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چكیده

باغهای تاریخی بهعنوان میراث ملی و سندی با ارزر از هویت تاریخی و فرهنگی ،بیانگر رابطی تنگاتنی مییان تمیدن و طبیعیت
هستند .شهر تهران ،به عنوان نمون بارز تعامل میان بستر طبیعی و شهر ،شامل شبک قنات ،پوشش گیاهی و دامن کوه البرز بهعنوان
بستر طبیعی و ابنیه و باغها بهعنوان بافت مصنوعی بوده است .شناسایی باغ بهعنوان هست اولیه در شکلگیری شهر تهران و تأثیر بر
رشد جهت شهر ،از اهداف این پژوهش است .با طرح این پرسش اصلی :آیا میتوان بیان کرد که باغ عامل اصلی ایجاد شهر تهران و
جهتگیری توسع آن بوده است؟
این مقاله با رور تاریخی -تحلیلی و اکتشافی با استفاده از متون تاریخی و اسناد و مدارک دست اول شامل :سیفرنامههیا ،خیاطرات،
نقشهها ،تصاویر و نقاشیها و با تجزیهوتحلیل الیههای مختلفِ تاریخی شهر تهران و بهخصوص کاخ گلستان سیعی مییکنید تیأثیر
متقابل و تعامل بین بستر طبیعی و باغ را در سه مقیاسِ کالن ،میانه و خُرد بهترتیب :با شهر ،معماری و تزئینات بررسی و بییان کنید.
فرض این مقاله بر این است که رابط مستقیمی بین بستر طبیعی و باغ بهویژه باغ گلستان و بهوجود آمدن شهر تهران و جهت رشید
آن وجود دارد.
کلیدواژه

ارگ سلطنتی ،باغ گلستان ،بستر طبیعی ،توسعه شهری ،شهر تهران.

 .1سرآغاز

به عبارت دیرر با بررسی سوابق تحقیق بر روند شکلگیری

بووا توجووه بووه اسووناد و موودارو توواریلی تووا اواسووط دورة

و توس،ة شهر تهران مشل

نانرالدین شاه رشد شهر تهران در امتداد محوور شورقی-

عیت انیی شکلگیری و رشد شهر تهران با این دیدگاه که

غربی و در محدودة حصار طهماسبی بوده است .در اواخور

باغ بهعنوان بلشی از بستر طبی،ی مویتوانود دلیول انویی

این دوره با تلریب حصار رشد شهر بوه سومت شومال و

تولد و توس،ة شهر باشد کنکاشی نورت نپذیرفتوه اسوت.

دامنة البرز از سمت دروازه دولت نورت میگیورد .اموا توا

از آنجایی که در دیدگاه م،ماری ایران تودة م،ماری تحت

کنون در زمینة ارتباط متقابل میان باغ گیستان و شهر تهوران

تيریر باغ بوده و از آن نشيت میگیرد در این مقاله حضوور

و تيریر بر رشد و توس،ة شهر بررسوی انجوام نشوده اسوت.

باغ و تيریر آن در توس،ه و رشد و نمو شهر تهوران بررسوی

* نویسنده مسئول:

شد که تا کنوون بوه دریافوت

Email marzie.kazemzade@yahoo.com
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بهار 1931

شده است و تيریر حضور باغ تاریلی در تهران که نلسوت

جغرافی دانان مورد توجه قرار گرفته است و در نوشته هوای

قصبهای بیش نبوده و تنها بواغی درون خوود داشوته اسوت

قرن  25و  10دیده میشود.

مورد جستوجو قرار داده است.
بر اسای بررسیهای انجام گرفته از نقشه های تاریلی
مشل

یکی از پایراههای تفکر در منشي پیدایش شهرها مکتب
جبر جغرافیایی است که فردری

راتوزل از بنیانروذاران آن

شد باغ گیستان) به دِه تهران و تيریر حضوور بواغ

به شمار میرود .این دیدگاه بر این باور اسوت کوه عوامول

بهعنوان هستة اولیه بر شکلگیری شوهر و رونود توسو،ه و

طبی،ی و محیطی عامل انیی ایجاد شوهر و تمودن شوهری

رشد شهر تهران است .بنابراین هدف این مقاله ایون اسوت

است .یکی دیرر از دیدگاههای فکری دربوارة شوکلگیوری

که عامل انیی ایجاد و رشد و جهت شوهر تهوران حضوور

شهرها نظریة پلش گرایی اسوت .طبوق ایون نظریوه سویر

باغ گیستان) بوده است و بین بستر طبی،ی و باغ و شوهر و

مدنیت و گسترش تمدنهای شهری شرایط مساعد طبی،وی

م،ماری ارتباط دوسویهای برقرار است.

میطیبد و سپس به اطراف گسترش مییابد .بهطوورکیی بور

برای نیل به این هودف سوؤاالت انویی بودین شورو
است:
-

اسای مطال،ات انجام شده میتوان عنانر موؤرر بور رونود
شکلگیری شوهرها را در عووامیی نظیور عنانور موذهبی و

آیا میتوان بیان کرد موجودیوت شوهر تهوران از
باغ نشيت گرفته است؟

عبادتراهها عوامل تجاری و بازار عنانر طبی،ی بیان کورد.
شکوئی )2367

-

آیا توس،ة شهر بر اسای عنصر باغ بوده است؟

-

نقش باغ گیستان در این رابطوه بوه چوه نوورت

و طبی،ت با آننه امروزه شواهد آن هسوتی بسویار متفواوت

است؟

بوووده اسووت .در گذشووته ایوون رابطووه بوور اسووای ت،اموول و

با نراهی به گذشته میتوان دریافت روند ارتباط انسوان

چناننه از ماهیت طرو مسوئیه پیداسوت بیوان فرضویه

هموواهنری بوووده و طبی،ووت کوودهای الزم بوورای طراحووی

دربارة چرونری تحوالت کالبدی و فضوایی شوهر تهوران و

سووکونتراههووای انسووانی را در اختیووار آنهووا قوورار م ویداد.

بررسی عیت انیی این تغییرات بوا در نظور گورفتن عامول

م،ماری در هماهنری کامل با طبی،ت بوه دنبوال خطووط و

محرکهای به نام باغ و همننین دریافت تيریر دو سویة بستر

جریانهای موجود در آن روشهای الزم را تولید مویکورد

طبی،ی و شهر و م،ماری بر یکدیرر است .بنابراین فرضویة

و همرام با آن به تکامل خود ادامه میداد .ایرانی بهبهوانی

انیی میتواند به شرو زیر بیان شود:

)2352

-

-

بین رشد شهر بوهویو ه شوهر تهوران و بواغ بواغ

دربارة شهرهای تاریلی با طرو اولیه مشاهده مویشوود

گیستان) بهعنوان اولین هسته و بستر طبی،ی زمینه

که ریلت شهر بهنوعی تابع شکل مهیا ساختن جهت خرده

رابطة مستقیمی وجود دارد.

کشاورزی غیردی و احدا

با توجه بوه رونود رشود شوهر و گسسوتریهوا و

بهوی ه شیوة آبیاری بوده و شهر بهتبع آنها رشود مویکورده

پیوستریهای ایجواد شوده در رونود توسو،ة آن

است )Bakhtiyar & Dehbashi,2004 .برای میال یهودیوه

ت،اموول بووین بسووتر طبی،ووی و عواموول طبی،ووی در

شهری بدون هندسة منظ بودون طرحوی از پویشآمواده و

شکلگیری و رشد شهر تيریرگذار است.

بیشتر توابع اشوکال سواختار اراضوی مربووط بوه جالیزهوا

.2چارچوب نظری
مطال،ه و تحقیق دربارة عیل ایجاد و توسو،ة شوهرها دارای
سابقة طوالنی است .این نکته همواره از طرف شهرسازان و

جالیزها و کورت هوا و بواغ هوا

کرتها باغها و باغنهها و شیوة آبیاری آنها بووده اسوت.
)Wilber & Ackerman,1940
از طرف دیرر با توجه به گسوترش روزافوزون شوهرها
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مباحووث ملتیفووی در رابطووه بووا چرووونری توسوو،ة شووهرها

با توجه به مطالب باال و با در نظر گرفتن شورایط شوهر

بیانشده که هرکدام س،ی در ارائوة مودلی مطیووب جهوت

تهران بهعنوان یکی از مراکز شهری مهو در ایوران بررسوی

توس،ة کالبدی شهرها داشتهاند .2 :باغ شهر ابنزر هاوارد؛ .1

چرونری شکلگیری و جهتگیری شهر و چرونری رونود

شهر درخشوان لوکوربوزیوه؛  .3شوهرخطی سووریایماتا؛ .2

رشد شهر تهران تا قبل از تغییر در سیاست روند رشد شهر

شهرنن،تی تونیرارنیه و غیره که البتوه بوه دالیول بسویاری

بر اسای عوامل طبی،ی) و جایرزین شودن مسوائیی نظیور

ازجمیه عدم وجوود نرواه سیسوتمی بوه شوهر نتوانسوتهانود

ارزش زمین و قط،ات شهری و مسائل اقتصوادی بوهعنووان

راهحل مناسبی ارائه نمایند .هر شهر نفات خاص خوود را

عامل انیی رشد شهر بررسی میشود.

دارد اما درکییت در شکل و وظیفههایی که بوه عهوده دارد
به سایر شهرها شبیه است و هرچه کوه در مطال،وة شوهری

 .3مواد و روش بررسی

آموخته شود در بررسی دیرری سودمند میافتود .مزینوی

با توجه به اینکوه براسوای رویکورد محیطوی دسوتیابی بوه

)2385

الیههای طبی،وی و تواریلی شوهر و بسوتر طبی،وی روشوی

یکی از راههایی که به داشتن پویشبینوی واقوعبینانوهتور

مستدل و عیمی در بررسی چرونری رشد و توس،ة شهرها

میکند بررسی نحوة گسترش شهرها و عوامیی است

است بنوابراین در ایون مقالوه نیوز از ایون روش بوهمنظوور

که بر این رشد تيریر میگذارند .همانطور که اشاره شد هور

ارزیابی و مستندسازی ارتباط شهر تهران و عوامول طبی،وی

کم

شووهر وی گووی خوواص خووود را داراسووت امووا مطال،وواتی

استفاده شده

است.

ازایوووندسوووت مووویتوانووود در بسووویاری از جهوووات در

برای نیل به اهداف تحقیوق نلسوت مویبایسوت رونود

تصمی گیری ها مؤرر باشد و واق،یواتی کوه در بحوث رشود

تغییرات شهر در ارتباط با باغ و باغ در ارتباط با م،ماری و

شهرها وجود دارد را تدقیق نماید.

م،ماری در ارتباط با تزئینات را از متون تاریلی بوه دسوت

با توجه به اینکه شوهر بوه عنووان واق،یتوی جغرافیوایی

آورد .جمعآوری اطالعات از طریوق مطال،وات کتابلانوهای

اقتصادی سیاسی و جام،هشناختی در هر دورهای از رشد و

شامل مدارو دست اول :مطال،وة مودارو اسوناد تواریلی

تحول خود از هر کدام از این عوامل تيریر پذیرفته و بر هور

خاطرات سفرنامهها نقاشیها و تصاویر نوورت گرفتوه و

از ایون

سپس با تحییل این مطال،ات الیه های اطالعاتی مورد نیواز

عوامل خود موجب پینیدگی شهر بهعنووان تبیوور فضوایی

برای تحییل روند رشد و جهتگیری شهر تهوران و میوزان

آنها بوده است .پوراحمد  )2385بنابراین جستوجوو و

ارتباط آن با عوامل طبی،ی و بستر طبی،ی فوراه

مویشوود.

کنکاش در عامل مؤرر بر تحول و رشود شوهر و چروونری

به این ترتیب ب،د از گردآوری اطالعات بوه تجزیوهوتحییول

کدام از آنها تيریر گذاشته است پینیودگی هریو

رشد و تحول آن امری سودمند و مؤرر

است.

روابط بین باغ و شوهر و م،مواری و بسوتر طبی،وی در سوه

در کشور ایران نیز از دوران نفویه باغ در گسترة شهر

مقیایِ کالن میانه و خُرد بوهترتیوب :بوا شوهر م،مواری و

بهعنوان عنصر شکلدهنودة سواختار فیزیکوی شوهر بووده و

تزئینووات پرداختووه موویشووود و درنهایووت بووا رویکووردی
به تحییول اطالعوات بور اسوای روش تحقیوق

همواره تیفیق آن با سواختار شوهری سوبب ارتقواد کیفوی و

هرمنوتی

بصری منظر شهری شوده اسوت .ایرانوی بهبهوانی )2381

تاریلی-تحیییی و اکتشافی میپردازد.

انفهان سومین پایتلت سیسویة نوفویه 2502-2712م).

.4تاریخ تهران -باغ شهر -مدنیت یافتن تهران

از نمونههای بارز برای مطال،ة روابط بین باغ و شهر اسوت.

در منابع تواریلی هموواره ت،واریف تونویفی تهوران

)Afshar Sistani,1999

براسای رابطة شهر و طبی،ت بیان شده اسوت .در نلسوتین
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بهار 1931

ت،اریفی که این رابطه را نشان میدهد یواقوت حمووی در

کتاب «عجایب البیدان» آمده است« :تهوران دهوی اسوت از

سووال 2132م ). 618-575 .در «م،جوو البیوودان» نوشووته

دهات ری بوستانهای بزر

با درختان میوه بسویار دارد»..

است ...« :طهران از دهات ری است با فانیه ی فرسن ...

غفاری قزوینی  )2323بنابراین باغهوا بوهعنووان عنصوری

.شبکهای از باغهوا طهوران را در میوان گرفتوه کوه خوود از

مه و هدایتکننده در شوکلگیوری آغوازین تهوران نقوش

هجوووم دشوومنان بووه داخوول آن جیوووگیری موویکنوود»

مهمی ایفوا کوردهانود .همننوین بور اسوای متوون تواریلی

حموی  .)2380همننین در گزارش دیرری دربارة تهوران

مشل

شده است تا این زمان بر گرداگرد تهران بوارویی

توسووط قاضووی عمادالوودین ابووویحیی زکریووا ابوون محمووود

نبوده است و تنها شهر تهران و باغهای خرم وجوود داشوته

االنصوواری قزوینووی در حوودود سووال 2176 . 672م ).از

است .پوالو )2362

شکل . 1منظر تهران قرن هفدهم میالدی (سمت راست)
(مأخذ :دالوله)1348 ،

تهران کوچ

نمایی از شهر تهران و کوه البرز (سمت چپ) ( 1289-1281ق)
(مأخذ :ذکا)1349 ،

آهسته و آرام رو به آبوادانی و گسوترش

خضرت و نفا و نضرت و بها از حویض تونویف بیورون

نهاد .بنا به نوشته قاضی احمد بن محمد غفاری قزوینوی در

است ».شکل )2او همننین دربارة ارتباط باغ و طبی،ت بوا

کتاب «تاریا جهان آرا» در سال 2562 . 572م ).در نیموة

شهر و تويریر بور شهرشودن و توسو،ة تهوران موینویسود:

به دلیل وجود باغها و

«طهران در زمان فرمانفرمای ایران شاه طهماسب بوه زینوت

سرسبزی مورد توجه شواه طهماسوب نوفوی 582-530

باره و زیور اسوا متجیی گردید سمت شوهریت پوذیرفت

) قوورار گرفووت و نوواحب بوورج و بووارو گردیوود« .شوواه

و الحال بهحسب جداول انهار و اشجار سوایهدار و باغوات

طهماسب در سال  . 522در تهران لشکرگاه خوود را برپوا

جنت آرار مستینی از دیرر شهر و دیار است .و بور شومال

سوواخت .سرسووبزی و خرمووی تهووران مووورد عالقووة شوواه

رویهاش کوهستانی است موسوم بوه شومیران کوه قط،وهای

طهماسب واقع شده و در سال 2552 . 562م ).دستور داد

اسووت از قط،ووات جنووان ».رازی  )2372بنووابراین بوواغهوا

تا بر گِرد تهران بارویی برپا دارند .غفاری قزوینوی )2323

موجب حیات و شکلگیری تهران شدند و عامیی بودند توا

احموود رازی در تووذکرة هفووتاقیووی در سووال . 2001

این ده تبدیل به شهر گردد.

دوم سدة ده هجری تهران کوچ

2552م ).میگوید« :تهران به واسطة انهار جاریوه و کیورت

همننین جنه الن،ی در تاریا عبدال،ظی نوشوته اسوت:

اشجار میمره و باغات متنزهه نظیور بهشوت اسوت خانوه

«شوواه طهماسووب کووه  ...گوواهی بوورای زیووارت  ...حضوورت

بیوو شمیران که در شمال این قریه واقع اسوت و از کموال

عبدال،ظی در ری میآمد و چوون طهوران و مهوران کوه دو

عوامل مؤثر بر شکلگیری و توسعه شهرتهران با ...
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قریه در دامنه شمالی کووه شومیران شوکارگاه خوشوی بوود

شاهطهماسبی چهارباغ و چنارستانی احدا

برای همین نکته چندین بار در این محل اقامت مینموود و

دیوار بیندی دور آن کشیدند و عمارات و مقور سویطنتی را

در نتیجه همین توجه شوهریاری سواختن حصوار و بواروی

نامیدند ».دالواله )2328

در داخل آن ساخته و آن را ار

کرد که ب،ودها

برای طهران فرمان داد و فیالحقیقه شالوده آبادانی این شهر

برج و باروی تهران در زمان پهیوی تلریوب شود و آن

برحسب دستور شاه طهماسب مذکور ریلتوه گردیود» پیور

چنانکه در تصویر  1که رونود توسو،ة شوهر از زموان شواه

دالواله 2618 . 2037م ).در سفر خود به تهوران شوهر را

طهماسب تا دوران پهیوی دیوده مویشوود جهوت توسو،ة

با توجه به باغها و طبی،ت اینچنین تونیف کورده اسوت:

همننان بیشتر به سمت شمال و کوهپایه در جهت سواخت

«تمام این شهر از باغ های بسیار بزرگی پوشیده شده و همه

باغها بوده است.

رق میوه در آن یافت میشود ... .خیابان های آن با نهرهایی

از دیرر عوامل مؤرر در رشد شوهر مویتووان بوه مسویر

که ت،داد آنها فو ال،اده زیاد است سیراب میشود و همین

قنوات و آبراههها نام برد .تهران سه منبع عمودة تويمین آب

و کوتاه و طویل برای آبیاری باغوات

داشت که هر سوه در شومال قورار داشوتند :دو چشومه بوه

نیز مورد استفاده واقع میشود .خیابانها پر از درخوتهوای

نامهای سرچشمة باال و سرچشمة پوایین در شومال شورقی

و قطوور و زیبوا هسوتند ». ...

سویطنتی

نهرهای پهن و باری

چنار است کوه هموه پربور

فوران میکردند .در وسط حصار جوایی کوه ار

سرتومای هربرت انرییسی کوه در سوال 2617م .برابور بوا

ساخته شد قنات مهران ظاهر مویشود و در سومت شومال

سال  . 2037تهران را دیده مینویسد« :این شوهر در میوان

غربی محیه سنریج آب پلشکن ظاهر میگشت .به دلیول

جیره بنا شده هزارخانه و چند بازار دارد .خانوههوا را

وجود این قناتها سرتاسر شمال شرقی و مشر تا جنوب

از آجر ساخته اند .تاکستانها باغها چشمهها و جویبارهای

شرقی و نیز شمال غربی و مغرب تا جنووب غربوی تهوران

تهران دامنگیر رهرذران میشوند ».او دربارة بزر تورین و

پوشیده از باغ و مزرعوه بوود .شوکل  3موق،یوت قنووات و

ترین باغ تهران میگوید« :در سوال  25550م .شواه

مظهر قنات و موق،یت رودخانه و مسیل شهر تهران را نشان

ی

شاخ

[عبوواید در قسوومت شوومالی شووهر در داخوول حصووار

میدهد.

شکل . 2روند رشد و گسترش شهر تهران از آغاز مدنیت (دوران شاه طهماسب) تا زمان تخریب کامل حصارها (دوران پهلوی)
(مأخذ :ترسیمات نگارندگان بر روی نقشه :ذکا)1349،
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شکل .3مسیر آبراههها و قناتهای شهر تهران (هیدرولوژی و منابع آب حوزة شهر تهران)
(مأخذ :ترسیمات نگارندگان بر روی نقشه :ذکا)1349 ،

شکل .9باغهای داخل و اطراف شهر تهران
(مأخذ :ترسیم نگارندگان بر روی نقشه :ذکا)1349،

شکل .8دورنمای شهر تهران از سمت جنوب و جاده اصفهان ترسیمشده توسط «کرپورتر» انگلیسی در فاصله سالهای1519-14م.
(سمت راست) و دورنمای تهران از سمت غرب در حدود سال 1599م( .سمت چپ)
(مأخذ :موزة کاخ گلستان)

در شکل  2موق،یت باغهای داخل و خارج شهر تهوران
نشان داده شده است .بر اسای این شکل مشل

میشوود

ترتیب دیده میشود.
آننه مشل

است شهر تهران یا به عبارتی «باغ شنهر

که با توجه به نیاز آب برای باغ تمام باغهای اطراف تهران

تهران» در دامنة کوههای البرز بهواسوطة حضوور طبی،وت و

در امتداد مسیر رودخانه و یا مسیر قناتها قرار گرفتوهانود.

باغ های سرسبز کانون توجه قرار گرفت و بوه دسوتور شواه

این روند ساخت و توس،ة بواغ درون شوهر نیوز بوه هموین

طهماسب نفوی با ساختن بوارویی دور آن بوا کشویدگی

عوامل مؤثر بر شکلگیری و توسعه شهرتهران با ...
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شرقی-غربی کوه از جنووب بوه دروازة ری و از شومال بوه

دیوانی است و ب،ضی چنارهای کهن در آن محوطه موجود

دروازة دولت محدود بود تبودیل بوه شوهر شود .بنوابراین

است که حاکی از آبادی سابق این باغ است و م،وروف بوه

میتوان بیان کرد که عنصر انیی تشکیل هستة اولیوه شوهر

چنارهای شاهعباسی است که به امر آن شاه در آنجا غوری

تهران باغها و سرسبزی این شهر و همننین وجوود کوانون

شده است» .خکاد  )2325ویییامز جکسن در سال 2505م.

تقاطع راههای ارتباطی 2بوده است .شکل )5

دربارة ار

چنین میگوید« :دومین نقطهای کوه در جنووب

میدان توپلانه جالب توجه و دیدنی است ار

شهر اسوت

 .5باغ (گلستان) –معماری -ارتباط با طبیعت

که قصر شاه در میان دیوارهای گیین آن قرار دارد  ...قصور

بر اسای مطال،ات انجامشده ارتباط و تويریر متقابول بواغ و

شوواه و عمووارات و امووالو ملتیووف وابسووته بوودان از قبیوول

م،ماری در مقیای میانه بهوی ه باغ گیسوتان در دوره هوای

حیاط ها کالهفرنریها فوواره هوا و بواغ هوا  »...جکسوون

زمووانی ملتیووف بووا توجووه بووه اسووناد و موودارو توواریلی

 )2365این تونیفها نهتنها دربارة باغ و کل عمارت ار

بهنورت زیر قابلتقسی است:

بیکه برای تونیف تمام ابنیه درونی ار

حکومتی نیز بیوان

شده است.
 .1.5اولویت ساخت باغ بر معماری فضای بسته

غالم،ییخان عزیز السیطان م،روف به مییجو

دربوارة

با نراهی به گذشته میتوان دریافت روند ارتبواط انسوان و

ارتباط م،ماری و عنانر طبی،ی در عمارات انودرون چنوین

طبی،ت با آننه امروزه شاهد آن هستی بسیار متفاوت بووده

مینویسد« :این عمارت انودرونی  ...حیواطهوای تودرتووی

است .در گذشته این رابطوه براسوای ت،امول و همواهنری

فتح،یی شاه را تغییر داده بودند  ...حیاط بزر

اول حیواط

بوده و طبی،ت کدهای الزم بورای طراحوی سوکونتراههوای

«سرچشمه» بود که قنات قدی تهران از آنجا بیرون میآمد

انسانی را در اختیار آنها قرار میداد .م،ماری در هماهنری

حون بزرگی داشت  ...عمارت اندرونی نیز در حیاطهوای

کامل با طبی،ت به دنبال خطوط و جریانهوای موجوود در

تودرتو قرار داشت و هر ی

از عمارات بوه داالن طووالنی

آن روشهای الزم را تولیود مویکورد و همروام بوا آن بوه

وسی،ی ونل میشد تاالر م،روف فتح،یی شاه که گنبودی

تکامل خود ادامه میداد .ایرانی بهبهانی )2352

داشت برای آنکه یادگار جدش بود خراب نکرد در طورف

در منابع تاریلی نیز همواره ت،واریف تونویفی ار

شمال این عمارات حیاط انارستان و طرف جنووبش حیواط

براسای رابطة م،ماری و طبی،ت بیان شده است .نلسوتین

انیسالدوله بود .ب،د از آن حیواط قهووهخانوه بوود ...حیواط

ت،ریفی که این رابطه را نشان میدهود دری افنودی سوفیر

دیرری به نام حیاط آیینه بود که پشتش عمارت مووزه بوود

دولت عیمانی مشاهده های خوود دربوارة کواخ را بوه سوال

 ...شش حیاط ملتیف ه در ب،ضی نقاط انودرون بوود »...

2711 . 2232م ).اینگونه بیوان مویکنود ...« :موا را وارد

ل،ل  )2325شکل )6

سوواختند بووه چهاربوواغی کووه اآلن ار

سوویطنتی و عمووارت

شکل .9حیاط اندرون پیش از ساختن عمارت خوابگاه (سمت راست) ،حوض (وسط) ایوان تخت مرمر در زمان ناصرالدینشاه (سمت چپ)
(مأخذ :موزه کاخ گلستان)
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اعتمادالسیطنه نیز در روزنامه شورف در موورد عموارت

با توجه به متون تاریلی چه در ساخت نلستین بنوا و

حرمخانه و انودرون شواهی موینویسود« :دو قنوات از زیور

چه در تغییرات ب،دی ار

حکومتی نلست سلن از بواغ

عمارات مزبور [اندرونید مویگوذرد  ...ایون حیواط وسویع

برده میشود و سپس ساخت عمارت و فضای م،ماری بیان

و بانفاست با جدولها و باغنهها حونهوا

میشود .بنابراین میتوان بیان کرد اهمیت و اولویت ساخت

و خیابان های مت،دد  ...سوطح زموین آن  25000خر مربوع

باغ و حف هندسه منظ آن در مقابول م،مواری و سواخت

خییی بزر

میباشد که  10000آن ساخت و بناسوت و  15000فضوای
حیاط  »....اعتمادالسیطنه ). 2300
نارنجستان نیز در زموان نانور در قسومت شومالی بواغ
گیستان ساخته شد خکوا  .)2325اعتمادالسویطنه در سوال
2877 . 2152م ).درباره نارنجستان می نویسود« :در میوان
نارنجستان نهری است از آب بسویار گووارا و چهول فوواره
بیند از میان نهرها بیند میشود و حوضوی اسوت از بیوور و
نقره  ...و ماهیان قرمز در میان آن حون بیور مشغول بازی
هستند .درختان  ...مرکبات درنهایت خوبی در اینجوا بوه دو

بناهووای درون آن و بووهطووورکیی حفو ارتبوواط م،موواری و
طبی،ت در ساخت بناهای درون باغ به طوور کامول رعایوت
شده است .شکل  8ترکیب هندسی باغهای این مجموعه را
که به طور غالب مستطیل است نشان میدهد .محور بواغهوا
باکمی تغییر زاویه به سمت شمال و در امتداد مسویر قنوات
شاهی جهتگیری شده اند .ترکیب بافت تودرتو و منسوج
بوواغهووا در میووان عمووارات درون بوواغ برخووی از فضوواهای
م،ماری را به فضای گذر بین دو باغ تبدیل کرده است.

ردیف کاشته شده و همه پربار و پرسوایه و قووی هسوتند».
اعتمادالسیطنه  ). 2152شکل)7

شکل .1نمای عمارت خروجی و گلستان از روزنامة دولت علیه ایران (1211ق( ).سمت راست) ،تاالر گلستان و تخت طاووس -نقاشی
آبرنگ اثر محمود خان صبا ملکالشعرا در سال 1593م1214(.ق().سمت چپ)
(مأخذ :موزه کاخ گلستان)

شکل .5هندسة مستطیلی حاکم باغهای کاخ گلستان و محور و جهتگیری به سمت شمال
(مأخذ :ترسیم نگارندگان روی نقش ارگ سلطنتی در اواخر سلطنت ناصرالدینشاه ،از :دکتر فووریه)1311 ،

عوامل مؤثر بر شکلگیری و توسعه شهرتهران با ...
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 .2.5باغ (گلستان) و تغییرات منظر شهری
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یکی از دالیول انویی ایون تغییور منظور بناهوای درون

ارتبوواط بوواغ و منظوور در دورههووای قبوول از قاجووار بیشووتر

مجموعووة ار

بهنورت دید به فضای داخیی بووده اسوت .در ایون زمینوه

بهوسییة درباریان و اشراف در خارج شهر و در دامنة البورز

تونیف تهران از دیدگاه یولیووی فون مینوتوولی در سوال

است .این باغ ها و بناها بهگونهای سواخته مویشودند توا از

کوه آن را ار

2857م .بیان مویکنود« :محیوة ار

مبوارو

احوودا

بوواغ و خانووههووای ییالقووی مت،وودد

مناظر دوردسوت برخووردار باشوند .از میوان ایون بواغهوا

1

سیطانی مینامند تقریباً در شمال شهر واقع شوده اسوت ...

میتوان به قصر قاجار اشاره کرد که بهنوورت بواغ تورای

اختصاص به عمارات و قصرهای

سازمان دهی شده است .دیدگاه جدید سازماندهیِ باغهوای

از این قسومتهوا

خارج شهر به باغهای داخل شهر نیز سرایت کورد و باعوث

قسمت شرقی محیه ار

سیطنتی میباشد)  ...در جیوی هر ی

حیاطهایی واقعشدهاند که همروی در دارنود و ایون درهوا
آن ها را از دنیای خارج کوامالً مجوزا مویکننود  .»...خکواد

ایجاد منظر دوگانه آنها شد.
آننه مشل

است در دورة قاجار با مقایسه با سونت

 )2325این دیدگاه توجه به منظور درونگورای بواغهوا توا

درونگرای بواغهوای شواخ

ابتدای دوران قاجار ادامه داشته است .اما در این زمان بنا بر

زندیه و باغهای دورن داراللالفه) رابطة بصری بوین بواغ و

اسناد و مدارو نه تنها منظر درونی مهو بووده اسوت بیکوه

منوواظر دوردسووت ماننوود عنانوور شوواخ

شووهری منظوور

توجه به مناظر دوردست و دامنة کوههوا و دیود بوه فضوای

کشاورزی و منظر کوه جایرزین رابطة بصری منظر درونی

شهری نیز مه میشود .محمدحسن خان اعتمادالسیطنه در

باغ در امتداد محور بین بنا و سردر میشود .شاید به هموین

روزنامة ایران در سال 2877م .دربواره کواخ شومسال،مواره

دلیل باشد که عالوه بر بهرهگیوری طبی،وی منواطق ییالقوی

مینویسد ...« :اوالً عمارت شمسال،مواره اسوت کوه بسویار

احدا

باغ در دامنة کوهپایههوا و بوهخصووص شومیرانات

مرتفع و از بناهای بسیار عالی ایون دولوت جاویود شووکت

برای برقوراری دیود بوین بواغ و بنوای انویی آن بوا منواظر

میباشد  ...وقتیکه باالی آن برجها میروند شوهر تهوران و

دشتهای اطراف مرسوم میشود .ایرانی بهبهانی )2381

دوران قبول از آن نوفویه

اطراف و کوهها و نحراها کوال پیودا و چشو انوداز بسویار
خوووب و بووا روحووی دارد .»...اعتمادالسوویطنه  )2158در
روضه الصفای نانری در سال 2858م .دربارة منظور تواالر
الماسیه چنین آمده است ...« :ی

سوی آن باغ کاله فرنروی

 .3.5هندسه و محور حاکم بر باغ
م،یرالممال

وضع ساختمان ها و حیواط انودرون را چنوین

ونف میکند« :اندرون فضای مستطییی بود که چهار طرف

و سووویی بووه دیوووار وابسووته  ...و حضوورت شاهنشوواهی ...

آن بناهای دو طبقه بسویار بویتناسوبی بوا تاالرهوای بوزر

اشارت رفت که آنها را از اجوزای عموارت بواغ کنود و او

ساخته شوده و اتوا هوا  ...بوین بناهوا و اطوراف دیرور بوه

همه را کوبیده داخل بواغ انداختوه بور آنسووی کوه قرینوه

حیاطهای کوچکی که هر ی

مت،یق به یکی از زنهای شاه

نداشت عمارات فوقانی و تحتانی بنیاد کرد و منظری نیکوو

بود  ...راه داشت» م،یرالممال

ساخت ».هدایت  )2338در سال 2886م .نانورالدینشواه

متن و با بررسی نقشة کاخ گیستان میتوان به این نکته پی

دستور ساخت عمارت خوابراه را به سبکی جدید در وسط

برد که ترکیب هندسی بواغ هوای ایون مجموعوه بوه شوکل

باغنه نادر کورد .غالم،یوی خوان مییجو

وضوع داخیوی

 )2362بوا توجوه بوه ایون

مستطیل است.

عمارت خوابراه را چنین تونیف میکند ...« :این ساختمان

محورهای باغهای کاخ گیستان در حالی کوه انودکی بوا

سه طبقه بود و خزانه  ...در طبقه سوم شاهنشینی بوا ایووان

یکدیرر متفاوت هستند بهنوورت جهوتگیوری کیوی بوه

بهطرف حیاط داشت» ل،ل )2325

سمت شمال و به نوعی همراه با حرکت آب به سمت قنات
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شاهی منبع آب کاخ گیسوتان) سوازمان یافتوهانود .ترکیوب

بر اسای مطال،وات انجوام شوده مویتووان بیوان کورد

باغها در بافت تودرتو و پیوستة کاخ گیستان سبب میشود

مجموعه باغ گیستان و ار

حکومتی خود بهعنوان شوهری

که عمارت ها اغیب در دیوار بین دو باغ مجاور قرار گیرند.

درون شهر تهران قرار دارد .هستة اولیه آن بواغ چنارسوتان

بهاینترتیب ب،ضی فضاها نقش عنانور گوذر بوین دو بواغ

عباسی) است رشد و توس،ه آن به سمت شومال و خوارج

مجاور را ایفا میکنند و بر اسای هندسوه حواک مسوتطییی

شهر رو به کوه البرز و مناطق خوش آبوهوا و مسیر قنات

باغها آننه فضای باقیمانده است به م،ماری و ساخت بنوا

نورت گرفته و اولویت شکلگیری باغ بر م،ماری نیوز در

تلصی

آن دیده میشود.

یافته است.

آنچنانکه بیان شد ارتبواط طبی،وت و عنانور طبی،وی
 .4.5باغ گلستان به مثابة شهر

بهطور کامل در ارتباط بواغ گیسوتان و بناهوای درون آن توا

تونیف اورسل در سال 2881م دربارة کاخ گیستان« :محل

دوران پهیوی به خوبی دیده مویشوود .جودول 2چروونری

شوهر

تغییرات باغ گیستان و بناهای درون آن را نشان میدهد .بور

ملصونی را در برمیگیرد که به وسوییه دیووار سرتاسوری

اسای این جدول و نقشه تغییورات کواخ گیسوتان از دوران

محصور شده است ...امروزه خند [اطراف کاخد پر شده و

نفویه تا دوران پهیوی روند گسترش بناهای درون کاخ از

توپها را به قورخانه منتقل کردهانود  ...ایون مقور سویطنتی

مکان ظهور قنات شرو شده و به دلیل قرارگیری درختوان

میان بازار و توپلانه قرار دارد و دارای کواخهوای مت،وددی

در سمت شمال ساختمانها در سمت جنوب اداموه یافوت.

است که شاه به تناوب در یکی از آنها سکونت میکنود ...

اما در سالهای ب،ود توسو،ه بناهوای درون بواغ بوه سومت

محوول اقامووت شوواهزادههووا و خانوودان سوویطنتی ب،ضووی

شمال تغییر یافت و این امر با تلریوب درختوان درون بواغ

وزارتلانووههووا دارالفنووون حتووی در قسوومت غربووی اداره

ادامه یافت .شکل )5

سکونت شاه که «ار » نامیده میشود  ...درواقع ی

تیررافلانه مرکزی و در قسمت شورقی سوفارتلانه روی
در محوطه ار

قرار دارند ».اورسل )2353

شکل .4روند گسترش بناهای درون باغ گلستان به تفکیک دوران پادشاهی
(مأخذ :نگارندگان)

عوامل مؤثر بر شکلگیری و توسعه شهرتهران با ...
هما ایرانی بهبهانی و همکاران
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جدول .1تغییرات کالبدی -شهری به وجود آمده در شهر تهران از دوران سلسلة صفویه تا زمان پهلوی

سلسله

نقشه

پادشاه

سلیمان
شاه
1900ه.ق).و شاهعباس

تغییرات

( -1191چهارباغ و چنارستانی و دیوانخانه

صفویه

کریمخان زند()1000 -1019

عمارتهای سلطنتی ،دارالحکومه ،حرمخانه و
خلوتخانه و ایوان تخت مرمر

زندیه

آقا محمدخان()1101-1011

فتحعلی شاه()1010-1019

محمدشاه()1019-1001
قاجار

ناصرالدینشاه()1001-1111

مظفرالدین شاه ()1111-1101
رضاشاه

انتقال تزئینات و ستونهای قصر وکیل شیراز به
ایوان دیوانخانه تخت مرمر ،آغاز ساخت عمارت
خروجی
عمارت بادگیر ،تاالر الماس ،تزئینات ایوان تخت
مرمر ،تاالر بلور ،عمارت خروجی ،عمارت خورشید،
عمارت سروستان ،عمارت عشرت آیین.
تاالر سالم ،تاالر آیینه به جای کاله فرنگی
چهلستون
شوسه کردن کوچهها برای حرکت کالسکه ،تاالر
موزه ،تاالر آینه ،تاالر عاج ،تکیه دولت ،تاالر برلیان
به جای تاالر بلور ،عمارت نارنجستان ،عمارت گالری،
کاخ ابیض ،شمسالعماره ،عمارت اندرونی ،عمارت
خوابگاه ،تغییرات در :عمارت خروجی و عمارت بادگیر
و تاالر الماس
تعمیرات و تزئینات تاالر برلیان
نارنجستان خراب شد و جزء باغچه گلستان شد و در
جای آن «کاخ الیزابت» ساختند ،وزارت دارایی به
جای عمارت خوابگاه

پهلوی

محمد رضاشاه

ميخذ :نرارندگان)

ساخت بانک ملی در محل تکیه دولت -کاهش
محدودة کاخ گلستان
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 .6تزئینات باغ گلستان در تعامل با باغ

همة تزئینات حجاری گچ بری آیینوه کواری کاشویکواری

در تمام تاالرهوای کواخ گیسوتان تزئینوات متنووعی دیوده

منبت و  ...دیده میشود.

میشود کوه شوامل :کاشویکواری منبوتکواری گوچبوری

 .1نقوش هندسی :میزان کاربرد نقوش هندسی ب،ود از

آیینهکاری نقاشی و  ...است .نقوش به کار رفتوه از انووا

نقوووش گیوواهی بسوویار پرت،ووداد اسووت .بووهخصوووص در

گیاهی حیوانی هندسی انسانی منظره و کتیبه هستند .این

کاشیکاریها آیینهکاریها و گره چینیها.

تزئینات مربوط به دورههای ملتیف و از زموان کوری خوان

 .3نقوش انسانی :پادشاهان قاجاری به عیت عالقوه بوه

است .در اکیر عمارتها از آیینهکواری و گوچبوری اسوتفاده

جاودانه ساختن نام و خاطره خود تصاویر بسیاری در کواخ

غالب گچبریها سوفید و بوهنودرت سوبز

گیستان بوه جوای گذاشوته انود .در سرسورای ورودی کواخ

قرمز و طالیی هستند .ازارههای دیوارها اغیب از سن های

گیسووتان ت،ووداد ب ویشووماری کاشووی زیوور ل،ووابی نقووشدار

حجوواری شووده بووا نقوووش گیوواهی و حیوووانی اسووت.

قسمت هوای ازاره دیووار را پوشوش دادهانود .در بوین ایون

کاشیکاریهای متنو آن با نقوش گیاهی حیوانی منظره و

کاشیها ت،دادی تصواویر پادشواهان سیسویههوای ملتیوف

گاهی هندسی اسوت .در قسومتهوای ملتیوف دیوارهوای

ردیوف

شده است .رن

درونی حیاط با کاشیهای هفترن

پوشیده شدهاند.

است .همننین در زیر ایوان شمسال،مواره در یو

طوالنی نقشهایی از دستة نوازندگان دوره قاجوار در حوال

 .2نقوش گیاهی و حیوانی :در کواخ گیسوتان بیشوترین
نقوش مربوط به نقووش گیواهی اسوت کوه در موواردی بوا

نواختن سازهای غربی دیده مویشووند .همننوین در ایووان
مرمر نیز تصاویر رن

و روغن پادشاهان دیده میشود.

نقوش حیوانی و هندسی ترکیب میشود .نقوش گیواهی در

شکل  .11نقوش گیاهی و حیوانی کاخ گلستان
(مأخذ :موزه کاخ گلستان)

شکل  .11تصویر رنگ روغنی فتحعلی شاه در ایوان تخت مرمر ،اثر مهرعلی 1214ه.ق.
(مأخذ :موزة کاخ گلستان)

عوامل مؤثر بر شکلگیری و توسعه شهرتهران با ...
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 .2نقوش منظر :در گوشوارة شرقی ایوان مرمر در میان
نقاشیهای پادشاهان تصواویری از منظورههوای غربوی نیوز

شمال حصوار و چسوبیده بوه آن بوهتودریج نواحب
بناهای مت،دد و رشد در جهت جنوب بود.

دیده میشود .همننین در کاشیهای خیوت کری خانی نیوز

 -در نقشة عبدالغفار باغها اغیوب در سومت شومال و

از مناظر غربوی در کوادری دایوره شوکل از نقووش گیواهی

غرب شکل گرفتند .تهران رشدی مشل

به سومت

استفاده شده است .درکاشیهوای کوف شومسال،مواره هو

شمال داشت آن چنانکه باغ گیسوتان در مرکوز شوهر

تصاویر منظرههای غربی دیده میشود.
 .5کتیبه :در تزئینات کواخ گیسوتان از کتیبوه بوهنودرت

واقع شد و درون ار

نیز بیشتر به سمت شمال رشد

یافت.

استفاده شوده اسوت .کتیبوههوای موجوود مربووط بوه دورة

 -بهطورکیی توس،ة شهر از سمت شور و غورب بواغ

فتح،یی شاه و اکیراً در مدو خود اوست .مانند کتیبوههوایی

گیستان آغاز شد و در ادامه جهت انیی و مشل

در قسمت رف اتا گوشوار سمت راست ایووان مرمور کوه

رشد تهران به سمت شمال و دامنوه البورز در جهوت

قصیدهای در مدو فتح،یی شاه بهنوورت گوچبوری اسوت.

ساخت باغ ها از جبهة شمالی بواغ گیسوتان و دروازه

روی تلت مرمر نیز کتیبههوایی حجواری شوده اسوت .آل

دولت بود.

یاسین )2382

 نظام ساختار شهری تهران در طوی گوذر سوالیان بورمبنای ساختار مجموعه باغ های شهری شوکل گرفتوه

 .7یافتهها

است و عنانر شهری با همراهی و ت،امل با باغهوای

بهطورکیی بوا مقایسوة نقشوههوای ارائوهشوده و بور اسوای

شووهر بووافتی پایوودار را در تهووران قوودی بووه وجووود

شکلهای  1تا 22رویه اندازی نقشههای مذکور و تحییل

میآوردند .ارتباط بین ساختار بواغ و رشود شوهر توا

نقاشیها و عکسها نکات زیر استلراج شده است:

دورة پهیوی دهة  30ادامه دارد.



در مقیای کالن ت،امل شهر با طبی،ت دیده شد:

 -در دورة قاجووار در مقایسووه بووا سوونت درونگوورای

 -هستة اولیه شهر تهران باغ و بستر طبی،ی بوده است.

باغ های ایران دورة نفویه زندیه و بواغهوای دورن

 -نلستین نقشوة مهندسوی تهوران اسوت کوه پویش از

داراللالفه) رابطه بصری بین باغ و منواظر دوردسوت

سووال2113خورشوویدی بَوورهزیوون مربوووط بووه دورة

ماننوود منظوور شووهری بسووتر طبی،ووی و منظوور کوووه

فتح،یی شاه بلش هوای وسوی،ی از شور و غورب

جایرزین رابطة بصری منظور درونوی بواغ در امتوداد

تهران متصل به حصار پوشیده از باغ و کشتزار بوود.

محور بین بنا و سردر میشود .در باغ گیستان منظور

بوواغ گیسووتان در شوومال حصووار و چسووبیده بووه آن

درونی باغ مطرو است و توجه به منظر دوردست در

ناحب چنارستان دیوانخانه و چند عمارت و بورج

بنای شمسال،ماره شکل میگیرد.

و بارو بود.
 «نقشة داراللالفه طهوران» کوه درسوال2137هجوریشمسی توسط آگوست کِرِشیش طوی حودود10سوال
تمام زمین های خالی تهران به زیر ساختوساز رفتوه

 اندازة قط،ات باغها بوهویو ه بواغ گیسوتان در داخولحصار با رشد شهر و تحووالت سیاسوی -اجتمواعی
تغییر کرده و بهتدریج کاهش مییابند.
 -آننه مشل

است میوزان بواغهوای درون شوهر بوا

بودند و از انبوه بواغهوای شوهر قط،وات پراکنودهای

گذشت سال کاهش مییابد و بر تراک شوهر افوزوده

باقیمانووده بودکووه وس ویعترینشووان در جنوووب غربووی

میشود و این رشد و تراک باعث تلریب و حوذف

حصار متصل به دروازه قزوین بود .بواغ گیسوتان در

باغها شده است.
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در مقیای میانه ت،امل باغ با م،ماری دیده شد:

 -تغییرات باغ بر اسای جدول 1و 3نوهتنهوا بور رونود

این تيریر تا باقی ماندن حصار دور بواغ اداموه داشوته
است.

رشد شهر تيریر گذاشوته اسوت بیکوه ایون تويریر در

 -بر اسای وی گیهوای کواخ گیسوتان درواقوع خوود

م،ماری بهویو ه بور هندسوه و جهوتگیوری بناهوای

بهعنوان ی

شهر در شهری دیرر است .هستة آن باغ

درون باغ گیستان نیز تيریر گذاشته است .بهنحویکوه

و جهت رشد به سمت شمال است.

اولویت ساخت با هندسة باغ بووده اسوت و بناهوا در

 -در کاخ گیستان س،ی بر حفو ترکیوب هندسوة

اولویت دوم قرار میگیورد و امکوان تغییور جهوت و

جامع باغ با شکل مستطییی و تحت تويریر قوراردادن

عدم هندسه مشل

برای بناها بسیار دیده میشوود.

م،ماری دیده میشود.

شکل  .12عکس هوایی تهران در دورة قاجار ،فشردگی بافت شهری در مرکز تهران و وجود نواری سبز در شممال شمهر بمهخموبی دیمده
میشود .زمین خالی که در میان بافت مسکونی قرار گرفته ،میدان مشق است که بعدها سماختمان اداره پسمت ،کماخ وزارت امورخارجمه و
موزه ایران باستان در آن بنا شد( .مأخذ :موزة کاخ گلستان)

شکل  .13نقشة تهران در دوران ناصرالدینشاه سمت راست باال ،در دوران شاه طهماسب سمت چپ باال ،نقشه دارالخالفه ناصری توسط
عبدالغفار خان نجم الملک بین سالهای  1258-1314ه.ق 1595-1541( .م ).سمت راست وسط ،نقشة دوران پهلوی سمت چپ پایین،
گسترش  111سالة تهران از سال  1211تا  1318ش .سمت راست پایین.
(مأخذ :ترسیم نگارندگان بر روی آرشیو مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی)
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 -محورهای باغهوا در جهوتهوای ملتیوف هسوتند و

 -3در مقیای خُرد ت،امل باغ با تزئینات دیده شد:

بهنوعی همراه با حرکت آب و موازی با آنها اسوت.

نقوش به کار رفته در کواخ گیسوتان از انووا گیواهی

ترکیب باغ ها در بافت تودرتو و پیوستة کاخ گیستان

حیوانی هندسی انسانی منظره و کتیبه هسوتند کوه نقووش

سبب میشود که عمارتها اغیوب در دیووار بوین دو

گیاهی بیشوترین کواربرد را داشوته اسوت .بور ایون اسوای

باغ مجاور قرار گیرند .بهایونترتیوب ب،ضوی فضواها

میتوان گفت تزئینات کاخ گیسوتان نیوز در ت،امول بوا بواغ

مانند تاالر گیستان و تلت طاووی شکل  )8نقوش

شکل گرفته است.

عنانر گذر بین دو باغ مجاور را ایفا میکنند.
جدول .2بررسی تغییرات و رشد شهر تهران در ارتباط با طبیعت در سه مقیاس کالن ،میانه و خرد بر اساس نقشههای تهران از سال
1585م1281( .ق ).تا سال 1593م1393( .ق).

مقطع زمانی

وضعیت تهران

عامل رشد
شهر

جهت
رشد

ارتباط

موقعیت باغ

تغییرات شهر با

گلستان در شهر

باغ

تهران

تا قبل از شاه  دهی از دهات ری
طهماسب صفوی با شبکهای از باغها

 بستر طبیعی:
قنات ،پوشش
گیاهی ،دامنه کوه
البرز و باغها

 هسته اولیه

 تبدیل تهران به
شهر
شاه
طهماسب صفوی  ساخت بارو دورادور
تهران با 1دروازه در
499ه.ق.
سال

 ساخت باغ در
خارج حصار و
حرکت شهر به
سمت باغها

 رشد تهران
به سمت شرق
و غرب در
محدوده حصار

 در هماهنگی
کامل با ساختار
باغها

 ساخت باغ در
خارج حصار سمت
شمال
 پدیده
ییالقنشینی

 از جدارة
شمالی باغ
گلستان به
سمت شمال

 جهت توسعه بر
اساس حرکت باغها
در دامنة البرز

 ارگ حکومتی در
شمال شهر

 به سمت
شرق و غرب و
شمال

 ساخت بناهای
مسکونی در باغها
 تبعیت از فرم
باغها

 قرارگیری در مرکز
شهر به علت توسعه
تهران بهخصوص از
سمت شمال

 به سمت
شمال و غرب
در جهت باغها

 تخریب باغهای
مرکز شهر و ساخت
باغها در دامنه

 تخریب برج و خندق
و بناهای متعدد باغ
گلستان

 ساختوسازها در
آقا محمدخان داخل حصار و باغها
قاجار
بیرون حصار

 بیست سال تخست
 باغهای خارج
رشد در درون حصار
ناصرالدین
شهر
 ساخت بارویی
شاه قاجار
بزرگتر با  0و سپس  افزایش جمعیت
با  10دروازه
 تخریب کامل حصار  حرکت مردم به
سمت شمال در
دوران پهلوی شهر و باغ گلستان
امتداد باغها
 رشد سریع شهر
(مأخذ :نگارندگان)

 شکلگیری بر
اساس باغ و بستر
طبیعی

 چنارستان و
دیوانخانه در ارتباط با
بازار و دروازه ری
 ارگ حکومتی در
شمال شهر و صاحب
برج و بارو
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جدول .3تغییرات کالبدی -شهری به وجود آمده در شهر تهران از سلسلة صفویه تا زمان پهلوی

نقشة کرشیش در
سال . 2157
2820م.

نقشة بره زین
2165ه. .

تغییرات در مقیای کالن
شهر و طبی،ت)

مقیای

تغییرات در تغییرات در
مقیای خرد
تزئینات و باغ) طبی،ت)

نقشة دوران پهیوی

عنوان

جهت
رشد

شمال در خارج حصار

قرارگیر
ی باغها

در اطراف شهر و بهوی ه
در سمت شمال

ارتباط
جهت
رشد
شهر با
موق،یت
باغها
ارتباط
منظر باغ
با شهر

تغییرات در مقیای میانه
م،ماری و طبی،ت)

نقشة عبدالغفار خان سال
. 2185-2305
 2868-2850م).

هندسه
باغها

در جهت هماهن
ساخت باغها

با

منظر محصور باغ
باغهای خارج شهر :شرو
ارتباط با منظر شهری و
کوه
انییترین باغ باغ
گیستان شکل هندسی
منظ

شر و غرب در
محدوده حصار
در درون و چسبیده
به حصار شر و
غرب

در جهت هماهن
ساخت باغها

با

به سمت شمال و شر و
غرب
کاهش باغهای درون
حصار گسترش باغها به
سمت شمال

در جهت هماهن
ساخت باغها

با

به سمت شمال و غرب
کاهش باغها در بافت شهر

در جهت هماهن
ساخت باغها

با

منظر محصور باغ
باغهای خارج شهر:
شرو ارتباط با منظر
شهری و کوه

مرتبط
توجه به مناظر دوردست
کوه و منظر شهری)

مرتبط
توجه به مناظر دوردست
بستر طبی،ی و منظر
شهری)

شکل هندسی منظ

شکل هندسی منظ

شکل هندسی نامنظ تحت
تيریر بازسازی اروپایی

اولویت
م،ماری
و باغ

باغ و فضای سبز

باغ

باغ و بستر طبی،ی و کوه

محور باغ

محور بین سردر و عمارت

محور بین سردر و
عمارت و بین
عمارت و مناظر
دوردست

محور بین عمارت و مناظر
دوردست

محور بین عمارت و مناظر
دوردست

نو
نقوش

کاربرد کتیبه در بیان
مداحی پادشاهان و کاربرد
نقوش گیاهی و هندسی

نقوش انسانی و
تابیوهای تصاویر
شاهان

اهمیت یافتن نقوش انسانی
و تابیوهای تصاویر شاهان

استفاده از نقوش منظر

ميخذ :نرارندگان)

م،ماری

عوامل مؤثر بر شکلگیری و توسعه شهرتهران با ...

 181

هما ایرانی بهبهانی و همکاران

 .8جمعبندی و نتیجهگیری

درون آن با حف و نرهداری هندسة باغ بهنورت مربوع و

از یافتهها میتوان چنین نتیجه گرفت که هسوتة اولیوه شوهر

مستطیل انول باغسازی ایرانی) بوده و بوا حفو اولویوت

تهران باغ و پوشش گیاهی و مسیر شبکة آب قنوات) دامنه

ساخت خود فضواهای م،مواری را تحوت تويریر قورار داده

کوووههووای البوورز اسووت و یکووی از مووؤررترین بوواغ بوور ایوون

است .از طرف دیرر تغییر در منظر باغهای داخل شوهر بوه

شکلگیری باغ گیستان است .با رشد شهر ت،داد این باغهوا

سمت دامنه کووههوای البورز و منواظر دوردسوت در دوران

کاهش می یابد و به سمت خارج تهران رو به شمال افزایش

قاجار منجر به جهتگیری رشد بناهای درون باغ و بوهتبوع

می یابد .به طورکیی میتوان بیان کرد تهران اولیوه بوهعنووان

آن جهتگیری رشد شهر به سمت شمال و دامنة کوه شوده

شهر با عنانر طبی،ی ارتبواط مسوتقیمی داشوته و ایون

است .در مقیای خرد نیز اهمیت طبی،ت و عنانور طبی،وی

ارتباط تا دوران پهیوی ادامه داشته است .ت،امل میوان شوهر

نظیر درخت و گیاه و آب دیده میشود بهنحویکه در تموام

با باغ و بستر طبی،ی براسای تحقیوق انجوام شوده بوه سوه

فضاهای سیطنتی از تزئینات کاشی و نقاشی با تصوویر ایون

بلش کیی قابولتقسوی اسوت :ارتبواط طبی،وت و شوهر در

مناظر به چش میخورد.

ی

مقیای کالن طبی،ت و م،ماری در مقیای میانه تزئینات و
طبی،ت در مقیای خرد.

یادداشت

در مقیای کالن باغ به ساخت شهر و ایجواد تغییورات

 .2راه های شرقی -غربی و شمالی -جنوبی و عنانر اولیوه

شهری و جهتگیری آن منجر شده است .در مقیای میانوه

تجمووع و تمرکووز بووازار مسووجد جووامع امووامزاده زیوود

باغ گیسوتان و مجموعوه بناهوای درون آن خوود بوهعنووان

امامزاده یحیی و امامزاده سید نصرالدین)

شهری در میان شهر دیرر است .هستة اولیه آن باغ و جهت

 .1باغ سویطنت آبواد بواغ شهرسوتان

رشد آن به سمت شومال اسوت .اولویوت سواخت و تغییور

بواغ فرمانیوه بواغ

کامرانیه باغ ناحبقرانیه ....

منابع
آل یاسین م .2382 .ارتباط تصویری بررسی نقشمایوههوا در مجموعوه کواخ گیسوتان پورویه عمیوی طراحوی کاغوذ کوادو بوا الهوام از
نقشمایههای مجموعه کاخ گیستان پایاننامه کارشناسی ارشد استاد راهنما :محمد خزایی دانشکدة هنر دانشراه تربیت مدری.
اعتمادالسیطنه م.و .نه ربیعالیانی  . 2152روزنامة ایران شمارة  328تهران.
اعتمادالسیطنه م.و .دوم ربیع الیانی  . 2300روزنامة شرف شمارة 1تهران.
اورسل ا .2353 .سفرنامه اورسل مترج  :عیی انغر س،یدی شرکت افست تهران.
ایرانی بهبهانی ه .2352 .باززندهسازی منظر در فضاهای شهری مجیه م،ماری و فرهن
ایرانی بهبهانی ه .سیطانی و .2381 .شاخ

22-8 :25

ها و وی گیهای باغسازی دوران قاجار در تهران مجیة محیط شناسوی ویو هناموة طراحوی

محیط .58-82 :15
پوراحمد ا .2385 .آسیبشناسی طروهای توس،ه شهری در کشور پ وهشهای جغرافیایی .280-268 :58
پوالو ی.ا .2362 .سفرنامة پوالو ایران و ایرانیان مترج  :کیکاووی جهانداری انتشارات خوارزمی تهران.
جکسون آ .و .و .2365 .سفرنامة جکسون ایران در گذشته وحال مترج  :منوچهر امیری انتشارات خوارزمی تهران.
حموی بغدادی ی .2380 .م،ج البیدان ج )2مترج  :عیی نقی منزوی سازمان میرا

فرهنری تهران.
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دکتر فوریه .2366.سه سال در ایران مترج  :عبای اقبال آشتیانی به کوشش :همایون شهیدی دنیای کتاب تهران.
دالواله پ .2328 .سفرنامه پیترودالواله مترج  :شجا الدین شفا بنراه ترجمه و نشر کتاب تهران.
خکا ی .2325 .تاریلنة ار

سیطنتی و راهنمای کاخ گیستان انتشارات آرار میی تهران.

رازی ا.ا .2372 .تذکرة هفتاقیی فراه آورنده :سید عبداهلل انوار کتابلانه میی ایران تهران.
شکوئی و .2367 .بررسی نظریههای مربوط به پیدایش نلستین شهرها رشد آموزش جغرافیا .16-12 :26
کرشیش  .2366نلستین نقشة تهران انتشارات کتابسرا تهران.
غفاری قزوینی

.ا .2323 .تاریا جهان آرا انتشارات حاف

ل،ل و .2325 .مییج

تهران.

نشر ابن سینا تهران.

مزینی م .2385 .مقاالتی در باب شهرسازی انتشارات دانشراه تهران چاپ چهارم تهران.
م،یرالممال

د .2362 .یادداشتهایی از زندگی خصونی نانرالدینشاه نشر تاریا ایران تهران.

هدایت ر . 2338 . .روضه الصفای نانری ده جید مجیدات اول تا هفت از تيلیفات میر خواند بقیة مجیدات تيلیف اوست جید هشت
در سال  2335انتشارات حکمت ق مجیدات نه و ده خیام تهران.
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