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  1جغرافياي گردشگري تهران و نقش شهرسازي و معماري در توسعه آن
  رادي فرج عبدالرضا دكتر

  تهران قاتيتحق و علوم واحدي اسالم آزاد دانشگاه يايجغراف گروه ارياستاد
  ∗يرينص ديس ژاله دهيس

  تهران قاتيتحق و علوم واحدي اسالم آزاد دانشگاه سميتوري زيربرنامه و ايجغراف رشته ارشدي كارشناس
 
  دهيچك

 ،يگردشگر صنعت در آني معمار وي شهرسازي هايژگيو با همراه تهران شهري گردشگري ايجغراف رابطهيي شناسا هدف با حاضر قيتحق
 از ييبايزي نما ارائه جهتي اقدامات بزرگي شهرها در امروزه. است شده انجام حوزه، نيا دري گردشگر توسعه موانع و امكاناتي بازشناس و

 مساعد دوم درجه در و رد،يگيم صورت شهرها ساكناني ازهاين نيتأم و توجه جلبي برا اول درجه در اقدامات نيا د،يآيم عمل به آنها
 خيتار ادوار دري معماري هاسبكي خيتاري بناها نيهمچن وي مل وي فرهنگ راثيم به نسبت افراد افزون روز قيعال ،يشهري گردشگر كننده

 از حفاظتي برا ديجدي كردهايرو ارائه وي عيطب طيمح و ساخت انسان طيمح انيم مناسبات مجددي بازساز در قيتحق نيا تياهم. باشديم
  . باشديمي گردشگر وي معمار ،يشهرساز ا،يجغراف عناصر
 نياي معمار وي شهرساز مطالعه و تهراني ايجغرافي بررس با و شده استفادهي ليتحل وي فيتوص روش ازي متدولوژ نظر نقطه از قيتحق نيا در
ي معمار وي مؤثرشهرساز عناصريي شناسا نيهمچن و شهر نياي معمار وي شهرسازي دهشكل در ايجغراف نقش ليتحل به ،يخيتار ادوار در شهر
 ارائه آن دري مارمع وي شهرساز نقش و تهراني گردشگر توسعه منظور به راي شنهادهايپ حاضر قيتحق. است شده پرداخته آني گردشگر در

  .است نموده
   سعهتو ،يمعمار ،يشهرساز ،يگردشگر ا،يجغراف :يديكل واژگان

  
  مقدمه
ي اگسترده كالنشهر گردد؛يم محسوب كشور و منطقه جهان، سطح در شهرها نيبزرگترة زمر در كه تهران شهر
يي خودنما اشدهيكش فلك به سري هابرج با امروزه و شديم شناخته اشافراشته چناران به شيپ سده دو تا كه است

 ؛ داده قرار گرييكد كنار در را گونگوناي فرهنگها و آورده گردهم راي رانيا مختلف اقوام كهي بزرگ شهر. كنديم
. گذارده شينما به را مدرن وي سنت نو، و كهنه حال، و گذشته همزمان حضور كهي اهيال چند و دهيچيپ ساختار
  . دهديم ادامه خودي ستيزهم به نديخوشا چنان نهي ايگيهمسا در عتيطب و صنعت آن در كهي شهر

                                                            
  .راد تهيه شده استنامه كارشناسي ارشد است كه با راهنمايي دكتر عبدالرضا فرجياين مقاله برگرفته از پايان - ١
  jalehnassiri@yahoo.com                                      09126176838                                                       يرينص ديس ژاله دهيس ∗
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 دفتر نياي بازخوان ديترديب. است گشوده ماي رو به راي رانيا جامعه معاصر خيتار ازي دفتر همچون تهران
 عالقمند اصرمعي هاسده در رانيا درباره خود نشيبي اعتال و دانش ارتقاء بهي منظر هر از كهي كساني برا گشوده
  . است جذاب و ديمف باشند،

 نيا در سفر اديز حجم رغميعل كه است،ي المللنيب وي ملي گردشگر متعددي هاليپتانس و تيظرف واجد تهران
 ،يتجاري هاجاذبه ،يخيتاري غني هانهيزم تهران، متنوع عتيطب ؛نگرفته قرار استفاده مورد و مانده مغفول شهر،

 توانديميي تنها به يك هر ،يشهرساز مختلفي هاهيال گر،ييكد كنار دري معمار مختلفي سبكها همزمان حضور
ي كنون طيشرا در تهران رسديم نظر به كه ستيحال در نيا و باشدي گردشگر صنعت به دنيبخش رونقي براي ابهانه
 ازي بخش عنوان به است،ي دمتعد عواملي دارا تيوضع نيا. بردينم بهره خودي گردشگري هاليپتانس و تيظرف از
ي راثيم م،يكن اشارهي شهرساز وي معمار حوزه دري خيتار وي فرهنگ راثيم به مانيتيعنايب به ميتوانيم عوامل نيا

  .شوديم مبدل گردشگران تيهدا و جذب دري مهم عامل به حيصح تيريمد وي ساز باززنده وي بهساز با كه
  مسئله انيب و هدف

. استي معمار وي شهرساز جذاب عناصر نيهمچن ويي ايجغرافي هاجاذبه ازي توجه قابلي هانمونه واجد تهران
ي چگونگ و نوع تهران،ي ايجغراف. دارد آني ايجغراف در شهير منطقه نياي معمار وي شهرساز عناصري ريگشكل

 ديترديب. است داده كلش را شهر ساختار نيهمچن و شهري معماري مايس و نموده نييتع را آني معمار وي شهرساز
 نيا دري گردشگر صنعت توسعه و گسترش بر رگذاريتأث توانديمي معمار وي شهرساز و ايجغراف نيب ارتباط نيا

  .باشد حوزه
ي شهر اركان و عناصري ونديپهم شكل نيترسالم و نيتريعيطب ،يمعمار وي شهرساز ا،يجغرافي درون ونديپ

 سالمت زيچ هر از قبل ،يدرون ونديپ نيا گرفتن قراريي اعتنايب مورد و شدن شفرامو. استي عيطب بستر با انسان
 تنها نه ديتهد نيا. دهديم قرار ديتهد درمعرض راي ستيز كانون يك در طيمح و انسان نيب حيصح تعامل وي زندگ

  .اندازديم مخاطره هب زين راي انسان جامعهي فرهنگ وي اجتماع سالمت بلكه است،يي ايجغراف وي عيطب طيمح متوجه
 اولة وهل در ،يعيطب طيمح و ساخت انسان طيمح انيم مناسبات مجددي بازساز وي درون ونديپ نياي بازشناس لذا

 عناصر گر،يدي سو از و دارد، ضرورت گرييكد كنار در طيمح و انسان يستيهمز نيتضمي براي اقدام عنوان به
ي گردشگر صنعت توسعه جهت در يمل وي كالبد ،يطيمحي ثروتها از تهران، دري معمار وي شهر عناصر وي طيمح
ي جيتدري نابود به ثروتها نيا از ماندن بينصي ب بر عالوه آنهاي دروني هايژگيوي بازشناس عدم و رونديم شمار به

  .شدخواهد منجر آنها
ي گردشگر صنعت در نآي معمار وي شهرسازي هايژگيو با تهراني ايجغراف رابطهيي شناساي پ در قيتحق نيا

  . دهديم قراري بررس مورد را حوزه نيا دري گردشگر توسعه موانع و امكاناتي بازشناس و است
  :از عبارتند كنديم دنبال قيتحق نيا كهي اهداف
 .تهران دري گردشگر –ي معمار وي شهرساز –ايجغراف نيبي هارابطه شناخت 
 .يمعمار وي شهرساز امكانات و طيمحي هاارزش بري نمبتي گردشگر توسعهي براي دگاهيد بهي ابيدست 
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 .تهراني شهري گردشگر توسعه جهت مناسبي راهكارها ارائه وي بررس 
 .تهراني شهري گردشگر توسعهي برا مناسبي زيربرنامه ارائه 
   قيتحق سؤاالت

  :باشديم طرح قابل ريز سؤاالت قيتحق عنوان به توجه با
 دارد؟ تهراني معمار و شهري ده شكل دري راتيتأث چه ايجغراف 

 دارد؟ آني گردشگر توسعه دري نقش چه تهراني معمار وي شهرسازي هايژگيو 

  قيتحقي هاهيفرض
ي هايژگيو قيطر از ايجغراف و رفتهيپذ ايجغراف از راي مهم راتيتأث تهراني معمار وي شهرساز رسديم نظر به 
 ست،يزوهيش اقتصاد، شت،يمع همچونيي هاحوزه و ،يطيمح صرعنا م،ياقل ،يتوپوگراف ،يمورفولوژ همچوني نيسرزم

 .دهديم اختصاص خود به شهر نياي معمار و يشهرسازي ريگشكل در را راتيتأث نيمهمتر فرهنگ، سكونت،
 توسعه جهت هاليپتانس نيارزشمندتر جمله از تواننديم تهراني معمار وي شهرسازي هايژگيو رسديم نظر به 
 .باشدي المللنيب وي ملي گردشگر افق در شهر، نياي گردشگر صنعت
  مطالعه مورد محدوده تيموقع وي معرف

 قهيدق 5وي شمالعرض درجه 35و قهيدق 59تا درجه 35و قهيدق 34نيب لومترمربعيك 730حدود وسعت با شهرتهران
 معادل تهران شهر تيجمع 1385 سالي سرشمار طبق. استشدهواقعي شرقطول درجه 51و قهيدق 53 تا درجه 51و
  . )1ص،1386ارتباطات، و اطالعاتي فناور سازمان(باشديم نفر 7،909،789

 در و متر 1300حدود ارتفاع شيتجر دانيم در. است متر 1800تا 900حدود در ايدر سطح از تهراني كنون ارتفاع
   فاختال نيا كه ذكراست الزم. باشديم ايدر سطح از باالتر متر 1100آهنراه دانيم

 دامنه در جنوب به شمال از تهران، در نيزم بيش. باشديم شهر نيا اديز وسعت وي گستردگ علت به سطح
 انقالب ابانيخ تا آباد عباس از% 5تا% 3متوسط بيش با آباد عباسي ها تپه تا شيتجر از% 15تا% 10راناتيشم كوهستان

  .)30ص،1384ان،يمحمود(است% 1كناره تا تهران شهر مركز از و% 2
 نمك اچهيدر و لهيمس تا البرز توچالي جنوبي هادامنه از تهران منطقهي جنوب –ي شمال مقطع

  12 ،1384 ان،يمحمود:  منبع 
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 ازي برخ. باشديم گرم و خشك ابانيب وي غربي بادها البرز،ي هاكوه رشته عامل سه از متأثر تهراني هوا و آب
 جهت به تهران منطقه ها تابستان. است دهيگردي بارندگ دري نظم يب بسب آن بودني بر تيماه كه معتقدند متخصصان

 اثر بري زييپاي بارندگ است ممكني اتفاق اريبس مواقع در و است خشك شهيهم آزوري احاره جنب پرفشار استقرار
 خاطر به و گرفته قرار البرز كوه دامنه در تهران نكهيا به توجه با .افتديب اتفاقي غربي هوا يا وي موسمي هوا نفوذ
ي دارا آن بارش مقدار نيبنابرا ست،ين ايدر سطح ازي يكنواخت ارتفاعي دارا آني عموم سطح كوه دامنه در شدن واقع

 ساالنه كه استي مقدار از شيب مراتب به كنديم افتيدر ارتفاعات كهي بارش مقدار واقع در. استي اديز نوسان
  . )7-10صص،1381،يجانيعل(بارديم پست درنقاط
 قراري متعددي هاگسل يرو منطقه نيا كه شده دهيد تهراني هايناهموار وي شناسنيزم ساختماني بررس در
ي نيشهرنش گسترش با. دارد نقش ن،يزم تيفعال ازي حاك شتريب بيتخر و زيخلرزه حركات ديتشد در كه است گرفته

 صورت شهري زالرزه و بزرگي هاگسلي رو و ميحر دريي سازها و ساخت سو، هر از شهري كيزيفة توسع روند و
  .)80ص،1384ان،يمحمود(است گرفته
  :نمود ميتقس گروه پنج به توانيم استقامت و بنا نوع نظر از تهراني شهر بافت اساس نيا بر
 عصرقاجار،ي هاسازه عمدتاً كه گل، و چوب خشت، همچوني مصالح با باالي ريپذ بيآس با و فرسوده بافت 

 .رديگيبرم در را شهر مركز و تهران شهر در شده ادغامي روستاها
 . است شده ساخته مانيس و آهن آجر، با كه استحكام، بدوني ساز انيم بافت 

 نييآ و ضوابط تيرعا بدوني ساختمانها شامل كه زلزله، با مرتبطي هانامه نييآ تيرعا بدون نوساز بافت 
 . شوديم زلزلهي منيا با مرتبطي هانامه

 . شوديم رياخ دودههي هابرج شامل شتريب ژهيو به متوسط، استحكام با نوساز افتب 

 در الزمي منيا اصول كه است ساختي ميقد بعضاً يا نوسازي هاسازه شامل باال، استحكام با نوساز بافت 
  .)118-120صص،1385،يآباديزنگ(است شده تيرعاي خوب به آنها ساخت

  تهراني ارمعم وي شهرساز تحول و شيدايپ
ية تك و بود كوچك دهكده يك هكتار 18حدود مساحت با تهران.) ق.ه 206( ،يتهران حافظ ابوعبداهللاة دور در

 400از پس تهران ،يحمو اقوتة يدور در.) ق.  ه 616( مغول حمله از قبل. داشتي جاي آباد مركز در 2عودالجان
 بود هكتار 27حدود زمان آن در تهران مساحت. شد حلهم 12يدارا و كرد رشد برابر 5/1يقبلة دور به نسبت سال،

  .)39-40صص،1384ان،يمحمود(
 نيتر يميقد ازي يك.) ق.ه617(ها مغول توسط آن بيتخر از قبل كهي شهر است،ي شهرر خيتار دنباله تهران خيتار

 دانخيتار و دانيافجغري حمو ياقوت توسط بار نياولي برا تهران نام. رفتيشمارم به جهاني شهرها نيمشهورتر و
 دوره در. است شده ذكر بودند شده ساخته نيرزميز در شيهاخانه كهي ر شمال دريي روستا عنوان به ،عرب مشهور

 در نيا كند؛يم ياد »شهر« عنوان به تهران از.) م1404.ق.ه 806( سال در ،يياياسپان جهانگرد خوه،يكالو انيموريت

                                                            
  .روداي كه هنوز در روبار قصران شميران به كار ميواژه. شدالجان يعني جايي كه آب در آن تقسيم ميعود -1
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. است بودهي سلجوق دوره بزرگ مسجد كي يدارا و تهران از آبادتري شهر زمان نيهم در نيورام كه استي حال
  .)54ص،1384،يبيحب(بود مربع لومتريك 06/1 حدود زمان آن در تهران مساحت
 هفتم قرن تاي نوع به وي هجر چهارم و سوم قرن از توانيم راي اسالمي امپراطور دري نيشهرنش رونق آغاز
 حدودي تيجمع با بزرگي شهرها و يافته ميعظ بسي گسترش ،يشهرساز وي نينششهر دوره، نيا در. دانستي هجر

 كاروانسرا مدرسه، بازار، جامع، مسجد دارالحكومه، شامل شهري اصل عناصر. آمدند وجود به شتريب يا و نفر صدهزار
  .)62ص،1386كارگر،(ربض -3 شارستان -2 ارگ -1: دادند يم نشان بخش سه در را شهري كيزيف كالبد مجموعاً كه بود

 هاكوچه آن در كه ،يچازيپ اي يشطرنجي شهرها -1: اندداشته خاص دوشكل اسالم از بعدة دور در شهرها
 كه است رهيدا مثل كه ،يتارعنكبوت ايي ياتَنستهي شهرها -2. كننديم قطع را گريهمد و هستند هم بر عمود خطوط

   .)2ص،1387ا،يرنيپ(است گرفته قراري اصلي بناها آن مركز در
 مساحت لومترمربعيك 2/4حدود و گرفت شكل هيصفو زمان در وي الديم 16قرن در تهران شهر هياول هسته
 جنوب، -1:ديگرد احداث تهران در دروازه 4و برج 114.ق.  ه 961سال دري صفو طهماسب شاه فرمان به. داشت
  .)54،ص1،ج1379ل،يتكم(دوالب دروازه شرق، -4نيقزو غرب،دروازه-3ران،يشم دروازه شمال،-2م،يعبدالعظ شاه دروازه

ي ا هسته صورت به) مسجدجامع–ارگ( آن مهم عناصر و بودهي خط ه،يزند و هيصفوة دور در شهري اصل ساختار
  .)96ص،1387،بهزادفر(اندگرفته قراري اصل خط محور مجاورت در

  104 ،1387 بهزادفر،:  منبع   

. كرد انتخاب رانيا تختيپا عنوان به را تهران قدرت، به دنيرس از پس. ق.  ه 1200نوروز در قاجار محمدخان آقا
 نيا و بودي اسالم خالفت مقام خواهاني و. داد رييتغ را شهري مايس و شكل تخت،يپا عنوان به شهر ديجد نقش
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 نيتخم نفر هزار 25انزم آن در را تهران تيجمع. شد آغاز زمان نيا از تهران نيعصرنو. دينام »دارالخالفه« را شهر
  . )37 ، 1376 ، دل زنده(اندزده

  
  106 ،1387 بهزادفر،:  منبع

 و اتفاقات بستر) شاهي فتحعل حكومت شروع با( نوزدهم قرن آغاز از بخصوص و شدنش تختيپا آغاز از تهران
 و سلطه اثر در كهي صاداقت راتييتغ و هايدگرگون. دارد ازين بدان تختيپا يك كه شوديمي فضائ –ي كالبد راتييتغ

 باعثي خود وي بومي هنر وي فرهنگي روهاين راتيتأث نيهمچن و گرفته، شكل زابرون وي خارجي روهاين فشار
 نيا در چون نبود گذشتهي دورانها بر استوار دوره، آني شهرساز انيب و زبان. شدي قيتلف هنر يك آمدن بوجود
 ها، يدگرگون نيا حاصل. گرفت شكلي التقاطي شهرساز ،يجهان و ديدج ميمفاهي ختگيآم وي آشفتگ ليدل به دوران
 .)128-129صص،1383،يبيحب(شدي اتازه ميمفاه و ارزشها وي شهر ديجدي فضاها آمدن بوجود باعث
 قدرت سه از متشكل دوره نيا در شهر. كردنديمي زندگ روستاها در رانيا تيجمع شتريب هنوز قاجارة دور در
 مدارس و مساجد ،ياسيس گاهيپا مثابه به شاه استقرار محل ارگ.  بودند شهر دري مكان گاهيجا سه باي شگيهمة عمد
. دادنديم ليتشكي اقتصاد گاهيپا حكم در را شهرهاي اجتماع ساختار و فقرات ستون كه بازار وي نيد گاهيپا حكم در
 تحوالتي اصل عامل كه است نوزدهم قرن غربي صنعت انقالب با مصادف رانيا در قاجارة دور گريد طرف از اما

 شروع سالها نيا. است معاصر و مدرني معمار وي شهرسازة دهند شكل و اروپا و كايامري معمار وي شهرساز
 پنجاه به كينزد كه شاه نيناصرالدي طوالن سلطنت. است رانيا در اروپاي شهرسازي ريتأخ البته وي جيتدر راتيتأث

 از وارفتهيش ديتقل هيقاجاري شهرساز كه زمان آن در. شوديم محسوبي شهرساز تحول ندورا نيمهمتر از بود، سال
 خود مدرني شهرها مشكالت حل وي ابيشهير كايامر و اروپا شهرسازان بود، كرده آغاز راي صنعتي اروپاي شهرساز

 .)176-177صص،1386،يانيك(بودند كرده آغاز را
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 كهي هنگامي يعن گرفت، صورتي شمس 1250و 1240يهادهه در انتهر شهري ريگشكلي براي اساس اقدامات
 و تيامن نيتأم و شهر گسترشي برا حصارها نيا. شد احداث آني براي ديجدي حصارها و يافت وسعت شهر

  .)327ص،1381پور،ي مدن(است بوده زمان آن در شهري ريگشكل در مهمي امسئله آن ضرورت
 1383ان،يقباد(:از عبارتند كه د،يگرد هيته نقشه تهران از نوبت سه در شهر، گسترش و توسعهي براي ناصر عصر در

  .)103-104صص،
  )يالديم 1852(ي قمر 1269 سال ن،يبرز چيويكواليانيال توسط اول، نقشه 
  )يالديم 1858(ي قمر 1275 سال ،يشياتر شيكرشواگوستيمس توسط دوم، نقشه 
  )يالديم 1868(ي قمر 1285 سال الملكنجم عبدالغفارخان توسط سوم، نقشه 
 در را تهراني شهري طراح سپس و شد شروع درباري بناها ازي غرب سبك شيگرا باي معماري ناصر دوره در

 نياي شهر و ابانيخي معمار در كه است تقارن و تناسب نظم، قاجار دوراني معمار برجستهي هايژگيو از. برگرفت
 دو در ساختي تكنولوژ ليدل به غالباً ساختمانها ارتفاع وي كالبد نظم نيهمچن. دارديم ابراز را كامل حضورة دور
 شيپ و اروپاست كينئوكالسة دوري ابانهايخ ارتفاع هم وي فيردي ساختمانهاي اقتباس شكل كه رنديگيم قرار طبقه
  .)177 ،1386،يانيك(است متظاهري ابانيخ فرم وحدت و تقارن نظم، تم،ير كند،ي گرجلوهي تنها به ساختمان آنكه از

  
  99 ،1387بهزادفر،:  منبع

 وي اجتماع ،ياسيس تحوالت علت بهي شمس 1320تا 1300يهاسالي زمان فاصله در اولي پهلوة دور در
 در تهراني شهرة مجموع دوره نيا آغاز در. گرفت خود بهي صنعت وي ادارة جامع يك چهره تهران شهر ،ياقتصاد
 شهري بارو و برج ن،ياديبن راتييتغ جاديا هدف با و شهر رشد سرعت علت هب. داشت قراري ناصر حصار داخل
. ديگرد احداث شهري چهارسو در ديجدي هاابانيخ آنهاي جا به و پرشده شهر رامونيپي هاخندق و شد بيتخر
ي ختسا تهران شهر شديم كوشش اول،ي پهلو دوراني شهرساز در. است مركبي ساختاري دارا دوره نيا در تهران
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 نهيقر آن اطراف و احداث آنها تقاطع محل در يا وي شهرة عمد خطوطي انتها در نياديم. رديبگ خود به مشخص
 نيبد. گرفتيم قراري شهر بازي فضاها محور در يا هاابانيخ محوري انتها در مهمي ساختمانها. شديمي ساز
. شود برخوردار خاص تياهم از آن نياديم از كيهر و آمده رونيبي مركز تك حالت از شهر شديم تالش ب،يترت

  .)100-101صص،1387بهزادفر،(
 شهري كالبد راتييتغ نيترشاخص. شد فراوان راتييدچارتغ كالبدشهر گشتادهيپ نينوي شهرساز كه دوره نيدرا
  .)208- 209صص،1386،يانيك( :از بودند عبارت دهه دو نيا در تهران
  .شد احداث نياديم آني جا هب كه تهران حصاري هادروازه بيتخر 

 .1311سال در حصارها واريدي رو در ضيعر و مهم ابانيخ چهار احداث و ها خندق پركردن وي ناصر حصاري زيفرور 
 .يدولت بزرگ ساختمانها استقرار و ساخت جهت به تهراني ميقدي هامحلهي بعض بيتخر 
 .شد شكافته شهر ميقد بافت روند نيا ادامه در كه تهران در متقاطعي ابانهايخ نينخست احداث 
 .شد هاهيحاشي ساختمانها وي اصلي هاجداره بيتخر باعث كه ميقد بافتي ابانهايخ و هاكوچه ضيتعر 
 .دوره نيدراي ماندگ عقبي ها نشانه قلمداد در صرف تيضد جهت به قاجارة دور ارزش با آثار توجه قابل بيتخر 

  .بودي اجتماع ديجد طبقات زيتما دهيپد بر منطبق رستد كه ديجد مختلف محالت رشد وي ريگشكل 
- شبهي ريگشكل يك. است گرفته شكلي اجتماع وي فرهنگ تحوالت كنار در رضاشاه،ة دوري معمار و هنر

 ،»تهيسيالئ« ،ياصل چهارشاخص در سميمدرنشبه نياة وجوهر بودشده اجراگذشتهبه دولت ازطرف ،كهيسميمدرن
 داشتند، هم باي تنگاتنگ ارتباط موارد تياكثر در كه ،»يمل حقارتة عقد« ،»ونيزاسيمدرن« ،»گراباستانسميوناليناس«

 - 1: نمودي بندميتقسي معمار شيگرا سه در توانيم راي رضاشاه ةدوري معمار جيراي هاسبك. كرد دايپ نمود
 سبك(ي رانياي هافيموت قيتلف با وپاار كينئوكالس -3 مدرن؛ لياواي معمار سبك -2 قاجار؛ اواخري معمار تداوم

  .)184-190صص،1388مسعود،ي بان(). يمل

  
  100ص ،1387 بهزادفر،:  منبع
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 جيتدر به و شده رايپذ رايي هايدگرگون شهري الگو دومي پهلوة دور در تهران، شهر گستره روزافزون توسعه با
 هياول هسته(ي قو زمرك يك وجود ساختار، نيا مشخصه نيبارزتر. است گرفته خود به را مختلفي الگوها ازي بيترك
 صورت به ،يمركز هستهي درون ساختار. است يافته توسعه جاًيتدري اپوسته وي امرحله صورت به كه است) شهر
 امتداد در ،يمركز هسته نياي الگو. است آن مجاور و متعددي هاهسته با بيترك دري خطي محورها از شبكه يك
ي خط صورت به مختلفي هاجهت در و شده خارج آن ازيي هاعاعش مثابه به كه است آن بهي منتهي اصلي هاراه

ي مركز هسته بهي منتهي اصلي محورها از عصريول ابانيخ محور و انقالب -يآزاد ابانيخ محور. است كرده رشد
  . باشديم شهري اصلي محورها امتداد در وي قطاع صورت به شهري ساختار رشد و است
ي پهلو زمان در سكونت، و ديتولي هاانيبن رييتغ و رانيدراي دارهيسرما نظام رييتغ با همراه دهه سه دو، طول در
 شهر دوره نيا در. يافت تحولي كل به آني سنت ساخت و گذشتي شهري مرزها از تهران، كالبد توسعه ابعاد دوم،

 وي صنعت ميعظي هامجموعه جاديا و خودي كالبد كرهيپ در روستا صدها وي ر و شيتجر شهر دو ادغام با تهران،
 در شهرة وستيناپ و وستهيپة توسع دوره نيا در. شد بدلي جهان اسيمق در كالنشهر صورت بهي طوالني هابزرگراه

 ضوابط كه بود 1345سال در. شد دهيكش نيورام و كرج مانند اطراف، بزرگي شهرها به آنة حوز و ختيآم هم
 25محدوده سال، نيا در شود، محدود تختيپا طلبانه مرج و هرج گسترش تا شد، وضعي شهرسازي براي مختصر

  .)101-103صص،1387بهزادفر،(شد مشخص 1370سال تا تهران شهر ساله

  
  102 ،1387 بهزادفر،:  منبع

 وي اقتصاد وي اجتماعي ازهاين و تحوالت ريتأث ازي ناشي كالبد تحوالت و رييتغ تهراني اصل مسئله امروزه
 و گردديم برپا نوي هاساختمان آنهاي جا به و شوديم بيتخر كهي اكهنهي هاساختمان .است آن درون دري فرهنگ
 در كهي ديجدي اپهنه طيشرا عالوه، به. است تهران امروز مسائل از كند،يم رييتغ شاننقش كه شهر ازيي هابخش
 كه گذارديم شهري محتوا و ساختار بري رونيب وي درون راتيتأث است، كرده دايپ تيحاكم شهر مختلفي هابخش

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1388سال دوم، شماره اول، زمستان  –ي پژوهشي جغرافياي انساني فصلنامه علم   80

يي ناكارا و نبود تهران، امروز مسئله جوهر. انديليتفص و جامعي هاطرح ريفراگ وي كل اسيمق در شهر مسئله
  .)221ص،1388بهزادفر،(است پارچه كي يهارساختيز وي همگان و سبز و بازي فضاها
 تحول نياول. داشتند قراري موازة ديپد دو ريأثت تحت ،يرانيا معماران ران،يا دري اسالم انقالبي روزيپ از پس

 مدرني معمار دادني آشتي سودا بودكه دوم نسل شگامانيپة شد ساختهي كارها و هاشهياند دوران، نيا در رگذاريتأث
 و داشت، غرب فرهنگ و تمدن در شهير كه رگذار،يتأث انيجر نيدوم و پروراندند،يدرسرم راي رانيا وفرهنگ سنن با

  .)337ص،1388مسعود،ي بان(بود رگذارتريتأث و ترپررنگ زين اول انيازجر
 -1: نمودي بنددسته ك،يشمات صورت به گروه هشت در توانيم راي اسالم انقالب از بعدي معماري هاشيگرا

 مباحث تداوم -4يغربي معماري هاسبك بهي تفنن شيگرا -3ييگرا بوم -2رانياي سنتي معمار نيع به نيعي اياح
 به شيگرا -6 مدرني معمار وي تكنولوژ باي رانياي معمار عناصر و ميمفاه قيتلف -5يمتعال مدرني عمارم

  .)338ص،1388مسعود،ي بان(يوتريكامپي معمار -8 نئومدرني معمار به شيگرا -7 برتري تكنولوژ
  تهراني معمار وي شهرسازي ريگشكل در ايجغراف نقش

 ابتدا است الزم نيبنابرا. است طيمح باي انسان روابط و مناسبات ازي صخا نوع تبلور و دهيچيپ مجموعه شهر
 علم ايجغراف. شود روشن يطيمح وي شهرتوسعهي طرحها چارچوب وي شهر مطالعات در ايجغرافي علم گاهيجا

 يا و باشند داشته وجودي عيطب شكل به نكهيا از اعم هادهيپد نيا. است آن در موجودي هادهيپد و طيمح شناخت
 دري ريقرارگ ويي فضا اشغال ليدل به باشند، گرفته شكل و آمده وجود به طيمح با انسان رابطه جهينت در نكهيا

 ابعاد و اشكال در شهر كهيي ايجغراف طيمح. رنديگيمي جايي ايجغراف مطالعات طهيح در خودي خود به طيبسترمح
. استي شهر شيپو و تيفعالي فضا و دانيم است،تهگرفي جا آن پهنه بر متفاوتي عملكردها با و مختلف

 خاك، و آب منابع ،يمياقل اتيخصوص گسلها، جهت ،يشناسنيزم ساختمان ن،يزمشكل همانندي عيطبي هايژگيو
 مطالعات ويي ايجغراف مطالعات طهيح در هم با مرتبط و ختهيآمي امجموعه در ،يستيزيهامجموعه وي اهيگ پوشش
  .)1-6صص،1382،ييرهنما(رنديگيم قراري شهر

 يك عنوان بهي شهر طيمح جمله ازي ستيز مجتمع هر. است شده بيتركي اصل عامل سه ازيي ايجغراف طيمح
 .)1ص،1385،يشماع(:  است يافته تكامل و گرفته شكل عامل سه نيا متقابل روابط ازي ـايجغراف طيمح

 اشكال ،يشناس نيزم م،ياقل شامل كهي شهري فضاها و هاسازهي ربنايز و بستر عنوان بهي عيطب طيمح اوضاع 
  .يجانوري زندگ وي اهيگ پوشش خاك، آب، منابع ن،يزمي ناهموار

 و آنهايي فضا سازمان و هاسازه ها،تيفعال ن،يزمي كاربر جمله ازي انساني هادهيپد يا ساخت انسان طيمح 
 .ييايجغراف طيمح دري فرهنگ وي انساني هادهيپدي بطوركل
 تكامل و تحول و رييتغ در كه حاكمي تكنولوژ تيفيك و نوع ،ياسيس نظام ،يدئولوژيا منظور كه جامعه ساختار 
 و ساخت گريدي انيب به. داردي اگسترده و قيعم ريتأثي شهري معمار وي شهرسازي چگونگ وي شهري فضاها

 .است آن ساكناني فرهنگ رساختا و شتيمع وهيش ژهيو بهي ايجغراف طيمحي واقعي تجل شهري مايس
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 خود تياهم ويي فضا رشد شهرها ازي اريبس است مؤثر اريبس شهر نقش نيتكو در شهر كيي يايجغراف تيموقع
ي شهرساز بهي ده شكل در مقدم بلكه وي اساس نقش شهر هري ايجغراف. هستند خودي ايجغراف تيموقع ونيمد را
 و ناهمگونة توسع رغميعل و است صادق زين تهران در ژهيو به و جمله از اصل نيا. دارد شهر آني معمار و

ي ريگيپ قابلي متعددي هاشاخه در آن،ي طيمح وي عيطبي ايجغراف اتيمقتض با نيتبا در تهران شهري امروز نامتوازن
  .استي بررس و

. ستا تأمل قابل مختلفي موضوعي هاحوزه در تهراني معمار وي شهرساز بهي ده شكل در ايجغراف نقش
 آن انتخابيي ايجغرافي هاشهير تهران، شيدايپيي ايجغرافي هاسرچشمه مطالعه موضوع، نيا دري بررسي الگوها

 تهراني ايجغراف راتيتأث تاًينها و آن،ي شهرساز و يشهر توسعهي ساختارها تگريهدايي ايجغراف عوامل ،يتختيپا به
  .است تهران يمعماري هاخصلت نييتب در

  : تهراني معمار وي شهرساز دريي ايجغراف مطالعاتي بررس
  يمياقل تنوع ،يفصل وي دائمي هارودخانه البرز، كوه رشته ز،يحاصلخ و مساعد خاك:  شيدايپ 
 يكشاورزي برا زيحاصلخ خاك البرز، كوه رشته وجود هوا،ي نسب اعتدال تهران،ي نسب تيمركز: ي تختيپا 
 ،يجنوبي دشتها دري شهر توسعه امكان ها،روددرهي جنوب -يشمالي محورها حول شهر توسعه: ي شهر توسعه 

 البرز كوه رشته وجود علت به شرق و شمال دري شهر توسعه موانع

  يمياقل تنوع علت بهي معمار مختلفي هاگونه ،)چوب و سنگ مناسب، خاك آجر، خشت،(مصالح نوع:يمعمار 
  نتهراي گردشگر در مؤثري معمار وي شهرسازي هاجاذبه و عناصر
ي بجا آثار و است گسترش حال دري شهرساز وي معمار ،يفرهنگ ،يخيتاري ندهايفرآ لحاظ ازي گردشگر بازار
 ليتشك راي گردشگر صنعت ازي مهم بخش ،يمعمار ازي مختلفي ها سبك با گذشتهي خيتاري ها دوره از مانده

  . دهد يم
 كه است بودهي فرهنگ وي هنر ،يمعمار ،يسازشهر نظر ازي اژهيو مشخصاتي دارا ،يخيتاري هادوره در تهران

  .باشديم خود دورهي خيتار مهم عيوقا وي معمار خاصي هاسبكي دارا مانده جا به آثار از كدام هر
 با گذارده، سر پشت كهي بينش و فراز پر و پرماجرا خيتار با دارد، كهي عيوسيي ايجغرافة پهن و عتيطب با تهران

ي معمار وي شهرساز از ،يانسان مصنوع راثيم متنوعية سرما با و گشته، برخوردار آن از هكي ايفرهنگ وي قوم تنوع
 خود به راي هدف هر و قهيسل هر با ،يگردشگر هر تواندي م كهي شهر. است برخورداري شهر اندوخته آثار گريد و

  . سازد ميمق خود دري متمادي روزهاي برا را او و داشته مشغول
 در كه يشهرساز. دارد اختصاص آني معمار وي شهرسازي هايژگيو به تهراني دشگرگر تيظرف ازي بخش
 راي خيتار توسعهي هاشهيواند اتيتجرب هيالهيال و گرفتهشكل نيسرزم كيتوپوگرافي هاخصلت و ايجغراف با ارتباط

ي عمومي فضا در دهايپ حضورة تجرب روزشيدي نادر و زاراللهي هاابانيخ كهي شهر. است كرده جمع خود در
 و مدرسي هابزرگراهي كنارها آباد،عباسي هاتپهي برا امروزشي طيمحي طرحها و بخشديم تينيع راي شهر
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 به راي شهر وي عمومي اعرصه در و سواره حضورة تجرب تا روديم ولنجك، و فرحزاد دره رود يكنارها و چمران،
  .بگذارد شينما

ي هاهيال شهر تهران. است مشغولي نيآفر نقش به آني شهرساز كنار ،يرشهي گردشگر در زين تهراني معمار
 عنوان بهي آزاد برج ،يشهر دروازه يك ازيي رپايد نماد عنوان بهي مل باغ سردر. است هم كنار دري معمار مختلف
  . اشتگذ شينما به توانيم شهر، نيا امروزة نشان عنوان به را الديم برج و تهران، به ورود روزيد سمبل

 سبك بازار، و هيريام ه،يريمن در است؛ منطقه نياي معمار معاصر خيتاري هاهيال معرف شمال به جنوب از تهران
 انقالب وي جمهوري هاابانيخ در شود؛يم دهيدي روانيشي هاسقف و قاجار اواخر ناتيتزئ و آجر با تهراني معمار
 دههي سالها ادآوري يطالقان ابانيخي معمار برد؛يم دوران آني گفرهن وي اجتماعي فضا به را ما مدرن لياواي معمار
 شگاهينما) آبادعباس(ي بهشت ديشه و) طاووستخت(ي دمطهريشه مخان،يكري هاابانيخ است؛ 1340و 1330
 ،هيمحمود ه،ياله. است مشاهده قابلي بهتر تيفيك با رداماديم در آن ازيي هاسبك كه باشد،يمي دتريجدي هايمعمار
يي اليوي هااطيح و ها ن ساختماي پهلوپهلوبه كهيي برجها! اندآمده در برجها تصرف به... و هيزعفران ه،يكامران ه،يفرمان
 از تهران! ... اندنموده ريتعب راي گيهمسا ازي ديجد مفهومي ميقدي ساختمانها نيا بري اندازهيسا با و كرده علم قد
 .استي رمعما موزه يك كهي درست به رو نيا

 بجا آثار از كه ميكن يم مشاهد ،يتختيپا از بعد تهراني شهرساز وي معماري هاجاذبه و عناصر ازي برخي بررس با
 ارگ از مانده جا به گلستان، كاخ مجموعه. كرد اشاره گلستان كاخي خيتار مجموعه به توانيم هيقاجارة دور مانده
 نيا. شوديم محسوب رانيا تختيپاي بناها نيتر كهن و نيباتريز از قاجار، شاهان اقامت محل تهران،ي خيتار

ي عمارت بنا نيا. است العمارهشمس عمارت آنها نيترشاخص كه شده، ليتشك عمارت و تاالر نيچند از مجموعه
 دچني بناها از ديبازد ريتأث تحت كه شاه نيناصرالد دستور به. ق.  ه 1282سال در آن احداث كار كه است طبقه پنج
) سپهساالر(ي مطهر ديشه مدرسه و مسجد به توانيم دوره نيا آثار گريد از. است گرفته صورت بوده اروپا طبقه
 و) شاه( امام مسجد از متأثر آني معمار. است هيقاجارة دوري معمار آثار نيتربرجسته ازي يك بنا نيا. كرد اشاره

 شاهي فتحعل زمان در كه است قاجارة دور مانده بجا ارآث گريد از طاووسي سايكل. است اصفهان چهارباغ مدرسه
  .است شده ساخته
 اشاره سعدآباد كاخي خيتار -يفرهنگ مجموعه به توانيم اولي پهلوة دور مانده جا به آثار از قاجار دوره از بعد
 كاخ به عموم ديبازدي برا كاخها، ازي برخي اسالم انقالب از پس كه شده، ليتشك كاخ هجده از مجموعه نيا. كرد
 كاخ مخابرات، و پست موزه باستان، رانيا موزه توانيم دوره نيا در مانده جا به آثار گريد از. است شده ليتبد موزه

  .برد نام شهر پارك كنار و شهري جنوب حوزه در خارجه امور وزارتي ساختمانها ،يشهربان
ي هنرها موزه ران،يا فرش موزه ،يسلطنت جواهرات زهمو از عبارتند دومي پهلوة دور از مانده بجا آثار ازي بعض
  .شوديم محسوب تهراني شهر عناصر نيترشاخص از كهي آزاد برج و سيسرك سورپي سايكل معاصر،

 بروز محل و دارندي شهر وي اجتماع اتيح دري مهم اريبس نقشي شهري فضا يك عنوان به ابانهايخ و نياديم
 كاركرد و نقش غالباً ،يشهري فضا يك عنوان به ابانهايخ و نياديم. هستندي ماعاجت وي فرهنگ مراودات ازي اريبس
 گفت توانيم و كننديم فايا راي مؤثر نقشي شهري گردشگر در نياديم و ابانهايخ. دارند راي ارتباطي فضا يك
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 از ديازدبي برا گردشگران گردشي رهايمس در آمد و رفتي شهري گردشگري فضا در عامل نيمهمتر و نياول
  . هستندي شهري هاجاذبه
 عبارتند باشد جذاب گردشگراني برا توانديميي بايز نظر از هم وي خيتار نظر از هم كه تهراني ابانهايخ جمله از
ي ها نمونه حاضر حال در كهي فردوس ابانيخ. است تهران شهري ابانهايخ نيمتريقد ازي يك كه ناصرخسرو ابانيخ از
 عصريول ابانيخ. است انينما ابانيخ نياي شرق بدنه در دهديم نشان را حال و گذشته از بيترك كهي ميقدي بناها از
 جنبه كدام هر كه توپخانه و بهارستان آباد، حسن دانيم چوني نياديم. دارد تهران شهر ساختار دري بسزا تياهم كه
 .كرد ادي يگردشگر جاذبه يك عنوان به آنها از توانيم دارد را خودي خيتار
  يريگ جهينت

 بر ريتأث سازد،يم رايي ايجغرافي فضا كه جامعه ساختار و ساخت انساني هادهيپد ،يعيطب طيمح متقابل روابط
 تكامل و رديگيم شكليي ايجغراف طيمح طيشرا ريتأث تحتي شهري ساختارها. داردي معمار وي شهرساز نديفرآ
  .دارد منطقه نياي ايجغراف با كيارگان وي دروني ونديپ تهراني رمعما وي شهرساز گفت توانيم نيبنابرا. ابدييم

. است برخورداري گردشگر توسعه و رونقي برا مختلفي هامؤلفه ازي متعدد و متنوعي هاتيظرف از تهران شهر
ي زيناچ بخش از فقط حاضر طيشرا در شهر نيا تهران، شهر دري گردشگر صنعت متنوع و گسترده تيظرف رغميعل
 تهران، شهري درگردشگر مؤثر عناصر و عوامل ازي اژهيو بخش. كنديمي برداربهره خودي هاليپتانس و هاتيظرف از
ي خيتار مختلف ادوار در شهر نياي كالبد وي ساختار عناصر و هاخصلت به و داشتهي معمار وي شهرساز تيماه

  .گردديم مربوط
  شنهاداتيپ

ي گردشگري هاجاذبه شناساندن وي ريگرپذ گردش فرهنگ گسترش منظور به هگستردي رسان واطالع غاتيتبل انجام 
 تهراني شهر

 صنعتيي شكوفا و رشد جهت دري جهانگرد با مرتبط نهادها و سازمانها هيكلي همكار ويي همسو جلب 
 يگردشگر

 يشهري گردشگري هاطيدرمح محصوالت و خدمات تيفيكي ارتقا و تنوع جاديا 
 يمعمار وي شهرسازي هاتيظرف به توجه با تهراني گردشگر توسعهي هاطرح هيته 
 يبصر وي فضا ،يخيتاري ارزشها داشتن نگاه زنده منظور بهي ميقدي هابافتي بهساز و مرمت 
ي هاتيشخص دانشمندان، هنرمندان، ر،يمشاه به تعلق نظر نقطه از كه ،يخيتاري ژگيو واجدي بناهايي شناسا 
 ياسيس

 يمل وي عموم نينماد عناصري ابري طراح تيفيك بهبود 
 يشهر مناظر و هاابانيخ اندازچشمي براي ارهايمع جاديا 
  شهر دري عمومي هاعرصه تيفيك ارتقا 
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