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 :بيانيه رضا خان ميرپنج در مجله فرنگستان

ايران بايد زندگي را از سر بگيرد و همه چيز بايد نو گردد، مرد نو مي خواهيم، ما مي خواهيم ايران را اروپاي كنيم، ما مي 
مي خواهيم با حفظ مزاياي اخالقي ايران، اين سخن بزگ را به كار  خواهيم سيل تهران جديد را به طرف ايران جريان دهيم،ما

 :بنديم

  . ايران بايد روحا ،ظاهرا و باطنا فرنگي ماب شود

  :مقدمه
  ظهور رضا شاه

با عنوان جديد سردار سپه وارد كابينه شد و در  1299در اسفند ماه .رضا شاه شدن رضاخان آهسته ولي بي وقفه بود
در طي نه ماه بعد،با انتقال ژاندارمري از .نار زدن مسعود خان كيهان،وزارت جنگ را در اختيار گرفت،با ك1300ارديبهشت 

وزارت داخله به وزارت جنگ،گماردن همكاران خود در ديويزيون قزاق به جاي افسران سوئدي و انگليسي و سركوب شورش 
همچنين رضاخان با سركوب نهضت .مستحكم ساختهاي موجود در ژاندارمري هاي تبريز و مشهد،قدرت خود را در ارتش 

جنگل موقعيت نظامي خود را مستحكم ساخت و با نمايش سر بريده ميرزا كوچك خان جنگلي در تهران به همگان ثابت كرد 
سياسي رضاخان مستحكم تر -در چهار سال بعدي،موقعيت نظامي.كه جنبش جنگل يك بار و براي هميشه پايان يافته است

وي با سركوبي .نفري جديدي مركب از پنج لشكر تشكيل داد 40000ژاندارم و ارتش  1200قزاق و  7000تركيب وي با .شد
قبايل و طوايف شورشي بر عليه كردهاي آذربايجان غربي،شاهسون هاي آذربايجان شرقي و كهكيلويه و كردهاي كرمانشاه،بلوچ 

ن و كردهاي خراسان و اعراب طرفدار شيخ خزعل از سال هاي جنوب شرقي و لرهاي جنوب غربي و تركمن هاي مازندرا
به نخست  1302او در تهران در جابجايي هاي پي در پي كابينه ها فعال بود تا اينكه در آبان ماه .پرداخت 1303تا  1301

سرانجام،در .رد،رضاخان آنقدر قدرتمند بود كه بتواند لقب فرماندهي كل قوا را از مجلس بگي1303در اوايل سال .وزيري رسيد
،از مجلس شوراي ملي خواست تا براي خلع قاجار از سلطنت و واگذاري تخت سلطنت به او تشكيل جلسه 1304آذرماه 

همانند قهرمان مورد عالقه (سرانجام،رضاخان در ارديبهشت سال بعد،با پوشيدن لباس نظامي مزين به جواهرات سلطنتي .دهد
 .ن تاجگذاري كردبه عنوان شاهنشاه ايرا) اش ناپلئون
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  :زي جديداشروع اقدامات شهرس

اين فعاليتها عمدتاً از سال . با روي كارآمدن رضاخان فعاليتهاي شديدي در رابطه با تغييرات فيزيكي شهرها صورت گرفت

ايران در  اكثر شهرهاي.ادامه يافته و با شروع جنگ جهاني دوم دچار ركود شد 1320شروع شده و پس از آن تا سال  1310

نظارت بر اين . ، عمده ترين تحوالت بدون برنامه و مطالعه را در درون خود پذيرفتند1320تا  1310طي اين مرحلة زماني 

تغييرات كه در پي تصويب قانون بهسازي و نوسازي شهرها به عهدة شهرداريها گذاشته شده بود، شامل عريض كردن راه هاي 

كه ستون فقرات شبكة خيابانها را تشكيل مي داد و همچنين ) شطرنجي(شبكة مشبك  باريك و قديمي، تحميل يك الگوي

اغلب ساختمانهاي جديد را بناهاي حكومتي، اداري و .تعمير محالت قديمي، ساخت ميادين و ايجاد ساختمانهاي جديد مي شد

ات فيزيكي شهري آن دوره نمودي از در كل بايد گفت كه اصالح.انتظامي، بانكها و ايستگاههاي راه آهن تشكيل مي دادند

حركت قدرتمند و وسيع به طرف مدرنيزاسيون است، اما بدون توجه كافي به مفهوم تاريخي شهرهاي ايراني 

)Mozayeni,1974.(  

در اين دوره قوانين و مقررات، آئين نامه ها و ضوابط چندان مؤثر و مقيدي براي تنظيم امور شهرسازي،نوسازي و بهسازي 

بلكه تمام . ا از تصويب نگذشت و معيارها و ضوابط سازماني محكمي براي پيشبرد فعاليتهاي مذكور برقرار نگرديدشهره

اقداماتي كه صورت مي گرفت، بر قدرت اجرائي سازمانهاي 

شايد به .دولتي و مخصوصاً دولت مركزي تكيه داشت

برنامه  1320همين علت بود كه در دوره هاي بعد از سال 

  ).1367هاشمي،(ور نتوانست ادامه پيدا كند هاي مذك

اصالحات مذكو در شهرهاي ايران عالوه بر از هم پاشيدن 

كه قلب اقتصادي -بافت فيزيكي محالت مسكوني و بازار

باعث تضعيف و نابودي تدريجي  -شهرهاي ايران بود

ويژگيهاي اجتماعي، فرهنگي، مذهبي و سنتي آنها نيز 

رواج كاالهاي كارخانه اي و  به همراه اين تغييرات،.شد

در پي اين .ماشيني شدن توليد و همچنين راه پيدا كردن اتومبيل به داخل كوچه ها و بافتهاي قديمي نيز مزيد بر علت شد

اين امر منجر به بال استفاده ماندن و تخريب شدن تعداد .تغييرات كاربريهاي قديمي شهرها كاركرد خود را از دست دادند
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آن تعداد از اين بناها نيز كه مي توانستند هنوز مفيد و كارا باشند، در رقابت با نمونه ها و .ضاهاي با ارزش شدبسياري از ف

  .الگوهاي جديد به سبك غربي، نتوانستند تاب مقاومت بياورند

جامعه اي مشابه  تغييرات فيزيكي در زمان رضاخان منجر به ايجاد«:آقاي كالرك در مورد اين تحوالت و دگرگوني ها مي گويد

اين اقدامات به وسيلة قوانينمورد حمايت قرار مي گرفت و در شكل تئوري تشويق .غربي شد كه با سياستهاي مادي همراه بود

وضع قوانين شامل قانون مختص استفاده از زمين، ايجاد پروانه هاي ساختماني . به برنامه ريزي در مديريت شهري مي كرد

در عمل .رشد و نيروهايي براي ايجاد طرحهاي شهري براي شكل گيري الگوهاي كاربري زمين بود براي كنترل طبيعت و شكل

فعاليتهاي كمي از طرف سازمانهاي دولتي ذيربط كه مسئول جنبه هايي از توسعة شهري بودند در شهرها و شهركها صورت 

د، بدون اعمال سياستهائي براي چگونگي رشد در واقع برنامه ريزي شهري مكانيسم عملي جهت كنترل و هدايت رشد بو.گرفت

سريع جمعيت، مهاجرت روستا شهري كه تشويق شده بود و مسئلة سكونت آنها در شهرها و اعمال قدرت كم در جهت كنترل 

  ).Clark,1981(زمين خواري زياد؛ كه خود مسئله مهمي در بعضي نواحي شهري بود

زمينهاي اطراف شهر به كساني داده مي شد كه تنها مي توانستند دور . ت گرفتعمده ترين اين تغيير و تحوالت در تهران صور

اين امر باعث شد تا سرمايه داران عمده به خريد اين زمينها اقدام كرده و اساس و پايه بورس بازي، زمين .آن ديواري بكشند

تهران، شهر ديگر كامالً به شبكه اي از  1316طبق نقشة سال .خواري و تبديل شدن زمين به كاالي مورد معامله را بنيان نهند

ارگ از بين رفته و خيابانهاي عريض به جاي ديوارهاي آن و حصار هشت گوش تهران .خيابانها براي رفت و آمد تبديل شده بود

در خود بافت قديمي، بخشهاي مختلف شروع به جابجايي كرده و مراحل تحول اكولوژيكي در اين بخش صورت .ايجاد شد

ساختمانهاي به جا مانده از قديم اكثراً تخريب شده و به جاي آنها ساختمانهايي به پيروي از سبكهاي رايج در كشورهاي .گرفت

براي نخستين بار در تهران با پديدة انحطاط محله هاي قديمي و شكوفائي محله هاي جديد روبرو : و به قولي.غربي ساخته شد

  ).فقيه، بي تا(ه بعد به طور روزافزون با زندگي و سيماي شهر تهران همراه استپديده اي كه از اين تاريخ ب. مي شويم

نكتة قابل توجه اينكه اين تغيير شكلها و دگرگونيها و به عبارتي مداخالتي كه در وضع كالبدي شهرهاي قديمي ايران به وقوع 

حاكمان سياسي صورت گرفت، اما گاه اين پيوسته هر چند در زمان حاكميت يك رژيم و زير لواي برنامه ها و خواستهاي 

گاه نيز اين تغيير شكلها .دگرگونيها در شكل محلي و به تبعيت از خواستهاي فردي و اجتماعي ساكنان شهر انجام مي شد

جداي از خواستها و نظريات بومي و محلي، بلكه به گونه اي تحميلي و بدون در نظر گرفتن كلية شرايط حاكم بر زندگي 

نتيجه اين اقدام چيزي جز تخريب شهرها چه به صورت تدريجي و چه به صورت يكباره و دگرگوني .ن اعمال شده استشهروندا

تأثيراتي را كه شهرهاي قديمي ما در پيروي از نيازها، خواستها و شرايط جديد پذيرا شدند، بر روي بافت .سيماي شهرها نبود
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ساير عناصر و فضاهاي كالبدي شهرها نيز يا تضعيف . ي را به دنبال داشتمسكوني و محالت قديمي و بازار نتيجه ملموس تر

بنابراين با توجه به محدوديت مطالعاتي در اين قسمت، اين تأثيرات به صورت .شده و يا نقش كاركردي خود را ازدست دادند

  . زير بررسي خواهند شد

  :تأثير بر روي بافت قديمي شهرها

مدني و تشكيالتي خود را تا شروع شهرسازيهاي دورة جديد حفظ كرده بودند، با شروع بافت قديمي شهرها كه شالودة 

آنچه كه در وحلة اول موجب از .فعاليتهاي جديد متحول شده و تغيير شكل و نقش ظاهري و دروني شديدي را متحمل شدند

ي ايجاد شبكه هاي ارتباطي به منظور هم پاشيدگي بافت قديمي شهرها شد، ورود اتومبيل و به ناچار خيابان كشيهايي برا

اگرچه ورود اتومبيل به بافتهاي قديمي امري الزامي مي نمود، ما فرصتي براي انطباق با شرايط . تسهيل در رفت و آمد آن بود

يل، خيابان كشيهاي سريع، ناهماهنگ و بدون مطالعه و همچنين ورود غافلگير كنندة اتومب.جديد، به بافتهاي قديمي داده نشد

ارتباط فضايي و پيوستة اين بافتها را كه طي سالهاي متمادي و بر اساس ارتباطات اجتماعي و اقتصادي شهروندان شكل گرفته 

  .بود، از هم پاشيده و باعث شد تا بافتهاي قديمي خصوصيات و كاركردهاي قديمي خود را از دست بدهند

ل و مظاهر زندگي و فرهنگ غربي، نسبت به بافت قديمي شهرهاي عكس العمل بافت كالبدي شهرها در مقابل ورود اتومبي

بافتهاي قديمي اين كشورها در طي زمان و يا به وجود آمدن نيازهاي جديد و حاكم . كشورهاي صنعتي متفاوت بوده است

نظر از اين صرف . شدن شرايط تازه چنين نسبت به پذيرفتن الگوهاي جديد درون شان، خود را وفق داده و هماهنگ كردند

اين مسئله . مسئله، شهرهاي قديمي ايران بافتي پيچيده تر داشته و داراي كوچه ها و معابري تنگتر از نمونه هاي غربي بودند

  .داليل اقليمي، تاريخي، دفاعي و اجتماعي داشته است

ات ساختماني و شهري وجود از نظر حقوقي، در شهرهاي قديمي اروپايي كه از چند قرن پيش تا به امروز دستورات و مقرر

شهرهاي ايران كه ساكنان .داشته است، در دورة صنعتي و در رابطه با عوامل نو ويژة آن، تجديد نظر كلي در آنها صورت گرفت

عوامل مخرب و .آنها كمتر با چنين سنّتهايي آشنا هستند، اصوالً احتياج به تدوين مقررات جديد و تأسيس انجمنهاي نو دارند

نارسايي يا وجود نداشتن مقررات صحيح و  -1«:كل دهندة شهر قديم كه در اين باب مي توان يادآور شد عبارتند ازتغيير ش

كافي حفظ و صيانت شهرها، شهركها، محالت و مراكز مسكوني منفرد كوچك مانند دهكده ها، شهرهاي قلعه يي، قلعه هاي 

براي سازندگي كه بنا بر اصول مالكيت  -به خصوص از نظر كيفي -دوديامكانات و اختيارات تقريباً غيرمح -2مسكوني و غيره؛

توارث و توارث غيرمنقولها، با همة امكانات و اختيارات مربوط به  -3ومقررات ساختماني خاص عرصه و اعيان عمل مي كنند؛

به بيش از يك بخش،  مالكيت كه مسائل بغرنج وپديده هاي فرساينده از قبيل تقسيم يا تجزيه واحدهاي معماري شهري
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فروش و تعويض بي سنجش، ويژگيها و آمادگي ساكنين جديد براي تصاحب حقيقي خانة مسكوني قديمي و دوره هاي 

  .بالتكليفي و متروك ماندن فضاي ساخته شده را با خود دارد

د راه هاي ارتباطي خارج از و در مسير و امتدا(+) با تحميل شبكه بنديهاي جديد بر بافت شهرها كه اغلب به صورت بعالوه 

شدت اين امر هنگامي بود كه شبكه اي .شهرها بود، اين بافتها تكه پاره شده و همبستگي كالبدي خود را از دست دادند

اين اقدامات كه به منظور برطرف كردن ضعف دسترسي بافتهاي .شطرنجي همانند تهران يا اصفهان در تمام شهرها پياده شد

در شكل تعريض گذرهاي قديمي با ايجاد خيابانهاي جديد تا طرح هاي نوسازي، بهسازي و روانبخشي، قديمي صورت گرفت، 

  .چه قبل از طرحهاي جامع و چه در قالب آنها ادامه پيدا كرده است

خش در ب.بايد قبول كرد كه پذيرفتن خيابانها و بلوارهاي عريض و برهنه در شهرهاي ايران با مقياس غربي درست نبوده است

قديمي شهر هم اگر دفاعي توسط شهروندان و مسئوالن شهر از احداث خيابانهاي عريض به عمل مي آيد،تنها عكس العملي 

در عين حال از . است كه به تدريج نسبت به وجود كوچه پس كوچه هاي تنگ و پرمسئله بخش قديمي صورت پيدا كرده است

  .مواره باري بر دوش بنية مالي ناتوان شهر بوده استنظر اقتصادي احداث خيابانها و بلوارهاي عريض ه

شهرداريها در دهه هاي گذشته به جاي احداث خيابانهاي متعدد و «

متناسب با مقياس و هماهنگ با شكل طبيعي و دسترسيهاي بخش 

قديمي، معموالً با چند خيابان عريض و مستقيم بخش قديمي را 

بر احداث خيابان در بخش  اين تفكّر هنوز هم. قطعه قطعه كرده اند

قديمي حاكم است و از ترس اينكه مبادا در بخشهاي جديد شهر 

روزي مشكالت فعلي دسترسي بخش قديمي پديد آيد، احداث 

  .»خيابانهاي بسيار عريض و غيرضروري هنوز معمول است

در موج فراگير خيابان كشي ها و شهرسازي هاي اوليه تمامي 

اين امر متأثر شدند، البته در تعدادي از شهرها چون بوشهر و دزفول اين امر ديرتر و در شهرهاي  شهرهاي ايران كم و بيش از

در اصفهان شبكه هاي تردد پياده محالت قديمي داراي آن بوده اند، در هم .چون تهران و تبريز و اصفهان زودتر صورت پذيرفت

خيابان كشيهاي جديد عالوه بر از هم پاشيدن الگوهاي سنتي، .ريخته شد تا تسهيالت براي رفت و آمد اتومبيل فراهم گردد

- اجتماعي و شهرسازي معماري اين شهر، به صورتي ايجاد شدند كه با گذشت زمان سنگينتر بار ترافيك و امور اقتصادي

  .تجاري شهر رابر بافت با ارزش قديمي مركز شهر تحميل كردند
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يچيده و ارگانيك اجتماعي و فيزيكي را در جوابگوئي به نحوة زندگي محالت اين شهر نيز كه در طي زمان خصوصيات پ

  .شهروندان شكل داده بودند، دچار گسيختگي شدند

در همدان ابتدا مركز شهر قديم به وسيله پياده كردن يك شبكه شعاعي ازخيابانها جاي خود را به سطح وسيعي از خيابانها و 

 - پياده شد 1310كه به وسيله كارل فريش مهندس وزارت داخله ايران در سال  -سپس اين طرح.ميدان بزرگ مركزي مي داد

تمامي محالت مسكوني شهر و بازار را تحت تأثير قرار داده و 

  .شالودة شبكه بندي قديمي شهر را از هم پاشيد

در سمنان پس از شروع خيابان كشيهاي اوليه در اين شهر از سال 

رش يافته و محالت جنوبي ،شهر تدريجاً رو به شمال گست1317

از ميان محالت قديمي شهر، قديمي .رونق خود را از دست دادند

ترين محالت يعني ناسارواسفنجان، فرسودگي كالبدي و اجتماعي 

در شهرهايي چون كاشان و دزفول شبكه .شديدي را پذيرا شدند

در تهران محالت قديمي رو به ويراني رفته و .ز بين بردبندي خيابانها قيمتها را باال برده و لبه كناره اي بافتهاي قديمي را ا

از يك سو خيابان كشيهاي جديد محلة مذكور را تكه پاره كرده و از سوي ديگر . شديدترين لطمه به محله عودالجان وارد آمد

قطع پيوستگي در تبريز خيابان كشيهاي جديد عالوه بر .نيازهاي فضايي بازار مجاور آن به تخليه و تخريب آن كمك كرد

در بوشهر خيابان انقالب شهر .محالت،منجر به ايجاد مراكز تجاري جديد در جوار بازار و از رونق افتادن قسمتهايي از آن شد

  .قديم را به دو تكه تقسيم كرده و مسائل بسياري را موجب شده است

چرا . يگر از شهرهاي ايران مي توان مشاهده كرداين دگرگونيها و تغييرات را درشيراز، يزد، قزوين، نظنز، شوشتر و بسياري د

كه بنا به تناسب، اهميت و وسعت هر شهر، خيابانها و شبكه هاي شطرنجي بر روي بافت قديمي آنها تحميل شده و شالوده 

 نقشه و نقشه هاي آخر فصل پيش و اين فصل نشانگر تغييرات فيزيكي قابل مشاهده در نقشة.فضايي آنها را از هم پاشيد

  .شهرها و گوياي عواقب و نتايج بعدي اين اقدامات است

حال بايد ديد كه طي انجام اين تغييرات كالبدي در بافت شهرها، تحوالت اجتماعي چگونه به تغيير و تضعيف نقش كاربريها، 

كه محل  مركز شهرهاي قديمي.فضاها و عناصر قديمي شهرها و فرسودگي، نابودي و تخريب بافتهاي مسكوني كمك كردند

تجمع فعاليتهاي اجتماعي، تجاري، مذهبي، اداري و سياسي بودند، بعد از گسترشهاي جديد شهرها باز هم به عنوان قطب 

به دنبال .بدين خاطر فشار زيادي بر كالبد آن وارد آمد.سرويس دهنده به ساكنين بافتهاي قديمي، جديد و نوساز عمل كردند

 نقشه خيابان کشی در همدان
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. كار نيز به طرف شهرها هجوم آورده و در خانه ها و محلّات مسكوني قديمي ساكن شدندآن مهاجرينِ روستاييِ در جستجوي 

اين محالت، هم به سازگاري آنان در انطباق با محيط جديد كمك كرده و هم امكان تجمع و ازدحام آنان را در خانه هاي 

ين از نظر اقتصادي زندگي با صرفه و سطح همچن. اجازه دادند مسكوني قديمي، چه به صورت اجاره اي و چه به صورت مالكيت

از سوي ديگر ساكنين متمكّن قبلي مناطق مسكوني قديمي كه در وضع اقتصادي .پاييني را با هزينة كم مسكن فراهم آوردند

همچنين شلوغي و .بهتري قرار داشتند، عالقمند به استفاده از امكانات و تسهيالت شهري و خدمات اجتماعي جديد بودند

اين افراد با . ام مناطق مسكوني به ويژه مناطق اطراف بازار، آنان را به سوي نواحي اطراف شهر و مساكن نوساز مي كشاندازدح

مهاجرت از بافت قديم جاي خود را به مهمانان جديدي مي دادند كه از روستاها به شهر آمده و در سطح اقتصادي پايين تر از 

  .فاوت با زندگي در اين محالت بودندآنان قرار داشته و داراي فرهنگي مت

جغرافيايي مانند باران، سيل، زلزله و  -همراه با اين تحوالت سريع اجتماعي و جمعيتي در داخل بافتها، عوامل اقليمي و طبيعي

أثيرات كلية اين ت. نيز به خرابي و فرسودگي بيشتر بافتي كه از آن محافظت و مراقبتي نيز به عمل نمي آمد، كمك كردند... 

  .باعث به وجود آمدن عوارض و نتايج زيانباري براي بافت قديم شده و تداوم حيات در آن را با مشكل روبرو ساخت

كه مطرح شد، ساير مسائلي كه بافتهاي قديمي با آن ) فيزيكي(طبيعي، اقليمي، حقوقي و كالبدي - عالوه بر مسائل جغرافيايي

  :مطرح كرددرگير هستند را مي توان در موارد زير 

فرهنگي و جمعيتي بايد گفت كه به علت تخلية ساكنين ثروتمندتر بافت قديم و جايگزين شدن مهاجرين  - از نظر اجتماعي

  .جديد، بافت قديم رو به فرسودگي رفت

بافت در مقابل مهاجرين جديد نه شناختي از . ساكنين قديم آشنا به سنتهاي زندگي در بافت و فرهنگ نگهداري از آن بودند

استفادة افراد و خانواده هاي زياد، فرسودگي .قديم داشتند و نه در قبال نگهداري و مرمت آن احساس مسئوليت الزم ر داشتند

اسكان جمعيت زياد در واحدهاي مسكوني بافت قديم، تراكم و فشار زيادي را بر .و تخريب بافتهاي مسكوني را به دنبال داشت

تازه خود ساكنين فعلي .صتي براي بازسازي،بهسازي و مرمت قسمتهاي در حال تخريب نماندبدين ترتيب فر. آن تحميل كرد

. اين فشارها احتمال تمايل به دخالت ساكنين در احياي بافتهاي مسكوني را از بين برد. بافت نيز فشارهايي را تحمل كردند

اجتماعي ناشي از زندگي  -آنها و سپس فشار رواني فشارهايي ناشي از فقدان تأسيسات و تجهيزات الزم در بافتها و فرسودگي

  .در بافتهايي كه داراي ارزش و منزلت احتمالي بااليي نبوده و نيستند، از جمله اين موارد هستند

محالت مسكوني قديمي با تبديل شدن به محله هاي فقيرنشين به طرف انزواي شهري كشيده شده و ساكن شدن مهاجرين 

  .ي نيز باعث تراكم و ازدحام بيش از حد در اين بافتها وفرسودگي و تخريب بيشتر آنها شدافغاني  مهاجرين جنگ
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عدم تمايل .از نظر اداري و سياسي بايدگفت كه بخش دولتي نسبت به انجام اقداماتي در اين بافتها مستأسل و سرگردان است

قوانين .ز وارد شدن به بازسازي بافت قديم باز داشته استسازمانهاي دولتي در احياء حداقل قسمتي از بافت قديم، مردم را نيز ا

برخورد غيرمسئوالنه و . جديد دست و پاگير شده و مسائلي مانند تعريض معابر و عقب نشيني به اين نابساماني دامن زده است

ا باعث شده و در غير متخصصانه با بافت توسط مسئولين دولتي و خصوصي، عدم اميدواري مردم به زندگي در اين بافتها ر

  .نتيجه موجب بي تفاوت ماندن ساكنين نسبت به دخالت در احياء آن و در آخر ترك اين محالت شده است

از ديدگاه شهرسازي و معماري، بافت قديم در مقابل مظاهر جديد كارآئي الزم را نداشته و نسبت به مسائل تازه به عنوان 

شايد اين عدم امكان تطابق ناشي از تصميماتي باشد كه در مورد آن گرفته شده و يا .ارگاني زنده و پويا قابليت انطباق ندارد

به هر حال بافت قديم به لحاظ سرعت تغيير و .متأثر از طرز فكرها و اقداماتي باشد كه در مورد آن اعمال شده و مي شود

ي بيش از حد و ضربه پذير بودن مصالح قديمي تحوالت، امكان رقابت با بخشهاينوساز و جديد را نيز نيافته و به علت فرسودگ

عدم .به كار رفته در پيكره آن و لزوم بودجة زياد براي ترميم آن، در اولويتهاي پايين برنامه هاي شهرسازي قرار گرفته است

به سبب (آنحمايت شايستة شهرداريها ازبافت قديم و عدم توانايي يا تمايل معماران وطرح ريزان شهري در طراحي و بازسازي 

  .نيز به تسريع در نابودي آن كمك كرده است) مسائل گوناگون

   :تأثير بر روي بافت بازار

تحوالت جديد بازارها را نيز تحت تأثير قرار داده و موجب به وجود آمدن 

تغييرات عمده اي، چه در كالبد آنها و چه در روابط و سنن حاكم بر آنها 

كه دگرگوني در امور - المللي عواملي چون تحوالت بين. شده است

و به دنبال آن تغيير و  -تجارتي، صنعتي و اقتصادي را در پي داشته

كه به تبعيت و تأثيرپذيري از جريانات بين المللي  -تحوالت داخليكشور

اقدامات شهرسازيو روند شهرنشيني را تحت الشعاع قرار  -صورت پذيرفته

خود را بر بافت شهرها تحميل داده و به همراه نيازهاي تازه، خواستهاي

  .كرده اند

در نتيجة تحوالت جديد روابط اقتصادي در دهه هاي اخير، توليد و توزيع و نوع كاالهاي مصرفي، شكل پيچيده و ويژه اي از 

دي و به دنبال آن، در پي ماشيني شدن تويد و ايجاد كارخانجات صنعتي عظيم، كارگاه هاي تولي. عرضة آن را ارائه كرده است

  .همچنين توليدكنندگان داخلي و شخصي، نقش و اهميت و نفوذ خود را از دست داده اند
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همراه با اين دگرگونيها، اقدامات شهرسازي تازه اي نيز انجام گرفته كه به ضرر بازارهاي قديمي مهم شهرهاي ايران تمام شده 

ري بافت قديم، مناطق مسكوني و بازارها را به دو خيابان كشيهاي جديد، بدون توجه به خصوصيات شهرسازي و معما.است

قسمت تقسيم كرده و عالوه بر مختل كردن تحرك خطي پياده و همچنين از بين بردن خاصيت اتصالي فعاليت بازارها، بر روي 

  .روابط و امور اقتصادي و تجارتي نيز تأثيرداشته است

در حالت اول بازارهاي كه يا در انزوا قرار گرفته و .نفي قرار داده اندخيابان كشيهاي جديدبه سه صورت بازارها را تحت تأثير م

يا با قطع شدن توسط خيابان، شكل فيزيكي سابق خود را از دست داده، رو به فرسودگي رفته و از اهميت و نقش اوليه دور 

توسط خيابان، مطابق با عملكردها و دستة دوم بازارهايي بودند كه با قطعه قطعه شدن .شدند، مانند قسمت شمالي بازار بوشهر

دستة سوم نيز بازارهايي بودند كه .نيازهاي جديد تغيير نقش داده و دگرگونيهايي را پذيرفتند؛ مثل قسمتهايي از بازار شيراز

توانستند به واسطه تنوع و گوناگوني در عرضة محصوالت خود و همچنين نقش مهمي كه در گذشته در سطح كشوري و بين 

ي داشتند، به حيات خود ادامه داده و در برابر تغييرات جديد مقاومت كرده و ادامه حيات بدهند، اما بناجار عرضه كنندة الملل

بسياري از كاالي مصرفي جديد شدند؛ مانند قسمتي از بازار 

  .اصفهان 

با قطع بافت كالبدي بازار توسط خيابان، بسياري از فعاليتهاي 

تعدادي از افراد بازاري نيز به .ده شدبازار به طرف خيابان كشي

 -همراه تجار جديد در خيابانها به رقابت با حيات اقتصادي

مغازه ها و پاساژهاي جديد با عرضة .تجاري بازار پرداختند

محصوالتي كه مطابق با نيازهاي مصرف كنندگان امروزي 

است،مشتريان را به طرف خود كشيده و امكان فعاليت جدي و 

   .جز در مواردي معدود به بازاريان ندادند پررونق را

از طرف ديگر قسمتهايي از بازارها توانستند نقش خود را در 

عرضه محصوالت جديد و متكي شدن به توليدات كارخانجات 

اين فضاها به دليل نياز به .ماشيني و سرمايه اي حفظ كنند

شبكة حمل و نقل وسيع و همچنين در پي نياز به انبارهاي 

براي انباشتن كاالهاي كارخانه اي جديد، شروع به اشغال يا تخريب بافت مسكوني و كاروانسراهاي اطراف بازار، به نفع  وسيع
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بدين طريق موجبات نابودي بافتهاي مسكوني اطراف بازار و به همراه آن تغيير شكل تدريجي خود بازار .نيازهاي جديد كردند

  .فراهم آمد

بال تغيير الگوهاي مصرف و حاكم شدن روابط جديد توليد، بسياري از راسته بازارها متروك شده در پي تحوالت جديد و به دن

در رقابت با توليدات ارزان و انبوه كارخانه ... مشاغلي چون مسگري، رنگرزي، عصاري،آهنگري و .و مشاغل زيادي از بين رفتند

زارها كه هر يك به انجام فعاليتي خاص و تجمع مشاغل مشابه به دنبال آن راسته با.اي تاب مقاومت نياورده و متروك شدند

اختصاص داشتند، به دليل اين آشفتگيها،نقشهاي مختلط ومختلفي را به عهده گرفته و به عرضه انواع و اقسام كاالهاي وليدي 

  .كارخانه اي در كنار كاالهاي صنايع دستي پرداختند

يوستگي و ارتباط كامل و مطلوب خود را با ساير نقاط شهر از دست دادند، روزبروز بازارها كه به دليل تغيير سيستم ارتباطي، پ

  .اين روند منجر به از دست رفتن نقش اصلي آنها شد.بيشتر در انزوا قرار گرفتند

ز بر ارزش تبديل شدن زمين به يك كاالي پر درآمد و رواج بورس بازي زمين، بازار را نيز تحت تأثير قرار داد؛ چرا كه روزبه رو

  .مغازه هاي كنار خيابان و داخل پاساژها افزوده شده و بازارها مورد بي توجهي بيشتري قرار گرفتند

تخريب تدريجي بازار به دليل قديمي بودن ساخت آن و همچنين كم دوام بودن مسالح قديمي به كار رفته در آن، به همراه بي 

بازارها به دليل بافت پيچيده و ناهماهنگ .ديگر در نابودي آن بوده و هستند توجهي به تعمير آن به نسبت گذشته، عوامل مؤثر

نتوانسته اند استفادة كامل بكنند و از اين ... با شرايط امروزي، از تسهيالت و تأسيسات جديد شهري مانند فاضالب، آب، گاز و 

  .طريق نيز در انزوا قرار گرفتند

در اصفهان بافت كالبدي بازار به . از بازارهاي شهرهاي ايران مي توان مشاهده كرد اين تغيير شكل و نقش را در مورد بسياري

از طرف ديگر بي توجهي به صنايع دستي و . وسيلة خيابان عبدالرزاق به دو نيم شده و ارتباط ممتد پياده قطع گرديده است

،تيمچه ها و سراها نيز با تغييرات جديد خود را وفق بسياري از مغازه ها.كارگاهي، بخشهايي از بازار را رو به تعطيلي برده است

ايجاد پاساژها و .بدين وسيله ادامة حيات خود را تضمين كرده اند.داده و به عرضة كاالهاي كارخانه اي جديد مشغول شده اند

مثل (نقاط شهر مغازه هاي بزرگ و مجهز در خيابانهاي اطراف بازارها و همچنين ايجاد مراكز تجاري قوي و بزرگ در ساير

بسياري از مشاغل نيز به دست افراد مسن و پيري اداره مي .به نقش و اهميت بازار لطمه زده است)بسياري از شهرهاي ايران

بديهي است كه نسلهاي بعدي به دليل عدم حمايت از شغلهايي مانند .شوند كه سالهاست به اين شغلها اشتغال داشته اند

كم آن در مقابل كار زياد و عدم توانايي در مقابلة اين اجناس با محصوالت ارزان و فراوان صنايع دستي و همچنين درآمد 

  .كارخانه اي، ديگر راه پدران خود را ادامه نخواهند داد
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رفت و آمد ماشين، موتورسيكلت، گاري و دوچرخه در داخل بافت بازار به دليل نياز به رساندن كاال به مغازه هاو سراها باعث 

در كل مانند بسياري از بازارهاي ديگر،بازار اصفهان .شدن رفت آمد و به وجود آمدن مشكالت بسياري گرديده استمختل 

قدرت جذب يا پذيرفتن فعاليتهاي تازه و ويژه صنعتي را به منظور برآوردن نيازهاي زندگي ماشيني و روابط جديد اقتصادي 

  .ندارد

اين موارد در مورد بازار همدان شمرده شده .ارهاي ايران را در موارد زير برشمرددر يك نگاه كلي مي توان مشكالت عمده باز

فقدان تجهيزات و تسهيالت الزم از قبيل آب، برق، آتش نشاني  -1:ولي قابل تعميم به ساير بازارهاي شهرهاي ايران نيز هست

مشكالت زياد در امر  -4الزم در امر ارتباطات؛عدم دسترسي و سهولت  -3وضع بد معابر و شبكه هاي ارتباطي؛ -2؛ ... و غيره

ركود  - 6عدم مرمت آثار با ارزش و نگهداري آنها و در نتيجه فرسودگي بيش از حد بناهاي بازار؛ -5بارگيري و باراندازي كاال؛

صنفي و  از بين رفتن تجمع -8كمبود فضاي سبز و وسايل تفريحي به طور كلي؛ -7؛)از دست دادن جاذبه اقتصادي(اقتصادي

  .ايجاد بناهاي جديد بدون در نظر گرفتن خصوصيات اقليمي و بافت سنتي شهرها -9از هم پاشيدگي نظام داخلي بازار؛

  :تغيير و تضعيف نقش ساير فضاها و عناصر قديمي شهرها

افتها نيز از اين تحوالت به تبع تغييراتي كه در بافتهاي مسكوني و بازارها اتفاق افتاد، ساير عناصر و فضاهاي موجود در اين ب

اين تغييرات و تأثيرپذيرفتنها باعث شد تا از يك طرف فضاها و عناصري كه با توجه به شرايط،امكانات و تسهيالت .متأثر شدند

ارائه شدة جديد به شهروندان كاربردي نداشتند، خودبه خود متروك شده و تنها از جنبة معماري مورد توجه قرار بگيرند؛ مانند 

اين فضاها در پي عرضة خدمات شهرسازي جديد مانند لوله كشي آب و يا ايجاد و .انبارها، سردابها و يا حمامهاي قديميآب 

از طرف ديگر عناصر و فضاهايي كه مي توانستند در خدمت شرايط .توسعه اماكن بهداشتي، كاركرد قبلي خود را از دست دادند

و به عبارت ديگر يا تغيير .مطلوب در خدمت نيازهاي شهرسازي جديد قرار گرفتندجديد قرار بگيرند، به صورتي صحيح و يا نا

از اين فضاها و عناصر مي توان .نقش دادند و يا نقش آنها تضعيف شده و تنها به اموري خاص و معدود اختصاص داده شدند

  .بردمساجد، سراها، تيمچه ها و كاروانسراها، ميادين و كارگاه هاي صنايع دستي را نام 

مانند خيابان و (از بين سراها، تيمچه ها و كاروانسراها، آنهايي كه داراي موقعيت مناسبي نسبت به پديده هاي شهرسازي جديد

بودند تبديل به ساختمانهاي تجاري و بانكي، پاساژ،بوتيك و مغازه هاي لوكس، متناسب با نيازها و شرايط جديد ) مراكز تجاري

دوري از اين مراكز و موقعيت نامطلوب و همچنين نداشتن شبكةارتباطي نامناسب از اين تحوالت  آن دسته كه به دليل.شدند

به دور ماندند،تبديل به گاراژهاي مسافربري، انبار كاالها و يا كارگاه هايي شدند كه ماشينهاي توليدي كوچك در آنها به كار 

ا افراد فقيري شدند كه توانايي اسكان در خانه هاي گران قيمت بعضي از آنها نيز تبديل به محل تجمع مهاجرين و ي.افتادند
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كارگاه هاي صنايع دستي نيز به انبارهاي كاال .بدين ترتيب اين فضاها و عناصر رو به فرسودگي و نابودي رفتند.شهر را نداشتند

  .جديد را در خود جاي دادند... تبديل شده و يا ماشينهاي جوراب بافي، خياطي و 

ه محلهاي تجمع افراد براي جشنها، برگزاري مراسم مختلف و تشكيل بازارها و مسابقات ورزشي و نمايشي بودند، ميادين ك

تفريحي مناسب و مخصوص، نقش خود را از دست داده و به  -باگسترش شهرها و ايجاد مراكز فرهنگي، تجاري و ورزشي

د نيز كه مركز اصلي شهرها را به عنوان فضايي مذهبي، مساج.پاركينگ ماشينها و يا به فضاهاي باز شهري تبديل شدند

با پراكندگي بازاريان و از هم گسستگي بافت بازار، ديگر .اجتماعي و سياسي تشكيل مي دادند، نقش خود را از دست دادند

گردهم آئينها و آداب  پشتوانه اي براي مساجد و اماكن مذهبي باقي نماند تا هم به نگهداري و تعمير آنها بپردازند و هم مراسم،

به دليل گستردگي زياد شهرها نسبت به اندازه و وسعت پيشين آنها،بسياري از قسمتهاي .مذهبي خود را در آن انجام دهند

شهرها از مركز اصلي كه مسجد جامع در آن قرار داشت،دورمانده و با ايجاد دسترسيهاي جديد به مراكز جديد و فضاهاي 

با تغيير شكلهاي فيزيكي در اطراف مساجد، .ه به عناصر قديمي مركز شهر و متصل مسجد باز مي ماندندنوساز، افراد از مراجع

مساجد نيز همچون بناهايي منفرد در ميان ساختمان سازيهاي جديد قرار .بافتهاي مسكوني و بازارها نيز تغيير شكل دادند

  .گرفته و قسمتي از كاركردهاي قبلي خود را از دست دادند

له ديگري كه سواي از تأثيرات شهرسازي و خيابان كشيهاي جديد بايد از آن به عنوان عوامل مؤثر در نابودي و فرسودگي مسئ

بسياري از اماكن و فضاها چون كاروانسراها، تيمچه ها و خانه .فضاها و عناصر قديمي شهرها نام برد، مسائلي چون ارث است

قسيم شدن بين ورثه و ايجاد اختالف بين آنها، يا بدون توجه مانده و فرسوده شدند تاريخي، به خاطر ت -هاي با ارزش معماري

  .و يا يكباره به قصد تقسيم آن تخريب شده يا تكه تكه شدند

در پي اين تغيير و تحوالت، بافتهاي جديدي نيز به دور بافتهاي قديمي شهرها تشكيل شد كه فشار كمبود خدمات و فضاهاي 

گسترشهاي بي رويه و بدون تناسب شهرها در چند دهة پيش باعث . روي عناصر بافتهاي قديمي وارد كردمورد نياز را بر 

چرا كه .فضاهاي قديمي نيز فرصت بازسازي نيافتند.فرسودگي بيش از حد بافتهاي مسكوني، بازار و ساير فضاهاي قديمي شد

در پي اين توسعة شهرها و ايجاد شدن بافتهاي .مي كنند ساكنين قسمتهاي تازه ساخت، هنوز از خدمات اين بافتها استفاده

جديد، به بافتهاي قديمي به مثابه بخشهاي نامأنوس و ناهماهنگ شهرها نگريسته شده و با انتقال ساكنان قديمي آنها و جاي 

  .گرفتن مهاجرين و افراد فقير موجبات نابودي آنها فراهم آمد
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  :نقد و بررسي شهرسازي اين دوره

و دگرگوني سازمان كهن زيست و توليد، در اولين برخورد خود دگرگوني » نوگرايي«جديد، ناشي از كودتا، پرچمدار دولت 

كالبد شهر را در دستور كار قرار مي دهد، با اين باور كه دگرگوني كالبدي و شكلي، تغييرات پايه اي و محتوائي را سبب خواهد 

  .شد

به ديگر عرصه ها نيز گسترده مي شود ولي در شروع خويش دخالت و تغيير شكل در  گو اينكه اين دگرگونيهاي صوري بعدها

شهري كه . است» دگرگوني شهر«دستور روز در پس كودتا . بافت و ساخت كالبدي فضائي شهر را در دستور كار قرار مي دهد

  .»توسعه«و » پيشرفت«نمادي از . بتواند نمادي از انقطاع عصر جديد با عصر قديم باشد

بعكس آنچه در تاريخ دگرگونيهاي شهر تا اين زمان مرسوم مي بوده است، دگرگونيهاي كالبدي در درون آن جستجو مي شود 

فضائي حادث شده در شهر  -و نه در وراي سازمان و بافت موجود شهر، اين دخالت الگوي خويش را از دگرگونيهاي كالبدي

كنكاشي در پايه هاي اين تغييرات، دولت پهلوي بر آن مي شود، تا چهره بي هيچ . مي گيرد -شهر صنعتي -قرن نوزدهمي

حضور نمايندگان و عاملين كشورهاي صنعتي آن روزگاران در سازمان اقتصادي كشور، . شهر را با اين تغيرات آراسته نمايد

  .بخشد» نو«راني چهره اي تغييراتي كه بتواند به شهر اي. محملي مناسب براي مشورت در مورد چگونگي اين تغيرات است

براي اولين بار در تاريخ شهرگرايي و شهرنشيني كشور، دولت بر آن مي شود كه چهره و سازمان شهر را نه بر مبناي تفكر و 

انديشه اي كه تحول و تطور شهر را از قرون وسطي اروپا به بعد باز . تحول دروني بلكه بر انديشه و تغييري بروني دگرگون سازد

و » كارايي«مي شناسد و با تغييراتي كه در قرن نوزدهم بر پيكر اين شهر وارد آمده است برآن بوده كه آن را با دو مقوله 

. حيات بخشد» شهر قرن نوزدهم«و » شهرصنعتي«، اين انديشه موفق گرديده است كه به هماهنگ و منطبق سازد» بازدهي«

بخوبي روشن است كه چنين انديشه اي كه در محيط بومي خود سيري دروني، تحولي منطقي و تداومي تاريخي را پيموده 

  .ي را سبب ساز باشداست، در محيطي ديگر و در سيري بروني نمي تواند نه تحولي منطقي و نه تداومي تاريخ

بخوبي روشن است كه در اين انديشه مفاهيم تحول تاريخي، سازمان فضائي بومي، شيوه هاي زيست و توليد كهن و جاري و 

اجتماعي و فرهنگي كشور بي معناست، و باز هم روشن است كه هنگامي  -نبود تغييرات ماهوي و بنياني در سازمان اقتصادي

. كالبدي كهن تا چه اندازه مي تواند مورد دگرگوني واقع شود -نديشه اي گردد، سازمان فضائيكه دولت خود مشوق چنين ا

برخالف سنت شهرسازي كشور شهر نه در برون و در فراسوي ديوارها، بلكه از درون مورد دگرگوني و تغييرات كالبدي واقع مي 

  .شود



15 

 

از اين  -سب براي مداخالت سنگين در بافتهاي كهن شهريمحملي منا.)  م 1930(ش .هـ 1309تصويب قانون بلديه در سال 

فراهم .) م 197(ش .هـ 1286گواينكه اين محمل قانوني با تصويب قانون بلديه در سال . پس سنتي و ناكارا را فراهم مي آورد

  .افزوده مي گرددش به آن .هـ 1309از نكاتي است كه در ) شهرداري(آمده بود ولي قدرت اجرائي بخشيدن به اقدامات بلديه 

به دنبال تصويب اين قانون، اجراي نقشه خيابانها در دستور كار قرار مي گيرد، دو خيابان چليپائي بافت كهن شهري را از هم 

شهر كهن را مصلوب مي كنند، ) اكبر آباد كهن(و خيام ) خرداد امروزي 15جباخانه قديم، و (مي درند، خيابان بوذرجمهري 

و » جديد«اي روغن در سراسر شهرهاي كشور دوانيده مي شود و مهر و نشان اولين اقدامات شهرسازي اين حركت چون لكه 

شالوده كهن ارتباطات از هم گسسته مي شود، سازمان محله اي دچار آسيب جدي . را بر چهره شهر ايراني مي زند» بروني«

شهر در مقابل حضور قوي خيابان و انتقال بخش عمده  اجتماعي و فرهنگي -مي گردد و بازار به عنوان ستون فقرات اقتصادي

خيابان نه به عنوان عنصر مكمل سازمان و شالده كهن .اي فعاليتهاي اقتصادي به كناره هاي آن، براي هميشه رنگ مي بازد

و يا نشانه بافت شهر بلكه به عنوان عنصر مسلط و تعيين كننده در شهر ظاهر مي شود و بنابر منطق سلطه هيچ عامل، عنصر 

خيابان سراسر شهر را در مي نوردد و خود را به عنوان لبه اي قدرتمند در درون شهر مطرح مي . اي را ياراي مقابله با ان نيست

فرهنگي و ذهني سازمان مي دادند، از اين پس تقسيمات شهري با  -اگر در گذشته تقسيمات شهري را لبه هاي اجتماعي. كند

  .ي و عيني شكل مي يابندسياس -لبه هاي اقتصادي

 1920ايجاد خيابان به عنوان نماد تجدد، اولين پژواك از شهرسازي هوسمان گونه اي است كه با نظريه پردازيهاي نوگرايان 

. ش.هـ 1312در » قانون تعريض و توسعه معابر و خيابانها«تصويب . اروپا جنبه اي بين المللي يافته و در ايران شنيده مي شود

  .جوابي روشن به اين گونه شهرسازي است.) م 1933(

واگذار ) پايتخت(تنظيم و تنسيق همه امور به مركز  -جديد در ارتباط با منطق سلطه -در چارچوب جديد روابط دولت و كشور

اي جديد شهرهاي ايالتي كه تا پيش از اين در رابطه اي نيمه مستقل با مركز به سر مي بردند، از اين پس و در رابطه . مي شود

-1941(ش .هـ 131-1320در حالتي كامالً وابسته با مركز قرار مي گيرند، نتيجه گسترش و توسعه شتابان تهران در سالهاي 

برابر بزرگتر از تهران دوره  6كيلومتر مربع وسعت دارد،  24بيش از .) م 1929(ش .هـ 1308تهران در سال . است.) م1925

  .كيلومتر مربع بزرگتر از تهران دوره ناصري 6و ) هاي طهماسبيتهران در درون بارو(فتحعلي شاه 

تخريب ديوارهاي كهن شهر و ايجاد خيابانهاي جديد بر روي خندقهاي كهن، سبب مي گردد تا شهر در فراسوي اين خيابانها، 

نزديك به دو برابر  -كيلومتر مربع 46وسعت شهر به .) م 1934. (ش.هـ 313در سال . بي هيچ برنامه اي نيز گسترش يابد

دولت مبشر نظم جديد، تهيه نقشه جديد شهر تهران به عهده مستشاران خارجي . مي رسد 1308وسعت شهر در سال 
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اولين نقشه شهرسازي تدارك شده در دولت پهلوي براي گسترش و .) م 1937. (ش.هـ 1316نقشه . وا مي گذارد) فرانسوي(

 با ذهنيتي بيگانه تهيه شده و شهري كامالً متفاوت از پيشينه تاريخي آن را در نقشه اي كه كامالً. توسعه شهر تهران است

  .تصور دارد و تصوير مي كند

بين المللي است و بافت شطرنجي، جدائي » جنبش معماري و شهرسازي مدرن«به نحو بارزي متاثر از  1316طرح 

از مفاهيم پايه اي طرح ... اد فضاها و ميادين عمومي وعملكردهاي شهري بنابر نوعي منطقه بندي كم و بيش نامنطعف، ايج

  . هستند

نظامي و  -ايجاد منطقه اداري. اين مفاهيم بي آنكه در جائي نوشته شده باشند در طرح و در تحقيق آن بخوبي ديده مي شوند

سه بناي كاخ گلستان و اقتصادي در دل شهر كهن به تخريب كامل محله كهن ارگ و كاخهاي دوران قاجار مي انجامد، تنها 

حفظ اين عناصر ). از ميان برداشته مي شود 1340اين آخرين نيز در سالهاي (شمس العماره و تكيه دولت مستثني مي گردند 

وزارتخانه ها به (عمارتها و ساختمانهاي جديد دولتي . وجود دارد» جنبش مدرن«نيز بر مبناي تفكر موزه اس است كه در دل 

  .برپا مي گردند... ، چون كاخ دادگستري، وزارت دارائي و)د و در تقابل با ديوانهاي كهنعنوان عناصر جدي

دروازه ها و نمادهاي سبك تهران دوره قاجار از اطراف ميدان توپخانه حذف مي گردندژع باغ ملي و ميدان مشق جاي خويش 

ارند و محله سنگلج يكي از بزرگترين محالت شهر وا مي گذ.. را به وزارت خارجه، پستخانه، شهرباني كل كشور، بانك ملي و

ش .هـ 1329ايجاد اين بنا هرگز تحقق نمي يابد و مخروبه هاي محله تا سال . تخريب مي گردد» بناي بورس«براي ايجاد 

  .در اين مخروبه ها غرس مي گردد» پارك شهر«باقي مي ماند، در اين سال اولين درخت براي ايجاد .) م 195(

مطرح شده در اين دوران، مكان دانشگاه، بيمارستان، ايستگاه راه آهن و كارخانه » شهر صنعتي«با تبعيت از الگوي  1316طرح 

  .را در وراي بافت موجود پيشنهاد مي كند و آنها را در فاصله هائي منطبق با موارد مطروحه در الگوي شهرصنعتي قرار مي دهد

. ك سازمان توليدي شكل يافته است بر قامت سازماني غير مولد دوخته مي شودالگوئي كه براي قامتي مولد و بر مبناي ي

  .نابهنجاري و آشفتگي مفهوم اگرنه در آن لحظه بلكه در فاصله اي دورتر از تب و تابها بخوبي محسوس مي گردد

ماري نو، ريختن روغن بر اگرچه بازگشت اولين گروه از دانشجويان اعزامي به خارج از كشور، براي آموختن فن مهندسي و مع

آتش است ولي در پاره اي معدود از موارد دو به علت تاثر آنان از مفاهيم بومي توانسته است به مرهمي بر زخم نيز تبديل 

متاثر از تركيب و تنظيم . ساختن ديوارها و بدنه هاي خيابانهاي حادث شده از طرح برعهده اين گروه گذاشته مي شود. گردد

مي گردند كه در سال » ..قانون آئين نامه پيش  آمدگي در گذرها و«اين گروه پايه گذار  -شهرصنعتي -روپائيفضاي شهري ا
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. ش.هـ 1320از تصويب مي گذرد و خود محملي براي تصويب اصالحات قانون توسعه معابر در سال .) م 1939. (ش.هـ 1318

  .مي گردد.) م 1941(

و ساختمانهاي مشرف برآن از ضوابط خاصي تبعيت كرده و چون پرده اي فضاي پشتي  با تصويب اين قانون، بدنه خيابانها

را از فضاي خيابان جدا مي كنند، به عبارتي ديگر تجدد و نوگرايي دولت پهلوي، پس از ايجاد برشهاي ) عمدتاً محالت كهن(

شهر در محدوده . از آن به پيش نمي رودمتعدد در پيكره شهر در چارچوب قطعه اول مشرف به خيابان باقي مي ماند و بيش 

فضائي كه در پس خود  -چهره اي بي هيچ ارتباط منطقي و جدلي با سازمان كالبدي. را عرضه مي دارد» نو«خيابانها چهره اي 

شهر «، » تقليد -شهر«. را برچهره زده است» تجدد«شهر نقابي از . دارد

  .تولد يافته است» مقلد

و شد مفاهيم دروني و معاني بروني، در تقابل بين در الگوي تهران، درآمد 

كهن و نو، در تالطم سنت منسوخ و سنت مرسوم، در جدل و جدال بين 

شكل و محتوي و سرانجام در تعريف رابطه بين انسان و فضاي كالبدي، 

چهار شكل، چهار الگو و چهار روش در بيان معماري و محاوره فضائي به كار 

و » نوگرايي«يان كننده تحول و تطوري كه از گرفته مي شود، هريك ب

  :حادث شده است» تجدطلبي«

معماري مبتني بر ادامه سبك تهران در دوره قاجار، تلفيقي از عناصر : اول

معماري چهره آراسته و در همان زمان روي در : معماري بومي و بيگانه است

اشته، اين نقاب كشيده، برون گرا و در عين حال درون را در پرده نگاه د

معماري عمدتاً در ساخت مسكن و از سوي اقشار ميانه حال جامعه به كار گرفته مي شود، آن بخش از جامعه كه به تبع 

اين . باقي مانده است» حادثه ها«و » باورها«و » نو«و » كهن«شرايط اقتصادي خود و باورهاي فرهنگي خويش در ميانه 

جامعه در بستر خويش، تحول و تطوري . وني كردن مفاهيم جديد را عرضه مي داردمعماري نكاتي روشن از خودي كردن و در

  .منطقي و اندامين را تجربه مي كند

كليت زيباي از دست «معماري مبتني بر يادآوري شكوه و جالل گذشته هاي دور و مبتني بر تحسين و تمجيد افراطي : دوم

با را نه در انديشيدن به محتواي آنها بلكه در تقليد شكلي آنها جستجو مي ، كه اين بار آن شكوه و جالل و اين كليت زي»رفته

بر نقشه اي كامالً عملكردي . تقليد شكلي معماريهاي كهن ايران در دوران قبل و بعد از اسالم در دستور كار قرار مي گيرد. كند
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هرباني كل كشور، بانك ملي ايران، موزه ايران ساختمانهاي ش. و بر روابطي كامالً جديد، نما و پوسته اي كهن طراحي مي شود

دولت و اقشار فرادست و دولتمند جامعه از مشوقين اصلي اين معماري . شواهدي گويا بر اين معماري هستند... باستان و

ليد با فاصله اي بس دور از رنسانس در اروپا، دولت پهلوي برآنست كه اشكال و ابعاد كهن را در چارچوبي جديد تق. هستند

  .كند

، متاثر از جنبش معماري نو در اروپا، اين معماري به عنوان سبك مسلظ در اين »سبك بين الملل«معماري مبتني بر : سوم

دوره موفق مي شود كه مهر و نشان خود را بر چهره بسياري از خيابانهاي جديد االحداث شهر بزند و پرده اي هماهنگ و كم و 

در عين آنكه موفق مي گردد تا بناهاي استوار و فضاهاي با . ا در مقابل چهره كهن شهر بياويزدبيش خاطره انگيز و يادماني ر

  .را نيز به يادگار گذارد... معنائي چون دانشگاه تهران، ايستگاه راه آهن، ژاندارمري كل كشور، كاخ دادگستري و

، اين معماري عمدتاً در )معماري قرن نوزدهم تاثرات معماري صنعتي از(» سبك كالسيك اروپا«معماري مبتني بر : چهارم

به كار گرفته مي شود و به عبارتي نوعي معماري ... آرايش ميادين جديداالحداث، چهار راه ها، تقاطع خيابانها با ميادين و

 اين معماري در پي ايجاد نوعي وحدت شكلي در نقاط خاص. شهري است كه در ايجاد فضاهاي جديد شهري مطرح مي گردد

 - نمونه هاي روشن اين معماري را مي توان در چهاراه الله زار. است، وحدتي كه بتواند خاطره اي را به ذهن القاء كند

  .جستجو كرد... اسالمبول، ميدان حسن آباد، ميدان فردوسي و
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 ساختمان پست و تلگراف

 اداره پست مرکزی

باک بازرگانی

لی ايرانمبانک 

 نمونه اي از ساختمان هاي اداري اين دوره
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ي جديد از عناصر شهري تهران موفق مي گردد تا با حذف مفاهيم كهن، مفاهيم.) م 1937(ش .هـ 1316بدين ترتيب طرح 

  . چون خيابان و ميدان را عرضه بدارد

ميدان برخالف سنت كهن ديگر مكاني براي تظاهرات رفتارهاي اجتماعي نيست، ميدان با از دست دادن ابعاد بزرگ خويش از 

جديد و مهم را مطرح  اين پس مكاني براي يادآوري خاطره ها مي گردد، يا مكان دروازه هاي كهن را يادآور است و يا تقاطعي

تغيير دهد، موفق مي شود تا عملكردهاي » بازار -زمان«را به » بازار -مكان«اين طرح موفق مي گردد كه تا مفهوم . مي سازد

جديد شهري را با از ميان برداشتن محالت و بناهاي كهن به وجود آورد، موفق مي شود كه به تبع قوانين موضوعه نوعي 

عرضه دارد و سرانجام موفق مي شود تا به تقليد از شهر صنعتي دست  -در محدوده خيابانها و ميادينفقط  -وحدت شكلي را

  .به معناي واقعي و بومي كلمه بود» مفهوم شهر«يابد ولي آنچه در اين ميانه گم شد، 

به اجرا در مي در ديگر شهرهاي كشور  1310-20ش تهران و به تبع آن طرحهائي كه در فاصله سال هاي .هـ 1316طرح 

اين طرحها با مداخله وسيع و سنگين برآن هستند كه . آيند، اولين مورد از مداخالت ارادي در بافتهاي كهن شهري هستند

شهر را با نيازها و خواستهاي گردش سرمايه و كاال هماهنگ سازند ولي به هيچ وجه نمي توانند از شهر چون الگوي صنعتي 

شهر كه تا پيش از اين معنائي داشت، در پي اجراي اين طرحها، به شكلكي از شهر صنعتي . نديك مجموعه توليدي بساز - آن

در روياروئي با اين چهره جديد و نقابي كه شهر در پس آن قرار گرفته است، شهر و زندگي شهري خود را . تبديل مي گردد

 -ز روابط آشفته، درهم و برهم و نامفهوم اجتماعيبي ريشه و تغيير شكل يافته، شهر در مجموعه اي ا. ناآشنا باز مي يابد

در نبود مكان و نشانه عيني، در نبود محله و . فرهنگي گرفتار مي آيد، خود گرفتار مي آيد و شهروند را نيز گرفتار مي كند

هويت . هويت كالبدي آن، شهروند هنوز هم ترجيح مي دهد كه خود را با انتساب به نام قديمي و كهن محله هويت بخشد

عينيت شهر در تقابل با ذهنيت آن قرار مي گيرد، . بخشيدني ذهني كه از اين پس نه در مكان بلكه در زمان معنا پيدا مي كند

در حالي كه اين عينيت چهره اي تجددطلبانه را عرضه مي دارد، آن ذهنيت در پي تعريف انسان در فضا و محيط كالبدي 

دگرگونيهاي عرضي و صوري است، آن ذهنيت تحولي محتوائي و شالوده اي را طلب مي  در جايي كه اين عينيت در پي. است

  .شهر و جامعه، تعاريفي متفاوت از فضا، مكان، انسان و رابطه ساكن و مسكون را عرضه مي دارند. كند

از طريق به همين دليل است كه دگرگوني فضاي شهري از طريق مداخالت وسيع دستگاه سياسي صورت مي پذيرد، نه 

بروشني نشان مي دهند كه چگونه در رابطه ساكن و  1310طرحهاي شهرس سالهاي . دگرگونيها و جنبش هاي اجتماعي

مسكون و در رابطه شهر و جامعه، رابطه اي ابزاري را جستجو كرده اند و به همين دليل اين رابطه و از آن طريق توسعه را 

اقتصادي و فرهنگي پيشين به يك انقطاع  -با دور انداختن شكل بندي اجتماعيامري بروني تلقي كرده و بي هيچ نگراني، 
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، چارچوب سكونتي »انسان از طريق سكونت گرفتن به بودن دست مي يابد«بي هيچ نگراني از اينكه . تاريخي دست زده اند

ف دگرگون گشته و مظروف به در اين رابطه ابزاري و توسعه برون زا ظر. شهر را با دخالت شكلي سنگين درهم شكسته اند

 -در اين رابطه ابزاري، مداخله ارادي در محيط شهري نمي تواند منبعث از خواست اجتماعي. كناري گذاشته شده است

در ) شهر(اقتصادي موجود و نه سيماي مادي آن يعني  -اقتصادي توسعه اي درون زا باشد و بنابراين نه شكل بندي اجتماعي

را عرضي  1310در پي چنين استداللي است كه مي توان طرحهاي شهري .آن توسعه برون زا معنائي ندارنداين رابطه ابزاري و 

برنامه ريزي نشده است، چون دگرگونيهاي حادث . و صوري ارزيابي كرد و آن را غيربرنامه اي و برنامه ريزي نشده تلقي نمود

. است چون ريشه هاي خود را در توسعه اي برون زا دوانيده ااستاجتماعي پايه ندارد و عرضي  -شده بر دگرگونيهاي اقتصادي

در اين طرحها شهر موجود نه چون . عرضي است چون مي تواند در هر مكاني و در هر نقطه اي از جهان به اجرا درآيد

اط انداميني با موجودي زنده بلكه چون كارگاهي ساختماني در نظر گرفته شده است و بدين اعتبار در پي هيچ تركيب و ارتب

نتيجه چنين امري تنها گسيختگي اندامين شهر . طرح با كنار گذاشتن ساكن به تغيير مسكون مي پردازد. بافت موجود نيست

ساكن خود را در مقابل مجموعه اي از مسائل . فرهنگي را نيز در پي دارد - نيست بلكه پاره پاره شدن سازمان اجتماعي

يرات مسكون برايش ايجاد كرده است، گذشتن از اين مسائل اگرنه غير ممكن بلكه بسيار دشوار ناشناخته باز مي يابد كه تغي

  .است

فضائي كه بي هيچ ضابطه  -فرهنگي و كالبدي -از اين پس شهر مكاني است براي تبلور تمامي تظاهرات و تمايزات اجتماعي

ر در مراكز صنعتي بلكه در اثر گردش سوداگرانه كاال و توسعه اي كه نه در اثر ايجاد كا -اي در همه جهات توسعه مي يابد

و  -از اين به بعد به عنوان عنصري اصلي براي سوداگري -اين توسعه از طريق اشغال بي رويه زمين -سرمايه پديد مي آيد

خود  -قليميدر بسياري موارد در تقابل با شيوه هاي زيست و حتي شرايط ا -نوعي معماري سخت وابسته به اصول معماري نو

كه  -تعريف شده به وسيله خيابانهاي اطراف -شهر از اين پس مكاني است متشكل از تعدادي بلوك شهري. را عرضه مي دارد

  .كالبدي در كنار هم گرد آمده اند -بي هيچ لوالي فضائي

باشد، مفهوم قانون و حقوق وقتي كه قانون همان تصميم هاي خودسرانه فرد مستبد و يا آرزوها و خواستهاي دولت قانونگدار 

مفهومي زائد و بي معني مي شود و بنابراين نمي توان از قانون و سياست مدون، هرگونه حركتي غيربرنامه اي و خود بخودي 

عالوه بر آنچه گفته شد اين ) 1310(طرحهاي شهري . خواهد بود و نمي تواند بر انديشه اي بلندمدت و درونگرا استوار باشد

با فروپاشي . يز دارا هستند و به همين دليل نه بر توسعه شهر احاطه اي داشتند و نه در توسعه منطقه دخالتيخصيصه را ن

، اين طرحها در آغاز تولد خويش مي ميرند و تجربه شان بسرعت فراموش مي شود ولي 1320سريع دولت قانونگذار در سال 

  .شهر است آنچه از آنها به جاي مي ماند، همانا آشفتگي در مفهوم
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  :تهران دوره رضا شاه

بعد ازانقراض سلسله قاجار و روي كار آمدن سلسله پهلوي،همگام با سياست عمومي غرب گرايي حكومت،شهر تهران نيز 

افزايش جمعيت از سويي و توسعه ارتباطات و خط .توسعه و عمراني به سبك شهرهاي اروپايي پيدا كرد وبافت قديم آن رها شد

ياست عمومي قدرت هاي بزرگ،همگي دست به دست يكديگر داده و توسعه قارچ مانند شهر تهران را مشي حكومت و س

باروي .در اين عصر سيماي تهران به كلي دگرگون شد واين شهر به تدريج به شهري بزرگ و مدرن تبديل گرديد.موجب شدند

شته خيابان هاي وسيع و طوالني كشيده شهر،خندق و دروازه ها از بين رفت وتخريب شد،محله هاي قديمي نوسازي گ

شد،محله هاي جديد بوجود آمد وبه خصوص، شهر از سه جهت شمالي و شرقي و غربي گسترش يافت وابعادي غول آسا پيدا 

كرد،به طوري كه روستاهاي اطراف شهر كه سابقأ در فواصلي دور نسبت به تهران قرار داشتند،اكنون در شهر ادغام شده و از 

و از شمال به كوهستان البرز )حضرت عبدالعظيم(ب به شهر ري.تهران بزرگ اكنون از جن.نامي برجا نمانده است آنها جز

گرچه جمعيت تهران به خودي .حد غربي آن تا كرج امتداد دارد وحد شرقي نيز رو به دماوند پيش مي رود.پيوسته است

ال هاي اخير،مانند مهاجران جنگ تحميلي،مهاجران افغاني خودرشد شديدي دارد اما مسئله مهاجرت هاي ناشي از حوادث س

ونيز مهاجرت هاي داخلي با منشأ اقتصادي،اين شهر را به شكل بي نظم و ترتيبي با تراكم جمعيت رو به رو ساخته و كار حمل 

  .و نقل و راهنمايي و رانندگي آن را به دشواري مواجه كرده است

رژيم پهلوي در اين دوره .منيت عمومي دوره جديدي در شهرنشيني تهران آغاز شدبه علت تثبيت دولت و ا 1300از سال 

وظيفه تاريخي هدايت كشور به سوي نظام سرمايه داري و مدرنيزاسيون همراه با سيستم سياسي زورمدار را به عهده گرفت 

ر توسعه تكنولوژي و تمدن ماشيني غرب در اين دوره جامعه ايران بر اث.ولي نتوانست آن را به دروازه هاي تمدن بزرگ برساند

برخي اين دوره را دوره نوگرايي،مدرنيزاسيون يا به .اقتصادي و سرانجام شهرسازي شد-دستخوش تحوالت شگرف اجتماعي

تعبير دوره مشروطه تجددگرايي خوانده اند،و برخي ديگر شروع آنچه كه به تمدن بورژوازي معروف است يا به عبارت ديگر 

  .ناميده اند غرب گرايي

  

  

  

 



23 

 

  )1300- 1320(تحول بنيادي تهران 

براي اولين بار بعد از انقالب مشروطه،دولت قدرت خود را تثبيت مي كند و با گسترش  1320تا  1300در فاصله سال هاي 

 نهادهاي دولتي و موسسات اجتماعي و اقتصادي جديد زمينه دگرگوني ساختار جامعه دوره فئودالي يا پيش سرمايه داري

در اين دوره به علت ضعف تاريخي بورژوازي ملي ايران،دولت انجام بسياري از اقدامات مربوط به سرمايه .ايران را فراهم مي آورد

  .گذاري صنعتي و خدماتي را خود به عهده مي گيرد

زندگي روستايي تا در اين دوره شهرها مركز تحقق سياست هاي نوگرائي بودند ولي به علت وجود بقاياي فئوداليسم معيشت و 

در ميان شهرهاي ايران،شهر تهران بيش از هر شهر ديگري،محل تحقق سياست نوگرايي .حد زيادي از اين تحوالت بركنار ماند

وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف يكي پس از ديگري در اين شهر .اين تحوالت حيات پايتخت را دگرگون مي ساخت.بود

ذ تمدن غرب و ماشينيزم،تهران به سرعت رشد كرد واقدامات نوسازي شهري مانند احداث در نتيجه نفو.تاسيس مي شدند

  .خيابان ها و ساختمان هاي جديد،چهره سنتي شهر تهران را دگرگون ساخت و آن را به شكل يك شهر جديد در آورد

  :اقدامات اصلي و ساخت و سازهاي مهم شهر تهران

 1312تاسيس بانك ملي در تيرماه  •

 ارتش در دوشان تپه و بيمارستان شماره يك در يوسف آباد 2برداري از بيمارستان شماره بهره  •

 1313احداث بيمارستان فيروزآبادي در  •

 1315احداث بيمارستان هزار تختخوابي در  •

 1313دانشكده فني در سال .افتتاحج شد 1314و سالن تشريح دانشكده پزشكي در 1313تاسيس دانشگاه تهران در  •

 .لت دكتر حسابي در مدرسه دارالفنون تهران آغاز به كار نمودبه كفا

 .افتتاح شد 1313ايستگاه راه آهن تهران در سال  •

 تجهيز فرودگاه قلعه مرغي و دوشان تپه و احداث متحدثات جديد در مهرآباد •

 ايجاد ورزشگاه امجديه •
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 احداث موزه ايران باستان •

 طنتي و ميدان مشقاحداث وزارتخانه هاي مختلف در محوطه ارگ سل •

 كاخ -احداث كاخ هاي جديد سلطنتي در خيابان باغشاه •

 احداث اداره پست و گمرك در خيابان سپه و ميدان توپخانه •

 1318و  1317احداث كارخانه برق تهران و مركز تلفن خودكار در سال هاي  •

 1318تاسيس سينماهاي جديد ايران و ماياك و هتل ها و كافه شهرداري در  •

 صنايع جديد در تهراناحداث  •

 1312اولين كارخانه سيمان ايران در  •

 1316كارخانه دخانيات در  •

 1317كارخانه هواپيماسازي شهباز در  •

 1318كارخانه بلورسازي و سيلوي تهران در  •

 1317كارخانه چيت سازي تهران در  •

جمعيت شهر .حصار ناصري قرار داشت در آغاز اين دوره مجموعه شهري تهران علي رغم توسعه هايي كه يافته بود در داخل

افزايش يافته  1301هزار نفر در سال  210هزار نفر به حدود  160كه حصار ناصري احداث شد از )ق.ه( 1284تهران از سال 

در دوره رضاشاه،جمعيت تهران به .نفر رسيده بود 85نفر در هكتار به  65بود و به علت فضاي ثابت داخل حصار،تراكم آن از 

طي .مركز قدرت و توسعه ارگان هاي دولتي و ايجاد موسسات تمدني و صنايع جديد به تدريج به سه برابر فزوني گرفتعلت ت

  .كيلومتر مربع افزايش يافت 46كيلومتر مربع داخل حصار به  19اين تحوالت وسعت تهران از 

حصار و دروازه هاي شهر روبه ويراني در اين سال .شروع شد 1309توسعه شهر تهران به خارج از باروي ناصري از سال 

كامأل از ميان برداشته شد و خندق هاي پيرامون پر،و به  1316شروع ودر سال  1311تخريب باروي قديمي از سال .نهادند

  .جاي آنها خيابان هاي جديد شاهرضا،شوش،شهباز و سي متري نظامي احداث شدند
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دروازه شميران،عشرت آباد،تخت جمشيد،دروازه قزوين :ش يافتند عبارتند ازمحله هاي تازه اي كه در بيرون حصار ناصري پيداي

  .و نيروي هوايي

  :نوسازي شهري

كريم آقا بوذر جمهري .در اين دوره نوسازي شهرتهران وتغيير شكل ظاهري آن به عنوان يك سياست در نوگرايي دنبال مي شد

در اين سال ها تخريب خانه و .و محله ي سنگلج را تخريب نمودتهران با شدت و قدرت حصار ناصري ) شهرداري(رئيس بلديه 

به استثنا كاخ (دروازه ها را خراب كرد،ارگ سلطنتي را .مغازه ها و حتي ويراني بعضي از آثار قديمي شهر امري عادي بود

ناصرالدين شاه به )ناندرو(عمارت خوابگاه .كوبيد و به جاي آنها وزارتخانه هاي جديد احداث كرد)گلستان و شمس العماره

خانه عالئ الدوله .به وزارت معارف داده شد) ظل السلطان(وزارت ماليه و پارك اتابك را به سفارت شوروي و پارك مسعوديه 

  .حاكم ستمگر تهران در انقالب مشروطه به بانك ملي ورهني داده شد

را تفكيك و به خانه سازي اختصاص  برخي از ايان و اشراف نيز خود پيشقدم شده اراضي و پارك هاي شخصي خود

و كاخ ) سپه(فرمانفرما كه مالك كليه اراضي غرب و شمال غرب تهران بود كاخ هاي سلطنتي جديد در خيابان باغشاه.دادند

  .مرمر و همچنين محله جديد كارمندان دولت در شمال باغشاه در اراضي اين فئودال بزرگ احداث شد

هر روز پرچم هاي سرخ برسر خانه ها نصب مي شد و به دنبال آن .يكي از اقدامات اساسي بود براي نوسازي شهر،احداث خيابان

  .ماموران شهرداري براي خراب كردن خانه ها سر مي رسيدند

قانون تعريض و توسعه معابر از تصويب مجلس گذشت وبراي اجراي طرح  1312براي توسعه خيابان ها و نوسازي شهر،در سال 

براي شهرتهران  1316س در سال  و سپ 1309نقشه جديدي ابتدا در سال .ران،تسهيالت قانوني فراهم آمدهاي نوسازي ته

  .براساس اين طرح شهر تهران تبديل به شهر نويني مطابق الگوي غربي مي گرديد. تهيه شد

اسماعيل (ور،اميريه،مولوي تعريض خيابان هاي خيام،ناصر خسرو،فردوسي،استانبول،شاه آباد،نظاميه،سيروس،شاپ 1309از سال 

چهار خيابان .امتداد اين خيابان ها و خيابان هاي پهلوي وكاخ احداث شدند 1318در سال .و خاني آباد شروع شده بود) بزاز

  .پر شده بودند،ساخته شدند 1311خيابان هاي شاهرضا،شوش،شهباز و سي متري بر روي خندق هاي شهر كه در :دور شهر
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  :مركز جديد

وره رضاشاه در شمال شهر تهران يك شهر جديد احداث شد با ساختمان هاي نوين،خيابان هاي عريض مشجر و ميدان در د

غربي شاهرضا -هاي بزرگ،قسمت جديد شهردر حول محور شرقي

در اين منطقه .جنوبي خيابان فردوسي شكل گرفت-ومحور شمالي

بيشترين ساختمان هاي دولتي و عمومي مانند 

رستانها،دبيرستان ها،سفارتخانه هاي خارجي و مراكز دانشگاه،بيما

در سال ) شهرداري(هتل و كافه بلديه .تمدني جديد ساخته شدند

در چهارراه پهلوي با حضور هيئت دولت،سفراي خارجي  1311

صورت گرفت و سرتيپ بوذرجمهري رئيس بلديه از مهمانان پذيرايي 

ان هاي الله زار به وجود هتل ها و كافه ها،سينما و تاثر در خياب.نمود

  .آمدند

در كنار مركز قديمي شهر در محوطه ارگ قديمي مركز عظيم 

وزارتخانه هاي دولتي قد علم كرد،وزارتخانه ها و سازمان هاي ارتش و 

احداث شدند و كاخ هاي سلطنتي از مركز شهر به غرب شهر ) باغ ملي(باشگاه افسران در محوطه ارگ سلطنتي و ميدان مشق 

مركز جديد دولتي با خيابان هاي منظم احاطه .تقل گرديدند و كاخ كامران ميرزا به نام اميريه تبديل به دانشكده افسري شدمن

خيابان هاي خيام،بوذر جمهري،سپه،سوم اسفند،ميدان توپخانه و خيابان فردوسي محل استقرار ساختمان هاي مختلف .شدند

  .ددولتي،بانك ها وسازمان هاي نظامي گرديدن

خيابان الله زار واستانبول با .مراكز تجاري و خدماتي در طول خيابان هاي جديد مركز شهر جسته و گريخته بوجود آمدند

پيدايش هتلها،كافه ها،سينما و تاتر و مغازه هاي جديد نقش گردشگاهي يافتند و مغازه هاي جديد در خيابان هاي 

  .قش تجاري بازار را بر عهده گرفتندناصرخسرو،چراغ برق،سپه وبوذر جمهري بخشي از ن

با توسعه شهر و تشكيل محله ها و مراكز جديد و احداث خيابان هاي منظم كه در كنار آن مغازه ها و عمارت سبك اروپايي 

ساخته شده بود چهره سنتي تهران در بخش هاي جديد دگرگون شد،در حاليكه محله هاي قديمي با بافت ارگانيك و 

اقتصادي به -معماري سنتي در پيرامون مركز قديمي بازار با استحكام پا برجا ماندند و دوگانگي اجتماعي ساختمان هاي با

  .دوگانگي كالبدي شهر نيز منجر شد

زار الله خيابان



27 

 

  :گسترش قطاعي

بيشترين توسعه كالبدي شمال شهر تهران در امتداد خيابان هاي سعدي،الله ) 1300-1320(در دوره رضا شاه 

جريان .وردين و سي متري اتفاق افتادزار،فردوسي،حافظ، فر

توسعه  به طرف شمال از زمان ناصرالدين شاه و تشكيل محله 

ناحيه شمال تهران از آن هنگام محل سكونت .دولت آغاز شده بود

اروپاييان گروه هاي جديد اجتماعي و سفارتخانه هاي خارجي 

 در عصر رضا شاه با فزوني گرفتن گروه هاي اجتماعي جديد و.بود

گرايش به مدرنيزم و معماري نوين شمال شهر از حد باروي 

اين .قديمي نيز فراتر رفت وتا خيابان تخت جمشيد توسعه يافت

ناحيه محل استقرار نهادهاي آموزشي،بهداشتي و فرهنگي جديد 

خيابان شاهرضا كه دو ميدان فوزيه و مجسمه را به .نيز بود

بان فردوسي غربي وخيا-يكديگر متصل مي كرد محور شرقي

ليكن فعاليت .جنوبي اين توسعه محسوب مي شد-محور شمالي

شاه -خدماتي و فرهنگي جديد پيرامون دو محورشاه-هاي تجاري

در واقع شهر جديد تهران با .آباد والله زار تشكيل مي يافتند

  .در دوره هاي بعد شدكيفيت مطلوب معماري و شهرسازي در شمال شهر شكل گرفت و زمينه مناسبي براي توسعه گسترده 

اين نقطه در دوره رضا شاه،كانون پر توان توسعه .بعد از شمال شهربيشترين توسعه فيزيكي در پيرامون دروازه شميران رخ داد

جاده مازندران و .دروازه شميران پس از مدتي نقش خود را به ميدان فوزيه بخشيد.شهر تهران به طرف شرق و شمال شرق بود

طور انشعاب خيابان هاي دوشان تپه و عشرت آباد،دروازه شميران را تبديل به مركز توسعه شعاعي اين بخش شميران و همين 

  .احداث صنايع جديد زمينه اين توسعه محسوب مي شود.شهر تهران كرد

رخانه شهباز و تجهيز فرودگاه دوشان تپه و تاسيس كا) دوشان تپه(احداث كارخانه برق تهران در ميدان ژاله  -توسعه در شرق

با وجود اين اقدامات .و ساير موسسات مربوط به نيروي هوايي كشور در اين منطقه باعث توسعه فيزيكي شهر به طرف شرق شد

به دليل محدوديت هاي اجتماعي يعني كيفيت بسيار پايين اقشار اجتماعي دروازه دوالب و دوشان تپه و محدوديتي كه اراضي 

  .وسعه مسكوني در اين ناحيه در زمان رضا شاه بسيار محدود و به كندي صورت مي گرفتكشاورزي بوجود مي آوردند ت
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  .توسعه شهر به طرف جنوب هم مانند شرق به دو دليل ياد شده به طور بطئي اتفاق افتاد

ماعي مرفه و بيشترين توسعه شهر تهران در دوره رضا شاه بعد از شمال شهر كه محل سفارتخانه ها،وزارتخانه ها و اقشار اجت

ناحيه غرب تهران در قسمت شمال باغشاه ادامه توسعه شمال تهران .صاحب منصبان دولتي بود در غرب تهران صورت گرفت

اما در قسمت جنوب باغشاه ئ غرب خيابان سي متري به نحو .بود كه به مقدار محدودي از خيابان سي متري تجاوز كرد

غربي تهران در اين دوره دروازه هاي قزوين و گمرك و در امتداد جاده هاي  كانون توسعه جنوب.گسترده اي توسعه يافت

در اين دوره به علت توسعه روابط تجاري و نوسازي راه هاي مواصالتي كشور،بنگاه هاي جديد حمل و .قزوين و رباط كريم بود

  .نقل موتوري،انبار و گمرك و گاراژها توسعه يافتند

  :تغييرات رشت در اين دوره

ش خاص حكومت رضاخان و تاثيرپذيري او از اروپا كه به شكل تجدد طلبي بروز مي نمود منجر به قراردادن الگوي خاصي نگر

  :از شهرسازي شد كه اقدامات ذيل را در شهر رشت بوجود آورده است

  .ساخت بناهاي اداري و حكومتي كه غالباً متاثر از سبكهاي معماي اروپايي بود -1

 .ترانه و پسرانه در مقاطع مختلف، احداث ساختمانهاي دانشسراهاتاسيس مدارس جديد دخ -2

از باغ نظميه تا ميدان شهرداري و نيز احداث خيابان سعدي از باع  1301در سال ) پهلوي سابق(احداث خيابان امام  -3

ل چليپا، الزم به توضيح است كه در شهر رشت براي اولين بار چهارخيابان، به شك(نظميه تا محل استانداري سابق 

اين خيابانها به قبرستان . احداث گرديد كه امروز خيابانهاي اصلي شهر را تشكيل مي دهند 1304 -1308در سنوات 

با احداث ساختمان هاي شهرداري در آن محوطه در نتيجه قبرستان تخريب و . آقا سيدابوجعفر منتهي مي شوند

با احداث باغچه هاي . به تدريج شكل جديد بخود گرفت ميدان 1330در سال . بصورت ميدان شهرداري فعلي درآمد

به نظم و شكل  1342 -1344گل و استخر آب و تعبيه فواره در آن به ميدان شهرداري موسوم گرديد و در سالهاي 

 ).آن افزوده شد

 ).شاهپور سابق(احاث خيابان دكتر شريعتي  -4

ان استانداري، ساختمان شهرداري جديد و برج احداث ساختمان اداري و توريستي از جمله اداره پست، ساختم -5

 .ساعت آن، كتابخانه ملي و هتل ايران

الزم به ذكر است كه اغلب ساختمانهاي مهم ساخته شده در دوره پهلوي در محدوده هسته اوليه شهر و در مسير همان دو (

اي پرپيچ و خم به منظور استفاده رفت قسمتي از مسيره 1325تا  1300در سال هاي بين ).محور متقاطع مهم شهري بوده اند
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اين . و آمد و هدايت وسائط نقليه تخريب و تعويض گرديدند و در واقع شبكه اصلي اتومبيل رو در همان زمان به وجود آمد

به اضافه اين كه با توجه به نياز مسيرهاي ديگري به . استخوان بندي جديد تا امروز با تغييرات و اصالحات كمي حفظ گرديد

  .آن اضافه شده است

به ثبت  1378بناي نامبرده در سال . كتابخانه مذكور در اول خيابان علم المهدي واقع شده است: كتابخانه ملي رشت -

نحوه قرارگيري . طبقه مي باشد 3ساختمان مذكور با طبقه همكف و داراي . سازمان ميراث فرهنگي رسيده است

قرائت خانه در طبقه اول . ساختمان به شكل اريب است

بانوان، دفتر مديريت، مخزن كتابخانه و سرسرا قرار دارد، در 

براساس . طبقه دوم نيز تاالر قرائت خانه آقايان قرار دارد

شمسي  136شواهد موجود عمليات ساختماني در سال 

نوع معماري آن تقليدي از معماري شرقي در . شروع شد

گشته اما سر بيشترين توجه به استحكام آن معطوف . اروپات

  .در اوليه بنا در ضلع جنوبي و تزئين ستونچه هاي جانپناه اطراف راه پله ها از نمودهاي تزئيني كتابخانه هستند

به ثبت سازمان ميراث  1379ساختمان فوق در ميدان شهرداري واقع شده است، عمارت فوق در سال : هتل ايران -

 .ست، در حال حاضر ساختمان فوق متروكه استاز بناهاي دوره پهلوي اول ا. فرهنگي رسيده است

اين كاروانسرا در بازار شهر نزديك بازار چهار سوق قرار دارد و از عمارتهاي دوران قاجاريه و : كاروانسراي چيني چيان -

هجري  1308اين بنا در سال . به ثبت سازمان ميراث فرهنگي رسيده است 1379اوئل پهلوي است و در سال 

پالن بنا به شكل مستطيلي به . دران چيني چيان كه كارخانه بلورسازي بودند، ساخته شده استشمسي، توسط برا

متر است و بصورت يك طبقه بر روي زيرزمين بصورت كامالً متقارن با دو درب در  8متر و ارتفاع  8/26و  1/23ابعاد 

ين بنا داراي آجركاري ها و قوس ا. مصالح بنا آجر قرمز با مالت ماسه آهك است. شرق و غرب ساخته شده است

  .اين بنا داراي دربهاي فلزي بسيار زيبايي است. هاي حجره ها و گوشواره ها بسيار زيبا است

اين مجموعه با دليل وجود فضاي سبز وسط ميدان، همراه با آب نما وجود درختان كاج : مجموعه ميدان شهرداري -

كوچك خان، وجود ساختمان هاي زيبا در اطراف آن چون  بصورت قرينه در دو طرف و همچنين مجسمه ميرزا

به ثبت اداره  1356مجموعه فوق در سال . ميدان شهرداري، هتل ايران، ساختمان پست داراي ارزش زيادي است

 .ميراث فرهنگي رسيده است
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كاروانسراي ملك، كاروانسراي سعادت و كاروانسراي طاقي، : كاروانسراها -

ق همگي در بازار شهر رشت واقع شده اند و به بزرگ، كاروانسراهاي فو

كاروانسراي ديگر همگي در بازار رشت كه توسط راسته هاي  11همراه 

به  1382مختلف بهم مرتبط هستند در دوره قاجاريه و اوايل پهلوي ساخته شده اند، كاروانسراهاي فوق در سال 

 .ثبت آثار ميراث فرهنگي رشت رسيده اند

به ثبت سازمان ميراث فرهنگي  1356ختمان مذكور در ميدان فرهنگ واقع شده است و در سال سا: مدرسه شاهپور -

از بناهاي دوره پهلوي اول است و از نظر آموزشي . رسيده است

در شهر رشت داراي حائز اهميت بوده است و بسياري از 

نامداران عرصه علم و هنر شهر رشت در اين مدرسه تحصيل 

سر در ورودي آن . اشكوبه است 1فوق نموده اند، ساختمان 

 .در ذيل نمايش داده شده است... قرارگيري كالس ها و آزمايشگاه و. داراي تزئينات از نوع گچ بري و ستون است

جزو آثار ميراث فرهنگي ثبت  1379عمارت فوق در ميدان شهرداري واقع شده است و در سال : شهرداري رشت -

اشكوبه است كه  2عمارت فوق . هلوي اول است و از اول كاربري دولتي داشته استعمارت فوق جزو آثار پ. شده است

ساختمان فوق . از وسط عمارت با پلكان عريض طبقه اول به دوم متصل مي شود حياط در پشت آن واقع شده است

نات خاصي داخل ساختمان تزئي. داراي يك برج بنام برج ساعت است كه در داخل خود داراي پلكاني مارپيچ است

 .وجود دارد، اما نماي بيروني آن همراه با ايوانهاي كوچك و سفال هاي قرمز رنگ سقف داراي، نمايي بسيار زيبا است

ساختمان فوق در . ساختمان فوق در ميدان شهرداري واقع شده است و از آثار دوره پهلوي اول است: ساختمان پست -

 .به ثبت آثار فرهنگي رسيده است 1379سال 

ساختمان فوق در خيابان سعدي قرار دارد و جزو : اختمان استانداريس

به ثبت سازمان  1379ساختمان فوق در سال . ابنيه دوره پهلوي است

ميراث فرهنگي رسيده و در حال حاضر شهرداري رشت در آن مستقر 

عمارت فوق كه اشكوبه است، نماي آن سيمان سفيد است كه با . است

خاصي را پديد آورده است و داراي يك حياط  رنگ قرمز سقف زيبايي

  .توجه سازندگان بنا بيشتر معطوف به استحكام بنا بوده است تا زيبائي و تزئينات داخلي. مركزي است
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