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و عوامل تاثیرگـذاردرونی و بیرونی اجتماعی و اقتصادي در دوران معاصر تحت تاثیر تحوالت معماري و شهرسازي ایران 
الش هاي فراوانـی راچاین تغییرات چنان بنیادین بوده که سبک ها و . وابسته بدان، دستخوش تغییرات فراوانی بوده است

شـهربه این اعتبـار ،.اي مفهومی و هم در فضاي عینی موجب شده است در فضاي معماري و شهرسازي ایران هم  در فض
تهران، بواسطه قرار گیري در کانون این تحوالت، در راس نمونه هاي کامال متحول شده شهري ایران قرار دارد که رد پاي 

هنه شهر  تـا گونـهاز گسترش هاي کالبدي صورت گرفته در مقیاس پ. دوره هاي متفاوت را می توان در آن مشاهده کرد
. ها و سبکهاي متعدد معماري، به منزله نشانه هاي قابل قرائت، نمودي از این تحوالت هستند

با ظهور اندیشه هاي نوگرا و تجدد طلب در یکصد و پنجاه سال اخیر، این تحـوالت در قالـب تقلیـدهاي سـطحی و نابجـا
از در ابتداي امر متـاثراین امر که .شهرسازي از اروپا می گرددمنجر به تبدیل شهر ایرانی به وارد کننده سبک معماري و

هـايهاندیشـسفر شاهان قاجار به فرنگ بود، با اصالحات ناشی از مشروطه رنگ و بوي دیگري یافت و متعاقبا تحت تاثیر 
کـه در زمینـهدر دهه هاي بعدي تشدید شد و نهایتا منجـر بـه پدیـداري شـهرهایی شـددانشجویان از فرنگ بازگشته، 

معماري و شهرسازي، نه توان مقایسه و مقابله با نمونه هاي غربی را داشتند و نه قادر به مقایسه با پیشینه تـاریخی خـود
ریشه بحـران هویـت بـراي شـهرهايفی الواقع فضاهاي عینیت یافنه ناشی از این جریان هاي فکري  را می توان . بودند

فهرستی از مولفه هاي تاثیرگذارو بررسی ضمن ارائه بر آن است تا این مقاله . زي دانستایرانی از منظر معماري و شهرسا
و نهایتـا زمینـه سـازي بـرايبـه جسـتجوي علـل آن-آگاهی از زمینه تاریخی این بحران هویتیجهت -بر این جریان 

. دستیابی به راهکارهاي برون رفت از این بحران بپردازد
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مقدمه. 1

نخسـت شـامل   در مرحلـه  ، قابل تفکیک در حوزه هاي متفاوتی است که هر پدیده ايتاریخی ریشه یابیزمینه بررسی و 
فرایند تحوالت کالبدي شهر تهران، تا پیش از عصر . و عوامل تاثیر گذار بر آن استآن رویداد بستر شکل گیري آگاهی از 

واسطه عدم اهمیت شهر در قیاس با شهرهاي بزرگ، و کمبود منابع مکتو در خصوص آن، به وضوح قابل قرائـت  قاجار، ب
آنچـه در ایـن پـژوهش    . اما از این دوره به بعد، تهران به عنوان پایتخت ایران، از حیات مکتو برخوردار می گردد. نیست

این عوامـل  . د، ساختار شهري تهران را دستخوش تغییر می کندعواملی است که از این دوره به بعآگاهی از مد نظر است، 
توان به تاثیر تحوالت اجتماعی، اقتصادي و سیاسی دسته بندي کرد که هر یک در جـاي خـود مـورد مطالعـه قـرار      را می

ون آن در که از دو قرن اخیر، پیرامآنچه مسلم است، وضعیت کنونی شهر، ناشی از تداوم رویدادهایی است . خواهند گرفت
جهت برون رفت از این بحران هویتی، پیش از ارائه هر گونه راهکار درمانی، نیاز است تا به یـک پـیش   . حال وقوع هستند

. آگاهی در خصوص روند این تحوالت و جایگاه فعلی ما نسبت به این تحوالت دست یابیم

به کالمی دیگـر، توسـط   . میدانی صورت گرفته استاین پژوهش بر پایه مطالعات کتابخانه اي و تطبیق آن با بررسی هاي 
به منظور تحلیل شرایط گذشته و مقایسـه   مطالعات کالبديتطبیق مطالب و مکتوبات مورد مطالعه با مستندات موجود 

.با شرایط حال حاضر، نتایج پیش رو حاصل گردید

می توان به تالیفات استاد سید محسن که اي در حوزه هاي مختلف صورت گرفته است در این خصوص، مطالعات جداگانه
در زمینـه بررسـی تـاریخی و    . حبیبی، دکتر ایرج اعتصام، مهندس پاکدامن و دکتر مدنی پور در حوزه شهري اشاره کـرد 

اقتصـادي آقـاي   -همچنـین مطالعـات اجتمـاعی   . شناخت حوزه جغرافیایی از مطالعات آقاي معتمـدي بهـره گرفتـه شـد    
.و خانم کدي نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته شد، رجاییزیانآبراهیمیان، آقاي کاتو

:یینوگرایرشهر ؛ در مس کالبديتحول ساختار یرس. 2

امـا  . بعنوان مجموعه قصبات متعلق به قصران،  پیشینه اي چند هزار سـاله دارد ،شودبررسی میدر اینجاشهر تهرانی که 
، بـدان اشـاره شـده    آثاري از اصطخري، ابن حوقل و مقدسـی که در قرن چهارم هجري باز می گردد به آنحیات مکتو 

یابی کلمه تهـران  در خصوص تهران داشته و عالوه بر ریشهرا نخستین تحلیل اجتماعی ،قمري617یاقوت حموي. است
. به یاغیگري و زندگی مردم در زیر زمین اشاره کرده است

کالویخو که در عصر تیمور به ایـران  . نی از سکونت زیرزمینی در اقوال دیده نمی شود، دیگر نشاپس از قرن هشتم هجري
همچنین به باغات معمور و فقدان بـاروي  . آمده از حکومت داماد تیمور بر تهران و تغییر عادات مردم تهران یاد کرده است

هسـته اولیـه شـهر تهـران     این عصر، انگفته هاي سیاحبر اساس .1384کالویخو محصور کننده نیز اشاره داشته است



بـدلیل سـاخت   . باشـد منطقه اطراف امامزاده یحیی،  امامزاده اسماعیل، محله سرجنبک و چاله میدان بوده بایست که می
شـدند کـه از   سکونتگاه بر روي اطالل گذشته و نشست خانه هاي پیشین زیر زمینی ساکنان تهران، برخی نقاط گود مـی 

در ساختار اجتماعی–نخستین تحول کالبدي باید ،به اعتقاد نگارنده. 1381معتمدي شده استه میاین رو چال نامید
در واقع پس از حمله مغول و ویرانـی هـایی کـه در اطـراف     . ها بدانیم شهري تهران را مربوط به دوره پس از حمله مغول

مهـاجران بـه نقـاط    ،روي داد به خصوص شـهر ري تهران 
مـی تـوان تصـور    . کوچ کردندمله ورامین و تهراناز جدیگر 

کرد که نوع زندگی سـاکنین بـومی و محلـی بـا خواسـته و      
رو ذهنیت ساکنین جدیدالورود یکسان نبوده اسـت و از ایـن  

جاي استقرار این . شهر را مطابق با خواسته خود شکل دادند
هـایی از ضـلع غربـی    توان در بخـش وارد را میساکنین تازه

محله سنگلج و در شرق و شمال شرقی عودالجـان و  ارگ یا 
این مسئله را می تـوان  . کردکن تصورپخشنزدیک به آ

به نوعی تقابل سنت زاغه نشـینی در برابـر مدرنیتـه    
.مسکن جدید در عصر خود نامید

ماسب اقدام به هجري قمري که شاه ته961گاه مورد بررسی، باز می گردد به سال تحول کالبدي جدي بعدي در سکونت
از جملـه  . 1381معتمـدي  برج کـرد  114دروازه و 4گام و داراي 6000احداث حصار و بارویی به پیرامون شهر بطول 

: کنـد  اسـت کـه تهـران را اینگونـه وصـف مـی       قمـري 1027جهانگردانی که در این عصر به ایران آمدند، پیترو دالواله 
بجـز  . . . هاي چندانی در آن بنا نشده و داراي باغ هاي بی اندازه بزرگـی اسـت   شهري بزرگ با سکنه اي اندك که خانه"

. 1381مدنی پور "اینها تهران چیز دیگري ندارد حتی یک بناي قابل توجه

در دوره نـادر  . 1386, حبیبیدانستدوران افغانها را باید شروع اضمحالل موقت شهر نشینی و استیالي زندگی عشایري
چندان اهمیتی نداشت، ولی با اینحال حکومت آن به پسر نادر یعنی رضـا قلـی میـرزا    -مانند سایر شهرها–ان شاه، تهر
یکی از تحوالت اجتماعی که در این عصر در تهران رخ مـی دهـد، انتقـال تعـدادي     . 1385سماك رسید قمري1153

ويم خان زنـد، تهـران مجـددا مرکزیـت یافـت و      کریدر دوره. 1381معتمدي مسیحی توسط نادر شاه به تهران است
يبرپا کـردن برجهـا   قمري1180، احداث خندق آن  که در زمان افغانها آسیب دیده بودنسبت به تقویت باروي ارگ 

. 1381مدنی پور خانی، دیوانخانه و حرم اقدام کردو ایجاد خلوت کریمشهرهاياز دروازه یکهر یروندر بیبانیدهد

، 1200االول يجمـاد 11روز در.مسـلط شـد  تهـران  شـهر بـر  مـري قهجري 1200شوال 27غامحمد خان قاجار در آ
شـده  یـران ا مقر سلطنت، دارالسلطنه و سپس دارالخالفـه  » یتختپا« هنگام عمالً ینآغامحمد خان به تهران، که در ا

با ظهور آغا محمد خـان و  . آغاز می کندخت جدید ایراناز این دوره تهران حیات خود را بعنوان پایت. بود، وارد شد

معتمـدي  نقشه تقریبی مکانهـاي آبـاد اطـراف تهـران    -1یرتصو
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هرچنـد عوامـل زیـادي    . جلوس سرسلسله قاجار در تهران بعنوان پایتخت حکومتی، تهران مسیر شـکوفایی را آغـاز کـرد   
در نهایت آن را در قالب محتوایی متوقف و تنها بـه جنبـه کالبـدي    سرعت این پیشرفت را گرفتند و ،بعنوان مانع

. کردندموکول 
زایش ساخت وساز از نظر کمی بسیار افـ فتحعلی شاه در دوره 
نها، اســاختم.شــدیجــاددر اطــراف شــهر ایخنــدقیافــت و 

يتازه احـداث و قصـرها  ییها، بازارچه و محلّهیا، تکامساجد
همچنین نخستین نقشـه از  .گردیدمتعدد در خارج شهر بنا 

اسـکوف سـروان ن قمري توسط 1241دارالخالفه در سال 
.شودتهیه می

سـاخت و  . ق1250–1264شاهعهد سلطنت محمد در
و شـهر در  یابـد  یادامـه مـ  ساز با احداث چند محله جدیـد 

بزرگـان  . رو به توسعه نهادشرقی خارج حصار از طرف شمال
و خانـه  یحـی تفرباغهاياز شاه به احداث یتبه تبعیانو اع

. پرداختندتهرانسمت شمال در بخصوص دوم در خارج از حصار شهر 

رسید می توان به توصیفات مسافران خارجی بی شـماري کـه در ایـن    ناصرالدین شاه در خصوص وضعیت شهري که به 
بـرج و باروهـا رو بـه زوالنـد و در برابـر اولـین       : پوالك در توصیف باروي شهر می گوید. دوره به تهران آمدند مراجعه کرد

زمینه ساز ،سفرهاي ناصرالدین شاه به فرنگ،و در ادامهامیر کبیراز اقدامات اصالح طلبانه آغ. شلیک توپ فرو می ریزند
طرح اصلی ناصرالدین شاه براي . قمري از سوي وي شد1285اصالح ساختار شهر و دست زدن به گسترش شهر در سال 

الملـک عبدالغفار نجمتحت سرپرستی توان از نقشه اي که باز هم توسط شاگردان مدرسه دارالفنونشهر تهران را می
شهري بزرگ و جادار را نشان می دهد که در آن نسبت فضاهاي سبز باز بـه بخشـهاي   این نقشه، . دریافت، تهیه شده بود

و یـک خنـدق در   به سبک قلعه هاي فرانسـوي ،منتظمبرجهايباروي آجري جدیدي با .شده افزایش یافته استساخته
نظم دیوار جدید شهر با هندسه مشخص آن بر بافت داخلی . احداث شدپیشینچهار برابر شهر با مساحتی اطراف آن 

. هایی به دروازه هاي جدید شـهر اتصـال پیـدا مـی کنـد     خیابانتوسط،شهر قدیم تاثیري چندان نمی گذارد و شهر کهن
ه و عمـدتا در قسـمت شـمالی شـهر     الگوي اروپایی خود از نظم طبیعی پیـروي کـرد  یت ازبه تبع،شبکه خیابانهاي جدید
کـه   دو برابر بخـش هـاي دیگـر   بیشترین توسعه شهر تهران بسمت شمال بود .1386حبیبی  . سازمان داده می شوند
باغهاي سلطنتی نیز پس از مدتی به این نقطـه  و ادارات دولتی سفارت خانه ها، . نشین تهران گردیدتبدیل به بخش اعیان

نقشه تهیه شده توسط سروان ناسکوف-2یرتصو



خیابان فردوسی کنـونی وخیابان الله زار و , مهمترین بخش این محله.دولت نام می گیرد،بعدها،این محله. منقل شدند
.1381معتمدي اطراف آن بود که نمایندگی هاي خارجی در آن سکونت داشتند 

ضعف این و در سلطنت جربزه پدرش را نداشت ،شاه جدید.به سلطنت رسید خزانه تهی بودشاهمظفر الدین زمانی که
، در ایـن دوره مظـاهري از تمـدن جدیـد غربـی مثـل تلفـن. گردیـدويباعث ضعف در اقدامات عمرانی از سوي ،قدرت

انتشار روزنامه هـا فزونـی یافـت و در. ترجمه کتب روشنگر بیشتر شد. به ایران آمدبار براي اولین صنعت چاپ ،اتوموبیل
سـنگین، دیـونبـا هـمانگلستان و روسیهدو دولت استعماريانیتبشرایط در. نهایت منجر به انقال مشروطه گردید

پـاره اي از رجـال وطـنمحدود بـه اقـداماتصحبت از عمران و آبادانی معنائی نداشت و دولت و اوضاع نابسامان جامعه
بت در حـالآنچه ناصر الدین شاه در طول سلطنت پنجاه ساله خود ساخته بود به دلیل عدم مراقتمام .می گردیددوست

. خرابی و ویرانی بود

بـا. عاري از هر اقـدام اصـالحی شـهري بـودشورش داخلی و جنگ متاثر ازهم محمد علی شاهساله سلطنت سهدوره 
. نمود خارجی یافـت،نبود انسجام فکري و یکدست بودن اندیشه در بین سران قیام، قمري1247ظهور مشروطه در سال 

. مانع توسعه گردیدمنی و گرانی ناشی از انقالب، و ناامجلسیاندو دسته شدن 

ایران اعالم بـی طرفـی کـرد، امـا. جنگ جهانی اول آغاز شد با جلوس احمد شاه بر کرسی سلطنت و امید بهبود اوضاع، 
و شـرایط پـس ازجنگ، قحطی. و محاربه را به داخل خاك ایران نیز کشاندنداعالن توجهی نکردندبه این دول متحار

کودتـانخسـت وزیـرء الـدین طباطبـاییسیدضیاظهور . اجازه اندیشیدن به آبادانی و اصالحات را به کسی نمی داد،نآ
سیم کشی خیابان الله . کارهاي نمایشی زیادي انجام شد. شدمژده عمران و آبادانی در پایتختووعده اصالحاتمنجر به

، کنتـرل بهداشـت مـردم پایتخـت، خیابـان شوسـه، ایجـادرداريعمارت جدید شـه، احداث چراغ برقشدن روشن و زار 
به هر تقدیر در حکومت سه ماهـه سـید. . . و نوشته هاي التین از در و دیوار شهر آمیزي در و دیوار پایتخت، حذفرنگ

. 1385سماك شد نهادهضیاء، شهرداري حرکتی چشم گیر داشت و سنگ بناي شهرداري نوین 

شـاملرضاخان حکومت خویش را بر پایه سه رکن ارتش جدید، بوروکراسی دولتی و حمایت دربار ش ،.ه1304در سال 
بر پایه همین ارکان حکومتش، شـروع بـه بازسـازي کشـور وو. 1377آبراهیمیان بنا کردگروه روشنفکران حامی وي

ه میزانی بیش از آنچه که واقعا نیـاز بـود،ب،علی رغم توسعه مرزهاي شهر تهران در عصر ناصرالدین شاه. پایتخت آن کرد
همین امر باعث شد کـه بلدیـه. رسید1311نفر در سال 105شمسی به 1262نفر در سال 43.5میزان تراکم انسانی از 

همچـون. شمسی دستور به تخریب باروها و گسترش شـهر دهـد1309تهران به زعامت کریم خان بوذرجمهري در سال 
همچنین خیابانهـاي تـازه اي از میـان. محلی براي احداث خیابانها و بلوارهاي عریض شدند،و خندقمرحله پیش، باروها

خیابان کشی ها بر خالف . 1381مدنی پور هایی از بافت قدیمی شهر که کثیف، بدمنظر و پرتردد بودند عبور کردبخش
و قصد دولت برآن بـود تـا در1386از شار تا شهر , حبیبیمکاتب شهر سازي ایرانی بدون تاسیات زیر بنایی انجام شد

مجموعه هاي سلطنتی تقسیم شده، ساختمانهاي آن بازسازي شد و مجموعه دولتـی جدیـد. مراحل بعد آن را تامین کند
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در ، سـیم هـاي بـرق    ندخیابانها به سـرعت سـنگ فـرش شـد    . مانند وزارتخانه هاي دادگستري و دارایی جایگزین آن شد
.اندك زمانی بهبود نسبی پیدا کردتصل گردید، جاده هاي اطراف پایتخت را شوسه کردند و نظافت شهر درمخیابانها

سال بعد جمعیـت  45بطوري که در . توسعه تهران پس از جنگ جهانی دوم، بسیار سریع و خارج از کنترل صورت گرفت
هاي اقماري پیرامونی و بعضا بر محـل روسـتاهاي   این رشد بصورت شهرك . برابر رشد کرد12برابر و مساحت آن 8.6آن 

از دهه چهـل  ،شهري که زمانی دو پادشاه فرمان گسترش آن را صادر کردند. 1381مدنی پور شکل گرفتسابق حاشیه 
زیـاده طلبـی   . در اختیار تصمیم گیرندگان جدید که سوداگران زمین محسـو مـی شـدند افتـاد    ، 50و خصوصا در دهه 

ناشی از رشد بی رویه جمعیت و مهاجرتهاي فراوان ایـن دوره بـه   –ین از یکسو و  طالبین روزافزون سرپناه بورس بازان زم
عبدالعزیز فرمانفرماییان و موسسه گـروئن در  که توسططرح جامع تهران . از سوي دیگر به این بحران دامن زدند-تهران
مطالعـات طـرح   . 1376و غیره , حمیدياین وضع بودتصویب شد، حاصل نگرانی از 1347و در سال تهیه1345سال 

میلیـون نفـر   7/2کیلـومتر مربـع وسـعت و    180حـدود  1345جامع اول تهران زمانی شروع شد که شهر تهران در سال 
5/5و جمعیتـی حـدود    همین محدوده فعلیکیلومتر مربع 650این طرح محدوده اي به وسعت حدود .جمعیت داشت
ایـن  در . جهت گسترش شهر را به سمت غـر تعیـین کـرد    و در نظر گرفت افق طرح1370براي سال میلیون نفر را 

ایـن طـرح از سـال    .مـی یافـت  نفر در هکتار کاهش 90نفر در هکتار به حدود 150تراکم جمعیت تهران از حدود , طرح
.مبناي هدایت توسعه تهران بود , 1357تا انقال اسالمی در سال 1349

همزمان با هجوم مردم به شهرها به امید بهره مندي از واگذاریهاي گسـترده زمـین مجـانی و یـا     و , ز انقال اسالمیبعد ا
آسیب دیدگان از جنـگ  . توسعه شهر در حاشیه ها بشدت افزایش یافت.به کنار نهاده شدطرح جامع تهران،ارزان قیمت

ستاییان و بعضا قشر بـورژوازي شهرسـتان هـا بـه تهـران هجـوم       تحمیلی استانهاي غربی و جنو غربی بعنوان مهاجر، رو
بنا به وظیفه خود و بـا وقـوف بـه    ،وزارت مسکن و شهرسازي. گسترش در دو مقیاس افقی و عمودي شدت یافت. آوردند

تهران را از اواسط دهه شصـت در  جامعبازنگري در طرح جامع اول و تهیه طرح ساماندهی , ضرورت اصالح این وضعیت
.دستور کار خود قرار داد

ولـی  . در طرح جامع دوم، محدوده تهران و شبکه راههاي اصلی آن، کمابیش همان محدوده و شبکه طرح جـامع اول بـود  
متر مربع، در این طرح براي تهران پـنج حـوزه   55میلیون نفر و سرانه خدماتی5/5به جاي ده مرکز منطقه اي ، جمعیت 

65/7ظرفیت جمعیتـی شـهر بـه حـدود     , و براي هر حوزه مرکزي در نظر گرفته شد مرکزغر و , جنو, شرق, شمال
.متر مربع تقلیل یافت32میلیون نفر افزایش داده شد و سرانه خدمات نیز، به 

آغاز گردید ، که نتـایج حاصـله   جدید براساس مصوبه هیأت دولت، مطالعاتی در این زمینه براي تهیه طرح 1375از سال 
در چارچو این طـرح ،  . توسط شورایعالی شهرسازي و یکسال بعد توسط هیأت دولت به تصویب رسید81ائل سال در او

مجدداً مورد تأکیـد قـرار گرفـت و بـراي     , طرح جامع دوم تهران, میلیون نفر65/7کنترل جمعیت شهر تهران، با سقف 
پیشنهاد اساسی .منطقه اي و جهانی در نظر گرفته شدشهر تهران ایفاي نقش به عنوان پایتخت و یک کالنشهر در سطح 



بود به رغم تصویب ، به مرحله اجرا نرسـید و بقیـه پیشـنهادات    , » نهاد واحد مدیریت منطقه کالنشهري«که ایجاد , طرح
.این طرح نیز ، در عمل مسکوت ماند

سیر تحول معماري و شهرسازي از دوران قاجاریه تا به امروز. 2

در واقـع معمـاري ایـن    . ناامنی اوایل دوره قاجار مانع از بروز سبک مشخص معماري، خاص این دوره گردیدشرایط خاص 
دوره را باید امتداد معماري صفوي دانست که در مقطعی از زمان با معماري غربی امتزاج می یابد، ولی تنهـا در پوسـته و   

، رشته معماري و شهرسازي ایـران کـه   استاد پیرنیابه گفته در واقع و بنا.ي مکتب اصفهان را در خود دارداعموما محتو
متاسفانه بر اثر خودباختگی و سیاست هاي استعماري از این زمـان و بخصـوص در   همانند زنجیري به گذشته متصل بود، 

. و معماري ما تقریبا رو به انحطاط رفتتبدیل شدبه کاالهاي بی منطق وشدگسستهزمان ناصرالدین شاه 

وقتی کت و شلوار و کراوات به ایران آمد و جوان هاي اروپا رفته پس از اتمام تحصیالت پزشـکی و  : می گویدگداررهآند
. فرنگی مـآ شـد  ،استاد بنا هم مانند آقاي خیاط، حقوقی به ایران بازگشتند و آدا و رسوم اروپایی را هم با خود آوردند

د آشنایی نداشتند و حتی نمی دانستند اصول جدید یعنـی چـه و بـا نبـودن     امل جدیواز آنجایی که به تکنیک و مواد و ع
چاره اي نداشتند جز اینکه به کاتالوگ هاي اروپـایی مراجعـه نمـوده از شـکل هـا و      , کتب و مجالت فنی به زبان فارسی 

مـآ در کشـش   یفرنگـ آن وقت است که بین پیروي از سبک قدیم ایرانی خود و جذبـه  . عکس هاي آنها استفاده نمایند
, چون در عکس کاتالوگ دیده است که بر بام خانه هاي اروپایی دودکش نصب شـده  , بنا هم استاد. . . قرار می گرفتند 

. گذارد بدون آن که مجراي دودي در ساختمان وجود داشته باشداو هم بر روي ساختمان خود دودکش می

ي ناصرالدین شـاه بـه فرنـگ و دسـت بکارشـدن برخـی معمـاران        آنچه که عامل این گسستگی شناخته می شود، سفرها
آنچه که همزمان بـا سـفر وي، در اروپـا بـه وقـوع مـی       .سرآغاز نوگرایی در معماري و شهرسازياروپایی در ایران است

ـ یشگاهمابرپایی ن، یدجدیمحصوالت صنعتجهت ارائه يقمر1267سالپاالس دریستالکریشگاهنماپیوندد اعم از  ینب
بعنـوان  آن يو فلـز یشه ايشیستگاههايو ايمسافربريقطارها، برج ایفل به عنوان نماد مدرنیتهو افتتاح یسالملل پار

پارك یگرديچند طبقه متحد الشکل و در سويساختمانهایکسودر که یضعربلوارهایی، سیستم تراموا، یشرفتمظهر پ
سـاخت ، قـرار گرفتـه اسـت    یباال مسکوني،تجاریینپابا عملکرد مشابه ییدر دو سو ساختمانهایاودارنديشهريها

شـاه را عاشـق دلخسـته    ینناصـرالد به عنوان سبک رایج آن عصر اروپا، یبا سبک التقاطیو عمومیعمارات باشکوه دولت
.1375اعتصام کندیخود م

ینـد، بیشاه در فرنـگ مـ  ینآن با آنچه ناصرالدیبد و حصار طهماسبيبو، تنگيتهران با کوچه هایرشهر دلگیسهمقا
ترامـوا بـه   اما محدودیت هاي یک کشور توسعه نیافته موجب می گـردد تـا    . بنا کندیدجديکند تا شهریار مدرا وايو

یابـان گرانـد هتـل، لقانطـه، خ   . شودیمیجادایهندسیدحصار جد. شودیلتبديدودینقطار به ماشی وواگن اسب



یکـی تکنیتمحـدود یـع دوره مطیـن ساخته شـده در ا يساختمانهایی کهاز آنجااما . هستندین تحولصول امحزارالله
کـه در  ییارتفـاع سـتونها  ":یبنا به قول اسـتاد محسـن فروغـ   . شدیمیجاانیز در فرم و حجم ییهایتمحدود،بودند
.1375اعتصام "داشتیبستگیزيبه طول درختان تبر،رفتیبکار مويپهلیلتا اوایهقاجاريمعمار

چون تلگرافخانه، هتل، ییاروپايمتاثر از معماریدعناصر جدیريقرار گخیابانی باید گفت، –در خصوص معماري شهري 
در را مـدرن  يکاربرکردند تاتالش اندر مرحله نخست معمار. شديشهريمعماردر باعث تحول یابانتئاتر در کناره خ

از معبر بـه تفرجگـاه و محـل    یابانخيماهوییرتغهمچنین .در هم حل شد،دوینا،در ادامهیولنندبگنجایکالبد سنت
از شار تا شهر , حبیبیرا متضمن شود ارتباطی–ینقش مبادالتیناواقع شده در لبه، یهالمنجر به این شد که تجارت
نخسـت معمـاري سـنتی و اصـطالحا     : ز هم تمیز دادابا نگاهی کلی می توان سه سبک مخصوص به این دوره را. 1386

که بصـورت  اروپایالتقاطيمعماردوم . که عموما توسط قشر ضعیف شهر مورد استفاده قرار می گرفتحاشیه کویري
ـ سـوم  . سطحی و اصطالحا کارت پستالی در اختیار اقشار مرفه و نهاد هاي حکومتی قرار داشت اواخـر  يمعمـار یوهش

در پـالن،  ییـر تغیی،در ساختار فضـا يماهوییرتغایجاد .محسو می شدیو التقاطیسنتمعماري از یقیتلفکهقاجار
یروانیشـ یريها و مصالح مناسـب تـر و بکـارگ   یکاستفاده از تکنی،سنتيغر با معماريعناصر و اشکال معماریقتلف
.1373, ؛ پاکدامن1376, پاکدامنبود از خصوصیات این سبک پوششيبرا

. با روي کار آمدن حکومت پهلوي، و تحوالت ناشی از آن، معماري و شهرسازي ایران دستخوش تغییراتی بنیـادین گردیـد  
: 1386کیانی عوامل تاثیر گذار بر این تغییرات را می توان اینگونه دسته بندي کرد

شده بودمتاثر از جریان مدرنیته که از قرن پیش آغاز:تاثیرات مرحله تغییر و گذار
.مجموعه اقداماتی علمی که در آغاز سده بیستم در ایران بسیار شدت یافته بود:تاثیرات عملیات باستانشناسانه 

عملی براي گسست از گذشته نزدیک و پیوند به گذشته دور. به معنایی متفاوت با باستانشناسی:تاثیرات باستانگرایی 
می حاکمان بر روند معماري و شهرسازي از قبیل دخالت هاي کـالن در بافـت   تاثیر اندیشه نظا: تاثیرات نظامی گرایی

.تاریخی، تاثیر روحیه نظامی در روند شکل گیري ابنیه از قبیل استحکام، سرعت ساخت و فرم و طرح 

نمونه هایی از سبک هاي رایج ساخت در عصر قاجار بر اساس دسته بندي پیشنهادي-3یرتصو



ي بـرايایجاد بوروکراسی قدرتمند و جریان شتابان مدرنیسم در جامعه ایران، نیازمند کالبـد: تاثیر عملکرد هاي جدید
انطباق این کاربري ها، همیشه در کالبد قدیمی امکان پذیر نیست و بعضا نیازمند خلق فضاهاي جدید . تظاهر و بروز است

.است که طبعا در برخی موارد به واسطه وارداتی بودن عملکرد، فضاي مدرنی نیز همراه خود خواهد داشت
قات اجتماعی جدید، معماري مخصوص به خود را در پی خواهد رشد شهرنشینی و ایجاد طب:تاثیرات شهرسازي جدید

بورژواها براي کاباره، کافه، سالن هاي قمار اتصال جامعه بورژوازي به تئاتر، هتل، رستوران و سینما، تقاضاي خورده. داشت
.نمونه هایی از جامعه جدید و فضاهاي جدید در این عصر است

ساختار شهر هستیم و به نوعی می توان اصطالح شهرهاي به صلیب کشیده در در مقیاس شهري، شاهد دخالتهاي کالن
شده را مترادف با اقدامات و گشایش ها در دل بافت هاي تاریخی به منظـور مناسـب سـازي فضـا دانسـت کـه در واقـع

در این عملیات به،گرفتبایست بین کهنه و نو انجام میلفیقی که میهمچون تیغی دو دم، معکوس عمل کرده و عمال، ت
نـه تنهـا احتـرام گذاشـته نشـده بلکـه بـدونتر از همه اینکه به بافـت قـدیمیوجه در نظر گرفته نشده است و مهمهیچ

اي مورد تعرض قرار گرفته و هیچگونه همکاري بین ایـن خیابانهـاي مسـتقیم و عمـود بـرهم و بافـتکوچکترین مطالعه
دخل و تصرف بناهاي مهم و اداري موصل و یا بناهاي مهـم تـاریخیتنها در این.موجود قدیمی در نظر گرفته نشده است

قطع و اجزاء آن از هم پراکنـده گردیـده اسـتاند و در صورتی که بافت موجود در اثر عبور خیابانرا مورد توجه قرار داده
: رسازي ایـن دوره در نظـر گرفـتبر همین اساس می توان سبک هاي زیر را براي معماري و شه. 1371آنجلیس دوسا 

از دیگر سبک هـاي ایـن دوره مـی تـوان بـه. که شرح آن رفتغریکادامه سبک اواخر قاجار و نئوکالسنخست 
وارطـان ومعمـاران شـاخص آن. اروپـا رفتـه وارد شـدیرانیتوسط معماران ااشاره کرد مدرن و هنر نویلاوامعماري

الگـوي.مـی باشـدو انقاليواقع در الله زار ، جمهورياز ساختمانهاايگروه عمدهآثار برجسته آن  شامل یان وگورک
از اسالمیشپيرجوع به معماربا می باشد که رمانتیسیزم ملییسبک ملمعماريدیگر قابل مشاهده در این دوره 

مهمتـرین سـبک ایـن دوره.رفـتشـکل گی اثر باغلیانعمارت شهربانبعنوان مثال مدرن غر ياستفاده از تکنولوژو

تمایل به معماري جدید بر اساس ارجاع به یافته هاي باستانی-4یرتصو

www.shahrsazionline.com



و بـتن،  یمانمثل سیداستفاده از مصالح جدیی،گرایخکنار گذاشتن تارمشخصا با محسو می شود کهمدرنمعماري
.1376, پاکدامنید قابل تمیز استجدیشناسیباییاصول زیريو بکار گییناتحذف تز

یماري عمومی و قحطی، معمـاري و شهرسـازي چنـدان متحـول     ، بدلیل حضور متفقین، فقر و ب20در سالهاي اولیه دهه
معیار مناسبی براي شـناخت شـالوده شـهرهاي    1335شاید به همین دلیل ، عکس هاي هوایی متعلق به سال . نمی شود

امـا وجـود معمـارانی چـون     . در این سالها ساخت و ساز غیر دولتی شاخصی صورت نمی گیـرد . ایرانی محسو می شوند
.بکار، سیحون و فروغی تکانی در معماري این دوره پدید آوردوارتان، آ

ساختار شهرها به هم ، با ظهور طرح هاي جامع و اصالحات ارضی 40و 30دهه در دهه دوم و سوم سلطنت پهلوي دوم
يازو بـورس بـ  يسـوداگر موات اطراف شهر ینهايبه زمیابی، گسترش شهر و دست45تا 32يسالهایندر ب. می ریزد

یمايسـ ییـر تفکـر تغ . کندیمیدشهر را تشديخصلت سوداگر،مونتاژ در اطرافيهسته هایجادا. گرددیآغاز م ینزم
ـ . منجر شـده اسـت  عماريمییمعنایمحتوا و بییرنخست به تغيشهر بصورت همگن در دوره پهلو از مـرز  یچهرگـ یب

بـه هنگـام   یبافرح دبطوریکه با احساس این خطـر  . 1386, حبیبیرسدیشهر ميبه محتوافضایی–يکالبديمعنا
:یدگویمیددر تخت جمش1354روز دوم مهرماه یران،ايکنگره معماریندومیشگشا

ـ یسـت زیطمحیمايرا در سيتازه ايهایژگیویع،رشد صناآهنگ" یـد پدیاجتمـاع يرفتارهـا یو حت
آوردن يبـا رو . یـد افزایرا ميمسائل نوتريو شهرسازيبه نوبه خود در برخورد با معماریکآورد که هریم

ییدر کشـورها . نمایدیرخ مینیاز شهرنشيتازه ايهایاسمقيو شهریپراکنده به مراکز صنعتيگروه ها
را همگـام بـا   يمعمـار یننـو يهـا یوهتوان شینگشته است میرهچيمعماريکه هنوز صنعت بر ارزش ها

گسترش . داشته باشدیدر پیانسانيرا همراه با مقام واالیستنکه هنر زیدنکشایبه راهیصنعتيجهشها
ینـواح یو بافت اصـل یعیطببسترهايیشموجب فرسایدنبايبزرگ شهريمجتمع هاییشهرها و خودرو

احترام به منزلـت  ینکهن، که نشانه راستيمعمارياز نمونه هایبه برخيو ارج گذاريپاسدار. گردديشهر
يبرایمسازیآنچه م. یردقرار گیستزیطمعماران و سازندگان محيشالوده و اساس فکریداست، بایانانس

.2535رجبی "استیارهاهمه معیارن معاکه انسیرازدد،از انسان آغاز گریدانسان است و با
نسل جدیدي از معماران با نگاهی به حفظ . . .  در انتهاي دوره پهلوي دوم ، با ظهور معمارانی چون اردالن، دیبا، امانت و 

از عمـده سـبک هـاي قابـل     .ارزشهاي بومی ظهور کردند که خون تازه اي در رگ معمـاري ایـران محسـو مـی شـدند     
دهـه  2الملـل ینسبک بمعماري، 30و 20دهه هاي مدرن يادامه معماربازشناسی در این دوره را می توان به 

، هابفروشو تسلط بساز یلسبک بدلینا،در تهران 1376, پاکدامن.شکل گرفتاروپا60در دهه یسممدرنجریان تداوم و در به بعد40دهه متعلق به -2
،1375اعتصام و استفاده از مصالح نازل رو به انحطاط رفت برداشت سطحی از سبک



نئـو  غـر  یالتقـاط يمعمـار و نهایتـا  اسـالمی تا انقال50ز دهها3مرحله تحولمعماري،50و 40هاي 
.اشاره کردیککالس

دو موضـوع بـه   همزمـان بـود   یراندر ایانقال اسالمیروزيکه با پ،جهانيدر معمار4مدرنپستیانپس از شروع جر
یسـع یـران انقال معماران ایروزياصوال پس از پینکه،ااول. به وجود آوردیرانايمعماري را دریدموازات هم دوره جد

دومکنند و یتگذشته خود هدايمعماریراثبر میمستقل و متکیتبا هوعماريمیکيرا به سویرانايکردند معمار
دو موضـوع  یـن ا.کـرد یرا مطـرح مـ  ینهاگذشته سرزميبه معماريتوجه جدیزنفرامدرن يمعمارينظریمبانینکها

فرامـدرن را بـا توجـه بـه عناصـر      يمعمـار یقهبه وجود آمدند که سبک و سـل یراندر ايدست به دست هم دادند و آثار
یکیرانگذشته ايمارمعالکن برخورد آنها ب.در خود داشتند بعد از اسالم يبه خصوص معمار یرانگذشته ايمعمار

آثـار بـه کـار    یـن در ایبه وفور و به صورت تصنعیزفرامدرن نيمعماريایشهبود و عناصر کليو ظاهریبرخورد سطح
می توان اینگونه  مطابق با دسته بندي مهندس پاکدامنعمده سبک هاي قابل تشخیص در این دوره را .گرفته شده اند

8غریتقاطلامعماريو 7پست مدرن غرمعماري، 6مرحله تحولمعماري،5یسنتيمعمار: دسته بندي کـرد 

یکنئو کالس

صورت گرفته در مقیاس بر تغییرات  تهرانایران اقتصادي-اجتماعیتحوالتبرآیند بررسی . 3

شهرسازيمعماري و 

ر ساختار زنـدگی جوامـع   یتغیبدلیل ضعف مدیریت کشور و،جامعه آن زمانمولودبا سقوط دولت صفویه، نظام اقتصادي 
بـروي کـار   . اقتصاد تولیدي و ایجاد ارزش افزوده، به اقتصادي خودکفا در مقیاس محلی تقلیل یافـت . زیستی از بین رفت

آمدن دو سلسله افشار و زند که هر یک به وسیله شمشیر ایل خود به حکومت رسیدند، ساختار جامعـه را بسـوي زنـدگی    
که بعضا بـه شهرنشـینی و زنـدگی مـدنی     کوچ نشینی و زندگی ایلیاتیقع عادت دیرین ایرانی ها در وا. ایلیاتی سوق داد

این وضعیت بدلیل اقتصاد بسته ایران، زندگی وابسته به طبیعت و بهره کشـی از منـابع   . تغییر یافته بود، مجددا احیاء شد

بـدنبال  و معمـاران آن  آمـد پدیـد مـدرن  یوهاز دست رفته در شيدر نگرش به ارزش هایتحول،غراندیشه روز از یرويبه پشمسی، 40از اواخر دهه -3
1376, پاکدامن.ی بودندفرهنگیسنتيهایزگیانطباق با زمان و مکان و ویعنیي،در معماریتهو

4-Post Modern
.در سطح معماري شهرهاي بزرگ نیز بازگشت به معماري سنتی بسیار ناموفق وسطحی بود. همان معماري متداول در روستاها و شهرهاي کوچک-5
در امتداد دوره پیش با عملکرد ضعیف تر-6
.رواج یافت60دهه نازل در یدر سطحیسمپست مدرنيعالقه به معمار-7
.بودثروتمندانيعمدتا از سوپذیرفت و صورت مییقگیسلیغر با بیککالسياز معماريالگو بردار-8



و برخـی اعتقـادات خرافـی     ، قبیله اي و فرقـه اي در مقیاس فراتر از ارتباطات قومیطبیعی، عدم اعتقاد به روح جمعی 
.این دوره را می توان دوران افول نسبی شهرنشینی و شهرسازي در ایران دانست. همچنان تداوم داشت

آغا محمد خان  قاجار زمانی ایران را در دست گرفت که بیشتر روستاها ، قبیله ها و شهرهاي این دوره، در انـزواي کامـل   
اختالفات قومی، چه در شهرها و محالت و چه در پهنـه  از سوي دیگر،.اقتصادي بسته و خودکفا داشتندو بسر می بردند 

در مقیـاس سـازمان هـاي کوچـک     نیز بر اساس عوامل همبسـتگی  نظام محله بندي.گریبان ایران را گرفته بود،کشور
مدراس جدید همچون رشـدیه ناصري و مشکالت تعطیلی دارالفنون در اواخر دورانفقر در نظام آموزشی. اجتماعی بود

خودکفایی اقتصـادي  . از نظر قدرت نیز، شاهان قاجار بیشتر نمایش قدرت داشتند. نیز از دیگر خصیصه هاي این دوره بود
در مناطق، ضعف در اداره کل کشور بدلیل ضعف خزانه و زیرساخت هاي حکومتی منجر به حکومت هـاي محلـی توسـط    

.1377, آبراهامیان.ا خان ها و ایلخان ها بودتیولداران و ی

جمعیتـی تهـران وارد   –آغا محمد خان در سـاختار اجتمـاعی   بود که تغییراتی از جمله مواردي که باید بدان اشاره کرد، 
ر شیراز را به حدود شرقی تهران کوچاند که ظاهرا بـه منظـو  ] لرهاي[نفر از طوایف الوار 12000وي 1206در سال . کرد

تا پیش از این طوایف کوچ نشین تهران . دفع شرارت ایشان از شیراز و تامین منابع لبنیات و گوشت توسط این عشایر بود
همچنین ایل افشار ساوجبالغ و اعرا ورامین که پیش از این از شـیراز رانـده   . تنها در جنو غربی آن زندگی می کردند

ه این مجموعه اضافه کنید یهودیان منتقل شده از منطقه گـیالرد و اصـفهان و   ب. شده بودند نیز به تهران منتقل گردیدند
-دومین تحول در نظـام آمـاري  این . شیراز و مسیحیانی که پیش از این توسط شاه افشار به تهران منتقل شده بودند

.پس از حمله مغول ها محسو می گردداجتماعی شهر تهران

و ارتش قدرتمند نظام خود را بشکل شاهنشاهان باسـتان  یبوروکراسیجاداشتند با اقاجارها قصد د،بعد از آقا محمد خان
یشـان ایتیکفـا یشاهان و بعضا بیضعف مال، دخالت هاي بیگانگان،یمحليخود مختاریلعمال بدلیمستقر سازند، ول

تفکـر اینکـه   . مردم جستجو کـرد یکی از دالیل عدم پیشرفت اقتصادي در این دوره را باید در ذهن. یدنگردیسرامر مینا
اقتصاد نمی تواند رشد مداوم داشته باشد، این اعتقاد را ایجاد کرده بود که فقط با فداکردن دیگـران مـی تـوان بـه نـوایی      

. 1377آبراهیمیان سود یک گروه مستلزم زیان یک گروه دیگر است. رسید
اف، از بین رفتن احترام بین المللی، دست انـدازي کشـورهاي   عدم انسجام ملی، عقب ماندگی ملی در برابر کشورهاي اطر

گري شـاهان، اسـتثمار،   ارتاطراف به تمامیت ارضی و نبود دولت مرکزي قدرتمند جهت دفاع از آ و خاك، ستمگري و غ
، زمینـه سـاز انقـال مشـروطه در     ضعف تجارت ملی و تبدیل کشور به بازار مصرف کاالهاي خارجی از یک قطب تولیدي

چنانچه نفوذ اندیشه خرد گرا و جستجوگر غربی را در این دوره در میان اندیشـمندان بـه ایـن دالیـل     . همین عصر گردید
اما مشروطه که بدلیل نبود ساز و کار مناسب دولتـی جهـت   . اضافه کنیم، پازل نحوه شکل گیري انقال کامل خواهد شد

هـاي  این انقال، تئوریسـین .بنا بر همین دالیل خاموش گشتکنترل خشم و غلیان عمومی پیروز شد، در ادامه نیز 
.آن، و ابزار آن چون جراید را می توان ثمره نخستین اقدامات جهت مدرن کردن جامعه ایران دانست



با ظهور رضاخان و سیاست هاي چپ گرایانه وي در خصوص دولتی سازي اقتصـاد، تغییراتـی اساسـی در نظـام طبقـاتی      
معادله سنتی ساختار اجتماعی ایران که به صورت هرمی بر پایه نظام عشیره اي بـود، بـا پیـدایش    . گردیداجتماعی ایجاد 

کـه در دوران ناصـرالدین شـاه شـروع بـه      طبقه متوسط تاثیر گذاردر ایـن دوره  . طبقه خاص جدید اداري بر هم خورد
.را بعنوان سکونت براي خود در نظر گرفتشکل گیري کرده بود، داراي هویت مشخص اجتماعی شد و مناطقی در تهران

این قشر اجتماع، که زاده تحوالت نظام اداري کشور بودند، فارغ از جایگاه خود در تحوالت سیاسی متعاقب شهر، بواسـطه  
تهران بـا افـزایش جمعیـت خـود بـه      . سالیق و ایده آل هاي جدید، منجر به تغییراتی اساسی در نظام کالبدي شهر شدند

بازار مرکزي سنتی، ناحیه اداري در . پنج ناحیه متمایز یافت سال20برابر طی 3.5شمسی 1320نفر در سال 700000
در واقـع از ایـن دوره، شـمال شـهر     . . . شمال میدان توپخانه، حومه طبقه متوسط سنتی در منتهی الیه شـمالی و  

.نشینی بصورت یک فرهنگ کامال طبقاتی شکل گرفت
. شمسی ، فضاي مطبوعاتی ایران و فضاي سیاسی حاکم بر کشـور بشـدت بـاز بـود    1332تا 1320هاي در حد فاصل سال

فرزنـدان تیولـداران و شـاهزادگان    . احزا که از سوي رضاخان تا حدي سرکو شده بودند مجددا شروع به فعالیت کردند
طبقه متوسط حاال بعنوان قشري تاثیر گـذار  .قجري که در اروپا تحصیل کرده بودند براي انتقام گیري به کشور بازگشتند

شمسی با 1332با کودتاي سال . این ها همه و همه، زاده شرایط این دوران بودند. مورد توجه تمامی جریانهاي فکري بود
.مدیریت سیا و دولت آمریکا جهت از بین بردن خطر کمونیسم بین المللی براي ایران این دوران خاتمه یافت

امـا  . مشاهده مـی شـود  یک روند روبه رشد اقتصادي را ،1357در سال ایراناسالمیتا انقال32سالهاي در حد فاصل
در واقـع یـک اقتصـاد تـک     . این رشد نه بدلیل پیشرفت اقتصادي بلکه بدلیل افزایش بهاي نفت و میزان صادرات آن بـود 

از یک شبکه نیاز امپریالیستی بود که به تامین مـواد  محوري وابسته به نفت که هیچ جنبه درونزایی نداشته و تنها بخشی
با تصویت قانون حق مالکیت زمین در جریان مشروطه بـورس  . جنبه تولیدي در کشور تضعیف شد. اولیه آنها می پرداخت

ود بازي زمین آغاز شده بود ولی در این دوره تشدید شد و اقتصادي بیمار متاثر از چرخش سرمایه و جامعه خدماتی بوجـ 
جریان اصالحات ارضیی که با نیت جنگ با کمونیسم و سوسیالیسم بین المللی توسط ترومن به کشور تحمیـل شـد،   .آمد

تولیدات کشاورزي را به حداقل رساند و جوامعی را که زمانی با وجود غیر زاینده بودن اقتصاد، خودکفایی داشتند را کامال 
انه شاه تبدیل شده بود با افزایش روز افزون بودجه هاي نظامی بـیش از پـیش   تقویت ارتش که به بازي بچه گ. از بین برد

. به اقتصاد کشور فشار وارد می کرد

متاثر از رشد اقتصادي ناشی از صـادرات  سیاست هاي فضاي باز سیاسی جیمی کارتر، شرایط اجتماعی ، بواسطه 50دهه 
خمینی و بر اساس مبانی فکري اشائه شده از سـوي  آیت اهللافشار سازمانهاي حقوق بشر و قیام مردم تحت رهبرينفت، 

.منجر به پیروزي انقال اسالمی گردید. . . تئوریسین هایی چون شریعتی، طالقانی و 

، متاثر از جنگ تحمیلی علیه ایران، کامال شرایط ویـژه اي بـراي ایـران و بخصـوص پایتخـت آن پدیـد آورد کـه        60دهه 
در -نـه بـا ایـن عنـوان    -، سیاست هاي لیبرالی و پس از آن68در سالهاي . و مبسوطی می باشدنیازمند بررسی جداگانه



70رشد بی رویه جمعیت که می رفت به معضلی بزرگ براي  ایـران تبـدیل شـود در دهـه. میان دولتمردان پیگیري شد
ت هـاي ایـن دوره محسـوافزایش سواد آموزي بدون محـدودیت سـنی و کیفیـت بهداشـت نیـز از سیاسـ. مهار گردید

پیشینه آزاد اندیشـیو با انتخا سید محمد خاتمی به عنوان رییس جمهور، بواسطه 70در سالهاي پایانی دهه .گرددمی
تـاثیر ایـن تحـول در نظـام. شرایط مطلوبی در زمینه هاي فرهنگی و اجتماعی فراهم آمدو چهره یک مدرس دانشگاهی
ه هایی که جهت کنترل کیفیـت توسـعه شـهر تهـران در برابـر گسـترش ناهنجـار و تـدابیراجتماعی را می توان در برنام

. پیشنهادي این دوره مشاهده کرد

معاصر شهروندانتجدد خواهی، شاکله شهرنوگرا و هویت . 4

سـت،نخ. با نگاهی به تحوالت صورت گرفته در خصوص کالبد شهر و معماري آن، دو مقیاس متفاوت قابل تمیز می باشد
این دو، در برخی مقـاطع در تضـاد بـا. بر مبناي خواسته حکومتی و دیگر، تغییرات در مقیاس خواسته هاي ساکنین شهر

این خواسته، در هر دو مقیاس یاد شده بر پایه عواملی شکل گرفته اند . دي همسوي با یکدیگر پیش رفته اندارهم و در مو
بـا نیـت حفـظ، ملـی گرایـیاسـالمدیـن. را در خود نهفتـه داردتهرانیکه به نوعی هویت معاصر شهروندان ایرانی 

بـه عنـوانهـابا مفهوم نوسازي و بهسـازي داشـتهو نهایتا تجدد به مفهوم ثروت هاي فرهنگی، سنت تمامیت ارضی
.چهار عامل شکل دهنده به وضعیت هویتی معاصر، در نظر گرفته شده است

اجتماعی در هر دوره اي، به مثابه نقـص در نظـام-این عوامل به واسطه شرایط خاص سیاسیکم رنگ تر بودن هر یک از
به عبارتی، چنانچه خواسته باشیم با پایبندي به شـعائر دینـی و. هویت، موجبات تضعیف سایر عوامل را فراهم آورده است

یم، هر چهار عامل فوق الذکر را بایـد بـه یـکاحترام به سنت ها، زندگی در دنیاي جدید را به عنوان یک ایرانی تجربه کن
نگاه قشري به هر یک از این عوامل، می تواند آنرا در تعارض با سـایر عوامـل جلـوه دهـد، در.میزان مورد اعتنا قرار دهیم

ایـندر اینجا به صورت سطحی به هر یک از. حالی که مفهوم ایرانیزه شده آن، در معنا با یکدیگر منافاتی نخواهند داشت
.عوامل به عنوان فاکتورهاي تاثیرگذار بر هویت معاصر شهروندان نگاهی خواهیم داشت

:سنت گریزي-تجدد ستیزيسنت گرایی؛ -تجدد خواهی
نخستین نوگرایـان ایرانـی. با نگاهی به تحول مفهوم تجدد در ایران می توان مراحل مختلفی براي تطور آن در نظر گرفت

وندف، با مشاهده جوامع غربی و درك درست از بستر شکل گیري این تحوالت، تمام تـالش خـوداز قبیل ملکم خان و آخ
از این روست که آزادي بیان به امر به معـروف و نهـی. را براي بومی سازي و انطباق اندیشه هاي نو با جامعه ایرانی کردند

در واکنش جامعـه بـه فقـدان تـوان ارتقـاي کرامـاتاقبال عمومی اندیشه هاي نوگرا را نیز باید. از منکر تبدیل می گردد
هـاي اولیـه ایـن خواسـته، واما در ادامه به واسطه نبـود زیرسـاخت. انسانی از سوي نظام استبدادي و حکام وقت دانست

شکستی که در جریان مشروطه حاصل گردید و جبهه گیري بخشـی از جامعـه در قبـال ایـن تحـوالت، مـوج دیگـري از
از ایـن روسـت کـه مـی. ید آمدند که چاره کار را، نه از بنیان و بلکه تحمیل آمرانه خواسته خود دانسـتندروشنفکران پد
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از این مرحله شاهد بروز نگاهی قشري به مفهوم . بینیم تقی زاده چاره کار را در غربی شدن از نوك پا تا فرق سر می داند
در نزد عامه، تجدد از مفهوم آزادي معقول و مسئولیت پـذیري  . روشنفکران هستیمنوگرایی در سطح جامعه ایرانی و بعضا 

شاید بیان مهدي قلی خان هـدایت از شـرایط ایـن    . فرد جامعه به فردگرایی افراطی و بی بند و باري استحاله گردید˚فرد
:دوره گویاي آن چیزي است که در باال ذکر آن رفت

دو تمدن است یکی تظاهرات در بلوارها، یکی تمـدن  به شاه عرض کردم تمدنی که آوازه اش عالمگیر است 
گمان . تمدنی که مفید است و قابل تقلید، تمدن ناشی از البراتوارها و کتابخانه ها است. ناشی از البراتوارها

آثاري که بیشتر ظاهر شد تمدن بلوارها بود که به کـار اللـه زار   . کردم به این عرض من توجهی فرموده اند
.1363به نقل از هدایت 1386رجایی م بی بند و بار خواستار بودندخورد و مردمی

، فارغ از زمینه هاي ساخت زنـدگی اجتمـاعی   9در این مرحله، فروکاست مفهوم تجدد به تقلید از جلوه هاي زندگی غربی
بی توجه به بر این تعارض، نیز در مقام پاسخگویی در براگرایان سنت قشریون . آن، نوگرایی را در برابر سنت قرار می دهد

در واقـع،  . ماهیت پویا و معتدل سنت که مایه تداوم آن در طول تاریخ بوده است، رفتار مشابهی از خود بـروز مـی دهنـد   
اجتماعی معاصر شده اسـت را  -کلید آنچه به عنوان تعارض میان سنت و مدرنیته، دستمایه وضعیت هویتی جامعه شهري

.کردباید در این تقابل جستجو 

؛ ي ایرانیتهران، پارداوکس شهر نوگرا
بـا قسـمت جنـوبی قابـل      سپه استیابانخیمقصود بخش شمالاما قسمت شمال که در این ده سال ساخته شده . . . 

خیابان هایی با شیب مالیم سـاخته شـده انـد کـه در دو     . تاثیر معماري و زندگی غربی کامال مشهود است. مقایسه نیست
این قسمت از شهر داراي خط واگن اسـبی، سـیم کشـی    . ت هاي چنار یا اسپیدار به ردیف کاشته شده اندطرف آنها درخ

.1376برد برق، سینما، هتل، رستوران و فروشگاه هایی است که محصوالت اروپایی می فروشند

داري گفتـه خیابـان هـاي    معلوم نیست کی به شـهر . خیابان هاي شهر تهران را آفتا سوزانی غیر قابل تحمل کرده بود"
. کوچه هاي تنگ را خـرا مـی کردنـد   . فرنگ درخت ندارد، تیشه و اره بدست گرفته و درخت هاي کهن را می انداختند

بنیان محله ها را بر می انداختند، مردم را بی خانمان می کردند و سالها طول می کشید تا در این برهوت خانه اي ساخته 
؛ به نقل از رمان چشمهایش بزرگ علوي40ص 1389, حبیبی."بی قواره و توسري خورده بودآنچه هم ساخته می شد. شود

دو روایت متفاوت از دو ناظر شهر نوشده تهران، فارغ از اینکه هر یک از آنها از ظن خود به این موضـوع تقـر پیـدا مـی     
ـ یی،نوگرایردر تهران، در مسيت شهرساخ. کنند، موید این نکته است که تهران، تنها در ظاهر تحول یافته است از یشب

و فـارغ از  یـا، دنياز ابرشـهرها یـد بـوده کـه بـر اسـاس تقل    یدولتـ یریتیمـد یعدستگاه وسیکدر قالب توسعه یزهر چ

ود درون جامعه خاز جمله دالیلی که باعث عدم اقبال نوگرایی از سوي مردم بود باید به این امر مربوط دانست که عامه مردم، این تحوالت را برخواسته از -9
از سوي دیگر، تجدد به عنوان ابزاري که در اختیـار جوامـع اسـتعمارگر    . نمی دیدند و خود را به عنوان عاملی موثر بر شکل گیري این اندیشه نمی پندانشتند

. دان سنتی جامعه نبودبود، تنها تظاهرات و جلوه هاي پر زرق و برق خود را به جوامع توسعه نیافته هدیه می کرد که این امر مورد پذیرش اندیش من



پدیـده اي اسـت کـه    تقلید از تمدن به جاي تولید تمـدن در واقـع  .می گیردشکل یتبه تقومندیازنيهایرساختز
:و به گفته اندیشمند بزرگ موالنا . ازه بالندگی و رشد نمی دهدهیچگاه به شهر اج

کین چو داوود است و آن دیگر صداستاز محقق تا مقلد فرق هاست

بی توجهی به این نکته که هر گونـه حرکتـی کـه برداشـتی     
واضح از رگه هاي مشترك فرهنگی در خـود نداشـته باشـد    

ك درسـت از  منتج به شکست خواهد بود، از یکسو، عـدم در 
مفهوم سنت گرایی در بیان پویایی آن و قرائـت ناصـحیح از   
مفهوم نووارگی از سوي دیگر، در کنار حکومتی بودن فرایند 
صنعتی سازي شهر تهران و نو گرایی در معمـاري و سـاخت   
شهري، برایندي به غیر از سردرگمی موجود هویـت شـهري   

. تهران در پی نداشته است

شـهر،  آنچه خود داشت  ان آگاهی از عدم خودباوري و فقد
وي را پذیراي انواع سبک ها و گونه هـاي سـاخت معمـاري    
کرد و به تعبیري، گیرنده آنچه گردید کـه شـهرهاي بـزرگ    

این امر نهایتا در قالب التقاطی نامناسب گردید کـه  . به عنوان صادرکننده سبک به وي پیشنهاد می دهند وشرقیغربی 
:هاي برآمده از آن قابل ارجاع نمی باشد و به گفتار حکیم فردوسیبه هیچ یک از ریشه 

نژادي پدید آید اندر میانز ایران و از ترك و از تازیان

سخن ها به کردار بازي بودنه دهقان، نه ترك و نه تازي بود

جمع بندي و نتیجه گیري. 5

مطابق با آنچه ذکر آن رفت، می توان عواملی را بـراي  اجتماعی آن -با نگاهی به سیر تحوالت شهر تهران در بستر تاریخی
: بحران هویتی موجود در سطح معماري و شهرسازي به شرح زیر سیاهه کرد

 بی توجهی به تفکر بومی و عدم خودباوري در مقیاس مفاهیم موجود در ساختار شهر ایرانی و اصول حاکم بر آن
خواستگاه هر اندیشه، بدون وقوف کامل نسبت به معماري، که منجر به وارداتی شدن اندیشه هاي ساخت شهر و

.گردیده است

 بـه  پویایی متـاثر از شـرایط زمـان   و ساخت فرهنگ بومیفروکاست سنت از مفهومی برآمده از دو مولفه
.ه توقف در معناي ظاهري، هر گونه تحول را در منافات با خویش می پنداردطبه واساي ایستا که پدیده

نمایی از بدنه مخـدوش شـهري در خیابـان اللـه زار بـه      -5یرتصو
مظهر نوگرایی شهر تهرانعنوان 



ندي در نحوه ساخت شهر، چه در تک بناهـا و چـه در مجموعـه هـاي شـهري از معضـالت پیوسـته        عدم قانونم
کـه ریشـه   یرکارشناسانهغيودخالت هایقهسلاعمال. شهرهاي ایران از زمان ظهور مدرنیسم تا امروز بوده است

ر کنـار  داشـته اسـت، د  از طراحـان یبرخـ یـز اغـراق آم یینرنمـا هو یـا  یفرهنگ بساز بفروشیتحاکمدر 
و ضعف تئوریک به عنوان عاملی دیگر و تاثیرگذار بر ایـن جریـان   حاکم برکشوريواقتصادیفنيهایتمحدود

. قابل بازشناسی می باشد

 کـه  برنامـه هـاي اجرایـی شـهري     شهروندان در فرایند تصمیم سازي و تصمیم گیري در خصوص عدم مشارکت
عـدم حـس   آن را بـه عنـوان   نتـایج فته خواهد شد و می توانبه عدم قرابت ایشان با اقدامات صورت گرمنجر 

. تعبیر نمودتعلق مکانی

 عنوان شده به عنـوان مولفـه هـاي هویـت، اعـم از دیـن، سـنت، ملیـت و         کمرنگ شدن نقش هر یک از عوامل
از معماري به عنوان تظاهر کالبدي اندیشه هاي سیاسی زمان، به شـدت . نوخواهی، متاثر از شرایط سیاسی وقت

به عنـوان  .آن تاثیر پذیرفته و نهایتا به صورت طی سلسله مراتب، از مقیاس کالن تا خرد، شهر را در می پیماید
مثال می توان به تاثیر ملی گرایی افراطی در اوایل قرن حاضر اشاره کرد که بـا کمرنـگ شـدن جایگـاه دیـن و      

اصالح گرانـه، تـوان بازسـازي شـهر را بـه تمـام       سنت، شهر اسالمی ته رنگ خود را از دست داده و اندیشه هاي
.همچنین در دهه چهل و پنجاه، غلبه نوگرایی بر سایر عوامل، پدیده شهر بی هویت را تشدید کرد. نداشتند

الیـه  دو را بـه  چنانچـه سـاخت شـهر و معمـاري آن     . حال باید دید که براي برون رفت از این مشکالت چه باید اندیشید
، فـارغ از  شهر فیزیکی و شـهر اجتمـاعی  باید گفت که هر دو ، نسبت دهیم11و گونه کالبدي10پنهانگونه زیستمختلف 

به بیانی دیگر، این فرهنگ ها هستند کـه حتـی بـا منشـا یکسـان،      . مسائل اقلیمی، از آبشخور فرهنگ سیرا می گردند
منجـر  وامع، در گفتاري وسیع تـر، هویـت را   فرهنگ مشترك به عنوان بازیگر اصلی در ساختار ج. آفرینندتفاوت ها را می

. خواهد شد

عمل کرده و برابر شهر اجتمـاعی، بـه   . . . فرهنگ، در قبال کالبد به صورت تاثیر بر فرم، شکل، اندازه، ارتباطات فضایی و 
رفتار شهرنشینی را عنوان الگویی که جامعه دانسته و نادانسته ملزم به تبعیت از دستورالعمل هاي نانوشته آن خواهد بود، 

یکسان شدگی شهرهاي امروز، به واسطه عدم قرائت صحیح از فرهنگ حاکم بر مکان جغرافیـایی خـاص   . تعریف می کند
این فرهنگ هاي محلی، در طول زمان و متاثر از تجربیات قرن هـا زنـدگی در شـرایط متغیـر، پختـه و کامـل       . می باشد

یردست براي هر گونه طراحی، مورد استناد قـرار گیرنـد، بـه یکبـاره کنـار نهـاده       اند و امروز که الزم است به عنوان زشده
.ارجاع به این پشتوانه، به مفهوم بازگشت به خویشتن، می تواند راهگشاي بخش بزرگی از معضالت موجود باشد. شدند

10 - Genotype
11 - Phenotype



رو س گامی بلند به پـیش  و برعکبازگشت به خویشتنی که در اینجا منظور نظر است، متفاوت از بازگشت به گذشته است 
چنانچه هویت و فرهنگ را به مثابه یـک سیسـتم در نظـر بگیـریم، آنچـه      . محسو می گرددو فرزند زمان خویش بودن 

در واقع، مطابق آنچه پیش از این گفته شد، سنت، به عنـوان یکـی   . این نظام می باشدبردنبه تعادل پویااست، مقصود
خود پویا بوده و هر لحظه، مطابق با خواسته زمان، ظواهر خود را می آراید، بی آنکه بـه  از مهمترین عوامل هویت، در ذات

را می تـوان اصـلی تـرین راهکـار هویـت      پویایی آگاهانهمسیربه بیانی دیگر، قدم زدن در . اي وارد آیداصول آن خدشه
.بخشی به شهر و معماري آن دانست
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