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  مقدمه   -1-1

 ازجمله بناهابسیاري از  .هر دوره از اهمیت خاصی برخوردار است تهراندر تاریخ هنر و معماري شهر 

 قاجار بسیارکه در این میان دوران  باشدمیدر این شهر مربوط به دوران قاجار و پهلوي  شدهساخته عمارهاي

برگزیده شد و با معماري شاخصش تحولی را  ایرانبه پایتختی  تهرانزیرا در این دوره بود که  .باشدمی موردتوجه

از معماري  تأثیرپذیريبارز معماري دوران قاجار  نمودهايیکی از  .ایجاد کرد مرزوبومهنر و معماري این  در سیر

و تعلق به یک دوره تاریخی  باوجودی که همگی هایعمارت .باشدمی و مجللهاي باشکوه فرنگی و ساخت عمارت

معماري و فضاسازي  هايسبکدر  هاییاز گوناگونیبرخوردار  ،بومی هايسنتو  هابافرهنگمستقیم   رابطه

اصولی از  هاستآنفضاي ورودي  ،نماي بیرونی و در حقیقت آیدمیچه در نگاه اول به این بناها در نظر آن.باشندمی

  .گذاردمیرا به معرض نمایش  شناسیزیبایی

و حتی  اندنشدهشناخته خوبیبه تهرانشهر  هايفرنگیکالهها یا به عبارتی با تمامی این تفاسیر هنوز عمارت

اساس و جهت شناخت هرچه بیشتر معماري  بر همین.اندنرسیدهبه ثبت  موردبحث فرنگیکالهمانند  هاآنبرخی از 

 .قاجار و پهلوي نگارنده با مراجعه به مدارك و منابع به یک موضوع پژوهشی برخورد نمود هايدورهدر  تهرانشهر 

از مطالعه به روي  انبجایندر حال حاضرمعماري و تزئینات مشخصی ندارد اما هدف  موردبحثموضوع  هرچند

بود چراکه دسترسی به این مکان (  تهرانشهر  آثار تاریخیدر فهرست  آنثبت  ،نامهپایانموضوع  عنوانبهاین اثر 

( اداره آگاهی شاهپور) و تحقیق و تهیه  تهرانبه علت موقعیت قرارگیري بنا که داخل اداره آگاهی مرکزي 

این بنا به ثبت  زوديبهامید است .مستندات و تصویر و تخمین دوره و ثبت اثر منوط به بررسی بنا از نزدیک بود

  .برسد

  است :  شدهتنظیمدرراستاي همین هدف این بنا در  فصل 

  فصل اول دربرگیرنده کلیات و مقدمه تحقیق 

و بررسی  اجتماعی و تاریخی ،اقتصادي ،سیاسی ،و موقعیت جغرافیایی تهراننام  ،ریخفصل دوم از دریچه تا

  .دهدمیاجمالی قرار  موردبررسیرا از ابتدا تا عصر حاضر معماري دوره قاجار و پهلوي 

  .باشدمیقاجار و پهلوي  هايدورهدر  تهرانتاریخی مهم شهر  هاينقشهفصل سوم بررسی برخی از 
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 اثر کهو توصیف موقعیت  ماندهبرجايچهارم بررسی اجمالی بنا با توجه به شواهد و مستندات موجود  در فصل

 شدهگردآوريمصالح موجود در بنا به همراه منابع تصویري  ،سردرهاي بنا ،شامل مشخصات داخلی و خارجی بنا

   .باشدمی

به آشنایی  مندانو عالقهاز کل مبحث و بناي موجود در اختیار محققین  گیرينتیجهدرنهایت در فصل پنجم  

  .شدهتهیهاز این بنا 

  بیان مسئله- 1-2

ملل  آنبراي خود  تنهانه افزایش آگاهی در سطح جهانی دربارة اهمیت میراث جهانی و طبیعی ملل مختلف،

و براي ثبت میراث جهانی فرهنگی و یونسک 1972که براي تمامی بشریت، سبب تدوین و تصویب کنوانسیون 

آثاري است که در این  فردمنحصربهو  تجدید ناپذیر هايارزشطبیعی شد. روح این کنوانسیون، باوري جهانی بر 

در توان دارند براي  هر آنچهکارگیري از سوي کشورهاي متعهد بر به شوند و عزمی و میثاقی،فهرست ثبت می

  شده. هاي طبیعی و تاریخی ثبتشناسایی، حفاظت و معرفی هرچه بیشتر آثار و محوطه

براي ثبت روزمرگی و اثبات  هاآنو تالش  هاتجربهاز گذشتگان حاصل  ماندهباقیبسیاري از آثار  کهازآنجایی

عبرت براي انسان  هايزمینهبوده، از این نظر براي انسان ارزشمند است، و از این طریق   علمشانهنر، معماري و 

همیشه سعی  هاهمانوجود دارد و  هاانسان. بنابراین توجه به اشیاء گذشتگان در ذات بسیاري از آیدمیفراهم 

  از این آثار به نحوي نگهداري و مراقبت کنند. اندکرده

و این بنا با توجه به  قرارگرفته موردبررسیور، بنایی است که اولین بار توسط محقق شاپ فرنگیکالهعمارت 

 آن دوطبقهکه  باشدمیطبقه  3بوده است. بنا داراي   و پهلويمتعلق به اواخر دوره قاجار  احتماالًت اولیه تحقیقا

یک ایوان  .ستون است 16هر طبقه داراي  درمجموع.جنبه کاربري دارد و طبقه سوم فقط پنجره و ستون دارد

کل بنا را نیز درختان  .در حال تخریب است هاییستونداراي  همآنکه  شودمیاصلی در جبهه جنوبی بنا مشاهده 

داراي  فرنگیکالهعمارت از جبهه شمالی است ولی کل محوطه  واصلیدرب ورودي  .تنومند و بلندي احاطه کرده

  . باشدمیدو درب در قسمت شمالی و شرقی 

در دوره پیش از در سه دوره و یا چهار دوره دستخوش تغییراتی شده که  احتماالًشاپور  فرنگیکالهعمارت 

البته  .است قرارگرفتهمی، در دست نیروي انتظامی قالب اسالازآنپسزمان بوده و  آنانقالب در دست ژاندارمري 

محله مولوي و.... انجام داده برخی  سفیدانریش قدیمی و و اهالیطبق تحقیقاتی که محقق از کسبه اطراف عمارت 

 جانبایناما وقتی   .به این نکته اشاره داشتند که این مکان زمانی دست بانوي ثروتمندي در زمان پهلوي دوم بوده

انتظامی بوده و  درنروییافراد قدیمی اداره آگاهی شاهپور پیگیري کردم متوجه شدم که  این بنا بعد از انقالب از 
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تا به امروز  برخوردار بوده  باالیی از حساسیتو ورود و خروج به این محوطه  چون در محوطه نظامی قرار داشته 

 قاجاردوره  هاينقشهمربوط به  بناشدههم اشاراتی در برخی منابع به این  و اگر قرارگرفتهمحققین  موردتوجه

 حالتابهباید گفت که این عمارت  .باشدمیعمارت  سیاحان و تصاویر هوایی برگرفته از اینتوصیفات  و  پهلوي 

هرست آثار الزم، براي ثبت این اثر در ف هايبررسیقرار نگرفته بود و تمام تالش محقق از انجام  موردتوجهچندان 

  .باشدمیمیراث فرهنگی 

است و تردد و  شدهواقعون حیاط مرکزي اداره آگاهی دربه علت حساس بودن موقعیت بنا و اینکه عمارت 

  .روبروست ايعدیدهبا دشواري و حساسیت باالیی برخوردار است محقق با مشکالت  آنورود و خروج به 

 مثالًمختلف  هايارگانو  مؤسسات.و همکاري هزینهکمک ،وقت صرفبهالبته جهت انجام این مهم محقق نیاز 

سازمان مطالعات  ،ایرانسازمان کارتوگرافی  ،شناسیگیتاهمکاري مرکز ،تهرانبا سازمان میراث فرهنگی  نگارينامه

گاه محقق که امید است با همکاري اساتید عزیز دانش باشممی...و 11شهرداري منطقه  ،تهرانشهر  ریزيبرنامه

  .یابمدسترفع و به نتایج بهتري  جانباین سر راهاردبیلی بخشی از مشکالت موجود بر 

                                  تحقیق سؤاالت-1-3

 ؟  چیست هاي بارز معماري بنا ویژگیو اي بوده تاریخ ساخت این عمارت مربوط به چه دوره

 مرمت نشده ؟ ثبت و قرارگیري بنا در موقعیت و بافت قدیم شهر تهران به چه علت این بنا تا امروز با توجه به

 گیرد ؟ شخصی یا دولتی ؟  ها قرار مییک از عمارتاماین عمارت ازلحاظ گونه شناسی در ردیف کد

 اند ؟ هاي مختلف کدمهاي کاربري اصلی بنا در دورهجنبه

 آیا در اطراف این بنا از همان زمان ساخت اولیه فضاهاي جانبی دیگري وجود داشته ؟

  تحقیق  هايفرضیه -1-4

این بنا در    ،شدهانجام هايبردارينمونهو  ماندهبرجايتاریخ دقیق بنا مشخص نیست اما با توجه به شواهد  

  ،بوده مورداستفادهل و دوم نیز پهلوي او هايدورهو در  شدهساختهاواخر دوره قاجار 

امروز  ازآنچهتزئیناتی بیش  احتماالًن بنا هستند ای دورههمدر  بناهاي موجود که  شدهانجامبه بررسی  با توجه

 .در اثر شرایط طبیعی و انسانی قسمت اعظم تزئینات از بین رفته مرورزمانبهدر بنا وجود داشته اما  بینیممی

اطراف این  ،در بخشی از بنا شدهانجام هايو گودبرداريبا توجه به تغییر کاربري بنا در طی سالیان  احتماالً

 کاريگلدي اصلی عمارت همچنان فضاي بود که از بین رفته چراکه روبروي ورو شدهتعبیه هاییحوضعمارت 

  .شودمیشده به شکل حوض دیده 
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سردر بنا تزئینات بیشتري داشته و حتی بخشی از  سردرهايو عرض و مساحت کلی بنا  طولبا توجه به 

  .شدهبرداشتهداشته که  ايکتیبهمشهود است  کامالً آنکه جاي  شرقی

شخصی بوده و براي فردي به نام امین الملک بوده که در روزنامه  احتماالًاین بنا  شدهانجامبا مطالعات 

 . شدهاشاره تهرانشاهپور  خیابانخاطرات نیز به این نام و باغ این فرد در 

چراکه با برداشت بخشی از  شدهمطرحفرضیاتی در خصوص مصالح اصلی بنا  شدهانجاممیدانی  هايبررسیدر 

 آنیم که مصالح اصلی چیزي غیر از مصالحی بوده که در حال حاضر با متوجه شد هاستونسقف و کف و حتی 

 .روبرو هستیم

تغییر کرده چراکه بدون توجه به  ايغیرحرفه کامالًاین است که : این بنا  شدهانجام هايبررسیاز دیگر نتایج 

 .که آسیب بیشتري به دوام و استحکام بنا وارد کرده شدهاضافهبعد به بنا  هايدورهگذر زمان مصالحی در 

  اهداف تحقیق  -1-5

   فرنگیکالهتعیین تاریخ دقیق ساخت بناي  - 

 مختلف  هايدورهموارد استفاده از بنا در  - 

 علل تخریب  ،فضاهاي معماري بنا-بررسی  - 

 قاجار و پهلوي  هايدورهو فضاي اطراف بنا در  هاخیابانشناخت  - 

 در دو دوره قاجار و پهلوي  تهرانمختلف  هاينقشهبررسی  - 

 در دو دوره مذکور  ایرانبررسی معماري  - 

  موردبحثثبت بناي  - 

مرتبط با بناي  هر آنچهمرتبط با این بنا از اهداف اصلی این رساله است که  دیگر مسائلو  ذکرشدهموارد 

  .قرار خواهد گرفت و بررسی موردبحث باشدمیمذکور   فرنگیکاله

مربوط به بررسی ساختار معماري بنا دارد چراکه بحث  در  جانباینهمچنین بخش اعظمی از تحقیق 

بناها  گونهاینضمن اینکه  کندمیفکري را بیان  ایجادشدهنهفته و تحوالت  هاياندیشهبحث  ،خصوص معماري

براي قشر مرفه  اصوالً و دستخوش تحول شده ) احتماالًدوره  هرچند( باشندمی تغییريچون داراي معماري 

   .باشدمیاجتماعی و طبقاتی یک جامعه  ،ياوضاع اقتصاد يبازگوکننده باشدمیجامعه 

از  آن داشتننگه معرفی بنا و زنده عالوه بر شدهارائهاز تحقیق در خصوص موضوع  جانباینهدف  درنهایت

 ،شناخت تفکرات معماري بنا   و  آنپیشنهاد تغییر کاربري بنا جهت حفظ بهتر  و همچنین واردشده هايآسیب

    .قرارگرفتهاز ابهام  ايهالهاست که در  هاییپرسشسخ به پا



6 

  ضرورت و اهمیت تحقیق  -1-6

ها همچون شناسنامه، نشانگر هویت تاریخی و ملی ماست که فرهنگی، عمارات و موزه -هاي تاریخیمجموعه

  است. جبرانغیرقابل هاآنفقدان 

و دستیابی به توسعه  هاانسانثبت و حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی براي تعادل بخشیدن به حیات 

یافته، که روند تکامل تمدن بشري را در پی خواهد داشت، از چنان اهمیتی برخوردار است که یک پایدار و سازمان

نهاد  عنوانبهطبیعی و فرهنگی را  هايمحیططلبد. مردم باید بسیج عمومی، جهانی، دولتی و مردمی را می

گونه که با انهدام و تخریب محیط همبستگی معنوي در اجتماعات محلی خود تلقی کنند و بپذیرند که همان

افکند افتد، ویرانی میراث فرهنگی و تاریخی نیز زندگی معنوي را به مخاطره میطبیعی زندگی بشر به خطر می

  ).1390یزدي،  (پاپلی

و معماري  شدندمیساخته  هاباغوسط  معموالًهستند که  ايشاهانهتزئینی  هايساختمان، فرنگیکالهعمارت 

عمارتی که در میان : «نویسدمیدر معرفی این بناها  اشنامهلغتی، نیمی اروپایی بود. دهخدا در ایراننیمی  هاآن

براي استراحت  هاباغها و مسقف که در وسط کاخ اتاقکیعرصه سازند. بناء در میان عرصه با گنبدي شبه مخروط. 

ی که حاال در بیشتر شهرهاي کشور هایفرنگیکاله» . کیوسک.براي فروش روزنامه و اغذیه سازند هامیدانیا در 

   را ببینید. هاآنید یکی از توانمی

 شناسانهباستان هايمورد بررسی. در این میان عمارت کاله فرهنگی شاپور که توسط محقق مشاهده و 

ثبت و حفاظت و   ،متعدد دولتی، در معرض تخریب بوده و نیاز به توجه هاياستفادهاست، به علت  قرارگرفته

 هايویژگیرا حس کرده است که عالوه بر شناسایی و بررسی پیشینه تاریخی و  آنمرمت دارد. لذا محقق ضرورت 

نماید تا بتوان مرمت و نگهداري این عمارت را به سازمان میراث فرهنگی  آنفیزیکی این عمارت، اقدام به ثبت 

  سپرد. 

انتهاي فضاي باز چراکه این بنا در  باشدمیمعرفی بناي مذکور  موردبحثانجام تحقیق  هايضرورتازجمله 

وحدت  خیاباناگر کسی روبروي درب اصلی اداره آگاهی که از سمت  کهطوريبه باشدمیاداره آگاهی شاپور 

انتهاي باغ را  فرنگیکالهد توانمیبنا را مشاهده کند جز سردري زیبا ن باشدمیشاهپور سابق )  خیاباناسالمی ( 

   .مشاهده کند

وجود دارد محافظت شود  تهراندر شهر  آناز  شماريانگشتاگر قرار است بنایی فرهنگی و تاریخی که تعداد 

  .باشدمی آناز ثبت  ترمهم آنمعرفی و محافظت  ،بنا در فهرست آثار ملی کافی نیست بلکه شناسایی آنفقط ثبت 

  پیشینه تحقیق -1-7  



7 

 موردبررسیشناسایی نشده بود و براي اولین بار توسط محقق  حالتابهشاپور،  فرنگیکالهعمارت  کهازآنجایی

میراث فرهنگی  موجود  شدهثبتاز مراحل شناسایی و ثبت این اثر در فهرست آثار  ايپیشینهقرار گرفت، لذا 

چند قدیمی اشاراتی هر هاينقشهاز  در برخی جانباینتوسط  آمدهعملبه هايبررسیالبته با توجه به  .نیست

قدیمی  هاينقشهدر  شدهاشارهبناي  توانمیشواهد  باوجودمختلف شده که  هايدورهمختصر به محل اصلی بنا در 

نقل و  سینهبهسینهبخشی از اطالعات موجود نیز مربوط به سخنانی است که  .دانست فرنگیکالهرا همین بناي 

در مدارك  .اندکردهرا تصدیق  آنالمی فعلی ) وحدت اس خیابانشاهپور سابق (  خیاباناهالی قدیمی محله 

  .نیامد به دستنیز  آناداره آگاهی شاهپور نیز نقشه یا منبعی مستند در خصوص پیشینه بنا و مالکیت  شدهبایگانی

حضوري و مستند نگاري  هايبررسیدر محل و  زنیگمانهموجود و  هاينقشهتنها به  جانباین حالبااین

  .یابمدستو دیگر اطالعات مربوطه تاریخ احتمالی بنا  در خصوصبسنده کرده تا به نتایجی 

  روش انجام تحقیق  -1-8

 وجویشجستکه  کندمیرا به این انگیزه شروع  آنو محقق  گرددمییک پرسش اولیه آغاز  هر پژوهشی با

که مکمل و یا شفاف کننده پرسش  یابدمیدست  ايتازه سؤاالتشناخت بهتر باشد و در طی این مسیر به  درراه

   .را تغییر یا تصحیح ناید اندازشچشمد توانمیخام اولیه است و 

)  و روش  برداريفیش(  ايکتابخانه هايروش بهبراي انجام این تحقیق نیاز  موردمطالعهبا توجه به موضوع 

   .باشدمی) و همچنین مستند نگاري    برداريفیشمیدانی  ( 

برداشت  ،بناپالن  شاپور از طریق تهیه  نقشه و فرنگیکالهسعی در بررسی عمارت میدانی  درروشمحقق  

 ،بنا قرارگیريهوایی و قدیمی از محل دقیق  هاينقشهتهیه  ،اولیه و عکاسی از کلیه فضاهاي داخلی و خارجی بنا

و همچنین تهیه گزارش از اهالی  در محل شدهانجام هايزنیگمانهتوسط  آمدهدستبهو اطالعات  هابرداشت

سبب تشخیص موقعیت مکانی و  هر آنچهوش میدانی براي بازدید از بنا در اصوالًدارد که   11قدیمی منطقه 

  .است  و ضروريجغرافیایی بنا باشد الزم 

ئه پیشنهاد و ارا ، هابررسیاز  آمدهدستبهمدارك  وتحلیلتجزیه نیز که شامل  ايکتابخانهانجام مطالعات 

که محقق در این رابطه کلیه موارد  باشدمیی نهای  گیرينتیجهو  بنديجمعو  نوع کاربري بنا  در خصوصفرضیه 

 .را رعایت و به انجام رسانده
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  فصل دوم

  سیاسی و تاریخجغرافیا 

  تهراناستان  
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    تهرانموقعیت استان  - 2-1

درجه  53تا  50درجه عرض شمالی و  36/ 5تا  34بین  کیلومترمربع 18956با وسعتی حدود  تهراناستان 

به استان سمنان  از شرقبه استان قم  از جنوباین استان از شمال به استان مازندران  .است شدهواقعطول شرقی 

  .است تهرانشهر  آنو مرکز  محدودشدهبه استان قزوین  از غربو 

   ایراندر  تهرانموقعیت استان  -2-2

 62بخش  20شهر  22شهرستان  9داراي  1373در سال  تهرانآخرین تقسیمان کشوري استان  بر پایه

   .آبادي است 1947دهستان و 

  از :  اندعبارت آن هايشهرستان

شهرستان  ،شهرستان شمیرانات ،شهرستان ساوجبالغ ،شهرستان ري ،شهرستان دماوند ،تهرانشهرستان 

   .شهرستان اسالمشهر ،شهرستان ورامین ،شهرستان کرج ،شهریار

از آذربایجان تا خراسان با جهت  ایرانالبرز که در شمال  هايکوهرشتهدر جنوب شرقی مرکز  تهراناستان 

  : شودمیالبرز به سه دیواره تقسیم  هايکوهرشته .دارد قرار شده کشیده شرقی –غربی 

 .یه در استان مازندران قرار داردو بق تهراندیواره شمالی : ارتفاعات محدودي از این دیواره در استان 

کوه  .البرز مرکزي است هايکوهرشتهقسمت  ترینمرتفعو  دهدمیحد شمالی استان را تشکیل دیواره میانی :

 .رودمیمرتفع دنیا به شمار  يقلهقله دماوند نهمین  .قسمت قرار دارد در اینمتر  5671به ارتفاع  آندماوند و قله 

طالقان در شمال غربی استان تا محل  هايکوه ازآنپسکندوان و  هايکوه صورتبهعظیم کوهستانی  يدیوارهاین 

و  فیروزکوهرشته ارتفاعات  بانامدر شمال شرقی نیز این دیواره  .یابدمیاتصال رود الموت به طالقان رود ادامه 

  .یابدمیامتداد  گذردمی آنشرقی  هايدامنهتا دره رود فیروزکوه که از جنوب  سوادکوه

را بریده و به سه  آنود و کرج آجرج هايرودخانه: سومین بخش از ارتفاعات مرکزي است که دیواره جنوبی 

 از :  اندعبارتاین سه قسمت  .نموده است قسمت جدا از هم تقسیم
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 .ود قرار دارند و در شمال به دره رود الر محدودندآجررود دماوند و ج هايدرهلواسانات که بین  هايکوه _

  .اندامتدادیافتهآبعلی به نام قره داغ و دماوند تا دره حبله رود  يجادهدر شرق  هاکوهاین  يدنباله

توچال با  يقله هاآنود و کرج قرار دارند و بلندترین نقطه آجرج هايسرچشمهشمیرانات که بین  هايکوه _

  .متر است 3943ارتفاع 

 .دارندادامه آن موازاتبهو در جنوب طالقان رود  شدهشروعرودخانه کرج  يدرهکهار که از غرب  هايکوه _

 ترینمهمی با ارتفاع کمتر وجود دارند که هایکوه تهراندشت  ورقعالوه بر این سه دیوار کوهستانی در جنوب 

جنوب شرقی و ارتفاعات قصر فیروزه در شرق  درو القا شهربانو بیبیدر جنوب و  و نمک آبادحسن هايکوه هاآن

  .است

   تهرانجمعیت استان  -2-3

از  .اسـت  دادهجـاي درصد جمعیت کل کشور را در خـود   19میلیون نفر جمعیت  13به بیش از  تهراناستان 

در  6/63 .ساکن هسـتند  آندر مناطق روستایی  هزار نفر 161-1هزار نفر در مناطق شهري و  252-12این میزان 

 50ی در حـدود  در شهرسـتان کـرج و مـابق    آندرصد  3/11و   تهراندر شهر  تهرانشهري استان  از جمعیتصد 

درصد رشد سالیانه در مقام اول رشـد قـرار دارد و کمـال شـهر بـا       8/16شهریار با .شهر دیگر استان ساکن هستند

بعـدي   هايمقامدرصد رشد ساالنه در  8/8درصد و صفادشت با  9/9درصد و پاکدشت با  10درصد مالرد با  4/11

 هـا آن تـرین بـزرگ کـه   انـد شـده اضـافه  تهرانده شهر به شهرهاي استان  1375-1385يدهه در طول .قرار دارند

اسـتان   .اسـت  نفر بـوده  1700شهر ارجمند با   هاآن ترینکوچکو  نصیرآبادباغستان و  آبادصالحشهرهاي اندیشه 

  .دهستان است 78شهر و  44شهرستان  14امروزه داراي  تهران

   تهراناستان  جغرافیاي  - 2-4

بوده است و  موردتوجهقرار داشت، از زمان بطلمیوس  آندر  تهران سالکهنجغرافیاي ري که روستاي 

مسلمانی جون محمد بن موسی خوارزمی در صورة االرض؛ یاقوت حموي در معجم البلدان؛ ابوالفداء  دانانجغرافی

. اندآوردهسخن به میان  آناندك از  ییهاتفاوتالقلوب و دیگران، با  در نزهۀدرتقویم البلدان؛ حمداهللا مستوفی 

قرار داشت؛  آن فرسخییکو به فاصله  شهرريکه در سمت شمال  رفتمیی از روستاهاي ري به شمار یکآنتهر

بود که قریه باالتر از  آنجزء قصران ري یا یکی از روستاهاي اطراف  تهرانمعتقدند که  نگارانتاریخالبته برخی از 

مهران نام داشت و به روایتی گویا قصران و مهران دو برادر بودند؛ ران به معناي دامنه است که مهران دامنه  آن

  .) 1376 ،دلزنده( البرز بود کوهرشتهباالیی و قصران دامنه پایینی 
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و  8دقیقه و  25درجه و  51ثانیه عرض شمالی، و  6و  84دقیقه و  41درجه و  35در موقعیتی میان  تهران

قرار  آندر  تهرانثانیه طول شرقی قرار دارد در منابع جغرافیاي اسالمی نیز منطقه وسیعی که روستاي کوچک  2

  ).1377(تکمیل همایون،  داشته، در اقلیم چهارم واقع بوده است

این اقلیم تعلق به آفتاب دارد و وسط معموري عالم و مسکن « اقلیمهفته گفته امین احمد رازي صاحب ب

حسن خلق و لطف  وفوربهصورت و سیرت، افضل اوالد بشرند و  حسببهاشرف اول آدم است و متوطنان این اقلیم 

  )1378(احمد رازي،  »طبع، مظهر اصناف فضل و هنر

هموار قرار دارد که  نسبتاً، در دشتی ایرانزي البرز و حاشیه شمالی کویر مرک هايکوهدر دامنه جنوبی  تهران

   .) 1376 ،(ضیغم، شیوا متر است 1088از شمال به جنوب، و ارتفاع شهر از سطح دریا معادل  آنشیب 

مسافر از هر طرف به شهر نزدیک شود  کهطوريبهمکان خود شهر در گودي است، «به نوشته اعظام الوزاره 

  ).1379 ،قدسی اعظم»(  را ببیند آنتواند می

این شهر از شمال به قصران و مازندران، از جنوب به قم و بخشی از سمنان، از مشرق به بخش دیگر سمنان و 

  .شودمیاز مغرب به ساوه و قزوین محدود 

  تهران استان  موقعیت طبیعی  -2-5

تندي است، امکاناتی بسیار  نسبتاًو در ارتفاعات باالیی کوهستان البرز که داراي شیب  تهراندر مرز شمالی 

محدود براي دستیابی به منابع آب و کشاورزي به وجود دارد، به همین خاطر جمعیتی بسیار اندك در این نواحی 

که  -لواسانات، قره داغ و شمیرانات هايکوه، تهرانالبرز مرکزي را در شهر  هايکوه. دیواره جنوبی اندشدهساکن 

و فیروزکوه قرار  سوادکوه هايکوه تهراندر برگرفته است؛ در شمال شرقی  - باشدمی قله توچال آنبلندترین نقطه 

و نمک در  آبادحسن هايکوهبه  توانمیو از دیگر ارتفاعات  پیونددمیدارد که به ارتفاعات شهمیرزاد در شرق 

  . .1 شهربانو در جنوب شرقی و ارتفاعات قصر فیروزه در شرق اشاره کرد بیبیجنوب، 

 تهراناست. هواي  گرفتهشکلمتفاوتی  وهوايآببه علت موقعیت ویژه جغرافیایی،  تهراندر نواحی مختلف 

از نوع نیمه بیابانی و گرم و خشک است که این  هادشتمعتدل و در  وهوايآبدر مناطق کوهستانی از نوع 

البرز در شمال  هايکوهر جنوب و شهر بین دو ناحیه متفاوت یعنی دشت کویر د قرارگیريدوگانه از  وهوايآب

موجب پوشش گیاهی از نوع  هادشتی، چه در مناطق کوهستانی و چه در وهوایآبو این موقعیت  شودمیناشی 

   ).1387(شاطریان،  نیمه صحرایی شده است

  کنم:در پایان این مبحث به مطالبی از دو نویسنده استناد می

                                                             
 .1157 ص پیشین، منبع رازي، احمد امین - 1
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الوان، غـرت   هايمیوهاز هواي خوب و بسیاري آب روان و کثرت درختان و  تهران«به نوشته امین احمد رازي 

  » 2شودمی آندر آرزوي  کسهمهکه  شودمیبوستان چنان تواند بود و فواکهش نوعی خوب 

 تهرانشهري است که براي زندگی صالحیت دارد و هواي سالم و آسمان آبی  تهرانو به عقیده ادوارد براون، 

میوه و محصوالت  هايباغمطلوب، مزارع،  وهوايآببه دلیل  تهرانگفت که  توانمیبدین ترتیب است. انگیزنشاط

  فراوانش شهري بسیار مناسب براي سکونت بود.

  تهران جغرافیاي طبیعی و اقلیمی شهر -2-6

تندي است، امکاناتی  نسبتاًو در ارتفاعات باالیی کوهستان البرز که داراي شیب  تهراندر مرز شمالی      

بسیار محدود براي دستیابی به منابع آب و کشاورزي به وجود دارد، به همین خاطر جمعیتی بسیار اندك در این 

  .اندشدهنواحی ساکن 

که  -لواسانات، قره داغ و شمیرانات هايکوه، تهرانالبرز مرکزي را در شهر  هايکوهدیواره جنوبی      

و فیروزکوه قرار  سوادکوه هايکوه تهراندر برگرفته است؛ در شمال شرقی  - باشدقله توچال می آنبلندترین نقطه 

و نمک در  آبادحسن هايکوهبه  توانمیو از دیگر ارتفاعات  پیونددمیدارد که به ارتفاعات شهمیرزاد در شرق 

  .) 1376 ،( زنده دل کرد شهربانو در جنوب شرقی و ارتفاعات قصر فیروزه در شرق اشاره بیبیجنوب، 

است. هواي  گرفتهشکلمتفاوتی  وهوايآببه علت موقعیت ویژه جغرافیایی،  تهراندر نواحی مختلف     

از نوع نیمه بیابانی و گرم و خشک است که این  هادشتمعتدل و در  وهوايآبدر مناطق کوهستانی از نوع  تهران

البرز در شمال  هايکوهشهر بین دو ناحیه متفاوت یعنی دشت کویر در جنوب و  قرارگیريدوگانه از  وهوايآب

موجب پوشش گیاهی از نوع  هادشتی، چه در مناطق کوهستانی و چه در وهوایآبو این موقعیت  شودمیناشی 

  .) 1387( شاطریان  نیمه صحرایی شده است

  کنم:در پایان این مبحث به مطالبی از دو نویسنده استناد می

الوان،  هايمیوهاز هواي خوب و بسیاري آب روان و کثرت درختان و  تهران«به نوشته امین احمد رازي     

  » .شودمی آندر آرزوي  کسهمهکه  شودمیغرت بوستان چنان تواند بود و فواکهش نوعی خوب 

 تهرانشهري است که براي زندگی صالحیت دارد و هواي سالم و آسمان آبی  تهرانبه عقیده ادوارد براون،  

  است. انگیزنشاط

میوه و محصوالت فراوانش  هايباغمطلوب، مزارع،  وهوايآببه دلیل  تهرانگفت که  توانمیبدین ترتیب     

  شهري بسیار مناسب براي سکونت بود.

                                                             
  29حسن زنده دل ، منبع پیشین ، ص  - 2
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   تهرانپیشینه تاریخی شهر  -2-7

ادعا کرد که  توانمی ،قدیم تهراندر منطقه دروس و قیطریه واقع در شمال  شدهانجامبا توجه به کشفیات     

و شواهد توپوگرافی و  شناختیباستاناین سخن بر دالیل  ،بوده استماقبل تاریخ مسکونی  هايدورهق در این مناط

بر که  هاییبارانو برف و  شدمیقله توچال جاري  هايبرفذوب  براثرکه  هاییآبدرواقع  .اقلیمی متکی است

که  ايحوضهو خاك مرطوب و  گردیدمیروان  تهرانجلگه پست  سويبه ،ریختبلند شمال شهر فرومی هايزمینه

  .ي سکونت نخستین اقوام کشاورز بودمکانی بسیار مناسب برا ،یافتمیتشکیل  ترتیباینبه

در  هاآریایی  ،ازآنپسم بودند و  .پ 6متعلق به هزاره  کردندمیزندگی اولین جماعاتی که در قیطریه    

 جابهاز مسکن این اجتماعات  اينشانههیچ  ظاهراً ،وس اشغال کردنددررا  آنم قیطریه و منطقه مجاور  .پ 2هزاره 

   .) 1383 ،حضورشان در آنجا مسلم شده است (قبادیان ،مکشوفه هايسفالنمانده اما بر اساس تکه 

   تهران تسمیهوجه - 2-8

 صورتبه خوریمبرمیهم اگر به این اسم  از اسالموجود ندارد و بعد  تهرانپیش از اسالم در اسناد نامی از     

از  .استپسوند اسمی  عنوانبه ی تهرانمحمد بن احمد بن حمادبن سعید دوالبی برخی از افراد مانند لقب در نام 

یاقوت حموي نخستین کسی   .) 1376 ،شده است (حبیبی هاییاشاره تهرانه شهر میالدي در متون ب 12قرن 

را با تاي منقوط  آناین لفظ عجمی است و عجم «اظهارنظر کرده است. به نوشتۀ وي  تهراناست که درباره امالي 

   .) 5: 1381 ،معتمدي»(را که طاي مؤلف در لغت عجم نیست؛ زینمایدمیتلفظ 

و این غلط مصطلح است.به  نویسندمیرا با (ط) هم  آنکه  هرچندرا با (ت) نوشت؛  تهرانبه همین دلیل باید 

که جمعاً  شدهتشکیلبه معنی دامنه، » ران«به معنی پایین، انتها، آخر و » تُه«از دو کلمه  تهرانگفته برخی کلمه 

  .)  8: 1384،جمین(  است قرارگرفتهدر دامنه کوه البرز  تهرانبه معناي پایین دامنه است زیرا 

 گویندمیدلیل باالي دامنه  آنو شمیران را به  دهدمیمعنی باال را » شم«در مقابل، قریه شمیران است که 

   ).22 : 1384قدیانی، د (قرار دار تهرانکه بر فراز دامنه کوه البرز و باالدست 

به معناي جا است که در کل » ران«به معناي گرم و » تَه«اما به عقیده برخی دیگر ته ران مرکب از دو کلمه 

نیز کلمه شمی  آندرآمده است؛ در مقابل  تهرانبوده و از کثرت استعمال به شکل فعلی » جاي گرم«به مفهوم 

را  تهرانران را در برابر هم گذاشته و و شمی تهراننیز دو واژه  ايعدهران آمده که به معنی جاي سرد است. 

: 1375  ،برکه یا مخزن آب وجود دارد (عدل آندر که  اندکردهمعنی  رامکانیان (مکانی مسطح یا دشت) و شَمر

14  (.    
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خود را در  هايخانهکه ساکنان شهر از ترس دشمنان،  اندگرفته تهران تسمیهوجهگروهی دیگر درباره 

به  3 »ران«به معناي زیر و کف، و » ته«که از دو جزء  گفتندمیرا ته ران  آنو به این خاطر  ساختندمی زیرزمین

 راندمیکند  یا به زیر بود، یعنی کسی که به زیر حرکت می شدهتشکیل - از فعل راندن -معناي رانند

  .)  9:  1371 ،اعتمادالسلطنه(

نام داشته و بعد » ته ري«، در آغاز شدهواقع شهرريبرخی نیز بر این باورند که چون این شهر در منتهی الیه  

  است. تغییریافته» تهرانته ران و « صورتبه

و گرمگاه بوده و به عقیده برخی دیگر  گرم ستانبه معناي » انرکه«در اصل  تهراناري معتقدند که شم

یان در این مکان سکونت داشته از سلسله طاهر ايتیرهبوده به این خاطر که » طاهران«/ طهران در ابتدا تهران

   ).13 : 1373  ،ذاکر زادهاست(

  در منابع تاریخی تهراننام  -2-9

 کهطوريبهبسیار کوچک بوده  ايقریهدر هنگام آبادانی ري،  تهرانبه نوشته محمدتقی مصطفوي، شهر      

سلطان  هاياردوکشی) ضمن شرح 4در تاریخ بیهقی (قرن  مثالًه است؛ شدمین اياشاره آندر کتب به  عموماً

اسمی به میان نیامده  تهرانز شده ولی ا بردهنامري  آبادعلیمحمود غزنوي و پسرش سلطان مسعود، از دوالب و 

   ).14 :1361 ،است (مصطفوي

در روزگار پیشین، دهی کوچک از شهرستان قصران ري بوده  تهران: گویدمی بارهدراینحسین کریمان نیز     

 آن، در منابع تاریخی و جغرافیایی اهمیتیبیشهرستان قرار داشته ولی به دلیل  آنآبادي دیگر  هادهو در ردیف 

محل  آننیامده است و این در صورتی است که از نقاط حوالی  تهرانعهد و همچنین در بیان حوادث پهنه ري، نام 

   .اندراندهفصالً سخن م

براي نخستین بار در کتاب تاریخ بغداد نوشته خطیب بغدادي، در شرح  تهرانبر پایه تفحصات ایشان، نام    

سمسار ؛  وذکاء (آمده است -ه.ق 3محدث نامور قرن  - احوال محمد بن حماد ابوعبداهللا حافظ طهرانی رازي

1369.(  

ري  هايدیهاز  يدیهابوعبداهللا طهرانی منسوب به طهران «به نوشته عبدالرحمن جوزي در المنتظم نیز      

از آغاز دوران اسالمی  کمدستاست که هسته اولیه شهر،  آنه.ق حاکی از  3این نسبت در قرن  تائیدکه »است

  .)8: 1355 ،(کریمان وجود داشته است

                                                             
  ران شکل تطور یافته و مدغم کلمه ري است که در گذشته راگان بوده، سپس رایان شده و بعد به صورت ران تغییر یافته است - 3
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ظهیرالدین نیشابوري، راحۀ  سلجوق نامهانساب سمعانی، عجایب نامه،  ازجملهدر منابعی دیگر نیز  تهراننام 

ابن بلخی، معجم البلدان  فارس نامهالصدور و آیۀ السرور راوندي، تاریخ طبرستان ابن اسفندیار، تاریخ رومیان آملی، 

رازي و...  اقلیمهفتویخو، یاقوت حموي، آثار البالد زکریاي قزوینی، نزهۀ القلوب، ظفرنامه تیموري، سفرنامه کال

ابن  فارس نامهمنبع  ترینقدیمیکه در این میان  شودمیدیده  اشکشاورزيبه سبب شهرت محصوالت  همآن

آید، ه.ق است. در این کتاب، آنجا که از بلوك کوار از کوره اردشیر خوره فارس سخن به میان می 500 - 510بلخی 

ر، نیکوست، خاصه انا غایتبهآنجا  هايمیوههمه «... شده و چنین آمده است: تشبیه  تهرانانارش در خوبی به انار 

   .) 15: 1355   ،(کریمان» کی مانند انار طهرانی است...

، هر برد سر توماسدر سفرنامه  ازجملهاست،  ذکرشدهگوناگون  هايبه صورت تهراننیز نام  هاسفرنامهدر 

لرد  سفر نامو در » طهیران/ تهیران«به شکل  تهران، در سفرنامه جوناس هنوي نام »طیرون«به شکل  تهرانهنام 

  .) 16: 1371 ،(جمالزاده آمده است» ایرانتیرون/ ت« صورتبه تهرانکرزن 

شده کتاب المسالک و الممالک نوشته ابواسحاق  بردهنام آندر  تهرانسند تاریخی معتبري که  ترینقدیمی

 .است شدهگفتهسخن  تفصیلبه تهراناز قریه  آندر و  درآمدهه.ق به رشته تحریر  340اصطخري است که در سال 

، بوده است و چپاولدهکده کوچکی در نزدیکی منطقه باستانی ري و مرکز غارتگري  تهرانبه استناد کتب تاریخی 

محل کمین راهزنان  ،بازرگانی هايکاروانگذرگاه  عنوانبهقرار داشته و ري  شهررير سر راه این قریه کوچک ب

، آباد و از مناطق کهن را کهویرانی ري  ،در سده هفتم ایرانحمله مغول به  .است ها بودهکاروانبراي دستبرد به 

طبیعی و  ازنظرکه  جوارهم هايآبادياین ویرانی باعث شد تا برخی مناطق و .دنبال داشت بود به ایرانمهم 

  .بود تهران هاآباديفرصت رونق بیشتري بیابند و یکی از این  ،اقتصادي مستعد رشد و ترقی بودند

درواقع  .صفوي ) ادامه داشت طهماسبشاهو کم رونقی این شهر تا چند قرن بعد (تازمان  تهرانبه  توجهیکم

بازار و ارگ احداث  ،ون شهردرکشید و  تهرانین شاه صفوي حصاري به دور زمانی آغاز شد که ا تهرانرونق آبادي 

   .کرد

ساخت که  تهراندر  چهارباغانجام داد و باغی بزرگ به نام  تهراننیز اقداماتی در جهت رونق بیشتر  عباسشاه

   .است شدهاحداثارباغ آنچهدر محل هم تهرانارگ کنونی 

ه.ق  1173زند در سال  خانکریم کهاینآسیب زیادي دید تا  تهران ،ایرانبه  هاافغانبا حمله  حالبااین

و قراول  خانهدیوانمثل  هاییبخشصادر کرد که این عمارت شامل  تهراندستور ساخت عمارتی بزرگ را براي 

لخالفه پایتخت و دارا عنوانبه تهرانه.ق و انتخاب  1200در سال  آغامحمدخانپس از به قدرت رسیدن .خانه بود

  .رقم خورد تهرانسرنوشت جدیدي براي  ،آنخواندن 
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 ،امامزاده یحیی ،دروازه ،فتحعلی شاه اقداماتی چون احداث میدان شاه و مسجد شاه ،آقا محمدخانبعد از 

 کیلومترمربعدر این دوره حدود هشت  تهرانوسعت  .ارگ صورت گرفت در مجموعهامامزاده زید و چند کاخ 

   .شتاب بیشتري گرفت شاهناصرالدینبعد از فتحعلی شاه روند توسعه در دوره  .شودمیتخمین زده 

کارگر (سی  خیابانانقالب اسالمی (شاه رضا ) و از غرب به  خیاباندوران از شمال به  آندر  تهرانمحدوده 

تاالر  ،ر سالمتاال ،تاالر آینه ،فرنگیکالهساخت مجموعه ارگ سلطنتی شامل عمارت  .فعلی ) رسید امیرآبادمتري 

ساخت عمارت  ،خانهنقارهسردر  ،تکیه دولت کاخ ابیض ،العمارهشمسساخت  ،آبادفرحعمارت  ،نارنجستان ،آج

 ،کتابخانه مدرسه صدر ،کتابخانه مدرسه مروي ،ساالرسپهکتابخانه مدرسه  ،کتابخانه سلطنتی ،بانک شاهی ،قورخانه

  .قاجار است شاهناصرالدینبسیاري بناهاي دیگر از اقدامات  و آبادعشرتقصر  ،قصر فیروزه ،سعدآبادمجموعه 

اقدام خاصی در توسعه  احمدشاهشاه و  محمدعلی ،یعنی مظفرالدین شاه ،پادشاهان بعدي قاجار در دوران

   .صورت نگرفت تهران

پروژه تغییر و  ،ه.ش به قدرت رسید 1299کودتاي سوم اسفند  با وقوعکه  ،رضاخان ،با آغاز سلسله پهلوي

سید ضیاءالدین طباطبایی ساختمان زیباي شهرداري را در شمال میدان توپخانه احداث .سرعت گرفت تهرانتحول 

آخرین شهردار قبل از انقالب  ،پینیکغالمرضا  درایتیبی، براثر محمدرضانمود که البته بعدها در دوره پادشاهی 

   .تخریب شد

احداث  .اولین شهردار انتخاب شد عنوانبهکریم آقا بوذرجمهري  ،طباییپس از کنار رفتن سید ضیاء طبا

ساختمان  ،تهرانولیعصر ( پهلوي ) دانشگاه  خیابان ،آهنراهساختمان  ،اداره ثبت ،ساختمان وزارت دادگستري

ب ( شاه انقال خیابانساختمان شهر بانی ( موزه عبرت فعلی ) و  ،بناي اصلی ساختمان وزارت خارجه ،وزارت دفاع

   .آیدمیرضا ) از اقدامات این دوره مدیریتی به نظر 

شهر  و توسعهروندي مخرب برساخت  ،محمدرضاپادشاهی پسرش  و آغاز 1320رفتن رضاشاه در سال  با کنار

 به اسالمی–ی ایرانمدرن سازي افراطی به سبک غربی وعدم هویت بخشی  رویهبیگسترش  .حاکم شد تهران

 در سالبه احداث فرودگاه مهرآباد ( توانمیاین دوره  ذکرقابلاز اقدامات  وجودبااین .بود سازتازه هايساختمان

میدان آزادي ( شهیاد )  و احداث) ساخت بیمارستان امام خمینی (شاه )  ويپارك) بزرگراه شهید چمران ( 1327

  .اشاره کرد

نزدیک به سی مسئول شهر( شهردار ) را به  ،و دومسال حکومت پهلوي اول  57 در طول تهران ،درمجموع

 از شهردارانکه تعدادي  ايگونهبه .دوران است آندر  تهراندر مدیریت شهري  ثباتیبیخود دید که حکایت از 

  .این مسئولیت باشند دارعهدهحتی نتوانستند بیش از یک ماه 
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   ترسیمی  هاينقشه بر پایه تهرانمنظر شهر  -2-10

 در سه تهرانشکل ،می در منظر شهر صورت گرفته استتغییرات بسیار مه شاهناصرالدین دوراندر  ازآنجاکه

  :  شودمیدوره زیر ارزیابی 

  محمدشاهه.ق ) دوره  1258نقشه برزین ( بر پایه:  شاهناصرالدینشکل شهر در دوره قبل از  -1

ه.ق  1269روسی الیانیکوالیویج برزین تهیه و به سال  شناسیشرقد توسط  جهانگر تهران کهخستین نقشه ن

ی مانند ایرانرا شهري با حصار و دیگر خصوصیات شاخص شهرهاي قدیم  آن ،م در مسکو منتشر شد 1852/ 

 هايمحله ،دروازه ارگ سلطنتی 5 ،دفاعی دیوارهاي ،هابرج ،متر 10الی  8متر و عرض  5الی  4به عمق  –خندق 

  .)44 :1397  ،(قدسیدهدمیبازار نشان  و محورمسکونی 

تا (ارگ ) درون دیوارهاي دفاعی قرار داشت و واحدي مستقل بود که  تهرانسلطنتی  و کاخقلعه نظامی 

 :1375 (مقتدر، رفتمیبود پیش  شدهساختهارگ  شمالی شهر و دروازه ارگ که جهت دسترسی مستقیم به حصار

38(.  

چال  ،عود الجاناز :  اندعبارتکه  دهدمیرا نیز نشان  تهراناصلی و خلوت  چهار محلهارگ  این نقشه غیر از     

خلوت به این خاطر که جز در سمت جنوب که معادن خاك رس و مراکز پرجمعیت  ،بازار و سنگلج ،میدان

وسیع وجود داشت که تصرف زمین در  هاییباغ ،یطهماسبشاهنقاط شهر در حوالی حصار  دودیگر ،بود قرارگرفته

نیز مرزهاي مشخصی  هامحله ،وجود نداشتدر شهر   ايشدهسازماندهیساختار  ،همین دلیلآزاد بود و به  هاآن

  .یافتمیاز یک محله تا محله دیگر ادامه ،درپیچپیچ هايکوچهتنگ و  هايخیاباننداشتند و 

که به بازار اصلی ازاینپیشو  گرفتمی نشاءتمسکونی کوچک از مرکز یک منطقه  معموالًمعابر اصلی نیز      

 هامیداناین  .آمدمیدر محل اتصال بازارچه به بازار نیز چندین میدان به وجود  ،دادمیتشکیل  ايبازارچه ،برسد

و بودند که به معابر فرعی راه داشتند و اغلب براي تحویل  هاییتقاطعو  هاوروديبلکه تنها  ،شکل هندسی نداشتند

   .شدمیاستفاده  هاآناز  ،کاال به کاروانسراهاي مختلف که در انتهاي این میادین قرار داشتند توزیع

بین ارگ و بازار قرار داشت تنها فضاي بازي بود که با معماري مشخصی  کهمیدانسبزهطبق این نقشه     

  .دبو شدهطراحی

  پیش از قاجار تهران - 2-11

 و وسعت بود. ترکوچک طرشت و دوالب چون پیرامونش دهات از و کوچک بسیار دهی روزگار این در طهران     

 هاينوشته در دلیل همین به باشد. قصبه یا شهر اینکه به چه رسد ،نمودمی کمتر معمولی دهی از طهران جمعیت

  .) 55:  1381 ،معتمدي(  .است آمده میان به آن از ذکري کمتر گذشته
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Abstract 

       Knowing one of Tehran's hackers is the subject matter of this dissertation. In the 

meantime, it has been tried to examine the internal and external space, factors affecting the 
damage of the building as well as the historical maps of Tehran during the Qajar and 
Pahlavi periods. However, Tehran has had many events during its history. Has gone 
through many changes and contrasts, the study of the historical situation and changes in the 
texture of Tehran during the Qajar and Pahlavi periods, the geographical location and the 
natural boundaries of the city is part of this thesis. My goal is to make an uninterrupted 
yearly effort to gather information and documentation of this valuable monument to record 
the work and attend the registration and defense meetings of this building, in the first stage 
of registration and then the actions of this place because it is in an unfavorable situation I 
hope that as I defend it in the first stage of the registration session, in the next steps, I will 
do my best to make the final recording, and I will record this valuable carnage, of which 
there are a limited number in Tehran. 
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