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  مقدمه
د. این ارگ حکومتی در زمان قاجار در گوشه جنوب شرقی شهر قدیم بوشهر ساخته ش

 تخریب باتوسعه شهری و احداث اداره بندر و گمرک، سبب  بنا همچون بناهای دیگر به
تواند به بازنمایی کالبدی این بنا  ی مانده میااسناد تاریخی برج ،شد. در این میان رو روبه

مستقیم، به تحوالت کالبدی  طور شناسایی بخشی از تحوالت شهر بوشهر به یاری رساند.
  اند. سرنوشت سیاسی و اجتماعی این شهر اثرگذار بودهبناهایی وابسته است که در 

انی هند شرقی و بندر بوشهر از دوره زندیه به محل استقرار و حضور نمایندگان کمپ
سپس نمایندگی مقیم بریتانیا در خلیج فارس تبدیل شد. کشورهای دیگری همچون هلند 
در بوشهر دفتر نمایندگی داشتند. بعد از ماجرای هرات و تهاجم بریتانیا به جزیره خارگ و 
تهدید بوشهر، توجه مقامات قاجار به بوشهر افزایش یافت و این موضوع خود، بر اهمیت 

انگلیسی به بوشهر،  حمله نیروهای. )214(اسدپور،  ، اداری و نظامی بوشهر افزودسیاسی
ضعف و ناتوانی قاجاریه را در خلیج فارس، بیش از پیش نمایان ساخت و محمد شاه 

. )175(عزیزی و همکاران  متوجه شد که استحکامات نظامی الزم را در جنوب ایران ندارند
بازسازی و ارگ حکومتی، در گوشه شرقی شهر ساخته شد. رو، دیوار دفاعی شهر،  از همین

این ارگ در گذر زمان با تغییرات کالبدی همراه بوده است. تالش چند ساله نویسندگان 
در پیدا کردن کلیه اسناد ممکن، در بازنمایی تصویری و توصیفی این بنا صورت گرفته 

ی و در کنار هم قرار دادن اسناد است. این پژوهش بر آن است تا با استناد به منابع تاریخ
توصیفی و تصویری، به بازنمایی ارگ حکومتی قاجاری بوشهر بپردازد. تا کنون دیده نشده 

کار گرفته شود. بازشناسی معماری از  است که این اسناد در بازنمایی ارگ حکومتی به
کشورهای  تواند، تاثیرات معماری ویژه آثار قاجاری این شهر می دست رفته بوشهر، به

  گرا را از یک سو و معماری بومی منطقه را از سوی دیگر، آشکار کند. سلطه
  

  روش تحقیق
ای از  مطالعات کتابخانههای خود را از اسناد توصیفی، بر پایه  این پژوهش، عمدتا داده

بنیان نهاده  ،از سوی دیگراز آرشیوهای گوناگون  برجای ماندهیک سو و اسناد تصویری 
اند و بر اساس آنها ساختار کالبدی ارگ  د توصیفی مورد مطالعه قرار گرفتهاست. اسنا

سازی و تالش شده  صورت مجزا در نرم افزار، مدل ازی شده است. اسناد تصویری بهبازس
تصاویر  عدی بنا بازسازی شود. از مقایسهب است که براساس آن، ساختار کالبدی سه
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ها و تغییرات  کاس، تالش شده است که تفاوتدودی عگوناگون و یافتن مرکز استقرار ح
  شود.  مشخصکالبد نمای ارگ در گذر زمان 

  
  پیشینه تحقیق

های معماری و اقلیمی،  با توجه به موقعیت قرارگیری شهر بوشهر از نظر بندری و ویژگی
اند. بخشی از آن، شامل  پژوهشگران زیادی به شناخت و معرفی بناهای آن پرداخته

؛ حسینی 1393اند (سدید السلطنه،  است که به ارگ حکومتی اشاره کرده هایی سفرنامه
) و برخی 1352؛ افشار، 1342؛ حاج پیرزاده، 1358؛ سیاحتنامه چریکوف، 1378فسایی، 

؛ سعادت 1394؛ لوریمر،1368اند (اعتمادالسلطنه،  نیز به توصیف بنای ارگ پرداخته
یل اسناد توصیفی و تصویری در بازنمایی ). بسیاری از پژوهشگران از تحل1390کازرونی،

بیگ و کوررنگی  ؛ ولی1400بیگ،  اند (همایونی و ولی تحوالت بناهای تاریخی بهره گرفته
بررسی اسناد تصویری در این بنا  ). در این میان، تعداد محدودی از پژوهشگران به1398

های صورت گرفته تا  ش). در کنار پژوه1396؛ مشایخی، 1397اند (ابراهیم زاده،  پرداخته
اند  آوری اسناد مربوطه پرداخته و کاربری آن را بیان کرده جمع کنون برخی محققان به

). این پژوهش، در راستای بازنمایی ارگ حکومتی 1396نژاد،  ؛ مظفری1391(نظام مافی، 
  تاریخی و تصویری به نگارش در آمده است. –بر اساس اسناد توصیفی 

  
  ارگ حکومتی بوشهر

ند. ا هدر دوره قاجار در روند پیشرفت شهری بوشهر، بناهایی متعدد و مهمی ساخته شد
در برخی از منابع،  ارگ حکومتی از جمله آثاری است که امروزه اثری از آن باقی نیست.

نام عمارت چهار برج هم ذکر شده است. اسناد بر جای مانده نشانگر آن است  این بنا به
سمت مشرق با خلیج فارس مرتبط است. در  و از هر واقع شدهه بنا در جنوب شرقی شک

ر شهر بوشهر جانمایی گیری ارگ در ساختا، محدوده شهر قدیم و مکان قرار1تصویر
  چنین ارتباط ارگ با خلیج فارس در این نقشه مشخص است. شده است. هم

  
  
  
  



 1401بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و پنجم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   164

  

 
 
 
 
 
 
 

  
  ارگ حکومتی در اسناد توصیفی

سفرنامه محمد علی خان ، تب قدیمیها و کُ ن سفرنامهبین اسناد موجود از میادر 
چنین اعتماد السلطنه به ارگ با عنوان چهار  و هم ناصری فارسنامهسدید السلطنه، کتاب 

  د.ان کردهاشاراتی  ،برج
ترین  شده و این بنا از قدیمی گذشته چهار برج دیوانی نامیده میبرج در عمارت چهار

  .)37(رسائی کشوک،  استهای بافت قدیم بوشهر  ساختمان
اسم عمارت حکومتی بندر بوشهر است و آن عمارتی است که در  چهاربرج دیوانی،

 چهار ضلع آن چهاربرج ساخته و به همین مناسبت، به این اسم موسوم گردیده است
ر شامل چهار عمارت تو د ،. ساختمان دارالحکومه یا چهاربرج)1918/ 4(اعتمادالسلطنه، 

). این بنا در زمان مشایخ آل 2(تصویر آن قرار داشته استی در هر گوشه تو بوده و برج
بنای م نگاشته شده، 1913گزارشی که در سال چنین در  هم .مذکور ساخته شده است

. این م1845یعنی حدود سال ؛آن را به هفتاد سال پیش از آن زمان نسبت داده است
نی و انقراض حکومت آل مذکور های حکومت شیخ نصر ثا دوره، مقارن با آخرین سال

عنوان منزل حکومتی یاد شده  ها از آن به . در برخی نوشته)416(مظفری زاده،  است
برج در ضلع جنوب شرقی بوشهر و در محل ساختمان چهار .)107(فرمانفرمائیان،  است

  ).3فعلی گمرک قرار داشته است ( تصویر

  )1401(نگارندگان،   google earth: موقعیت جغرافیایی ارگ و ارتباط آن با خلیج فارس. تصویر از 1تصویر

N 

    محدوده شهر قدیم       

           موقعیت ارگ     

دروازه ورودي شهر               
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پس از بر افتادن حکومت آل مذکور همچنان مقر حکمرانی باقی ماند.  ،این ساختمان
در  .فصل معروف بوده استدر چهاربرج به چهاردهد که سر ، نشان میدست آمده هب اسناد
شیرازی به نام لطنت ناصرالدین شاه قاجار، یک معمار مقارن با اوایل س م و1875سال 

دو طرف چهارفصل که در  را ا انجام داد و دوباب ایوانتعمیراتی را در بن ،استاد عوض
با تخریب پله  باب اتاق مستحکم در طبقه باال ساخت.خراب شده بود، بازسازی کرد و دو

چهارفصل، آن را با قطعه زمین ردیفی که عمارت نشده بود، چهارباب اتاق تحتانی 
بزرگ دو رویه که جای باب تاالر عالی  ساخت و قرار شد، که باالی آن دو اتاق، یک

  . )137(صداقت کیش،  )4تابستانی باشد، بسازد (تصویر
  

 
 
 

  
یعنی در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه و در زمانی که محمد حسن خان م 1890در سال

برج صورت یز تعمیراتی کلی در ساختمان چهارسعدالملک حکمران بوشهر و بنادر فارس بود، ن
دین بسیار خوب بنا نهادند که مشتمل بر تاالری بزرگ و چنگرفت. در یک طرف آن عمارتی 

 حیاط داخلی

، کروکی برگرفته : پالن ارگ حکومتی2تصویر
) 1401 (نگارندگان، شده از نقشه  چریکوف  

ن بر اساس نقشه . بازنمایی ارگ و موقعیت آ3تصویر
) 1401 (نگارندگان، چریکوف  

 ارگ حکومتی

 محدوده شهر

)1401(نگارندگان، : بازنمایی بر اساس اسناد توصیفی 4تصویر  
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  . )248(صداقت کیش،  چهاربرج را احیا نمودند ،با این کار اتاق فوقانی و تحتانی بود که
مستحکمی داشت، ساختار  ،بنا م پابرجا بوده است. از آنجا که1911این بنا تا اواخر سال 

نه اینکه قصد دارند در آنجا ظاهرا به بها ؛ امادتوانستند آن را حفظ کنن با تعمیر اندک می
خانه بسازند، آن را ویران نمودند و آالت و ادوات آن و دو عمارت مجاورش را به یک  گمرک

دو عمارت مجاور  گمرک به سبک جدید، واگذار کردند.مهندس انگلیسی برای احداث 
(سعادت  ذخیره بوده است عمارت نام تر به چهاربرج شامل عمارت توپخانه و عمارتی کوچک

های اجتماعی، رویکردهای سیاسی و تغییر حکومت در آباد شدن  ). تغییر نگرش26کازرونی، 
  کرده است. هر، نقش اساسی ایفا میو ویران شدن برخی از بناهای این ش

 برج دیوانی اشاره شده استبودن صحن ارگ و چهار ناد به وسیعدر برخی اس
. مقر داردعمارت بزرگی است که میله پرچم  ،چهاربرج .)2/1320(حسینی فسائی، 

ارد وحکمران بنادر از این محل اداری حکومت بنادر در ساختمان چهاربرج قرار د
که حاکم بوشهر در چهاربرج،  .)60(لوریمر، کرد  اقامتگاه خاص خود استفاده می عنوان به

ناصرالدین شاه، سنگ  . در دوره)228(افشار،  سمت شرقی شهر واقع بود، منزل داشت
دالدوله ساخته شد و مرحوم موی ،نامند در کنار مرداب، که آن را غاوی می بستی

شهر بنا نمود که در حقیقت یک ضلع از ای رو به غاوی و ری طهماسب میرزا، باال خانه
شد و تقریبا منزل شخصی حاکم بندر بوشهر همان باالخانه  این چهاربرج محسوب می

راه ایاب نام عمارت سرداب بوده که  . بنا دارای عمارتی به)1918/ 4لطنه، (اعتمادالس بود
ارگ در  قرار داشته است. به مخروبه شدن این عمارت و خودو ذهاب مردم در آن محل 

  .)1/311(نظام مافی،  اشاره شده استم 1902سال 
  

  بررسی ارگ حکومتی در اسناد تصویری
های  شود. این اسناد، شامل نقشه قاجار دیده میوره جا مانده د ارگ حکومتی، در اسناد به

 م1800مربوط به سال  ،های دیگری است. نقشه ر بوشهر از چریکوف، استیف و نقشهشه
، همراه بناهای مهم شهر های آن به ، دیوار دفاعی جنوبی شهر و برج. در این نقشهاست

لثی دیده م شهر به شکل مث1850). در طرح چریکوف 5مشخص شده است (تصویر
ربرج در گوشه شرقی و ارگی مربع شکل با چها بودهشود که در ضلع جنوبی، حصاری  می

م ترسیم شده 1853بعدی که در سال). در طرح 6(تصویر  حصار قرار داشته است
است  کردهامضا آن را م که نماینده انگلیسی مقیم بوشهر 1856نقشه ) و 7تصویر(
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دهد. دروازه شهر در وسط ضلع جنوبی قرار  می )، جزییات بیشتری را نشان8(تصویر
صورت  آن با چهاربرج در چهارگوشه، بهشکل مکعبی در شرق  ته است. ارگ بهداش

  عمارتی با حیاطی مرکزی طراحی شده است.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و (آرشـی  م1800. نقشه بوشهر سـال  5تصویر
 )1401بوشهر،  اسناد میراث فرهنگی

   م1850. نقشه چریکوف6تصویر
 )1378(مهریار، قدیری، فخار تهرانی و شامیل، 

 1269م/1853. نقشــه بوشــهر ســال  7تصــویر
 )1401(آرشیو اسناد میراث فرهنگی بوشهر، ه.ق

(آرشـیو   م1856. نقشه شهر سـال  8تصویر
 )1401اسناد میراث فرهنگی بوشهر، 
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نمایی دور از ضلع غربی ارگ را به  م،1870سال دست آمده از  هترین تصویر ب قدیمی
نمای شرقی بخشی از  ). یکی از اسناد تصویری بازگوکننده9یر کشیده است (تصویر تصو

). احتماالً این بخش 10(تصویر  های بعد دارد هایی نسبت به دوره ساختمان است که افزونه
تراز با سطوح کناری درآمده است. بخش مورد  های بعد حذف شده و نما به شکل هم در دوره
ماال محل ورود بوده است. در های کناری احت شکل منحنی پیش نشسته است. درگاه نظر به
های بعد این بازشوها با تیغه پوشانده شده و دسترسی تنها به یک ورودی در وسط  دوره

جنوبی  م است جبهه 1909). در طرح دیگر که متعلق به سال 11محدود شده است (تصویر
  ). 12تصویر ای بازشوهایی در دو طبقه است (دهد. این ضلع دار را نشان می بنا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وجود درگاهی دست آمده،  هدر تصویری دیگر که از گوشه سمت راست ضلع جنوبی ب
تقریباً یکسان از ضلع جنوبی بنا  ). تصاویری از زاویه13(تصویر در امتداد دیوار است 

آرشیو ( م1870جبهه غربی ارگ سال  .9تصویر
 )1401اسناد میراث فرهنگی بوشهر، 

آرشیو اسناد میراث ( م1900. ضلع شرقی 10تصویر 
 )  1401فرهنگی بوشهر، 

ــویر ــوبی   .12تصــ ــلع جنــ  م1909ضــ
 ) 40: 1397زاده ، (ابراهیم

(مشایخی، تا  . بخشی از ضلع شرقی بنا، بی11تصویر      
1396 :16( 
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است، درگاه و  م1909ط به سال ی که مربوگرفته شده است. در تصویر دیگر ضلع جنوب
یبی تصاویر، احتماال یا در زمانی تقر ). با توجه به هم11دیوار، حذف شده است (تصویر 

در بازه زمانی کوتاهی تخریب شده یا بخش مورد نظر گذاری تصاویر اشتباه شده  تاریخ
روی بام های  شود. نرده هده میچنین تغییراتی روی بام هم در این تصاویر مشا هم است.

  شوند. دیده نمیتصویر دیگر  در
  
  
  
  

  
 
  

 ساختمان اصلی در جبهه دهد که نشان میمطالعه اسناد تصویری ارگ حکومتی 
رج و دیگری مربوط به ورودی یکی مربوط به ب داشته کهدو پیش نشستگی مدور  ،شرقی

). 14شود (تصویر ق نما در آن دیده میچنین یک پس نشستگی به شکل طا بناست. هم
ح صورت پیش و پس نشسته، نسبت به سطو هایی است که به هه جنوبی دارای بدنهجب

  ).15کناری خود قرار دارند. (تصویر
  
  
  
  
  
  
  

ــویر.             ــ 13تصـ ــو ورودی در امتـ ــلع جنـ ــال داد ضـ     م1908بی سـ
 )418: 1396زاده،  (مظفری        

  )1401(نگارندگان، . ساختار کالبدی نمای شرقی ارگ 14تصویر
 

 ) 1401(نگارندگان، . ساختار کالبدی نمای جنوبی ارگ 15تصویر
 برج
 دیوار
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  های معماری ارگ حکومتی ویژگی
) به فرم 12 و 11 (تصاویرآید؛ ارگ، بنایی دو اشکوبه  آنچه از تصاویر موجود بر می

هایی مدور قرار  گوشه از این مکعب برجکزی و در هرمکعب شکل و دارای حیاط مر
بنا که روی به دریا هستند، ). در تصاویری از ضلع شرقی 8،7،6داشته است (تصاویر

دست آورد. در این  توان اطالعات جدیدی را در بازنمایی بخشی از دیوار ارگ به می
شسته منحنی شکل و پیش ن هباال دارای تارمتر در طبقه  مجموعه اسناد، تصویر قدیمی

با همین  اند. در همین تصویر، تارمه گرفته های عریضی قرار ، ستوناست که در مقابل آن
  ). 10شکل، در طبقه پایین تکرار شده است (تصویر 

شود، بخش پیش نشسته  میکه احتماال به دوره متاخر مربوط  11چنین در تصویر هم
یین حذف شده است. ورودی آمده و تارمه طبقه پاتراز با سطوح کناری در  صورت هم به

در این  .ماال ورودی اصلی به بنا بوده استتنها به یک بازشو در وسط محدود شده، که احت
ن در کنار ای اند. هایی قطور اجرا شده روی پایهاست که  تصویر، تارمه دارای نرده و ستون
عنوان  ز بام آنها بهود دارد. احتماال ادار با دو پله مدور وج فضا در طبقه همکف، ایوانی ستون

). ساختمانی دو طبقه در 11 (تصویر .هایی بوده است شده و دارای نرده تراس استفاده می
های مستطیل شکلی اجرا  ، فرو رفتگیساختمان روی نمای اینکنار این ایوان نمایان است. 

این ایوان و  شده و دارای دو پنجره در طبقه باال و دو پنجره در طبقه پایین است.
  تکرار شده است.  ارن در سوی دیگر، سمت راست ایوانصورت متق ختمان دو طبقه بهسا

ته اجرا شده، دارای صورت پیش نشسته و پس نشس ضلع جنوبی بنا دیواری که به
رعایت  سبب ست. این بازشوها در طبقه پایین بهشکل مستطیل در طبقه باال بازشوهایی به
اند. در ادامه این ضلع،  نمایی در دیوار در آمده طاق اکثرا به فرم فرورفته وتقارن در بنا 

بازشوهایی  ،برجی که در جنوب شرقی قرار دارد داگردشود. گر پشتبندهایی نیز دیده می
هایی  چنین روزن یینی فقط دارای یک بازشو است. هماند. ردیف پا در سه ردیف تعبیه شده

روی بام برج، . )12(تصویر ودش یراندازی است روی برج دیده میکه احتماالً محل ت
ضلع جنوبی بنا  ورودی درِ ).11هایی قرار دارد (تصویر هایی است که بین آنها، نرده ستونک

که دسترسی  استاحتماال برای جلوگیری از ورود اشخاص غیر ساکن در شهر تعبیه شده 
  ).13گشت (تصویر ن درگاه میسر میآنها از ای
دار است  بنا دارای بازشوهایی با چفد مازه ،آید بر می نه که از تصاویر داخلی ارگگو آن

های  دار و جان پناه نماهایی با چفدهای تیزه طاق ،روی دیوارهای حیاط ).16(تصویر 



  171  اریخی و تصویریارگ حکومتی قاجاری بوشهر بر پایه مستندسازی اسناد ت منظر در بازنمایی تحوالت

  فرش اجرا شده است. ). بخشی از کف حیاط سنگ17نقش بسته است (تصویر مشبک
ما مطالعات میدانی کار گرفته شده در بنا اطالعاتی در دست نیست؛ ا از نوع مصالح به

دهد که پرکاربردترین مصالح استفاده شده در این منطقه،  و بررسی اسناد نشان می
های محلی دارای سطحی  همراه اندود ساروج و گچ بوده است. سنگ های محلی به سنگ

های زیادی هستند که موجب درگیری بیشتر سنگ  ها و فرورفتگی ناصاف همراه با حفره
چنین پوشش کف  ها، پی و هم ها در ساخت دیوارها، ستون این سنگشود.  با مالت می

  شود.  حیاط استفاده می
  
 

  
  
  
  

  
   نتیجه

طور کلی از میان رفته است و  ارگ بوشهر که ساختمانی حکومتی بوده، در گذر زمان به
در شناسایی ارگ اند.  برخی منابع تاریخی تا حدودی به توصیف این بنا پرداخته

های آن  نده ساختار کلی ساختمان و کاربریکن وشهر اسناد توصیفی، بیانحکومتی ب
سوی دیگر، اسناد  در آن مشخص نیست. ازو فرم بنا است و اطالعات بیشتری از شکل 

بخشی از کالبد از  ،ون به بنا پرداخته که هر کدام از اسنادهای گوناگ تصویری از زاویه
شامل اسناد دو بعدی و سه مختلفی صویری . اسناد تدهد نشان میدست رفته بنا را 

ن با تغییراتی از در گذر زما ،ست. این بنا، بازگوکننده سیر تحوالت کالبدی بنابعدی
. این اسناد، کالبد بنا و چگونگی ارتباط این رو شده است روبه هایی جمله حذف بخش

ها در  ون نقشهاسنادی همچ پژوهش،در این سازد.  اطراف آن را آشکار میفضا با ساختار 
. است  سزایی داشته هگیری عناصر، تاثیر بنمایی ساختار پالن و چگونگی قرارباز
ساختار، تعداد طبقات و نمای  ها عمدتاً در بازنمایی حجم و تندهای تصویری و عکسمس

(نظـام مـافی،    . بازشوها بـا چفـد مـازه دار   16تصویر
1391 :775( 

   ارگ. نمایی از داخل و حیاط 17تصویر 
  ) 17: 1396(مشایخی،
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پاسخگو بوده است. اسناد توصیفی و تصویری شامل تصاویر دو بعدی و سه بعدی در  بنا
 ها بیانگر آن است که یافتهازنمایی این بنا در گذر زمان انجامیده است. کنار یکدیگر به ب

صورت دو  دهد که ارگ به ها نشان می تحلیل شده وبنا در گوشه جنوب شرقی شهر واقع 
بازشوهای فراوانی داشته که  مرکزی طراحی شده است. این بنا،طبقه و دارای حیاط 

ند و تالش معمار در بازنمایی تقارن در بنا ا نشسته ایجاد شده های پس عمدتاً در قاب
ا معماری هایی منطبق ب دهد که این بنا، ویژگی نشان می ،کامال مشهود است. اسناد دیگر
یگر بر آن، بسیار کم رنگ بوده های معماری کشورهای د بومی را داشته و تاثیر ویژگی

. در شده استریب تخبنا سیسات بندری، این ایجاد تأتدریجی شهر و  با توسعه .است
صویری در اسناد توصیفی و ت کوشش شده است که تمامبار  پژهش، برای نخستیناین 

تواند در گستره بازنمایی سایر  گرفته شود. این پژوهش میکار  بازنمایی این ارگ به
 گیرد.ژوهشگران دیگر، مورد بررسی قرار پ از طریقهای ارگ بوشهر،  بخش

  

  )1401  (نگارندگان،ارگ حکومتی بوشهر بر پایه اسناد تصویری باقی مانده : بازنمایی 1جدول
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