ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮدار اﺳﻌﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎری
ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺨ ﺳﺮدار اﺳﻌﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎرﯾﺨ و ﻣﻌﺮوف ﺑﺎغ اﯾﻠﺨﺎﻧ دوره ﻧﺎﺻﺮی و ﯾ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ
ﯾﺎدﮔﺎرﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﻮﻧ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  1291ﺷﻤﺴ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﻗﻠ ﺧﺎن ﺑﺨﺘﯿﺎری )ﺳﺮدار
اﺳﻌﺪ ﺳﻮم( ،در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑ ﻣﯿﺪان ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎغ اﯾﻠﺨﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﻼء اﻟﺪوﻟﻪ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺎغ اﯾﻠﺨﺎﻧ در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳ ﯾﺎ ﻋﻼء اﻟﺪوﻟﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرﮔ از ﮐﻮﭼﻪ ﻣﯿﺮﺷﺎر ﻓﻌﻠ ﺗﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎغ وﺳﯿﻊ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎﻧ ﻣﻠ
ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎﻧ ﻣﻠ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﺷﺎه ﺑﺎﻧ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺑﺎغ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧ ﻣﻠ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﻠ ﺑﺎﻧ ﻣﻠ درآﻣﺪ.

ﺑﺎﻧ ﻣﻠ ﻣﻮزه ﺧﺼﻮﺻ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ داﯾﺮ ﮐﺮد و ﻣﺠﻮزی ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان از آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻤدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﻨﺎ
ﻧﻤﻮدی از ذوق و ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎری اواﺧﺮ دوره ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ اﺳﺖ.
ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎغ اﯾﻠﺨﺎﻧ ﺑﺎ ﮐﻒ ﺳﻨ ﻓﺮش و ﮐﻨﺎرهﻫﺎی درﺧﺖﮐﺎری ﺷﺪه ﻣﺤﻞ ﺳﻮﻧﺖ ﺑﺴﯿﺎری از درﺑﺎرﯾﺎن ﻗﺎﺟﺎر و ﺳﻔﺮای ﺧﺎرﺟ
ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ ﮐﻪ در اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻧ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  1299ﺗﺎ  1320ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺖ
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﻼء اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﯾﺎﻓﺖ.

ﻃ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1307در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻨﺎی ﺻﻨﺪوق ﭘﺲاﻧﺪاز ﻣﻠ و دﯾﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎی ادارات
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﻧ ﻣﻠ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮدار اﺳﻌﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻫﻢ ﮐﻪ در داﺧﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧ ﻣﻠ اﯾﺮان ﺧﺮﯾﺪاری و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ از ﺟﻤﻠﻪ داﯾﺮه ﻓﻼﺣﺖ و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺎﺷﺎه ورزﺷ ،ﻣﺤﻞ ﭘﺬﯾﺮاﯾ از ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و … ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﺎﻧ
ﻣﻠ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﯿﺸﺶﻫﺎ و ﻫﺪاﯾﺎی ﻧﻔﯿﺴ ﮐﻪ از ﺑﺎﻧﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻧ ﻣﻠ اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻨﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮزه ﺑﺎﻧ ﻣﻠ اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی دﻫﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻮزه ﺑﺎﻧ ﻣﻠ ،ﻧﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺎم ﮐﻪ ﻣﻮزهای ﺧﺼﻮﺻ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﻧ ﻣﻠ اﻣﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از آن را دارﻧﺪ.

