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Explaining the Components of Contemporization and Quality 
Improvement of Emamzadeh Saleh’s (AS) Adjacent Texture

[1] Islamic approach to the city: Islamic City characteristics [2] Recognition of urbanscape
identity components in Iranian Islamic Cities: The case of Tehran [3] Analysis of identifying
factors old urban neighborhoods with signs of religious (case study: The neighborhood of
Shahzadeh Ibrahim) [4] The social role of religious places in the society; case study: Shrine 
shrines and Emamzade Saleh in Tehran City [5] Principles & fundamentals contemporization 
[6] The realization of identity in architecture and urban planning [7] Foundations of
sustainable life in neighborhood architecture [8] A reflection in the essence of the Islamic 
city [9] The social nature of an Islamic city [10] Social components of Islamic-Iranian urban 
planning pattern [11] Islamic city, a city beyond the dome and minaret [12] Various types
of Islamic city and pointing out to defining the major aspects of ideal Islamic city [13] 
Explaining the foundations of social order in the Islamic city based on Islamic Sharia [14]
Identifying and analyzing the factors affecting responsive environment in neighborhoods
from the perspective of the Islamic worldview [15] Prioritizing sustainability strategies in
the neighborhood with the Islamic approach [16] Examine the role of religious institutions 
in increasing vibrancy in the contemporary case study of holy righteous rehabilitation,
Tehran [17] Entries for discussion about Islamic city [18] Islamic city: Imagination or
reality [19] Islamic world urbanism initiatives [20] Tabriz majestic Islamic and ungrateful 
heirs [21] The role of religious places in the social and political discourses of Qajar Era, case 
study of Tehran [22] The identity of city, case study: Tehran [23] Revitalization of values in 
urban open spaces (Tekiyeh -Dowlat) [24] Tehran in the past and present [25] Emamzadeh 
Saleh 

Aims Religious places are considered as important areas in cities so that they have supplied 
the bio balance and social life in the past. The development of cities and population growth 
have disrupted the balance of such textures and caused fundamental changes in their structure. 
An example of this issue is the inefficient texture of Emamzadeh Saleh (AS) which has been 
damaged in terms of historical values with the expansion of the city and its adjacent commercial 
space. Thus, regeneration of this urban area based on the recognition of contextual problems 
and the attitude of Islamic city studies and contemporization is among the objectives of the 
present study.
Instruments & Methods This study is applied-developmental and its method is based 
on descriptive-analytical method. The library is the data collection tool for discussing the 
component of regeneration and the criteria are extracted through analyzing the data. In 
addition, the analysis of texture is performed through field surveys and observations.
Findings By reviewing the previous studies, Islamic city strategies are explained based on 
environmental, physical, economic, and social criteria and the components of contemporization 
are extracted based on these criteria. Besides, the strengths and weaknesses of the adjacent 
urban area have explored for identifying the regeneration components.
Conclusion Urban regeneration facing runaway development requires an identity-oriented 
and originality-based approach in order to restore the past social value based on society needs 
by the help of the latest factors. In Islamic city studies, the status of religious places is of great 
importance in quality improvement and its epitome is contemporization adjacent areas of 
Ememzadeh Saleh (AS).
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  چکيده
در که  یاگونهبه روند،ی از نقاط مهم در شهرها به شمار میاماکن مذهب: اهداف

و  هرها. توسعه شکردندمی نیماتی و حیات اجتماعی را ستیتعادل زگذشته 
 یتحوالت اساس بروز سببزده و برهم را  هابافتگونه اینتوازن  ،تیرشد جمع

 (ع)بافت ناکارآمد امامزاده صالح مساله، نیدر ساختار آنها شده است. مصداق ا
 یخیتار هایمجاورش، اصالت و ارزش یتجار  یفضاشهر و  است که با گسترش

بر مبنای شناخت  این پهنه شهری ینیبازآفر رو نیا ز. ادار شده استخدشه آن
معاصرسازی، اهداف  و یشهر اسالم به مطالعاتو با نگرش  معضالت بافت

	پژوهش حاضر است.
 بر یآن مبتن روشو  یاتوسعه -یهدف کاربرد با پژوهش نیا :هاابزار و روش

 ینیبازآفر یهالفهوها در بحث مداده یاست. ابزار گردآور  یفیتوص -یلیتحل شیوه
در  نیهمچن پردازد.می ارهایبه استخراج مع هاداده لیبا تحلو  است یاکتابخانه

و مشاهده صورت  یدانیم یهایبررس قیآن از طر یواکاو ،مطالعه بافت
	گیرد.می
چهار  یبر مبنا یشهر اسالم یراهکارها گذشته،مطالعات  یبا بررس :هاافتهی
با استناد به و  شده تبیین یو اجتماع یاقتصاد ی،کالبد ی،طیمحستیز اریمع

نقاط قوت و ضعف  نی. همچندنشویاستخراج م معاصرسازی یهالفهومآنها 
در  ینیبازآفر یهالفهوتا ماست گرفته  قرار یجوار آن مورد واکاوهم یپهنه شهر 
  .یابند آنها نمود

نگرش  ازمندین، ختهیه با توسعه افسارگسهشهر در مواج ینیبازآفر :یر یگجهینت
، گذشتههای فرهنگی وسیله ارزش بدینتا  است محورو اصالت بخشهویت

 یابیباز کارگیری عوامل روزآمد و پیشرفتهو با بهجامعه  یازهایمنطبق بر ن
جایگاه اماکن مذهبی در شهر از وجوه مختلف در پژوهش شهر اسالمی . شوند

های بارز آن، معاصرسازی پهنه اهمیت دارد و نمود آنهابرای ارتقای کیفی 
  است. (ع)صالحجوار امامزاده هم

  (ع)های فرهنگی، اصالت و هویت، بازآفرینی، امامزاده صالحمعاصرسازی، ارزشها: کلیدواژه
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  مقدمه
از فرهنگ و  ثرامتهای اسالمی همواره شهر در قلمروی سرزمین

ی هامولفه. این اثرپذیری مجموعه اسالم بوده استتمدن آیین 
مختلفی نظیر رفتارهای اجتماعی، مبادالت اقتصادی، رابطه مردم 

شود که موضوعیت و حکومت، فضا و اماکن مذهبی را شامل می
سه  بیترت نیا بههای گوناگونی از زیست بشر است. جنبه آنها

کالبد و سیمای اسالمی و فضای اجتماعی عنصر انسان مسلمان، 
 نیهم. دین اسالم از [1]دهنداسالمی، به شهر صفت اسالمی می

هم موجب تغییر ساختار و دگرگونی شهرهای پیشین شد و هم  رو
شهرهای جدیدی را با ساختار کالبدی مخصوص به خود ایجاد 

. در این میان اماکن و ابنیه مذهبی، نمود عینی [2]کرد
بخشی اسالمی به شهر و کانون اجتماعی و کالبدی در هویت

ی مختلف نقش هادورهاند. این فضاها در ساختار شهرها بوده
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، آموزشی را داشته و ارتباطات 

ای را گسترش اجتماعی و پیوند عاطفی بین ساکنین محله
و بقاع  هاامامزاده. یکی از مصادیق بارز این قبیل اماکن، [3]اندهداد

دلیل توجه اند و بهمتبرکه هستند که چهره مذهبی به شهر داده
ای زیستی کنندگان فراوان، مجموعهو وجود مراجعه آنهامردم به 

ی آنها پدید آمده است که عالوه بر امامزاده که مرکز جوار همدر 
، ابنیه امامزادهدلیل زوار تجاری پویا به مذهبی است، بافت

دادند و فضاهای مسکونی که ساختار یک محله را شکل می
(نظیر مسجد، حسینیه و تکیه) را شامل  مکمل امامزادهمذهبی 

ی امامزاده یک تعین اجتماعی و نهاد فضا رو نیا ازشود. می
 جوارهممحسوب شده که تعادل زیستی بر بافت  [4]معرفت دینی

  خود در گذشته را به همراه داشته است.
، به همراه بافت مسکونی (ع)جموعه امامزاده صالحدر شهر تهران، م

 یمذهبمراکز  دست نیا ازمجاور، بازار و تکیه باال نمونه بارزی 
. با گسترش شهر تهران به سمت شمال شهر، محدوده است

شد و  اضافه تهران شهر حریمامامزاده صالح و میدان تجریش به 
صالح در راستای پاسخگویی به نیازهای  امامزاده جوارهمبافت 

کرد.  یادیزهای اخیر تغییرات روزمره جامعه شهری در طول سال
دلیل این تغییرات موجب توسعه و پیشروی پهنه تجاری (به

درآمدزایی بیشتر) به داخل حریم عملکردهای دیگر شده و موجب 
حاکم در گذشته این بافت شده است. زیستی  تعادل خوردنبرهم

در ادامه بافت مسکونی که در جهات جنوب و شرق امامزاده 
جوار و ی همهاپهنهتغییر کاربری  لیدلبه، گرفته قرار (ع)صالح
به کارکرد تجاری دچار فرسودگی زودرس شده است و  شدنلیتبد

 باکند بلکه را تهدید می (ع)بافت تاریخی امامزاده صالح تنهانهاکنون 
جوار، یک بین این عملکردهای هم جادشدهیابه ناهماهنگی  توجه

شود. تغییر در نحوه زندگی و تحول در معضل شهری محسوب می
ساختار نیازهای انسان معاصر به همراه باالرفتن میزان سرانه 

دلیل توسعه شهر تهران از جنوب به آن به نصاب حدجمعیت از 
 جوارهمآشفتگی در بافت ترین عوامل برهماز اساسی شمال شهر

پژوهش  هدفاز همین رو،  .روندبه شمار می (ع)امامزاده صالح
است که با  (ع)صالح امامزادهحاضر، بازنگری در بافت ناکارآمد مجاور 

 و بااماکن مذهبی در ساختار شهر  تاثیری از نقش و ر یگبهره
و بررسی راهکارهای نگرش شهر اسالمی، به دنبال تبیین  مطالعه
جوار ی بازآفرینی شهری و ارتقای کیفی فضای بافت همهامولفه

معنی بازآفرینی بهاین امامزاده است. در اینجا باید بیان کرد که 
تجدید نسل و ازنوسربرآوردن است که در نفس خود، نوشدن را دارد 

اهری سازمان فضایی معاصر و یا های ظتواند شامل شباهتو می
سازمان فضایی کهن باشد. ولی رفتارهای فضای معاصر و 

هیچ شباهتی به قبل ندارند و خود  آنهاهنجارهای حادث از 
  .[5]شخصیت و هویتی مستقل دارند
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  های پژوهشپرسش
 (ع)تغییرات کالبدی در ساختار پهنه شهری مجاور امامزاده صالح - ۱

داشته های فرهنگی و هویت تاریخی این بافت ی بر ارزشتاثیر چه 
  ؟.است
 وجوه ارتقای جهت در را راهکارهایی چه شهر به اسالمی هاینگرش -۲

  کنند؟.می ارایه آن اقتصادی و یطیمحستیز کالبدی، اجتماعی،
امامزاده  جوارهمی بازآفرینی و معاصرسازی پهنه هامولفه -۳

و چگونه در  کدام هستندبا نگرش جایگاه اماکن مذهبی  (ع)صالح
  ؟.ابندییمشهر بازنمود 

بنابراین این پژوهش، ابتدا با بررسی مطالعات پیشین، به تبیین 
ی مختلف و متناسب با نگرش شهر اسالمی و جایگاه هامولفه

مراکز مذهبی در شهر و به دنبال آن به ارایه راهکار در ارتباط با 
	.پردازدیم (ع)امامزاده صالح جوارهمبافت  بازآفرینی

  پیشینه پژوهش
بررسی شهر با نگرش به دین مبین اسالم و هویت مذهبی آن 

. بسیاری از بوده استی اخیر هاپژوهشدر  توجه موردموضوعی 
محققین در این حوزه سعی در ارایه راهکارها و رویکردهای 

های مذهبی گذشته به شهر متناسب در جهت حفظ اصالت و ارزش
سازی این امر، بر مبنای جامعه معاصر و بیشتر تالش برای منطبق

دارند. مطالعه پیشینه پژوهشی این پژوهش در دو قسمت 
 بخشتیهوی هامولفهل تدوین مطالعات شهر اسالمی که به دنبا

های مربوط به جایگاه اماکن مذهبی در اسالمی هستند و پژوهش
 گرفته قراری بررس مورددر وجوه مختلف شهری  آنهاشهر و نقش 

است. نتیجه این سیر  شده هیارا ۱بندی در جدول است. این دسته
ی بازآفرینی متناسب با این پژوهش هامولفهمطالعاتی، استخراج 

  .است
  

	های مذهبی در شهرهای شهر اسالمی و جایگاه کانونپیشینه مطالعاتی در حوزه )١جدول 
  شدهاشارهتوصیفات   لفوم  عنوان  نوع  مطالعات

  مطالعات شهر اسالمی

 یهامولفهمفاهیم و 
در راستای  بخشتیهو

دستیابی به شهر اسالمی 
  از ابعاد گوناگون

  کتاب
پذیری هویت در تحقق

	[6]شهرسازیمعماری و 
 الحسابیعلی وکار نقره

)١٣٩٦(  

های هویت در شهرهای جدید و ارایه تبیین مبانی هویت شهری، بررسی چالش
ی، طیمحستیزی ناظر بر کیفیت محیط در محالت شهرهای جدید در ابعاد هاهیتوص

  فرهنگی -کارکردی، کالبدی و اجتماعی

  کتاب
ی حیات پایدار در هاانیبن

  [7]محله
  )١٣٩٧( مهرمعین

تدوین اصول حیات پایدار در محله شامل اصول حیات معنایی پایدار، اصول حیات 
  یطیمحستیزاجتماعی پایدار و اصول حیات 

  مقاله
ی در چیستی شهر ملات

  [8]اسالمی
  )١٣٨٩( زادهینق

توصیف مبانی شهر اسالمی، تبیین ارکان آن به سه عنصر انسان، قوانین و مقررات و 
  ی از سه رکنمندبهرهی شهرهای قلمروی اسالمی بر حسب بنددستهکالبد، 

  مقاله
ماهیت اجتماعی شهر 

  [9]اسالمی
 موسویو  پوراحمد
)١٣٨٩(  

همبستگی اجتماعی های آن شامل ی و ویژگیشهر اسالمبررسی ماهیت اجتماعی 
ای)، اداره شهر (تسلط حکومت بر اداره شهر)، ی صنفی، پیوستگی محلههاتشکل(

 به یعمومفضاهای ی (محدودیت عموم یهاعرصهگزینی و تفکیک جنسیتی، خلوت
  مسجد و دارالحکومه)

  مقاله
ی اجتماعی هامولفه

الگوی شهرسازی ایرانی و 
  [10]اسالمی

و  آبادخلیلکالنتری
  )١٣٩٣مکاران (ه

اسالمی شامل عدالت اجتماعی،  -ی اجتماعی در الگوی شهرسازی ایرانیهامولفهتبیین 
ی و همسایگی)، آرامش و آسایش،  امحلههممشارکت مردمی، امنیت، تعامالت مردمی (

  محرمیت و بهداشت

  مقاله
ی، شهری ورای شهر اسالم
  [11]گنبد و مناره

و همکاران  محمدی
)١٣٩١(  

های شهر اسالمی از منظر و ارکان در شهر اسالمی و تبیین ویژگی هاارزشبررسی اصول، 
  ی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگیطیمحستیزکالبدی، 

  مقاله
 انواع شهر اسالمی و

 - شهر آرمانی سازیشاخص
  [12]اسالمی

و همکاران  پورجعفر
)١٣٩٤(  

های مخالف و موافق شهر اسالمی و ارایه مدل انواع شهر اسالمی، مطالعه بررسی نظریه
ی شهر اسالمی و الگوی پیشنهادی مستخرج از هاشاخصنمونه شهرهای اسالمی، ارایه 
  احادیث برای محله اسالمی

  مقاله
ی در نظم اجتماعمبانی 

  [13]شهر اسالمی
  )١٣٩٧( موالئی

اجتماعی: مشارکت اجتماعی، عدالت  -ینظام فرهنگارایه الگوها و احکام ثابت در 
  اجتماعی، نظارت اجتماعی، همسایگی، حضور در اجتماع و تعامالت اجتماعی

  مقاله
محالت از  دهپاسخمحیط 

 بینیمنظر جهان
  [14]اسالمی

و همکاران  بگلوقره
)١٣٩٦(  

نظر اندیشه اسالمی در وجوه کالبدی، کارکردی، ی محیط از مدهپاسخی هامولفهتبیین 
ی از منظر اندیشه اسالمی و دهپاسخادراکی، روحانی و بررسی ارتباط بین معیارهای 

  مطالعات غربی در محله

  مقاله
راهبردهای پایداری حیات 

در محله با رویکرد 
  [15]اسالمی

و همکاران  مظفر
)١٣٩٨(  

های اسالم: بعد پایداری تدوین ابعاد جامعه آرمانی و حیات مطلوب براساس آموزه
راهکارهای  ارایهی و طیمحستیزاجتماعی، بعد پایداری اقتصادی، بعد پایداری 

  ی و معناییطیمحستیزپیشنهادی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، 

مطالعات مراکز مذهبی و 
  های اسالمیکانون

  مقاله
مذهبی در  نقش مراکز
سرزندگی  افزایش

  [16]شهرهای معاصر
  )١٣٩٤( فردستاری

ی سرزندگی شهری در محدوده هامولفهبررسی جایگاه اماکن مذهبی در شهرها، ارایه 
ی انسانی هامولفهی مصنوع (عملکردی و فرمی) و هاحسب مولفه براماکن مذهبی 

  فرهنگی و معناشناختی) -(اجتماعی

  مقاله
خش در بعوامل هویت

محالت قدیم با 
  [3]های مذهبینشانه

 طالبیو  شاهیوندی
)١٣٩٦(  

دهنده هویت مکان در وجوه مختلف و سنجش و معیارهای شکل هامولفهتبیین ابعاد، 
ی راهکارهاعنصر شاخص) و ارایه  عنوانبهمند مذهبی (امامزاده آن در محله هویت

  فرهنگی و ادراکی - دی، اجتماعیمحیطی، کالبارتقای هویت در محله در ابعاد زیست

  مقاله
نقش اماکن مذهبی در 

  [4]جامعه
و همکاران  ادهمی
)١٣٩٦(  

بررسی نقش دین بر روابط اجتماعی در شهر و مطالعه ارتباطات سنتی بر مبنای اماکن 
  مذهبی در ساختار شهرها

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ینیحامد عابدو  محمدرضا پورزرگر ۶۶

   ۱۳۹۹ بهار، ۱، شماره ۱۰دوره                                                                                                                                                                             جهانپژوهشی نقش  - فصلنامه علمی

  هاابزار و روش

ی بازآفرینی و هامولفهاستخراج  پژوهشهدف اصلی این 
رو در جهت  است. از این (ع)معاصرسازی بافت مجاور امامزاده صالح

ای اتخاذ شده توسعه -دستیابی به اهداف پژوهش، نگرش کاربردی
. استتوصیفی  -و روش تحقیق آن با استناد به شیوه تحلیلی

ای ها، مطالعه اسنادی و کتابخانهآوری دادههمچنین روش جمع
منظور میدانی به صورتبهی بازآفرینی و هامولفهبرای دستیابی به 

 مطالعه موردواکاوی نقاط ضعف و قوت محیطی پهنه شهری بستر 
و رابطه آن  (ع)ین طریق به بررسی موقعیت امامزاده صالحاست. از ا

جواری آن با بازار، تکیه باال، بافت مسکونی، با میدان تجریش و هم
 اثر برروددره دربند، مراکز تجاری و پایانه اتوبوس پرداخته که 

های مختلف، این پهنه، ارزش فضایی گذشته اندازی در دورهپوست
ای اقد کارآیی الزم شده است. روند مرحلهو ف داده دست ازخود را 

 شده هیارا ١مطالعاتی و دستیابی به راهکارهای پژوهشی در شکل 
  است.

  

  
  مدل تحقیقاتی پژوهش) ١شکل 

  

  مبانی نظری
های در چند دهه گذشته بر پهنه زمان مرور بهتحوالت کالبدی 
خوردن اند که موجب برهمفراوانی گذاشته تاثیرتاریخی شهرها، 

اجتماعی  -ها از وجوه مختلف کالبدیتعادل در این قبیل بافت
ها و سعی ها و هویت تاریخی این بافتشده است. واکاوی ارزش

منطبق بر نیازهای جامعه  ود کهموجدر احیای این اصول در بافت 
های ترین رویکردها به بازآفرینی بافتامروز باشد، یکی از مناسب

که در  (ع). از همین رو در بافت مجاور امامزاده صالحاستتاریخی 

محوریت یک مکان مذهبی مطرح است، نگرش به هویت و 
تواند راهکارهای مناسبی را منطبق بر های مذهبی به شهر میارزش

بازآفرینی و معاصرسازی فضای مذهبی و برقراری مجدد تعادل 
  زیستی آن ارایه دهد.

  شهر اسالمی
شهر اسالمی مفهومی پیچیده در ادبیات شهر و شهرنشینی و 
کلیتی است با هویت و شخصیت خاص و مستقل خود که منفک 

های خودش را داشته از عناصر متشکله آن است. هر عنصر، ویژگی
هویتی مجزا از آن است. عناصر و اجزای شهری در و شهر دارای 

کثرت خویش مستقل هستند و شهر در وحدت خود موجودی 
کلی شهر اسالمی به شهرهایی اطالق  صورته. ب[5]مستقل است

 نشات گرفتههای دارای فرهنگ و اعتقادات که در سرزمین شودیم
 ۲ . در جدول[9]اندافتهو یا رشد ی شده جادیااز دین اسالم 

، اندشده مطرحو یا رد تئوری اسالمی  دییتاهایی که در نگرش
  :است شدهی بنددسته
ی دین مبین اسالم بر شهر امری گذار تاثیر ، اهمیت رو نیا از

در مطالعات این حوزه است. با توجه به گستره وسیع  توجه قابل
توان نمودهای یکسان و مشترک آن را در قلمروی اسالمی، می

اغلب شهرهای اسالمی مشاهده کرد. این شهرها از منظر کالبدی و 
. شهر [9]اندزیادی پذیرفته تاثیراجتماعی از فرهنگ اسالمی 

نوعی ارتباط ذاتی،  ضمنی بر وجود دیکاتاشاره و  درواقعاسالمی 
کلی و ساختاری بین یک دین و فضاهای مصنوع شهری است که 

 درواقع. [17]شودهای مشابه میموجب تمایز شهر با دیگر اقلیم
 یهاتراوشکالبدی، مظهر تجلی خاصی از اصول و  نظر ازشهر 
و  هاتمدن، از شهرهای سایر بیترت نیا بهی اسالمی و نیبجهان
صفات و  واسطه به عمومًا شهرها. [18]ستیز امتما هافرهنگ

شود ماهیت مجزا و خاص آن منطقه را ارکانی که به آنها داده می
. سه رکن انسان، قوانین و مقررات و کالبد (فضای دنر یگیمبه خود 

ی صورت فضابهدهنده شهر هستند که عینی) قلمروهای تشکیل
بر شهر و فضای  ، فضای عملی قوانین حاکممانیباافکری انسان 

. ایجاد این سه رکن [8]شوندعینی کالبد و بافت در شهر متجلی می
شهر اسالمی است.  گرنمایانآنها در شهر و برقراری توازن بین 

، شهر اسالمی تعادل منطقی میان نیروهای مختلف گرید انیب به
است. فضای تجاری، اماکن اجتماعی در شهر را ایجاد کرده 

حکومتی همگی در کنار ابنیه مذهبی و الحاقات  مسکونی و نظام
 دراست.  هکردیمآن، گستره متنوعی از امکانات را در شهر برقرار 

اجزای اصلی شهرهای اسالمی مبتنی بر هسته اصلی شهر  گذشته
(مراکز مذهبی، فرهنگی و تجاری)، مجموعه مناطق مسکونی، 

بوده  [19]استحکامات شهر و مجموعه تجهیزات و فضاهای خدماتی
که در این میان هسته شهر محل اجتماعات و انجام امور فرهنگی 

اماکن مذهبی اصلی شهر اعم از مسجد جامع،  جهیدرنتبوده است. 
ها کانون اصلی زندگی اجتماعی و های مطهر و امامزادهحرم
   دهنده شهر هستند.شکل

  .دهدنقشه تبریز را نشان می ۳پالن شهر الجزیره و شکل  ۲شکل 

بررسی مطالعات و 
های شهر نظریه

 اسالمی

 های بازآفرینی پهنه شهریتبیین مولفه

مرحله 
 اول

مرحله 
 دوم

بررسی محدوده مورد 
 مطالعه

 برای ارایه راهکارهاواکاوی معضالت بافت 

استخراج معیارهای 
 شده در وجوه مختلفارایه

استخراج نقاط قوت و 
 ضعف بافت

 مرحله سوم
ارایه راهکارهای بازیابی 
 متناسب با هر جداره

بازآفرینی بافت بر مبنای جایگاه کانون مذهبی 
 در پهنه شهری



 ۶۷ (ع)جوار امامزاده صالحبافت هم یفیک یو ارتقا یمعاصرساز  یهامولفه نییتبـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  [12]ی نظریات شهر اسالمیبنددسته )۲جدول 
  برخی از نقطه نظرات  پردازاننظریه  نگرش به شهر اسالمی  نوع

  نظریات موافق شهر اسالمی
  شهر حاصل فرهنگ و تمدن اسالمی

، سیناسور، ریچارد فرای
ابن ، مارسی، جوزفت ارنست

، ولش، آرماسترانگ، خلدون
  گویثین

بودن دین اسالم، شهر محصول دین اسالم؛ بنیادگرایی، شهری
بودن تمدن اسالمی؛ گسترش فرهنگ شهری سازندگی و شهری

  توسط اسالم

وجود رابطه میان ایمان اسالمی و زندگی 
  شهری

  میچون، ژرژ مارسی، بنت
ی دهبازسازمانارتباط بین ایمان اسالمی و زندگی شهری؛ 

  توسط اسالم شدهفتحشهرهای 

  نظریات مخالف شهر اسالمی

شهر در قلمروی فرهنگ اسالمی تقلیدی از 
  شهرهای قدیمی رومی و یونانی

موریس، ، دادلی ودبری
، پالنول، سواژه، کلودکاهن
  هاموند، خیرآبادی، استرن

بودن شهرهای صفات منصوب به شهرهای اسالمی؛ تقلیدی
بودن فرهنگ تمدن ضدتحرکاسالمی از شهرهای اروپایی؛ 

های شهرهای اسالمی از شهرهای روم اسالمی؛ تقلید ویژگی
  شرقی و میانی؛ عدم تشویق اسالم به تحرک و شهرسازی

شهر در قلمروی فرهنگ اسالمی صفت 
  شرقی است.

  ویرث، بسیم حکیم
ای؛ برداشت الگوی شهرهای دوره اسالمی از الگوی مدیترانه

  اسالمیصفت شرقی جایگزین 
شهر در قلمروی فرهنگ اسالمی فاقد 

یی است که یک شهر هایژگیوشرایط و 
  بایستی دارا باشد.

  کلودکاهن، کاستللو
در شهرهای اسالمی؛ واژه  فردمنحصربهعدم وجود ویژگی 

  ی شهر اسالمیجا داراالسالم به

 فاقد اسالمی فرهنگی قلمرو در شهر
  یخی است.تار استمرار تداوم

  بودن شهرهای اسالمیموقتی  بنت

 ساختار اسالمی فرهنگی قلمرو در شهر
  قاعده دارد.بی و سست

  پالنول، ایلبرت
ی قاعدگیبی و نظمیبعدم وجود ساختار در شهر اسالمی؛ 

  بارزترین ویژگی شهر اسالمی

  

	
  [19]اسالمی شهرهای دسترسی شبکه پیچیدگی نمایش الجزیره؛ شهر پالن )۲ شکل

  

 
  [20]میالدی ۱۴نقشه تبریز؛ طرح مینیاتوری مربوط به قرن  )۳شکل 

  

  نقش اماکن مذهبی در ساختار شهر اسالمی
های مذهبی نظیر مساجد، همواره در طول تاریخ اماکن و کانون

اند. کننده در شهر بودهها، نقاط کانونی و تعیینمقابر و امامزاده
حضور بناهای مذهبی در شهر از ظهور اولین شهرها تاکنون تداوم 

. اصل حیات جمعی [3]ی شهری عجین شده استزندگ باداشته و 
و به دنبال خود  داده رخر این فضا و زندگی شهری افراد در بست

را به همراه داشته است. اماکن مذهبی از  جوارهمرونق بافت 
مکانی اجتماعی و سیاسی  عنوانبهدیرباز عالوه بر کاربری عبادی 

های شهری نظیر بازار، گیری هسته. شکل[21]شدندشناخته می
است.  هدهمشا قابلدلیل رونق این قبیل فضاها در عموم موارد به
ها و های شهرهای اسالمی کانونترین ویژگییکی از مهم واقعدر

ها را در بافت مراکز مذهبی هستند که توازن مناسبی از کاربری
شدن فضای زیست اند و باعث فراهمخود ایجاد کرده جوارهم

بخشی به محیط، تقویت نشاط و سرزندگی اند. هویتمطلوب شده
ی به فضای شهری، ارتقای حس مکان در در محیط، ارتقای دسترس

های ویژگی جمله زا [16]محیط شهری و کمک به پایداری محیط
ارزشی و ماحصل حضور اماکن مذهبی در شهر هستند. به مفهوم 
کلی اهمیت مراکز مذهبی در ساختار شهر، گردآوری مردم، ایجاد 
. [4]ارتباط، همدلی، همفکری و منافع مشترک جمعی بوده است

نشانه شهری، در پویایی، خوانایی  مثابه بهمذهبی  اماکن نینهمچ
اماکن  درمجموع. [3]ندهست ثرومداشتن به محالت شهری و تعلق

جایگاه  ۴. در شکل [4]آیینی در شهر، نماد زندگی جمعی هستند
اماکن مذهبی و نقش آن در روابط اجتماعی در شهر تبیین شده 

  است.
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  مطالعه موردمحدوده 
جغرافیایی خود، بقاع متبرکه و  تیموقع تناسب بهشهر تهران 
. این اماکن است دادهی جادر خود  را یمختلفهای امامزاده

  دهی به شهر کهن نقشی مذهبی در طول تاریخ، در شکل
ی درون دارالخالفه هاامامزاده دسته دواند و به کرده فایااساسی 

نظیر امامزاده یحیی، امامزاده زید، امامزاده سیداسماعیل، امامزاده 
هایی که در مناطق خوش حسن و امامزاده عبداهللا و امامزاده

ی تهران نظیر امامزاده صالح تجریش، امامزاده قاسم وهواآب
م تقسی و امامزاده داوود در شمال ارتفاعات فرحزاد گالبدره
  .[22]شوندمی

که در ضلع جنوبی میدان تجریش  (ع)امامزاده صالحمجموعه 
ای عمده راتییتغاز تحوالت معاصر شهر دچار  ثرامت، شده واقع

در چند دهه اخیر تمامی  کبارهیبهشده است. با توسعه شهر تهران 
ارتفاعات شمالی شمیران که روستایی بیش نبود، آکنده از بافت 

ها و معابر این منطقه را بافت تجاری خیابان و جداره شد یمسکون
که مکان مذهبی در ییالق شمال شهر  (ع)فرا گرفت. امامزاده صالح

به بافت مسکونی متراکم  جهت کرفت، از یتهران به شمار می
همراه بازار و تکیه باال  به یطرفسنتی گذشته خود متصل بود و از 

تهران با نظام اجتماعی و  تصویری از یک محله سنتی در شهر
از این  ثرامتگذاشت. این مجموعه فرهنگی کهن به نمایش می

ها و انفجار جمعیتی، دچار تحول عظیمی در فضای دگرگونی
حال  در کهی اگونهبهشهری و زندگی ساکنان خود شده است، 

عنوان یکی از معضالت بافت تاریخی در تهران، نیازمند حاضر به
تجریش  (ع). بافت امامزاده صالحاست شیپاالو  مطالعه، بررسی
. در این است بودهی مذهبی و تاریخی هاارزش بافضایی همراه 
های حیاتی، ها گذرهای اصلی و فرعی همانند رگقبیل مجموعه
صورت ارگانیک ها را بهمحله جمله ازهای مهم شهر عناصر و المان

فضای زدند و در این میان میدان اصلی شهر و پیوند می هم به
های شهر کانون شروع مسیرهای ارتباطی به کلیه محله مذهبی،
خوردن این توازن پنهان در . تحوالت معاصر موجب برهم[23]بودند

شهر شده است. در گذشته، جایگاه این امامزاده در حاشیه شمالی 
ضمن  دیوالفوآسفرنامه بوده است. در  تیپراهمتهران بسیار 

است که در محوطه  شده اشارهتوصیف این مکان به چنار عجیبی 
شود و قطر است: "کمتر نظیر آن در دنیا پیدا می داشته قرارآن 
توان دقیقًا با رقم معین کرد. هر یک از العاده آن را نمیفوق
ی در باالی بنای مسجد و سالکهنهای آن مانند تنه درخت شاخه
کثیری را  اطراف سر به آسمان کشیده است. این درخت عده سایر

. این درخت که یکی از نمادهای [24]دهد" خود پناه می در سایه
 است شده دهیبر ١٣٧٩تاریخی و هویتی شمیرانات بود در سال 

  ).۶و  ۵های (شکل

  

  
  جایگاه اماکن مذهبی در ساختار شهر و بازنمود ابعاد مختلف آن) ٤شکل 

  

 مراکز مذهبی

 هسته کانونی شهر

  مدرسه و
 آموزش

بازار و 
 تجارت

محله 
 مسکونی

  مراکز
 حکومتی

  تعامالت تعامالت اقتصادی
 اجتماعی

تعامالت 
 فرهنگی

مردم و 
 حکومت

 

عناصر  برقراری تعادل بین

 شهری مختلف

دهی محوریت و سامان

 مجموعه خدمات شهری با

آمدن فضای شهری فراهم

 با محوریت مردم

ثیرگذاری بر روابط ات

 اجتماعی در شهر
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  [25] (ع)امامزاده صالح سالکهنایوان شمالی، گنبد و چنار  )۵شکل 

  

  
  [25] (ع)مجموعه امامزاده صالح سالکهنچنار  )۶شکل 

  
عامل پیوند بین بافت فرسوده  (ع)امامزاده صالحدر شرایط کنونی، 

تجاری و بازار  پهنه و قرار گرفتهکه در ضلع جنوبی میدان تجریش 
این شمالی  های، است. پهنهشده واقع آنکه در ضلع شمالی 

بودن آن جوارهمواحدهای تجاری و بازار و استقرار دلیل امامزاده به
و با توجه  استباالیی  ییدرآمدزاسواره دارای توان  پرترددبا معابر 
بر روی  یگذار هیسرمادر این محدوده،  حد از شیبام حبه ازد

مرتبط  هایبنابراین پهنه .داردبسیار زیادی  سودواحدهای تجاری 
 بهاهمیت تجاری  درجه اول کهبا معابر اصلی و بازار تجریش 

با توجه به حاضر  حال در و انددادهتغییر کاربری آیند می شمار

یکی پس از  جوارهم قطعات ،قابلیت دسترسی از معابر اصلی
و تخریب و نوسازی تبدیل به واحد و یا  عملکرددیگری با تغییر 

). ١٠و  ٩، ٨، ٧های شوند (شکلمیتجاری بزرگ  هایمجتمع
پهنه جنوبی امامزاده در ی شهری یکمبود خدمات و امکانات زیر بنا

 جوارهم هایبه تجاری توجه باجمعیت  تراکم همچنینو  (ع)صالح
اده بسیاری از ساکنین بومی منطقه را ز اماماین ضلع شمالی 

احداث  است.کرده مجبور به ترک و تخلیه محله تاریخی تجریش 
قائم، تندیس و ارگ در نزدیکی  جمله ازهای تجاری بزرگ مجتمع

 یتصور  رقابلیغبه میزان  امامزاده، میزان تردد و ترافیک انسانی را
است. ازدیاد جمعیت در درون بازار و تکیه باالی امامزاده  برده باال

کند. این تغییر و در زمان اوج، حتی حرکت پیاده را مختل می
جوار، ارزش تاریخی مجموعه تحول در نظام عملکردی ابنیه هم

 امامزاده را دچار مشکل بنیادی کرده است. بنابراین این پهنه
 استموقع و سریع شناسی بهشهری در حال حاضر نیازمند آسیب

تا ضمن مهار گستردگی تغییر عملکرد مسکونی به تجاری با تراکم 
های فرهنگی و اصالت تاریخی آن نیاز، ارزش حد از شیبباال و 

  بازیابی شوند.

  

  
میدان ) ١؛ [25]، تهران(ع)دسترسی سواره و پیاده به امامزاده صالح) ٧شکل 

) تکیه ٦) بازار؛ ٥) مسجد همت؛ ٤) پارکینگ؛ ٣) خیابان شهرداری؛ ٢تجریش؛ 
  (ع)) امامزاده صالح٧باال؛ 

  

	
  ، تهران(ع)تکیه پایین امامزاده صالح )٨شکل 
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  ، تهران(ع)تکیه باالی امامزاده صالح )٩شکل 

  

 
  تهران ،)ع(صالح امامزاده به منتهی پرتردد تجاری راسته )۱۰ شکل

  
  هایافته
ها در جهت دستیابی به اهداف پژوهش در دو بخش مجزا یافته
منظور . در ابتدا واکاوی مطالعات گذشته بهاست نظر مورد

و سپس بررسی معضالت و کمبودهای  هامولفهدستیابی به 
، در راستای تحقق امر بازآفرینی انجام (ع)محدوده امامزاده صالح

  است: شده ارایهشود، که در ذیل می
شهری با نگرش  و معاصرسازیهای مولفه بازآفرینی واکاوی یافته

  های گذشتهبه کانون مذهبی در پژوهش
ی نو که در زمینه نگرش اسالمی به شهر هاپژوهش مطالعه با

ی بازآفرینی پهنه شهری مجاور هامولفه)، ١انجام شده (جدول 
در ارتباط با  رو نیهمشوند. از تدوین می (ع)امامزاده صالح

ی شهر هامولفههای قبلی، در پژوهش شدهارایههای مشترک زمینه
ی، کالبدی، اقتصادی و اجتماعی طیمحستیزهای اسالمی به حوزه

شوند. برای تحقق ارایه می ٣و مطابق جدول  شدهی بنددسته
ی بازآفرینی و معاصرسازی هامولفهاهداف پژوهش، تبیین 

گیرد و در ز بین این راهکارها صورت میا مطالعه موردمحدوده 
  شود.بازنمایی می (ع)امامزاده صالح جوارهمبافت 

های منظور ارایه یافتهبه مطالعه موردبررسی معضالت محدوده 
  پژوهش
متشکل از مجموعه زیستی با  (ع)امامزاده صالح جوارهمبافت 

عناصری نظیر بازار، تکیه و محله مسکونی است که در تحوالت 
و هویت تاریخی و  شده یمتعدددوران معاصر دچار معضالت 

اصالت مذهبی آن درگیر مناسبات جامعه شهری امروز شده که با 
بیگانه است. بازآفرینی بافت و احیای هویت آن، نیازمند توجه  آن

ی است که با توجه به تنوع پهنه شهر و وجوه مختلف  به ابعاد
های مجموعه، واکاوی از جداره کدام هرعملکردی و کالبدی 
 گرفته است قراری مجزا و منفک بررس موردمعضالت این بافت 

	).۴(جدول 

  
  (ع)امامزاده صالح جوارهممنظور بازنگری در بافت ناکارآمد پیشینه پژوهشی، به شده ازاستخراجی شهر اسالمی، هامولفه) ۳جدول 

  هاویژگی  مولفه

  یطیمحستیز
؛ زیبایی بصری، توجه به اقلیم، امکانات بومی، فضای سبز و مناظر طبیعی؛ ایجاد فضای وهواآبی محیطی، هایآلودگتوجه به منابع طبیعی، 

، ستیزطیمحسبز و منظر طبیعی، زیبایی بصری؛ سازگاری شکل ساختمانی شهر با شرایط طبیعی، همگامی با بوم طبیعی شهر؛ توجه به 
		,7	,6	,3][15	,11ی طبیعی (در حریم اماکن مذهبی) منظرساز پاکیزگی محیط، 

  کالبدی

بخشی به منظر شهری؛ پیوند با طبیعت، توجه به قدر، هندسه و تناسبات، توجه شهر، تنوع کالبدی، هویت بخشتیهوتوجه به عناصر 
یی؛ درنظرگرفتن نفع عمومی، حق استفاده از کلیه اماکن عمومی برای همه، توجه به معماری اسالمی؛ گرادرون، مراتبسلسلهی، سادگ به

بخشی به محیط، تقویت نشاط و سرزندگی در محیط، ارتقای دسترسی به فضای شهری، ارتقای حس مکان در محیط شهری، کمک به هویت
	[16	,14	,11	,6]پایداری محیط

  اقتصادی
کارکردهای شهری، توجه به یی؛ توسعه صنایع، اقتصاد پویا، توزیع مناسب زااشتغال، ریپذدیتجدی هایانرژ وقف، پرهیز از اسراف، قناعت، 

های صحیح اقتصادی، برابری توزیع گیری از سنت وقف، قناعت)؛ ایجاد انگیزههای بالقوه شهر؛ مبانی دینی پایداری اقتصادی (بهرهظرفیت
	[15	,11	,7	,6]ثروت، حرمت اسراف و احتکار

  اجتماعی

پذیری، مشارکت مردمی، های ملی و مذهبی؛ برقراری امنیت، اجتماعگیری نهادهای مردمی، تقویت مراسم و آیینهای مردمی، شکلفعالیت
ی، وجدان عمومی؛ ر یپذتیمسئولی و تعامالت اجتماعی؛ امنیت اجتماعی، مشارکت جامعه و همبستگی اجتماعی، پاکیزگی، دوستهیهمسا

اجتماعی؛ عدالت اجتماعی، مشارکت مردمی، مشارکت اجتماعی، عدالت اجتماعی، نظارت اجتماعی، همسایگی، حضور در اجتماع، تعامالت
های مراکز مذهبی، تبدیل مراکز به پاتوق جوانان، توجه امنیت، تعامالت مردمی، آرامش و آسایش، محرمیت و بهداشت، مشارکت در فعالیت

	[13	,11	,10	,7	,6	,3]یفرهنگ یهاتیفعاله ب
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  و واکاوی آن (ع)های اضالع اربعه امامزاده صالحبررسی کاربری )٤جدول 
  تصاویر  ضعف  تصاویر  قوت  عملکرد  ضلع

  شمالی

  تکیه باال

عنصر تاریخی هماهنگ با امامزاده؛ 
عامل ارتباط بازار با امامزاده؛ وجود 

 باارزشفضای باز و عرصه عمومی 
  فرهنگی

 

های تجاری با عدم انطباق فعالیت
ها؛ ماهیت تکیه؛ تراکم زیاد تجاری
  هاتراکم پیاده و ادغام آن با تجاری

 

محور حرکتی دارای قدمت تاریخی؛ 	بازار
  پهنه تاریخی مراتبسلسلهحفظ 

 

های تجاری ها و کاربریوجود فعالیت
شمار در طول نامرتبط؛ تراکم پیاده بی
  گردیروز و شب

 

  مسکونی  جنوبی

بافت مسکونی و تاریخی و ارگانیک 
ها؛ حفظ بافت تاریخی کوچه زغالی

باهویت محله در مجاورت امامزاده؛ 
ارتباط مناسب محله با محور 

   تکیه باال و بازار امامزاده و

افزایش تراکم و تغییر کاربری؛ 
ی و ربومیغشدن افراد جایگزین

مهاجرت افراد بومی منطقه؛ وجود 
تداخل پیاده و سواره و مشکالت 

  ترافیکی
 

  غربی

رودخانه 
دربند 

 مقصود بیک

های طبیعی بالقوه در قابلیت جاذبه
های روددره دربند؛ ایجاد جاذبه

  بصری

 

تجمع معتادان در محور رودخانه؛ 
آلودگی و انباشت زباله در محور 

و  فروشاندسترودخانه و وجود 
  ی ناسازگارهایکاربر 

 

پایانه 
مسافربری و 
 مسجد همت

وجود فضای باز برای حفظ 
فضایی؛ امکان تخلیه  مراتبسلسله

  بارانداز و بارگیری در فضای باز
 

اشغال وجود ترافیک و تراکم خودرو؛ 
فضای باز شهری؛ تداخل امنیت عابران 

دلیل تداخل نامناسب پیاده و پیاده به
سواره؛ ناهماهنگی میان عملکرد 

   مسجد همت و امامزاده

  مسکونی  شرقی

بافت مسکونی تاریخی در محدوده 
خیابان شریعتی، کوچه کاشف؛ 

ساختار تاریخی؛  مراتبسلسلهحفظ 
   محله تاریخی حفظ هویت بافت

تغییر کاربری بافت مسکونی به 
تجاری؛ تداخل معابر پیاده و سواره و 

ی افراد بوممشکالت ترافیکی؛ مهاجرت 
   هاو حضور غیربومی

  

  بحث
 دهیتنو درهمی مختلف هاپهنهشهرهای تاریخی که متشکل از 

کردن رابطه میان نیاز شهروندان و برقرار با  هاقرنبودند، در طول 
بر روابط اجتماعی بلکه بر تعامالت اقتصادی  تنهانهفضای شهری 

. شهرهای گذشته با وجود ظاهر اندگذاشته تاثیرو سیاسی نیز 
خود دارای قانونمندی پنهان بودند که ضمن پاسخگویی به  نظمیب

یک  بسیاری از احتیاجات و نیازهای شهروندان، نظام شهری به
بود. تغییرات و دگرگونی بنیادین  افتهی دستتعادل زیستی 

دلیل توسعه اماکن مذهبی به جوارهم یهابافتشده در انجام
را دچار  جوارهم یهاپهنهتوازن  تنهانهشهرها و ازدیاد جمعیت 

 یاراضدلیل باالرفتن ارزش اشکال و نارسایی کرده است بلکه به
، فرسودگی زودرس در آنهاییر کاربری اماکن مذهبی و تغ جوارهم

را پدید آورده است و مطالعه معضالت بافت را  هابافتاین قبیل 
بنابراین در راستای نیازمند بررسی وجوه مختلف آن کرده است. 

ها بر مبنای شده، یافتهاهداف این پژوهش و مطالعات انجام

ی، کالبدی، طیمحستیز نهیزمی شهر اسالمی در چهار هامولفه
اقتصادی و اجتماعی به همراه واکاوی خصوصیات و معضالت 

در جهت بازآفرینی و  تینها درو  گرفته قرار، مطالعه موردبافت 
در  هامولفه، (ع)امامزاده صالح جوارهمی پهنه شهری معاصرساز 

یابند. جنبه اجتماعی آن بازنمود می ژهیوبهوجوه مختلف بافت 
ها و ، انتخاب روشاست یاجتماعمری نوسازی شهری ا چراکه
تواند خطر دگرگونی اجتماعی های مناسب در این مسیر میگزینه

ی سودآوری اقتصادی، جا بهجایی را کاهش دهد و ناشی از جابه
. این تحلیل براساس نگرش [5]سودآوری اجتماعی حاصل شود

پژوهشی، در پی ارایه راهکارهایی در جهت بازآفرینی و 
ی فرهنگی و اصالت را در این پهنه هاکه ارزشی است معاصرساز 

شهری حفظ و بازیابی کند. بنابراین این امر لزوم توجه به 
کند. این عملکردهای مختلف هر بخش از بافت را نمایان می

شده  ارایه ۱۱بازنمایی به تفکیک هر بخش و عملکرد آن در شکل 
  .است
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  با نگرش به جایگاه اماکن مذهبی در شهر (ع)و ارایه راهکارهای بازآفرینی بافت ناکارآمد امامزاده صالح هامولفهتبیین ) ۱۱شکل 
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	گیرینتیجه
 (ع)امامزاده صالح جوارهمروند تغییرات کالبدی و اجتماعی در بافت 

مند و با اصالت ی هویتهاارزشدر طول چند دهه اخیر بسیاری از 
این پهنه تاریخی شهر تهران را از بین برده و یا دستخوش تغییرات 

ی قانونمند این نینشهم. از همین رو واکاوی استبنیادین کرده 
 ی تاریخی برای دستیابی به اصالت و هویت پنهان کههاپهنه
ی اصلی راهکارهای فرهنگی را در آن به نمایش بگذارد، از هاارزش

رود و تحقق معاصرسازی شهری در این بافت تاریخی به شمار می
. نظام عملکردی برای دستیابی به چنین دکنیم ریپذامکانرا 

اهدافی نیازمند مطالعات بنیادین تاریخی و انطباق آن با جامعه 
  ی در آن به منصه ظهور رسد.معاصرساز ، تا مفهوم استامروزی 

ی مذهبی هستند هاپهنهدر بسیاری از شهرهای ایران که دارای 
ی اخیر هاسالو در  استاین قبیل تغییرات کالبدی انجام شده 

مشکالت فراوانی را در نظام شهری و تعامالت اجتماعی، اقتصادی 
از  ترفبرونو سیاسی شهروندان ایجاد کرده است که در راستای 

عامل، بازگشت به  نیترمهم، انکار رقابلیغاین معضل شهری 
صورتی که است، به هابافتهویت و اصالت تاریخی این قبیل 

تعادل نسبی میان عملکردهای مختلف، برقرار شود. همچنان که در 
ی مذهب، اقتصاد، سیاست و هامولفهگذشته توازن منطقی میان 

یازهای شهر و شهروندان برقرار سکونت در راستای پاسخگویی به ن
، بنابراین دستیابی به یک بازآفرینی کارآمد در خصوص بوده است

 (ع)امامزاده صالح رفتهازدستی فرهنگی و هویت هاارزشاحیای 
ی هاپهنهنیازمند ایجاد انطباق و تعادل کارکردهای مختلف در 

  .استآن  جوارهم
ی ماندگار هاارزشه از طرفی فرهنگ و مدنیت یک جامعه وابسته ب

دلیل قدمت تاریخی و ی مذهبی بههاکانونکه  استدر آن جامعه 
ی واالی مذهبی و فرهنگی، یکی از عوامل مهم هاارزشدارابودن 

. در روندیمدر راستای حفظ و اشاعه مدنیت یک سرزمین به شمار 
 دکنندهیبازدی اخیر با توجه به استقبال و جمعیت روزافزون هاسال

به سمت سودآوری  آنها جوارهمی هاپهنهاز این قبیل اماکن، 
و این مساله ضربه مهلکی بر  اندداکردهیپاقتصادی گرایش شدید 

ی اجتماعی، فرهنگی و مذهبی این قبیل اماکن وارد هاارزش
مداخله در بافت و جلوگیری از تغییر در نظام  جهیدرنت. کندیم

در  زیآمتیموفقکارهای اصلی و از راه جوارهمی هاپهنهکاربری 
. گام بعدی جلوگیری از رودیمبه شمار  آنهاجهت بازآفرینی 

 عمالً تراکم در آن،  باالرفتناست که با  هاپهنهافزایش میزان تراکم 
ی هاسالدر  تاً ینها. ابدییممیزان سرانه جمعیت منطقه افزایش 

امامزاده  ی مختلف که در بافت مجاورهاساختماناخیر در طراحی 
است  شده استفادهی مختلف معماری هاسبکقرار دارند از  (ع)صالح

ی شهری هابدنهکه این موضوع با ایجاد تشویش و اغتشاش در 
ی فرهنگی و اصالت تاریخی این کانون مذهبی هاارزش، جوارهم

ی کرده است. بنابراین ر یناپذجبرانمهم شهر تهران را دچار بحران 
با کنترل فرآیند تولید معماری در ابنیه مجاور امامزاده امکان 

تعادل بصری در این نقطه مهم تاریخی و مذهبی شهر تهران محیا 
  .شودیم
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