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 خاطره، از يئجز تهران، قديم بافت .است تاريخي بافت در موجود مشكالت تحليل و شناخت
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 معضالت :شودمي مطرح اساسي الؤس دو بنابراين ،بپردازد مطلوب محيطي به يابي دست

 نتايج ؟كرد برطرف را آنها توانمي يهايكار راه چه با ؟ستچي تهران تاريخي بافت بر ثيرگذارأت
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 بافت مرمت كارهاي راه .است تاريخي آثار مرمت و حفاظت ثبت، شناخت، ةزمين در فرهنگي
 شناخت جهت در جامع ياه برنامه براساس بايد ،آن محالت ياحيا و بهسازي و تهران تاريخي
 بر متكي ،ضمن در و آن از كامل حفاظت ،عياجتما و فرهنگي تاريخي، ديد از بافت دقيق
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 اين .كرد فراهم ،ملي سنتي هنرهاي و دستي صنايع هايفروشگاه و هاكارگاه احداث مانند ،آنها

 آثار بافت، تخريب از گيريجلو ضمن شود، اجرا مستمر طور به و برنامه براساس اگر اقدامات
را  مولد اشتغال ايجاد و گردشگر جذب ،چون فراواني رفاهي و عمراني اجتماعي، فرهنگي، مثبت
  .داشت خواهد پي در نيز
  
  

  .مرمت ،گردشگري حفاظت، تهران، تاريخي، بافت :ها واژه كليد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   E-mail: fmahjour@ut.ac.ir  021-61112561: نويسندة مسئول  ∗



  1393بهار ، 1 ة، شمار46 ةجغرافياي انساني، دورهايپژوهش  104

  
  مقدمه

 هايارزش از و رود مي شمار به كشورمان سنتي شهرسازي و معماري مهم يادگارهاي از يكي ،تهران شهر تاريخي بافت
 شرايط خود، تاريخي تكوين و پيدايش روند در تهران شهر از بخش اين .است برخوردار فرهنگي و تاريخي فرد بهمنحصر

 در را يخيتار مقاطع و رادوا يفرهنگ تيهو از ييهانشانه و كرده تجربه را ياقتصاد و ياسيس ،يفرهنگ خاص يهاتيوضع و
  .دارد آن رگذاريتأث عناصر و اجزا شناخت به ازين ،يفرهنگ ارزشمند راثيم نيا ينگهدار و حفظ اما ،است شده رايپذ خود دل

 و آورده وجود هب را خاصي وضعيت سياسي، و فرهنگي اجتماعي، ،اقتصادي هاينظام در اخير ةدور هايدگرگوني
 ميان ناهماهنگي و مديريت در نابساماني ضمن، در .است هكرد مواجه جدي چالشي با را شهر تاريخي بافت حيات

 آمدن وارد موجب ،بكوشند شهر كالن اين تاريخي كالبد احياي در توانندمي خود نوبه به هركدام كه مختلفي هايدستگاه
 هنوز ،هاسال گذشت با آن بر عالوه .است شده تهران شهر تاريخي بناهاي رفتن بين از و تاريخي بافت ةبدن بر آسيب
 به .است مانده باقي بالتكليف نگرند،مي آن به خود منافع ةدريچ از هركدام كه هاييمديريت ميان در شهر تاريخي بافت
 تهديدي يا ويراني مرتب طور به و ندارد يحفاظت لحاظ به مناسبي وضعيت ،تهران يخيتار بافت روزها اين دليل همين
  .شودمي گزارش آن بناهاي به نسبت

 پژوهش اينبربنا .است شده استفاده هاداده تحليل براي تحليلي و اسنادي ،پيمايشي هايروش از پژوهش اين در
 بر .گيردمي قرار استنباطي ـ توصيفي هايروش چارچوب در تحليل، لحاظ از و بوده كاربردي موضوعي، حيث از حاضر
 مستندات محتوايي تحليل و كيفي شناسي روش بر تكيه با تا اند كرده تالش ،حاضر ةمقال در نگارندگان اساس اين

 هاينقشه و تاريخي هايداده اساس بر بافت حدود كردن مشخص و تهران شهر تاريخي ةپيشين بررسي و ايكتابخانه
 فرهنگي ـ تاريخي آثار شناسايي ضمن و بپردازند تهران شهر فرهنگي ـ تاريخي بافت ميدانيِ هايبررسي به قديمي،
 ،نيز پايان در .بپردازند آنها استنباطي و توصيفي تحليل به سپس و كرده شناسايي را معضالت و مشكالت آن، در موجود

 محيطي زا شدنمندبهره راستاي در هاييحل راه به يابي دست و بافت تخريب از پيشگيري براي هاييكار راه و راهبردها
  .داد خواهند ارائه ،مطلوب
   :شوند مي طرحم اساسي پرسش دو ،راستا اين در
  ؟ستچي تهران شهر فرهنگي ـ تاريخي بافت بر ثيرگذارأت معضالت ترين مهم .1
  ؟كرد اصالح و برطرف توانمي يكارهاي راه چه با را مزبور معضالت .2
   :گيرد مي قرار نظر مد فرضيه دو ،نيز شده مطرح هاي پرسش به پاسخ در
 بودن نامناسب ،يشهر مديريت مشكالت ،تهران يخيتار بافت در معضالت آورندهوجود هب عوامل نيتر مهم .1

 آثار مرمت ،حفاظت ثبت، شناخت، ةزمين در يفرهنگ ميراث سازمان توجهي بي و ناحيه اين در يشهر يها ساختزير
   .ستآنها از مناسب استفادة ،نيز و يتاريخ

 جهت در جامع ايبرنامه بر مبتني بايد محالت، آن ياحيا و بهسازي و تهران تاريخي بافت مرمت هايكار راه .2
 بر متكي حال عين در و آن از كامل حفاظت ،نيز و اجتماعي و فرهنگي تاريخي، نظر از بافت دقيق شناخت و بررسي

  .باشد درآمدزايي
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  نظري مباني
 و يافته تداوم ،يافته سازمان پيشرفت بازتاب آن در كه كرد تعريف شده ساخته فضاي از شكلي هر توان مي را تاريخي بافت

 بافت بنابراين .)1388 فكوهي،( ديد بتوان خود با معاصر غير يعني ،گذشته از دوراني در را انساني ةانديش ةشد طراحي
 بافت به مربوط مسائل به توجه .)6 :1382 مختاري،( است منطقه آن مردم شناسنامة و خاطره از يئجز شهرها، تاريخي
 شناخت معناي به و شهر قلب همثاب به بخش اين شناخت .بود خواهد مؤثر بسيار شهرها ةآيند درسرنوشت ،شهرها تاريخي
 گنجينة همين ،اين وجود با .رود مي شمار به بشري فرهنگي ميراث هايمجموعه از يكي كه است شهر از كامل و اجمالي
 متحير شهر نظران صاحب و كارشناسان آن، با اصولي برخورد در حتي كه شده بزرگي معضالت دستخوش ناشناخته، اغلب
 شهرها مركزي بخش هستند، فعال و جاندار ،زنده موجوداتي شهرها كه كنيم فرض اگر .)28 :1386 آبادي، زنگي( اندمانده
 اين بخش ترين حساس در ،فرهنگي و مذهبي تاريخي، حوادث از هاييزخم و ئمعال آثار، كه جايي بود؛ خواهد آنها قلب

 منطقة در نيز شهري مديريت نظام .)85 :1374 ،شكوئي( است پديدار خردكننده و شكننده عامل صورت به زنده موجود
 و سازماندهي ريزي، برنامه( شهري مديريت متعارف وظايف ،سو يك از .دارد زيادي هايپيچيدگي شهرها تاريخي
 هايسازمان و فرهنگي ميراث چون مختلفي هايسازمان ،ديگر سوي از و دارد جريان نواحي اين در نظارت و )انگيزش

 تاريخي منطقة شهري مديريت مسئلة رو اين از .دارند آنها بر نظارت و سازماندهي بخش در هاييحساسيت المللي،بين
  .)21-20 :1379 ،سعيدنيا( دارد اهميت نيز ملي بعد از بلكه نيست؛ ايمنطقه و محلي موضوع يك فقط ،شهرها

 دوم جهاني جنگ از پس ويژه هب ،ميالدي نوزدهم قرن اواخر به ،آن امروزي مفهوم به شهرها تاريخي بافت در مداخله
 شرايط كم كم ،دش شهرها در جمعيت ازدحام و نشينيشهر سريع رشد موجب كه غرب در شدن صنعتي فرايند .گردد ميرب

 متوسط و مرفه هايگروه اندك اندك كه شد سبب ،آن از گسترده ةاستفاد و عمومي ةنقلي وسايل ظهور .كرد دشوار را زندگي
 ،مقابلدر و رفته هواو آب خوش و خلوت هايحومه به ،شهر مركز ازدحامپر و شلوغ هايمحل در سكونت جاي به جامعه
 منطقة ياحيا ريزيبرنامه و مديريت ةمداخل ةزمين حقيقتدر عامل اين .شوند آنها جايگزين درآمد كم اجتماعي هايگروه

 اين .كرد جوو جست اروپايي كشورهاي هايكوشش در بايد را زمينه اين در اوليه اقدامات .كرد فراهم را شهرها تاريخي
 حبيبي( شد آغاز اتريش در بست اقدامات و انگلستان در موريس و راسكين هاينوشته ،فرانسه در هوسمان كارهاي با تجارب

 آثار از مستمر مراقبت و نگهداري بر كه گرفت شكل جديدي جنبش ميالدي نوزدهم قرن اواخر در .)71: 1381 ،مقصودي و
 صرف حفاظت به توجه ، يعنيتفكر غالب در اروپا بيستم قرن اول ةنيم در .داشت تأكيد ابنيه اين در مداخله حداقل و تاريخي

 چنينهم و حفاظت جنبش تغييرات دوم موج توان مي را ميالدي 1970تا 1960 تحوالت .بود مطرح منفرد هاي ساختمان از
 جنبش شروع با كه روندي .كرد تلقي حفاظت و توسعه ميان مشترك فصل ايجاد سوي به عملي هاي گام نخستين شروع

 ها، زمينه ها، مجموعه به منفرد بناهاي از حفاظت بينش تعميم با بود شده آغاز نوزدهم قرن اواخر در مدرن حفاظت
 هاي برنامه و ها طرح نخستين گيريشكل به و يافت توسعه شهري فضاهاي و بناها بين فضاهاي چنينهم و اندازها چشم
   . شد منجر دهه ينا در شهري مرمت

 و نظري رويكردهاي ،اقتصادي هاي ارزش به دادن يتاولو در امر نليامتو يلتما و اقتصاد آفرينيباز ،.م 1980 دهة
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 سياست راهنمايهاي  كاردستور و ها نامه آيين قوانين، ةتوسع با .داد قرار نظر تجديد مورد را حفاظت امر با مواجهه در عملي
 و آثار از )اقتصادي( سودآور ةاستفاد سوي به حفاظت جنبش مسير بودند، رايج اقتصادي هاي گرايش از متأثر كه ريزيبرنامه
   .شد متمايل تاريخي ةابني

 ةده ةگرفت انجام بازآفريني هاي طرح در حد از بيش توجهات و منسجم رويكردي سوي به حركت ،.م1990 ةده در
 بازآفريني هاي گذاري سياست كه اساس راهبردها و ختيبرانگ يمحل يها دولتو   يعلم يها نشسترا در  ييهاانتقاد ،1980

  ؛تاريخي و  بومي هاي ثروت حفظ و فرهنگي هاي ارزش حفظ به توجه .1 :داد تشكيل شرح بدين غربي كشورهاي در را
 و فقر كاهش اشتغال، افزايش بر تأكيد .4 ؛بازآفريني يندافر در اجتماعي هاي گروه دادن شركت .3 ؛تاريخي بافت از حفاظت .2

 ي باسازهايو ساخت از انتقاد .6 ؛فيزيكي صرفاً هاي نوسازي جاي به آموزش و اجتماعي امكانات تأمين .5 ؛اجتماعي افتراق
 زير شهري مرمت ةعمد هاينگرش آن از پس .)1383 ايزدي، و زاده صحي( متعدد هاي كاربري جاي به كاربري نوع يك
  :آمد وجود به
 در جز را تاريخي هاي بافت در مداخله و است استوار فرهنگي ميراث از حفاظت ةشالود بر نگرش اين :ايموزه نگرش .1

 امروز زندگي مقتضيات بر مداخله بدون و تاريخي شكل به شهرها حفظ ،روش اين در .پذيرد نمي آنها از حفاظت جهت
   .دارد ترجيح

 قرار توجه مورد اقتصادي بخشي توان براي ،شهر ارزشمند تاريخي هاي يادمان ،بينش اين اساس بر :سلولي نگرش .2
   .است اقتصادي ساختار نوسازي آنها، مرمت و حفاظت اصلي ةانگيز و گرفته

 در .پردازد مي محيط در ها پديده متقابل ارتباط به ،دغدغه همين بر عالوه ديدگاه اين ):يمارگانيس( سيستمي نگرش .3
 و معنادار جايگاه شهر، فضايي سازمان در آنها نقش تعيين طريق از شهري مختلف هاي بافت پايدار احياي ،نگرش اين
  .)1383 خاني،( كند مي پيدا دفاعي قابل

   ؛شهري پااليش .1 :از عبارتند آنها ترينجـراي كه آمد پديد شهري مرمت براي نيز الگوهايي اـراست اين در 
  ؛گذاريسرمايه با شهري رشد هدايت .6 ؛خودتنظيمي .5 ؛جايگزيني .4 ؛اقتصادي ريزي برنامه .3 ؛اجتماعي ريزي برنامه .2
 توجه مورد الگو، اين كه اقتصادي ديد با تاريخي بناهاي از حفاظت رويكرد با آفرينيباز .9 و بازآفريني .8 ؛سازياعيان .7

 نگهداري براي و پايدار كافي درآمد از تا كردند پيدا توجهي خوردر هاي فعاليت تاريخي، بناهاي اغلب و گرفت قرار بيشتري
   .)1384، پوراحمد و كالنتري( باشند برخوردار شانپيراموني بافت و خود

 مواجه عمده رويكرد دو با بيشتر ،شهرها مركزي و تاريخي مناطق در ويژه هب ،بافت تغييرات روند و شهري ةتوسعيند افر
 تفكر موج ،ديگر سوي از و آن ارزشمند عناصر و بافت از نگهداري و حفاظت به تمايل و گرايش سو يك از :است بوده

 و احيا جنبش .)1383، ايزدي و زاده صحي( محدوده اين در مقياس كالن و مستقيم مداخالت با توأم بازسازي و نوسازي
 از حاصل ةچندگان ساختار و نيافتگي توسعه و زماني ماندگي عقب دليل به ،سوم جهان شهري مراكز در ويژه به ،شهري مرمت
  و فلسفه بر مبتني كه را مشخصي هويت صنعتي، فرهنگ به سنتي فرهنگ از گذار دوران از ناشي تالطم و استعمار نفوذ
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 از هااستراتژي تأثيرپذيري و آنها بودن مقطعي و هارويه تعدد .)36 :1378 كالنتري،( كند نمي آشكار باشد، معيني الگوهاي
  .هستند مواجه آن با سوم جهان كشورهاي حاضر حال در كه است تنگنايي نظري، و فلسفي ةپشتوان بدون روز سياست
 طي كه گردد برمي شمسي 1300 سال حدود به شهرها تاريخي منطقة ياحيا ريزي برنامه و مديريت تجارب ،ايران در

 هاي همقال و ها كتاب ةئارا و سمينارها برگزاري با شمسي 1350 ةده در .است بوده هايي نشيب و فراز داراي هاسال اين
 سست زمينه اين در علمي هايتالش اسالمي انقالب پيروزي با .افزايش يافت شهرها تاريخي منطقة اهميت و نقش علمي،

 علمي هاي همقال و ها كتاب چاپ مانند ،ديگر اقدامات برخي و تحقيقاتي هايطرح اجراي با بعد به 1364 سال از كهاين تا دش
 ةفرسود بافت بازسازي و بهسازي دفتر .)79 :1384احمد،پور( گرفت سرعت زمينه اين در هافعاليت سمينارها، برگزاري و

 در اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي ةتوسع دوم ةبرنام در ود ش تأسيس شهرسازي و مسكن وزارت در شهري
 دارمسئله بافت هكتار هزار چهار براي بهسازي و نوسازي هايطرح اجراي و تهيه« موضوع به فصلي ،شهري عمران بخش
 شهرسازي در وزارت مسكن و يديجد التيو تشك) 2 :1372كشور،  يزير برنامهو  تيريسازمان مد( افتياختصاص  »يشهر
 شهرها تاريخي ةناحي مرمت و احيا ريزي برنامه و مديريت براي هااستان مراكز در هايي شعبه با سازان مسكن شركت عنوان با
  .)79 :1384 احمد،پور( دش اجرا كشور شهرهاي قديم بافت در مختلفي هاي طرح و وجود آمد به

   مطالعه مورد ةمحدود
   :قرار داردزير  شرح بهدر موقعيتي  و كنوني تهران 12 ةمنطق قديم، تهران بخش در مطالعه مورد ةمحدود

   ؛خيام خيابان :غربي حد ؛خميني امام خيابان و )توپخانه( خميني امام ميدان ،)برق چراغ( اميركبير خيابان :شمالي حد
  .خميني مصطفي خيابان :شرقي حد و مولوي چهارراه تا )اعدام( محمديه ميدان از مولوي خيابان :جنوبي حد

 تهران ةمحدود همانكمابيش  ، مطالعه مورد ةمحدود كه شود مي روشن ،صفوي ةدور در تهران ةنقش ةمالحظ با
  .است ارگ و پامنار بازار، ةمحل شامل ورا دارد  تهران شهر ةاولي ةهست همان و است صفوي عصر

  روش پژوهش
توضيح آنكه بافت تاريخي تهران با . هاي مطالعاتي ميداني، توصيفي و تحليلي استفاده شده است اين پژوهش، از روش در

. بـرداري شـده اسـت    استفاده از روش پيمايشي مورد مطالعة ميداني قرار گرفت و از برخـي فضـاها و بناهـاي آن، عكـس    
هاي حاصل از مطالعات ميداني و منابع مكتـوب،   درنهايت داده همچنين اسناد و منابع مكتوب مرتبط با موضوع، بررسي و

  .مورد تحليل قرار گرفته است

  آن گيري شكل روند و تهران تاريخي جغرافياي
 تهران شهر ةتاريخچ به ابتدا اصلي، مبحث به ورود از قبل است، قديم تهران از بخشي مطالعه مورد ةمحدود اينكه به نظر
  .زيمپردامي مياسال دوران در شهر كالن اين گيري شكل روند و
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  هجري نةميا و ليهاو قرون در تهران

معناي  درمجموع كه است »دامنه«معناي  به» ران« واژة و» انتها« يامعن به فتحه، به »ت« حرف ازتركيبي  تهران ةواژ
 :1368 نجمي،( گفتند مي كوه ةدامن آخر را تهران گرفته، قرار البرز كوه ةدامن در تهران ةقري چون .دده را مي» دامنه آخر«

 »بهزان« را آن كه است اصطخري ممالك و مسالك ،هكرد ياد تهران از نوعي به كه سندي ترينقديمي احتماالً .)227
 از بعد .)171 :1368 اصطخري،( »بهزان ]و[ بيروني و دروني قصرانين روستاهاي و ....است هاديه ري ناحيت در« :ناميده

 از ،)13 :1366 حوقل، ابن بر شعار ةمقدم( نوشته .ق.ه 367 سال از بعد را آن كه االرض هصور كتاب در حوقل ابن آن
 مانند و برده نام )575 :1361 مقدسي،( »بهزان« از .ق.ه 375 حدود در مقدسي سپس و )122 :1366 حوقل، ابن( »بهنان«

 اختالف سبب ،بهنان و بهزان هاي واژه از نفر سه اين ةاستفاد .اندكرده گزارش ري روستاهاي از روستايي را آن اصطخري،
 :1366 بيگي، حسن( بيگي حسن و )15 :1368 نجمي،(  نجمي ناصر .است شده متأخر محققان و مورخان ميان نظرهايي

 از جداي ،بهنان و بهزان دارد اعتقاد كريمان حسين اما هستند، تهران همان بهنان و بهزان كه معتقدند القول متفق )18
 كه را كتابي ترين قديمي وي .است نيامده قديم جغرافياي در آن از  نامي ،قصبه اين بودن اهميت كم دليل به و هستند تهران

 :1355 كريمان،( است دانسته ـ شده نوشته هجري 510 تا 500 تاريخ به كه ـ بلخي ابن ةفارسنام ،آمده آن در طهران نام
 و آداب به راجع نكاتي بيان با حموي ياقوت اينكه ديگر ةنكت .باشد ترنزديك واقعيت به اول ةنظري احتماالً حال هر به .)11

 مردماني و ساختند مي زمينزير در را خود هاي خانه تهران مردم كه كند مي كيدأت تهران، مردم اجتماعي زندگي و اخالق
 .)83 :1370 نهچيري، از نقل به( اند كرده نزاع مي خود با اغلب ،نيز و اطراف مردمان به حمله حال در هميشه و ياغي اند بوده

 نيز بعد  قرون در .)402 :1373 قزويني،( است كرده يدأيت را حموي ياقوت هاي گفته هجري هفتم قرن اواخر در هم قزويني
 اين از ،كالويخو و يزدي علي الدين شرف مستوفي، حمداهللا همداني، اهللا فضل رشيدالدين ،چون يسانينو سفرنامه و مورخان

 ري تهران، به ديار آن مردم از ايعده مهاجرت و ري كامل شدن ويران با تيمور و مغول ةحمل از بعد .اندكرده ياد شهر
   .)1 شكل(شود  مي آغاز تهران رونق و رشد بعد به زمان اين از و دهد مي دست از را خود مركزيت

 

  .ق.ههم هشتم و ن هاي سده در تهران ده تقريبي ةمحدود .1 شكل

 11 :1381 معتمدي،: منبع
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 به آن از  نامي هم اگر و باشد بوده ناامن و دفاع بي ةقري يك از بيش تهران كه رسد نمي نظره ب صفويه ةدور تا البته
 مدرك و نوشته ،صفويه از قبل تهران هاي محله مورد در لذا .است داده روي آنجا در كه بوده حوادثي سبب به ،آمده ميان

سال  ، تأليفحموي ياقوت البلدان معجم دارد، اشاره تهران محالت وجود به كه سندي ترينقديمي .نيست دست در محكمي
 نامي ولي دارد، محله دوازده تهران شده نوشته هادر آن است كه .ق.ه 674، تأليف سال سپس آثار البالد قزويني و .ق.ه 621

  .)402 :1373قزويني، ؛ 7 :1381 معتمدي،( دنبرنمي ها محله آن از 

  حاضر عصر تا قمري هجري دهم قرن از تهران
 تا اما شد، آغاز شهر اين يويران و ري به تيموريان و مغوالن يورش از بعد ،تهران تدريجي رشد و رونق شد ذكر هچنانچ
 مورد پهلوي تا صفوي ادوار در بايد را تهران شهر ةتوسع و رييگ شكل لذا .نداشت چنداني رشد قريه اين صفويه ةدور

  .پردازيم مي آن اجمالي بررسي به اينك كه داد قرار بررسي

  صفويه ةدور در تهران
 شاه .دانست تهران ةتوسع و رشد براي عطفي ةنقط توان مي را .ق.ه 930 سال به تهماسب شاه كارآمدن روي واقعدر

 آن به زيارت براي گهگاه عبدالعظيم، حضرت جوار در »حمزه سيد« نام به صفويه اعالي جد مدفن وجود دليل به ،تهماسب
 به كم كم تهران، حوش و حول در شكار انجام نيز و فراوان هاي باغ و گوارا هايآب وجود دليل به همچنين وي .رفت مي مرقد
 پيرامون در داد دستور و پرداخت طوالني نسبتاً هايسكونت به آنجا در تدريج هب و كرد پيدا رغبت و ميل و توجه تهران ةقري
 حصار ساختن با .ق.ه 961 سال در تهران  رسمي بناهاي اولين بنابراين .)228 :1368 نجمي،( بكشند  محكمي باروي قريه
 هر زير كه طوري به ؛بود كريم قرآن هاي سوره با مطابق برج، چهاردهوصد بر مشتمل و قدم هزارشش آن طول كه شد شروع
 كفايت خندق خاك چون و شد كشيده بارو دور خندقي و احداث شهر براي وازهرد چهار همچنين .شد دفن اي سوره ،برج

 اسم دو اين به محل دو اين وقت آن از و حصار چال و ميدان چال :برداشتند خاك ،چال دو از ،ننمود را بارو و قلعه ساختن
  .)828 :1367 السلطنه،اعتماد( شدند مرسوم

   :بودند زير قرار به اصلي ةدرواز چهار
 بازار يا دروازه بازار ابتداي فعلي، مولوي خيابان شمالي جهت در اصفهان ةدرواز يا عبدالعظيم حضرت ةدرواز •

   حضرتي؛
   فعلي؛ ري خيابان در السلطنه نايب ةبازارچ مدخل در دوالب ةدرواز •
  ؛پامنار مدخل در شميران ةدرواز •
   .)124 و 123 :1355 كريمان،( كنوني اسالمي وحدتيا  شاپور ميدان در الدوله قوام ةبازارچ مدخل در قزوين ةدرواز •

تـوان  يمـ  نيچنـ  يكنـون  يهـا  ابانيبر حسب خ ،كرده را كه بارو مشخص يهماسبت يحدود مرز تهران با برج و بارو
  : استنباط كرد
  ؛ )ينيامام خم(سپه  ابانيو خ) ينيامام خم(سپه  داني، م)چراغ برق سابق( ريركبيام ابانيخ: يحد شمال
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   ؛يفعل ير ابانيخ: يحد شرق
   ؛يكنون يمولو ابانيخ: يحد جنوب
  ). 129 :همان(رسد  يم ) يوحدت اسالم(شاهپور  ابانيانحراف به خ يبا اندك: يحد غرب

 حصـار  درون ةپهن سومدو قريب واقع در و باشد بوده مسكون محدوده اين در ،زمان آن تهران كه رسد يالبته به نظر نم
 نيـز  هماسـب ت شـاه  خواهر مذكور، باروي و حصار بر عالوه ،هماسبت شاه ةدور در .)129 :همان( بود فراگرفته شهر هايباغ را

 و نـد معروف خانم ةتكي و خانم حمام خانم، ةمدرس نام به كه ساخت محل اين در تكيه و حمام مدرسه، مانند  عمومي بناي چند
 تهـران  در خاصـي  بنـاي  اول، عباس شاه ةدور تا هماسبت از بعد .)26 :1381 معتمدي،( است باقي آنها از برخي نام هم هنوز

 بنـا  آن ميـان  در ديگري عمارت سليمان شاه سپس و ساخت محل اين در باغي ق،.ه 998 سال به وي اينكه تا نشد؛ ساخته
 شـهر  حصـار  :عبارتنـد از  شـده  سـاخته  صـفويه  ةدور در زياد بسيار احتمال به كه بناهايي كلي طور به .)18 :1368 نجمي،( كرد

 ةدور در بـاغ  ايـن  البتـه  كـه ( نگارسـتان  بـاغ  مهريـز،  قنات سنگلج، قنات حصار، دور هاي برج حصار، دور ةدرواز چهار تهران،
 ةمدرسـ  حصـار، چـال  ةمدرسـ  چـال،  ةمدرسـ  زيـد،  امـامزاده  ةمدرسـ  ، خانم ةمدرس كور، احمد بازار ،)نبوده نام اين به صفويه
 ايـن  .)2شـكل  ( )44 :1381 معتمـدي، ( معصوم چهارده موقوفات كور، احمد كاروانسراي خانم، ةتكي خانم، حمام باشي، حكيم
  .است مذكور ةدور در تهران اهميت مبين صفوي، عصر تهران بودن كوچك وجود با بنا تعداد

  
   شد احداث دوره آن در كه بناهايي و صفوي عصر در تهران تقريبي ةمحدود .2 شكل

  45 :1381 ي،معتمد: منبع

  زند و افشار افاغنه، دوران در تهران
 نگرفـت  صـورت  تهران در چشمگيري اقدامات قاجار تا صفوي ةسلسل بين ةفاصل در ،شد گفتهپيش از اين  كه طور همان

 .نشد ديده شهر بافت در محسوسي تغيير اما ،شد ساخته بناهايي در اين شهر خان كريم ةدور در حدودي تا البته ؛)3 شكل(
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 نهـا آ .افتـاد  آنهـا  دست به تهران مردم با ستيز و جنگ از پسدست آخر  و آوردند تهران به روي ،اصفهان از پس ها افغان
 در ديگري و بازار سمت به جنوب در يكي داشت دروازه دو كه ساختند حصاري ،گرفت نام ارگبعداً  كه يا محله گرداگرد
 افشـار  نادرشـاه  ،هـا افغـان  از بعد .)10 :1381 معتمدي،( شد يدهنام دولت ةدرواز بعدها كه تهماسبي حصار ديوار در شمال
 حصـار  بيرون در آنان اسكان و تهران به هاكليمي از اي دسته آوردن ،داد انجام تهران درو ا كه كاري اولين .آمد كار روي
 بـا  جنـگ  و مازنـدران  بـه  نزديكـي  دليـل  به تهران ،زند خان كريم آمدن كار روي از پس .)47 :1381 معتمدي،( بود شهر

 شـد  تبـديل  خـان  حسـن محمد ضـد  بـر  خـان  كـريم   نظـامي  پايگاه به و گرفت قرار وي توجه مورد قاجار خان محمدحسن
  ).152: 1381 معتمدي،(

 
   زند و افشار افغان، دوران در تهران ةنقش  .3 شكل

  49 :1381 ي،معتمد: منبع

عمارت  ياو بنا بتيرفت و حكم كرد در غ رانين به شمخا ميكر ،تهران يهوا يبد ليدل به .ق.ه 1173در تابستان 
تهران  يو آباد ريدر تعم يو. دست حرمخانه در تهران بنا كردند كيو  وانخانهيبزرگ و باغ جنب د ةوانخانيو د يسلطنت

 ةمحوط غربي شمال ةگوش در .)844 :1367 السلطنه،اعتماد( كند خود پايتخت را آنجا خواست يم رايز ؛بود يجد اريبس
 آن وسط در كه دارد وجود اي دهنه سه ايوان شكل هب يدار ستون و سرپوشيده بناي ،سالم تاالر به چسبيده گلستان، كاخ

 خلوت نام به كه يابد مي جريان سلطنتي هاي باغ در و آيد مي بيرون آن ميان از شاه قنات آب و شده ساخته جوش حوض
 خود ةاولي شكل ،ارگ ةمحل كه دشومي استنباط گذشته مباحث از حال هر به .)111 :1349 ذكاء،( است معروف انخ مكري
  .است آورده دست هب زنديه و ها افغان ةدور در را

  قاجار ةدور در تهران
 سوي از تهران برگزيدن شك يب اما بود، تهران تاريخ در عطفي ةنقط ،هماسبت شاه ةدور شد بيان پيش از اين هآنك با
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 تهران وي اگر شايد و )4 شكل( داشت شهر كالن اين ةتوسع و يابي شكل در يبسيار ثيرأت ،دارالخالفه براي محمدخانآقا
 و بطئي ةمرحل دو به ،قاجار ةدور در تهران شهر ةتوسع .يافتنمي را فعلي شرايط شهر اين ،گزيد نميبر خود پايتختي به را

 رشد شامل ،دوم ةمرحل و دگيربرمي در را محمدشاه و شاه فتحعلي محمدخان،آقا حكومت ،اول ةمرحل .شود مي تقسيم تند،
   .شودمي مشروطه انقالب تا شاه ناصرالدين پادشاهي سال پنجاه در شهر كالبدي سريع

  

 
   قاجار خانمحمدآقا عصر در تهران .4 شكل

  66 :1381 معتمدي،: منبع
  

 را آن و بود نگرفته خود به شهر صورت هنوز برگزيد، پايتختي به را تهران محمدخانآقا كه هنگامي زنديه از پس
 ساختمان ةشيو همان ،آن بناي اسلوب كه مرمر تخت جز پادشاه اين از .»تهران ةبلد« نه ناميدند مي تهران ةقصب

 معروف حتي و نمانده يادگار هب ديگري چيز است، بوده اسارتش دوران اشتياق اثر و شيراز خاني كريم عمارت تاالرهاي
 نجمي،(  اندگذاشته كار اينجا در و كنده خان كريم سالم تاالر از را آن هاي ينهيآ و هاستون مرمر هايسنگ كه است

 كه طوري به ؛داد نشان بنا ثاحدا به يبسيار توجه وي برخالف ،شاه فتحعلي اش برادرزاده ،محمدخانآقا از بعد .)20 :1368
 .گرفت عهدهبر ايران فعلي پايتخت يابيشكل چنينهم و گسترش در را سهم بيشترين او ،شاه ناصرالدين از بعد

 و خانه تهران در قوم بزرگان نتيجهدر ،نيفتاد پايتخت تغيير فكر به ،روسيه با طوالني هايجنگ بروز دليل به شاه فتحعلي
 بيرون در را شهاي عمارت و ها كاخ بيشتر نيز شاه فتحعلي خود .كردند احداث مزرعه و باغ هم شهر بيرون در و عمارت
را  زار الله قصر و قاجار قصر نياوران، كاخ نگارستان، عمارت شاه، باغ آنها جملةاز كه )11 :1381 ،معتمدي( بنا كرد حصار
 دوران در .)57 :1381، معتمدي( دكر اشاره )شاه( امام مسجد به توان مي هم شهر داخل مهم بناهاي از و توان نام برد مي

 آباد عباس و محمديه ةدرواز ةمحل احداث به شود مي تنها و نگرفت صورت شهر بافت و وضع در چنداني تغيير شاهمحمد
 و محمديه نامه ب قصر دو ،تجريش مغرب در آقاسي ميرزا حاج و شاهمحمد دستور به هم حصار از بيرون البته .كرد اشاره

 دانست تهران ةنقش اولين ترسيم توان مي را شاهمحمد ةدور اتفاق ترين مهم اما .)212 :1355 كريمان،( شد ساخته عباسيه
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 منتشر مسكو در ).م 1852( .ق.ه 1269 سال به و تهيه .ق.ه 1257 سال در ،شناس روسي جهانگرد و شرق ،برزين كه
 ميداني ،آن باز فضاي تنها و بوده بزرگ بناهاي فاقد تقريباً و نداشته بازي عمومي فضاي تهران شهر ،نقشه اين طبق .كرد

 اين در .)135 ،134 :1383 مازندراني، شهيدي( است داشته قرار ارگ و بازار ميان كه بوده »شاه ميدان« نام به كوچك
 :1381 معتمدي،( است شده مشخص سنگالج و بازار ارگ، الجان، عود ميدان، چال تهران با پنج محله به اسامي نقشه
 به مربوط تنها تغييرات اين .گردد ميبر شاه ناصرالدين زمان به قاجار ةدور در تحول و تغيير بيشترين شك يب .)144 ،143

 جديد، هايساختمان و بناها تأسيس نظر از بلكه ،نبود محدوده تعيين يا دارالخالفه گسترش و توسعه مانند اقداماتي
 ةدور در .)57 :1368 ،نجمي(دارد  اهميت ،نيز ديگر معتبر اماكن و بازارها ،هاميدانگاه ، سراها ،قنوات حفر ،ها كاخ ،قصرها

 سلطنتي، قصرهاي بارو، درون سطح اشغال و تهران كالبدي سريع رشد دليل به ،مشروطه انقالب تا شاه ناصرالدين
 و  برج محدوديت نتيجه،در .نددش  ساخته شهر حصار از بيرون در ،خارجيان هاي خانه و ها سفارتخانه اعياني، هايكوشك
 و يافت توسعه برابر چندين شهر و شد احداث دروازه دوازده با جديدي خندق و حصار و شكسته همدر صفوي باروي

 از تقليدي و نامنظم ضلعي هشت شكل به ،جديد يبارو اين .رسيد مربع كيلومتر 20 حدود به شهر باروي داخل مساحت
 با شاه ناصرالدين ةدور در اميركبير اقدامات اثر بر تهران شهر ةتوسع و رشد .)27 :1376 حميدي،( بود پاريس استحكامات

 اقدامات اين اهم از ،شهري عملكردهاي با ابنيه ها،خيابان ميادين، احداث .گرفت انجام شهر يفضاي و فيزيكي تغييرات
 شوسه به كالسكه حركت براي آن داخلي مسيرهاي و شد عمارت تجديد ارگ ،.ق.ه 1267 در اميركبير دستور به .هستند
 گذارينام توپخانه ميدان ود ش بنا تجديد ارگ شمال در بزرگ ميدان سلطنتي، ارگ در تغييرات با زمانهم .شدند تبديل
 شهرها وضعيت ديدن و اروپا به شاه ناصرالدين هايمسافرت علت به كه تهران آبادي و توسعه در اميركبير مؤثر نقش .شد
 هايگذرگاه و شهر ةفشرد و متراكم بافت .داد تغيير زيادي حد تا را شهر ةچهر گرفت، مي قرار حمايت مورد ديار آن در

 ةدور در تهران شهر .)28 :همان( گرفت قرار بهسازي و ساماندهي مورد ،نامنظم و غيرهندسي اشكال با تنگ
 از بيشتر شهر شمالي نواحي در بلكه ،نبود كيفيت و ميزان يك به رشد اين اما ،كرد رشد جهات تمام از شاه ناصرالدين

 ساخته ديمتعد ابنية ،دوره اين در .بود جهت اين به شهر ةتوسع اصلي عامل ،شهر شمال در ارگ وجود .بود نواحي ساير
 ابيض، كاخ و الماس تاالر بادگير، عمارت نارنجستان، شامل گلستان، هاي كاخ ةمجموع :از عبارتند آنها ترينمهم كه شد
 دبو اميركبير وزيرش ،آن باني كه دارالفنون ةمدرس ويژه به و سپهساالر ةمدرس و مسجد آباد، سلطنت العماره، شمس بناي

  .)80 :1368 نجمي،(
 ةنقش .بود عبدالغفار و كرشيش موسيو هاينقشه آنها اهم كه شد ترسيم تهران از هايي نقشه ،شاه ناصرالدين ةدور در 
 اصولي ةنقش نخستين كه كرد ترسيم .ق.ه 1257 سال در ،دارالفنون ةمدرس ةتوپخان معلم ،كرشيشرا  )5 شكل( نخست
 ها، پادگان دولتي، هاي هادار مسجدها، يي چونبناها نوع ةدربار بسياري اطالعات و است برزين ةنقش از تر دقيق و تهران

 ،نقشه اين .دارد شهر هاي دكان و بازارها ،ها محله حدود ،هاقبرستان مدارس، ها،حمام ها، خانه تجارت كاروانسراها،
 شميران، ةدرواز دولت، ةدرواز شامل دروازه شش آن در و است ارگ ةنقش ،نيز و آن ةتوسع و شهر نوسازي ةدهند نشان
 هم نقشه اين در البته .است مشخص قزوين ةدرواز و )نو ةدرواز( محمديه ةدرواز عبدالعظيم، شاه ةدرواز دوالب، ةدرواز
 ةدور در تهران ةنقش آخرين .)134 ،135 :1383 مازندراني، شهيدي( است ميدان سبزه باز عمومي فضاي تنها ،برزين مثل
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 ،رياضي كل معلم ميرزاعبدالغفار و دارالفنون ةمدرس يسئر خان جعفرقلي كه آن را  )6 شكل( است عبدالغفار ةنقش ،قاجار

 به كه است آن ةحاشي در نگرش خوردر توضيحات ،نقشه اين ويژگي .كردند هتهي نامهندس از نفر بيستكمك  هب
 نقشه اين ةعمد تفاوت اما .)139 ،135 :همان( افزايد مي نقشه اين ةتهي چگونگي نيز و قديم تهران ةباردر ما اطالعات

 چنداني تغيير قاجار ةدور اواخر تا شاه  ناصرالدين از بعد .است تهران در دروازه سيزده دادننشان  ،كرشيش ةنقش به نسبت
  .كرد جوو جست مشروطه از بعد هاي  مرج و هرج در دباي را آن علت كه نيفتاد اتفاق تهران در

  

  
  شاه ناصرالدين عهد در كرشيش موسيو از تهران ةدارالخالف ةنقش .5 شكل

  )25- 24 صص بين ،1381 معتمدي،( .ق.ه 1270 سال به 
  

  
  )اطلس( عبدالغفار از تهران ةنقش .6 شكل



  115 هاتبديل تهديدها به فرصت ،بافت تاريخي تهران

 

  معاصر تهران
 رضاخان زمان در .گرفت خود به يزياد سرعت ،دوم پهلوي ويژه به و پهلوي دورة در شك يب ،تهران شهر گسترش و رشد
 كنار در تهران دوره اين در .شد آغاز شهر فيزيكي توسعة و رشد و پديدار شهر در تحوالت مالي، توان آمدن فراهم با

 امر اين .شد صنعتيتوسعة  و اداري هايفعاليت تمركز جهت در ويژه به ،جديدي كاركردهاي داراي گذشته، كاركردهاي
 1320 تا 1300 هايسال زماني فاصلة در كه بنيادين تحوالت اين در .گذاشت تأثير هم شهر سنتي هايفعاليت بر

 جديدي اقتصادي و اجتماعي هاي همؤسس و دولتي نهادهاي گسترش به عمراني اقدامات با دولت، گرفت شكل خورشيدي
 حصار داخل در ،بود يافته هاييتوسعه آنكه با تهران شهري مجموعة دوره، اين آغاز در كالبدي نظر از البته .زد دست

 شهر پيرامون هايخندق .شد آغاز قديمي باروي تخريببه علت سرعت رشد شهر،  .ش 1311 در اما داشت؛ قرار ناصري
سنگلج محلة كلي تخريب .)41 :1376 حميدي،( شد احداث شهر دورادور در جديد هايخيابان آنها جاي به وشدند  رپ 

 شهر بندي استخوان از يئجز عملكرد تغيير شاهد دوران اين در همچنين .بود دوران اين مهم شهرسازي اقدامات از يكي
 به عالءالدوله خانةو  معارف وزارت به مسعوديه باغ روسيه، سفارت به اتابك باغ تبديل ،مثال براي توانمي كه هستيم
  .)42 :همان( برد نام را ملي بانك

  :است زير قرار به رضاشاه ةدور در شهر حدود
   كيلومتر؛ 5 طول به )انقالب( شاهرضا خيابان شمالي، حد −
   كيلومتر؛ 5/4 طول به )شهريور 17 خيابان( برق جديد نةكارخا جنوب و شمال سمت از شرقي حد −
   ؛كيلومتر 4 طول به )شوش خيابان( ري ةدرواز تا آهن راه ايستگاه از جنوبي حد −
  .)302و  300 :1355 كريمان،( كيلومتر 5/4 طول به )جنوبي كارگر ـ شاه  باغ( نظامي خيابان غربي، حد −

 دليل به پهلوي، محمدرضا حكومت اوايل در البته .افتدمي اتفاق دوم پهلوي دورة در تهران شهر گسترش و رشد بيشترين
 اما ،شد متوقف بود، شده آغاز شاه رضا دورة در كه شهر رشد به رو روند ،او حكومت تثبيت عدم و دوم جهاني جنگ وقوع
 با كودتا از پس دورة در عمراني هايبرنامه« و گرفته سر از شهر توسعة حكومت، تثبيت و 1332 مرداد 28 كودتاي از بعد

 تزريق و ارضي اصالحات برنامة تأثير تحت چهل، دهة از اما .)329 :1370 سعيدنيا،( »شد آغاز دوم سالة هفت برنامة
به  وشد  ناموزون و تند نيز شهرنشيني پويش اجتماعي، و اقتصادي نظام دگرگوني ضمن تهران، شهر در نفت درآمد

 مسكوني هايمحله توسعة و گيري شكل موجب مسكن، تأمين ضرورت لذا .انجاميد تهران به مهاجرت رويةبي افزايش
 با تهران تدريج به و كردند رشد به شروع شهر هايحاشيه هم بعد به پنجاه دهة از .شد شهر مختلف نواحي در جديد

  .)61و  60 :1376 حميدي،( خورد پيوند جنوب از ري شهر و شمال از شميران
 طور به همچنان هامهاجرت جريان اما ،شد متوقف حدودي تا عمراني كارهاي جنگ، بروز دليل به نيز انقالب از بعد

  .داد گسترش مختلف جهات از را شهر و يافت ادامه رويهبي

 تاريخي بافت كالبدي ويژگي

 محدودة در ساكن انساني هايگروه اقتصادي و اجتماعي هايويژگي شهري، مديريت در گذارتأثير مهم عناصر از يكي
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 ميزان و ديگر سوي از شهري مديران و گيرانتصميم با آنها تعامل و سو يك از هاگروه اين بين تعامل نحوة .است شهر

 ندنكمي تعيين را شهري مديريت جريان و مسير كههستند  مسائلي جملهاز شده، هئارا هايبرنامه در آنها مشاركت
 مورد تهران شهر تاريخي ناحية كالبدي و فرهنگي تاريخي، هايويژگي اهم اجمال به اساس اين بر .)83 :1384 پوراحمد،(

  .شود مي اشاره مطالعات و ميداني هايبررسي نتايج به مختصر طور به و گيردمي قرار بررسي
 يخيتار يةابن و يمعمار آثار ،شده انتخاب مطالعه مورد ةمحدود كه تهران 12 ةمنطق يخيتار و يفرهنگ يهايژگيو

 رود شمار مي به شهر ييربنايز ساتيتأس ريسا همانند رساخت،يز كي تهران، شهر يفرهنگ راثيم منزلة به و ي داردارزش با
 اينك هم داشته، وجود منطقه در قبالً كه ارزشمندي بناهاي و فرهنگي ـ تاريخي بافت از البته .)10: 1382 ،يمختار(

 عملكردي محيطي، زيست هايارزش با همراه را فرهنگي اثر هر تاريخي هايارزش بايد كه است مانده جايبر كمي تعداد
 كاروانسراها، مدارس، مساجد، ها،امامزاده ها،خانه شامل فضاها اين .)7: 1382 مختاري،( گرفت نظر در آنانداز  چشم و

 اهميت گردشگر جذب و معماري هايويژگي ظاهري، سيماي قدمت، لحاظ به كههستند  بازار هايراسته و انبارها آب
 و تخريب از زيادي حد تا ،اندشده ثبت ملي آثار فهرست در و شناسايياز آنجاكه بيش از صد مورد از اين آثار  .دارند
 شاه( امام عزيزاهللا، سيد مساجد مانند ،مسجد 20 حدود بافت، در موجود تاريخي آثار جملةاز .است كاسته آنها پذيريآسيب
 ،ناصرالدينسيد ةبقع ،اسماعيل سيد مانند ،بقعه و امامزاده 10 نيز و سوقچهار و عتيق جامع الملك،خازن پامنار، ارگ، ،)سابق
 هاي بررسي در .قاجارند دورة به متعلق بقاع و مساجد اين بيشتر كه است تن چهل و معصوم چهارده قدمگاه ،ولي سيد ةبقع

 معنا بدان ،كاربري تغيير عدم لبتها .اند كرده حفظ را خود اولية كاربري و موجوديت ،مساجد تمامي كه شد روشن ميداني
 در و مختصر تغييرات آنها بيشتر در بلكه ؛هشدن آنها در كاريدست گونههيچ هم اوليهينات يتز و نقشه نظر از كه نيست
 حياط عرض كردن كم ،مساجد اين در عمده تغييرات از يكي .است ايجاد شده بارزي و گسترده بسيار تغييرات نيز تعدادي

 نيز بنا از هايي بخش حذف .است اخير هايسال در ،شبستان به آن كردن اضافه و )عزيزاهللاسيد مسجد شمالي ضلع مانند(
 در الدوله نظام مسجد غربي ضلع گرفتن قرار آن، بارز نمونةو  شده ايجاد آنها در ايام مرور به كه است تغييراتي ديگر از

  .است خيابان
 اهم كه اند ديده خود به را اي عمده تغييرات هم آنها اما اند، كرده حفظ را خود كاربري مساجد همانند نيز متبرك بقاع

 در اول پهلوي كشي خيابان ةپروژ در خيام خيابان در صرالدينانسيد امامزاده صحن از بخشي :است شرح بدين آنها
 در حافظ ةمدرس ساخت در توان مي نيز را زيد ةامامزاد تغييرات .)7 شكل( استده ش حذف تهران بازار اطراف ةمحوط
 و تقدس ةجنب به توجه با هاامامزاده و مساجد است ذكر شايان .)8 شكل( كرد نظاره رضاشاه ةدور در ،بنا اين اصلي صحن
   .ندادهمان برجاپا زيادي حد تا بودن وقفي و مذهبي

مكاني مورد  ةتاريخي در محدود ةمدرس 10ع مجمودر. توان به مدارس اشاره كردمي ،از ديگر آثار موجود در بافت
و  )الدوله آصف( ايلچي كبير، )9شكل ( ، صدريمسپهساالر قد، )يهفخر( مروي سرامدمطالعه وجود دارد كه از آن جمله 

 بيشتر كه اند اي را به خود ديده تغييرات عمده ،دو گروه بناهاي قبلي مانند نيزآنها  ةاما هم قابل ذكرند، الدولهفيلسوف
 ،شده اضافه )10شكل ( محمديه ةسوم به مدرس ةطبق ،مثال براي. ها و طبقاتي به آنها است شدن بخش اضافه شامل
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) هيآصف( لچي كبيريا ةو مدرس  شده احداث كوچه تخريب برايشيخ عبدالحسين  ةهاي ضلع غربي مدرس تعدادي از حجره
  .استشده  بازسازي كامالً ،طور كامل تخريب شده بود هاي اخير به كه در سال

  

 

  نصرالدينسيد امامزاده ةشد تخريب صحن .7 شكل
 

  زيد امازاده صحن در ةمدرس سيسأت .8 شكل
  
  

  مرمت از قبل محمديه ةمدرس .10 شكل  صدر ةمدرس هاي حجره قبلي ورودي .9 شكل
  
 ستدوداد براي محلي عنوان به را خود كاربري آنها يتمام كه ندگرفت قرار مطالعه مورد نيز كاروانسرا 12 ،بافت در

 اينبربنا .است هيافت تغيير كلي طور به ،حاضر عصر در دادوستد هايروش در تغيير علت به آنها نقشة ولي ،اند كرده حفظ
 توان مي آنها جملةاز كه اند آمدهدر هايي راسته صورت به و داده دست از را خود مربعي يا مستطيلي حالت مذكور، ابنية

 سراي مانند هم هاكاروانسرا از  بعضي .برد نام را نقارخانه سراي و محسنسيد سراي ،)11 شكل( جعفر شيخ سراي
 اصولي غير هاي بازسازي و سازو ساخت رچاد و يافتهتغيير نقشه و شكل لحاظ از قدرآن ،)12 شكل( الريجاني سيدجعفر

 قرن يك از بيش يقدمت كه شد متوجه توان نمي وجه هيچ به ،باشيم نداشته موردشان در قبل از اطالعاتي اگر كه اندهشد
  .ددارن
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 جعفرسيد كاروانسراي در شده ايجاد تغييرات .11 شكل

 يالريجان
 جعفر شيخ كاروانسراي در آمده وجود به تغييرات .12 شكل

 انبارآب اسماعيل، سيد انبارآب مانند ،انبارآب دستگاه هشت ،تهران شهر قديم بافت در مطالعه مورد آثار ديگر از
 ،مثال براي .است توجه شايان نيز آنها مورد در آمدهوجود به تغييرات و ها تخريب .تاس ميرزا اسداهللا انبارآب و وليسيد
 انبارآب جاي ؛است شده مسدود كامل طور به آن ورودي راه و )13 شكل( گرفته قرار اي مغازه زير در اسداهللا انبارآب

 به تبديل اسماعيلسيد انبار آب ؛شده داني زباله به تبديل )محمود آقا( حكيم انبار آب ؛كرده اشغال اي خانه را الدوله امين
   .است آمده  در داني زباله صورت به و گرفته قرار  چاپخانه مغازه يك زير در هم )14 شكل( جامع مسجد انبار آب و شده موزه

  

  شده داني زباله به تبديل كه جامع مسجد انبارآب .14 شكل اسداهللا انبارآب روي بر شده ساخته ةچاپخان ةمغاز .13 شكل

  
 با كه است قاجار دورة از زيادي هايحمام تهران، تاريخي بافت در موجود ابنية پرشمارترين و ترينمهم زمرة در

 اطالعي و اند رفته بين از بقيه و مانده باقي حمام 37 حمام، 277 تعداد از حاضر حال در گرفته، صورت هايبررسي به توجه
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 كزازي،( اندديده جدي آسيب نيز باشيسقا حاجي حمام و چال حمام مانند ،موجود هاينمونه البته ؛نيست دست در آنها از
1388: 88(.  

 ،)تهران شهر شوراياعضاي  از( خادم رسول گفتة طبق كه خانه توجهي قابل تعداد شد،نام برده  كه آثاري از غير به
 در تاريخي خانة 2500 تنها و اندشده تخريب آنها از نيمي حدود كه داشته وجود بافت در ،شوندمي باب 5000 بر افزون
 تعداد مورد در البته .)1388 خادم،( اند شده ثبت ملي آثار فهرست در مورد 350 فقط هم تعداد اين از كه مانده باقي تهران
 نظر اظهار تواننمي فرهنگي، ميراث كارشناسان و شناسانباستان جامع بررسي يك از قبل تا بافت در موجود منازل
 وـ  آنها از تعدادي فقط يا رسيده ثبت به كه شاخص بناهاي از تعدادي از غير به اينكه است مشخص آنچه اما كرد، قطعي

 اقشاري را آنها از بسياري .)15 شكل( ندارند مناسبي وضعيت هاخانه بيشتر هستند، اصلي ساكنان تملك در كه ـ همه نه
 پيدا دانيزباله و مخروبه حالت و شدهرها برخي ،دهند مي قرار استفاده مورد استيجاري صورت به درآمد كم مهاجران از

 و اندداده كاربري تغيير نيز تعدادي و اندشده تخريب كامالً يا رفته يغما به و شده جدا شانتزييني عناصر بسياري، اندكرده
 ،تاريخي هايخانه از ديگري هاينمونه .است برده بين از را بنا فرهنگي ـ تاريخي اصالت كه بوده حدي در تغييرات اين
 علت به اما اند،شده ملي ثبت حتي و شناسايي آنكه با فرهنگي مفاخر و آثار انجمن و الدولهانيس منزل گلستان، منزل مانند
  .شودمي كاسته عمرشان و پايداري از روز هر اصولي، و موقع به مرمت عدم

 فردي بهمنحصر هايارزش از كه تهران شهر قديم بافت فرهنگي و تاريخي ارزش با ابنية مجموعة آنكه نتيجه
 اجرايي هاياهرم و جامع ايبرنامه به همگن مجموعة اين .طلبندمي شهري مديريت عدب از را ايويژه نگاه برخوردارند،

   .بدهد آن به خوردر پاسخي تهران شهري مديريت بايد و است نيازمند يكپارچه

  
   معماري و فرهنگي تاريخي، هايارزش با تخريب حال در هايخانه از هايينمونه .15 شكل

   آن شناسي آسيب و تاريخي بافت تخريب ايجاد در مؤثر عوامل
 بهسازي يندافر در بخش ترينمهم مخرب، و فرساينده عوامل و تاريخي هايبافت در تخريب و فرسودگي تشخيص

 مطالعات .شود واقع مؤثر تواندنمي بهسازي نگيرد، انجام خوبي به اگر بافت، دقيق معاينة يا شناسي آسيب .است
 بافت مرمت و احيا بهسازي، هايكار راه لذا .است استوار تجربي و فني هايبررسي و عيني مشاهدات بر شناسي آسيب
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 و باشد ايمرحله چند صورت به ها،اولويت اساس بر و جانبه همه و علمي جامع برنامة يك بر مبتني بايد تهران، تاريخي

 تاريخي، نظر از بافت كالبدي هايويژگي به توجه با تاريخي، ابنية و فرهنگي آثار دقيق بررسي و شناسايي از پس
   .شود اجرا و هارائ مديريتي و فرهنگي

 مؤثر معضالت نيتر مهم كه ياساس الؤس اين به دادن پاسخ براي ،تهران شهر تاريخي بافت در ميداني هايبررسي
 هاي محله بهترين و ترينمهم روزگاري كه مذكور بافت كرد مشخص ،چيست تهران شهر فرهنگي ـ تاريخي بافت بر

 بر متأسفانه، است شهري ارزش با عنصر صدها داراي اشاره، مورد آثار به توجه با نيز اكنون و داشته بردر را شهر مسكوني
  :است افتادگي كار از و تخريب آسيب، حال در سرعت به زير عوامل اثر

  ؛جديد زندگي نيازهاي و مقتضيات برابر در بافت كالبدي يياكار عدم .1
  ؛يكبار و تنگ هايكوچه و هاخيابان .2
   .هاراهبزرگ و هاراه از بسياري به مناسب دسترسي عدم و ارتباطي شبكة تنگناهاي .3
  ؛مناسب و سالم تفريحي امكانات اقلحد دنبو .4
 بين نسبي بيگانگي اين .اندايراني غير حتيكه  بسياري مهاجران جايگزيني و اوليه محلي ساكنان مهاجرت .5
 وجود گذشته در كه اجتماعي يتحرك بي و آنها بين ايمحله همبستگي و صميميت صفا، رفتن بين از به موجود اهالي
  ؛وجود آورده است به را هاامنينا برخي ،ديگرسوي  از و است شدهمنجر  داشته،
 كار به مصالح و بناها كهنگي بر عالوه ،امر اين .است كرده كمك آن شدن متروك به كه قديم بافت فرسودگي .6
  ؛)10 :1372 توسلي،( است قديم بافت اصولي بازسازي درمسئوالن  و جديد ساكنان توجهي بي معلول آنها، در رفته

  ؛بافت به بزهكاران برخي و فقير مهاجر هايگروه هجوم .7
  ؛مسكوني واحدهاي در سكونتي تراكم فزوني .8
 :1387 ناظري، شفيقه( مركزي ناحية در فضا كمبود دليل به ،كارگاه و انبار به مسكوني واحدهاي كاربري تغيير .9

  ؛)125 -126
 و عريض هايخيابان ايجاد زمينه، اين در شهري ريزيبرنامه هاياقدام اولين .مناسب زيربنايي تأسيسات نبود .10

 تاريخي پيكرة بر شهرها تاريخي بافت هايويژگي به توجه بدون هاخيابان اين .بود هم بر عمود و شطرنجي اغلب
   ؛كرد تخريب را آنها از ايعمده هايقسمت و شد تحميل ،تهران جمله از ،ايران شهرهاي
  ؛بود آنها درآمدي منبع ترينمهم كه دستي توليدات و صنايع رفتن بين از دليل به بافت، ساكنان اقتصادي ناتواني .11
 تاريخي بناهاي از بسياري كه است گفتني .سودآوري منظور به مالكاندست  به تاريخي هايخانه عمدي تخريب .12

 قرار تخريب و تجاوز معرض در روز هر ندارند، آنها از اطالعي شايد و ماندهدور فرهنگي ميراث كارشناسان چشم از كه
 متأسفانه .گيرد انجام موردشان در مرمتي و حفاظتي اقدامات وشوند  ثبت و شناسايي تر سريع چه هر بايد كه گيرندمي

 الزم توجه نتيجهدر ونكرده  ثبت ملي اثر با نام را شده شناسايي تاريخي ابنية از زيادي تعدادسازمان ميراث فرهنگي، 
  كرد؛ جلوگيري قانوني و حقوقي ابزارهاي با آنها تخريب از تواننمي نيز لزوم زمان در و شودنمي آنها به نسبت
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  ؛استكرده  فراهم را آنها ترسريع و بيشتر انهدام زمينة ،نيز شده ثبت و شناسايي تاريخي آثار مرمت در تأخير .13
 :از عبارتند ،تهران يخيتار بافت در معضالت آورندهوجود هب عوامل نيتر مهم« اينكه بر مبني نخست ةفرضي بنابراين

 ةزمينـ  در يفرهنگـ  ميـراث  سـازمان  يتوجه بي و ناحيه اين در يشهر يها ساختزير بودن نامناسب و يمديريت مشكالت
  .شود مي اثبات »آنها از مناسب استفاده ،نيز و يتاريخ آثار مرمت ،حفاظت ثبت، شناخت،

 امروزهبايد گفت كه  ،چيستمطروحه  معضالت حل هايكار راه يعني ،مقاله اين ديگر اساسي الؤسدر پاسخ به 
 يندافر يك در كه است ايجانبه همه و سيستمي ريزيبرنامه شهرها، تاريخي منطقة مرمت و احيا ريزيبرنامه رايج الگوي

 و بيندمي هم براي و هم با را كالبدي و جمعيتي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، ،تاريخي مسائل ،منسجم و پيوسته مه به
 هايبرنامه ةئارا به نهايتدر و كند برقرار پيوندي ميان آنها كديگر،ي بر نهاآ اثرات و هاويژگي تحليل ضمن ،كندمي شتال

 مرمت هايطرح در .)77 - 78 :1384 پوراحمد،( دبپرداز شهرها تاريخي مناطق مرمت ريزيبرنامه براي ،يكپارچه و جامع
 دست از را خود مناسب بازده و پويايي حاضر حال در كه هاييبافت به گيزند بازگشت بايد چيز هر از بيش بافت، ياحيا و

   .گيرد قرار توجه مورد اند،شده تبديل استفاده حداقل به يا استفاده قابل غير هاييمكان به رفته رفته و هداد
 است افرادي و ناساكن نيازهاي قراردادن اصل با آنها ياحيا به توجه ها،بافت اين با مواجهه در مهم بسيار موضوع

 هايمحيط در زندگي حال عين در .ندكن برقراراين ارتباط را  دنتوانمي يا ندداشت هافضا آن با تاريخي و مكاني ارتباط كه
 ست،ا هاريشه و هاخاطره رخدادها، با همدردي و احساس مشترك نيازمند كه ميزان همان به قديمي، هايبافت و تاريخي

 تاريخي هايبافت كه معضالتي بزرگترين از يكي .)6 :1388 فشاركي، جعفري( دارد احتياج نيز آنها در نو تغييراتي بروز به
 شده باعث كه است شهر اجتماعي حيات فعال جريان از فاصله و اجتماعي يتحرك بي برند،مي رنج آن از شهري ارزش با و

 و هافعاليت نيازمند پيش از بيش مناطق آن و برود بين از مردمي پوياي و خودجوش جريان توسط آنها نگهداري فرصت
 پيش از كليتي به يابي دست براي تنها و موجود استعدادهاي به توجه بدون مواردي در كه ندشو دولتي و كالن اقدامات
 ياحيا ةزمين در تحقق قابل هايطرح و مطلوب هايكار راه به يابي دست براي اينبربنا .گيرد مي صورت ،شده تعيين
 و بعدي تك هايبرنامه كه داده نشان تجارب .)6 :همان( شناخت را نيازها و كمبودها دقيق طور به بايد قديمي، هاي بافت
  .است آورده بار به تاريخي منطقة شهري حيات سيستم در نيز جدي اخالل بلكه نكرده، حل را مشكالت تنها نه ،جانبه يك

 ،تهران شهر فرهنگي ـ تاريخي بافت بر رگذاريثأت معضالت نيتر مهم شناخت و ميداني هاي بررسي به توجه با
  .داد ارائه موقعيت اين از رفت برون براي را زير كارهاي راه توان مي

ميراث فرهنگي، شهرداري، شوراي  هاي مسئول و مرتبط، مانندسازمانمديران  كارشناسان و بايد اقدامي هر از قبل 
 و وظايف شرح دقيق طور به و كرده تهيه بافت نيازهاي و معضالت ،مشكالت از جامع گزارشي، وزارت مسكن وشهر 

 ابتدا ،كار راه اينبر اساس  .كنند مشخص امكاناتشان، و تخصص به توجه با را مربوط يهاارگان از هريكهاي  مسئوليت
 آثار تمامي و بررسي را بافت معماري و فرهنگي تاريخي، هايويژگي ،كارشناسان ميراث فرهنگي شناسان وباستان يدبا

 ملي آثار فهرست در آنها ثبت به نسبت پسس و كرده شناسايي شهري ساختزير يك منزلة را به آن در موجود تاريخي
 به نسبت بيشتر توجه و نظارت ،بعدي گام .كندمي جلوگيري نهاآ تخريب و تجاوز از زيادي حد تا خود اين كه كنند اقدام
 .است شده بنديزمان برنامة يك و شده تعيين پيش از هايبندي اولويت براساس آنها مرمت و تحفاظ زمينة در مذكور، آثار
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 و عملكردي محيطي، زيست هايارزش با همراه را فرهنگي اثر يك تاريخي هايارزش بايد آنكه توجه قابل نكتة
  .گرفت نظر در آنانداز  چشم

 يابرنامه ،موضوع مختلف جوانب به توجه اب و داشتمند  نظام ينگاه بايد تاريخي بافت در مورد ،شد بيان چنانچه
 بين اين در .كرد تدوين آن براي مديريتي و اقتصادي اجتماعي، تاريخي، فرهنگي، هايمؤلفه اساس بر را جامع و منسجم
 و اجرا كه طوري به است؛ كننده تعيين بسيار نيز شهرها تاريخي مناطق ريزيبرنامه در شهري مديريت اثرات و نقش

  .)77 -78 :1384 پوراحمد،( يابد مي تحقق شهري مديريت اهرم با زمينه، اين در ايبرنامه نوع هر پيشبرد
 شرايط نيز آن شهري مديريت ،دارد اساسي هايتفاوتبا ساير مناطق شهري  تهران شهر تاريخي منطقة كهآنجا از 

 با نيز شهري مديريت بحث در ،شهري هايزيرساخت نامناسب وضعيت ضمن ،بافت اين .طلبد مي را خود خاص الزامات و
 منطقة ويژة شهرداري نبود گيري، تصميم عامالن ضعف مديريت، امر در مؤثر هايدستگاه و مراكز تعدد چون مشكالتي
 شوراي و شهرداري مانند ،گير تصميم نهادهايبنابراين  .است مواجه مردمي و خصوصي بخش مشاركت عدم و تاريخي

 كميت و كيفيت افزايش با و دهند انجام هاي شهري مناسباي ايجاد زيرساختبر را خود تالش حداكثر بايد ،تهران شهر
 فضاهاي ساماندهي و ورزشي و تفريحي ،درماني ،بهداشتي آموزشي، فرهنگي، مختلف هايزمينه در شهري خدمات
 هر به .دهند ارتقا را تاريخي بافت عمومي رفاه سطح امنيت، و نظم برقراري نيز و نيدامي و گذرها ها،راه مانند عمومي

 همچنين و دولت .نيست پذير امكان دولت مستمر و عملي كمك و حمايت با جز ،پارچهيك و بزرگ طرحي انجام حال
 متخصص نيروهاي و امكاناتكردن  فراهم و الزم اتاعتبار تأمين و مستقيم ةمداخل با بايد ابتدا ،عمومي ربطذي نهادهاي

 مشاركت بدون تنگنا اين از رفت برون البته. كنند برطرف و شناسايي را معضالت ،هدفمند و هماهنگ طور به ،نياز مورد
 و ايسرمايه امنيت تأمين و بودن سودآور صورت در تنها هم بخش آن و نيست ممكن نيز خصوصي بخش مستمر و فعال

 با كهن بافت نوسازي و بهسازي ،مرمت ،حفاظت احيا، نيز و ريزيبرنامه و مديريت امور در همكاري به حاضر شغلي،
 و اشراف ضمن بايد مربوط هايارگان و دولت .بود خواهد تاريخي منطقة جهانگردي و فرهنگي هايارزش به توجه

 و هابرنامه ثباتي بي و هاسياست تغيير تعهدات، نقض از ،الزم هايتضمين دادن با خصوصي، بخش بر مستمر نظارت
 ديگرسوي  از .شود جلب خصوصي بخش اطمينان تا پرهيز كنند يابد،مي شدتمسئوالن  تغيير دنبال به ويژه به كه مقررات

 سپس و جديد مقررات و قوانين وضع زمينة در ضروري موارد از برخي به اينك .شوند بندوزد و تفريط دچار نبايد ،نيز
   :شودمي اشاره بافت، ساماندهي براي آنها اجراي

  ؛باشد تضاد در بافت تاريخي هويت با ظاهري هاي ويژگي لحاظ از نبايد دجدي بناهاي احداث .1

 توجه تاريخي بافت بصري حريم حفظ به ،بافت دو اين تلفيق و تركيب در جديد و تاريخي بافت هماهنگي براي .2
 .است تاريخي بافت در سازي مرتبهبلند از جلوگيري زمينه، اين در اساسي اقدامات از يكي .شود

 و انگيزگي بي از و ايجاد سالم و مناسب بستري ،اوالً كار اين با .شود منتقل تباف از خارج به مزاحم هايكاربري .3
 گذشته اصيل هايخانواده از برخي بازگشت براي زمينه ،ثانياً؛ شد خواهد جلوگيري مناطق ساير به بافت ساكنان مهاجرت

 در كه است مسكوني غير فضاهاي و مسكوني بناهاي بين نسبي تعادل برقراري آن، مثبت نتايج از .شودمي فراهم نيز
  .رفتمي شمار به منطقه اجتماعي نشاط اصلي عوامل از و داشت وجود گذشته



  123 هاتبديل تهديدها به فرصت ،بافت تاريخي تهران

 

 سازي زندهباز محور نيترپردازان امروز، عمده هينظر اعتقاد به كه يفرهنگ يبخش تيو هو ياقتصاد اتيح ديتجد ديبا. 4
 و فرهنگي هايارزش حفظ با تاريخي منازل تبديل مانند پذيرد؛ انجام مناسب طرق از و همزمان، است كهن هايبافت

 و هاموزه ي چونديگر فرهنگي مراكز و دستي صنايع هاينمايشگاه سنتي، هايرستوران همانسراها،م به تاريخي
 مرتبط آموزشي هايگروه و هاهكددانش از برخي به بناها از تعدادي واگذاري امكان صورت در ،نيز و هنري هايمجموعه

 عةمجمو يا بنا در عمده دگرگوني عدم بر مشروط شناسي،جامعه و اجتماعي علوم ،دستي صنايع ،معماري مرمت، مانند
 حمايتي تسهيالت و هاكمك با و فرهنگي ميراث ي چونربط ذي نهادهاي و دولت نظارت تحت بايد كار اين .مذكور
  .انجام گيرد مالياتي هايمعافيت و بهره كم هايوام اعطاي مانند ،دولتي

 موفق تقريباً دستاوردهاي و تجارب نيز و تهران شهر تاريخي بافت در ميداني هاي بررسي از حاصل نتايج به توجه اب
 شهر در فرانسه ،يورك شهر در انگلستان مانند ،تاريخي هاي بافت نوسازي و بهسازي امر در اروپايي كشورهاي برخي
 عين در و كهن بافت كامل حفاظت بر مبتني بايد ،تهران تاريخي بافت بهسازي و مرمت ؛استانبول شهر در تركيه و تولون
 اين بر .است فرهنگي گردشگري ويژه به ،گردشگري به توجه آن مهم هايراه از يكي كه اشدب درآمدزايي بر متكي حال

  .شود مي اثبات نيز مقاله اين دوم ةفرضي اساس

   گيري نتيجه
 ايبرنامه اساس بر بايد جديد، شهرسازي و معماري با تهران كهن بافت تلفيق و تركيب ،ديگر گفتة به و كهن بافت توسعة
 كهن بافت كه كنند اجرا هماهنگ و ظريف دقيق، طوري بههاي مربوط آنها را ارگان و انجام گيرد اصولي و جامع

 جديد شهرسازي و معماريدرمقابل  و شمرده شود مدرن و يافته توسعه تهران تاريخي هويت و شناسنامه خاطره، روشني به
  .باشد آن نيازهاي گوي پاسخ و از بين برده را كهن بافت كمبودهاي نيز
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