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  چکیده

بلکه اوّلین اثر تاریخی  ،قاجاری پایتختترین بنای  مفرهنگی کاخ گلستان نه تنها به عنوان قدیمی ترین و مهّ –مجموعۀ تاریخی    

تخت مرمر یکی از شاخص های تزئینی عمارت ایوان است که در پایتخت ایران به ثبت جهانی در سازمان یونسکو رسیده است،  

دچار که سالیان طوالنی ، .می باشد( خرداد امروزی 51)تخت مرمر در مجموعۀ کاخ موزۀ گلستان واقع در ضلع شمالی میدان ارگ 

تغییراتی گردیده و از جمله سنگ تاج آن که از اواخر دورۀ فتحعلی شاه قاجار مفقود و به تازگی اینجانب توانسته ام با کمک معاون 

م مسئول فنی مجموعه آن را در بین سنگ های قدیمی دپو شده یافته و پیشنهاد بازگرداندن آن به محل اصلی و نصب مجدد آن با 

 .حکام بخشی و حفظ تعادل آن را طی این مقاله ارائه نمایمروش مطمئنی جهت است
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  مقدّمه

 5۱میالدی و  ۱۱5۹جون  ۱۹خورشیدی برایر با  5۹۳۱در یکشنبه دوم تیرماه مجموعۀ کاخ گلستان اوّلین بنای پایتخت و     

به عنوان  برگزار گردید، در کامبوجکه میراث جهانی سازمان یونسکو  ۀکمیت ۀاالنوهفتمین اجالس س قمری و در سی 5۱۹۱شعبان 

  .ددر فهرست میراث جهانی این سازمان به ثبت رسیشانزدهمین اثر تاریخی ایرام 

بنای ایوان تخت مرمر در زمان سلطنت شاه طهماسب اوّل صفوی بنیان گذاری شد و در طی حکومت پادشاهان بعدی نیز این      

بنا مورد استفاده قرار گرفت، به طوری که می توان اذعان داشت که نطفۀ اصلی گسترش شهر تهران همین ایوان تخت مرمر بوده 

ای ساخت آن را به  هاست و عدّ انتهر کاخ گلستانترین بنای  خانه قدیمی داراالماره یا دیوان بنای ایوان تخت مرمر یا ایوان. است

 (5۹۱۳یحیی ذکاء، ) .دهند نسبت می کریم خان زند

، قاجاردر دوران سلطنت سلسله . بنا گردید 55۱۹شد، در سال  نامیده می ایوان داراالمارهو  خانه دیواناین ایوان که پیش از این      

ساختمان این عمارت . دادند ی دیگر به طبقات مختلف مردم شادباش میآمدند و در ایام نوروز و عیدها شاهان در این مکان گرد می

را  قصر وکیلبه شیراز لشکر کشید و در آنجا  د خانآقا محمّکه  .ق5۱۱۱ل در سال دو بار دستخوش تغییرات وسیع شد؛ بار اوّ

های بلند و درهای خاتم کاری آن را به تهران منتقل و  ی و مرمرها و ستونهای قدّ های نقاشی و آینه ویران کرد و دستور داد پرده

ه نصب کنند، ساختمان دچار تغییر شد، سقف آن را بلندتر کردند تا ستونهای مرمر را در آن کار گذارند و بعضی در ایوان دیوان خان

 (5۹۱۹پوپ، ) .ها و طاق نماها را پر کردند طاقچه

هایی در ساختمان  و در پی بروز خرابی ناصرالدین شاههجری قمری در دوران سلطنت  5۹۱۱تغییرات وسیع تر در حدود سال      

 .انگیز است ک بسیار زیبا و دلت و مشبّمنبّ تزئینات ایوان از گچبری، سنگ تراشی، خاتم کاری، آینه کاری و. ایوان انجام شد

تخت مرمر یکی از شاخص های تزئینی عمارت ایوان تخت مرمر در مجموعۀ کاخ موزۀ گلستان واقع در ضلع شمالی میدان ارگ     

 .می باشدکه اوّلین اثر به ثبت رسیدۀ جهانی در تهران ( خرداد امروزی 51)

یکی از اولویّت های مرمتی در این بنا، تخت مرمر است که شاخص ترین بخش این ایوان بوده و ایوان به نام آن معروف گردیده     

از جمله سنگ تاج این تخت مرمرین که طبق شواهدی از قبیل سفرنامه ها و نقاشی های کشیده شدۀ موجود و عکس و فیلم . است

 .رۀ فتحعلی شاه قاجار که دستور ساخت این تخت را داده، دیگر روی آن دیده نشده استهای قدیمی موجود، از بعد از دو

 

  پژوهشروش 

مشابه با تخت مرمر نتایج مشترکی حاصل می  تخت هایۀ ساز مقای .استقرایی است –به صورت تلفیقی از قیاسی  مقالهدر این      

متخصصّین میراث فرهنگی از جمله آقای همچنین بررسی داده  ها و نحوه ارزیابی مطالب با مشاهده اساتید و همکاری . گردد

 .گردیده استانجام خواهد مهندس آوج معاون و خانم مهندس المیرا عابدی مسول محترم دفتر فنی کاخ گلستان 

ه و تحلیل اطالعات به روش تحلیل مقایسه ، مستند نگاری و ثبت مشاهدات موجود در بنا از دیدگاه معماری و بصری و تجزی     

 .زیبایی شناسی و باستان شناسی و تاریخی می باشد 
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  اهمیّت و پیشینۀ پژوهش

ی هنری در پایتخت به ثبت جهانی رسیده است با عنایت به اینکه مجموعه کاخ موزه گلستان به عنوان اولین اثر معماری تاریخ     

می باشد، لذا در وهله اوّل مطالعات تطبیقی آن جهت آسیب شناسی و ارائه  "ایوان تخت مرمر"و یکی از بخش های شاخص آن 

 .طرح مرمت برای حفظ و نگهداری بهتر آثار و عناصر وابسته به آن بسیار حائز اهمیّت خواهد بود

 ،که به لحاظ کاربردی محّل برگزاری تاجگذاری و مراسم های سالم در حضور پادشاهان باشد ه ایوان تخت مرمرنمونه های مشاب     

 . به تعداد محدودی وجود دارد

 

 توصیف معماری تخت مرمر

و دشواری جابجایی تخت طاووس، دستور داد تختی ایوان تخت مرمربه سبب محفوظ نبودن  فتحعلی شاه .ق 5۱۱5در سال      

 . مشهور شد تخت سلیمانیاین تخت به تخت مرمر یا . بسازند که همیشه در وسط ایوان قرار داشته باشد

ارباشی دربار انجام حجّ د ابراهیم اصفهانیمحمّنقاش باشی و سرپرستی حجاری آن را استاد میرزا بابای شیرازیطراحی تخت را      

دیو و شش فرشته و یازده ستون مارپیچی که بعضی از آنها بر تخت مرمر به شکل سکوی بلند دیواره داری روی دوش سه . دادند

دست اندازهای )های تخت مرمر  ها و بر روی طارَمی در سطح عمودی پله. پشت شیر قرار دارند، در وسط ایوان مستقر شده است

نام . و زراندود شده است که دارای مادّه تاریخ ساخت تخت می باشد حکّ فتحعلی خان صبااشکال و اشعاری از ( دور تا دور تخت

 (5۹۱۳یحیی ذکاء، ) .شده است ها حکّ دابراهیم، نیز بر روی مجسمهسازندۀ اصلی تخت، محمّ

مترکه از زیر به یکدیگر وصل  سانتی5۱قطعه سنگ مرمر صاف به ضخامت 1قطعه مرمر زرد معادن یزد شامل  ۱1ر از تخت مرم     

های کوچک دور تخت  قطعه، مجسمه ۱5های حامل تخت  ها و ستونها و مجسمه قطعه، پایه ۱5ها  قطعه، طارمی ۱ها  شده پله

ارتفاع تخت یک متر است و نشیمنگاه آن  .رشته یا انسان قرار گرفته استف ۱دیو و  ۹قطعه ساخته شده و از چهار طرف بر دوش 5۱

همانطور که گفته شد تخت بر دوش سه  .شود تشکیل می( سطح عقب)متر  5ر۱۱*5ر۱۱و ( سطح جلو)متر  ۱*۹از دو سطح 

های تخت و هرکدام در  در کنارهبعضی از ستونها در زیر تخت و بقیه . دیو و شش فرشته و بر یازده ستون مارپیچی قرار دارد ۀمجسم

روی سطح عمودی کنار دو پلۀ جلو تخت، نقش دو اژدها و در دوسوی پله اول دو مجسمه شیر بر . دان پشت شیری قرار گرفته

 (5۹۱۳یحیی ذکاء، ) .اری شده استحجّ

 کاربری ایوان و تخت مرمر

ل، جلوس سم برگزار شده در این محّآخرین مرا. بودقاجارشاهان  نوروزی و سایرعیدهایو مراسم سالم  تاجگذاریمحّل این بنا      

شود پس از انقالب  گفته می. است بوده سانمجلس موسّخورشیدی پس از تنفیض پادشاهی توسط  5۹۱۱در آذر ماه  رضا شاه پهلوی

 (5۹۱۳یحیی ذکاء، ) .اسالمی سر یکی از فرشتگان حامل تخت به سرقت رفته است

 مرمت ایوان و تخت مرمر

از آنجائیکه این ایوان یکی از بخش . ایوان تخت مرمر در طول حیات خود بارها مورد تعمیر، تعویض و توسعه قرار گرفته است     

های ارگ سلطنتی بوده و اکثر تعمیرات و بازسازی ها براساس خواست و تصمیم سران مملکت انجام می شده است، لذا سلیقه، 
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چگونگی تعمیرات و توسعه آن مستقر و جاری بوده بدون آن که شناختی از علم مرمت یا تفکر و ذهنیّت سالطین و پادشاهان در 

هرچند . بنابراین اکثر تعمیرات بدون پشتوانه علمی و فنّی مطابق با دانش و فهم امروزی بوده است. فنون مربوطه داشته باشند

 (5۹۱۳سمسار، ) .ی زمان خویش بودتکنیک های معماری و تزئینات وابسته به آن بازتاب و گلچینی از معمار

بنابراین مرمت های انجام شده بر روی ایوان تخت مرمر فارغ از تجزیه و تحلیل فنّی مرمتی بوده و این نوع تعمیرات از ابتدای      

در دورۀ  لیکن. سال قبل حاکم بر تصمیمات مرمتی قدیمی ترین بنای پا بر جای تهران بوده است ۹۱ساخت بنا تا قریب به حدود 

معاصر با ورود دانش آموختگان و متخصّصین مرمّت شیوۀ برخورد با بنا تغییر یافته و اکثر تعمیرات و مرمت ها با یک نگاه مرمتی 

 (5۹۱۳سمسار، ). وهمراه با دانش فنّی مرمّت بوده است
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داشت که در حوزه سازه ای این بنا هنوز هم عملیّات یا پروژۀ موفّق و مثمر ثمری انجام نگردیده است و اکثر  هرچند باید اذعان     

مرمّت های بنا بر روی تزئینات این بنا بوده است که طّی بررّسی ها و شواهد موجود از بنا، به شیوۀ مرمت سبکی انجام گردیده 

باشد، به این معنا که بنا به لحاظ اینکه در همۀ جوانب از جمله پالن ، نما و شکل  این امر ناشی از خاصیّت ذاتی بنا می. است

تزئینات کامالً قرینه بوده و با توجّه به در دسترس بودن بخش مفقوده و وجود بخش قرینه ، طبیعی بوده که مرمتگران این بنا شیوه 

عدم دقّت و مسلّط نبودن به فنون تزئینات بنا  ای از مرمت ها به لحاظ البتّه در پاره. مرمت سبکی را در مرمت این بنا مدّ نظر گیرند

ضعف در انجام کار کامالً مشهود است که شایسته می بود در مرمت چنین بنای با ارزشی دقّت و مهارت ...( آئینه کاری، گچ بری و )

 (5۹3۱پیرنیا، ) .کافی لحاظ می گردید

توان برای  دالیل گوناگونی را می. یشینه تاریخی عمیقی استپو گاهی برای تزئینات دارای موارد استفاده از سنگ در معماری      

در  (…پذیری و  خواری، صیقل ت چکشاستحکام، زیبایی، تنوع در رنگ، بافت، جنسیت، خاصیّ)استفاده این عنصر یادآور شد 

 (5۹۱۱خسروی، ) .تخت مرمر است بارزترین آنمواردی از سنگ به اشکال مختلف در این بنا استفاده شده که 
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" سلطان ابن سلطان فتحعلی شاه قاجار"عنوان 

که روی سنگ تاج تخت نقر گردیده کامالً 

 .مشّخص می باشد

 سنگ تاج تخت مرمر
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 :نتیجه گیری

 

بناهای تاریخی میراثی هستند که گذشتگان آن را برای ما به یادگار گذاشته اند و حفظ و صیانت از آنها وظیفه ای است که به      

همان طور که در این مقاله دیده شد در آغاز نگاهی کوتاه به بنای ایوان تخت مرمر در مجموعۀ کاخ موزۀ . عهده ما قرار گرفته است

شاخص ترین بخش این تخت مرمرین پرشکوه، تاج آن می . تیم و سپس به بررّسی اجمالی تخت مرمر پرداختیمگلستان تهران انداخ

باشد که با نظر به نقّاشی های قدیمی سیّاحان و تصاویر قدیمی موجود، تقریباً از حدود اواخر سلطنت فتحعلی شاه قاجار و اوایل 

 مله؛سلطنت محمّدشاه قاجار، احتماالً به دالیلی از ج

و وزن سنگ که موجب تاثیر ( سطح اتکاء کم)عدم تعادل سنگ تاج به دلیل عدم تناسب سطح اتکاء آن با بدنۀ تخت  -5

 منفی در نظام ایستائی آن می گردیده، برداشته شده و

احتماالً مورد توجّه پادشاهان بعدی که در  –فتحعلی شاه قاجار  –با توجّه به نقر شدن نام سفارش دهندۀ تخت مرمر   -۱

 .مراسم های رسمی و تشریفاتی از این تخت استفاده می نمودند، قرار نگرفته تا نسبت به نصب دوبارۀ آن اقدامی نمایند

یتاً در دپوی لذا پس از جدا شدن از تخت، دیگر در دید نبوده و به فراموشی سپرده شده است، البتّه تخریب نیز نگردیده و نها     

سنگ های قدیمی کاخ گلستان یافت گردید و در برخی موارد از جمله  کنده کاری و طالکاری های مربوطه حتّی سالم تر نیز باقی 

 .مانده است

با عنایت به اینکه این قطعه سنگ تراش خورده زرادود شده، تاثیر بسیاری در هرچه زیباتر کردن تخت مرمر می تواند داشته      

شد و همچنان که از نامش پیداست، تاج این تخت نیز محسوب می گردد، شایسته است به جایگاه اصلی خود بازگردد تا ضمن با

لذا پیشنهاد می شود که پس از انجام مرمت های الزم . جلوگیری از تخریب و صدمه دیدن آن، هویّت تخت را نیز بیشتر نمایان سازد

در راس  cm ۱سوراخی به عمق /.  cm  ۱1برای این کار باید قبالً با متۀ   .لی خود نصب گرددبا روشی ظریف، مجدداً در محِّل اص

( محّل نشستن آن روی راس تخت)در کف سنگ تاج  cm ۱و سوراخ دیگری به عمق ( محّل نشستن سنگ تاج روی تخت)سنگ 

را پس از آغشته کردن به /. cm۱۱ و به قطر  cm 55مقابل سوراخ قبلی ایجاد می کنیم و سپس مفتول فوالدی زد زنگ به اندازۀ 

فوالدی در داخل آن قرار ( مفتول)چسب سنگ داخل این سوراخ گذاشته و سنگ تاج را طوری روی آن قرار می دهیم که به پایۀ 

 .گرفته و محکم شود تا از استحکام و ایستایی آن مطمئن گردیم

 

 :منابع

  ،ارگ سلطنتی تهران، تهران، انتشارات انجمن اسناد ملّی، مجموعۀ کاخ های (5۹۱۳)ذکاء، یحیی 
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 ،5، تهران در تصویر جلد5۹۱۳سمسار، محمّد حسن 

  ،معماری ایران در دورۀ قاجار، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات هنری(5۹۱۱)خسروی، محمّدباقر ، 

 ،تهران دانش، سروش ریان،معما دکتر غالمحسین تدوین ایرانی، معماری شناسی سبک ،5۹3۱،کریم محمد پیرنیا. 

 ،تهران سوم، چاپ افشار، فرهنگیان، صدری غالمحسین :مترجم ایران، معماری ،5۹۱۹،اپهام آرتور پوپ. 

  ( 5۹۳۱تیر ماه  ۱)تحلیلی فرارو،  –وب سایت خبری 

  ،پایگاه الکترونیکی میراث فرهنگی استان تهرانwww.ichto.ir  
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