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 تأثير مدرنيسم برتوسعة فضايي- كالبدي شهرهاي ايراني- اسالمي
)نمونه تهران(

چکيده

ورود انديش�ه های ناش�ناخته در قالب مدرنيس�م در فرهنگ و ادب ايرانی عالوه بر نمود ذهنی، نمود عينی خود را در 
كالبد ش�هرهای ايرانی با معماری و شهرس�ازی ايرانی-اس�المی وارد نمود و ش�کل جديدی از شهر را بر جای نهاد كه 
از آن می توان به عنوان ش�هر مدرنيس�تی جهان سومی ياد كرد. ش�هر تهران، در كشور ما به عنوان پيشگام متأثر از اين 
تأثيرات بود. از همين رو، در اين مقاله سعي شده است روند شکل گيري و تحّوالت فضايي-كالبدي شهرهاي ايراني- 
اس�المي ب�ا تأكيد بر ش�هر ته�ران و چگونگي س�ازمان دهي و تحت تاثير ق�رار گرفتن عناصر ش�هري از عوامل مختلف 
بويژه مدرنيس�م مورد تحليل و بررس�ي قرار گيرد. برای اين منظور، با اس�تفاده از به روش توصيفی- تحليلی چگونگی 
ش�کل گيري و پيدايش ش�هر تهران و تأثير عوامل مختلف اقتصادي، سياس�ي، اجتماعي و فرهنگي  قبل از مدرنيس�م و 
بعد از مدرنيس�م بررس�ی شده اس�ت. اين مقاله از نظر هدف مطالعه از انواع توسعه ای است و برای گردآوری داده ها 
و اطالع�ات م�ورد نياز از تکنيک كتابخانه ای و روش مصاحبه به عنوان روش�ی كيفی اس�تفاده ش�ده اس�ت. بر اس�اس 
بررس�ی های صورت گرفته می توان گفت تهران در 200 س�ال گذشته از آن جايی كه نقطة اصلي دگرگوني مفاهيم و 
اش�اعه مفاهيم جديد- چه خوب و چه بد- بوده و به عنوان ش�اهدي بر تجّددطلبي بوده است، لذا چهره اي روشن از 

تفّکرات فضايي-كالبدي دوران مدرنيسم را عرضه مي دارد.

واژگان كليدي: مدرنيسم، توسعة فضايي- كالبدي، شهرهاي ايراني- اسالمي، تهران.

احمد پوراحمد1، امين فرجی ماليی2*، ايوب منوچهری3، آزاده عظيمی4

1  استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران 

2  پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی 

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

4 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهرری
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 مقّدمه
مدرنیس��م، از تبار التین Modernus اس��ت )حبیبی و جابری، 
1386: 68( و يك��ي از معان��ي لغوي آن، نوگرايي و توّجه به پديده ها 
و روش هاي نوين اس��ت، لكن در زمینه هاي هنري و ادبي و از جمله 
معماري و شهرسازي مي توان آن را وجهي خاص از تجّددطلبي تلقي 
نمود كه گذشته را نفي مي كند و به مباني معنوي و روحاني اعتقادي 
ندارد)نقي زاده، 1378: 79(. لفظ مدرن بر اساس تبارشناسي واژگان، 
واژه اي جديد نیس��ت. مكتب مدرنیسم از نافذترين جريان معماري و 
شهرسازي غربي است كه از ابتداي عصر پهلوي تا كنون در معماري 
ايران رواج داش��ته اس��ت. گفت وگو از مدرنیسم در شهرسازی به دو 
دلیل عمده مبرم و اجتناب ناپذير ش��ده اس��ت. نخست اين كه دوران 
مدرن، فرهنگ جهان شمولی را با خود به همراه آورده است و از آن 
گريزی نیست. تشابه فرم شهرها در نقاط مختلف جهان و به اعتباری 
تولّد ش��هر عام و تحلیل ش��هر خاص، شاهد اين مدعاست. به همین 
دلیل توّجه و اعمال نظر در مفهوم مدرنیسم و تأثیر آن بر شهرسازی 
به مفهوم عام در راستای استخراج روايت وطنی)ايرانی( آن به منظور 
اجتناب از برخورد ايدئولوژيک با سازمان فضايی و كالبدی است. دلیل 
دوم تبیی��ن اجتماعی-اقتصادی دورة مدرن ايرانی و تبلور س��ازمان 
فضايی آن يعنی شهر است. در تفّكر مدرن از بین رفتن هالة تقّدس 
يعني از بین رفتن نماد نخس��تین تعلّق مذهبي اس��ت. تعلّق خاطر، 
در اين منظر، اس��اس حیات مذهبي قلمداد می شود و در طول زمان 
باعث شده است تا هاله اي قدسي پیرامون بخشي از مسائل مربوط به 
زندگي انس��ان را فرا گیرد. اين هاله، تركیبي از امید و خوف مقّدس 
را در خود به همراه دارد. مدرنیس��م اين هاله را در هم شكسته و در 
جهان مدرن، ديگر هیچ كس و هیچ چیز مقّدس نیست؛ تقّدس جايي 

در زندگي جديد ندارد)حبیبي،69:1386(.
امروزه بسیاری از شهرهای كشور درگیر مسائل و مشكالت متعّدد 
در حوزة برنامه ريزی و طّراحی شهری هستند كه تا حّد بسیاری متأثّر 
از الگوهای شهرس��ازی غربی اس��ت. آن چه از آن در منابع به عنوان 
هويّت كالبدی و بافت و س��اخت شهری در عصر حاضر ياد می شود، 
در واقع نوعی بی هويت��ی كالبدی و بحران هويّت در محیط كالبدی 
شهر ايرانی است كه اكنون، فاقد نامی برازنده آن است. شهر ايرانی-
اسالمی به عنوان كالبد زايیده از تفّكرات شهرسازی ايرانی و اسالمی 
با گذر زمان و ظهور عصر مدرن شهرسازی بدون كمترين تالش برای 
رام كردن شهرس��ازی مدرن در جهت تداوم شهرس��ازی اصیل خود 
درگیر در نوعی گريز از اين همانی كالبدی ش��ده است كه شهروند و 

شهر، ساز ناسازگاری با يكديگر را می زنند.
ش��هر تهران به عنوان مركز تحّوالت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
ايران در دوران معاصر است و می توان آن را بستر اصلی بروز مدرنیسم 
دانس��ت. آن چه كه در وحله نخس��ت ذهن هر پژوهشگری را به خود 
متمركز می س��ازد، اين پرسش اس��ت كه روند اين تحّوالت در شهر 
تهران چگونه بوده است؟ چگونه تحّوالت فكری در تغییرات كالبدی 
شهر تهران مؤثر بوده است؟ و بسیاری از پرسش های ديگر كه در اين 

مقاله سعی براين است به بخشی از آن پاسخ داده شود.
تغیی��رات فضايی-كالبدی ش��هر ته��ران را می توان به دو دس��ته 
تغیی��رات كالبدی كه در واقع دگرگونی ف��رم كالبد و يا همان بافت 

ش��هری و تحّوالت منظ��ر را در بر می گیرد و دس��ته ديگر تحّوالت 
فضايی كه بیانگر روند رشد فیزيكی شهر و بیانگر ساختار شهر است؛ 

تقسیم نمود. در اين مقاله به هر دو مورد پرداخته می شود.

1. روش تحقيق 
از آن جايی كه مقاله دارای رويكرد تاريخی و تحلیل روند دگرگونی 
در بس��تر كالبد تاريخی است، لذا نگاهی اكتشافی به مسأله دارد. لذا 
از روش توصیفی-تحلیلی در قالب مطالعات اسنادی استفاده شده و 
گزيده ای از آثار مرتبط با موضوع مورد مطالعه موشكافانه قرار گرفته 

و نتايج به دست آمده تحلیل شده است. 
اين مقاله از نظر هدف، بنیادی است. تحقیق بنیادي، كاوشي اصیل 
و بديع به منظور افزايش اندوخته هاي علمي و درك بهتر پديده هاي 
طبیعي، انساني، اجتماعي و فرهنگي است. هدف مقاله كشف رابطة 

بین شكل فیزيكی شهر تهران و تفّكر مدرنیسم است.
مراح��ل تحقیق در دو بخش اصلی قابل ذكر اس��ت: بخش اول به 
تحلیل كلّی ش��هرهای ايرانی-اسالمی می پردازد. بخش دوم، موضوع 
بحث را در مورد نظر بررس��ی می كند. ل��ذا می توان بخش های كلی 

تحقیق را در قالب زير بیان نمود:
- توس��عه فضايي – كالبدي ش��هرهاي ايران – اس��المی قبل از 

مدرنیسم،
- شهرهای ايراني - اسالمی بعد از مدرنیسم،

- پیدايش شهر تهران و توسعة آن قبل از مدرنیسم،
- تهران و تأثیر مدرنیسم در زمان پهلوي اول،

- توسعة فضايي-كالبدي شهر تهران بعد از پهلوي دوم.
تأثیر مدرنیسم بر شهرسازی و پیدايش شهر مدرن

جهان پس از قرون وس��طا در غرب، همزمان با پیدايش رنسانس 
جهان بورژوازی اس��ت)اقوامي مقدم، 51:1378(. با اختراع ماش��ین 
مفهوم ش��تاب و س��رعت و متعاق��ب آن زمان متحّول ش��د و تنوع 
عملكرده��ای جديد ش��هری كه در انواع كاربری ها متبلور می ش��د، 
س��ازمان فضايی دنیای نو، يعنی ش��هر مدرن را خلق كرد)پیش��ین، 
192:1378(. پس از شكل گیری مباني مدرن در تفّكر بشر، اين شهر 
بوده است كه به مثابه جلوه گاه مدرنیته با دستورالعمل پنهان مدرنیته 
بروز و ظهور يافته اس��ت)Taulmin, 1990: 56(. از ديد گروهی از 
معماران و برنامه ريزان ش��هری پیش��تاز به نام CIAM )كنگره بین 
الملی معماری مدرن(، برنامه ريزی شهری »سازمان دهی كاركردهای 
زندگی جمعی« بود و ش��هر چهار كاركرد اصلی داشت: سكونت، كار، 
تفري��ح و حمل و نقل كه ارتباط دهندة س��ايرين اس��ت )مدنی پور، 

.)280:1384
می توان گفت شهر مدرن به پرستشگاه خدايگان ماشینی بدل شده 
اس��ت. پرستش ماشین، ارزش های كهن و روابط ظريف از نوع آن چه 
بین آدمی و هنر بر قرار می گردد را در هم شكسته است)يار احمدی، 
26:1378(. روند پر شتاب شهرسازي مدرن در طول قريب به دويست 
س��ال، گونه هاي متنوع��ي از نوپردازي هاي شهري)مدرنیزاس��یون 
ش��هري( را تجربه كرده اس��ت. تأمل در ماهیت اي��ن تجربه ها گواه 
بر حض��ور مملوس وي ژگي هاي ثابت در آنهاس��ت)حبیبي و جابري، 

.)66:1386
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 جدول شماره 1: ويژگی مدرنیته و اثرات آن بر شهرسازی
اثرات آن بر شهرویژگی های مدرنیته

علم

- تولّد رشته شهرسازی به عنوان يک گرايش علمی،
- باز شدن زمینة مطالعات شهری،

- موضوعّیت يافتن شهر به عنوان مسأله علم،
- نگرش تجربی و مالكّیت روش های علمی در بحث شهر،

- شناخت كامل از انسان و عملكرد های او و طّراحی شهر برای پاسخ گويی به نیازهای انسان.

تكنولوژي و تحوالت 
شگرف صنعتی

- تغییر شكل كالبدی شهر كه با تكنولوژی همنوايی داشته باشد، چه به صورت تغییرات شديد در بافت های كهن و چه بافت های جديد 
شهری؛ يكسان سازی شهر در سراسر جهان به صورت نسخه های قابل تولید،

- سرعت در ساخت و ساز شهری،
- تعريف كاربريهای جديد از قبیل صنايع، ايستگاه های راه آهن و مترو،

- با پیشرفت تكنولوزی تغییر در تعاريف از فضاها و كاربری های مختلف و حّتی تولید فضای جديد)فضاهای غیر مملوس و مجازی(،
- تولید انواع جديد شهر)شهر عمودی- شهر گسترده- شهر مجازی و ...(،

- تولید ُمدهای زود گذر در ساخت و سازهای شهری و روزمرگی سبک های معماری و شهرسازی.

خدازدايی

- شهر تصوير آسمان به زمین نخواهد بود،
- مركزيت شهر از كلیسا در مرحله اول به مراكز اقتصادی-مالی و بازرگانی و تجاری و در مرحله دوم به ساير فضا های شهری؛ مانند: میادين 

و خیابان ها، گذر ها تغییر می يابد.
- رعايت مقیاس انسانی در فضاها،

- تغییر مبانی و معیارهای رفتارهای شخصی و آداب اجتماعی در شهر از قواعد مذهبی به قوانین عرفی و حقوقی شهری،
- تبديل شدن شهرهای مقّدس از مفهوم زيارت به گردشگری.

شتاب و تحّوالت و 
دگرگونی

- ظهور و افول سريع و كوتاه مّدت نحله های مختلف شهرسازی،
- عدم دوام و بقای شكل و محتوای شهرها برای مّدت قابل توّجه از زمان.

- جهانی شدن تمامی مسائل مربوط به شهر.پهنة دگرگونی

ماهیت ذاتی نهادهای 
مدرن

- به فراموشی سپردن هر آن چه مربوط به گذشته است و حّتی تخريب وسیع آن ها،
- بروز و ظهور شكل جديدی از شهر كه تا پیش از اين امكان وجود نداشت. شهرنشینی مدرن كه اصولی كاماًل متفاوت نسبت به دوران  

پیش از مدرن دارد.

 سرمايه داری و چرخة 
بی آرام آن

- آن چه به شهر وابستگی دارد در اين  چرخه وارد می شود؛ زمین، مسكن، تراكم و... عامل سرمايه گذاری، تجارت و دريافت سود بیش تر 
می شود.

- اقتصاد شهری به صورت شاخص های مؤثر وارد بحث های شهری می گردد. 
- در بیش تر موارد، سرمايه داری به انحای مختلف در سیر تحّول شهر مدرن وارد عرصه شهر شده و مهر خود را به پیشانی آن زده است.

- تبديل شهر به “شهر سرمايه”، به “شهر- ابزار”، به  “شهر- شیء”، به “شهر نمايش” و به “شهر تصنع”

نقد و بازانديشی
- بازبینی و بازگشت در كلیه طرحهای شهری،

- تولد نحله های جديد حرفه ای و انديشه ای و روابط با شهر و شهرسازی كه در نقد جريان قبلی متولّد شده است.

تصور فعالیت بشری به 
عنوان فرهنگ

- تولید فرهنگ های شهری در تقابل با فرهنگ های روستايی،
- تولید خرده فرهنگ های شهری)باال شهری/پايین شهری و ...(.

)جابري مقدم، 56:1384(

بر اس��اس آن چه گفته شد در واقع اهداف شهرسازی مدرنیستی 
را می توان در دو دس��ته جای داد: دسته نخست كه در بخش قابل 
تّوجه��ی از ادبی��ات موضوع مورد نظ��ر قرار گرفته اس��ت به طرح 
موضوع نو كردن بافت و كاركرد محور كردن محیط ش��هر پرداخته 
اس��ت. دستة دوم كه در پس اهداف صوری مدرنیسم در شهرسازی 
مطرح اس��ت، ايجاد ش��هری مطابق با الگوی اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی غربی اس��ت. در واقع شهری كه غربی نشود مسلماً پذيرای 
محصوالت تولید شدة غرب نخواهد بود؛ به عبارتی، شهر بومی بستر 

رشد تفّكرات سلطه جويانة غربی را فراهم نخواهد نمود.

توسعة فضايي – كالبدي شهرهاي ايران – اسالمی قبل از مدرنيسم
ساخت هر شهر از يک س��و نمايان گر هماهنگی فضايی كالبدی 

ش��هر با ش��رايط و عوامل مزبور و از س��وی ديگر گويای چگونگی 
جريان فّعالّیت های اصلی ش��هر است )س��لطان زاده، 290:1365(. 
شهرس��ازی قبل از 1300 در ايران حاوی نشانه هايی بود كه گويای 
نمونه های ويژة شهر س��ّنتی خاورمیانه به شمار می رفت)پوراحمد، 
30:1384(. معماری رايج و شهرس��ازی وابسته به آن تابعی بود از 
انواع مصالح س��اختمانی، دانش فّنی و اعتق��ادات و باورهای دينی، 
و در مناط��ق مختلف متناس��ب ب��ا آن چه طبیع��ت از انواع مصالح 
ساختمانی مانند سنگ، چوب و گل در اختیار انسان می گذاشت از 
آن ها استفاده می كرد)رهنمايی، 44:1384(. رعايت و تأكید بر انواع 
جدايي گزينی ها در ادوار مختلف از ويژگی های كلّی شهرسازی بوده 

كه در شكل گیری شهرها نقش داشته است )پیشین: 39(. 
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شكل شمارة 1: ساختارفضايي – كالبدي شهرهاي ايراني-  اسالمي

آن چنان كه در ش��كل ش��مارة 1 نشان داده ش��ده است ساختار 
فضايی در شهر ايرانی-اسالمی تركیبی است از آن چه كه در اصطالح 
حیات و ممات گفته می شود. اين عناصر عبارتند از: 1-دروازه و بارو، 
 2-ارگ، 3-میدان، 4-بازار، 5-محلّة مس��كوني، 6- مس��جد جامع،

7- مركز محله، 8- واحدهاي مس��كوني )سلطان زاده، 292:1365( 
كه در نوع خود گويای نوعی شهرسازی ملهم از انديشه های اعتقادی 

و بومی است.
به طور كلی ش��هرهای دورة پس از ورود اسالم به ايران با اجزای 
س��ه گانه و مهم ارگ، مس��جد جامع و ب��ازار به هم��راه محلّه های 
مس��كونی، كاروان سراها، شبكة معابر ارتباطی و ساير فضاها و عناصر 
ش��هری همه با نظم و دقّتی حساب شده در بافت شهر جای گرفته 
و مجموعه های كاملی را پدي��د آورده بودند. بازارها دارای آن چنان 
اجزای حس��اب ش��ده و نفوذی قوی در ش��هر و منطقة نفوذ شهرها 
بودند كه امروزه نیز در پاره ای موارد به حیات خويش ادامه می دهند. 
محلّه های مس��كونی با ويژگي ه��ای فرهنگی و كالبدی مخصوص به 

خود، شهرسازان جديد را واداشته اند تا به روابط همسايگی، جمعّیت 
و ويژگی های ديگر در برنامه ريزی های ش��هری امروزی توّجه كنند 
و س��عی كنند تا ويژگی های قبلی و حیات ديروزی محلّه ها را شامل 
ش��بكه های ارتباطی، سلسه مراتب حساب ش��ده ای كه تحت تأثیر 
عوام��ل دفاعی، اجتماع��ی، طبیعی، اقلیمی، فرهنگ��ی و زيبايی در 
معماری ش��كل گرفته بودند، بازگردانند. در ش��هر ايرانی – اسالمی 
هر چه هست تبلوری است از محیط زيست، فرهنگ و آداب و سنن 

)مشهدی زاده، 36:1374(.
آن چه در ش��هر ايرانی-اس��المی مطرح اس��ت رعايت كلیة اصول 
زندگی بومی اس��ت. در واقع شهر ايرانی-اس��المی شكل تبلوريافتة 
فرهن��گ محیط خود اس��ت. تطابق فرم و محتوا زمینة هم زيس��تی 
پايدار و رفاه ش��هروندی را در ش��هر ايرانی-اس��المی فراهم نموده و 
هويت نمود بارز آن اس��ت. شكل شمارة 2 بیانگر روابط ارگانیک فرم 

و محتوا در شهر ايرانی اسالمی است.

شكل شمارة 2 : روابط ارگانیک و پايدار فرم و محتوا در شهر ايرانی-اسالمی
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شهرهای ايراني - اسالمی بعد از مدرنيسم
ش��روع تحّوالت در روند شهر و شهرس��ازی در ايران شايد بتوان 
از دورة مش��روطّیت دانس��ت. البته پیش از آن در زمان قاجار و يا 
حّتی صفويه، ش��اهد تأثیرپذيری ه��ا و الگوبرداری هايی بوديم. اّما 
آغاز دگرگونی های ش��ديد و تأثیرپذيری از رش��د س��رمايه داری را 
می توان از اوايل حكومت پهلوی دانس��ت )حس��ین اف و همكاران، 
65:1383(. به طوري كه نشانه هايي از فرايند مدرنیزه شدن در ايران 
از ديدگاه هاي راديكال در س��ال 1925 )1304( در سلسلة پهلوي 
يافت مي شود. البته نقش قاجار را در تسريع به سوي مدرنیزاسیون 
نباي��د نادي��ده گرف��ت )ferdowsian:2002,46(. در اي��ن دوره 
اس��تقرار نهادهاي اجتماعي نوين زمینه ساز استقرار نیروهايي است 
كه معتقد به س��لطة نوآوري )مدرنیسم( هس��تند )حبیبي واهري: 
42( كه برای اولین بار در تاريخ ش��هرگرايی و شهرنش��ینی كشور، 
دولت بر آن می ش��ود تا چهره و س��ازمان شهر را نه بر اساس تفكر 
و تح��ول درونی بلكه بر مبنای انديش��ه و تغیی��ری برونی دگرگون 
س��ازد )حبیبی، 161:1384(. رس��وخ ارزش ها، تكنیک ها، الگوها و 
قالب ه��اي نوآورانه در هنر و معماري مش��خصه تحوالت نوپردازانه 

اين دوران است )حبیبي واهري، 42:1386(. 

سیاس��ت دول��ت در زمین��ة مدرنیس��م ش��هری ب��ه يك��ی از 
تعیین كننده تري��ن دگرگونی هايی منجر ش��د ك��ه ريخت و ظاهر 
ش��هرهای س��ّنتی ايران را تحت تأثی��ر خود ق��رار داد. اين اصول 
نوس��ازی شهری اغلب بدون توّجه به الگوهای تاريخی و الهام گیری 
از طّراحي های معماری س��ّنتی و يا عنايت به ارزش های درون زای 
فرهنگی، طّراحی و اعمال می ش��د )اهل��رس، 170:1380(. از دهة 
1300 به بعد در ش��هرهای ايران تغییرات كالبدی چشم گیری رخ 
داد. هم��ه اين تغیی��رات در رابطه با س��اخت اجتماعی و اقتصادی 
جامعه و قرار گرفتن ايران در سیس��تم س��رمايه داری جهانی قابل 
بررسی است. خیابان های بس��یاری بنابر خواست های بورژوازی در 
حال رش��د، ايجاد شد. بدين ترتیب ساخت شهرها نیز دگرگون شد 
)حسین اف-و همكاران، 65:1382(. كانون هاي شهری مانند تهران، 
تبريز و اصفهان بر اثر رشد نامتعادل شهری از 1304 به بعد شاهد 
گسترش بی س��ابقه ای شدند. شريان های اصلی آمد و شد به عنوان 
مح��ور احداث ش��بكه های منّظم خیابانی با جهت ش��رقی-غربی و 
ش��مالی– جنوبی مطرح شدند كه غالباً از وسط حوزه های مسكونی 

می گذشتند )اهلرس، 184:1380(.

شكل شماره 3: مدل شهر اسالمي سنتي شكل شمارة 4: مدل شهراسالمي مدرن
مأخذ: اهلرس، 1380

خیابان نه به عنوان عنصر مكمل س��ازمان و ش��الودة كهن بافت 
ش��هر بلكه به عنوان عنصر مس��لّط و تعیین كننده در ش��هر ظاهر 
می شود. ايجاد خیابان به عنوان نماد تجّدد اولین پژواك از شهرهای 
هوسمان گونه اس��ت كه با نظريه پردازی های نوگرايان 1920 اروپا 
جنب��ة بین الملل��ی يافت. در ايران نیز با تصوي��ب »قانون تعريض و 
توسعة معابر و خیابان ها« در سال 1312ه.ش پاسخی روشن به اين 

گونه شهرسازی داده شد )حبیبی، 163:1384(.
كه خیابان با شكافتن عناصر اصلی در شهر ايرانی-اسالمی منجر 
به دگرگونی در ابعاد متنوعی از حیات و شكل اين دست از شهرها 
 گرديد. با توّجه به آن چه در ش��كل شمارة 4 نشان داده شده است، 
خیابان به عنوان محصول تفّكر مدرنیستی پای در بافت سّنتی شهر 

ايرانی-اس��المی نهاد چیدمان آن را از هم گسست. در واقع، تعیین 
ش��هر به عنوان محور نفوذ تفّكرات صنعتی غ��رب، با ورود خیابان 

نمود اّولیه يافت و به مرور كاركردهای شهر دگرگون شد.
افزاي��ش ت��وان اقتصادي در اين دوره، امكان مداخله در ش��هر و 
اج��راي طرح هاي عمراني و ش��هري را با الگوه��اي نوآورانه فراهم 
كرد. گروه های بهره مند و نس��بتاً مرفه از بخش های قديمی ش��هر 
به محله های جديد و دل باز كه از تس��هیالت امروزی نیز برخوردار 
بودن��د، نقل م��كان كردند. اين روند در عی��ن حال موجب اختالط 
گروهی و منتفی ش��دن »جدايی گزين��ی« و محله های مجزا از نظر 

قومی گرديد)اهلرس،190:1380(. 
ورود مدرنیس��م در شهرسازی اسالمی به طور كلی و شهرسازی 
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ايرانی-اس��المی )ب��ا تأكید بر ته��ران( به طور خ��اص در دو حوزة 
ايدئولوژي��ک و تكنولوژي��ک ص��ورت پذيرف��ت. با وج��ود مقاومت 
ش��رع اس��المی در پذيرش قوانین و الگوهای فكری جديدی مانند 
مدرنیسم كه با اصول اسالمی مغايرت دارد )مرتضی، 1389(، شهر 
تهران به علّت نفوذ حكومت به عنوان محور تحّول و نفوذ انديش��ة 
مدرنیسم تحت تفكر مدرنیسم به عنوان الگوی برتر قرار گرفت. در 
مورد جنبة تكنولوژيک مدرنیس��م در اسالم هیچ گونه منعی برای 
بهره برداری از تكنولوژی جديد وجود ندارد)پیش��ین(. اّما تحّوالت 
تكنولوژي��ک در ش��هر تهران نه بر مبنای اص��ول بومی و پايداری ، 
بلكه بر مبنای تامین نیاز و تحقق اهداف مدرنیسم صورت پذيرفت.
در واق��ع می ت��وان گفت آن چه در ش��هر ايرانی-اس��المی نفوذ 
می كند و ش��كل آن را دگرگون می سازد، هويّتی بیگانه و ناشناخته 
اس��ت كه بدون شناخت در بافت خود به طور ناقص و ناتمام پیاده 
می س��ازد و منجر به اغتش��اش در مورفولوژی، بافت و ساخت شهر 

ايرانی-اسالمی می گردد.

پيدايش شهر تهران و توسعة آن قبل از مدرنيسم
ن��ام تهران برای اولین بار در يكی از نوش��ته های تئودوس��یوس 
يونانی در حدود اواخر س��دة دوم پیش از می��الد به عنوان يكی از 
توابع راكس)ری( ذكر شده اس��ت)داودپور،1384: 83(. زوال شهر 
ری، آغ��ازی برای رش��د اّولیه آبادی های اقم��اری آن از جمله ديه 
تهران ب��ود )بهزادف��ر، 95:1386( آن گونه كه در اوايل س��لطنت 
صفويه تهران از حالت روس��تايي بیرون آمده بود)تكمیل همايون، 

.)38:1382
آقا محمد خان قاجار پس از رسیدن به قدرت، تهران را به عنوان 
پايتخت كش��ور انتخاب كرد. نقش جديد ش��هر به عنوان پايتخت، 
ش��كل و سیمای شهر را تغییر داد و در زمان فتحعلی شاه، خندقی 
در اطرف ش��هر ايجاد ش��د و ساختمان ها، مس��اجد، تكايا، بازارچه 
و محلّه ه��ای جديد احداث و قصرهايی متعدد در اطراف ش��هر بنا 

گردي��د. عناصر مصنوع اس��تخوان بندی اصلی ش��هر در اين دوران 
عبارت از ارگ يا محل عمارات حكومتی، بازار، مساجد جامع و شاه، 
مدرس��ه مروی، قصرها و باغ های حكام، اعیان اشراف شهر بوده اند 

)بهزادفر، 97:1386(. 
با آن كه تهران در دورة قاجاريه پايتخت كشور بود، اّما هیچ گاه 
عظمت، شكوه، تجهیزات و تأسیساتی را كه شايسته پايتخت باشد، 
نداشت)س��لطان زاده، 145:1365(. دورة پنجاه س��الة پادش��اهی 
ناصرالدين ش��اه تا انقالب مش��روطه، دورة رش��د س��ريع كالبدی 
ش��هر تهران اس��ت كه عالوه بر احداث بارو، دروازه و خندق جديد 
در تهران، باغ ها و س��اختمان های متعددی در ش��هر بنا ش��د. در 
اين دوره، به علت رش��د س��ريع پیكرة ش��هر تهران و اشغال سطح 
درون بارو و قصرهای س��لطنتی، كوشک های اعیانی، سفارتخانه ها 
و خانه ها در اختیار خارجیان در بیرون از حصار و خندق به ش��كل 
هشت ضلعی با دوازده دروازه احداث شد كه تقلیدی از استحكامات 
پاريس بود و فضاهای جديد شهری)مدرسه، دارالفنون، تكیه دولت، 
خیابان جديد و میدان و...(مفاهیم تازه ای مطرح می كنند )حبیبی، 

 .)130:1374
س��اختار اصلی شهر در اين مقطع دارای الگوی خطی در تركیب 
با الگوی هس��ته ای اس��ت. دو هس��تة اصلی به صورت پیوسته در 
دو انتهای اصلی رش��د كردند. هستة شمال ش��امل عناصر نظامی 
و حكومتی و تش��ريفاتی و هس��تة جنوبی شامل فضاهای تجاری و 

فرهنگی و مذهبی بود )بهزادفر، 99:1384(. 
اندك اندك بازار تهران شكل گرفت و راسته بازارها و تیمچه ها و 
كاروان سراهای متعّدد ايجاد شد )تكمیل همايون، 98:1378(. شهر 
دارای پن��ج محلّة بزرگ بود كه هر كدام گذرهای زيادی داش��تند. 
قديمی ترين منطقة ش��هر بین محلّه های عودالجان، چاله میدان، و 
ب��ازار در پیرامون »تكیه عودالجان« جای گرفته بودند. محلّة ارگ 
و س��نگلج كه از زمان شاه طهماس��ب به وجود آمد به نسبت جديد 

است. مساحت تقريبی و موقع پنج محلة اصلی عبارتند از:

جدول شماره 2: مساحت تقريبی و موقع پنج محلة اصلي شهر تهران

کیلو متر مربعنام محله

محله سنگلج سراسر غرب شهر

محله عودالجان از مركز به شمال شرقی

محله بازار از مركز به سمت جنوب

محله چاله میدان در جنوب

محله ارگ از مركز به شمال

1/16

1/09

0/93

0/86

0/35

4/4مساحت كل شهر

8500 مترطول ديوارهای دور شهر

مأخذ: محموديان، 1384: 50   
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در آغاز كه محیط شهر تهران در حدود 3 كیلومتر بود بر اساس 
نقش��ه دارالخالفه ناصری به 19 كیلومتر رسید و ناصرالدين شاه در 
ايجاد شهری به س��ان پاريس، كه پس از بازگشت از فرنگستان در 
دل داشت، برآمد)تكمیل همايون، 58:1382(. حضور عملكردهای 
جديدی چون تماش��اخانه، س��ینما، چاپخانه، هتل و مغازه هايی به 
س��بک فرنگی، باغ ملی، باغ وحش و گیاه، بان��ک و قورخانه و... به 
يک باره چهره شهر كهن را دگرگون كرد و مفهوم شهر را در معنای 

اروپايی و جهانی جايگزين آن ساخت.
تهران دورة قاجار هم چنان ويژگی های شهرهای اسالمی-ايرانی 
را داش��ت و عناصر اصلی شهر ش��امل ارگ، مساجد، مدارس، بازار، 
میدان و محلّه ب��ود )حبیبي،132:1385(. محل��ه به عنوان عنصر 
اصلی سازمان شهری به عنوان مكانی برای تبلور تمايزات اجتماعی 

نقش بازی می كرد )حبیبي، 134:1385(. 
خیاب��ان در مفهوم جديد خ��ود از دو الگو تبعیت می كند: الگوی 
نخست، چهره و سازمان فضايی خويش را از خیابان مكتب اصفهان 
می گی��رد و الگوی دوم خیابان هايی هس��تند ك��ه دارای بدنه های 
س��اخته ش��ده در طرفین رو به خیابان هستند و سازمان كالبدی- 
فضايی ممتدی را تش��كیل می دهند. بی ترديد س��بک تهران)دوره 
قاج��ار( گرچه زبان و بیان��ی در حد كمال دوران كهن و به خصوص 
مكتب اصفهان ندارد و علی رغم آن كه زمانه نیز مشّوق برداشت های 
التقاطی از تفّكرات برونی ديگر فرهنگ ها اس��ت، می توان آن را در 
تداوم و اعتالی مكتب اصفهان دانست )پیشین: 135- 145(. مدرن 
ش��دن ايران از منظر زندگي ش��هري بي ترديد در عصر پهلوي رقم 

مي خورد)حبیبي و اهري، 44:1386(.
در واقع، ش��هر تهران در آن دوره به عنوان ش��هری سنّتی دارای 
كاركردهای سیاسی در ارگ و تجاری در بازار بود و كاركرد مذهبی 
در تعامل با بازار و ارگ قرار داشت. فضاهای عمومی شهر همچنان 
در محدودة سبزه میدان و بازار و ساير عناصر مانند مسجد، تكیه ها، 
مدرس��ه ها و ... بود و بازار به عنوان قلب فرهنگی ش��هر عمل كرد. 
تناسب فرم و محتوا در شهر سنتی تهران را می توان در شكل دهی 
فّعالّیت های فرهنگی به فضاهای ش��هری مش��اهده نمود. چنان كه 
فّعالّیت های فرهنگی چون ش��اهنامه خوانی و يا نقالی ها نمود عینی 

خود را در سطح شهر سنّتی در قهوه خانه ها می يافتند. 
در دورة قاجاريه می توان به س��ه عصر معماری اش��اره نمود كه 
زمینة تحّوالت فضايی ش��هر تهران را فراهم كردند، عصر نخس��ت 
محدوده به س��ال های 1268-1200 می شود كه الگوی سامان دهی 
فضايی كالبد ش��هر برگرفته از معماری س��نتی اصفهان است. عصر 
دوم )1303-1268ه.ق( دو نوع از الكوی معماری س��نتی )ش��یوة 
اصفهانی( و معماری تلفیقی )ش��یوة تهرانی( را به نمايش می گذارد 
و بیانگر قطبی ش��دن فضايی-كالبدی شهر با معماری عوام )شیوة 
اصفهانی( و خواص )شیوة تهرانی( است. در اين دورة الگوی تلفیقی 
سامان دهی فضايی معماری تهرانی، در واقع الگويی ملهم از معماری 
نئوكالس��یک غرب با معماری س��نّتی ايران است. در دورة سوم كه 
مرب��وط به بازة زمانی 1343-1303ه.ق اس��ت خوددارای 3 نوع از 

الگوی سامان دهی فضايی اس��ت نخست الگوی معماری سنّتی كه 
معماری عوام است. دوم، الگوی معماری تلفیقی كه در آن معماری 
خواص م��د نظر اس��ت، و در نهايت الگوی س��وم، معماری فرنگی 
است كه نمونه آن را می توان در قصر ياقوت مشاهده كرد)قباديان، 

.)1385
به طور كلی ش��هر ته��ران در عصر قاجاريه تركیبی از س��ّنت و 
مدرنیت��ه را تجربه كرد. ناصرالدين ش��اه عالوه ب��ر ايجاد تغییرات 
كلی در ش��هر يعنی تغییر در نقشة شهر و ايجاد دارالخالفه ناصری، 
عناص��ری چ��ون نگارخانه ها، آمفی تئاتر به س��بک غرب��ی، ايجاد 
دارالفنون و نیز اح��داث خیابان هايی مانند الله زار)به عنوان محور 
فرهنگی( و باب همايون، را به ش��هر افزود. در اين دوره، همزيستی 
س��ّنت و مدرنیته در شهر تهران، مقّدمة ظهور مدرنیته عصر پهلوی 
را فراهم ساخت. بر اساس آن چه كه قباديان)1385( مطرح می كند 
تح��ّوالت معماری در دورة ناصرالدين ش��اه به ط��ور خاص و دورة 

قاجاريه به طور عام در حد تزئینات باقی  ماند.

تهران و تأثير مدرنيسم در دورة پهلوي اّول
رضاخان با حمايت از طبقات مس��لط جامعه شامل مالكان، تّجار 
و س��وداگران، مرحلة گذار به سرمايه داری را پی ريزی كرد)نظريان، 
69:1379(. بدين ترتیب بازت��اب فضايی دگرگونی های اجتماعی- 
اقتصادی در درجة اّول منجر به تغییر در تركیب عناصر شهری شد 
و محتوای ش��هرها به خصوص ش��هر تهران دچار دگرگونی گرديد، 
ولی توسعة فضايی ش��هر به علّت محدوديّت در مهاجرت به تأخیر 
افتاد )پیش��ین: 67(. تهران مانند بس��یاری از شهرهای ديگر كشور 
دارای بافتی پیوس��ته و محصور بود. ش��بكه ارتباطات در بافت های 
پیوسته به سبب ش��كل گیری تدريجی، همسويی با عوامل اقلیمی 
و جغرافیايی، مس��ائل امنیتی و دفاعی و س��اير عوامل دارای شكل 
ارگانیک، غیر هندس��ی و در مواردی كما بیش مارپیچ بود )سلطان 

زاده، 16:1373(.
پويش شهرنش��ینی و گسترش شهر تهران عمدتاً از سال 1308 
ه.ش در پ��ی يک رش��ته اقدام��ات بنیادی در زمینة زيرس��اخت 
نظام نوين ش��روع ش��د. »نخست بر مبنای نقش��ه ای كه از سوی 
ش��هرداری آن روز تهیه ش��ده بود، يک كیلومت��ر)از چهار جهت(

به وس��عت ش��هر افزوده ش��د. ورای اين محدوده جزء حومة شهر 
اعالم ش��د« )اقوامي مقدم، 1378(. تهران ت��ا اوايل دورة پهلوی، 
همان ته��ران عصر ناصری اس��ت)رجبی، 14:1365(. ولی بعد از 
آن، پن��ج ناحیة ديگر ب��ه محلّه های قديمی افزوده ش��د كه همه 
آن ها خارج از ش��ار ناصری قرار داش��تند. اين پنج ناحیه عبارتند 
از: »دروازه ش��میران، عش��رت آباد، تخت طاووس، دروازه قزوين، 
نیروی هوايی« )س��عیدنیا، 234:1370(. محلّه های تهران پس از 
درهم ريزی وظايف تاريخی- مردمی، نقش اجتماعی گذشته خود 
را به  گونه واحدهای يک مجموعة فعال و پويا)=ش��هر( از دس��ت 

دادند)تكمی��ل هماي��ون، 71:1382(.
تهران از اين به بعد مظهر تحّوالت دوران مدرن در ايران اس��ت 
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و حداق��ل دخالت ه��ای نوگرايانه را به طور تم��ام و كمال در خود 
جای  داده اس��ت )اقوامي مق��دم، 1378 :208(. تمامی عناصری 
ك��ه طی دورهای كم تر از دو دهه در ته��ران ظهور كردند، تقريباً 
در س��ازمان ش��هری ما بی س��ابقه بودند اين عناص��ر كه همگی و 
بال اس��تثنا در عرصة كاربری های عمومی قرار می گرفتند، سلسله 
مرات��ب و نس��بت میان فضای عمومی و خصوص��ی را به هم زدند 
)پیش��ین:230(. پیدايش عناصر نو و متعاق��ب آن ارتباط فضايی 
آن ه��ا يعنی خیابان كه نماد دوران نو در ش��هر تهران اس��ت، به 
عن��وان محمل فعالیت های تج��اری و اداری متعلّق به اين دوران 
اس��ت. از اين رو، خیابان از از مفهوم خیابان گردش��گاهی فاصله 
می گی��رد. در به جدول ش��مارة 3 می توان به راحتی دسترس��ی، 
نظام آمد و ش��د و رابطة س��اكن و مسكون در ش��هر سّنتی را در 

مقايس��ه با ش��هر مدرن در قالب تبلور كالبدی آن مش��اهد نمود. 
نهض��ت تجددخواه��ي )مدرنیزاس��یون( و غرب گرايي رضاخان 
يكي از وجوه بارز تحّقق جهاني ش��دن اس��ت و بايد آن را سرآغاز 
تحّوالت اساس��ي كش��ور از نظرگاه ش��هر و شهرنش��یني دانست. 
مجموع��ه اقداماتي كه از آن هنگام در جهت اين برنامه ها صورت 
پذيرفته است در واقع تالش هايي بوده اند برای پیوند دادن جامعة 
ايران به غرب و گسترش تشابهات و ارتباطات آن با جوامع غربي. 
مدرنیزاسیون جنبه هاي گوناگوني را در بر  گرفت. يكي از اقدامات 
مهم، احداث راه ها و جاده ها بود كه حمل و نقل كاال و جابه جايي 
مس��افران را تس��هیل نمود. چنان كه تا پايان س��ال 1317 حدود 

22400 كیلومتر جاده جديد احداث شد)باري ير، 1362: 294(.
برای اّولین بار در تاريخ ش��هرگرايی و شهرنشینی كشور، دولت 
بر آن شد، شهر را نه بر مبنای تفّكر و تحّول درونی بلكه بر انديشه 
و تغیی��ر بیرون��ی دگرگ��ون س��ازد)حبیبی، 161:1375(. مفهوم 
دارالخالفه با برداش��ته ش��دن باروهاي دارالخالفه ناصري در سال 
1311 از جل��و صحن��ه به جايي در پش��ت صحن��ه اجتماعي رفت 
)حبیب��ي و اه��ري، 1386: 43(. به طوری كه در س��ال های 1311 
برج و باروی ش��هر را كه در زمان ناصرالدين ش��اه ساخته شده بود 
خ��راب و خندق ه��ا را پر كردند و در محل آن ه��ا خیابان های تازه 
احداث گرديد. با پر كردن خندق ها، محدوديت رش��د شهر از بین 
رفت و تهران آزادانه  به گس��ترش خ��ود ادامه داد. چنان كه تهران 
1308 شمس��ی دارای وس��عتی حدود 24 كیلو مت��ر مربع بود، در 
س��ال های 1312 و 1313 شمس��ی به 46 كیلو متر مربع رس��ید 
)خلیلی عراقی، 1367: 3(. استقرار نهادهاي نوين اجتماعي در دهة 
اّول قرن 14 زمینه ساز اس��تقرار نیروهايي شد كه معتقد به سلطه 
نوآوري)مدرنیس��م( بردند )حبیبي و اه��ري، 1386: 40(. با توّجه 
به ش��كل ش��مارة 5 كه در آن مراحل رشد و تحوالت كالبدی شهر 
تهران در چهار مقطع زمانی به تصوير كش��ده ش��ده است، می توان 
مش��اهد كرد كه ساخت و ساز های ش��طرنجی در واری ديوارهای 
هش��ت ضلعی تهران زم��ان قاجار خبر از تحّول��ی جديد در عرصه 

شهرسازی داشت.

جدول شماره 3: مقايسة سازمان ارتباطات در شهر سنّتی و مدرن ايرانی- اسالمي
تبلور کالبدیشهر مدرنتبلور کالبدیشهر سنتی

دسترسی

- قالب بندی آمد 
و شدها

- نظارت بر آمد 
و شدها

- سلسله مراتب فضايی

- سلسله مراتب معابر

- اتكا به سیستم بن بست

- فقدان معبر در مقیاس شهری

- عرض اندك معابر

- عدم دست بندی 
آمدو شدها

- عدم نظارت بر 
آمدوشدها

- تضعیف سلسله مراتب فضايی

- افزايش عرض معابر

- سیستم باز شبكه خیابان ها

- خیابان های طوالنی

نظام 
آمدوشد

- حركت 
پیاده)سرعت كم(    

- عرض كم معابر

- طول كم معابر

- شبكة زيگزاگ

- تنوع و گونه گی بناها

 - حركت سواره
)سرعت باال(

- عرض زياد معابر

- شبكه باخیابان های مستقیم

- يک نواختی بناها)حذف به اصطالح تزيین(

رابطة 
ساكن و 
مسكون

- خوانايی

- مقیاس انسانی شهر

- تنوع كم عملكردها

-رابطه مستقیم كاركردها

- سلسله مراتب فضايی

- نا خوانا بودن

- مقیاس غیر انسانی

- تنوع زياد عملكردهای شهری

- عدم رابطه عملكرد و فرم)تمام فرمها از بازی با مكعب 
شكل می گیرند(

- تضعیف سازمان فضايی)فقدان سلسله مراتب فضايی(

   مأخذ: اقوامی مقدم، 1387: 202
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شكل شمارة 5: تحّوالت و رشد كالبدی تهران از ابتدا تا سال 1330
مأخذ: سید محسن حبیبی، مجله محیط شناسی شماره 15

س��ازمان دهی مجّدد بر اس��اس نیازهای روز، اين بار نه از كانال 
تصمیم فردی همه س��اكنان ش��هر، بلكه توسط نخبگان و در رأس 
آن ها خواسته های دولت پهلوی اول كه خواهان پايتختی در شأن و 
مقام پايتخت های اروپايی است، شكل گرفت )اقوامي مقدم، 1378: 
233(. در دوره پهل��وی اول، اولین اقدام مدرنیس��تی تصويب طرح 
»قانون بلديه« تحت عنوان نقش��ه خیابان ها درسال 1309 شمسي 
ص��ورت می گی��رد و بع��د از آن، تصويب »قانون تعريض و توس��عه 
معابر و خیابان ها« در س��ال 1312ه.ش جوابی روشن به شهرسازی 
مدرنیس��تی و به طور مشخص »شهرسازی هوسمانی« است)زياری 

و يوسفی،7:1382(. 
سرتیب كريم آقاخان بوذرجمهری شهردار وقت تهران، 12 دروازة 
ش��هر به همراه بناهای بی ش��مار ديگر را در سال 1309 به منظور 
»نوس��ازی ش��هر« تخريب كرد و به جای آن ه��ا  بلوارهای عريض 
ساخته ش��د. هم چنین، خیابان های تازه ای احداث شد كه از میان 
بخش هايی از بافت قديمی شهر كه »كثیف و بد منظر و پر ازدحام« 
تلقی می شد عبور می كرد)مدنی پور، 60:1381(. محلّه های قديمی 
رو به ويرانی رفت و شديدترين لطمه به عودالجان وارد آمد. از يک 
سو، خیابان كش��ی های جديد محلة عودالجان را تكه پاره كرد و از 
س��وی ديگر نیازهای فضايی بازار مجاور آن به تخلیه و تخريب آن 

كمک نمود)دهاقانی،379:1385(.
 طرح س��ال 1316 ب��ا تبعیت از الگوی »ش��هر صنعتی« مطرح 
ش��د. در اين دوران، مكان دانشگاه، بیمارس��تان، ايستگاه راه آهن 
و كارخان��ه را در خارج بافت موجود پیش��نهاد كردند و آن ها را در 
فاصله هايی منطبق  با موارد مطروحه در الگوی ش��هر صنعتی قرار 
دادن��د. طرح 1316 به نحو ب��ارزي متأثر از جنبش شهرس��ازي و 

معماري مدرن بین المللي مثل بافت شطرنجي و جدايي عملكردي 
آن بود )حبیبي و اهري، 42:1386(. در اين طرح بافت ش��طرنجی 
و جداي��ی عملكردهای ش��هری بنا ب��ه يک منطقه بندی خش��ک 
طّراحی ش��د. مطابق اين نظريّه عملكردهای جديد در هستة كهن 
ش��هر جای گرفت و ب��ر روی خرابه های س��اختمانی قديمی)مانند 
ارگ( س��اختمان های دادگس��تری و دارايی به سبک جديد ساخته 

شد)زياری و يوسفی، 6:1382(. 
تهران از يک س��و تمركز حكومتی و اداری يافت و از سوی ديگر 
در نظام س��رمايه و اقتصاد جديد و در پهنة وابس��تگی كه بی ترديد 
نفت زير ساخت آن بود، حالت پايتختی و مركزيّت به خود گرفت. از 
تأثیرات رضا ش��اه بر شهرسازي تهران آن چه بیش از هر چیز به ياد 
مانده است خیابان كش��ي هاي او به تقلید از شهرهاي اروپايي است 
كه بافت هاي ارگانیک ش��هري را بريد و ابتدا و انتهاي ش��هر به هم 

وصل  كرد )طرح جامع تهران،4:1377(. 
ب��ه دنب��ال ظهور تح��ّوالت ب��ارز شهرس��ازی مدرنیس��تی و به 
عبارت ديگر ش��به مدرنیس��تی و ناقص، تهران و محلّه های آن كه 
اس��تخوان بندی آن را تش��كیل می دادند، از طرح سّنتی و برگرفته 
از اعتقادات و باورهای خود)درون گرايی و محرمّیت( رو به س��بكی 
در شهرس��ازی و معماری آورد كه الگوبرداری ناقصی از شهرسازی 
برون گرای اروپايی اس��ت. آن چه كه در جدول ش��مارة 4 ارائه شده 
است در واقع بررس��ی مقايسه ای از عوامل خیابان، كاربری ها، ابعاد 
اجتماع��ی، بدنه و واحدهای فضايی در تهران درون گرا)شهرس��ازی 
س��نتی و متكی بر الگوی ايرانی-اسالمی( با تهران برون گرا )متكی 

بر شهرسازی مدرنیستی( است.
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جدول شمارة 4: مقايسة وجوه»برای خود بودن« و در »در خود بودن« تهران
تهران برون گراتهران درون گراعوامل

خیابان
- سلسله مراتب معابر و پیروی آن ازسلسله مراتب فضای شهر

- طّراحی متّكی بر بن بست
- استقالل سلسله مراتب معابر از سلسه مراتب فضايی شهر

- طّراحی متكی به تسهیل دسترسی

- اختالط نسبی كاربری ها و ترك موقعّیت تاريخی و جغرافیايی. )نظیر بازار - تمايز بالنسبه كامل كاربری ها با يكديگركاربری ها
و گسترش امور تجاری به خیابان ها(

اجتماعی
تظاهر  بالطبع  و  شهر  و  اجتماعی  جنوب  و  شمال  فقدان   -

كالبدی آن
- نبود حاشیه نشینی

- شمال و جنوب اجتماعی و تظاهر كالبدی آن، كه در همه وجود طّراحی 
و كالبدی هويدا است

- پیدايش حاشیه شهر با سازمان كالبدی خاص

- بدنه های بسیار ساده كه عمدتا از ديوارهای يكنواخت تشكیل بدنه
می شد

- با گسترش فعالیت های تجاری و اداری به خیابان ها و قرار گرفتن واحد 
مسكونی در بر خیابان و يا كوچه...بدنه سازی مورد توّجه قرار گرفت.

واحدهای 
فضايی

از  - شهر درون گر، متكی به سازمان محلّه ای بود كه هر يک 
- فقدان سازمان محله ای و عدم تعريف فضايی برای شهرمحلّه ها هستی مستقل داشتند.

   مأخذ: اقوامی مقدم، 1378: 269

در ايران فرم پديد آمده در فرايند مدرنیسم با محتوای فرهنگی 
و ارزش های مردم بیگانه و ناسازگار است. از آن جايی كه اين تغییر 
و تحّول در فرم به طور ناگهانی و يک باره صورت پذيرفت، اش��كال 
بی ش��كلی را پدي��د آورد. چنان كه تضاد بناها در تهران كه نش��ان 
از تقابل و يا آمیختگی س��نت و مدرنیته اس��ت، منجر به اغتشاش 
بصری و بی هويّتی در محلّه های ش��هر س��ّنتی گرديد. مدرنیسم را 
اگ��ر ابزار نئولیبرالیس��م جهانی در نظر بگیري��م آن گاه می توان به 
تحلیل بسیاری از تغییرات صورت بندی شده در تهران پرداخت. از 
ايج��اد خیابان تا تغییر الگوی مصرف س��اكنان و تمايل به فرهنگ 
و زندگی غربی نش��ان از هدف مند بودن مدرنیس��م در رسیدن به 

اهداف نئولیبرالیسم است.
در صورتی كه انس��ان و كالبد شهر به عنوان دو عنصر مرتبط با 
هم در نظر گرفته شود، انسان، شكل دهندة محیط شهر و در مرحله 
بعد محیط، شهر ش��كل دهندة رفتار و سبک زندگی انسان خواهد 
بود)شكل ش��مارة 6(. از اين منظر، يكی از نخستین اقدامات اولیه 

در قالب مدرنیسم، تغییرات فضاهای فرهنگی در شهر تهران بود.

شكل شمارة 6: روابط انسان و محیط كالبدی شهر

توسعة فضايي-كالبدي شهر تهران بعد از پهلوي دوم
توس��عة تهران در دوران پس از جنگ جهانی دوم بس��یار سريع 
و خارج از  كنترل صورت گرفت. در 45 س��ال بعد از س��ال 1320، 
جمعی��ت تهران 8/6 برابر و مس��احت آن 12 برابر رش��د كرد. اين 

رشد به صورت توسعة آزاد شهر، اراضی پیرامونی و رشد روستاهای 
حومه و شهرك های اقماری بروز كرد كه به تدريج در اثر موج های 
جديد گس��ترش و توسعه در بافت ش��هری ادغام شدند)مدنی پور، 
1381: 65(. بع��د از آن ب��ا ايج��اد زمینه های گوناگون اش��تغال و 
فعالّی��ت در تهران، تثبی��ت موقعّیت آن از نظ��ر اداری، فرهنگی و 
صنعتی كه از زمان رضاخان ش��روع ش��ده بود، دنبال شد و جذب 
جمعّیت مهاجر، س��اكنان طبقة متوسط و مرفه شهر را به سكونت 
در نواحی حاش��یه ای شهر قديم و محلّه های جديد بويژه در شمال 

شهر ترغیب نمود )عربی، 1387: 117(. 
با توسعة ش��هر در دهه های 30 و 40، جدايی گزينی بخش های 
تجاری و مسكونی و استقرار مراكز كار و فّعالیت تشديد شد و مراكز 
صنعتی نه تنها در جنوب شهر بلكه در طول جاده های غربی منتهی 
به شهر استقرار يافتند. بدين ترتیب غیر از بازار، خیابان های اطراف 
نی��ز مهم ترين مركز تجارت به ش��مار می رفتند. در اين محدوده ها 
مغازه های كوچک و بزرگ ش��ركت های تج��اری، بانک ها، هتل ها، 
ش��ركت های بیمه و ... ساخته ش��دند. طبقات زيرين ساختمان ها 
به اش��غال فروش��گاه ها در آمد و طبقات باالتر، دفاتر شركت ها و يا 

آپارتمان های مسكونی قرار داشتند)حمیدي ، 59-60:1378(. 
»اص��الح قانون توس��عة معابر و زمین هاي گ��ود جنوب تهران« 
مصوب 1342 نش��ان می دهد كه مناطق فرس��وده ش��هری تا چه 
اندازه برای نوپردازی ش��تابان مش��كل آفرين شده اند؛ مناطقی كه 
در زمان خیابان های احداثی س��ال های 1310 و س��ال های بعد از 
آن گرفتار آمده و به خود رها ش��ده بودند. تش��كیل وزارت خانه ای 
جديد برای پرداختن به ش��هر در دس��تور كار ق��رار گرفت. »قانون 
تش��كیل وزارت آبادانی و مسكن« در س��ال 1343 پاسخی روشن 
به نوپردازی شهری و رش��د شتابان شهرنشینی است و شهرگرايی 
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از باال و تصويب »قانون تملک آپارتمان« در س��ال1344 نش��ان از 
تحّولی قطعی در شیوه های زيست دارد)حبیبی، 41:1385(.

در س��ال 1343 تهّی��ة طرح جام��ع تهران به طور مش��ترك به 
ش��ركت عزيز فرمانفرمايیان ايران و ويكت��ور گروئن اياالت متحده 
تحت هدايت فريدون جعفری، از برنامه ريزان ش��هری ايرانی واگذار 
شد. در سال 1347 اين طرح مورد تصويب دولت قرار گرفت )مدنی 
پور، 1381: : 33( با تش��كیل وزارت آبادانی و مس��كن و در دستور 
كار قرار گرفتن طرح های جامع ش��هری، شهر نوپرداز چهره نمود. 
اين ش��هر الگوی خود را از شهرهای غربی گرفت، و به قامت جامعه 

و شهر، جامه ای نوپرداخته دوخته شد )حبیبی،1385: 41(. 
در اواخر دهة 40 كه بیش تر نگاه عاطفي و حسرت گرا به معماري 
گذشتة ايران حاكم بود، تفّكر لويي كان)انتقاد از مدرنیسم( در نزد 
معماران ايراني كم كم در روند شكل گیري معماران ايران مؤثر واقع 
ش��د)صارمي، 1377: 13(. اين الگو در عدم انطباق با كالبد موجود 
ش��هر نه خود بلكه كالبد را تغیی��ر داد؛ همان گونه كه عملكردهای 
ش��هری با توّجه به دستورالعمل های طرح، بنیان گذاشته شد، نه بر 
پاية شرايط زيست اقلیمی آن )حبیبی، 1385: 41(. بر اين اساس، 
نظريّ��ة مربوط به طرح جام��ع تهران به صورت خط��ی )طولی( از 
پیش��نهاد ثرياماتا برای ش��هر مادريد در سال 1261 ش./ 1882 م. 
و پروژه تونی گارنیه برای ش��هر صنعت��ی و بافت مجّدد  لندن پس 
از جنگ جهانی دوم، نش��أت و ريش��ه يافته بود. پس از طرح جامع 
ته��ران، لرد لولین ديويس طّراح ش��هرهای واش��ینگتن  و میلتون 
كنی��س در بريتانیا با الگوی ش��بكة خیابان ها، ي��ک طرح مركزيّت 
خطی-اداری برای تهران طّراحی و پیشنهاد كرد)مدنی پور، 1381: 

 .)340
در ط��رح جامع ته��ران، از مفاهیم طّراحی ش��هرك های جديد 
بريتانیايی، بدون توّجه به اهداف اجتماعی، استفاده شده بود)مدنی 
پ��ور، 1381: 341(. در ط��ول دو ده��ه، هم��راه ب��ا تغیی��ر نظام 
س��رمايه داري در ايران و تغییر بنیان هاي تولید و سكونت در زمان 
پهلوي دوم، ابعاد توس��عة كالبد تهران، از مرزهاي شهري گذشت و 
س��اختار سّنتي آن به كلّي تحّول يافت. در اين دوره، شهر تهران با 
ادغام دو شهر تجريش و ري و صدها روستا در پیكرة كالبدي خود 

و ب��زرگ راه هاي طالي��ي به صورت كالن ش��هر در مقیاس جهاني 
بدل شد.

در اين دوره، توس��عة پیوس��ته و ناپیوستة شهر در هم آمیخته و 
حوزة آن به ش��هرهاي بزرگ اطراف، مانند كرج و ورامین كش��یده 
ش��د. در سال 1345ه.ش بود كه ضوابط مختصري براي شهرسازي 
وضع شد، تا گس��ترش هرج و مرج طلبانه پايتخت محدود شود. در 
اين س��ال، محدودة 25 س��الة ش��هر تهران تا سال 1370 مشّخص 
ش��د )بهزادفر، 1386: 103(. در سال هاي دهة 50 گسترش وسیع 
ش��هر در غرب و در حواش��ي جادة كرج اتفاق افتاد. ش��هرك هاي 
متعّدد از جمله شهرك اكباتان، آپادانا، فرهنگیان و... در غرب تهران 
س��اخته ش��دند. پیوند تهران با ش��میران كه در دورة قبل صورت 
گرفته بود، در اين دوره از محور خیابان ولي عصر نیز تقويت ش��د. 
هم چنین در جنوب ش��هر نیز تهران به ش��هر ري رسید. در مرحلة 
بعد، رش��د كالبدی ش��هر عمدتأ در شمال غرب و شمال شرق روي 
داد؛ بطوري كه تغییر اساس��ي در شكل گسترش شهر به وجود آمد 
و رش��د پیوسته و افقي ش��هر با رشدي گسس��ته و عمودي همراه 

شد)عربي، 1387: 123(. 
ب��ا وقوع انقالب اس��المي در س��ال 1357 و تحّوالت گس��تردة 
سیاسي-اجتماعي ناش��ي از آن، گسستي میان روند معماري پیش 
و پس از انقالب حادث ش��د. در واقع ظه��ور ديدگاه هاي جديد كه 
از آرمان هاي فرهنگ ملّي و ديني نش��أت گرفته بودند، از نخستین 
عواملي بود كه معماري و شهرس��ازي را متحّول كردند. شهر تهران 
تحت تأثیر تغییرات بنیادي اقتصادي و اجتماعی كش��ور زير فشار 
آثار جنگ تحمیلي، با گرايش نويني در جهات و اش��كال توسعه رو 
به رو گرديد. عالوه بر اين، با اش��باع و اش��غال گسترة طبیعي شهر، 
در واقع روند توسعة پیكره تهران به بن بست رسید و ناگزير گرايش 
به توس��عة ناپیوسته شتاب گرفت )بهزاد فر، 1386: 103(. با توّجه 
به جدول ش��مارة 5، ش��هر تهران چهار نوع رشد مركزی، شعاعی، 
پهنه ای و شبكه ای را در دوران رشد كالبدی خود تجربه كرده است. 
پس از پیروزی انقالب اسالمی تا هم اكنون رشد شبكه ای به عنوان 

الگوی رشد مسلّط مطرح بوده است.

جدول شمارة 5: اشكال عمدة توسعة كالبدی – فضايی تهران

ویژگی های اصلیدوره زمانینوع توسعهردیف
توسعة پوسته پوسته و متحدالمركزاز آغاز تا 1320توسعه مركزی1

توسعه در مسیر محورهای ارتباطی1320 تا 1340توسعه شعاعی2

توسعه میان محورهای اصلی و فرعی1341 تا 1357توسعه پهنه ای3

 توسعه در كانون های پیرامونی1358 تاكنونتوسعه شبكه ای4

مأخذ: مهديزاده، 1381  
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توسعة ش��هري تهران در س��ال هاي پس از انقالب تشديد روند 
توسعة عمودي شهر، همزمان با توسعة افقي و ناپیوسته است)عربي 
1387: 123(. احداث برج هاي مس��كوني زياد در ش��هر تهران كه 
س��بک معماري آن ها تداومي از دوره هاي پاياني سبک بین المللي 

غرب اس��ت. از نمونه هاي شاخص معماري بعد از انقالب است)آزاد، 
1385: 37(. بر اس��اس نمودار ش��مارة 1 می توان گفت الگوی بی 
رّوية رش��د كالبدی ش��هر تهران در سال های پس از انقالب روندی 

سريع تر داشته است.
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نمودار شمارة 1: تغییرات وسعت تهران در سال های مختلف

در نتیجه در غیاب يک طرح جامع كارا و مؤثّر، با اتخاذ سیاست 
ف��روش تراك��م، موج جدي��د بلند مرتبه س��ازي و »برج س��ازي« و 
»برج نش��یني« به پديده ای فراگیر در تهران تبديل ش��د. به طوري 
ك��ه در طول مدت يک دهه اوالً س��یماي عموم��ي تهران تغییرات 
اساس��ي پیدا كرد و از سوي ديگر عوارض ناشي از توسعة بي برنامه 
و بي روية عمودي در تهران به صورت مش��كالت زيس��ت محیطي، 
تش��ديد نابرابري اجتماعي و تشديد نابس��اماني در اقتصاد زمین و 
مسكن، به مسائل پیش��ین اضافه شد. به همین دلیل از اوايل دهة 
1380 موضوع تراكم ساختماني و فروش تراكم در تهران تبديل به 
موضوع مهم سیاس��ي، اقتصادي، اجتماعي و برنامه ريزي در سطح 

ملّي گرديد. 
از مهم ترين تحّوالت كالبدي و كاركردي كه پس از انقالب نقش 
مؤثّري در تغییر س��اختار و س��یماي فضايي تهران ايفا كرده است، 

مي توان موارد زير را نام برد:
1- تخريب محله جمشید)ش��هر نو( و ايج��اد مجموعة فرهنگي 
رازي، 2- انتقال كش��تارگاه قديمي ته��ران و تبديل آن به فرهنگ 
س��راي بهمن، 3- تكمیل ش��بكة بزرگراهي و ايجاد پل هاي متعّدد 
س��واره و پیاده در س��طح ش��هر، 4- ايجاد و  توس��عة بوستان های 
ش��هري و پارك ه��اي جنگلي در اط��راف ته��ران، 5-رواج بناهاي 
بلند مرتبه و برج س��ازي در نواحي مختلف ش��هر، 6- اجراي طرح 
نوس��ازي محلّه و خیابان نواب، 7- اقدام براي ايجاد مصالي بزرگ 
ته��ران در اراض��ي عباس آباد، 8- اس��تقرار آرام��گاه امام خمیني 
در اراض��ي جنوب ته��ران، 9- ايجاد و توس��عة میدان هاي تره بار و 
فروش��گاه هاي زنجیره اي، 10- ايجاد فرهنگ س��راها و مجتمع هاي 
ورزشي و تفريحي در سطح شهر، 11- ايجاد خطوط اتوبوس برقي 
در شرق تهران، 12- احداث برج مخابراتي و يادماني میالد)440(، 
13- توسعه و تكمیل پايانه هاي برون شهري )جنوب، شرق و غرب 
شهر(، 14- احداث شبكة مترو و راه اندازي اولین خطوط آن، 15- 

راه ان��دازي  و احداث ش��بكة BRT اتوبوس هاي تندرو، 16- ايجاد 
و توس��عة ش��هرك هاي صنعتي در پیرامون تهران )عربي، 1387: 

 .)124
معماري و شهرس��ازي پس از انقالب به گونه اي التقاطي بود كه 
حاص��ل به وجود آم��دن طیف متنوعي از اين نوع معماري اس��ت. 
چنان كه در ش��كل شمارة 7 نشان داده ش��ده است می توان گفت 
معماری در تهران پس از انقالب به هزارتوی بی شكل تبديل گرديد. 
فقدان الگوی معماری بومی و ارزش��ی، منجر ب��ه ظهور بی هويّتی 

كالبدی شهر گرديد. 

شكل شمارة 7: انواع معماری التقاطی در شهر تهران)دهباشي، 1385: 6(

با توّجه به نقش��ة شمارة 1 تهران رش��د 6 مرحله ای را گذرانده 
اس��ت. به طور كلي رشد و شهرنش��یني در تهران به شش دوره به 

قرار زير تقسیم شده است:
اولی��ن دوره از قرن هفتم هجري كه ط��ي آن تهران از يک ديه 
كوچ��ک تبديل به ش��هري در محل برخ��ورد محورهاي منتهي به 
ش��هرهاي مهم مشهد و قزوين، می ش��د. دورة دوم تحّوالت شهري 
از زمان آقا محمد خان قاجار ش��روع ش��د. در اين سال ها تهران به 
عنوان پايتخت انتخاب شد و از لحاظ اداري و سیاسي نقش مهمي 

به عهده گرفت.
س��ومین دورة تحّوالت شهري از دورة ناصرالدين شاه قاجار آغاز 
گردي��د. در اين زم��ان، تهران را دارالخالفة ناص��ري نامیدند. دورة 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

59

ن(
هرا

ه ت
مون

ی )ن
الم

 اس
ی-

ران
ی ای

رها
شه

ی 
لبد

کا
ی- 

ضای
ة ف

سع
 تو

 بر
سم

رنی
مد

یر 
تأث

چه��ارم فواصل زماني1320-1300 را در بر مي گیرد. در اين دوره، 
دول��ت به تدريج به ايجاد صنايع مصرف��ي اولیه پرداخت و هم زمان 
با آن به تقويت دس��تگاه هاي دولت��ي توّجه مي كند. در دوره پنجم 
رش��د جمعیت تهران و مشكالت ناشي از آن هم چنان ادامه يافت و 
سیاست هايي ناموفق در جهت تحديد گسترش تهران اعمال گرديد. 
از سال 1357 به بعد و شروع ششمین دورة تحّوالت شهرنشیني در 
تهران، دولت سیاست هاي جديدي به منظور جلوگیري از گسترش 

بي رويّة شهر تهران و ترويج كشاورزي خود اتكا و در نتیجه تشويق 
مردم به بازگش��ت به روس��تاها در پیش گرفت. اما به داليلي مانند 
عدم هماهنگي در  سازمان های دولتي و تعّدد مراجع تصمیم گیري و 
مشّخص نبودن دقیق سیاست هاي صنعتي و كشاورزي و هم چنین 
روشن نشدن مس��أله مالكّیت زمین هاي كشاورزي، اين روش ها به 

طور كامل عملي نگرديد)عراقي، 1366: 180(. 

نقشة شمارة 1: رشد و توسعة كالبدي، فضايي شهر تهران
مأخذ: معاونت شهرسازی و معماری نظام مديريت و كنترل تهران بزرگ

با توّجه به بررسی های صورت گرفته، شهر تهران در گذر تاريخی 
خ��ود از دورة قاجار به آرامی و در دورة پهلوی با ش��ّدت، س��بكی 
از معم��اری را تجرب��ه نمود كه نه با فرهن��گ بومی بلكه با فرهنگ 

وارداتی سازگار بود.

نتيجه گيري
ش��هرهاي ايران داراي ويژگي هاي تكامل يافته در طي قرن هاي 
متمادي بوده اند. آن چه كه اين شهرها به عنوان ويژگی های كالبدي 
در خود داش��تند، داراي ارزش هاي معماري و برنامه ريزي ش��هري 
حس��اب ش��ده اي بودند كه طبق نیازهاي روزمرة ساكنان شهرها و 
در پاس��خ به دگرگوني و تكامل جامعة شهرنشین شكل گرفته بود. 
بافت هاي قديمي به همراه عناصر و فضاهاي درون شهري عالوه بر 
شكل فیزيكي و خصوصّیات كالبدي، ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي 
و تاريخي ويژه اي را در خود نهفته داش��تند. با ورود مدرنیس��م، در 
گام نخس��ت، پروژه هاي عظیم عمراني، كارگاه ها، كارخانه ها و ابنیة 
عموم��ي، كه از آن ها به عنوان اه��رام و يادمان هاي عصر مدرن ياد 

مي ش��ود، ش��كل گرفت. به دنبال بروز تغییرات محتوايی و كالبدی 
ش��هرها س��رازير ش��دن جمعّیت هاي عظیم به ش��هرها بدون هیچ 
برنامه اي، توس��عة كالبدي و فضايي ش��هرهاي ايراني به ويژه شهر 
ته��ران را به وجود آورد. در واقع، مدرنیس��م به عنوان الگوی جديد 
شهرسازی ابتدا منجر به تغییر شكل شهر و سپس تغییر در عاليق 

شهروندان گرديد.
می ت��وان گفت از آن جاي��ی كه در ايران به طور عام و در ش��هر 
تهران به طور خاص، س��ردمدار مدرنیسم حكومت مركزی و آغازگر 
آن رضا خان بود و مردم محصول مدرنیسم را انتخاب نكرده اند؛ لذا 
علی رغم تالش های حكومت، مقاومت هايی صورت گرفت كه منجر 
به تقابل سّنت و مدرنیته در شهر تهران و بسیاری از شهرهای ايران 

شده است.
يافته ه��ا حكاي��ت از آن دارد كه انتخاب ي��ک فرايند فكری در 
جامع��ه روند تحّوالت يكپارچه را صورت بن��دی نمود، در حالی كه 
تحمیل نگرش و الگ��وی نظری خاص در جامعه تحوالتی لكه ای را 

شكل می دهد.  
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با توّجه به آن چه در ش��كل ش��مارة 8 نش��ان داده ش��ده است 
می توان نتیجه گرفت كه در دوره ناصرالدين شاه)يكی از دوره های 
نوگ��را در عصر قاجار( علي رغم آن چه ش��هر و عناصر مرتبط، تحت 
تأثیر عواملي چون ورود كاالهاي ماشیني، گسترش تجارت خارجي 
و غی��ره قرار گرفت، اّما اين دگرگوني ها هرگز س��بب از بین رفتن 
س��ازمان كالبدي- فضايي س��ّنتي شهر و اش��كال توسعة آن نشد. 
ش��هر تهران در ادامة مراحل توسعة كالبدي- فضايي خود در زمان 
رضاخان از عوامل متعّدد سیاس��ي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي 
تأثیر قابل توّجهي پذيرفت؛ به طوري  كه تقاضا براي نوگرايي كه در 
نتیجة ركود اقتصادي بس��یار تشديد شده بود، با ورود مدرنیسم و 
دخالت مس��تقیم و مؤثر دولت در امر شهرسازي تغییرات آشكاري 
در نظ��ام فضايي-كالبدي ته��ران پديد آمد. متعاق��ب آن، گرايش 
ش��ديد به مدرنیس��م و ش��كل گیري گروه-ه��اي اجتماعي جديد، 
اولی��ن تعامل ش��هر با پیرام��ون در بعد از فروپاش��ي ديوارها بود و 
محدوده واقع در پیرامون ش��مالي شهر به سرعت در معرض توسعه 

و گسترش قرار گرفت. 
ته��ران پس از عبور از دورة شهرس��ازي رضاخاني بار ديگر دچار 
تحّوالت جّدي در س��یماي سیاس��ي، اقتص��ادي و كالبدي گرديد. 
عوامل��ي چون جنگ جهاني دوم و ورود متفقین به ايران، قحطي و 
توّرم باعث مهاجرت دهقانان بدهكار و طبقات فقیر جامعة روستايي 
به تهران گرديد. در دهة 1340 يكي از مهم ترين حوادث فرهنگي، 

اجتماعي و اقتصادي كشور يعني اصالحات ارضي به وقوع پیوست 
و تأثیرات ش��گرفی در فضاي پیراموني ش��هرها و بوي��ژه تهران به 

وجود آمد. 
در س��ال هاي اول انقالب اسالمي، تمامي ضوابط و آيین نامه هاي 
نظارت به توس��عة تهران عماًل بي اعتبار شد و شهر با رشد بي رويه 
در تمامي جهات گسترش يافت و در دهة 60 با تغییر سیاست هاي 
مديريّت ش��هري گرايش به توس��عه عمودي ش��ّدت يافت. اگر در 
عص��ر پهلوي ايرانیان به دس��تاوردهاي تمدن غ��رب به عنوان الگو 
نگريس��تند و تقلید نس��بتاً مطل��ق از طرح هاي غرب��ي اصلي ترين 
ويژگي معماري و شهرس��ازي متجّدد ايراني بود، در سال هاي پس 
از انقالب معماران ايراني در تالش براي كس��ب هويّت فرهنگي به 

احیا گرايي و التقاط گرايي روي آوردند. 
نتیجه اين كه ت��ا زمان رضاخان كه در توس��عة فضايي-كالبدي 
شهر تهران عناصر ش��هري در ارتباط با همديگر و بر اساس نیازها 
و مس��ائل اجتماعي و فرهنگي و به صورت شهری ايراني– اسالمي 
ش��كل گرفته بود، به يک باره با ورود مدرنیس��م و دخالت مستقیم 
دولت م��ردان در امر ش��كل گیري، نظم فضايي ش��هر تهران به هم 
ريخت و توس��عة ش��هر از اين به بعد نه به صورت ارگانیک بلكه با 
هدف پاس��خ گويی به نیازهاي جهان م��درن و تأمین اهداف آن ها 

شكل گرفت.

شكل شمارة 8: روند تحوالت كالبدی-فضايی تهران
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فهرست منابع و مراجع
آزاد، میترا )1385(، بحران هويت و عدم بهره گیري از الگوهاي . 1

كهن در معماري معاصر، مجله آبادي، شمارة 2، تهران.
مرتض��ی، هش��ام )1389(، معماری و شهرس��ازی س��نتی در . 2

كش��ورهای اس��المی، ترجمه هانیه اخ��وت، نینا الماس��ی فر و 
محمدرضا بمانیان، انتشارات هله، چاپ اول، تهران.

اقوام��ي مقدم، ع��ارف )1388-1377(، ش��هر، شهرس��ازي و . 3
مدرنیس��م در ايران )1320-1299ه.ش(، پايان نامه كارشناسي 

دانشگاه تهران.
اهلرس، اكارت)1380(، ايران )ش��هر- عش��اير- روستا(، ترجمه . 4

عباس سعیدي، منشي، تهران.
باري ي��ر، جولیان )1362(، اقتصاد ايران، ترجمه و نش��ر مركز . 5

تحقیقات حسابداري و حسابرسي، تهران. 
بهزادفر، مصطفي )1386(، هويت ش��هر نگاهي به هويت ش��هر . 6

تهران، نشر تهران، تهران.
پوراحمد، احمد و داريوش يزداني )1384(، تأثیر مدرنیس��م بر . 7

توس��عه كالبدي شهرهاي اس��المي، نمونه موردي: شهر تبريز، 
فصلنامه پژوهشهاي جغرافیايي، شمارة 60.

تكمیل همايون، ناص��ر)1382(، تهران- از اي��ران چه می دانم، . 8
دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران.

تكمی��ل هماي��ون، ناص��ر)1379(، تاريخ اجتماع��ي و فرهنگي . 9
تهران)دارالخالفه ناصري(، جلد دوم، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 

تهران.
حبیبی، سید محس��ن)1368(، دولت و توسعه تهران 1320-. 10

1304، مجله محیط شناسی، شماره 15، ويژه نامه تهران.
حبیبی، محسن )1385(، ش��رح جريان های فكری معماری و . 11

شهرس��ازی در اي��ران معاصر با تأكید ب��ر دوره زمانی 1383-
1357، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران.

حبیبی، محسن)1384(، از شار تا شهر، دانشگاه تهران، تهران.. 12
حبیبي، محسن و مرتضی هادی جابري )1386(، در جستجوي . 13

اصول حاكم بر نوپردازي ش��هري، مجله صفه، دانش��گاه شهید 
بهشتي، شماره 41.

حبیبي، محس��ن و زهرا اهري، معماري و شهرس��ازي ايران در . 14
هزار1310-1320 ش.ه، اولین پژواك نوآوري و دومین پژواك 
نووارگي الگوي تهران، مجله صفه، دانش��گاه ش��هید بهش��تي، 

شماره 42.
حس��ین اف ،ف.م و همكاران، )1382(، برنامه ريزي و س��اخت . 15

ش��هرهاي كوچک، ترجمه غالمرضا خس��رويان، نشر فروزش، 
تبريز.

حمیدي، ملیحه )1376(، اس��تخوان بندي شهر تهران، معاونت . 16
فني و عمراني، سازمان مشاور فني و مهندسي شهر، تهران.

جابری مقدم، مرتضی هادی )1384(، ش��هر و مدرنیته، وزارت . 17
فرهنگ وارشاد اسالمی، تهران.

جابري مقدم، مرتضي هادي)1382(، ش��هر و مدرنیته تولید و . 18
باز تولید، پايا ن نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.

داود پ��ور، زهره )1384(، كالنش��هر تهران و س��كونتگاه های . 19
خودروی، مرك��ز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرس��ازی ومعماری 

وزارت مسكن و شهرسازی، تهران.
دهباش��ي، مزين )1385(، بررسي فرم و مفهوم آن در معماري . 20

معاصرايران85-1360، مجله آبادي، شماره52، تهران.

رجبي، پرويز )1365(، معماري ايران در عصر پهلوي، دانشگاه . 21
ملي ايران، تهران.

رهنمايی، محمدتقی و پروانه ش��اه حس��ینی، )1384(، فرايند . 22
برنامه ريزی شهری ايران، سمت، تهران.

زنگنه، سعید )1387(، بررس��ي گسترش افقی شهر مشهد در . 23
چن��د ده��ه اخیر و تأثیر آن ب��ر منابع آب و خ��اك، پايان نامه 

كارشناسي ارشد، دانشكده جغرافیا، دانشگاه تهران.
زياری، كرامت و علی يوس��فی )1382(، توسعه كالبدی تهران . 24

در فرايند مدرنیس��م، پس��ت مدرنیس��م و جهانی شدن، مجله 
مدرس، شمارة 7.

س��عیدنیا، احمد )1370(، تهران پايتخ��ت قاجاريان، پهلوي و . 25
جمهوري اس��المي، محمد يوس��ف كیاني، پايتخت هاي ايران، 

سازمان میراث فرهنگي كشور، تهران.
س��لطان زاده، حسین )1365(، مقدمه ای بر تاريخ شهر و شهر . 26

نشینی در ايران، امیر كبیر، تهران.
سلطان زاده، حسین )1373(، نماهايي از ساختمانهاي تهران از . 27

معماري دوران انتقال، شركت توسعه فضاهاي فرهنگي، تهران.
صارم��ي، علي اكبر )1377(، جايگاه معم��اري ايران در جهان . 28

امروز، مجله آبادي، شماره27، تهران.
عربی، مهدی)1387(، سازمان يابی كالبدی- فضايی كالن شهر . 29

تهران با توّجه به حريم، پايان نامه كارشناس��ی ارش��د دانشگاه 
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