
بررسي آثار مدرنيتۀ غرب بر شهرسازي ايران 

رحمت محمدزاده 

   استادیار گروه معماری دانشگاه تبریز

ــت. بدیهي است که با چنین وضعیتي، شهرسازی نه دارای هویت ملي و محلي  اس
است و نه به رغم استفاده از روش ها و تكنیك های غربي، حاوی مدرنیسم در معنای 
غربي است. بنابراین، بررسي و شناخت عمیق ماهیت و فرایند مدرنیته و شهرسازی 
مدرن غرب و نیز واقعیات و عوامل محتوایي شهرسازی کشور و نیز ارتباطي دهي و 

تلفیق بهینۀ این دو در زمینۀ نیل به نقطه ای متعادل و پایدار ضروری مي نماید.

مقدمه
معمواًل در ادبیات شهر و شهرسازی کشور چنین مي خوانیم: 

ــهری در حال نابودی و مساکن و فضاهای شهری در حال  بافت های ش
ــت؛ دست رسي های شهری غیر منطقي هستند؛ بافت ها به  فروپاشي اس
ــت؛ مشارکت های اجتماعي کاهش  ــده اس دیار غربت و خلوت تبدیل ش
ــت و مردم با فاصله گرفتن از بافت تاریخي، به تدریج المكاني  یافته اس

را تجربه مي کنند.۱ 

چکيده 

ــازی ایران  ــار مدرنیتۀ غرب بر شهرس ــي آث ــن مقاله، به بررس در ای
مي پردازیم. مدرنیته از نظر مكاني، خاستگاهي غربي دارد؛ اما مفهوم 
ــت که در  خاصي ندارد و رویكردی به جنبه های متفاوت فرهنگ اس
ــد. هدف آن هم تبیین توانایي انسان و تسلط  عصر نوزایي مطرح ش
ــت. در چنین فضای فكری، قرن  ــًا عقالني بر خود و جامعه اس صرف
هجدهم شاهد ظهور انقالب صنعتي بود و بنا بر ماهیت خود، تغییر و 
تحوالت اجتماعي، اقتصادی، کالبدی و فیزیكي عظیم و گسترده ای 
را موجب شد. در حقیقت، تحوالت عصر جدید به رشد انقالب صنعتي 

و خود انقالب صنعتي به شكل گیری شهرسازی جدید انجامید. 
ــران، مي توان گفت که  ــن بحث با واقعیت موجود در ای ــا انطباق ای ب
ــور ما، عاری از زمینه ها و  ــد مدرنیته و نیز شهرسازی مدرن کش رش
ــترهای اجتماعي، اقتصادی، فكری و فرهنگي بوده است. توسعۀ  بس
ــازی، پیش از آن که به عوامل ریشه ای و محتوایي  مدرنیته و شهرس
ــتر در جنبه های کالبدی و فیزیكي تجلي یافته  ــد، بیش معطوف باش

کلیدواژگان: مدرنیتۀ غرب، شهرسازی مدرن غرب، مدرنیته در ایران، شهرسازی مدرن در ایران، بافت قدیم. 

۱. نك: حسین عظیمي. »تحوالت 
ــور در  ــازی و معماری کش شهرس
مقاالت  ــۀ  ــان«، مجموع زم گذر 
کنگرۀ تاریخ معماری و شهرسازی 

ایران، جلد ۳، ص ۶۵۷ ـ ۶۷۰. 
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تعادل ساختارهای کالبدی و فیزیكي بافت ها به هم ریخته و مهاجرت های 
ــه و کنار شهر رشد  ــت؛ در حالي که گوش جمعیتي )برون کوچي( فزوني یافته اس
ــات و تجهیزات الزم به حال خود رها  ــد، بافت های قدیمي بدون تأسیس مي یاب
ــده اند.۲ برخورد نكردن با این مسئله، سبب شده است بافت تنها برای دوران  ش
ــل این وضعیت  ــاظ اقتصادی ملزم به تحم ــرادی که به لح ــت و برای اف موق

هستند، مورد استفاده قرار گیرد.3  در نوشته ای دیگر هم مي خوانیم:
 »زندگي ترکیبي از ارزش ها و سنت های ملي و مذهبي همراه با فشار الگوهای 

غربي است که نه مي توان آن را رها کرد و نه از دست آن گریزی است«.4 

اگر در گذشته بافت های قدیم، چه از نظر فرم و چه عملكرد، جزو اصلي ترین 
و کلیدی ترین فضاهای شهری بودند و اساسًا محور توسعۀ شهر را رقم مي زدند 
ــك چرا قضاوت ها چنین  ــیدند، این ــه آن اعتبار فرهنگي و تاریخي مي بخش و ب
شده است؟ دالیل این مسائل کدام اند و برای حل و فصل آن ها چه کار مي توان 
کرد؟ آیا مشكل اصلي را باید در تالش ناکافي شهرسازان جست وجو کرد یا در 

ناکارآمدی طرح های شهری یا نظایر آن؟ 
پاسخ به این سؤاالت چندان ساده نیست. نكتۀ اساسي این است که فرایند 
گذار توسعه ای در جهان و در ایران، آغاز شده است. در این فرایند گذار، فرهنگ 
ــگ و تمدن همۀ جوامع دیگر، به چالش  ــدن جامعۀ ایراني نیز مانند فرهن و تم
ــیختگي های اجتماعي و  ــانده شده و در جریان این درگیری، گس عظیمي کش

فرهنگي ژرفي ایجاد شده است. 
این گسیختگي ها به طور مستقیم بر شیوۀ شهرسازی کشور نیز تأثیر گذاشته 
و آن  را به تب و تاب بحران کشانده است. در این زمینه، شهرسازان نیز بیش از 
ــتر به حوزه های اجتماعي  ــئله، که بیش پیش با ابزارهای فني برای حل این مس
ــادی تعلق دارد، به کار و تالش پرداخته اند. خیابان های جدید احداث و  و اقتص
ــاختمان ها به طور نسبي محكم تر و بزرگ تر شده، پارک ها و تأسیسات جدید  س
ــازی معني دار، باهویت، پایدار و بومي ایجاد  ــهری به وجود ْآمده، ولي شهرس ش
ــازی کهن، به سرعت رنگ مي بازد  ــده است. این در حالي است که شهرس نش
ــازی، که اساسًا به تولید فضا  ــازی عرصه را بر معماری و شهرس و ساختمان س

مي پردازد، تنگ کرده است. 
برای تحلیل آسیب شناختي این مسئله، مي توان به دو شیوه عمل کرد: 

پرسش هاي تحقيق
ــازي در  ــه چه تأثريي بر شهرس مدرنيت

ايران گذاشته است؟
با توجه به واقعيات فرهنگي و اجتماعي 
ــور ما، چگونه مي توان  و اقتصادي كش
ــادیل در  ــرايط متع ــن دوره به ش در اي

شهرسازي رسيد؟

ــران. »بافت های  ــز پی ــك: پروی 2. ن
ــوم و  ــهری در جهان س ــوده ش فرس
ــش«،  دنیای صنعتي: طرح چند پرس
ــره تاریخ  ــه مقاالت کنگ مجموع
ــازی ایران، ص  معماری و شهرس

.124-119
ــران ذکاوت. »مرفولوژی  3. نك: کام
ــهری«، همایش  درون و طراحي ش
ــای  بافت ه ــای  احی ــری  سراس

شهری. 
ــالوه بر مقاالت  ــن واقعیت ها ع 4. ای
ــای گزارش هایي  ــي، در جای ج علم
ــم کرمان  ــت قدی ــای باف ــد احی مانن
ــور تاریخي و فرهنگي  )1369( و مح
ــرر قابل  ــور مك ــز )1377( به ط تبری

مشاهده است. 
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1. به روش استقرا و پرسشگری از مردم؛ 

ــازندۀ  ــي و تجزیه و تحلیل کلي واقعیات س 2. به روش قیاس
دنیای معاصر )مدرنیته(.

ــب در پي دارند،  ــخ هایي علمي و مناس با آن که هر دو روش پاس
ــه تجارب  ــخ روش اول، چنان ک ــه پاس ــت ک ــد در نظر داش بای
طرح های گوناگون شهری نشان داده است، به دلیل دست رسي 
نداشتن به فراسیستم ها، متأسفانه صرفًا بر سطح دانش مي افزاید. 
ــخ روش دوم، عالوه بر ارائۀ بینش و  ــت که پاس این در حالي اس
نگرش عمیق )افزایش حكمت(، کارآمدترین روش ها و ابزارهای 
ــود )تقدم کل بر جزء در امور  ــناخت و هدایت را شامل مي ش ش

شهر و شهرسازی(. 
ــته  ــخ به این مهم نگاش با چنین باوری، این مقاله برای پاس
شده است که واقعیات مدرنیته و شهرسازی مدرن غرب چیست؟ 
ــیر تكویني و مجاری  ــای حاکم بر آن کدام اند؟ س قانون مندی ه
تحول آن چگونه است؟ چه پشتوانه های نظری دارد؟ در شهرسازی 
کشور ما چه تأثیری گذاشته و رابطۀ آن با سیستم های اجتماعي، 
ــت،  ــت؟ مواردی از این دس فرهنگي و اقتصادی چگونه بوده اس
ــت که بخش شهرسازی و معماری  نیازمند این بحث بنیادین اس
ــفه و معرفت های اجتماعي سوق  ــمت فلس را تا حد امكان به س
ــئلۀ  ــت که بدون چنین تلفیقي، مس دهد. نگارنده بر این باور اس

شهرسازی و معماری دوران گذار کشور، قابل حل نیست. 
ــون مدرنیتۀ  ــه، دارای بخش هایي چ ــن مقاله به جز مقدم ای
ــازی  ــرب، مدرنیته در ایران، شهرس ــازی مدرن غ غرب، شهرس
مدرن در ایران و نتیجه گیری است. هدف این است که چگونگي 
اثرگذاری مدرنیتۀ غرب بر شهرسازی مدرن غرب و سپس تأثیر 
ــته  ــي گذاش ــازی ایران به بحث و بررس آن بر مدرنیته و شهرس

شود. 

مدرنيتۀ غرب 
ــك، کپلر، گالیله،  ــمنداني چون کوپرنی صرف نظر از ظهور دانش
ــكل گیری مذهب پروتستان و کاهش قدرت  دکارت و بیكن، ش
دستگاه پاپ، اختراع دستگاه چاپ، کشف آمریكا، فتح قسطنطنیه 
و مواردی از این قبیل، آنچه باعث رشد و بالندگي بیشتر مدرنیته 
ــي نوزایي و  ــفي دورۀ معاصر، یعن ــوالت فكری و فلس ــد، تح ش
ــرون 18 )انقالب صنعتي( و 19  ــوالت اقتصادی و صنعتي ق تح

بود که به اختصار بدان ها مي پردازیم:

۱. تحوالت فکري و فلسفي دورۀ معاصر 
ــتگاه غربي و محصول  ــًا دارای خاس باید گفت که مدرنیته اساس
ــت. در ادبیات موجود  ــي دورۀ معاصر، نوزایي به بعد، اس نواندیش
ــخصه های مدرنیته، مطالب بسیاری عنوان شده  در خصوص مش
ــتیزی، واقعّیت گرایي،  ــت که عقل گرایي، نظام مندی، سنت س اس
ــي، نوطلبي،  ــمولي، علم گرای ــي، جهان ش ــان گرایي، نوگرای انس
ــاالری، آرمان های بورژوازی، سلسله مراتبي و فراروایتي از  فن س
آن جمله اند.۵ فهم این مشخصه ها، زماني وافي به مقصود خواهد 
ــه ای  ــنتي، مقایس ــازندۀ جامعۀ س بود که با اوصاف و عوامل س
ــات موضوعي از بین ویژگي های  تطبیقي صورت پذیرد. در ادبی
ــخصۀ عقالنّیت و نظام مندی بیشتر مورد اشاره  مدرنیته، دو مش

قرار مي گیرد:

الف( عقالنّيت 
ــت که پدیده ها را بدون  عقالنّیت از مفاهیم بنیادین مدرنیته اس
ــح مي دهد و به بیان دیگر،  ــاع به مقوالت غیر طبیعي توضی ارج
ــول بزرگ، وضعیتي  ــت. این تح تبیین عقالني رفتار پدیده هاس
ــتن و اراده  ــه آن  را »جهاِن خواس ــت که نیچ ــم آورده اس فراه
ــي« در امور دارای  ــواًل صفت »عقالن ــردن« مي خواند.۶ معم ک
ــه کار مي رود و  ــال قابل اثبات ب ــي و در عین ح ــجام منطق انس
ــنجش دارد. ماکس  ــي چون کارایي، دقت، ثبات و س خصوصیات
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وبر مي نویسد: »عقالنّیت اشاره به مجموعه فرایندهای مرتبطي 
ــاني در معرض  ــر جنبه از عمل انس ــق آن ها ه ــه از طری دارد ک
محاسبه، سنجش و کنترل قرار مي گیرد. به تعبیر دیگر، عقالني 
ــازمان دادن زندگي به وسیلۀ تقسیم و  ــدن عبارت است از »س ش
ــازی فعالّیت های گوناگون بر پایۀ شناخت دقیق مناسبات  هم س
ــان ها با ابزارها و محیطشان به منظور تحصیل کارایي  میان انس

و بازده بیشتر«.۷
ــت، باید  ــتانۀ جامعۀ مدرن پا گذاش برای این که بتوان به آس
ــت را در حكم  ــي و بي چون وچرا عقل و عقالنّی ــه صورت قطع ب
ــنتي، که دیرپاست  یگانه گزینۀ قابل قبول پذیرفت و از فراگرد س
ــان ها را در گذشته شكل مي داده است، به  و مجموعه روابط انس
صورتي انتقادی گذر کرد. در نظام مدرن، پیشرفت و ترقي و تمام 
ــت، برضد  ــتفاده از عقل زمیني اس مفاهیمي که خود متضمن اس
ــاني شكل مي گیرد و تقدیر و سرنوشت  اعتقاد به نیروهای فراانس
در حل معضالت اجتماعي و اقتصادی هرگز جایي ندارد. به بیان 

سروش 
ــتند که کتاب طبیعت را، که به زبان ریاضي  ــمندان هس این دانش
نوشته شده است، تفسیر مي کنند و این باور که امور پیش بیني پذیر، 
ــبه پذیر و کنترل پذیر است، محور و قلب عقالنّیت جدید را  محاس

تشكیل مي دهد.۸ 

ب( نظام مندي
ــن۹، »کل  ــه تعبیر برم ــر مدرنیته و ب ــي دیگ ــدی ویژگ نظام من
ــجم« است. شناخت آن با مطالعۀ اجزای گسترده و در عین  منس
ــیمي یا علوم ظریفي  حال پراکندۀ علوم دقیقي چون فیزیك و ش
ــازی ممكن نیست. احتمااًل تالش در این  چون معماری و شهرس
زمینه، تنها بخشي از واقعّیت را نمایان مي سازد. بنابراین، طبیعي 
ــترۀ حوزه های متعدد مدرنیته، عالوه  است که برای شناخت گس
ــي  ــازندۀ رفتار کل نیز بررس ــر آگاهي از اجزا، باید مجموعۀ س ب
شود. اشپنگر، اندیشمند آلماني اوایل قرن بیستم، و فرانسوا شتله، 

ــتۀ فرانسوی دهۀ 1980، به تمدن مدرن به مثابه  فیلسوف برجس
مجموعه ای همگون اشاره کرده اند. آن ها بر این باورند که،

ــكل دهندۀ مدرنیته در ساخت تاریخي و پایدارش، نه   »عناصر ش
ــده و بي ارتباط با یك دیگر،  ــه به گونه ای پراکن ــاد با هم و ن متض
ــه در چارچوبي موزون و هماهنگ مجموعه تمدني تام را قوام  بلك
ــخت و پرفرازونشیب بود،  دادند. زایش و پویش مدرنیته، اگرچه س
ــد که خود را با دو مشخصۀ اصلي  ــكل دهي تمدني منجر ش به ش
ــازد: مدرنیته گذشته نیست و پیشرفت، هستۀ اصلي  نمایان مي س
ــكیل مي دهد و تكامل آن به معنای پس روی  ــفه را تش این فلس

سنت است.«۱۰ 

ــیاری از جوامع، با  ــت که بس ــت این اس ــخص اس آنچه مش
وجود تالش های گسترده، هنوز نتوانسته اند به سطح قابل قبولي 
ــۀ آن ها با  ــان، نه تنها فاصل ــت زم ــعه نایل آیند. با گذش از توس
کشورهای پیشرفتۀ غرب کم نشده، بلكه بر اساس قراین موجود 
ــده است. دلیل این امر چیست؟ چه عواملي در این  بیشتر هم ش
ــخ بدان ها جای  ــؤاالت و پاس ــوص دخیل اند؟ اگرچه این س خص
ــران، معلول نظام مند  ــیار دارد، از دید برخي صاحب نظ بحث بس
ــت یابي به مظاهر مدرنیته  ــت. از دید آنان، دس بودن مدرنیته اس
چون هواپیما، خودرو، رایانه، تلفن همراه، اینترنت و نظایر آن ها، 
چنان که طي یكي دو سدۀ اخیر هم مالحظه شد، هرگز توسعه به 
ارمغان نمي آورد. به تعبیر دیگر، قبول عوامل سخت افزاری بدون 

جنبۀ نرم افزاری، بي معني است.۱۱ 
ــه )در قرن  ــمندان بزرگي چون نیچ ــود این که اندیش با وج
ــمندان این مكتب )در قرن  ــم(، دریدا، فوکو و دیگر اندیش نوزده
بیستم( مدرنیته را در معرض تندترین نقدها و انتقادها قرارداده اند 
ــت،  ــیده اس و از نظر برخي از این صاحب نظران، مرگ آن فرارس
به باور طرفداراني چون هابرماس جای گزین ندارد و تصور چیزی 
ــرای اینان نقد از  ــت. ب ــیند، واقع بینانه نیس ــه بر جای آن بنش ک
ــبب، آن را »پروژۀ  ــت و به همین س مدرنیته، در حكم اصالح اس

ناتمام« تلقي مي کنند.۱۲ 

۷. نك: سعید بهمن پور. فراز و نشیب 
عقالنّیت. 

8. نك: عبدالكریم سروش، »معرفت، 
ــان،  ــم«، کی ــاز مدرنیس ــۀ ممت مؤلف

ش20. 
۹. نك: مارشال برمن، تجربۀ مدرنیته، 

ترجمۀ مراد فرهادپور. 
ــتیان، »مقدمه ای بر  ــا هودش ۱۰. عط
زایش و پویش مدرنیته«، ترجمۀ شیوا 

کاویاني، ص52 ـ67. 
ــروش، »معرفت،  ــم س ۱۱. عبدالكری
ــان،  ــم«، کی ــاز مدرنیس ــۀ ممت مؤلف

ش20.
ــاس،  ــتین، 1985/ هابرم برینس  .۱۲
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2. تحوالت اقتصادي و صنعتي قرن هجدهم 

)انقالب صنعتي(
ــد، چگونگي شكل گیری مدرنیته در وهلۀ اول  چنان که اشاره ش
ــد و در وهلۀ دوم با  ــي عصر جدی ــوالت فكری و فرهنگ ــا تح ب
ــي از انقالب صنعتي قابل تبیین است. با آن که در  تحوالت ناش
ــي نقش اول را به عهده  ــروع، تحوالت فكری و فرهنگ نقطۀ ش
ــتند، خطي یا یك طرفه نبودند. در اغلب دوره ها، تعیین تقدم  داش
ــي آن ها پیچیده بود. در حالي که تحوالت فكری و فرهنگي  زمان
به رشد انقالب صنعتي منجر شد، خود انقالب صنعتي، و به ویژه 
ــي از آن، آبستن تحوالت فكری و فرهنگي بسیار  مناسبات ناش

گردید. 
ــیم کار،  ــون قانون گرایي، انضباط کاری، تقس اگر اموری چ
ــارکت، اخالق، دموکراسي و حتي  ــاب گری، مش عقالنّیت، حس
خود بیگانگي ناشي از رشد نظام صنعتي و نظایر آن ها برای برخي 
ــل درك و پیش بیني  ــون مارکس و انگلس قاب ــن فكران چ روش
ــود، باید پذیرفت که این تحوالت برای عموم قابل درك نبود.  ب
ــادی، چندان مؤثر  ــو و روابط تولیدی و اقتص ــوزش بدون الگ آم
ــتر از طریق  ــي از فهم و درك عموم، بیش ــود. بخش واقع نمي ش
ــي از آن صورت مي گیرد و در  ــبات ناش روابط عملكردی و مناس
نهایت، به شكل گیری رفتارهای خاص منجر مي شود. فردی که 
ــۀ تولیدی و صنعتي کار مي کند، اولین چیزی که  در یك مؤسس
ــد در امور جمعي و اجتماعي  ــت که نمي توان یاد مي گیرد این اس
ــال، نمي تواند در برابر نظم،  ــواه عمل کند.13 و در عین ح به دلخ
قانون، مقررات، هم یاری و تعاون بي اعتنا باشد. به تعبیر برمن، 

تكنولوژی مدرن و سازمان دهي اجتماعي به شیوه های گوناگون، 
سرنوشت انسان را تعیین مي کنند.۱۴

ــود دچار  ــۀ مفاهیم موج ــالب صنعتي، هم ــن، با انق بنابرای
ــده و به ناچار، باید آن را دوباره تعریف  ــنگین ش ــتحاله ای س اس
کرد. شاید مهم ترین مفاهیم، »زمان« و »مكان« باشند. از حیث 

ــي که به نظام زیست ـ تولید )اعم از مادی و معنوی(  زمان، کس
بي توجهي نشان مي دهد، به معنای آن است که وارد عصر جدید 
ــت که زمان را حداکثر در قالب  ــتایي ای اس ــده و همان روس نش
ــر و نظایر آن ها  ــر، بعد از ظه ــون صبح، ظه ــي کلي چ مفاهیم
مي فهمد. اگر امروز کاری به فعلّیت نمي رسد، امكان انجام دادن 
ــت کار چندان  ــود؛ زیرا ماهّی ــپری نمي ش آن به همان زودی س
حساسیت برانگیز نیست و برخالف عصر جدید، بي توجهي به  آن 
ــت.  ــعه نیافتگي مترادف نیس با توقف در زمان و به طور کلي توس
ــن عصر، مكان نیز مانند زمان، ارزش دیگری یافت. اگر در  در ای
ــتي در  ــته مقیاس تولید، مصرف و توزیع مجتمع های زیس گذش
ــي و فناورانه محدود بود، در این دوره  اثر محدودیت های ارتباط
ــي و حتي فراملي یافتند. به بیان  ــه تدریج نقش و جایگاهي مل ب

مارکس،
ــتردگي مثل  ــدت و گس ــد که در ش ــیلي بنیان افكن جاری ش س
ــي و طبیعي و... را درهم  ــن بود و همۀ مرزها و حدود اخالق بهم

شكست.۱۵

ــت تولید، سودآوری تنها در وضعیتي امكان پذیر  در اثر انباش
 شد که بازارهای جدید مصرف پیدا شود. به تعبیر اشمیتز۱۶ 

ــورت کاذب و غیر  ــد، باید آن  را به ص ــته باش اگر هم وجود نداش
کاذب خلق کرد.

ــن دوره، بخش مهمي از  ــوان گفت که در ای بنابراین، مي ت
ــش و پویش روابط  ــبب زای ــا و الگوهای فكری فرد، س رفتاره
ــد و امور فردی و اجتماعي را نظم و نسق  تولیدی عصر جدید ش
 بخشید و به نوبۀ خود، به شكل گیری فرهنگي خاص انجامید که 

دارای بازتاب های خاص خود بود. 
ــه در  ــدی مدرنیت ــازع و چندبع ــش بالمن ــر از نق صرف نظ
ــؤال اساسي این است که مدرنیته  عرصه های علمي و عملي، س
ــازی جدید چه تأثیری  ــكل گیری دانش معماری و شهرس در ش

ــوع  ــت موض ــرای درك اهمی ب  .13
ــوان به فیلم عصر جدید اثر نابغۀ  مي ت
ــا چارلي چاپلین رجوع کرد.  بزرگ دنی
چارلي با هنرنمایي تمام نشان مي دهد 
که در نظام صنعتي، آنچه مهم است، 
ــه کار دیگری  ــد. ب ــت و تولی کار اس
نمي توان پرداخت و حتي عشق ورزید 
و ابراز احساسات کرد. الزمۀ پیشرفت 
ــت و تخصص و دیگر  مادی، عقل اس

هیچ!
۱۴. نك: مارشال برمن، همان.

۱۵. مارکس 1342.
۱۶. اشمیتز ۱۹۸۸.
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ــي، چگونه آن  را  ــته و در عرصه های فكری، اجرایي و عمل داش

بسط و توسعه داده است؟

شهرسازي مدرن غرب 
ــعۀ فعالیت های  ــرآغاز توس ــه مي دانیم، قرن هجدهم س چنان ک
ــهرها، به تدریج مراکز  ــه و کنار ش صنعتي و تولیدی بود. در گوش
ــتم های حمل  تولیدی و صنعتي نضج گرفت. در اثر ضعف سیس
ــي در مكان گزیني  ــي و مكان ــای محیط ــر مؤلفه ه ــل، تأثی و نق
فعالّیت های صنعتي انكارنشدني بود. صنایع و مراکز فعالیت های 
ــهر، بیشتر در کنار معادن، رودخانه ها،  جدید، عالوه بر گسترۀ ش
ــه البته با  ــتقرار یافتند ک ــن و بنادر و نظایر آن ها اس ــوط آه خط
ــتردۀ فناوری، اهمیت مكان  ــریع و گس ــت زمان و رشد س گذش
ــت. در نتیجۀ رشد  ــبي رو به تحلیل گذاش به  تدریج و به طور نس
طبیعي جمعّیت و تحلیل رفتن سازه های اقتصاد سنتي روستاها و 
وجود مراکز کاری در شهرها، سیل مهاجرت های روستاـ شهری 
افزایش یافت؛ به طوری که در مدت کوتاهي نسبت توزیع جمعّیت 

میان نواحي شهر و روستا به شدت وارونه شد. 
شاید بارزترین و اساسي  ترین تفاوت شهر جدید با شهر سنتي 
ــهر با روستا، به کم وکیف نظام ها و مناسبات تولید آن ها  و نیز ش
بازگردد. برخالف گذشته، که مردم شهر مایحتاج خود را از روستا 
ــبات موجود  ــن و حیات خود را با آن تعریف مي کردند، مناس تأمی
برعكس شد. شهر، عالوه بر برتری کامل در عرصه های تولیدی 
و اقتصادی، نظام توسعۀ روستایي را از نظر تولید، اشتغال، درآمد 
ــرار داد و در ادامه، با  ــرمایه، تحت تأثیر ق ــای تولید و س و ابزاره
ــطح گذر کرد و منطقه ای  افزایش تولید مادی و معنوی از این س
ــد. به قول پل والری، همه چیز در به کار گرفتن  و حتي جهاني ش

»حداکثرها« خالصه شد: 
ــرمایه،  به کارگیری حداکثر نیروی فكری و عقلي، حداکثر کار و س
ــروازی و ماجراجویي،  ــي، حداکثر بلند پ ــر بازدهي و کارای حداکث

ــر مبادالت و نظایر  ــت کاری در قوای طبیعت، حداکث حداکثر دس
آن.۱۷ 

ــهرهای بزرگ، صاحبان صنایع برای نیل  ــیاری از ش در بس
ــز کاری خود به احداث  ــتر، در کنار مراک ــود بیش به کارایي و س
ــهرك های مسكوني همراه با فضاهای جنبي تجاری، ارتباطي  ش
و... دست زدند که البته به سبب وجود برخي هزینه ها، تأسیسات و 
سرویس ها در حداقل بودند. حفظ منافع مالكان سبب شكل گیری 
ــد که برخالف شهر سنتي، شكل آن  »شهرسازی کاربردی« ش
ــن حداقل مایحتاج کارگران و نیز  ــودآوری و تأمی صرفًا از نظر س

جلوگیری از شورش های اجتماعي توسعه یافت.
کارگران همواره به دلیل سكونت در خانه های اجاره ای متعلق 
ــا کوچك ترین  ــت ب ــه کارفرمایان، مدیون بودند و امكان داش ب
نافرماني، کار خود را از دست بدهند. پساب کارخانه ها با فاضالب 
ــرد. در نتیجه،  ــت را آلوده ک ــد و محیط زیس ــهری ترکیب ش ش
ــواع آلودگي های  ــي، همواره ان ــهرهای صنعت ــیس ش از بدو تأس
ــفتگي نظام  ــدا، زباله، تراکم، آش ــت محیطي مانند دود، ص زیس
ــرار گرفت. به همین  ــهروندان ق فعالیت و منظرۀ بد، فراروی ش
ــهرهای صنعتي، حومه ها رونق بسزایي یافت.  دلیل، با توسعۀ ش
ــرهای کم درآمد به حاشیۀ شهرها رانده شدند و گروه هایي با  قش
ــتر، برای فرار از محیط آلودۀ شهری به حومه ها روی  درآمد بیش
ــالم بهره بردند  ــبز و محیط س آوردند و از هوای پاك، فضای س
ــي، تجاری، مذهبي  ــهری از قبیل فضاهای آموزش و خدمات ش
)کلیسا(، تفریحي و... به وجود آوردند و طبقات دیگر نمي توانستند 
ــوند. در واقع، به جای انسان ها، شهر و  به راحتي وارد این فضا ش
ــت افراد را تعیین کرد.  فرهنِگ حاکم بود که قاطعانه محل زیس
ــاهد جدایي گزیني و  ــهر اولین بار ش به تعبیر مامفورد18، حومۀ ش
متحدالشكل بودن ناشي از قشرهای اجتماعي شد و هر دو طبقۀ 

غني و فقیر را دربرگرفت. 
ــار تضاد طبقاتي و  ــهر به تدریج و اولین ب ــه این ترتیب، ش ب
ــي تجربه کرد.  ــي را در اثر انقالب صنعت ــي اجتماع جدایي گزین

17. نك: علي رضاقلي، جامعه شناسي  
نخبه کشي.

18. مامفورد، ۱۹۶۱.
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ــای فعالیتي )اعم از داخل و  ــای کم درآمد در کنار حوزه ه گروه ه
خارج شهر( و گروه هایي با درآمد بیشتر در نواحي خوش آب وهوا 
ــن در حالي بود که عالوه بر  ــتقرار یافتند و ای و خوش منظره اس
ــتا ـ شهری نیز  ــد طبیعي جمعّیت، سیل مهاجرت های روس رش
ــهر قدیمي دیگر پاسخ گوی  ــترده  شد. در نتیجه، امكانات ش گس
حجم نیازهای جدید نبود و علي االصول باید متناسب با نیازهای 
جدید، معاصر مي شد و تأسیسات و تجهیزات الزم ارائه مي گردید. 
ــت  ــن وضعیت در اوایل چندان غیر قابل تحمل نبود؛ اما گذش ای
ــائل افزود و این جا بود که مسئولیت های  زمان بر پیچیدگي مس
اجتماعي نویسندگان، روشن فكران و مصلحان اجتماعي به میان 

آمد. 
ــود پرداختند،  ــت موج ــد وضعی ــه نق ــي که ب ــن گروه اولی
ــازان نوگرا۱۹ بودند که هرج و مرج و آشفتگي وضعیت  پیش شهرس
ــریع از  موجود را پذیرفتند؛ اما راه حل مطلوب خود را در گذر س
ــتي،  ــت وجو کردند. آنان، به تبع تفكرات مدرنیس این مرحله جس
ــا کمك علم و عقل جدید، عالوه بر رفع  ــر این باور بودند که ب ب
ــعۀ الزم نیز دست یافت.  ــكالت، مي توان به توس ــائل و مش مس
ــول و معیارهای  ــه بعدها جزو اص ــای آن ها، ک ــي دیدگاه ه برخ
ــد،  ــال 1933 ش ــور آتن در س ــازی مدرن و به ویژه منش شهرس
ــرعت و کارایي، تعریف  ــون افزایش س ــدۀ مواردی چ دربرگیرن
ــعۀ  ــان در مقام عنصری بیولوژیك و قابل جای گزیني، توس انس
ــبز، رشد فعالّیت های تولیدی و اقتصادی، نفي گذشته،  فضای س
ــازی و تصور ابزاری  عملكردگرایِي مبتني بر منطقه بندی، الگوس
از شهر، رشد مسكن استاندارد، حذف شهرهای بزرگ، جزمیت یا 
ــعه، وجود اقتدار سیاسي در تهیه، اجرا، نظارت و  قاطعیت در توس

بهره برداری از طرح های شهری بود.۲۰
ــرن نوزدهم،  ــازی ق ــه های پیش شهرس باید گفت که اندیش
ــي، فرهنگ گرایي و  ــۀ گرایش های نوگرایي، طبیعت گرای با هم
ــوط و در عین حال  ــتم هم به طور مبس ــر آن، در قرن بیس نظای
ــازی« ادامه یافت؛ با این تفاوت که  ــده با نام »شهرس تئوریزه ش

دانش شهرسازی این دوره، به دنبال رشد تفكرات تحصیل گرایي 
ــكالت پیچیده، به صورت  ــائل و مش ــۀ علم و بروز مس در عرص
ــتقل« مطرح شد و اقلیم موضوعي آن از فلسفه،  یك »علم مس
ــت، جامعه شناسي و ساختمان جدا گشت و در هر دو جنبۀ  سیاس
ــًا معماران قرار  ــار متخصصان و عموم ــری و عملي در اختی نظ
گرفت. به عالوه، برخالف گذشته، نگاه به شهر گزینشي و بیشتر 

به جنبه های کالبدی و فیزیكي محدود بود. 
گرچه با وقوع جنگ اول جهاني )1914(، روند رشد معماری 
ــتردگي خرابي های  ــازی مدرن متوقف یا کند شد، گس و شهرس
ــي از جنگ و الزامات اجتماعي و اقتصادی در امر بازسازی،  ناش
ــش از هر زمان  ــازی مدرن بی ــد که معماری و شهرس باعث ش
ــریع تر«  دیگر مورد توّجه قرار گیرد. »زیادتر«، »ارزان تر« و »س
ساختن از جمله اهداف سه گانه ای بود که جامعۀ جنگ زدۀ اروپا، 
ــهرها، دنبال کرد.۲۱  ارائۀ تحلیلي منطقي و  ــطح ش به ویژه در س
ــتماتیك از نظام فّعالیت، اولویت داشت. به همین سبب، در  سیس
فرایند ساخت وساز، تقسیم کار، تخصص گرایي و از همه مهم تر، 
استانداردگرایي از راهكار های تعیین کننده بود. استفاده از اشكال 
و الگوهای گذشته به دلیل صرف وقت و هزینۀ زیاد کنار گذاشته 
ــیدن به کارایي و بازده، از پرداختن به تزیینات و  ــد. برای رس ش
ــد. با فرض بازدارنده بودن مباحث تاریخي، نظام  جزئیات حذر ش
معماری و شهرسازی جدید مستقل از رویدادهای گذشته توسعه 
ــله کنگره های معماری  ــي از طریق »سلس ــت و جامعۀ علم یاف

مدرن« بر اهداف و سیاست های عصر جدید صحه گذاشت. 
ــدرن، کنگره ای که بیش از  ــان کنگره های معماری م در می
ــرد و حداقل  ــهرها را به طور منطقي تئوریزه ک ــائل ش همه مس
ــهرهای  ــع اروپایي و آمریكایي، ش ــن دهه عالوه بر جوام چندی
ــورهای توسعه نیافته را  ــهرهای کش اقصي نقاط عالم از جمله ش
تحت تأثیر قرار داد، »کنگرۀ چهارم« با عنوان »شهر کارکردی« 
بود. این کنگره در سال 1933 به نام »سیام« در شهر آتن برگزار 
ــد و با بیانیه ای به نام »منشور آتن«، شهرها مي توانستند چهار  ش

۱۹. در حالت کلي، گروه های منتقدی 
ــائل  ــخ گویي به مس ــه در صدد پاس ک
ــتند، به  ــي از جامعۀ صنعتي هس ناش
ــازان »نوگرا«،  سه دستۀ پیش شهرس
ــیم  ــرا« و »بي الگو« تقس »فرهنگ گ
ــوای، 1375(. با آن که  ــوند )ش مي ش
ــتراك آن ها در  طرح نقاط افتراق و اش
ــدن نتیجه نقش مؤثری ایفا  روشن ش
مي کند، در این مقاله بیشتر به رویكرد 
ــرا«  نوگ ــازی  »پیش شهرس ــری  فك
ــنگ بنای شهرسازی مدرن  به مثابه س

پرداخته ایم. 
ــار تا  ــن حبیبي، از ش ۲۰. نك: محس
ــهر؛ تحلیلي تاریخي از مفهوم شهر  ش

و سیمای کالبدی آن، تفكر و تأثر.
ــي تطبیقي  ۲۱. ایرج اعتصام، »بررس
ــازی معاصر ایران  ــاری و شهرس معم

با اروپا«.
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عملكرد حیاتي »مسكن«، »کار«، »تفریح« و »ارتباطات« را در 

بطن خود داشته باشند.۲۲ 
در سال 1947، دانش برنامه ریزی جدید شهری، حیات خود 
را با »قانون برنامه ریزی شهری و روستایي انگلستان« آغاز کرد. 
ــر پاتریك  ــن برنامه ریزی که از نظریات گدس پاتریك۲۳ و س ای
ــناخت، تجریه و  ــه گانۀ »ش ــي24 ملهم بود، در قالب س ایبرکرامب
ــور آتن درهم  ــهر کارکردی منش ــل، و طرح« با اصول ش تحلی
ــهر  ــۀ کاربری اراضي بود که ش ــت و نتیجۀ آن تهیۀ نقش آمیخ
مطلوب را در افق طرح تصویر مي کرد. در این مدل میل فراواني 
ــت و به  ــری قبلي و برنامه ریزی قطعي وجود داش به تصمیم گی
دلیل ماهّیت علمي، مدعي برتری بر دیگر اشكال تصمیم گیری 

بود.25
ــدرن بدون چون وچرا  ــازی م تا چند دهه، معماری و شهرس
ــۀ 1950 و اوایل دهۀ  ــالك عمل جهانیان بود تا در اواخر ده م
ــي از جنگ و افول بحران  1960، به دنبال ترمیم خرابي های ناش
ــاك، مسكن و...(  ــكن و تأمین نیازهای کّمي )خوراك، پوش مس
ــای کیفي و  ــدن نیازه ــۀ اروپایي از یك طرف و مطرح ش جامع
ــت.  ــر، با انتقاد زیادی مواجه گش ــناختي از طرف دیگ زیبایي ش
ــیاری از صاحب نظران، پایان کار معماری و شهرسازی مدرن  بس
ــكوني پرت ایگو26 در شهر »سن لوئیز« از ایالت  را در پروژۀ مس
ــود هماهنگي کامل این  ــوری آمریكا مي دانند؛27 زیرا با وج میس
ــم، اهداف و آرزوهای ساکنان آن تأمین  پروژه با اصول مدرنیس
نشد. نكته ای که باید به آن اشاره کرد این است که بخش اعظم 
ــعه یافت.  ــتم، تحت تأثیر این اصول توس ــازی قرن بیس شهرس
ــهرهای  ــیاری از ش ــا وجود این که در دهه های 60 و 70، بس ب
ــدید قرار گرفت و  ــعه یافتۀ جهان در معرض نقد و انتقاد ش توس
ــرد، هنوز الگوی غالب  ــاختار دیگری پیدا ک ــا تغییر ماهوی، س ب
ــعه و از جمله کشور  ــهرهای جهاِن در حال توس ــیاری از ش بس

ماست. 

مدرنيته در ايران
آنچه مشخص است، این است که جامعۀ ما در برخورد با مدرنیته 
ــت زماني، مكاني و محتوایي بود و هرگز مجال  کاماًل دچار غفل
اندیشیدن، شفاف    سازی و بومي کردن آن  را پیدا نكرد. جنبه های 
ظاهری، عوامل محتوایي و اجتماعي را تحت تأثیر قرار داد و بي 
ــرفت های فكری و  آن که ژرفای تحوالت، فرایند تغییرات و پیش
ــفي و پیامدهای بعدی تبیین گردد، بیشتر از طریق فناوری  فلس
ــتن تجارب و دستاوردهای تاریخي، درصدد  وارداتي و کنارگذاش
ــته و نیل به جامعۀ توسعه بود. به  جبران عقب ماندگي های گذش
ــد مدرنیته در ایران دیرپا، سطحي و در اثر  تعبیر کاتوزیان۲۸، رش
ــجم و جهت گیری نظام یافته، کاماًل  نبود یك کلّیت فكری منس

جزءگرایانه عمل کرده است. 
ــه رویكرد غالب دیدگاه  با این حال، در یك حالت کلي از س
تجدد خواهي و غرب باوری، دیدگاه سنت گرایي و غرب ستیزی و 

دیدگاه انطباق و اقتباس مي توان سخن به میان آورد.۳۰ 
رویكرد اول )نوگرایي( به مدرنیتۀ غرب به مثابه یك منظومۀ 
ــجم مي نگرد و به درك واقعیات اجتماعي و مكاني فضای  منس
ــدت  ــا بر ماهّیت ذاتي خود، به ش ــود کار چنداني ندارد. بن موج
ــدف، بیش از هر  ــرد و برای نیل به ه ــنت ها فاصله مي گی از س
گروه دیگر به حاکمیت سیاسي نزدیك مي شود. در این رویكرد، 
تصمیمات از باال به پایین و مبتني بر ارادۀ سیاسي است. طرفداران 
ــي جامعه بي اعتنا  ــكل گیری فرایندهای طبیع این رویكرد به ش
ــتر تحت تأثیر واقعّیت های بیروني و غیر  ــتند و ذهن ها بیش هس
ــر این است که عقل غربي  تاریخي عمل مي کنند. صحبت بر س
ــطوره زدایي و منطقي کردن امور، بیش از هر وقت دیگر به  با اس
ــأن و منزلت واقعي و تاریخي خود دست یافته است. بنابراین،  ش
راهكار مناسبي برای دست یابي به الگوهایي پنداشته مي شود که 
از مدت ها قبل امتحان خود را پس داده اند و با بهره گیری از آن ها 
مي توان بر عقب ماندگي های تاریخي و اجتماعي و بن بست های 

ــكي،  ــالف اوستروفس ۲۲. نك: واتس
ــتین  ــازی معاصر )از نخس شهرس
سرچشمه ها تا منشور آتن(، ترجمۀ 

الدن اعتضادی.
23.  Patrick Geddes 
24. Sir Patrick Abercrombie 

ــاری، »بحران  ــال اطه 25. نك: کم
اندیشه در شهرسازی معاصر ایران«.

26. Pruitte Igoe
ــي. تجدد،  ــین بحرین ــك: حس 27. ن

فراتجدد و پس از آن در شهرسازی. 
۲۸. نك: محمدعلي کاتوزیان،  اقتصاد 
ــروطیت تا  ــران 1: از مش ــي ای سیاس

سقوط رضاشاه.
ــت محمدزاده، مدرنیته  ۳۰. نك: رحم
و شهرسازی: مورد مطالعه بافت قدیم 

شهر تبریز. 
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ــي و... فایق  ــود در ابعاد متفاوت اقتصادی، فرهنگي، سیاس موج
آمد. در این گرایش، به جای پیوستگي، نوعي انقطاع از فرهنگ 
ــوان گفت که تفكر  ــورد. از این رو، مي ت ــم مي خ و هویت به چش

اجتماعي آن ها با فرایندهای اجتماعي جامعه مرتبط نیست. 
ــز در فكر حفظ  ــنت گرایي(، پیش از هر چی ــرد دوم )س رویك
ــت و هر آنچه را رنگ و بوی غیر  ــئون فرهنگي و مذهبي اس ش
ــنتي دارد، رد و نفي مي کند. این رویكرد با اعالم بي نیازی از  س
ــاني با توصیه های دیني  غرب و این تصور که همۀ نیازهای انس
ــادی و معنوی مدرنیته  ــت، به مظاهر م به راحتي قابل تأمین اس
ــال، طرفداران این  ــگاه مي کند. با این ح ــه یك توطئه ن به مثاب
ــرد برای مقابله با غرب به ارائۀ طریق جدیدی نمي پردازند.  رویك
آنان غالب مصائب جامعۀ اسالمي را نتیجۀ گناهان خود و مظالم 
ــد  ــند که چه ش غربي ها مي پندارند و یك بار هم از خود نمي پرس
ــت و رهبری جهان را  ــب ماند و غربیان هدای ــرق این قدر عق ش
ــخن  ــده گرفتند. در نتیجه، از چرایي عقب ماندگي کمتر س به عه
ــر را به گردن عوامل  ــتر برای راحت امر، تقصی مي گویند و بیش

خارجي مي اندازند.۳۱ 
گفته مي شود هر دو جریان فكری )نوگرا و سنت گرا( با وجود 
تفات های اساسي، در برخي موارد اشتراك فكری دارند و آن این 
است که هر دو خود را حق و دیگری را باطل و در نتیجه معدوم 
ــمارند؛ نگاه هر دو آرماني و حتي تخیلي است. یكي آرمان  مي ش
خود را در آینده و دیگری در گذشته مي جوید. قلب یكي در غرب 
ــرق مي تپد. نیازها، مشكالت، مقتضیات موجود  و آن یكي در ش
و به ویژه خواسته ها و واقعّیت های مظروف )انسان ساکن( چندان 
ــتر  محلي از اعراب ندارد. به تعبیر گوله۳۲ هر دو در مباحثات، بیش
به دنبال این که »چه باید باشند« مي گردند )تفكر آرماني( و مقولۀ 
»چه هستند« چندان مهم نمي نماید. پیوسته در زمان هایي دیگر، 
در آینده یا در گذشته، سیر مي کنند و حال را درنمي یابند )غیبت 
ــاال و کاماًل قیم مآبانه  ــند قضاوت از موضع ب در زمان( و در مس

تصمیم گیری مي کنند. 

رویكرد سوم، رویكرد اقتباس و انطباق است. این رویكرد در 
ــتي و نارسایي های فكری و عملي دیدگاه های اول و  نتیجۀ کاس
ــكل  ــكل گرفت. دغدغۀ اصلي این بود که آیا مي توان ش دوم ش
ــازگار  ــه را ارائه داد که با فرهنگ و تاریخ ما س دیگری از اندیش
ــخ براین باورند که اگر بخش هایي از سنت  ــد؟ آن ها در پاس باش
ــود، عالوه بر حفظ دین، مي توان به توسعۀ  با مدرنیته ترکیب ش
ــری با توّجه به مقتضیات  ــت یافت. این رویكرد فك الزم نیز دس
ــي درك متجددانه ای  ــي از دین و آموزه های دین ــي و مكان زمان

به دست مي دهد. 
ــاق در ابتدای ورود مدرنیته  ــان رویكرد اقتباس و انطب مدافع
ــور کم بودند؛ اما در دوره های بعد، با وجود مخالفت های  به کش
طرفداران گرایش اول و دوم، بسیاری از روشن فكران و متفكران 
ــد این  ــان دادند. به نظر مي رس ــد به این دیدگاه تمایل نش متّعه
ــفي عمیق، بیشتر در  ــتوانه های فكری و فلس گرایش، بدون پش
ــده در اثر مدرنیته، مجبور به  ــارهای ایجادش نتیجۀ موج ها و فش
واکنش شده باشد و در پاسخ به سؤال اساسي و همیشگي جامعه 

)چه کار باید کرد؟( به ناچار به صورت مصلحت گرا۳۳ عمل کند. 
چنان که اشاره شد، شاید اصلي ترین دالیل تمایل روشن فكران 
به این قرائت، ناتواني رویكردهای اول و دوم و ناتواني جامعه در 

تولید اندیشه باشد. 
ــده،  اگر در غرب، مدرنیته همواره با تفكر انتقادی عجین ش
ــت.  در جامعۀ ما برخورد با آن مصون از افراط و تفریط نبوده اس
همان گونه که آرای غربي بدون هیچ گونه نقد مورد پذیرش قرار 
ــود. در بیشتر  مي گیرد، بعدها به همان راحتي نیز رد و نفي مي ش
ــش محوری دارد.  ــچ یا این یا آن« نق ــوارد »اصل همه یا هی م
ــن، مدرنیته محصول تحوالت اجتماعي و فرهنگي جامعۀ  بنابرای
ما نیست و با وجود تأخیر زیاد از زمان شكل گیری به اندازۀ کافي 
ــده و هرگز با موقعّیت زماني، مكاني و محتوایي  تبیین و نقد نش
ــئله بیشتر به عوامل  ــب نگشته است. دلیل این مس بومي متناس
داخلي )استبداد( و خارجي )استعمار( و به طورکلي غفلت فكری و 

۳۱. نك: عبدالكریم سروش، 1377
ــنت و  ــر گوله، »س ــك: نیلوف ۳۲. ن
ــورهای شبه مدرن از  تجدد در کش
ترجمۀ  ــي«،  جامعه شناس ــدگاه  دی

حسین قاضیان و اکبر گنجي.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


88 ۴۸
فرهنگي کشور برمي گردد. در اثر وجود بینش های تمامیت خواه، 
ــرد دیگری منجر  ــه نفي رویك ــك رویكرد، ب ــدن ی روی کار آم
ــنت گرا حاکمیت  ــد. برای مثال، اگر در دوره ای رویكرد س مي ش
ــد رویكرد نوگرا را برنتابید و بالعكس. در  یافت )دورۀ قاجار(، رش
ــد و  ــر، حاکمیت رویكرد نوگرا )دورۀ پهلوی( مانع رش دورۀ دیگ
ــد. در این میان، رویكرد انطباق و  ــنت گرا ش بالندگي رویكرد س
ــاس نیز در گیرودار این دو گرفتار آمد و هرگز امكان تعمیق  اقتب
ــواره جنبه های  ــالم و مبهمي، هم ــت. در چنین فضای ناس نیاف
ــری غلبه یافته اند و  ــادگي، بر جنبه های فك ظاهری، به دلیل س
ــن میان نه تنها از ظرفیت ها، فرصت ها و قابلیت های نظام  در ای
ــای اجتماعي، اقتصادی و  ــتعدادها و توانایي ه مدرنیته، که از اس
کالبدی جامعه نیز غفلت شده است. طبیعي است که شهر از این 
ــت و بدون جهت گیری های الزم، به حیات  ــتثني نیس مقوله مس

روزمره میل خواهد کرد.

شهرسازي مدرن ايران 
ــازی  ــي تأثیرگذاری نظام مدرنیته و شهرس ــرای درك چگونگ ب
ــازی سنتي ایران، اشاره ای مختصر به چگونگي  مدرن بر شهرس
پیدایش شهر و شهرسازی ایران در اعصار گذشته، اجتناب ناپذیر 
ــبب، این قسمت از بررسي دربرگیرندۀ دو  مي نماید. به همین س
بخش چگونگي رشد و تكوین شهر و شهرسازی ایران در گذشته 
و چگونگي رشد شهر و شهرسازی ایران در دورۀ معاصر است. 

۱. توسعۀ شهرسازي ايران قبل از عصر جديد 
هر ساخت وسازی بر اساس فرهنگ و نگرش وجودی انسان شكل 
ــخصیت  مي گیرد. بنابراین، بدون در نظر گرفتن خصوصیات و ش
ــهری را طراحي یا  ــمي، رواني و فكری فردی که فضای ش جس
ــتفاده مي کند،  ــي که از این فضا اس ایجاد مي کند و به ویژه کس
ــوم و بي خاصیت  ــازی عملي نامفه ــه معماری و شهرس توّجه ب
ــد بود. از این منظر، اگر نظام فكری و فرهنگي تغییر یابد،  خواه

ــان به منزلۀ متغییر  ــازها نیز دچار تحول مي شود: انس ساخت وس
ــتقل و معماری و شهرسازی در حكم متغیر وابسته. بنابراین،  مس
ــمگیر، مقوله هایي  ــازی با وجود مظاهری چش معماری و شهرس
ــي، اقتصادی،  ــات محیطي، اجتماع ــتند و از واقعی روبنایي هس
ــان در فضا متبلور مي شوند؛ اما  ــي انس فرهنگي، فكری و سیاس
ــر واقعیات گوناگون  اجتماعي،  ــه نوبۀ خود ضمن تأثیرگذاری ب ب

محرك پیشرفت های جدید شهری نیز هستند. 
این جا این سؤال اساسي مطرح مي شود که مبنای نظام فكری 
و فرهنگي ساکنان این مرزوبوم چیست؟ از کجا نشئت مي گیرد؟ 
ــت خوش  ــیر تحولي دارد؟ طي دورۀ معاصر )مدرنیته( دس چه س
ــت؟ پاسخ به این  ــده است و سرانجام آن چیس چه تحوالتي ش
ــي و به ویژه  ــؤاالت با معرفت های اجتماعي، اقتصادی، سیاس س
فلسفي جامعه ارتباط مي یابد که در این جا مجال پرداختن به این 
ــخصیت وجودی  ــت؛ اما به اجمال مي توان گفت که ش مهم نیس
ــاکنان بافت تابعي از جهان بیني های حاکم، وضعیت محیطي  س
ــادی و عواملي از این قبیل  ــي و اقتص و اقلیمي، وضعیت سیاس
ــت هم داده اند تا ساخت فكری و فرهنگي  است که دست به دس

شهروندان در طول زمان شكل بگیرد. 
ــان این  ــا نگاهي اجمالي به مجموعه الگوهای رفتاری انس ب
ــود که از خصوصیات بارز انسان ساکن،  مرزوبوم، مالحظه مي ش
درون گرایي و پررازورمز بودن است که عالوه بر وضعیت محیطي 
ــي و فرهنگي و نیز وضعیت  ــخت، از آموزه های دین و اقلیمي س

سیاسي و اقتصادی متأثر مي شود. 
ــان مي دهد، سرزمین ایران  چنان که داده های جغرافیایي نش
ــك  ــاالنه حدود 300 میلي متر، در منطقۀ گرم و خش با بارش س
ــب و روز و به ویژه  ــا بین ش ــرار دارد. تفاوت دم ــیارۀ زمین ق س
ــدید است. در زمستان حداقل دما به 5 درجه زیر صفر  فصول، ش
ــد که در جمع جبری،  ــتان حداکثر به 50 درجه مي رس و در تابس
ــان مي دهد. ۳۴ این آب و هوا وضعیتي  تفاوتي 45 درجه ای را نش
ــتردۀ طبیعت  ــش مي آورد که امكان بهره گیری از مواهب گس پی

 Pramatic .33
۳۴. منصور بدری فر، جغرافیای انساني 
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ــان و از همه مهم تر،  ــازندگي انس و نیز میزان فّعالیت و قدرت س
شكل گیری بنیان های تاریخي و اجتماعي نیرومند کاماًل محدود 

شود. 
باید گفت که تأثیر آموزه های دیني و فرهنگي از مؤلفه های 
ــت. در جهان بیني الهي، رابطۀ انسان با معبود  طبیعي کمتر نیس
ــت و هیچ عامل خارجي را توان اعمال  یك »رابطۀ دروني« اس
نظر یا دخل و تصرف در آن نیست. در این بینش، زندگي مادی 
ــدان نه برای  ــدارد. زندگي جاوی ــت و ارزش زیادی ن گذری اس
ــت. دنیا جدی گرفته نمي شود و  این دنیا، که برای آن جهان اس
حداکثر نظر بیش از نیم نگاه نیست. تظاهر و ریا حكم گناه کبیره 
ــان نباید ظاهری، بلكه  ــول حلقۀ اتصال انس را دارد و علي االص
ــي)ع(، »بهترین پرهیزگاری  ــد. به تعبیر عل باید کاماًل باطني باش

مخفي ترین آن است.«۳۵
بنابراین، در جهان بیني اسالمي، انسان تحت تأثیر گزاره های 
ــه درون گرایي میل  ــود، به خودی خود بیش از برون گرایي ب موج

مي کند و دنیای برون عظمت و غوغای دنیای درون را ندارد. 
ــي و اقتصادی  ــوان از واقعیات سیاس ــار این ها، نمي ت در کن
جامعۀ ایراني و تأثیر آن در عرصه های درون گرایي چشم پوشید. 
ــكل گیری  ــت و از زمان ش ــتبداد منتزع نیس جامعۀ ایراني از اس
حكومت متمرکز هخامنشیان همواره وجود داشته است. به تعبیر 

شهیدی،
ــور در گذر قرون، سیستم معیشتي خاصي به وجود  جغرافیای کش
آورده که همواره تجارت و فرهنگ تجارت را بر جمیع بخش های 

اقتصادی )از کشاورزی تا صنعت( حاکمیت داده است.۳۶ 

ــادی وجود  ــرون و درون فاصلۀ زی ــر و باطن و ب ــن ظاه بی
ــكاف، برخورد مصلحتي  ــا راه غلبه بر این ش ــراً تنه دارد و ظاه
ــئله در زمینۀ ادارۀ جامعه کاماًل تشدید مي شود.  ــت . این مس اس
ــان بي حامي و بي پناه است و جز در زمان های خاصي مانند  انس
جنگ و ستیز، به حساب نمي آید؛ بنابراین، امنیت جاني و مالي با 
محافظه کاری در تقابل قرار مي گیرد. امكان دارد از کل واقعّیت، 

ــي از آن طرح شود که گاهي مستقیم است و گاه غیر  تنها بخش
ــتقیم؛ گاهي به جد است و گاه به طنز. جسارِت گفتِن »من«  مس
ــان دیگران مطرح  ــخن از زب ــت. با محافظه کاری تمام، س نیس
ــود. احتمااًل به همین دلیل است که به سرودن شعر بیشتر  مي ش
عالقه نشان مي دهند و از استعاره، کنایه، رمز، ایهام، ایما و اشاره 
سخن به میان مي آید و با تولید لطیفه، ضمن اعتراض نمادین به 

وضعیت موجود، برای خود دل مشغولي ایجاد مي کنند. 
ــتمِي این مجموعه عوامل، درنهایت به زیستي  ترکیب سیس
ــد. در چنین جامعه ای،  کاماًل محافظه کارانه و محتاطانه منجر  ش
ــزان برقراری تعادل ماهرانه میان  ــرفت و امنیت تابعي از می پیش
ــازی  عوامل متعدد درون و برون بود. با آن که دورویي و ظاهرس
ــت بود، در ادامۀ حیات به  مثابه راهكار زیست توجیه  مذموم و زش
ــه در خود بودن  ــان نه در جمع بودن، ک ــد. هّم و غم انس مي ش
ــتقل از خود را برنمي تابید؛ زیرا  معنا مي یافت و حوزۀ عمومي مس
هویت و استقالل فردی نیز مفهومي نداشت. به این سبب، روابط 
و مناسبات اجتماعي، خود را در قالب های خوني، قومي، قبیله ای، 
مذهبي و نظایر آن نشان  داد. با نهایت چیره دستي، سعي  شد که 
ــود و به طور  ــاط با دنیای خارج در حداقل ممكن  برقرار ش ارتب
اولي، سعادت و خوش بختي افراد در زندگي بي دردسر، خوداتكا و 

راحِت ایلي و طایفه ای میسر  گردد.
ــتری، چارچوب نظام شهرسازی و معماری این  در چنین بس
مرزوبوم شكل گرفت. ناامني و هراس ناشي از یورش بیگانگان، 
ــد. در اثر وجود  ــار بلند و خندق قابل دفاع  ش ــبب احداث حص س
ــیرها کم عرض و پرپیچ و خم  ــخت، شهر متراکم و مس اقلیمي س
ــدند. در برخي دوره های تاریخي، چون دورۀ پارت ها، موقعّیت   ش
ــهر با الیه های کالبدی و فیزیكي سه گانۀ ربض، شارستان و  ش
ــتان محدودۀ  ــد. ربض محدودۀ بیروني، شارس کهن دژ تعریف ش
ــدودۀ دروني بود. با حرکت به طرف درون،  میاني و کهن دژ مح

امنیت فضا بیشتر و بیشتر مي شد. 
۳۵. نهج البالغه. 

۳۶. نك: سید جعفر شهیدی، ۱۳۶۹.
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ــهر با مسجد جامع و بازار تعریف  در دورۀ اسالمي، مرکز ش
ــهر، البته نه با بینش قبل  ــد و درون گرایي سازمان فضایي ش  ش
)پارت( بلكه بر اساس جهان بیني جدید ادامه یافت. عمومي ترین 

عنصر شهر مجموعۀ بازار بود. به تعبیر اشرف، 
ــي و اقتصادی خود در  ــك از صنوف به تبع موقعّیت اجتماع هری
ــمت های بیروني را فضاهای  ــتقرار مي یابند. قس ــگاه خود اس جای
ــای تجاری  ــمت های دروني را فضاه ــت و قس ــاری کم اهمی تج

باارزش دربرمي گرفت.37 

ــي و درون گرایي بافت و  ــت که درهم تنیدگ ــد توّجه داش بای
ــي از تهدیدات خارجي نبود و به چگونگي برخورد  بازار صرفًا ناش

عوامل حكومتي نیز برمي گشت. 
ــتۀ ایران،  ــت که در طول تاریخ گذش ــت مي توان گف به جرئ
ــت. معمواًل  ــردی، پایدار و قانونمند نبوده اس هیچ گاه مالكیت ف
ــایر  دّکان خوب، خانۀ خوب، امالك خوب و نظایر آن بیش از س
ــد و مصونیت بناهای  ــورد توّجه واقع مي ش ــای متعارف م فضاه
ــتر بود. به این سبب،  ــاده و حتي فقیرانه بیش ــده، س کم تجهیزش
جداره های شهری هرگز در حد فضاهای داخلي نمایان نمي شد. 
ــهر بود. فضاها  نظام محله بندی، نمونۀ دیگر درون گرایي ش
ــت؛  ــاکنان محله حالت نیمه عمومي/ نیمه خصوصي داش برای س
اما برای دیگران نامأنوس بود و غریبه ها در اثر نظارت اجتماعي 
ــدند. این وضع نه استثنا که حكم  ــناخته مي ش قوی، به راحتي ش
ــعۀ نظام معماری و شهرسازی داشت و به  قاعدۀ کلي را در توس
صورت مراتبي از کالن فضا شروع تا به ذره فضا و به طور کلي به 
تمام فضاهای معماری ختم مي گردید و با گذشت زمان و کسب 
ــتر، درون گرایي فضاهای مسكوني و غیر مسكوني  تجارب بیش
ــد. هیچ یك از فضاها، به ویژه فضاهای شخصِي در  تقویت  مي ش
دیدرس، نمود فیزیكي چشمگیری نداشتند. بناها، به ویژه بناهای 
ــح به کاررفته و چه نوع  ــاظ فرم، چه مصال ــي، چه از لح خصوص
طراحي، با نهایت سادگي و بدون تعبیۀ هرگونه بازشو به بیرون، 
ــعه مي یافتند. امن ترین و با ارزش ترین فضاها در  در کنار هم توس

ــان  ــدند و ظاهر بنا این موضوع را نش بخش دروني احداث مي ش
نمي داد.

نكتۀ دیگری که در کنار درون گرایي شهر نباید به سادگي از 
کنار آن گذشت، رابطۀ شهر و روستا در گسترۀ منطقه است. شهر 
ــرزمیني بود و از امكانات، قابلیت ها و  ــنتي دارای شخصیت س س
ــائل و محدودیت های منطقه متأثر  مي شد. به این ترتیب، نه  مس
ــتاهای اطراف نبود، بلكه هم عرض با  تنها پدیده ای مجزا از روس
ــخصیت مي گرفت و به آن ها  ــعه مي یافت، از آن ها ش آن ها توس
شخصیت مي داد و انتظام مي بخشید. این در حالي بود که بخش 
ــهری به فعالّیت های بخش کشاورزی  مهمي از عملكردهای ش
ــد که در داخل حصار و بیرون از آن رونق داشت و  محدود مي ش
ــتر، محدودۀ حصار شهر بسیار فراتر از  گاه برای خوداتكایي بیش

محدودۀ فضاهای مسكوني طرح مي شد. 
ــد درون گرایي و  ــه های نیرومن ــه به ریش ــن، با توّج بنابرای
ــتا در حوزه های فرهنگي،  ــهر و روس ــتگي های متقابل ش هم بس
ــي این است که فرایند مداخلۀ  ــؤال اساس اجتماعي و مذهبي، س
شهرسازی مدرن در بافت شهرهای سنتي چگونه بوده است؟ آیا 
واقعّیت درون گرایي و نظام تولید سنتي و مناسبات ناشي از آن ها 
مورد مداقه قرار  گرفته است؟ آیا بین آن دو تعادلي منطقي برقرار 
ــده است؟ اگر پاسخ مثبت است، با چه سازوکارهایي و چگونه  ش
ــي، اقتصادی، کالبدی و  ــت، بازتاب های اجتماع و اگر منفي اس

فضایي آن ها کدام است؟ 

2. شهرسازي ايران در دورۀ معاصر 
ــازی جدید ایران از نیمۀ دوم قرن  فعالّیت های معماری و شهرس
ــد و در دورۀ پهلوی  ــیزدهم ه.ش به شكل فیزیكي شروع ش س
ــات اداری، اجرایي و  ــدد و افزایش امكان ــا تصویب قوانین متع ب
مالي، به تدریج روند شتاباني به خود گرفت. اقدامات به عمل آمده 
ــهر تهران  ــهرهای بزرگ و به ویژه ش در عصر قاجار صرفًا به ش
ــر و فضاهای  ــن دوره، برای ایجاد عناص ــد. در ای محدود مي ش

ــرف، »ویژگي های  ۳۷. نك: احمد اش
ــران«  ای در  ــیني  شهرنش ــي  تاریخ
فصلنامۀ علوم اجتماعي، دورۀ اول، 

ش 4، ص 7-49. 
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جدید، نیازی به تغییر و تحول گسترده در سطح شهرها نبود؛ زیرا 
ــن فعالّیت ها به راحتي در کنار گذرهای اصلي و اطراف بناهای  ای
ــد. در اثر حضور قدرتمندانۀ  ــهر جانمایي مي ش حكومتي مرکز ش
ــا و عملكردهای جدید،  ــای فرهنگي و اجتماعي، فضاه آموزه ه
بدون ایجاد اشكاالت جدی، در ترکیب با فرم های گذشته توسعه 
یافتند و شهرسازی و معماری وارداتي در هاضمۀ قوی الگوهای 

بومي هضم شد. 
ــرمایه و ورود  ــهیل گردش س ــوی در زمینۀ تس در دورۀ پهل
تولیدات غربي، دخالت در بافت های شهری کشور، به ویژه بافت 
ــهرهای بزرگ، به صورت راهبردی جدی مطرح شد. به همین  ش
سبب در این دوره، عالوه بر بسط و گسترش محمل های به ظاهر 
ــدن پیش رفت.  ــمت دولتي ش ــتر به س قانوني، ادارۀ جامعه بیش
ــدرت اجرایي  ــال 1309(، ق ــا تصویب قانون بلدیۀ دوم )در س ب
ــهرداری ها بیشتر شد و مردم شهر به تدریج مظاهر شهرسازی  ش
ــواره  ــاژ و میدان های توزیع ترافیك س مدرن مانند خیابان، پاس
ــنتي و ناکارا در  ــهری س ــد. از آن پس، بافت ش ــه کردن را تجرب
ــاس مع الفارق با جامعۀ مدرن غرب، بدون هیچ گونه واهمه ای  قی
در معرض مداخالت سنگین قرار گرفت. در این فراشد، معماری 
ــت خوش تغییر و تحول شد. فرم پالن ها و نماها به تدریج  نیز دس
تحت تأثیر عواملي چون الگوهای جهاني، مصالح و سیستم های 
ــاخت، الگوهای جدید زیستي، ارتباطات و  ساختماني، فناوری س

تجارت پیشرفته و... دگرگوني یافت. 
با آغاز حكومت پهلوی دوم )1320(، فعالّیت های شهرسازی 
ــكالت مالي و اجرایي، تقریبًا دو  در اثر بروز جنگ جهاني و مش
دهه کند شد. با آن که عوامل خارجي با عناویني چون مهندسان 
ــناس و نظایر آن، جسته وگریخته، در سطوح عالي  مشاور، کارش
ــت،۳۸مداخالت در اثر  ــهری وجود داش برنامه ریزی و معماری ش
ــكالت مالي، اداری، سیاسي و... چندان گسترده نبود. با این  مش
ــي نظیر طرح های  ــتگاه غرب ــازی با خاس حال، الگوهای شهرس
ــي، تجزیه و تحلیل و ارائۀ طرح«،  هادی و جامع با مدل »بررس

ــتفاده قرار مي گرفت؛ الگوهایي که به هر شكل ممكن،  مورد اس
بر قامت نحیف و درون گرای شهر سنتي دوخته مي شد. 

ــبي و بهبود درآمد ناشي از  در دهۀ 40، با برقراری قدرت نس
ــهر در حكم مدخل توسعه،  فروش نفت و با محور قرار گرفتن ش
ــت که البته اوج آن  ــازی به تدریج رونق گرف فّعالیت های شهرس
ــاهد  ــهر بیش از هر زماني ش ــود. در این دوره، ش ــۀ 50 ب در ده
ــهری بود.  ــتا ـ ش افزایش جمعّیت و مهاجرت های فزایندۀ روس
برایند این افزایش جمعّیت، شكل گیری شق های سه گانۀ توسعۀ 
ــهری در اطراف خیابان های جدیداالحداث بافت ها، در بیرون  ش
ــل یا منفصل( و  ــمي و متص از بافت های قدیمي )به صورت رس
ــهر )به صورت غیر رسمي یا حاشیه نشیني( بود که  در حواشي ش

هریك ویژگي های کالبدی و فضایي خاص خود را داشت.
ــدی و فضایي از بافت قدیم  ــعه، انقطاع کالب برآیند این توس
ــرون زا و کمبود  ــته )در پهلوی اول(، عوامل ب ــود. اگر در گذش ب
ــتفاده از الگوهای غربي  متخصصان و نظایر آن، دیكته کنندۀ اس
بود، این بار شهرنشنیي شتابان و نابساماني جامعه، وضع را تشدید 
ــًا نوع و دامنۀ کار شهرسازی با شهرنشیني تعریف  مي کرد. اساس
شد و با توّجه به غفلت و عقب ماندگي های موجود، هنر این دانش 
ــتفاده نیم بند از مدل ها و الگوهای برون زا خالصه  حداکثر در اس
ــهر به مجتمع های  ــته، نیاز ش ــد. همچنین برخالف گذش مي ش
ــارکت های اجتماعي در اثر اتكا  ــتي اطراف و نیز نیاز به مش زیس
به منابعي چون نفت، روزبه روز کاسته شد. در نتیجه، بخش اول 
اقتصاد )کشاورزی( بدون گذار از بخش دوم )صنعت( یك باره به 

بخش سوم )خدمات( میل کرد. 
برخالف فرایند شهر صنعتي غرب، رشد جامعۀ شهری ایران 
ــتاییان بود  در اثرافزایش طبیعي جمعیت و به ویژه مهاجرت روس
ــهرها در حد توان محدود خود، بعدها صاحب صنعت  و برخي ش
وارداتي شدند. همۀ این ها در وضعیتي بود که مداخالت فیزیكي 
ــدن واقعّیت اجتماعي و اقتصادی  به دالیلي چون خنثي تلقي ش
ــیني، از منطق قابل قبولي تبعیت  ــتاب زیاد ناشي از شهرنش و ش
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ــبكه های سنتي ارتباطي نظم مراتبي خود را از دست  نمي کرد. ش
دادند و بدون هیچ گونه رابطۀ فضایي و کالبدی قطع و وصل شدند. 
ــكوني در کنار گذرهای  کاربری های محلي، مانند فضاهای مس
شریاني و کاربری های اصلي سفرساز در کنار خیابان های فرعي 
ــد شهری  قرار گرفتند. در چنین وضعیتي، چگونگي نظام آمدوش
کاماًل معلوم بود. صرف نظر از جابه جایي عملكردی انواع وسایط 
ــي های قابل توّجه به  نّقلیه، کارایي ترافیكي با وجود خیابان کش
حداقل ممكن رسید و از سازمان فضایي بافت تاریخي شهر بیش 
ــهر  از یك ذهنیت تاریخي چیزی باقي نماند. از این رو، تكلیف ش
با فراموش شدن اصول اجتماعي، فرهنگي و تاریخي، طراحي با 
ذهنیت بیگانه، قوانین برون زا و به ویژه مجریان و آموزش دیدگان 
تحت تعلیم غرب ناگفته معلوم بود. شهر، که تا پیش از مداخالت 
ــنگین محمل هویت اجتماعي و فرهنگي جامعه بود، از آن به  س
ــدون محتوا و حتي بیگانه از خود  ــكالي بي ربط، ب بعد صاحب اش

شد و شهروندان را نیز گرفتار کرد.۳۸
ــته تفاوت زیادی نكرد؛  ــعه شهر با گذش بعد از انقالب، توس
ــبتًا منطقي به  ــد و قالبي نس اما برخي عناوین طرح ها عوض ش
ــاس ناشي از انقالب و  ــد وضعیت حس خود گرفت. به نظر مي رس
ــای داخلي و ابهام نقش و  ــي از جنگ و درگیری ه وضعیت ناش
ــي و اقتصادی و از همه مهم تر  ــگاه عوامل محیطي، اجتماع جای
نبود فضای نقد )مشكل عمومي در تاریخ کشور( و عواملي مانند 
آن ها، مجال طرح هرگونه مباحث نظری و تدوین الگوی توسعۀ 
مناسب )درون زا( را گرفت و به ناچار، شهر همانند اغلب پدیده های 

اجتماعي در الگوهای مدرنیستي برون زا توسعه یافت. 
ــابقۀ  ــال از س ــصت س ــت بیش از ش امروزه، با وجود گذش
ــش از ربع قرن از پیروزی  ــهری و منطقه ای و بی برنامه ریزی ش
ــعۀ جامعه و شهر و شهرسازی  ــالمي، چشم انداز توس انقالب اس
به مثابه بخش مهمي از واقعیات اجتماعي، چندان روشن نیست. با 
این که شهر، به ویژه در دوره های متأخر، با شتاب توسعه مي یابد، 
ــت. این که ماهیت وجودی  ــد جهت گیری های نظام یافته اس فاق

ــت، راهبردهای توسعۀ آن کدام است، چه سیاست ها یا  آن چیس
ــام مدرنیتۀ غرب چه رابطه ای  ــي هایي دارد و چرا، با نظ خط مش

دارد و ده ها سؤال دیگر، در هاله ای از ابهام قرار دارد. 

نتيجه گيري
در این مقاله، به بررسي رابطۀ مدرنیته و شهرسازی، ابتدا در غرب 
ــپس در ایران پرداختیم. آنچه از تبیین و تشریح جنبۀ نظری  و س
ــت که خاستگاه مدرنیته  ــتفاد مي شود این اس بحث مدرنیته مس
اساسًا به تحوالت فكری و فرهنگي عصر نوزایي )قرن هفدهم( 
جامعۀ اروپا برمي گردد و صرفًا مفهومي جامعه شناختي یا سیاسي 
ــا رویكردی به جنبه های  ــت؛ بلكه بینش ی یا حتي تاریخي نیس
ــدف آن هم تبیین  ــت که ه ــاوت یك فرهنگ و تمدن اس متف
ــان و تسلط عقالني بر خود، جامعه، طبیعت و جهان  توانایي انس
به منظور نیل به کارایي و بازده بیشتر است. در این رویكرد، اولین 
ــي عقالني  ــا مالك قراردادن نقد و وارس ــنتي ب بار نظام های س
ــي  ــرو امور متعالي به حوزۀ معرفت شناس ــت مجدد از قلم و قرائ

کشانده شدند.
ــن پارادایمي، تحوالت انقالب صنعتي به مثابه مكمل  در چنی
ــات زمان هویت  ــید، از مقتضی ــۀ مدرن به منصۀ ظهور  رس جامع
ــتر  ــهر بیش ــید. اگر تا این دوره، ش  گرفت و مجدداً هویت بخش
حامل نقش های سیاسي، اداری و نظامي و... بود و نواحي اطراف 
را انتظام مي بخشید، با انقالب صنعتي وظیفۀ شهر بسیار گسترده 
ــهر، دیگر متغیر  ــد؛ زیرا ش ــیار تعیین کننده  ش و در عین حال بس
وابستۀ صرف نبود؛ بلكه تولیدکننده ای بود که نه تنها در گسترۀ 
ــه تولید  پرداخت و در اثر  ــي، بلكه در عرصه های بین المللي ب مل
ــترده، هزاران نفر را به سوی  ــتغال و فعالیت گس وجود مراکز اش
خود فرا خواند. این فرایند با توسعۀ فعالیت های صنعتي روزبه روز 
ــعۀ فعالیت های صنعتي به رشد  ــد. به بیان دیگر، توس تقویت  ش
ــعه فعالیت های صنعتي انجامید.  ــهر و رشد شهر، خود به توس ش
بنابراین، با توجه به مباحث مطرح شده، مي توان گفت که کشف  ۳۸. نك: محسن حبیبي، همان.

۳۹. نك: همان
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عقل و عقالنیت گرایي )به مثابه گزارۀ شك ناپذیر( در قرن هفدهم 
ــكل گیری انقالب صنعتي و خود انقالب صنعتي به رشد و  به ش

توسعۀ بیشتر و بیشتر شهر انجامید. 
با انطباق این بحث بر واقعیت موجود در کشور، مي توان گفت 
ــازی مدرن بر تقلید و اقتباس  ــعۀ نظام مدرنیته و شهرس که توس
ــترهای تاریخي،  ــت. مظاهر مدرنیته، بدون وجود بس مبتني اس
ــدون جهت گیری های  ــي، اقتصادی و طبعًا ب ــي، اجتماع فرهنگ
ــه فضاهای  ــي( ب ــدای این قرن )هجری شمس ــخص از ابت مش
بومي و محلي شهرها تحمیل شد و با گذشت زمان در چارچوب 
ــتورالعمل ها، توصیه نامه ها، استانداردها و ضوابط و معیارهای  دس
بیشتر برون زا، مورد توجه قرار گرفت. ابزار مهم تحقق هدف های 
این شهرسازی، توسعۀ فضاهای ارتباطي سواره، اعمال سرانه ها، 
ــترۀ  ــا، منطقه بندی و تفكیك فضاها و فعالیت ها در گس تراکم ه
شهری بود که در اثر بهره گیری از آن، بافت سنتي شهرها با توجه 
به خاستگاه، روند پویش و ماهیت عملكردی خود دچار استحالۀ 
ــدید شد. بنابراین، توسعۀ مدرنیته و شهرسازی در ایران، پیش  ش
ــه ای و محتوایي معطوف باشد، بیشتر در  از آن که به عوامل ریش
ــود. توسعه اساسًا  تظاهرات کالبدی و فیزیكي آن خالصه مي ش
ــت؛ نه از مشارکت   مقتدرانه و جهت گیری آن از باال به پایین اس
اجتماعي خبری است و نه همه توان مشارکت در تهیه و اجرای 
ــازی  پروژه های جدید را دارند. واقعیتي که از ابتدای ورود شهرس
ــواره در عناوین طرح ها روح  ــا کمي تغییر، هم ــدرن تاکنون، ب م
غالب بوده است. باید توّجه داشت که گسترش دادن بدون وجود 
ژرفا در عوامل سازنده، بي معناست و درنهایت، جز اتالف سرمایه 

و امكانات جامعه، نتیجه ای عاید شهر و شهروندان نمي کند. 
ــرار مي گیرد، ضمن تأکید  ــن، گزینه ای که پیش رو ق بنابرای
ــاص بر »خودباوری فرهنگي و اجتماعي« و »حفظ اصول نقد  خ
ــعۀ نظام های تولیدی و صنعتي«،  عقالنیت انتقادی« و نیز »توس
ــتن الگوهای منسوخ و بازنگری همه جانبه در الگوها،  کنار گذاش
ــازی مدرن  ــور کلي راهبردهای شهرس ــا، قوانین و به ط روش ه

ــروف آن از چارچوب تنگ و  ــهر و مظ ــت. در این نگرش، ش اس
ــه واقعیات بومي، محیطي،  ــدۀ مدرنیته خارج و توجه ب فرموله ش
فرهنگي، اجتماعي، و در کنار عوامل سیاسي و اقتصادی موجود 
ــود. بدیهي  ــه ضرورتي اجتناب ناپذیر مطرح مي ش در آن، به مثاب
است با فرض مدرنیته و شهرسازی به منزلۀ دو طرف یك معادله، 
ــت مي آید و بدین  ــادل از راه های گوناگون به دس ــًا نقطۀ تع طبع
ــود. این  ــه اهداف خاص متحقق مي ش ــب، نیل به مجموع ترتی
ــن راه حل را از قلمروی  ــالوه بر این که مفهوم بهتری واقعیت ع
فرایند برنامه ریزی خارج مي سازد، با تضعیف آرمان گرایي مبتني 
ــادل را در گزینه های متفاوت و در عین  ــر خرد صرف، نقطۀ تع ب

حال کاماًل سیال یا انعطاف پذیر جست وجو مي کند. 
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