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Water-mills, as ecological crafts, were not limited to the function of 
turning grain into flour but also brought about social relations, economic 
exchange, cultural contact, and people connection. The Kahak Water-Mill is 
an unknown building from the early Qajar period, located in the Marzdaran 
neighborhood of Tehran, as evidence of the lifestyle of ancient Tehran, Iran. 
Today, the development of Tehran has left the building abandoned, and the 
originality and integrity of the building have been damaged.  This study's main 
purpose is to recognize the Kahak Water-Mill building in terms of history, 
function, and architecture. Literature reviews and field studies have been used 
to collect the necessary information. Kahak Water-Mill, as part of a complex, 
was an important place in Kahak village, and today, losing parts of that 
complex, including the garden and the connection of components such as the 
water with the mill, has blemished its identity and the complex with the 
damaged connections must be restored. 
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 پژوهشی مقالۀ    

 آسیاب کََهک تهران 
بازشناسی با تکیه بر اسناد تاریخی، تصویري و مطالعات میدانی 

 3*مؤذنسجاد   ،2نیا، رضا رحیم 1نادیا مهردادیان

بافت آموختۀ کارشناسی دانش  .۱ و  ابنیه  احیاء  و  دانشگاه  ارشد مرمت  و شهرسازي،  معماري  دانشکدة  معماري)،  (میراث  تاریخی  هاي 
 المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران بین 

 المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران استادیار گروه مرمت و احیاي بناهاي تاریخی، دانشکدة معماري و شهرسازي، دانشگاه بین  .۲
 ، ایران استادیار گروه مرمت، دانشکدة معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران  .۳

 خالصه  ه اطالعات مقال

 1400/ 04/ 11 :افتیدر
 1400/ 06/ 25 :رشیپذ

 1400/ 10/ 25 :نیآنال انتشار

ها، بناهایی تاریخی با وجه عملکردي بوده که با پیشرفت صنایع، دیگر استفاده و رونق پیشین آسیاب 
از اوایل دورة قاجار است که در محلۀ مرزداران شهر   شدهشناخته تر  خود را ندارند. آسیاب َکَهک بنایی کم 

هاي میان توسعه  و در حال حاضر در   اي از تهران قدیم قرار گرفته عنوان شاهدي بر نحوة زیست دوره تهران، به 
و  عملکردي  تاریخی،  نظر  از  کََهک  آسیاب  بناي  بازشناسی  مطالعه،  این  است. هدف  فراموش شده  شهر 

هاي میدانی بهره گرفته شده است. اي و بررسی معماري است. براي گردآوري اطالعات الزم از روش کتابخانه 
تر داراي نقش کلیدي در چرخۀ حیات اي وسیع خشی از مجموعه عنوان ب ها، آسیاب کََهک به یافته  بر اساس

هایی از آن مجموعه، ازجمله باغ و قطع ارتباط اجزاء با هم روستاي َکهَک بوده و امروزه با از بین رفتن بخش 
مثل عدم ارتباط آب قنات با آسیاب، هویت آن مخدوش و براي بازیابی این بنا باید به احیاء کل مجموعه و 

 . رفته، پرداخت مجدد روابط ازدست   پیوند 

 تهران، آسیاب، کَهَک، بازشناسی، مستندسازي  :هادواژهیکل

 : مسئول ةسندینو

 مؤذن سجاد 
استادیار گروه مرمت، دانشکدة معماري  
صنعت   و  علم  دانشگاه  شهرسازي،  و 

 ایران، تهران 
 یک:الکترون پست
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 مقدمه 

  امروز،   شهرسازي   و   معماري   فضاي   در   اصلی   هاي دغدغه   از 
حفظ   موضوع  و  تاریخی،    شناسایی  ارزشمند  عنوان  به بناهاي 

از  بناهایی که در  نمادي  زمان خود بر    هویت یک شهر است. 
اجتماعی   نیازهاي   اساس  انسان   زیستی،  اقتصادي  شکل  و  ها 

ی است  درحال شود. این  ها توجهی نمی گرفتند؛ ولی امروزه به آن 
می   که  بناها  این  معرفی  و  شناسایی  جهت   توان با    حفظ   در 

م برداشت. در این میان  هاي میراث تاریخی و فرهنگی، گا ارزش 
ها هستند؛ چراکه این  هاي درخور توجه، آسیاب یکی از مجموعه 

ها، تنها به کارکرد تبدیل  خصوص فنون پیوسته به آن بناها و به 
محدود نبوده، بلکه موجب ایجاد روابط    از ی موردن غالت به آرد  

می  فرهنگی  تعامالت  و  اقتصادي  مبادلۀ  است  اجتماعی،  شده 
 )Salehi, 2014 ( ها تا چندي پیش بر سر راه مسیرهاي  . آسیاب

احداث   مناسبی وجود داشت،  موقعیت مکانی  آب، هر جا که 
زمین می  کشاورزي  محصوالت  تا  براي  شدند  را  اطراف  هاي 

بخشی    تنها نه هاي کوچک آبی  استفادة مردم آماده کنند. آسیاب 
 بردن  کردند، بلکه در باال می   تأمین از نیازهاي جامعه روستایی را  

 Paply( اند  سهم بسزایی داشته   استقالل معیشتی روستاها   سطح 

yazdi, 1985 ( .  ی زراع   ي ها ن ی زم   جوار   در   ها اب ی آس   ي ر ی قرارگ  
  نظام   معرف   و   شاخص   ي کالبد   عنصر   به   را   ها آن   ها، شهر   رامون ی پ 
  مزارع   و   روستاها   با   شهر   ي مرکز   ۀ هست   ارتباط   و   شهر   ی ست ی ز 
  صدق   هم   م ی قد   تهران   مورد   در   اصل   ن ی ا .  کند ی م   ل ی تبد   رامون ی پ 
  ی زراع  ي ها ن ی زم  و  ي اقمار  ي روستاها  با   ي مرکز   ۀ هست   کند، ی م 

   . بودند   ها ن ی زم   ن ی ا   ي د ی تول   محصوالت   به   وابسته   عناصر   ي دارا   که 
هاي  بر همین اساس یکی از عناصر معماري شاخص آبادي 

تهران  حاضر    بودند؛   ها اب ی آس   م ی قد   پیرامون  حال  در  اگرچه 
  ا ی و   شده   رها   شهر   در  مخروبه  صورت ه ب   ا ی  ها ن آ از    ی بخش مهم 
  اب ی مثل آس  یی ها نام ی ول   ، اند رفته  ن ی ب  از  ي شهر  ي ها در توسعه 

و  فرمانفرما،   گاومیشی  آسیاب  داوودیه،    اب ی آس آسیاب شمال 
 ,Mehrdadianتوجهند (   قابل در متون و اسناد تاریخی    دوالب 

  - است   مقاله   ن ی ا   موضوع   که -   ها اب ی آس   ن ی ا   از   ی ک ی   . ) 2021
است    2منطقۀ    در   واقع   َکَهک   آسیاب  تهران  شواهد    که شهر 
ماندگاري از    عنوان سند به   این بنا است.    مانده ی باق آن    ي کالبد 

اي از زیست شهر تهران  دهندة دوره قاجار، نشان   آغازین   دوران 
است که زندگی روستایی در جوار زندگی شهري در آن جریان  
است.   بوده  باغداري  و  کشاورزي  مردم  اکثر  شغل  و  داشته 

گذر   با   ب ی ترت ن ی بد  بنا،  کهولت  و  قدمت  به  و    توجه  زمان 
فرهنگی دگرگونی  بناي نسل   هاي  به آسیاب می   ها،  عنوان  تواند 

  مهم در   کالبدي   گذشته و یک عنصر   فرهنگ   ف و حافظ معر 
با این وجود براي   هویت شهر تهران، نقش ایفا کند.  داشت پاس 

تر در بین مردم ساکن محلی شناخته شده  کم   که آسیاب َکَهک،  
تصاویر هوایی   و  ثبتی  پروندة  در  از مطالب موجود  است، غیر 

ندارد. همچنی سال  اطالعات دیگري وجود  بنا  هاي مختلف،  ن 
شرکت مشاور    مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار نگرفته و تنها 

اي براي  سازي اولیه هاي خود، طرح احیا و باززنده میر در پروژه پل 
است   داده  ارائه  َکَهک  راستا    ) Polmir, 2001( آسیاب  این  در 

عنوان یک نمونۀ  نویسندگان شناخت و معرفی آسیاب َکَهک را به 
 اند. موردي ارزشمند مورد توجه قرار داده 

ی  بازشناس عالوه بر موضوع آسیاب کهک، ضرورت و اهمیت  
تر نیز حائز اهمیت ویژه  معماري تاریخی در یک دیدگاه کالن 

 ;Alehashemi, 2012( هاي مختلف  مقیاس در  بازشناسی    است. 

Jafarpour Nasser, 2018; Valibeig & Kourangi, 2019 (    و
معماري   آثار  فنی   ,Holakouei & Rahimnia( مستندسازي 

و    ) 2018 گرفته  قرار  محققین  برخی  توجه  اي  ه جنبه مورد 
ه است؛  آورد   ارمغان   به   را   ها شهر   و   آثار   ي معمار   از   ي ا ناشناخته 

هاي  ه به معدود نمونه ها با توج ي آسیاب معمار   ی بازشناس ولی  
الخصوص در تهران، مورد توجه جدي قرار  ها علی مانده از آن باقی 

این در حالیست که توجه و بازخوانی منابع اصیل    است.   نگرفته 
آسیاب  و  آبی  منابع   ;Enayatolah et al., 1971( ها  دربارة 

Karajī, 1966 (   هایی در ارتباط با منابع آبی در شهر  و پژوهش
 ,Maleki & Khorsandi Aghaie, 2005; Motamedi( تهران  

2002; Shirazian, 2016 (    .از نگاه پژوهشگران دور نمانده است 
تمدن شهر    و   فرهنگ   از   معرف بخشی   عنوان آسیاب َکَهک به 

  کارکردى سازوکارهاي   و  بنا  معمارى   شیوة  دیدگاه   دو   از  تهران، 
شناختی باید مورد توجه قرار گیرد.  مردم   و   از لحاظ فرهنگى   و   آن 

 

«ویژگی بدین  پرسش  به  پاسخ  جهت  در  مقاله  هاي  ترتیب، 
ها و  معماري و روند تغییرات آسیاب و باغ کهک از اولین نشانه 

شده   سازماندهی  است؟»  بوده  چگونه  تاکنون  تاریخی  اسناد 
تاریخی  اثر  این  بازشناسی  راستا  این  در    اصلی   هدف   است. 

زمینه و هدف از نوع    بر اساس در این مطالعه که    . ت اس   پژوهش 
روش پژوهش  رویکرد  با  بوده،  کاربردي  کیفی،  هاي  شناختی 

اند.  آوري شده اي و میدانی گرد ها از طریق مطالعات کتابخانه داده 
تاریخچۀ   بنا در شهر تهران،  این اساس موقعیت قرارگیري  بر 

تفسیر،    منظور به آسیاب، اجزاي عملکردي، معماري و سازة آن  
اکتشاف و توصیف بناي آسیاب َکَهک، مورد مطالعه و بررسی  

 . قرار گرفته است 

 موقعیت قرارگیري بنا 
بود و طرشت، فرحزاد، پونک    آبادي   در زمانی که تهران هنوز 

هاي پهنۀ غربی تهران بودند، آسیاب َکَهک  و باغ فیض از آبادي 
ها و در ناحیۀ  آبادي خارج از محدودة اصلی شهر، در میان این  

گرفته  هاي صورت بررسی .  شمالی اراضی طرشت، واقع شده بود 
دهندة آن است که آسیاب َکَهک در میان راهی که تهران  نشان 

رسانده،  باغ فیض، پونک و فرحزاد می   هاي آبادي طرشت را به    و 
قرار داشته است. همچنین از لحاظ محل استقرار در مجاورت  

نامۀ بنا در  قف و   بر اساس یک باغ و  
َکَهک،   نام  به  تأمین  موضعی  به 

آبادي   اش مع  اطراف  ساکنان  هاي 
می  است کمک  ی  بررس .  کرده 

در  انجام  از  ي  ها شه ق ن شده  موجود 
نشان  )  Soltani, 2013( قدیم    تهران 

دهد، این بنا در نسبت با تهران  می 
از   خارج  در  قاجار  و  صفوي  دورة 

قرار گرفته   محدودة مسکونی  شهر 
و به منظور تأمین    ) ب - 6و    1(شکل  
یک    آسیاب   امنیت،  برج  داراي 

سرافرازي  نگهبانی   است.  بوده  نیز 
 )Sarafrazi, 1994 (    باره این  در 

ها که  کند، بعضی از آسیاب اشاره می 
بیش  اهمیت  و  موقعیت  تري  از 

اند، داراي برج نگهبانی عظیمی بوده که در یک  برخوردار بوده 
ده و افرادي مسلح جهت  ش سوي ساختمان آسیاب ساخته می 

 . اند شده پاسداري از آن اجیر می 
که    آن است دهندة  هاي مختلف نشان تصاویر هوایی سال 

اواخر    30در دهۀ   تا  به   40و  َکَهک  باغ  تنها  شمسی،  عنوان 
اثر   بر  که  بوده  نظر  مورد  محدودة  در  موجود  آباد  زمین 

، نیمی از آن نابود شده است.  70هاي شهري در دهۀ  توسعه 
اطراف آسیاب َکَهک    دورة قاجار، اراضی در  الزم به ذکر است که  

مالکیت  و    ، فرمانفرما   میرزا الحسین عبد   تحت  قاجار  شاهزادة 
قرار گرفته    وزیر ایران در دوران سلطنت احمدشاه قاجار، نخست 

ساخت اولین    ، 50دهۀ  در  ها  و پس از مرگ وي و فروش زمین 
گیري این  بناهاي مسکونی در این ناحیه آغاز شده است. شکل 

تدریج در تصاویر هوایی  عنوان یک منطقۀ شهري به محدوده به 
 ). 3  شکل ( مشاهده است  قابل    1374و    1348سال  

نوسازي  آغاز  توسعه با  و  تهران   هاي ها  دهۀ    شهر    40در 
کرد، خشک شد و  قناتی که آسیاب َکَهک را فعال می   شمسی، 

  1350دنبال آن آسیاب َکَهک از ادامۀ فعالیت بازماند. از سال  به 
زمین  نیز  انقالب  از  بعد  به  تا  و  تفکیک  منطقه  این  هاي 

 کهک در تهران قدیم (ترسیم: نویسندگان) آسیاب قرارگیري موقعیت. 1 شکل
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گرفته  هاي صورت بررسی .  شمالی اراضی طرشت، واقع شده بود 
دهندة آن است که آسیاب َکَهک در میان راهی که تهران  نشان 

رسانده،  باغ فیض، پونک و فرحزاد می   هاي آبادي طرشت را به    و 
قرار داشته است. همچنین از لحاظ محل استقرار در مجاورت  

نامۀ بنا در  قف و   بر اساس یک باغ و  
َکَهک،   نام  به  تأمین  موضعی  به 

آبادي   اش مع  اطراف  ساکنان  هاي 
می  است کمک  ی  بررس .  کرده 

در  انجام  از  ي  ها شه ق ن شده  موجود 
نشان  )  Soltani, 2013( قدیم    تهران 

دهد، این بنا در نسبت با تهران  می 
از   خارج  در  قاجار  و  صفوي  دورة 

قرار گرفته   محدودة مسکونی  شهر 
و به منظور تأمین    ) ب - 6و    1(شکل  
یک    آسیاب   امنیت،  برج  داراي 

سرافرازي  نگهبانی   است.  بوده  نیز 
 )Sarafrazi, 1994 (    باره این  در 

ها که  کند، بعضی از آسیاب اشاره می 
بیش  اهمیت  و  موقعیت  تري  از 

اند، داراي برج نگهبانی عظیمی بوده که در یک  برخوردار بوده 
ده و افرادي مسلح جهت  ش سوي ساختمان آسیاب ساخته می 

 . اند شده پاسداري از آن اجیر می 
که    آن است دهندة  هاي مختلف نشان تصاویر هوایی سال 

اواخر    30در دهۀ   تا  به   40و  َکَهک  باغ  تنها  شمسی،  عنوان 
اثر   بر  که  بوده  نظر  مورد  محدودة  در  موجود  آباد  زمین 

، نیمی از آن نابود شده است.  70هاي شهري در دهۀ  توسعه 
اطراف آسیاب َکَهک    دورة قاجار، اراضی در  الزم به ذکر است که  

مالکیت  و    ، فرمانفرما   میرزا الحسین عبد   تحت  قاجار  شاهزادة 
قرار گرفته    وزیر ایران در دوران سلطنت احمدشاه قاجار، نخست 

ساخت اولین    ، 50دهۀ  در  ها  و پس از مرگ وي و فروش زمین 
گیري این  بناهاي مسکونی در این ناحیه آغاز شده است. شکل 

تدریج در تصاویر هوایی  عنوان یک منطقۀ شهري به محدوده به 
 ). 3  شکل ( مشاهده است  قابل    1374و    1348سال  

نوسازي  آغاز  توسعه با  و  تهران   هاي ها  دهۀ    شهر    40در 
کرد، خشک شد و  قناتی که آسیاب َکَهک را فعال می   شمسی، 

  1350دنبال آن آسیاب َکَهک از ادامۀ فعالیت بازماند. از سال  به 
زمین  نیز  انقالب  از  بعد  به  تا  و  تفکیک  منطقه  این  هاي 

 کهک در تهران قدیم (ترسیم: نویسندگان) آسیاب قرارگیري موقعیت. 1 شکل
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شد و به همین دلیل این محدوده به    هاي نظامی واگذار ارگان 
نام مرزداران شناخته شده است. همانطور که در تصاویر هوایی  

ها باغی  موجود از این محدوده مشخص است، در پی این توسعه 
خوش تغییر  که در مجاورت این آسیاب قرار داشت نیز دست 

شد. عالوه بر تخریب بخشی از این باغ براي احداث بزرگراه  
مانده آن براي استفاده مردم محلی تبدیل به  مام، باقی یادگار ا 

و    2  کل شده است (ش   » بوستان انارستان « عنوان  بوستانی تحت 
3 .( 

به  آثار  َکَهک  ي جا اکنون  آسیاب  از  غربی  مانده  ناحیۀ  در 
  35.73شرقی و    51.34شهر تهران، با مختصات جغرافیایی  

.  ) 3  شکل قرار گرفته است (   به نام مرزداران اي  ، در محله شمالی 
، تقاطع بزرگراه یادگار امام  شهرداري تهران   2  ۀ منطق   این بنا در 

جنوب و بلوار مرزداران غربی، در کوچۀ شقایق، واقع شده و  
مجتمع  و  جدید  سازهاي  و  بلند ساخت  مسکونی  مرتبه  هاي 

مانده از باغ َکَهک در  اند. قسمت باقی احاطه کرده   آن را کامالً  
عنوان فضایی جداکننده میان بنا و  آسیاب نیز به   سمت شرق 

 ) 2بزرگراه یادگار امام واقع شده است (شکل  

 

 تاریخچۀ بنا بر اساس اسناد تاریخی 
مدرکی ماندگار است که   و  عنوان سند بناي آسیاب َکَهک به 

گواهی بر دستاوردهایی است که    آن   هاي دگرگونی   سرگذشت و 
سائل و نحوة تأمین مایحتاج  ها در طول زمان براي حل م انسان 

  آسیاب َکَهک زمان دقیق ساخت  اند. در رابطه با  زندگی خود یافته 
اگرچه    اطالعات دقیقی در دسترس نیست؛ آن    ة سازند همچنین  و  

پروندة ثبتی بنا، دورة صفویه یا زندیه را بدون هیچ مدرك قابل  
هاي  استنادي، براي ساخت بنا در نظر گرفته است. طبق بررسی 

گرفته، نامی از آسیاب َکَهک در منابع تاریخی صفوي  لیۀ صورت او 
یا زندیه به میان نیامده و تنها مدرك قابل استناد در حال حاضر  

بناست (شکل  وقف  بازخوانی شده است. طبق متن  4نامۀ  ) که 
بنا  وقف  این  مالک  لطفعلی   خانم مهرنوش نامه  خان  خواهر 

تمام فراش  با  را  بنا  دانگ  شش  کل  شامل    باشی،  آن  متعلقات 
  هـ.ق 1260و آالت و طویله، در تاریخ   سباب ا  احجار، چرخ، تنوره، 

 . ) Mehrdadian, 2021( وقف کرده است  
هاي معماري مرتبط با آب در  باید در نظر داشت که سازه 

گرفته و  دورة قاجار از جانب متنفذین و مالکین محلی شکل می 
و  دولت کم  نقشی در مدیریت  تر 

است و همین    احداث آنها داشته 
شده که موضوع  موضوع سبب می 

گیرد   قرار  توجه  مورد  آنها  وقف 
 )Rahmaniyan & Mirzaee, 

براساس  ) 2018 و  .  بنا  وقف  زمان 
لطفعلی  در  اینکه  طهرانی  خان 

فتحعلی  قاجار،  زمان  شاه 
نام  فراش  با  و  بوده  باشی 

فراش لطفعلی  شناخته  خان  باشی 
توان زمان ساخت بنا  شده، می می 

را اوایل دورة قاجار در نظر گرفت.  
همچنین عالوه بر موارد ذکرشده،  
در   َکَهک  آسیاب  مکانی  موقعیت   کَهَک در تهران امروز (ترسیم: نویسندگان) آسیاب قرارگیري موقعیت. 2شکل 

 

به  هاي  نقشه  مربوط  تهران  اطراف  از  موجود 
هـ.ق    1274-1275/    1م 1857  - 1858سال  

نقشۀ  )  Shirazian, 2016(   2ب)   - 6(شکل   و 
سال  ترسیمی   به  مربوط  /  1869معتمدي  م 

ـ.ق (شکل    1286   - ) Motamedi, 2002( )  5ه
از نقشۀ اطراف تهران در   برداشتی  به نظر  که 

/  1900سال   است    1318م  ـ.ق   ,Soltani( ه

مورد اشاره قرار گرفته است. عالوه بر    -   ) 2013
هاي موجود در این نقشه،  اطالعات اولیۀ آسیاب 

بررسی میدانی،  با مطالعه دیگر متون موجود و  
هاي تهران نیز شناسایی و  برخی دیگر از آسیاب 

  ارائه شده است.   6در شکل شمارة  
رسد  با توجه به موارد ذکرشده به نظر می 

از  که آسیاب َکَهک بنایی کم  اهمیت نبوده و 
دوم   آسیاب  نام  به  اشاره  وجود  با  طرفی 

منابع   برخی  در   & Maleki( فرمانفرما 
Khorsandi Aghaie, 2005; Motamedi, 

و موقعیت مکانی ذکرشده براي آن در   ) 2002
توان بیان کرد که آسیاب  اراضی طرشت، می 

َکَهک همان آسیاب دوم فرمانفرما بوده که در  
می دوره  شناخته  نام  این  به  است.  اي  شده 

در  واگذاري  نامه  وقف   همچنین  با  رابطه  در 
از وفات مالک و شخص مورد   بعد  بنا  تولیت 

ذکورش)  او (حاجی اعتماد   اوالد  و  مالحسین 
 از   یکی   ایشان  وجود  عدم  صورت  در ذکر شده،  

که داراي صفات متولی   تهران  دارالخالفه  علماء 
 را  موقوفه  منافع   باشد  که  طبقه  هر  در  ، است 
اساس    کند.  وربط ضبط  همین  بعد بر  به  ه احتماًال  بنا  تولیت  ا 

عنوان یکی از علماء دارالخالفه تهران،  به الدوله  نصرت  فیروزمیرزا 
شناخته شده    » آسیاب دوم فرمانفرما «   نام   ه واگذار شده و آسیاب ب 

 است. 
 

هـ.ق و سلطانی  آن را   1285م / 1868. اگرچه معرفت تاریخ این نقشه را سال 1
شده از این نقشه  اند؛ ولی سند تصویري ارائههـ.ق /  معرفی کرده 1284تا    1280

   ).Marefat, 1980( تر استدقیقدر کتاب شیرزایان به نظر مستند و 

به    1384/ 8/ 25در تاریخ   بناي موردنظر به نام آسیاب َکَهک 
نظر  تحت و  فهرست آثار ملی به ثبت رسیده  در    13731  ة شمار 

عکس  بر اساس   ادارة کل اوقاف و امور خیریه استان تهران است. 
ها به نظر  هـ.ش و فروریختن سقف یکی از اتاق   1348یی سال  هوا 
بر    رسد که این بنا تا قبل از این تاریخ فعالیت داشته است. می 

 .هاي تهران اشاره شده استابیآسبراي  "Muhlem". در این نقشه، واژة   2

 هاي هوایی تهرانو باغ کهک در عکس موقعیت آسیاب .3شکل 
)Google Maps, 2020; National Cartographic Center of Iran, 2020( 
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به  هاي  نقشه  مربوط  تهران  اطراف  از  موجود 
هـ.ق    1274-1275/    1م 1857  - 1858سال  

نقشۀ  )  Shirazian, 2016(   2ب)   - 6(شکل   و 
سال  ترسیمی   به  مربوط  /  1869معتمدي  م 

ـ.ق (شکل    1286   - ) Motamedi, 2002( )  5ه
از نقشۀ اطراف تهران در   برداشتی  به نظر  که 

/  1900سال   است    1318م  ـ.ق   ,Soltani( ه

مورد اشاره قرار گرفته است. عالوه بر    -   ) 2013
هاي موجود در این نقشه،  اطالعات اولیۀ آسیاب 

بررسی میدانی،  با مطالعه دیگر متون موجود و  
هاي تهران نیز شناسایی و  برخی دیگر از آسیاب 

  ارائه شده است.   6در شکل شمارة  
رسد  با توجه به موارد ذکرشده به نظر می 

از  که آسیاب َکَهک بنایی کم  اهمیت نبوده و 
دوم   آسیاب  نام  به  اشاره  وجود  با  طرفی 

منابع   برخی  در   & Maleki( فرمانفرما 
Khorsandi Aghaie, 2005; Motamedi, 

و موقعیت مکانی ذکرشده براي آن در   ) 2002
توان بیان کرد که آسیاب  اراضی طرشت، می 

َکَهک همان آسیاب دوم فرمانفرما بوده که در  
می دوره  شناخته  نام  این  به  است.  اي  شده 

در  واگذاري  نامه  وقف   همچنین  با  رابطه  در 
از وفات مالک و شخص مورد   بعد  بنا  تولیت 

ذکورش)  او (حاجی اعتماد   اوالد  و  مالحسین 
 از   یکی   ایشان  وجود  عدم  صورت  در ذکر شده،  

که داراي صفات متولی   تهران  دارالخالفه  علماء 
 را  موقوفه  منافع   باشد  که  طبقه  هر  در  ، است 
اساس    کند.  وربط ضبط  همین  بعد بر  به  ه احتماًال  بنا  تولیت  ا 

عنوان یکی از علماء دارالخالفه تهران،  به الدوله  نصرت  فیروزمیرزا 
شناخته شده    » آسیاب دوم فرمانفرما «   نام   ه واگذار شده و آسیاب ب 

 است. 
 

هـ.ق و سلطانی  آن را   1285م / 1868. اگرچه معرفت تاریخ این نقشه را سال 1
شده از این نقشه  اند؛ ولی سند تصویري ارائههـ.ق /  معرفی کرده 1284تا    1280

   ).Marefat, 1980( تر استدقیقدر کتاب شیرزایان به نظر مستند و 

به    1384/ 8/ 25در تاریخ   بناي موردنظر به نام آسیاب َکَهک 
نظر  تحت و  فهرست آثار ملی به ثبت رسیده  در    13731  ة شمار 

عکس  بر اساس   ادارة کل اوقاف و امور خیریه استان تهران است. 
ها به نظر  هـ.ش و فروریختن سقف یکی از اتاق   1348یی سال  هوا 
بر    رسد که این بنا تا قبل از این تاریخ فعالیت داشته است. می 

 .هاي تهران اشاره شده استابیآسبراي  "Muhlem". در این نقشه، واژة   2

 هاي هوایی تهرانو باغ کهک در عکس موقعیت آسیاب .3شکل 
)Google Maps, 2020; National Cartographic Center of Iran, 2020( 
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در سال  اطالعات پروندة ثبتی بنا   اساس 
نیز    1326 امور    ة ادار هـ.ش  و  اوقاف 

خیریه، بناي آسیاب را به شخصی به نام  
نیک  شهردار  آقاي  زمان  آن  در  که  پور 

روزنام  سردبیر  و  بود    ۀ شمیران  خبر 
سال  می  در  نیز  ایشان    1344فروشد. 

ـ.ش  محضري آن را    ۀ نام بر اساس اجاره   ه
سیدحسینی اجاره   به آقاي سیدمحمود 

که پس از فوت او آسیاب از رونق    دهد می 
  . ) Siroosniya, 2005( افتد  می 

 بازشناسی آسیاب َکَهک (بحث) 
تهران در محل تالقی مظهر رشتۀ  
قنواتی بود که از شمال، شرق و غرب به  

می  امتداد  تهران  دشت  یافتند  سمت 
 )Habibi & Salimi, 1997 (  ؛ به همین

هاي تهران، با آب  تر آسیاب دلیل بیش 
اند.  اي بوده قنات کار کرده و از نوع تنوره 

تنوره  پره آسیاب  نودانه طبق  اي،  یا  اي 
کوهپایه  در  خود  فنی  و  خصوصیات  ها 

هایی که مقدار آب کم و ارتفاع آن  دره 
 ,Wulff( خورد  زیاد است به چشم می 

ک  . به همین ترتیب آسیاب َکهَ ) 1966
که با استفاده از آب قنات و موقعیت و  
از   شیب طبیعی زمین عملکرد داشته، 

شود. از عناصر  اي محسوب می نوع تنوره 
می  آسیاب  این  توان  عملکردي 

سرچشمۀ آب آسیاب، کانال سرآب، تنورة آسیاب یا برج آب، توربین  
را نام برد که جزء    ) Enayatolah et al., 1971( چوبی و چرخاب  

 ). 7شوند (شکل  هاي اصلی سیستم آسیاب محسوب می قسمت 
آباد و کوثریه بوده  سرچشمۀ آب آسیاب َکَهک، قنات کریم 

الف) به سمت تنوره   - 9 و  10 شکل که از طریق کانال سرآب ( 
یک مجراي انحرافی  داراي  کانال سراب  شده است.  هدایت می 

رگاه الزم بود که آب در تنوره  تا در مواقع توقف آسیاب و ه بوده  

  ، بند تخته آب به نام  اي  با تخته   ، نباشد، قبل از ورود آب به تنوره 
پیدا   جریان  انحرافی  کانال  در  آب  و  بسته  زیرآب  کند  مسیر 

این صورت  .  ) 8(شکل   به  به  کانال  این  از طریق  و  آب  باغات 
ن  ای آب  ، رسید تا به دلیل کار نکردن آسیاب می   اراضی طرشت 

کانال انحرافی آسیاب َکَهک امروزه به دلیل    ق قطع نشود. مناط 
ی (کوچۀ شقایق) از بین رفته، ولی طبق شواهد به  کش ابان ی خ 

  احتمال زیاد در جبهۀ شرقی آسیاب قرار داشته است. 

  
 
 

 
 

 
 

 کهک آسیاب نامۀ. وقف4شکل 
)Irani et al., 2015( 

موقعیت آسیاب کهک در نقشه  .5شکل 
 )Motamedi, 2002( هـ.ق 1286سال 

 هاي تهران قدیم و جدید در کنار آسیاب کهک موقعیت آسیاب .6شکل 
 ها در نقشه تهران امروزالف. موقعیت آسیاب

 (Mehrdadian, 2021; Motamedi, 2002; Shirazian, 2016) 
 م 1857 -1858 / هـ.ق1274-1275ها در نقشه سال . موقعیت آسیاب

)Shirazian, 2016; Soltani, 2013( 

 

صورت برج مخروط ناقص  ترین قسمت آسیاب که به عمده 
تنوره یا    ، آن بیرون از زمین مانده   ۀ و وارونه بوده و قسمتی از بدن 

  آسیاب   ۀ در شمال محوط   که   آسیاب است ب)    - 9(شکل  تونل  
تنوره از  ة  . جدار از سطح زمین از قرار دارد  متري   9.4ارتفاع   در 

  باً ی صورت تقر مصالح مقاوم در برابر نفوذ آب، ساروج و سنگ به 
.  که تا امروز نیز باقی مانده است صاف و بدون خلل ساخته شده  

  در انتهاي   و   شود می   م ک   ج ی تدر از باال به پایین به   ، تنوره ۀ  قطر دهان 
سوراخ کوچکى تعبیه شده که مجراى خروج آب با فشار زیاد    آن 

شده در تنوره با فشار زیاد از این آبراهه که در  است. آب انباشته 
هاي سفالین) ساخته شده،  ا تنبوشه (لوله ب زیرزمین و معموًال  

چر و  شته  گذ  چرخاب  پره   خاندن باعث  است می هاي  .  شده 
که دو نوك    ه د ش از یک محور چوبی تشکیل    نیز   چرخاب آسیاب 

بوده  آهن، متصل  جنس  هاي فلزي از  این محور در اصل به میله 
  داالنی سرپوشیده   ۀ ل ی وس به اب آب پس از برخورد با چرخ   است. 

از زیر ساختمان آسیاب به خارج هدایت  کانال زیرآب،    یا همان 
است شد می  خروجی  .  ه  مسیر  طبق  نیز  زیرآب  کانال  مسیر 

چنین شیب  ج) و هم   - 9موجود در خارج محوطۀ آسیاب (شکل  
 و موقعیت قرارگیري بنا در سایت، قابل تشخیص است. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 سرچشمۀ آب آسیاب   . - 1

 کهک آسیاب مسیر خروج آب از ج. کهک آسیاب تنورهب.  کهک آسیاب کانال سرآب الف.

 )نویسندگان: عکس از( کهک آسیاب اجزاي. 9شکل 

 آسیاب کهک عملکردنحوة . 7 شکل
)Enayatolah et al., 1971 ( ترسیم: نویسندگان باز 

 کهک . مسیر و جریان آب در آسیاب8 شکل
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قنات   شناخت  منظور  َکَهک،  کنند ن ی تأم به  آسیاب  آب  ة 
به قنات  تهران  قنات هاي  از  هاي شمال خصوص  که  شهر  غربی 

کردند، مورد بررسی قرار  نواحی اطراف آسیاب َکَهک عبور می 
  ،آمده که در گزارش ثبتی بنا هم    طور همان ).  10گرفتند (شکل  

از آن می  فعالیت آسیاب  در زمان  قنات  گذشته  آب دو رشته 
 )Siroosniya, 2005 (   نی براي  و  تنهایی  روي آب یک قنات به 

ها،  چرخاندن چرخ آسیاب کافی نبوده است. با توجه به بررسی 
قنات  میان  صدق از  طرشت،  صدقی  شاهک،  هاي  السلطنه، 

هاي تأمین  آباد و کوثریه، قنات آباد و کوثریه، دو قنات کریم کریم 
آباد با یک مادرچاه  اند. قنات کریم کنندة آب آسیاب َکَهک بوده 

مظهر، داراي دو شاخه بوده که یک شاخۀ آن از آسیاب َکَهک    و 
ها  گذشته است. قنات کوثریه و فرمانفرما هم که اکثر منابع آن می 

اند که از یک  دانند، دو رشتۀ متفاوت از یک قنات بوده را یکی می 

نیز   به یک مظهر  مادرچاه شروع شده و در مسیرهاي متفاوت 
قنات دومی بوده که از آسیاب دوم  اند. قنات کوثریه،  رسیده می 

خاندان    ظاهراً گذشته است.  فرمانفرما یا همان آسیاب َکَهک می 
خریدند، آب آنجا را  فرمانفرما در هر ناحیه از شهر که زمینی می 

نام خود می  به  در  هم  قنات کوثریه هم  اساس  بر همین  زدند. 
ربی شهر  هاي ناحیۀ غ میرزا فرمانفرما زمین اي که عبدالحسین دوره 

را خریداري کرد، به آب فرمانفرما شهرت پیدا کرده است. حتی  
ممکن است ثبت و اصالح قنات بعدها در زمان فرمانفرما صورت  

که   گرفته و به نام قنات فرمانفرما معروف شده باشد. در صورتی 
قنات فرمانفرماي اصلی، از آسیاب اول فرمانفرما عبور کرده و پس  

امال  و  باغ  آبیاري  به  از  باغشاه،  شمالی  اراضی  در  فرمانفرما  ك 
 رسیده و از ابتدا به همین نام بوده است. مصرف مردم می 

 

 
 ) ویسندگان(ترسیم: نکَهَک  آسیاب هاي اطراف. قنات10شکل 

 
 بنا   معماري   - 2

معماري بنا است که    ماندگاري آسیاب کَهَک، یکی از دالیل  
طور شفاف و واضح در عین سادگی، بیانگر عملکرد آن بوده است  به 

با  11(شکل   رابطه  در  اجزاي ).  و  کلی  تمام    بنا،   شکل  مانند 

زمین قرار    این آسیاب در زیر   بناي هاي آبی، حجم وسیعى از  آسیاب 
آن  است.    ه گرفت  نمایان  بر به    محدود بخش  نگهبانی  تنوره،  و  ج 

خود  حجم خارجى  جز    ۀ دیگري هیچ نوع مشخص بنا بوده و  ورودى  

 

  ر فضاهایی نظی ).  12شود (شکل  دیده نمی براي وجود آسیاب  بنا،  
ورودي،   آسیاب تنوره،  اصلی  مکمل   فضاي  فضاهاي  مانند    ، و 

آسیابان اتاق  استراحت  و  هایی جهت  آرد  فروش  و محل  انبارها   ،
امروزه با وجود مخروبه  آسیاب را تشکیل داده که    ، ساختمان طویله 

 . ) 14و    13قابل شناسایی هستند (شکل  هنوز هم  ،  بودن بنا 

 
 
 
 
 
 

 
 ورودي   - 3

اصلی   هوایی سال    آسیاب ورودي  عکس  در    1338طبق 
جبهۀ شرقی بنا قرار داشته که هنوز هم بخشی از دیوار آن باقی  

، ورودي شرقی  1348مانده است. ولی در عکس مربوط به سال  
و به جبهۀ جنوبی بنا منتقل شده است. مطابق    با دیواري مسدود 

بنا  ثبتی  پروندة  در  موجود  تصاویر  سال    با  ورودي    1384تا 
دهد  ضلع جنوبی بوده و جنس فلزي آن نشان می همچنان در 

وجود   دلیل  به  امروزه  است.  شده  تعویض  زمان  طول  در  که 
ساختمانی در این جبهه، این ورودي مسدود شده و جز جاي  

دیگري نیز    کوچک خالی درب چیزي باقی نمانده است. ورودي  
به اتاقکی در داخل حیاط راه    جنوبی   ۀ در قسمت شرقی جبه 

 ). 15  شکل ( ب آن قفل است  داشته که در 
 فضاهاي مکمل   - 4

قرار دارد که دورتادور آن با    پس از ورودي، حیاط آسیاب 
دیوار محصور شده است. دیوارهاي ضلع شمالی، شرقی و غربی  

هاي مشخصی از  قسمت   باً ی تقر محوطه از جنس سنگی بوده که  
ها هنوز هم در پاي  ها در گذر زمان فروریخته و مصالح آن آن 

(ترسیم: بعدي آسیاب کهک  سه. 11شکل 
 ویسندگان) ن

 ویسندگان): نعکس از(یاب کَهَک   حجم کلی آس. 12 شکل

 . معرفی فضاهاي آسیاب کَهَک در پالن 13شکل 
)Siroosniya, 2005( ویسندگانترسیم: ن باز 

 هاي آسیاب کَهَک. برش14شکل 
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اي بوده  دیوارها موجود است. دیوار ضلع جنوبی نیز از نوع چینه 
که   دیوار  روي  است؛ خطوط  گرفته  قرار  سنگی  پی  روي  که 

چینه نشان  دیوار  سنگریزه دهندة  و  ماسه  و  است  آن  اي  هاي 
اس  و در    در قسمت جنوبی حیاط ت.  همچنان قابل تشخیص 

ها جدیدتر  دو فضا وجود دارد که زمان ساخت آن طرفین ورودي  
از بناي اصلی است. اتاقک سمت شرق حیاط که هنوز هم باقی  

داراي دو ورودي، از بیرون به داخل اتاق و از اتاق به حیاط    است 
حاضر   است.  حال  به    در  اتاق ورود    این 
نیست امکان  نظ   ، پذیر  به  رسد که  ر می ولی 

  فضاي سمت غرب . بوده است طویلۀ آسیاب  
تقر   حیاط  است،    باً ی که  بر مخروبه    بنا 

و  بهداشتی بوده  احتماًال سرویس مشاهدات  
بوده،   نگهبان  داراي  آسیاب  که  زمانی  در 

 است. شده  استفاده می 

اتاق    4نیز    حیاط   ی در قسمت شمال غرب 
که سقف آن    اتاق اول   ). 16(شکل    وجود دارد 

عنوان  در پروندة ثبتی بنا به   فروریخته،   کامًال
  است   ی حال اصطبل معرفی شده است. این در  

درگاه   دو  همچنین  و  اتاق  شرقی  ضلع  در  پنجره  وجود  که 
را نقض  کاربري  مسدودشده در قسمت شمالی و جنوبی آن، این  

عنوان محلی براي فروش آرد  رسد این فضا به کند؛ به نظر می می 
از طریق درگاه شمالی اتاق به هم راه  و فضاي مجاور آن، که  

دو  داشته  است.  بوده  انبار  استراحت نیز    دیگر اتاق  اند،    محل 
آسیاب   آن   بوده کارگران  در  بنا  نگهبان  بعدها  سکونت  که  ها 

 داشته است. 

 

 
 

 
 

 
 کَهَک (عکس از: نویسندگان)  آسیابفضاي . 16 شکل

 فضاي اصلی آسیاب   - 5
آسیاب قرار    یا فضاي اصلی   شمالی حیاط، صحن   ۀ در جبه 

تر است. این اختالف  که حدود یک متر از سطح حیاط پایین   دارد 
سطح در حال حاضر توسط چند پله رفع شده که جنس سیمانی  

  با توجه اند. در صورتیکه  دهد که بعدها اضافه شده ها نشان می آن 

هاي آبی و همچنین سهولت حمل و  به معماري دیگر آسیاب 
به  اصلی،  فضاي  داخل  به  چهارپایان  ق نقل  طعی سطحی  طور 

در حال    متأسفانه رسانده است.  حیاط را به صحن می   دار ب ی ش 
راه ورود به فضاي اصلی آسیاب با قفلی به درب ورودي    حاضر 

 ,National Cartographic Center of Iran(کَهَک، عکس از   آسیابورودي . 15 شکل
2020; Siroosniya, 2005 ( 

 تنظیم: نویسندگان

 

تهران،  نظر  صحن، تحت  استان  امور خیریۀ  و  اوقاف  ادارة کل 
  بر اساس.  پذیر نیست مسدود شده و بازدید از فضاي اصلی امکان 

از    بنا، صحن آسیاب   ثبتی   وندة پر   در   موجود   تصاویر   و   مکتوبات 
در سقف    ى های نورگیر هورنو یا  طریق داالن با ورودى و از طریق  

  بوده که   مستطیل به شکل  این فضا  .  شته است با بیرون ارتباط دا 
راست  مدور    آن   سمت  ساختمانی  با  نگهبانی  برج    وورودي 

هاي مارپیچ و سمت چپ آن انبار گندم قرار دارد. اتاق میانی  پله 
  ند داد می محلی که آرد را به آنجا انتقال    یا   فضاي آرد انداز   آن 

هایی  فضاهایى براى نشستن و طاقچه   آن وکنار در گوشه  و   بوده 
،  نیز   صحن و انتهاي  شمالی    قسمت . در  است با ابعادي متفاوت  

). بر باالي  17ه است (شکل شت ریز قرار دا و گندم  سنگ آسیاب 
ترین قسمت محوطه نیز تنورة آسیاب به چشم  صحن در شمالی 

دیواره می  که  که  خورد  حالی  در  پابرجاست،  هنوز  آن  هاي 
 گرفته، فروریخته است. اي که تنوره را در بر می دیوارهاي محوطه 

توان  بنا می   سازة   و   ساختار   شناخت   رابطه با   در سازة بنا   - 6
مغز دیوارهاي آسیاب از خشت  کاررفته در  به مصالح    گفت که 

گل است  ها از جنس کاه ها آجري و نماي دیوار ، طاق 20* 20
). دیوارهاي دورتادور  18اند (شکل  که روي پی سنگی قرار گرفته 

کرسی  همچنین  و  بنا  که  چینی محوطۀ  ضلعی  و  سنگ  از  ها 

ي  اي است. پا صورت دیوار چینه ورودي بنا در آن وجود داشته به 
چین و مابقی  سنگ   صورت به دیوارهاي خارجی در برخی دیوارها  

 و همچنین دیوارهاي داخلی تا کف خشت است. 
سقف  پوشش  ط همچنین  آسیاب،  اصلی  فضاي  در    اق ها 

ها از  نماي آن   بوده و در   وهفت تند پنج و تویزه با قوس    اوه کج 
). طبق مشاهدات روي  19اندود گچ استفاده شده است (شکل 

بندي مسطح شده و در نتیجه بام این قسمت  ها نیز با کانه طاق 
مسطح است. بنابراین صحن آسیاب در اصل دو پوشش داشته  

به منظور جلوگیري از نفوذ آب    احتماالً دلیل هم نبوده و  که بی 
آب تنوره، سقف به این صورت  به داخل صحن هنگام سرریز  

). پوشش سقف در دیگر فضاهاي  20  شکل ساخته شده است ( 
نیز   حیاط  با    صورت به داخل  سنتی  روش  به  که  بوده  تخت 

متر اجرا  سانتی  10استفاده از تیرهاي چوبی (تیرپوش) به قطر  
الزم به ذکر است که این بنا فاقد هرگونه    ). 21شده است (شکل  

 تزیینات بوده است. 
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). طبق مشاهدات روي  19اندود گچ استفاده شده است (شکل 

بندي مسطح شده و در نتیجه بام این قسمت  ها نیز با کانه طاق 
مسطح است. بنابراین صحن آسیاب در اصل دو پوشش داشته  

به منظور جلوگیري از نفوذ آب    احتماالً دلیل هم نبوده و  که بی 
آب تنوره، سقف به این صورت  به داخل صحن هنگام سرریز  

). پوشش سقف در دیگر فضاهاي  20  شکل ساخته شده است ( 
نیز   حیاط  با    صورت به داخل  سنتی  روش  به  که  بوده  تخت 

متر اجرا  سانتی  10استفاده از تیرهاي چوبی (تیرپوش) به قطر  
الزم به ذکر است که این بنا فاقد هرگونه    ). 21شده است (شکل  
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 ي ر ی گ جه ی نت 
آن  پیرامونی  محیط  و  َکهَک  آسیاب  بناي  بازشناسی 

  معاشرت مردم بوده تأمین معاش و    محل که  فضایی   عنوانبه
تهران    تاریخ  بستر  در  ارزشمند  اثر  یک  از  انعکاسی  و شهر 

داده است. همانطور   اختصاص  خود  به  را  ايویژه  جایگاه   است،
که در مقدمه اشاره شد، پرسش اصلی این مطالعه، بررسی  

هاي معماري و روند تغییرات آسیاب و باغ کهک بوده  ویژگی
به  توجه  با  است.  شده  ارائه  آن  بازشناسی  جهت  در  که 

صورتبررسی کَهَک،  هاي  قناتی  آسیاب  اساس گرفته،    بر 
  عوامل  ریتأثو تحتنامه در دورة آغازین قاجار  اطالعات وقف

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی    جغرافیایی،  مختلف محیطی،
از محدودة مسکونی تهران  بنا در خارج  شکل گرفته است. 

هایی که آبادي تهران قدیم، در جوار باغ کَهَک و در میان راه 
تدریج با  رسانده، قرار گرفته است. به را به فرحزاد و پونک می

هاي آرد و  و به وجود آمدن کارخانهي  فنّاورپیشرفت علم و  
هاي شهري، آسیاب کارآیی خود  همچنین گسترش و توسعه 

ارزش وجود  با  حاضر  حال  در  است.  داده  دست  از  هاي  را 
به  آسیاب   مدت به  ماندن  متروکه  و  شدن  رها  دلیلکَهَک، 

 و تهران شهر توسعۀ سریع سیر همچنین  و  سال 50تقریبی 
 را  زیادي  هايآسیب  زمان،  طول  در  اطراف  هايکاربري  تغییر

  مجاورش  باغ  و  آسیاب  بناي  ترتیب  این   به  .شده است  متحمل
  محدودة   به  بخش هویت  عناصر  تنها  40  دهۀ   اواخر  تا   که

  و   هاساختمان   از  انبوهی  میان  در  امروزه  بودند،  اطراف
 اي منطقه  میان  در  دورافتاده  ايجزیره  مانند  ها،بزرگراه 
در حال حاضر بخشی از باغ کهک  .  اند مانده  باقی  یافته،توسعه 

صورت متروکه در  تبدیل به بوستان انارستان و آسیاب نیز به
 .کنار بزرگراه یادگار امام و این بوستان قرار گرفته است

 
 

 ي سپاسگزار 

پایان از  برگرفته  حاضر  مقالۀ  اینکه  به  توجه  نامۀ  با 
عنوان  کارشناسی با  اول  نویسندة  باززندهارشد  سازي «طرح 

آسیاب کهک تهران در جهت ارتقا ارتباط بنا با زمینۀ شهري 
است که به راهنمایی دکترسجاد افزا»  مبتنی بر طراحی میان

انجام رسیده،  مؤذن و دکتررضا رحیم  به  از   لهیوس  نیبدنیا 
نامۀ  خمینی (ره) در پایانی امامالمللنیبهاي دانشگاه  حمایت

 .شودذکرشده تشکر می
 

 منابع مالی 
 .وجود ندارد 

 

 تعارض منافع 
 .بین نویسندگان تعارضی در منافع وجود ندارد
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