
»گلستان«مجموعه تاريخي فرھنگي 

مجموعه ارگ تاريخي تھران كه كاخ گلستان در آن قرار گرفته، در دوران صفويه ساخته شد، در دوران زنديــه بـه مقـر كريمخـان زنـد 
رضـا شــاه  تبديل شد، در دوره قاجاريه قصر پادشاھان اين سلسله شد، در دوران رضـا شــاه محــل تاجگــذاري وي و در دوران محمد

 .ھاي سلطنتي به صورت موزه درآمد پس از پیروزي انقالب نیز ھمچون ساير عمارت. محل پذيرائي از میھمانان خارجي گرديد
اكنـون توجــه . آباد پــرداختیم ھاي تـاريخي و فرھنگــي نیــاوران و سـعد بــه معرفــي مجموعــه» دوران«ھاي گذشـته مجلـه  در شماره

 .كنیم كه در جنوب تھران قرار دارد جلب مي» گلستان«ھا به نام  خوانندگان گرامي را به معرفي يكي ديگر از اين مجموعه
مجموع كاخ گلستان، يادگاري به جاي مانده از ارگ تاريخي تھــران، محــل اقامـت شــاھان سلســله قاجـار و از زيبــاترين و كھنتريــن 

 .باشد بناھاي پايتخت دويست ساله ايران مي
در سـمت غــرب ) سـپه(سابقه تاريخي ارگ سلطنتي كه محدوه مكاني تاريخي آن را در شـمال خیابـان و و میـدان امــام خمیــني 

دھــد، بــه روزگـار صــفويه بـاز  خیابان خیام، در شرق خیابان ناصر خسرو و در جنوب خیابـان پـانزده خــرداد و میــدان ارگ تشــكیل مي
 .گردد مي

نخستین پادشاھي بــود كـه در ســفرھاي خودبـه قصـد زيــارت مقـبره حضـرت عبدالعظیـم ) 984ـ  930(شاه طھماسب اول صفوي 
حصــار «پــس از او شـاه عبــاس صــفوي در قســمت شـمالي . دستور داد بارويي به طول يك فرسخ به دور قصبه تھران احداث شود

و چنارستاني احداث نمود كه بعدھا ديوار بلنــدي گــرد آن بنــا كـرده و عمـارات مقـر ســلطنتي را در داخــل آن » طھماسبي چھار باغ
 .ساخته، ارگ نامیدند

كـاخي در ) 1105ت  1077(گرفت و حتي شــاه ســلیمان   در اواخر عھد صفوي تھران گاھي مقر موقت دربار شاھان صفوي قرار مي
 .اين شھر براي خود بنا نھاد، ولي امروز اثري از بناھاي دوره صفوي باقي نمانده است

وي در . متعلق به دوران كريمخان زند است» خلوت كريمخاني«و » ايوان تخت مرمر«كھنترين بناھاي موجود در مجموعه گلستان، 
نگ در  1172نبردھاي خود بر ضد محمد حسن قاجار در سـال  تھـران را مركـز اردوكشـي خــود قــرار داد و پـس از پـیروزي در ايـن ج

الرعايـا حكومــت ايــران را در دســت  ديوانخانه قديم تھران كه در زمان شاه سلیمان ساخته شــده بــود بـار عــام داد و بـا عنــوان وكیل
 .گرفت

ً احیا شد و يك دسته حرمخانه و خلوتخانه و عمـارت دارالحكومــه در داخــل آن  به فرمان او در تابستان  ھمان سال حصار ارگ مجددا
منتقل نمــود، دســتور داد يـك دســت عمـارت ) زنجان(كه اردوي خود را به چمن سلطانیه ) 1173( بنا گرديد و در تابستان سال بعد 

 .خاصه و ديوانخانه بزرگ به سبك ساساني و باغي در جنب آن بنا نمايند
تھران را به پايتختي برگزيد، ولي به دلیل لشـكر كشــیھاي دائمــي  1200خان قاجار در  آغامحمد  1193پس از مرگ كريمخانه زند در 

بــر  1211تا آنكـه فتحعلــي شـاه در سـال . برد، و براي عمارت و آباداني چندان فرصت نداشت كمتر در مقر حكومت خود به سر مي
تخت سلطنت ايران جلوس كرد، از آن زمان به بعد با گسترش دستگاه اداري و تشريفات سلطنتي بناھاي متعـددي در داخـل ارگ 

ً در زمان فتحعلي شاه و ناصرالدين شاه قاجار احداث شد  .تھران عمدتا
در دوران رضا شاه پھلــوي، بخشـھاي بزرگــي از ارگ تھـران، از جملــه حصـار دور آن، ســر در بــاب عــالي، سـاختمان دفــتر اسـتیفا، 
نگارخانه، تكیه دولت، نارنجستان، باغ گلشن و ساختمانھاي اندروني تخريب شــد، محــل ســكونت شـاه بـه سـعدآباد و ســپس در 

 .رضا شاه پھلوي به نیاوران منتقل و مجموعه گلستان به محل پذيرايي از میھمانھاي خارجي تبديل گرديد دوران محمد
پس از انقالب مجموعه گلستان ھمچون اغلب عمارات سلطنتي ديگر به صورت موزه درآمد تا ھمگان بتواننـد از آن ديــدن كــرده و از 

 .تماشاي زيبايیھاي حاصل فكر و دست ھنرمندان و صنعتگران ايراني بھره برند
 :بخشھاي مختلف اين مجموعه درحال حاضر عبارت است از

خانه، تــاالر برلیــان يــا  آن، تــاالر آينـه، تــاالر عـاج يـا ســفره و حوضــخانه ) تـاالر سـالم(ايوان تخت مرمر، خلوت كريمخاني، اتـاق مــوزه 
 العماره، عمارت بادگیر و حوضخانه وسیع آن، تاالر الماس، كاخ ابیض، چادرخانه تشريفات، ساختمان كتابخانه، عمارت شمس

 
 ايوان تخت مرمر

ســازي،  كاري، خاتم روح ظريف ھنرمند ايراني با استعانت از ھنرھـاي معمــاري، نقاشـي، سنگتراشـي، كاشــیكاري،گچبري، آئینــه
سازي، در واسط كاخھاي سلطنتي قديم، تركیبي بديع و بنائي زيبا بوجود آورده كه شايد كمتر بتــوان نظــیر آن  كاري و مشبك منبت

 .را در جاي ديگر يافت
 .شده است ايوان يا تخت جايگاھي است كه مراسم سالم و بار عام طبقات مختلف مردم در مقابل آن برگزار مي

باشــد از ســاير بناھـاي موجـود در كــاخ گلســتان  رسد عمر بعضي از قسمتھاي تخت مرمر كه از بناھاي دوره زنديــه مي به نظر مي
 .بیشتر باشد

ق فتحعلي شاه به حجاران و سنگتراشان معروف اصفھاني امر كرد تا از ســنگ مرمـر زرد يـزد تخـتي بســازند تــا .  ھ 1221در سال 
ي قطعــه مرمــر بـزرگ و كوچـك تشـكیل يافتــه، میرزابابــاي شــیراز 65اين تخت كـه از . ھمیشه در واسط ايوان نصب و مستقر گردد

معمـاري و تزئینــات ايـن . نقاشباشي آن را طراحي كرده، و سرپرستي حجاري به عھده استاد محمد ابراھیم اصفھاني بوده است
 .ايوان در دوره فتحعلي شاه و ناصرالدين شاه تغییرات زيادي كرد تا به شكل امروزي درآمد

آخرين مراسم رسمي كه در اين . اين ايوان در دوره قاجاره محل به تخت نشستن پادشاھان و برگزاري مراسم و اعیاد رسمي بود
 .بود 1304ايوان برگزار شد، تاجگذاري رضاخان درسال 

 
 خلوت كريمخاني

اي وجــود  در گوشه شمال غربي محوطه گلستان، ديوار به ديوار تاالر سالم، بنايي سرپوشیده و ستوندار به صورت ايوان سه دھنه
ايــن قســمت از . جوشـیده اسـت دارد كه در مركز آن حوض جوشي ساخته شده و پیشتر از اين آب، قنات شاه از میانه حـوض مي

شــود، چنانچـه از نـامش پیداسـت، از بناھــاي دوره كريمخانــه زنــد اســت و  كاخ گلستان كه جلوخان يا خلوت كريمخاني نامیده مي
 .آمده است قسمتي از خلوت خانه وي به شمار مي

ً در سال  شــده اســت،  ق احداث گرديده و در زمان ناصرالدين شاه، كــه بنــاي جديــد تـاالر سـالم سـاخته مي.  ھ 1173اين بناظاھرا
قبالً میانه اين بنا حوضي كوچك وجود داشــته كـه آب . قسمت اعظم آن تخريب گرديده و امروز تنھا بخشي از آن باقي مانده است

خاني نام دارد و در گذشته بخشــي  اين بنا خلوت كريم. شده آمده و در باغ جاري مي  نماي اين حوض بیرون مي قنات شاھي از آب
 .رفته است از اندرون خانه وي به شمار مي

معروف است كه ناصرالدين شاه اين . تر از تخت مرمر اصلي است در اين محل نیز يك تخت مرمر قرار داد كه بسیار كوچكتر و ساده
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ضــمن آنكــه ســنگ قبــر . كشـیده كـرده و قلیـان مي گوشه كاخ گلستان را بسیار دوسـت داشــته و اغلـب در ايـن محــل خلــوت مي
 .شود ھاي فراوان سرانجام در ھمین محل نگاھداري مي ناصرالدين شاه بعد از جابجايي

 
 نگارخانه

ھاي ايراني در ضلع شمال غربي باغ گلستان كه امروزه بعنوان نگارخانه و طبقه فوقـاني آن كـه بـه نـام  مكان فعلي گنجینه يا پرده
شود، در حقیقت ساخته و پرداخته و منتج از ســفر اول فرنگسـتان ناصــرالدين شــا ه  تاالر موزه، سالم يا تاجگذاري باز شناخته مي

ھاي آن كشورھا و عـزم ناصــرالدين شـاه قاجـار  ق و بازديد وي از موزه.  ھ 1290در سال ) چھارمین پادشاه از سلسله قاجار(قاجار 
موزه . پیوســت باشــد كــه بــه واقعیـت  تر مي ھاي جامع  در جھت ايجاد موزه ايــن بنــا دومیــن مكــان از حیـث اطــالق نـام مــوزه بعــد از 

العماره و گوشه شمال شــرقي بــاغ قــرار دارد و  سلطنتي كه در داخل يكي از تاالھاري وسیع عمارت خروجي گلستان بین شمس
تر بـه  ھــاي جــامع اولین از حیث جامعیت با تأسیس بناي اطاق موزه و سرسرا و حوضخانه و ملحقات ديگر آن، در جھــت ايجــاد موزه

 .رود شمار مي
ھاي مربـوط بـه آن يعـني نگارخانــه فعلــي و مـوزه  ، تـاالر آينــه و سرسـرا و حوضـخانه)سالم يا تاجگذاري(طرح و معماري تاالر موزه 

الملك و مباشرت بنائي آن بــا مــیرزا يحــیي خــان  مخصوص به وسیله حاجي ابوالحسن معمار نوائي ملقب به معمار باشي يا صنیع
 الملــك وزيــر بنــائي بــوده اسـت، يحـیي خــان بــرادر میرزاحسـین خــان  الملك و مباشرت بنائي آن با میرزا يحیي خــان معتمـد معتمد
الدوله خواھر ناصرالدين شاه قاجـار بـود،   و چھارمین شوھر عزه) صدر اعظم ناصرالدين شاه و باني مسجد سپه ساالر(ساالر  سپه

 گويــا در ايـن مكـان يعـني ضـلع شـمالي كـاخ  رسید و قبـل از احـداث، ق به اتمام .   ھ 1293گويا عملیات معماري اين ابنیه در سال 
ســاخته اســت،  الدوله را از باغ گلستان جدا مي گلستان بنائي بنام تاالر الماسیه و قبل از آن نیز محل ديوراي بوده كه عمارت آصف

ش تغییرات و تعمیراتي در ســقف نگارخانــه بـه جھــت .  ھ 1346در ضمن قابل ذكر است كه به سب تاجگذاري پھلوي دوم در سال 
 .استحكام بخشي بعمل آمد

 :باشد بخش مي 2نگارخانه در حال حاضر شامل 
و در طي زمان تاكنون داراي كاربردھائي چون انبار ) سالم يا تاجگذاري(بخش جنوبي كه در حقیقت بخشي از حوضخانه تاالر موزه 

ً متقدم تــر دوران قاجــار ھمچــون  تاالر موزه، دفتر صاحب جمع اموال و تلفنخانه بوده كه ھم اينك به نمايش پرده ھاي نقاشي عمدتا
عمـوي (الملك غفـاري  اثاري از استاد میرزا بابا، مھرعلي، احمـد، افشــار، علـي اكبرخــان مــزين الدولــه، ابوالحسـن ثــاني يـا صـنیع

اختصاص يافته و بخش شمالي كه در زمان پھلـوي دوم احــداث و بـه مقـر پاسـدارخانه گـارد ســلطنتي اختصـاص ... و ) الملك كمال
يافته بود ھم اينك در برگیرنده آثار نقاشان متأخر دوران قاجار شامل آثار گرانقدر از ھنرمنـداني بنــام، ھمچــون اســتاد محمــود خــان 

 .باشد مي... ، استاد مھدي يا مصورالملك، استاد موسي ممیز و )الملك كمال(، استاد محمد غفاري كاشاني )الشعراء ملك( صبا 
.  ھ 1376ش به يكديگر متصل و پس از مرمتھاي الزم در ســال .  ھ 1374الزم به ذكر است كه مجموعه اين دو بخش در اواخر سال 

 .يافت ش به عنوان نگارخانه گشايش 
باشد كــه بــا وســواس و دقتــي  ھاي نقاشي اساتید بزرگ ايران در طي دوره قاجار مي ھا وپرده نظیر از رقم اي بي نگارخانه مجموعه

باشــد و ســعي شــده ايـن چیــدمان در  ھا، اشخاص و اماكن ھمگي يادآور تاريخ دوران قاجـار مي خاص در كنار ھم چیده شده، رقم
 .برگیرنده سیر تحول در ھنر نگارگري دوران قاجار بوده باشد تا بررسي و مقايسه آثار را ممكن سازد

 
 حوضخانه

به دستور ناصرالدين شـاه قســمتھاي شـمالي كـاخ ) ش 1259تا  1254(ق .  ھ 1298تا  1293پس از سفر فرنگستان بین سالھاي 
با زير زمین آن كه حوضخانه نامیده شـد و ) خانه سفره( تاالر برلیان و تاالر عاج ) تاالر سالم يا تاجگذاري( گلستان شامل تاالر موزه 

 .ديگر ملحقات در دو طبقه تكمیل و احداث گرديد
گرفت و يــك شــاخه آن بـه حــوض محوطــه و  در ضلع شمالغربي حوضخانه آب نمايي قرار داشت كه از قنات مھرگرد سرچشمه مي

حوض در زمان پھلوي اول تخريب و آنجا را به عنوان يكي از سالنھاي . گرديد شاخه ديگر آن به حوض بزرگ وسط سالن منتھي مي
 .قبل از شروع كار مترو جريان داشت 1360موزه اختصاص دادند و مسي آب نما وبه لوله قطوري ھدايت گرديد كه تا سال 

بــردراي قـرار  اين مكان كه محل استراحت درباريان بود، در زمان پھلوي دوم جھت مراسم جشن و سرور و اعیاد مذھبي مــورد بھره
 .گرفت

ش .  ھ 1376در سـال . باشــد باشــد، تلفیقــي از ھــنر اروپــائي و ايرانــي مي معماري داخلــي حوضــخانه كـه مربــوط بــه قاجاريـه مي
ن برگزيده تابلوھاي اھدايي سران اروپايي به پادشاھان قاجار، از  ھاي اروپائي افتتاح گرديد و در آ حوضخانه به عنوان گالري نقاشي

جمله آثار بـديع نقاشـان مشــھوري چــون ســیمون ون گلــدنر و آيوازفســكي براســاس ســیر تــاريخي و روابــط سیاسـي و فرھنگـي 
. ش حوضي كوچك به سبك حوضھاي قديمي به بنــا اضــافه گرديــده اســت.  ھ 1377در سال . درمعرض ديد عموم قرار گرفته است

 .باشند نیز داخل موزه قرار دارد، كه ھمه اھدايي مي... الزم به ذكر است كه اشیائي نظیر ساعت، شمعدان و 
 

 عمارت برلیان
در سمت شرقي تاالر عاج، چند تاالر و اتاق زيبا و مجلل وجود دارد كه سطح كف آنھـا نسـبت بــه كــف تـاالر عــاج و تاالرھــاي ديگــر 

 .تر است پايین
كردنــد و بــه جايشــان سـاختمانھاي  در زمان ناصرالدين شاه بعلت كھنگي و فرسودگ بناھاي قديمي ارگ، اغلب آنھــا را ويـران مي

 .ساختند جديد مي
. شد را خراب كردند و در جايش عمـارت امـروزي را بنــا نمودنـد در اين زمان عمارت بلور كه از بناھاي دوران فتحعلیشاه شمرده مي

. اين عمارت در زمان پھلوي براي برگزاري جلسات رسمي با سران دول خارجي و مراسم تشــريفات مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت
ق در زمان سلطنت مظفرالدين شاه در بنیاد ساختمان تاالر شكستي افتاده بود، در ساختمان آن تعمـیرات .  ھ 1318چون به سال 

فراواني صورت گرفت و بر تزئینات و شكوھش افزودند كه اين موضوع از مضمون اشعار كتیبه ســنگي بیضــي شــكلي كــه در جبھـه 
 .ايد نماي تاالر حك و نصب گرديده است به دست مي
ق تزئینات اين اطــاق را قبــل از بازســازي نشــان .  ھ 1305الملك غفاري، به سال  يك نقاشي رنگ روغن زيبا از آثار يحیي خان صنیع

 .اين بازسازي توسط مظفرالدين شاه انجام شد. دھد مي
 

 تاالر عاج
لوم نیسـت، ولـي . بعد از تاالر آئینه و در سمت غرب تاالر برلیان، تاالر عاج قــرار دارد تــاريخ احـداث ايــن تـاالر و حوضـخانه زيــر آن مع
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ً قبل از تاالر سالم و تاالر آئینه ساخته شده و از جمله بناھاي دوره ناصري است الدين شاه در نماي آن  بعدھا در زمان ناصر. محققا
ھداياي پادشـاھان دول خـارجي نگھــداري . تغییراتي دادند كه به صورت امروزي درآمده است در اين تاالر در زمان ناصرالدين شــاه، 

اي داده  از اين رودر آرايش درونـي آن تغیـیرات عمـده. شد و در زمان پھلوي محل پذيرايي و برپايي مھمانیھاي رسمي دربار بود مي
 .شده است

الشعرا كشیده شده و در كاخ گلستان موجود است، نماي خــارجي ايــن بنــا را قبـل از  يك نقاشي آبرنگ كه توسط محمودخان ملك
 .دھد  بازسازي نشان مي

 
 موزه مخصوص

اين عمارت كه در شمال كاخ گلستان و در طبقه زيرين تاالر سالم قرار گرفته است، در حقیقت بخشـي از زيــرين ســاختمان اولیـن 
در زمــان ناصـرالدين شــاه و شــاھان قاجــار ايــن . موزه ايران است كه به دست تواناي محمد ابراھیم خان معمارباشي ساخته شــد

 .شد ھايي بود كه از كشورھاي اروپايي به شاھان قاجار ھديه مي مكان انبار چیني آالت و نقره
در زمان پھلوي اين مكان به موزه مخصوص تبديل شد و كلیه اقالم اھدايي خصوصي و شاخص پادشاھان اروپايي به شاھان قاجار 

 .به اين مكان انتقال داده شد
توان از زره شاه اسماعیل صفوي، تیر و كمان نادرشاه افشار، ســاعد  شود مي اي كه در موزه مخصوص نگاھداري مي از اشیاء ويژه

 .، تخم شترمرغ و غیره نام برد خان، دسته مھرھاي سالطین قاجار، گوي غلطان عاج بند و مھر فتحعلیشاه، تاج آقا محمد
 

 تاالر ظروف
ھدايايي كــه ســالطین  بناي اين ساختمان بر روي بقاياي عمارات قاجار و در شمال ساختمان سفره خانه ايجـاد شـده و برخـي از 

بــه ايــن عمــارت انتقــال داده شــد و در داخـل ) تـاالر ســالم(از عمـارت مــوزه  1344اروپايي به شـاھان قاجـار اھــدا كـرده بودنــد، در 
 .ھايي كه به اين منظور ساخته شده بود قرار گرفت ويترين

له جـالبترين آنھـا مي. بسیار زيبا و تماشايي ھســتند. اكثر ظروفي كه در داخل اين عمارت وجود دارد تــوان ســرويس چینـي  از جم
جنگھاي ناپلئون بناپارت، سرويس اھدايي نیكالي اول، سرويس جواھر نشان اھدايي ملكــه ويكتوريـا و ســرويس ســاخته شــده از 

 .سنگ گرانبھا ماالشیت اھدايي الكساندر سوم و سرويس چیني اھدايي ويلھلم به ولیعھد دولت ايران را نام برد
 

 تاالر آئینه
تاالر آئینه در غرب تاالر سالم و چسبیده بـه آن و در بــاالي ســردر و ايـوان سـنگي جلــو سرسـراي كــاخ قــرار دارد و يكـي از تاالھـار 

 1269پیش از ساختن اين تاالر در محل آن كاله فرنگي چھــل ســتون چوبــي قــرار داشـت كـه در ســال . مشھور كاخ گلستان است
دادنــد،  الدولـه در عمـارات سـلطنتي مي تقي خان معمار باشي به اھتمــام حـاج علــي خــان حاجب قمري ضمن تغییراتي كه محمد

از اين تاالر سه دھنه ارسي قوسي بــزرگ . آن تاالر يا عمارتي به نام الماسیه در آن مكان وجود داشت ساخته شده بود و پیش از 
شود و با دو در و يك پنجره بزرگ ھاللي به سرسراي ورودي كــاخ  از سمت جنوب رو به باغ و حوض بزرگ جنوبي ساختمان باز مي

قمري ساخته شد و در مجموع جزو بناي مــوزه جديـد كــه در  1291تاالر آئینه ھمزمان با تاالر سالم در حدود سال . شود مربوط مي
آثار موزه قديم بـه مــوزه جديــد، ايــن تـاالر بــه نگاھـداري از تخــت  در آغاز انتقال اشیاء و .  شد تاالر سالم برپا شده بود محسوب مي
تاالر آيینه با آنكه چندان بزرگ نیست ولي به علت معروفیت و زيبائي آيینه كاريھاي سقف و . طاووس و تاج كیاني اختصاص داشت
ھاي مربوط به آن با مــیرزا يحیــي   خانه طرح و معماري تاالر سالم و آيینه و سرسراھا و حوض. ديوارھايش شھرت فراوان يافته است

ولـي تزئینـات و آيینــه . قمــري پايـان يافتــه بــود 1294ساختمان تاالر با آنكه در حدود ســال . خان معتمدالملك وزير بنايي بوده است
كاري تاالر بـه قلــم  اي كه در زير مقرنس آيینه قمري ادامه يافت و اين موضوع از تاريخ قصیده 1299ھاي آن تا سال   بري ھا و گچ كاري

: ماده تاريخ ساختمان در اين بیت آمده است. شود نستعلیق درشت به خط میرزا ابوالفضل ساوجي نوشته شده است معلوم مي
 )1299(خامه رضوان كرد از شاخه طوبي و نوشت در ديھیم شھان بینم در موزه شاه 

از  1309الملك غفاري به سال  خان كمال شھرت عمده تاالر آيینه به واسطه تابلو رنگ روغني معروفي است كه مرحوم میرزا محمد
 .شود آن تھیه كرده و اينك در تاالر سالم نگاھداري مي

 
 تاالر سالم

ھا و گالريھاي بزرگ كشورھاي غرب وي تصمیم گرفــت  ق و ديدن موزه.  ھ 1290پس از اولین سفر ناصرالدين شاه به اروپا در سال 
بدين منظور عمارت خروجي را تخريب و در عوض در سمت شمالغربي و در . ھاي اروپا در ارگ ايجاد نمايد اي شبیه به موزه كه موزه

 .جوار تاالر عاج، بناھاي كاخ گلستان جديد، يعني سرسرا و تاالر آئینه گلستان و اتاق موزه را بنیان نھاد
ولـي بــه دلیـل تزئینــات زيـاد و چیــدن اشـیاء كــه بــا . ق پايان يافـت.  ھ 1294ق آغاز و در سال .  ھ 1291ساخت اتاق موزه در سال 

 .ق به طول انجامید.  ھ 1299برداري از آن تا سال  گرفت بھره نظارت مستقیم شاه صورت مي
ھـاي قـديم و تــاالر آئینـه  ولي پس از انتقال تخت طاووس از موزه. اين تاالر از ھمان آغاز به منظور تأسیس و تشكیل موزه بنا گرديد

 .به آن و نیز برگزاري سالمھاي خاص و رسمي در آن به تدريج نام تاالر سالم را به خود گرفت
 .شد ترين اشیاء وآثار ھنري اھدايي، به ويژه جواھرات سلطنتي نگھداري مي در اين تاالر نفیس

رضا پھلوي در اين تاالر، مــوزه آرايـي آن بــه طـور كلــي دگرگــون شــد و بــه  به سبب برگزاري مراسم تاجگذاري محمد 1345در سال 
 .شكل امروزي درآمد

 
 عمارت خوابگاه

شمســي بـه  1339عمارت خوابگاه جزء جديدترين ساختمانھايي است كــه در كـاخ گلســتان ســاخته شـده، ايـن عمـارت در سـال 
اين ساختمان تا مدتي محل اقامت پادشاھان و رؤســاي جمھــور . مناسبت سفر الیزابت دوم ملكه انگلستان به ايران احداث گرديد

اي اســت از  در حال حاضر قرار است اين ساختمان به كتابخانه سلطنتي دوره قاجار كه مجموعـه. بود و به نام خوابگاه معروف شد
اين مجموعه كتبي بس گرانبھا نظیر مرقع گلشن، شاھنامه بايسـنقري و ھــزار و يــك شـب . ترين كتب خطي، اختصاص يابد نفیس

 .مصور شده را در خود جاي داده است
ھاي دوره قاجار كه تعدادي از آنھا توسط شخص ناصرالدين شاه برداشته شده اســت  عالوه بر كتب خطي، مجموعه نفیس عكس

 .باشد در بنا مستقر مي
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 العماره شمس
 . ترين بناي كاخ گلستان و ممتازترين ساختمان ضلع شرقي مجموعه است اين بنا شاخص

كنـد بنـايي مرتفــع، نظــیر آنھـا در  گويا ناصرالدين شاه قبل از سفر به اروپا و بر اثر ديدن تصاوير بناھــاي فرنگســتان، تمايــل پیــدا مي
 .پايتخت خود ايجاد نمايد تا از باالي آن بتواند به ھمراه درباريان منظره شھر و دورنماي اطراف را تماشا كند

ً از  العماره مي پذيرفت و آن را شمس ق آغاز و پس از دو سال پايان .  ھ 1282ساخت عمارت در سال  نامند طرح و نقشـه آن ظــاھرا
 .معیرالممالك و معمار آن استاد علي محمدكاشي بوده است

دلیـل شــاخص بــودن آن، ارتفـاع، تزئینـات و . ترين و زيباترين بناھاي كـاخ گلسـتان اســت العماره يا بناي خورشید از شاخص شمس
 .طراحي اين بناست

ناصرالدين شاه با ديدن تصاويري از بناھاي چند طبقه در كشورھاي اروپايي تمايل پیدا كرد بنايي مرتفع در كاخ گلستان بسازد تا از 
 .باالي آن بتواند منظره شھر و دورنماي اطراف آن را تماشا كند

 .اي ھم از معماري غربي دارد ھاي آن ايراني است و بھره ي كاري و پنجره ساز ساختمان دو برج ھم شكل دارد، كاشي
 

 عكس خانه
شــد، اكنــون  در طبقه زيرين عمارت بادگیر، مكاني كه در آن اطاق تابســتاني قــرار داشــت و بادگیرھـا و حــوض میـاني آن خنــك مي

. گـذارد ھاي دوره قاجار را ھمراه با وسايل عكاسي آن زمان به نمـايش مي اي از عكس عكس خانه قرار دارد، عكس خانه مجموعه
ھاي كاخ گلستان دومین مجموعــه بعــد از  مجموعه عكس. ھاي فراوان به صورت فعلي درآمده است محل عكس خانه بعد از مرمت

ناصرالدين شاه خود به اين فن عالقه فراوان داشته وعكسھايي كه خود او برداشته به ھمراه . مجموعه سلطنتي انگلستان است
 .ھايي كه دست خط او روي آن وجود دارد در عكس خانه به نمايش گذاشته شده است عكس

 
 عمارت بادگیر

ھجــري قمـري ســاخته  1228و بـه سـال ) ھجري قمري، دومین پادشاه قاجـار 1250ـ  1212(عمارت بادگیر در زمان فتحعلي شاه 
 .شده است

عمارت بـادگیر بــه طــور كامــل توسـط ناصــرالدين . دوباالخانه، يك تاالر و يك حوضخانه تشكیل شده است اين عمارت از دو گوشواره،
الدولـه و حـتي پـس از آن مــورد  و بــه دسـت حــاج علــي خـان حاجب) ھجري قمري ـــ چھــارمین پادشـاه قاجـار 1313ـ  1264(شاه 

الشــعراي  ملك( شاھد اين تغییرات دو تابلو آبرنگ، اثــر محمـود خــان صــبا . بازسازي قرار گرفته و به شكل امروزي تغییر يافته است
 .دھد ھجري قمري است كه تفاوتھاي عمارت رادر اين فاصله زماني نشان مي 1281و  1278در سالھاي ) دربار ناصرالدين شاه

در زير تاالر و عمارت مزبور حوضخانه وسیعي وجود دارد كه در چھارگوشه آن چھار بادگیر بلند از كاشي معرق آبي و زرد و سیاه بــا 
 .شود ھا به واسطه آنھا كامالً خنك مي ھاي زرين قرار گرفته و ھواي حوضخانه، تاالر و اتاق قبه

. كردنــد رفتنـد، از ايــن حوضـخانه اسـتفاده مي بردنــد و بـه يیــالق نمي شاھان قاجــار معمـوالً اگــر تابسـتان را در تھــران بــه ســر مي
كه مصادف با تابستان و گرماي شديد در تھران بود در تاالر اصلي عمارت بادگیر بـه )  پنجمن شاه قاجار(تاجگذاري مظفرالدين شاه 

 .روي تخت طاووس برگزار گرديد
انواع طیور زيبا رھا كـرده بودنــد، در يـك طــرف عمـارت «: بنا به نوشته معیرالممالك در زمان ناصرالدين شاه در حوضخانه اين عمارت

مزبور نیز النه و قفسھايي ساخته و پرندگان از ھر قبیل در آن گرد آمــده بودنــد و شــاه گــاه ھنگــام دانـه دادن بــه پرنــدگان آمــده بـه 
 ».راند ايستاد و با ھمراھان سخن از صید طیور و طرز به دام آوردن مي تماشا مي

ھا،  ھا، سـتون ھا و دھلیزھــاي متعــدد، داراي تـاالر بزرگـي اسـت كــه ارسـي ھاي زيبــا و باالخانـه عمارت بادگیر گذشته از گوشواره
ً از نقاشي، گچبري، زرنگاري، آينه ديوارھا و سقف كاري و سنگ مرمــر پوشــیده شـده و از ايـن حیــث يكـي از  كاري و منبت  آن تماما

 .رود تاالرھاي پركار، زيبا و جالب قديم به شمار مي
 

 عمارت الماس
 .دھند تاالر الماس از جمله بناھاي قديمي كاخ گلستان است كه بنیادو اساس آن را به فتحعلیشاه قاجار نسبت مي

باشد، به دلیل آينه كاريھاي داخلـش المـاس نــام گرفتــه  ھاي معماري و تزئیناتش متعلق به دوره فتحعلیشاه مي اين بنا كه ويژگي
خانه و زيرزمینــي  در قسمت زيرين اين تاالر نیز حوض. باشد است و شامل يك تاالر بزرگ و اطاقھاي گوشواره و راھرو و باالخانه مي

 .وجود دارد كه در حال حاضر به محل چاي خانه سنتي مجموعه اختصاص يافته است
ھاي آينــه كـاري شـده زيبــا و طاقنماھــاي باريـك و  در سه طرف تاالر، باالتر از رفھا به سبك بناھاي آن دوره، سه ايوانچه با مقرنس

 .ھاي بزرگ پوشیده شد ه است كشیده ساخته شده و سمت شمالي تاالر با ارسي
در دوره ناصري تغییراتي در نما و تزئینات بنا بوجود آمده و ديوارھاي تاالر را با انواع كاغذھاي ديواري پوشانیدند كه قسمتي از آنھـا 

 .ھنوز باقي مانده است
 1373اين عمارت مانند بسیاري از بناھاي مجموعه كاخ گلستان دچـار آسـیبھاي فــراوان شــده كــه تعمـیرات اساســي آن از ســال 

 .پايان يافت 1375شروع و در سال 
ھاي  ھا كامالً تعمیر و بازسازي و راھرو و گوشــواره كف تاالر به وسیله كاشیھاي پراكنده موجود در مجموعه مفروش گرديد و ارسي

ھـاي  ھاي باقي مانده از دوره قاجار تزئین شــد و كاغـذ ديواري بدنه تاالر با كاغذ ديواري. موجود در پشت تاالر اصلي مرمت گرديدند
 .قديمي موجود نیز به عنوان نمونه حفظ گرديدند

ً ظــروف  به مناسبت آنكه اين بنا به وسیله فتحعلیشـاه احــداث گرديـده اســت، بخشـي از آثــار و اشـیاي مربـوط بـه وي كــه عمومــا
 .باشند، در آن به نمايش گذاشته شده است اھدايي مي

 
 كاخ ابیض

در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه، شاه سلطان عبدالحمید پادشاه عثمـاني، مقـداري اثاثیــه ارزشـمند و گرانبھــا بـراي شـاه ايـران 
 .فرستاد

ً ھمه كاخ ھا و تاالرھاي سلطنتي با تابلوھا و اثاثیه متعدد آراسته شــده از ايــن رو ناصـرالدين شـاه تصـمیم  چون در آن ھنگام تقريبا
ً محل كاله فرھنگي يا بــرج آغا خاني بـود، كـاخ جديــدي بنـا نمايــد و  محمــد گرفت در گوشه جنوب غربي محوطه گلستان، كه سابقا

 .ھداياي سلطان را در آن جاي دھد
 نیز به ســبب آنكــه  اروپا گچ بري و نماسازي شده بود ـ 18اين بنا به علت سفیدي رنگ نماي ساختمان ـ كه به شیوه بناھاي قرن 
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 .ھاي سرسراي كاخ مرمر سفید رگه دار بود كاخ ابیض نامیده شد ھا و ازاره پله
شمســي در ايــن  1333ھا اختصاص يافت و جلسات ھیئـت دولــت تـا ســال  كاخ ابیض از ھمان ساخت خود به محل كار صدر اعظم

 .شد كاخ و در تاالر سلطان عبدالحمید تشكیل مي
مد و از ســال  به سبب تاجگذاري محمد 1344در سال   1347رضا پھلوي در ضلع غربي و طبقه پايین ساختمان تغییراتي بــه وجــود آ

 .شناسي تبديل گرديد به موزه مردم
 

 چادرخانه
چادرخانه كه داراي سردر و فضايي سرپوشـیده اسـت مــابین عمـارت بــادگیر و تــاالر المـاس قــرار دارد و محـل نگھـداري چادرھــاي 

 .سلطنتي مورد استفاده در سفرھاي پادشاھان قاجار بوده است
چادرھـاي سـلطنتي . اكنون بین عمارت بادگیر و تاالر الماس قـرار دارد. چادرخانه انبار چادرھاي سلطنتي در زمان قاجار بوده است

در دوره ســلطنت . ايل قاجار به زندگي در خارج از ساختمان و در زير چادر عالقه فــراوان داشـتند. شوند در اين اطاق نگاھداري مي
ً سفره گرفته است و به اين دلیل چادرھـاي زيــادي  اي خارج از كاخ سلطنتي ھمراه با عده زيادي از خدمه صورت مي قاجار نیز مرتبا
 .مورد لزوم بوده است

 شود ھاي كوچك استفاده مي ھا و سخنراني  ھاي فراوان براي برگزاري نمايشگاه از چادرخانه بعد از مرمت
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