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Aims: the Sardar of Bagh-e Melli was the symbol of Tehran for many years. Its current 

state is the result of events, changes in Visions, and social, cultural, and political 

changes. This study focuses on the experience of Tehran Beautification Organization to 

reveal the quality of conservation in valuable monuments of Tehran. 

Methods: the current study is a descriptive-analytic and explorative-field work study. It 

has tried to triangulate the results of to Make understandable with library studies and 

document analysis to offer hypothesis in terms of interpretation of hidden elements and 

features of the monument and provide a proper analysis of the changes and the reasons 
behind them. 

Findings: studies show that the monument had four distinct periods of life, the effect of 

each can be seen as physical changes and interventions in it: 1- Formation as a symbol of 

power in the bureaucracy of the capital and the country; 2- The period of pause in urban 

development; 3- The era of ignorance and decline; 4- The rise of historical and symbolic 

values of the monument in the old Tehran. 

Conclusion:  The study answers the questions regarding the formation, changes, and 

second rise of a monument that was the symbol of Tehran in an era and is considered 

the face of old Tehran today. In these examinations it became clear how social and 

political changes affected the rise and focalization of a monument and consequently 

resulted in its decline. Thus, the value of the said monument in each era makes certain 

changes permissible or prohibited. Finally, the growing old of previous values and 

formation of new ones are studied and how this limit intervention in the monument 
more difficult compared to older taboos.
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 1400 زمستان ، 4، شماره  11دوره                                                                                                                                     پژوهشی نقش جهان  -فصلنامه علمی 

نحوه   یبازخوانپایداری در استحکام بخشی:  

کالبد  یمستندساز اساس    یتحوالت  بر 

نمونه:    نیح   یمعمار  یهایژگیو مرمت؛ 

 تهران  یسردر باغ مل
 
 3یمورکان یجعفر اسری،   2نژادغالم محمد،  1* هیمحمودکال دی سع

 

پردیس هنرهای زیبا،    ،یخیتار  هی کارشناس ارشد حفاظت و مرمت ابن .  1

 . دانشگاه تهران

پردیس هنرهای زیبا،    ،یخیتار  هی ارشد حفاظت و مرمت ابن   یکارشناس.  2

 . رانیدانشگاه تهران، تهران، ا

، اصفهان،  دانشگاه هنر اصفهان  -ی خیتار  هی حفاظت و مرمت ابن  یدکترا .  3

 ایران.

 

 ده یچک

عنوان نماد شهر    ، ی طوالن  یهادهه  یتهران که ط  یسردر باغ مل  یبنا  :اهداف

  ر یی تغ  دادها، یاز رو  یخود را محصول  یکنون  تی است، وضع  دهیکشیم  دکیتهران را  

  رات ییتغ   نیاز ا   یاری. بسندی بیم  یو فرهنگ  یاسیس   ، یها، تحوالت اجتماعنگرش

مطالعات، با استناد به    نیاند که در ا بنا مدفون شده  یکالبد  یخیتار  یهاهیال  ریز

اثر پرداخته    یتهران، به خواناساز  یشهر تهران و شهردار   یباسازیتجربه سازمان ز

 شود.  یم

است،   یاکتشاف  -  یدانیو م  یلیتحل  -ی فیمطالعه حاضر از جنس توص  :هاروش

 یبرا   یزنو گمانه  یخواناساز  نیح  ی هاافتهیکه تالش شده است تا    بیترت نیا به

عناصر   وقرائت  کتابخانه  یهایژگیو  مطالعات  با  را  اثر  بررس  یا نامشهود    ی و 

تحل  یاسناد و  ساخته  تأث  یمناسب  لیهمراه  عوامل  و  تحوالت  ا   رگذاریاز   نیبر 

 تحوالت را ارائه دهد. 

اثر    یبرا   اتیح  زیاز چهار دوره متما  یصورت گرفته حاک   یهایبررس  :هاافتهی

اداره    دیعنوان شاخص قدرت جدبه  ی ریگمرحله اول، دوره شکل  - 1مذکور است:  

توسعه و    انیمرحله دوم، دوره توفق جر  -2  ؛یادمانیبا تمرکز بر جنبه    تختیپا

مرحله    -4و افول؛    یمرحله سوم، دوره فراموش  -3  ن؛ یاثر نماد  نیشهر بر ا   ینوساز

 .نیو نماد یخیتار یهاارزش فیمجدد و بازتعر ییچهارم، دوران شکوفا

پ  :یر یگجهینت ابهامات  پاسخ  بدنبال    ،یریگروند شکل  رامونیمطالعات حاضر 

 دینماد تهران جد  یا است که در دوره  یادمانی  یمجدد اثر  ییتحوالت و شکوفا

  ها یبررس   نی. در ا شودیشناخته م  می عنوان نماد تهران قدبوده است و امروزه به

براثر تحوالت   آن افول  تایآن به کانون توجهات و نها لیاثر و تبد کینحوه خلق 

 . شودیمشخص م یاسیو س یاجتماع

شهر    یباسازیسازمان ز  ، یمعمار  یشناسمعاصر، باستان  یمعمار  کلمات کلیدی: 

 ی داریتهران، ارزش، حفاظت، پا یتهران، شهردار

 

  مقدمه
 یخیارزشمند در قلب تار  اریبس  یملی تهران« مجموعه ا  باغ»

فر تهران است. فرح حبیب، ایرج اعتصام و سیدهادی قدوسی

کنند »باغ ملی تهران« که از آن به عنوان نخستین    یم  دیتاک 

اگر چه   [ 15،  1] پارک عمومی شهری در ایران یاد می گردد،

  ، دارای عمر بسیار کوتاهی در ابتدای قرن حاضر بوده است 

به عنوان   تهران  در فضای شهری  زیادی  بسیار  اهمیت  ولی 

 [16] .اولین پارک شهری داشته است 

مانده از  یجاباشکوه به یبناها نیاز آخر یکی یباغ مل سردر

دل به  که  تهران است  از    یبرخوردار  لیدوره قاجار در شهر 

بنا    نیقرار دارد. ا  اریفرد موردتوجه بسمنحصربه  ییهایژگ یو

در شهر    ی اول پهلو   ی است که توسط پهلو   ییبناها  نیاز نخست

  ی سردار سپه  ورانبنا را در د  نیا  ی . وشودیتهران احداث م

ورود محل  در  و  از    دانیم  یجنوب  ی خود  درواقع  که  مشق 

ن  نیترمهم قاجار    ی نظام  ی روهایمراکز  دوره  اواخر  در 

م م  شدیمحسوب  ا کندیبنا  حاضر  حال  در  به    نی.  دروازه 

به    یهاتنها دروازه  هیدروازه محمد  ایدروازه نو    یایهمراه بقا

 .شوندیمحسوب م میمانده از تهران قد یجا

  ی دادهایو رو  یخیتار  ت یفارغ از اهم  یباغ مل  یورود  سردر

  تیاهم  زین  نیو نماد  یمعمار  یهاوابسته به آن، به لحاظ جنبه

عنوان طاق نصرت رضاخان    ی نوعبنا که به  نیدارد. ا  یفراوان

  ی به لحاظ سبک معمار  کشد،یم  دک یپس از فتح تهران را  

دروازه  ینگاهمین و    یهابه  داشته  تهران   حالنیدرعکهن 

در خود    زیرا ن  یو فرانسو   یروس   ک ینوکالس  یمعمار  قیمصاد

  یی و نوگرا دیتمدن جد یاز نمادها  یاثر به بخش نی. اندیبیم

ابن همراه  به  و  بدل شد  تهران  چون ساختمان    یاهیدر شهر 

بلدتلگراف و  شکل  ه،یخانه    یی نوگرا  تختیپا  یریگ معرف 

  ی هاو کوچه  یخشت و گل  هیخندق و بارو، ابن  گریبودند که د

 (. 1)شکل   تافت یرا برنم میتهران قد یخاک 
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 ها مواد و روش

مطالعات حاضر به دنبال پرداختن به    ،یاز نظر روش شناخت

و تحوالت اثر    راتییو بر تغ  ست یاثر ن  نیا  یماهو   یهاجنبه

مواجهه    نیکه صرفاً ح  یمذکور متمرکز شده است. موضوع

شناسانه  باستان  یهایبررس  یبا بنا و انجام برخ  کینزد  اریبس

قرائت    کنارحاصل از آن در   جی نتا لیو تحل یدر کالبد معمار

در خصوص    هیاول  یها. پرسششودیم  سریبنا م   ناتیجامع تزئ

تزئ  یدکالب  ،یساختار  راتییتغ  یچگونگ ح   ناتیو    نیبنا 

م  یمستندساز مطرح  بنا  زمان  شوند،یجامع  که    یمخصوصاً 

 یاز مداخالت ادوار  یافتراق مصالح و شواهد  ها،بهینقصان کت

  ق یو تطب  اخت س  نیدهنده چرخش نظر سازندگان در حنشان

با جر ابن  انیبنا  ا  هیتوسعه  با    نیمجاور هستند. در  پژوهش، 

  ی مرمت جامع بنا ط  انیآمده در جردست استناد به مدارک به

پژوهش  1396  ت یلغا  1394  یهاسال موسسه  توسط    ی که 

شهر   یباسازینظر سازمان ز ریفرهنگ و هنر دانشگاه تهران ز

پاسخگو  قصد  گرفت،  ا  ییتهران صورت    ی هاپرسش  نیبه 

 .میشده را دارمطرح

دارد.    ییباال  ت یاهم  ،یخیار مطالعه ت  ،ینظر روش شناخت  از

 [26-20] 

  ی اکتشاف   -  یدانیو م  یلیتحل  -یفیحاضر از جنس توص  مطالعه

و    هیمرمت جامع اثر ته   نی آن در ح  یهااست که عمده داده

داده  یگردآور و  منابع  در خصوص  تنها    یهاشد.  موجود، 

ثبت پرونده  توجه  درخور  تار  یگزارش  به  که  بود    خ یاثر 

ثبت    1376/ 12/ 2 شماره  م   1968با  سازمان    راث یتوسط 

  ی شده است و تنها کتاب مختص سردر باغ مل  هیته  یفرهنگ

بهروز به    رایو سم  یطالقان  یتوسط دکتر اسکندر مختار  زین

رس ا  ریاست. سا  دهیطبع  به  به  نیمنابع  بخشاثر  از    یعنوان 

 کدامچیدر ه  تیو در نها  اندستهیمشق و دروازه آن نگر  دانیم

کالبد  نیا تحوالت  به  ینوشتارها،   دهنش  یبررس  لیتفصاثر 

ا  بر  بررس  نیاست.  توسط    یها یاساس،  گرفته  صورت 

جامع اثر متمرکز    ینگارندگان، در گام نخست بر مستندنگار

بد و  عکاس  نیشد  بر  عالوه  ترازها  یا حرفه  یمنظور    ی در 

صورت    زین  زریاسکن با ل  اتیمختلف، عمل  یا یو زوا  یارتفاع

  به تخت    ریتصاو  ه یته  یبرا  ز ین  یفتوگرامتر  تاً ی و نها  رفت یپذ

نشانگر عدم توازن   هایبررس  نیخدمت گرفته شد. مجموع ا 

ناهماهنگ وجود  طبقات،  پالن  کاش  یدر    ی هایکاریدر 

در مطالعات    یشد که همگ  گریموارد د  یاریمجموعه و بس

 .حاضر مورداشاره قرار خواهند گرفت 

  ی در راستا  یبه مراکز اسناد که احتماالً سند  ، یگام بعد  در

ا نظ  نیشناخت  داشتند  کتابخانه    ریتحوالت  اسناد  مرکز 

مل کتابخانه  مرکز   و یآرش  ،یمجلس،  اطالعات،  روزنامه 

و    یفرهنگ  راثیمعاصر، مرکز اسناد سازمان م  خیمطالعات تار

  ر مراجعه و همه مستندات موجود مرتبط با اث  گر ید  یاریبس

برخ  یگردآور ا  یشدند.  در  عکس  نیاز  که  اسناد  و  ها 

بار نخست به    یمطالعات طرح مرمت اثر استفاده شدند، برا

 .بودند یارزشمند اریاطالعات بس یو حاو  دهیچاپ رس

پنهان    اتی در خصوص بنا، جزئ  یمنبع اطالعات  نیترمهم  اما

ز به  ح  ایاندود    یهاهیال  ر یبنا  در  که  بودند    ن یالحاقات 

  ی هایبندآشکار شدند و اشاره به دوره  یمرمت  یهایزنگمانه

درزها وجود  داشتند.  بنا  برخ  یمختلف  محل  در    ی انقطاع 

از آن   یاک مواضع مسدود، ح  یدر برخ  ییاندود نها  ای  وارهاید

ها در نقشه  یراتییتغ  زیساخت ن  هیدر مرحله اول  یبودند که حت

جزئ بس  ییاجرا  اتیو  و  است  گرفته  صورت  از    یاریبنا 

  یدیخورش 1313سال  هبلدی  مجله جلد طرح – 1شکل  

  یهاجلوه ییو در سو یینوگرا ق یمصاد کسویکه در

است؛   دهیرا در تقابل با هم به شکل کش یسنت ستیز

نگارنده  ویماخذ: آرش  
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جر  زین  راتییتغ تبد  یمسائل  انیدر  مل  لیچون  به   یباغ 

ابن  یادار  یامحوطه  یاند. برخخ داده  مجاور ر  هیو احداث 

بنا و تحوالت آن بوده   یاز کاربر  یناش  زین  راتییاز تغ  گرید

   تاً یو نها  هیفاقد هرگونه توج راتییاز تغ  یشمار  تاًیاست و نها

اثر ب عنوان  اثر و مواجهه با آن به  ی هابه ارزش  یتوجهیدر 

 رخ داده است.  یمعمول یبنا کی

 

 یافته ها 
  یی هادر چهارچوب  توانیحاصل مطالعات صورت گرفته را م

بر    رگذاری و عوامل تأث  یخی اثر از منظر تار   یر یگ چون شکل

  ی هاتبع دادهاثر و به  راتییتغ  یخیتار  یهافرم و عملکرد، دوره

  ی هایزناثر و گمانه  ینیو تزئ  یشده از عناصر کالبداستخراج

 .نمود یبندصورت گرفته در آن دسته

 

 یباغ مل -مشق  دانیسردر م احداث

 دان یعنوان متوپخانه به  دانی سلطنت قاجار، م  انهیابتدا تا م  از

م  یدوانمشق و اسب  ] شدیاستفاده  اول 27.  آغاز جنگ  با   ]

  شاه یفتحعل  ،یقمر  1222میان ایران و روسیه در حدود سال  

دامان   به  دست  روسیه  ارتش  با  مقابله  برای  میرزا  عباس  و 

 ی ئتیهمراه با ه راه ژنرال گاردان فرانسه شدند و دولت فرانس

تربیت   یبرا شانی برای تقویت نظام ایران به تهران فرستاد و ا

تقریبی    نظامادهیپ ابعاد  به  در    430زمینی  )   540قدم  در قدم 

( در خارج از شهر و در کنار خندق شمالی  هکتار  25حدود  

  [. در نقشه شهر تهران 28منظور اختصاص دادند. ]   ن یا  یرا برا

کرش   1275  –  1274  یهاسال  نیب  می)ترس  شیاگوست 

مقمری م  دانی(،  شکل  به  و   یلیمستط  یدانیمشق  شکل 

نما در سال  د  شیمحصور  مه  1278اده شده است.    دان ی.ق 

بنا    دیجنگ تجد  ریساالر وزمحمدخان سپه  رزایمشق توسط م

  گاد یموسوم به »بر  یروین  یر ی گ . با شکلابدییشده و توسعه م

اح   ی قمر  1296قزاق« در سال   عمارت قزاقخانه در    داثو 

 ن یتراز مهم  یکیبه    لیتبد  دانیم  ن یمشق، ا  دانیاز م   یقسمت

. شودیقزاق بدل م  یروهاین  یو مقر اصل  تخت یپا  یمراکز نظام

زمان در این میدان سردری با نام سردر ناصری   نی[. در ا28] 

وجود داشته است. در دوره سردار    ینیز در گوشه جنوب شرق

 ی طرح سامانده  کی مشق بر اساس    دانیرضاخان، م   یسپه

 دانیم یبرا یدیو سردر جد ردیگ یموردتوجه قرار م یعموم

 . نمای کوشک میانی عمارت ارباب هرمز  2شکل 
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م برپا  در جر  شود؛یمشق  اسفند   یکودتا  انیرضاخان  سوم 

از مراکز    یکیعنوان  مشق و قزاقخانه به  دانیش. از م  1299

]   اتی عمل  ت یهدا  یاصل کرد.  استفاده  از 29کودتا  پس   .]

سردر ناصری و   ب یبه تخر  دستورکودتا، رضاخان    یروزیپ

رسم مشق« داد که به   دانیاحداث بنای جدیدی به نام »سردر م

خانه بود. رضاخان با انتقال نقاره زیخانه ننقاره یآن زمان دارا

قدرت از ارگ   ت یمشق درصدد انتقال مرکز  دانیبه سردر م

 [30]  مشق بوده است دانیبه م  یحکومت

احداث  اقدام    هیبلد  انیمتصد   ،یدیخورش  1306سال    در به 

شهر  کی م  یپارک  محل  م  دانیدر  مطابق    ندینمایمشق  و 

 ب،یترت  نی. بدکنندیم  یگذارنام  «یروز، آن را »باغ مل  اتیادب

به   زیتبع سردر آن نو به افتهینام  رییتغ یمشق به باغ مل دانیم

از اقدام   ی کم  تبا گذشت مد  افت ینام    رییتغ  یسردر باغ مل

پارک عموم  یبرا  هیبلد م  یفضا  ،ی ساخت   دانیباز محوطه 

  ی ادار  یهااحداث ساختمان  یبرا  یمشق سابق به مقصد جذاب

ا نفت  شرکت  ساختمان  شد.  بدل  متمرکز  شکل  و    رانیبه 

ش(؛   1312)  هیش(، ساختمان اداره پست بلد  1307)  سیانگل

ش(؛ دواخانه شبانه سپه که    1312)  دیو خورش  ری موسسه ش

ش(؛    1314اسناد و امالک کشور )ش(؛ اداره ثبت   1312در )

باستان    رانیموزه ا  ؛یش(؛ بانک پهلو   1314هنرستان بانوان )

ش(؛ باشگاه    1316)  هیعمارت نظم  ؛ یش(؛ کتابخانه مل  1316)

( تشک  1316افسران  اداره  عمارت  کل    هینظم  التیش(، 

ش(؛ کاخ وزارت    1316)  هی قضائ  فگاهیوقو ساختمان ت  یمملکت

و موزه ملک    ؛یش(؛ موزه دوران اسالم  1318امور خارجه )

ها  سال  نیا  یبودند که ط  یی[. مجموعه بناها31ش(. ]   1375)

 .به مجموعه افزوده شد

 

 یگذارخی تار

تع  در مناقشات  قی دق  خی تار  نییخصوص  بنا  وجود    یاحداث 

 ر یمتغ  1304  تیلغا  1299  یهاسال  نیدارد که حدود آن را ب 

محسوب    یموجود در بنا مدارک متقن  یهابهیاما کت  دانند؛یم

روشوندیم نما  دیکل  ی.  بزرگ  کت   یجنوب  یتاق    به یو 

 1300معادل    یقمر  1340  خ یبنا تار  یشمال شرق  یکاریکاش

  ز ین یدروازه بزرگ فلز یو رو خوردیبه چشم م یدیرشخو 

حک شده است. در    یدیخورش  1301  ای   یقمر  1341  خیتار

تار   یکاریکاش  به یکت انتها  یقمر  1340  خیبنا،  مصراع    یدر 

است    یدر حال  نیالملک نوشته شده است، ا  میآخر شعر ند

حساب حروف جمل )ابجد( مصراع به  نیبنا در ا  خی تارکه ماده

با توجه به شواهد   رونی. ازاودش یم  یقمر  1341  خیبا تار  بربرا

 ساخت   خی عنوان تاررا به ی قمر 1341سال  توانیموجود، م

و اتمام بنا در نظر گرفت. الزم به ذکر است   یفلز  یهادروازه

سال   یاالولیخاطرات جماد  لیدر ذ  السلطنهنیکه مرحوم ع

بازدیشمس  1301  ماهی)د  یقمر  1341 به  سردر    از  دی( 

]   دان یم  داالحداثیجد است؛  نموده  اشاره  [.  32مشق 

به  یشمس  1301  خی تار  توانیم  ب یترتنیابه تاررا    خ یعنوان 

 .بنا در نظر گرفت  نیاتمام ساخت ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ش 1302 – 1301ساخت بنا ) نیح یاحتمال راتییتغ

مرمت بنا در    نیصورت گرفته در ح  یهایزناساس گمانه  بر

در   یاحتمال  راتییتغ  یاز برخ  یشواهد  ،یشمس  1394سال  

  ی هایبنا در زمان احداث آن به دست آمد. بررس  یطرح کل

گرفته حاک  بخش  یصورت  احتماالً  که  است  آن  از    ییهااز 

  ی نفوقا  یهاخانه و بخشبنا ازجمله اتاق نقاره  یاشکوب فوقان

وجود نداشته و در زمان اجرا بدان افزوده    هینماها در طرح اول

ا  نیاند. همچنشده به  ارتفاع    ینما  نکهیبا توجه  تا  تنها  برج 

  پنداشت  گونهنیا  توانیاست م  یبندکش  یدارا  یمتر  2حدود  

کمتر از   زیمذکور ن  یهاارتفاع برج  هیکه احتماالً در طرح اول

احتماالً  آن  یکنون  ت یوضع برج  ارتفاعهمها  قزاقخانه    یهابا 

   ی وارهای زمان ضخامت د  نی که در ا  رسدیبوده است. به نظر م

که  یدر محل پلکان شرق S1 از گمانه نمایی .4شکل 

 . اتمام نما در کادر سمت را ست مشهود است
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جنوببه  یجانب  یهااتاق افزابه  زین  ،یخصوص    ش یمنظور 

  افته ی  ش یافزا  ی روانیداشتن پوشش شنگه  یبرا  وارهای د  یباربر

 است. 
 

مجاور    یوارهایگمانه که در سطح د نی؛ بر اساس اS1گمانه  

غرب  یورود برج  م  یپلکان  اتاق  در  ایانی)واقع  شد،   جادی( 

تا  یانیبرج در اتاق م یآجر یوارهایمشخص شد که سطح د

حدود   به   2ارتفاع  نمامتر  و    یبندکش  یصورت  بوده  شده 

  ی ماآن کامالً در امتداد ن  یتحتان   یهاقسمت   یآجر  یهالهیفت

  ی وارها یقرار داشته است. سطوح برج کامالً مجزا از د  یخارج

 دنیکش  رونیو ب   ب یاست و ظاهراً معمار با تخر  یانیاتاق م

  جاد ی( و ابارکیها )چند رج  برج  ینما  یاز آجرها  یتعداد

کرده است. موارد ذکرشده   جادیاتصال الزم را ا ر،یهشت و گ 

ها و اتاق  برج  حداثزمان در ادال بر وجود اختالف  تواندیم

برج    ینما  نکهی خانه( باشد، هرچند با توجه به ا)نقاره  یانیم

 توان یاست م  یآجر  ینما  ی دارا  یمتر  2تنها تا ارتفاع حدود  

اول  گونهنیا در طرح  احتماالً  که  برج  هیپنداشت    ی هاارتفاع 

احتماالً قزاقخانه( از   یهاارتفاع با برجهم  دیمذکور کمتر )شا

 ها بوده است. آن ینکنو   ت یوضع

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  واریبه د  یدر محل اتصال برج شرق S2شکل گمانه  .5شکل 

 . مشهود است وارید ریاتاق که امتداد نما در ز یشمال

بنا  کالبدی تحوالت سیر قرائت منظوربه  گرفته صورت هایزنیگمانه جانمایی – 1  شکل  
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از ارتفاع    یگمانه که باهدف آگاه  ن ی؛ بر اساس اS2 گمانه

)مماس    یاتاق غرب  یشمال  وار ی از د  یبنا در قسمت  ینما  هیاول

برج تا    واریشده است، مشخص شد که د  جادی( ایبا برج غرب

  ی تراز با نوار آجراز کف )هم  یمتریسانت   150ارتفاع حدود  

دارا  یکاریکاش  یلچک  یباال شده    یشبندک  ینما  یشده( 

 ی هابودن بخش  یالحاق  یبه معنا   تواندیمسئله م  نیاست و ا

از   یاتاق شواهد نیدر ا ن،ی بنا باشد؛ عالوه بر ا ینما یفوقان

  ی وارهاید  ن یوجود دارد؛ ظاهراً ا  زین  ی داخل  ی وارهایالحاق د

  ی پوشش برا  یمنظور اجراطرح بنا و به  رییپس از تغ  یآجر

و    یوتاهک  یوارهید  یرو  یجانب  یهااتاق شکسته  آجر  )از 

حدود   ارتفاع  به  گل(  شده  متریسانت  50مالت  اند. اجرا 

د  )دو    متر یسانت  40حدود    دیجد  یالحاق  ی وارهایضخامت 

 .رسدیآجر( به نظر م

 

 ی د یخورش 1312تا  1307 یهاسال  نیب راتییتغ

زمان با احداث  زمان و هم  ن یاشاره شد، در ا  ترشیپ  چنانچه

و انگلستان   ران یشرکت نفت ا  یهامجاور )ساختمان یدو بنا 

که   شودیم جادیدر ساختمان سردر ا یراتییو اداره پست(، تغ

م جمله  آن  تخر  توانیاز  قراول    ینگهبان  یهااتاقک  ب یبه 

آن در سال    یشرق  ینما  یفوقان   وار یخانه، دو طرف بنا و د

کرد  یشمس  1307 تخراشاره  درواقع  اتاقک  نیا  ب ی .  که  ها 

مستلزم   شدند،یبنا محسوب م  یفوقان  یهابه بخش  یورود

منظور    نیا  یبه بنا بود. برا  یدر نحوه دسترس  یراتییتغ  جادیا

فوقان  یغرب  وارید د  ب یتخر   یاشکوب  طول   ییوارها یو  به 

 کی  نیهمچنشد.    دهیمتر در حدفاصل دو بنا کش  کیحدود  

  جاد یمتعلق به ساختمان پست، ا  یشرق  واریدر د  دیجد  یورود

وجود داشته باشد؛ عالوه   زی بنا ن نیاز ا یشد تا امکان دسترس

ا ا  نیتأم  یبرا  نیبر  بنا،    ن ینور  از  چوب  کیبخش    ی پنجره 

نما  یلیمستط در  هم  هیتعب  ی شمال  یشکل  پلکان شد.  زمان 

پلکان    نیاز ا  ماندهیباقکامالً حذف شد و تنها بخش    زین  یغرب

با خاک پر شده و سطح آن    زین  یکف اتاق غرب  هیالیمنته  در

که    یفوقان  یهابهی کت  نیبا اندود گل و گچ پوشانده شد. همچن

م  یزمان بنا  م  نیا  یط  دند،یچرخیگرداگرد  در    انه یدوره 

که در محل چرخش جرز بودند،    ییهاشده و بخش  ب یتخر

  ها یزنگمانه  یمدفون شدند که ط  افتهیجرز امتداد    ایاندود    ریز

خواناساز سال    یو  در  گرفته  آشکار   1396صورت  مجدداً 

 .شدند

پلکان   ت یگمانه باهدف مشخص ساختن وضع  نی؛ اS3  گمانه

  ی منظور در کف قسمت انتها  نیا  یشد و برا  جاد یبنا ا  یغرب

پلکان در آن وجود   نیکه احتمال وجود ا یو محل یاتاق غرب

عمل با    یبردارخاک   اتیداشت  خوشبختانه  گرفت.  صورت 

قسمت که برخالف  نیاز کف ا متریسانت 15برداشتن حدود 

شد. در    انیها فاقد آجرفرش بود آثار پلکان نمار قسمت یسا

جبهه    یهامشابه با پله  یپله آجر  5تعداد    یبردارادامه خاک 

خاک خارج شد. الزم به ذکر است که پلکان    ریاز ز  یشرق

 سیو انگل  رانیمذکور در زمان احداث ساختمان شرکت نفت ا

آن با  یشده و محل ورود ب یتخر یدیخورش 1307در سال 

ا  یآجر  وارید  کی بر  عالوه  بود؛  شده  ح  نیمسدود    ن یدر 

شواهد  یبردارهیال گچ  اندود  حذف  فضا  یو    ی داخل  یاز 

تر شدن موضوع  به روشن  یه تا حدودها به دست آمد ک اتاق

  ی هامجاور پنجره یهاواریکمک کرد. با برداشتن اندود گچ د 

  ا در ابتد  وارهاید  نیمشخص شد که ا  یانیاتاق م  یضلع جنوب

 اند.برخوردار بوده یاز ضخامت و ارتفاع کمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقابل  وارید یتا انتها  یمدفون بنا که زمان بهی از کت یبخش .6شکل 

شده   بی دوره دوم تخر راتییامتداد داشته است و اکنون متاثر از تغ 

 . انداندود مدفون شده ریز زین ماندهیباق  یهاو بخش
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 یشمس 30دهه  راتییتغ

ا  ه،ینسبتاً تند پلکان بنا در طرح اول  ب یتوجه به ش   با   ن یدر 

صورت    یدر پلکان شرق  یدسترس   لی جهت تسه  یراتییزمان تغ

براردیگ یم کوتاه  نیا  ی.  پلکان  رشته  دو  از جنس  منظور  تر 

بلند اتاق    یپلکان آجر  یدرجا، به همراه پاگرد رو  کییموزا

م  یشرق براشودیاحداث  نردهپله  نیا   ی.    ز ی ن  یفلز  یاهها 

اتاق  ینصب شده و رو موزاآجرفرش  از  استفاده  با    ک یی ها 

مداخالت صورت گرفته در    گری. از د شودیم  دهیپوش  یمانیس

تغ  نیا است که    یاتاق شرق  ییارتفاع پوشش خرپا  رییزمان 

  رییشدن سقف پلکان تغ  ری از سرگ   یریظاهراً با هدف جلوگ 

  ی ورق فلز  تمداخال  نیا  جهیصورت گرفت. درنت  افتهیشکل  

باالتر از لبه بام آورده    یمتریسانت  80تا ارتفاع حدود    یروانیش

به و  ز  یمنظر  تیفیک   ب یترتنیاشده  حدود  تا    ی ادیبنا 

دوره   نیدر ا  زین  یبام اتاق غرب  یدار شد. ظاهراً ورودخدشه

غربشودیم  جادیا اتاق  بام  ورود  ی.  گو   یفاقد  و    ا ی بوده 

از طر  یدسترس آن  د  هیتعب  یفلز  یهاپله   قیبه  در   واریشده 

 است.  گرفتهیساختمان پست صورت م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغ ا  راتییاز  در  گرفته  م  نی صورت  ا  توانیدوره    جاد یبه 

  ی برا  شهیازجمله انداختن ش  یانی اتاق م  یهادر پنجره  یراتییتغ

پنجره بزرگ    یدر قسمت تحتان  کیها و نصب قاب تونپنجره

عالوه بر    ایدوره گو  نیدر ا  ن،یاشاره کرد؛ عالوه بر ا   یانیم

  ی انیم  اتاقبنا، سقف    یسطوح داخل  یاندود گچ رو  دیتجد

بوده با گچ    یچوب  یهایکوبلمبه  یکه ظاهراً در ابتدا دارا  زین

م هشودیپوشانده  متأسفانه  ا  یانمونه  چ ی.  قطعات    ن یاز 

آن  یشکل  ای   هایکوبلمبه ناز  دست  در   حالنیباا  ست،یها 

چارچوب سقف اتاق    یرو یاز محل نصب آالت چوب  یآثار

  نات یتزئ  یاحتمال  یلگو به ا  توانیآن م  یوجود دارد که از رو

ا  یپ  یچوب در  احتماالً  سر  پس   یمدت  ایدوره    نیبرد.  ازآن، 

  ز یها( نبست )چوب  یجنوب  یزده از نما  رونیب  یچوب  یرهایت

.  دیآی درم  یبه رنگ طوس  یچوب   یهاشده و رنگ پنجره   دهیبر

ا  ای گو   نیهمچن تغ  نیدر  نورگ   یراتییدوره  پنجره    ر ی در 

  ی هایاز قواره بر  یادیتعداد ز  و صورت گرفته    زین  یفرنگکاله

م در همشودی آن حذف  ظاهراً  نامناسب  نی .  اقدامات    ی دوره 

  که ینحو به  رد،یگ یصورت م  هایاز کاش  یمنظور مرمت برخبه

  ی هایجا نصب شده و کاشصورت جابهبه  هایاز کاش  یتعداد

  ی هایاز کاش  ینامعلوم در محل برخ  ییمتعلق به بنا   یگرید

م نصب  شمارشودیمفقودشده  است  نقل  کاش  ی.    ی هایاز 

ر به فاصله است که نظ  یکاررفته در بنا متعلق به سردر ناصربه

سردر    ب ی با زمان احداث بنا و تخر  30مداخالت دهه    یزمان

متعلق به    هایمردود بوده و ممکن است کاش  هینظر  نیاسبق، ا

 ب یمجاور اثر باشد که در همان دوران دستخوش تخر  هیابن

ملل متحد    ابانیدوره کف خ   نیکه از ا  رسدی. به نظر منداشده

سردر در   یبنا  یآهن  یدرها  ت ی باالتر آمده و درنها  جیتدربه

 .شوندیمدفون م  ابانیآسفالت خ یهاهیال

 

 

 

 

 

وجود و سالمت آن  یبنا که پس از گمانه زن لاصی  پلهراه .7 شکل 

 . آن اقدام شد یا ینسبت به اح ق یطر نیشد و بد دییتا
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 50اواخر دهه  ی اقدامات حفاظت

در جلسه مورخ    رانیا  یاسالم  یدولت جمهور  ران یوزئت یه

پ  59.5.20 به  مورخ    23.120  -  26.1838شماره    شنهادیبنا 

امور  59.5.15 تصو وزارت  دو    ب یخارجه  مبلغ  که  نمودند 

از محل اعتبار دولت    الی( ر2.500.000و پانصد هزار )  ون یلیم

به  نیتأم  1359بودجه سال    501001  فیرد ترمو  م  یمنظور 

سازمان    اریدر اخت  یلباغ م  یواقع در ضلع جنوب   یمیدروازه قد

باستان آثار  عال  یحفاظت  آموزش  و  فرهنگ  قرار    یوزارت 

از مداخالت صورت گرفته در    ی[. متأسفانه گزارش33. ] رد«یگ 

ن  نیا دست  در  موجود  ستیدوره  شواهد  از  آنچه   .

منظور به  یدوره مجموعه اقدامات  نیاست در ا  صیتشخقابل

  ی نقالب اسالماز وقوع ا  یناش  جاناتیبنا از ه  یبخش  جاتن

 ونیاز انقالب  یصورت گرفته است؛ الزم به ذکر است که جمع

خاص    ی فضا  ری( تحت تأث1357بهمن    21)احتماالً در روز  

به تخر اقدام  بنا    یسنگ  یهایاز حجار  یبرخ  ب یآن دوران 

شاهنشاه ش  ی)تاج  خورش  ر یو  و  تاق  دیکل   یدهایو  ها( 

 ن یاول نمودند. نقل است که ا  یپهلو   تنهم ین  مجسمه  نیهمچن

در   باغچه  یکیمجسمه  و    اطیح   یهااز  اسناد  ثبت  سازمان 

امالک کشور واقع در جبهه مقابل بنا  دفن شده است که در 

. الزم به ست یخصوص در دست ن نیدر ا یحال حاضر سند

عکس بر  بنا  که  است  خبرنگار  گرفته  ی هاذکر  توسط  شده 

تکه شده و همان روز تکه  مجسمه در  نیاطالعات، ا  هروزنام

 .شودیم دهیکش نییپا

برخ  خوشبختانه دخالت  مد  یبا  م  رانیاز  حوزه    راث یوقت 

تخر  یفرهنگ جلوگ   شتریب   ب یاز  اقدامات    یریبنا  و  شد 

مرتبط    یهامنقش به نشانه  ی هایپوشاندن کاش  یبرا  یحفاظت

که به    ییهابهی( و کتدیو خورش  ر یش  ری)نظ  یبا نظام شاهنشاه

ترک با  داشتند  اشاره  رضاخان  رنگ  یبینام  مواد   یمعدن  یاز 

 یاز در فلز  ییهابخش  نی)بتونه( صورت گرفت؛ عالوه بر ا 

رو با    یکه  بود  شده  اشاره  سپه  سردار  رضاخان  نام  به  آن 

ورق از  سال  یآهن  یها استفاده  در  شد.  بعد   یهاپوشانده 

 یر فضاهاد  یمجدد اندود گچ  یاجرا  رینظ  یاقدامات محدود

  ی اسالم  ی نصب نشان جمهور  رینظ  یراتییو اعمال تغ  یداخل

 یالگو   رییمجدد همراه با تغ  یاجرا  ،یانیم  یدیدر وسط خورش

بر تعو پنجره  ی هایقواره  با    ی رنگ  یهاشهیش  ضی ها، 

در وسط    شکلیبیصل  یافزودن وادارها  ،یمعمول  یهاشهیش

  ی زیآمو رنگ  یچوب  یانیبزرگ م  یهاپنجره  خورشهیقسمت ش 

  ی دورو  یکه در چوب  رسدی. به نظر مردیگ یها صورت مپنجره

در ساده    کیآن    یجاشده و به  ضیدوره تعو   نیدر هم  زیبنا ن

مرمت    ی برا  ز ین  یدوره اقدامات  نینصب شده باشد. در ا  یفلز

که متأسفانه    ردیگ یصورت م  ده یدب یآس  یها یاز کاش  یبرخ

الزم برخوردار نبوده   ت یفیشده از دقت و ک انجام  یهامرمت 

بخش   نیکه ا  دهدینشان م کیاز نزد  هایکاش یاست. »بررس

  ی شده و برخ  ریپس از الصاق به بنا در دو دوره تعم  ناتیاز تزئ

 [34]   .است  افتهی رییها تغاز نقش 

 

 

 

اول در هنگام وقوع   یپهلو   تنهمیمجسمه ن  بتخری.  8شکل 

 ران یا یانقالب اسالم
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 یشمس 1376سال  یمرمت اقدامات

  ی کشور، دفتر فن  یسال پس از ثبت بنا در فهرست آثار مل دو

تهران درصدد مرمت ساختمان    یسازمان حفاظت آثار باستان

  ن ی. متأسفانه از اقدامات صورت گرفته در ادیآیسردر باغ برم

و ظاهراً تنها منبع    ست یدر دست ن  یگزارش جامع  زیزمان ن

پژوهشگاه م  یموجود گزارش   ی هنگفر  راثیاست که توسط 

دروازه مرمت  مورد  رس  یفلز   یها در  چاپ  است.    دهیبه 

مخرب    یسازپاک  روش  از  استفاده  ]با  نما  سطوح 

)کانال ناکش    هاهیدفع رطوبت پا  اتیسندبالست[، انجام عمل

  ابان، یآسفالت کف باال آمده خ  یهاهی(، حذف الیو چاه جذب

رنگ افزوده    یهاهی)شامل حذف الها  دروازه  راتیانجام تعم

سنگفرش   یها( اجرادروازه  یبرنج  ناتیتزئ  یو بازساز  شده

  ی روانیش  ریتعم  ،یکاریکاش  ت ی محوطه[، تثب  یهاکف ]پلکان

  ن یزمان صورت گرفت. در ا  نیدر ا  یطبقه فوقان  یو بازشوها

  ، ی بهرمان، مرمتگر آثار هنر رضای عل  ی دوره مرمت درها را آقا

  ه یته  یشاورزک   دیمج  یسنگفرش را آقا  ایانجام داد و طرح اح

 [34] .کرد

به    توانیدوره م  نیاقدامات صورت گرفته در ا  نیترمهم  از

حذف    ،یعمارت تا تراز کف اصل  رگذریدرها و ز  یپا  یحفار

  رفته انیازم   یهاقسمت   یالحاقات و قطعات فرسوده، بازساز

کالف درها با استفاده از روش جوش برق    یبخش  میو تحک

  ی فرسوده الحاق  یهازدودن زنگار و رنگ  ت، یو جوش کارب

روش به  ی کیمکان  یها با  کرد.   ی هابخش  ب یترتنیااشاره 

سال  یفلز  یدرها  یتحتان خکه  آسفالت  در  مدفون   ابانیها 

آورده شده و امکان باز و بسته شدن مجدد درها   رون یبودند ب

 [ کرد.  فراهم  ا35را  متأسفانه  موارد  نی [.  در  با    یاقدامات 

فن روش  یریگ بهره  رینظ  ی اشتباهات    ی برا   ندهی سا  یهااز 

برا  یسازپاک  برنج  فلز  از  استفاده  قطعات   یگرختهیر  یو 

کالبد  یبرنز بود. شواهد  نقل  یمفقودشده همراه    ی هاقولو 

دوره است که   نیدر ا  یگریاز انجام اقدامات د  یحاک   یاهشف

اتاق   یوارهایبه پوشانده شدن سطوح د  توانیاز آن جمله م

بخشنقاره و  شرق   یخانه  اتاق  برخ  یاز  تا  قسمت   ی)در  ها 

از جنس نئوپان اشاره کرد    ییهامتر( با تخته  2ارتفاع حدود  

به ظاهراً  اکه  برا  یفضا  جادیمنظور    ی برگزار  یالزم 

  ی شهردار  ن یازاانجام شده است. پس  یادوره  یهاشگاهینما

سال  12منطقه   در  به   1381و    1380  یهاتهران  اقدام 

موضع  یآجرکار   یوشوشست   ،ینورپرداز مرمت   ینماها، 

  ی داخل  یفضاها  یزیآماندود گچ و رنگ  یاجرا  ها،یروانیش

 .نمود

 

 

  یها بهیدر محل کت  دی و خورش ریمنقوش به ش  یکاش .9ل شک

با رنگ    بیممانعت از تخر یکه در دوره انقالب برا یسردرباغ مل

از  1396-1395 یهاسال  یهاپوشانده شده بودند و هنگام مرمت

 پوسته محافظ خارج شدند.  ریز

 شده از سردر باغ یاندازه گذار ینما .10 لشک
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 شمسی  1396 –  1395 یها سال یمرمت اقدامات

اقدامات  نیا  در مجموعه  مبنا  ی دوره،  جامع    یبر  مطالعات 

فن معاونت  به سفارش  بنا  درمان  وقت سازمان    یشناخت و 

فرهنگ و    یتهران توسط موسسه پژوهش  یشهردار یباسازیز

 ریکه عمده مداخالت غ  رفت یهنر دانشگاه تهران صورت پذ

 ز یگزارش حاضر ن  بازگردانده و  هیاول  ت یسابق را به وضع  یفن

از مطالعات مذکور است. ازجمله اقدامات صورت گرفته    تجمن

حذف الحاقات    ،یچوب  یبه مرمت خرپا  توانیدوره م  نیدر ا

جزئ  ،یکارشناس  ریغ و    یچوب  ات یمرمت  درها  ازجمله 

اصالح اندودها، مرمت جامع   ره،یبام و غ  یزیرریها، تپنجره

  ی هابخش  لی قطعات اشتباه، تکم  ییجاازجمله جابه  ها یکاش

استحکام  کمبود نها  یها یکاش  یبخشو  و  مرمت    تاًیسست 

 سردر اشاره نمود.  یفلز یدرها

 اثر ی کالبد  یمایعوامل مؤثر بر س

نشات   یاز عوامل متعدد  ی سردر باغ مل  یبنا  یظاهر  شکل

قدرت و احداث طاق   شی نما  دیعامل شا  نی. نخستردیگ یم

ا  صرفاً  چراکه  باشد،  تهران  فتح  از  پس  سردر    جادینصرت 

ناصر  یورود سردر  وجود  شرق  یبا  کنج  توج  یدر    ی هیبنا 

  السلطنه نیخاطر است که مرحوم ع  نیندارد و احتماالً به هم

:  سدینو یمشق م  دانیاز بنا و م  دیخود پس از باز  طراتدر خا

گویند  ود بلند است[ که مىعالى ]مقص  اریبس  اری»یک سردر بس

هزار تومان خرج آن شده سمت جنوبى    وپنجست یبیست الى ب

که  خانه و امروز پس از آنمیدان به خیابانى که سابقاً مریض

سپه موسوم   انده ذرع از فضاى میدان عالوه آن کردند به خیاب

تر مصرفاند که هیچ بنائى در عالم از این بىشده است ساخته

مهمل نمىتر  و  آنیافت  براى  فقط  و  فقط  مجسمه  شود.  که 

تنه )بوست( سردار سپه را وسط آن گذاشته و اشعار زیادى  نیم

و ثنا و شجاعت و   هاى آن در مدح به خط ... و جلى به کتیبه

 ممتاز نوشته و بدان جا نصب  یها یشپهلوانى سردار سپه به کا

پرده از  ساخت    نیبنا در ح   ی[. اما تحوالت کالبد32کنند«؛ ] 

د مؤثر  همانداردیبرم  زین  یگریعوامل  روند  .  در  که  گونه 

کالبد فوقان  یتحوالت  قسمت  شد،  م  ی گفته  به    یانی دهانه 

صورت    ی هایاست که مطابق بررس  افته ی خانه اختصاص  نقاره

بر ساخت آن نبوده است و به    یامر قصد  ی داگرفته، در ابت

  دان یخانه به سردر ماول با انتقال نقاره  ی که پهلو   رسدینظر م

 دانیبه م  یقدرت از ارگ حکومت  ت ی مشق درصدد انتقال مرکز

من   یدر کتاب شرح زندگان ی مشق بوده است. عبداهلل مستوف

اول پهلوى هم اول  ی: »اعلیحضرت پهلو سدینو یم بارهنیدرا

تصرف   ایحمله آورد،  وارد  قاجاریه  سلطنت  اساس  به  که 

بهخاننقاره که  بود  به   لهیوسه  ارگ  از سردر  آن  محل  انتقال 

تازه میدانسردر  در   مشق  ساز  و  کرد  عملى  را  تصرف  این 

به   از مقر قدیم خود کند و  این عالمت سلطنت را  حقیقت 

دسترس خود و تحت امر خویش گذاشت که توجه عامه را  

 [30] .به اقتدار خود بیشتر جلب نماید بت نس

نمونه   ی شکل  یریرپذیتأث  گر،ید  مسئله و    یخارج  یهااز 

سردرها با  قاجار  یتفاوت  ع  یدارالخالفه  در  که   ن یاست 

نسب  دروازه  یشباهت  ناصر  یهابا  حصار  تهران،   یاسبق 

طاق    یِو باألخص روس  یغرب   یهارا از نمونه  ریتأث  نیشتریب

بررس است.  داشته  حاک   ی هاینصرت  گرفته  از   یصورت 

موسوم به    یی با بنا  یسردر باغ مل  یبنا   ک ینزد  اری شباهت بس

تاق نصرت   نیاست. ا  هیدر روس (Red Gate) دروازه سرخ

به اصل  پولتاوا  ی برا  یادبودیعنوان  در   Battle of) نبرد 

Poltava)   سال ب  یالد یم  1709در  شارل   ریپترکب  نیکه  و 

بن پادشاه سوئد  کاتر  انیدوازدهم  در سال    نینهاده شد.  اول 

از آتش  ن یا  یالدیم  1742 هشت سال   یسوزبنا را که پس 

بنا    نیا  یوارهای بنا کرد. د  دیبود تجد  دهید  یادیز  ب یآس  شیپ

نمونه معمار  ی اکه  از  تحول  ی متأثر  ]نئوباروک    افتهیباروک 

میروس محسوب  تزئ  شودی[  و  است  قرمز  رنگ    نات یبه 

بنا    یها آن اجرا شده است. سرستون  یرو  یدرنگیبرجسته سف

پاییطال و  نقاشرنگ  تزارها  ینزده    ی هانشان  ه،یروس  یاز 

... رو  هیروس  اتیوال بود. دروازه سرخ    دهیکش  وارها ی د  یو 

سال    ت یدرنها وجود  ی شمس  1305]   ی الدیم  1926در  با   ]

هم  ییهامرمت  در  به  نیکه  بود  گرفته  صورت  منظور  سال 

ر  ابانیتوسعه خ ا36شد.]   ب یتخر  نگیگاردن  در   ان،یم  نی[ 

قزاقخانه را   ینظام  التیاحتماالً حضور افسران روس در تشک

  ن یبنا در ح  یساختار شکل  رییاز عوامل تغ  یکیعنوان  به  دیبا

  ن یدر ا  یروس  یمعمار  راتیتأث  گر یاحداث آن دانست. از د

  ن یشکل اشاره کرد؛ ب  یازی پ  ی به استفاده گنبدها  توانیبنا م
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  ی برخ   ی شکل روس  یازیپ  یبنا با گنبدها  نیا  یهاپوشش برج

مقدس )واقع    یلیواس   یسای کل  رینظ  هیروس  یمذهب  یاز بناها

 .خوردیبه چشم م ییهاسرخ شهر مسکو( شباهت  دانیدر م

نظر به احداث بنا توسط استادکاران و معماران    گر،ید  یی سو   از

  تی بنا رعا  نیدر ا  زین  یسنت  یاو سازه  ی اصول ساختار  ،یرانیا

نسبت به دو دهانه    یانینوع از سازه، دهانه م  نیشده است. در ا

ابهت    شیو افزا  یرگذاریتر بوده و عالوه بر تأثمجاور بزرگ

  ی روهایدر مهار ن  یادینقش ز  زین  یا بنا به لحاظ سازه  ییبایو ز

موضوع    نیالزم به ذکر است که ا  کند؛یم  فایها اتاق  یرانش

  ی ادی ز  یهاشده و نمونه  ت ی رعا  زین  رانیا  یسنت  یدر معمار

. بنا بر گفته استاد  خوردیمختلف به چشم م  یاز آن در بناها

هرگاه چند کوچه تاق پوش در کنار    یرانیا  ی»در معمار  ا،یرنیپ

جا م  رندیگ یم  یهم  کوچه  از   شیب  وارانیم  ای  یانیدهانه 

  گر ید  یهاکوچه  ایاست و از دهانه بروارها    گرید  یهاکوچه

 وارید  یکه تاق آن رو  یو کوچه کنار  شودیسته مکم کاکم

دهانه    نیکمتر  ندینشیکه پشت آن آزاد است( م  یواریپرت )د

را    رتپ  وار،یکم کاسته شود و درا دارد تا از رانش تاق کم

 [37] .اندازدین

باروک    ی معمار  ریبنا تحت تأث  نیاشاره شد ا  ترشیپ  چنانچه

  نات ی از تزئ  یو نئوباروک اروپا قرار داشته که جلوه آن در بخش 

  ی خانه( سردر باغ مل )نقاره  یانی اتاق م  یروانیبنا و پوشش ش

صورت بام دو قسمت از بنا به نیمشاهده است. پوشش اقابل

  ا یقبه    کیآن    یاست که رو  یفرانسو   وهیمحدب به ش  ب یش

کفترخوان اجرا شده    یبه عبارت  ای(  ری)برجک نورگ   یبام فانوس

بام دوش فرانسو   بیاست.  بام  کمرشکن(    ا ی  ی )مانسارد،  بام 

  ی نیی پا  ب یدار است که ش   زهیچهار طرفه ت  ب یبام دو ش  ینوع

پنجره تعب  یروانیش  یهاکه  آن  قسمت    هیدر  به  نسبت  شده 

ش  ییباال ا  یتندتر  ب ی از  فوقانست برخوردار  قسمت  در    ی . 

به نام بام    ییاز ساختارها   ب یدو ش  یهابام  یهااز نمونه  یبرخ

نورگ   یفانوس ] ری)بام  است.  استفاده شده  فانوس38(  بام    ی [. 

  واره ی اجرا شده و معموالً در د  یبام اصل  یصورت برآمده روبه

  ه ینور و تهو  نیمنظور تأمبه  ییهاهواکش  ا یآن پنجره    یرامونیپ

[. الزم به 39]    شود؛یم  هیتعب  یصورت سرتاسر فضا به  یعیطب

نمونه در  که  است  شمس   رینظ  ییهاذکر  العماره کاخ 

  ه یشب  یفاقد پنجره بوده و ساختار  یبام فانوس  ای  یفرنگکاله

مربوط    یاز بناها  یو تعداد  یدارد. در سردر باغ مل  قیبه آالچ

اوا  و  قاجار  اواخر  پهلو   لیبه  ساختمان    رینظ  یدوره 

مستوف  خانه،افتلگر آن،   نیقزو  ستونچهل  ،یخانه  امثال  و 

پنجره  ی سطوح جانب  یتمام با  ده یپوش  ییها با  است.   دیشده 

  ی هابا نمونه  یرانیا  ب یدو ش  یهاتوجه داشت که شباهت بام

ها  آن  یداخل  یبوده و فضا  یآن تنها به لحاظ ظاهر  ییاروپا

  .استفاده است قابل یفاقد عملکرد اتاق و فضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شده از سردر باغ یاندازه گذار ینما .11شکل

 یسردر باغ مل یمراحل دروازه اصل .12شکل
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 یریگجه ینتبحث و 
مشق    دانیسردر م   یاز آن هستند که بنا  یفوق حاک   مطالعات

  ی راتییساخت دستخوش تغ  نیدر ح  یو کالبد  ی به لحاظ شکل

دوران    ی از نمودها  یکیعنوان  که به  ی شده است؛ اثر  یجد

  شد، یشناخته م  شیشهر تهران در دوره خو   ی گذار و نوساز

اول  یحت تفکرات نو   نیاز  بر مبنا  نیاصول  اقدام  طرح    یکه 

ضرور  یقبل نظر  ت یتبع   دانست،یم  یرا  به  است.   نکرده 

تغ  رسدیم تصم  نیح  راتییکه  محصول  بنا    ماتیساخت 

ساالر است که احتماالً نظرات افسران  الساعه شخص سپهخلق

نبوده است.    ریتأثیبر آن ب  یپستالکارت  یهاو عکس  یروس

ا جزئ  نیتبعات  تقارن  عدم  قالب  در    ی ها برج  نیب  یمسئله 

و اسکن    ی فتوگرامتر  وهیکه به ش  یی هادر نقشه  یشرق  و   یغرب

 .دیآیبه چشم م زیشد ن هیته زریبا ل

صورت   ریو اقدامات که در دو دهه اخ  راتییگروه دوم تغ  اما

و  گرفته شهرسازان  معماران،  توجهات  جلب  اساس  بر  اند، 

مد ا  یشهر  رانیمتعاقباً  بوده  نیبه  ااثر  سر    نیاند.  را  مسئله 

ف بهتر  لدنیبرنارد  توض  نیبه  ممکن  است:  دا  ح یشکل  ده 

تبل تولد هر ساختمان،  موجب    هارسانه  غاتی»معموالً هنگام 

  ی و البته ارزش هنر  شودینسبت به آن م  یعموم  اقیاشت  کی

 کند،ی م  یط یروند نزول  ینسل بعد  یآن با گذشت زمان برا

برخ توسط  اثر  مجدد  کشف  و  زمان  گذشت  با   یسپس 

  ی مورخان هنر مجدداً متخصصان اثر را محترم شمرده و برا 

که اگر ساختمان    کنندیرا آغاز م  یاآن مبارزه  یهااثبات ارزش

خود ادامه دهد، احتماالً با گذشت سه نسل مجدداً    یبه بقا

 یروند  ی درستبه  لدنی [. ف40ارزشمند شناخته خواهد شد«. ] 

  کنند، ی م ت یز آن تبعا یخیکه عمده آثار تار  کندیم حیرا تشر

بنا مل  یازجمله  باغ  تغ  یسردر  هم  ریاخ  راتییکه  با    ن یآن 

عنوان  آن به  نیو نماد  یماهو   یها ارزش  یای هدف اح  دگاه،ید

 است.  کردهیم  یریگ یرا پ یاز منظر شهر یبخش

 دیعنوان نشانه تهران جداثر را به نیاگر ا نکهیا گرید موضوع

نقش را    نیهم  ی از احداث برج آزاد  ش یتا پ  نکهیکما ا  م،یبدان

آن   نینماد  ت یتوسعه بر هو   انیدار بوده است، تقدم جرعهده

و    ومیپترول  شیتیساختمان بر   یفاقد معناست. ساخت دو بنا

 دنیکه موجب برچینحو بنا به نیا نیساختمان پست در طرف

از    یرامونیپ  یهابهیکت را  آن  و  شده  به    ادمانی  کیاثر  آزاد 

ا  یادروازه بر  عالوه  است،  کرده  بدل  کاهش    نکهیمحصور 

  ر ییداشته است، نشانگر تغ  یشناسانه را در پ  ییبا یز  یهاارزش

کف  یپهلو   دگاهید متعاقباً    ی انیم  یهادر سال  هیبلد  لی اول و 

  را یاست؛ ز ی رینخست قدرت گ  یهاحکومت نسبت به سال

توسط    تخت یح پاعنوان نماد فتاز آنچه به   ییهاحذف بخش 

با مضمون مدح و   ییهابهیآن را کت  رامونیاول بوده و پ  یپهلو 

داشته باشد.    تواندیم  ییدر برگرفته است، چه معنا  یو  یثنا

ا جر  نیدر  خود  نوگرا  انیدوره،  رفع    ییتوسعه،  اسباب  و 

نوپا  یازهاین نمادها    ،یاول  یپهلو   کی بوروکرات  ینظام  بر 

 ریی. تغمیشعار به عمل هست   ر ییشاهد تغ  ینوعو به  افتهی  ت یاولو 

عموم فضا  یپارک  فرهنگ  یهایکاربر  یبرا  یی به  و    یمهم 

ن  ک ی  یادار را  مدرن  راستا  دی با   ز یشهر    ر ییتغ  نیهم  ی در 

 .دانست  است یس

 ی در مرمت و بهساز یو فن ق ی محاسبات دق  تی اهم .13شکل
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در دو    دیرا با   یاول  ی بنا پس از دوران پهلو   یکالبد  راتییتغ

پهلو   یبندگروه دسته اواخر دوره  از  نخست  تا    یکرد؛  اول 

.  ریاخ  یهاو دوم دهه  یاسالم  یجمهور  یروزیدوره پ  لیاوا

تغ و  گرفته  یراتییاقدامات  نخست صورت  دوره  در  اند، که 

به تکلعمدتاً  رفع  نها  ایو    فیصورت  از   یندمبهره  ت یدر 

 ن ینماد   یهاجنبه  یبرا  یتی اهم  چیبنا بوده و ه  یداخل  یفضا

  توان یموارد م  نیاند. ازجمله اآن قائل نبوده  یهاشاثر و ارز

جابجا هم  هایکاریکاش  ییبه  در  آن  ساختن  ناخوانا    ن یو 

راه افزودن  جددوره،  پله  دیپله  کردن  پنهان    ل، یاص   یهاو 

در ضلع    یشمال  برج  یداخل  یاز فضا  ییهاپوشاندن قسمت 

نما  رییتغ  ،یغرب در  موارد  یضلع شرق  یجنوب  یارتفاع    ی و 

نها  دست نیازا در  داشت.  سازمان    ت ی اشاره  عمل  ابتکار  با 

قابل    ت ی فیبنا با ک   نیتهران ا  یشهر تهران و شهردار  یباسازیز

 .ابدیانتقال  ندهیآ  یمرمت شد تا به نسل ها یقبول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح مرمت    هیکه در ته  یاز همه همکاران   :یتشکر و قدردان

مهندس داود    یاند، آقامشارکت داشته  یسردر باغ مل  یایو اح

معمار   انیدانش ارشد  خانمی)کارشناس  مض(،  ندا  و    انیفیها 

 ییراد )کارشناس ارشد مرمت(، طه محمدرضا  یمؤتمن  دیمهش

روح مرمت(،  عباد )کارشناس  ا  یاهلل  صالح  و   یمانیهمت 

د و  آثار(  مرمت  ارشد  قدردانبزرگوا  گری)کارشناس   یران 

 .شودیم

 .ذکر نشده است   سندگانینو   یاز سو   یمورد  :یاخالق  هی د ییتأ

 .ذکر نشده است  سندگانینو یاز سو  یمورد منافع: تعارض

پژوهشگر و نگارنده   ،یمورکان  یجفر  اسری  :سندگانینو  سهم

پژوهشگر و نگارنده مقاله    ه،یمحمودکال  دی(، سع%33مقاله )

 .(%33) (، محمد غالم نژاد، پژوهشگر و نگارنده مقاله33%)

 ذکر نشده است.  سندگانی نو  یاز سو  یمورد :یمال منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منحصر به فرد آن را در  یها ییبایکه ز یاز سردر باغ مل  یچشم انداز کل .14شکل 

 .دهد یمدرن نشان م یو معمار   یرانیا یسنت یمعمار ق ی تلف
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