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تغییرات اجتماعی شهر تهران در دوره پهلوی اول
عبدالحسین کالنتری* و حسن بخشی زاده
تاریخ دریافت - 2931/22/21 :تاریخ پذیرش2933/11/12 :
چکیده:
بررسی و کسب دانش از نحوه تغییرات اجتماعی شهر در دورههای تاریخی متعدد باالخص در اوایل توسعه و گسترش شهر ،از
اهمیت به سزایی در جامعهشناسی شهری برخوردار است .لذا هدف این مقاله ،بررسی تغییرات اجتماعی شهر تهران در دوره
پهلوی اول ( )2912-2911است .در ارتباط با روش تحقیق ،تحلیل تاریخی و تحلیل هرمنوتیک تفسیری به موازات یکدیگر در
اینجا استفاده شده است .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که :شهر تهرانی که در در اواخر دوره قاجاریه ،تهران با هرج و مرج
و ضعف قدرت مرکزى روبرو شده بود ،در طی سالهای  2911تا  2911شاهد تغییرات و تحوالتی بود که تا آن مقطع تاریخی
تجربه نکرده بود .تغییراتی (نظیر پیدایش دیوانساالری ،اجرای سیستم جدید مدیریت شهری (بلدیه) ،گسترش محالت و ایجاد
محالت جدید ،ایجاد ساختمانهای متعدد و زیاد ،ایجاد خیابانها ،توسعه فضایی شهر ،حرفهها و مشاغل جدید ،مهاجرت و
افزایش جمعیت شهری و  )...باعث تغییر الگوهای دیرپای زندگی در شهر شد و شهرنشینی مدرن را نوید داد .در کنار این در
پی سیاستهای تجددگرایی ،شاهد شدت گرفتن هجوم فرهنگ غربی به شکل بیسابقهای در شهر باالخص در معماری و
شهرسازی و فرهنگ و آداب مردم در تهران هستیم .ن تیجه تحقیق حاکی است که شهرنشینی جدید در ایران ،با محوریت شهر
تهران شکل گرفت و با نوسازی و طرحهای توسعه شهری توسط دولت به تبیعت از کشورهای غربی ،با ایجاد تغییرات شگرف
اجتماعی و رویارویی با ناشناختهترین مسائل شهری همراه بود .تغییراتی که مردم شهری ،صرفاً پذیرندگان این تغییرات هستند
و خودشان را با آنها انطباق میدهند.
واژگان کلیدی :شهر ،تهران ،تغییرات اجتماعی ،دوره پهلوی (.)2912-2911
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Abstract
Investigating and acquiring knowledge of how social change has taken place in numerous
historical periods, especially early in the development and expansion of the city, is of great
importance in urban sociology. The purpose of this article is to examine the social changes of
Tehran during the first Pahlavi period (1332-1324). Here we have used parallel research
methods, historical analysis, and interpretive hermeneutics in parallel. The findings of the
study show that: Tehran, which faced chaos and weakness of central power in the late Qajar
period, saw changes during the period 1300 to 1320 that it had not experienced until then.
Changes (such as the emergence of bureaucracy, the implementation of the new urban
management system (BALDIA), the expansion of neighborhoods and the creation of new
neighborhoods, the creation of numerous and numerous buildings, the creation of streets, the
spatial development of the city, new occupations and jobs, the migration and growth of the
urban population, etc). It changed the long-standing patterns of life in the city, promising
modern urbanization. Alongside these modernization policies, we are witnessing an
unprecedented intensification of Western culture in the city, especially in architecture,
urbanism, and the culture and customs of the people in Tehran. The results of the study show
that the new urbanization in Iran was centered on Tehran and was accompanied by
modernization and urban development plans by the government to adhere to western countries,
creating dramatic social changes and confronting the most unknown urban issues. The changes
that urban people are simply accepting and adapting to these changes.
Keywords: Tehran, city, Social Chang, Pahlavi Period (1304-1321).
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مقدمه و طرح مسئله
بهموازات به چالش کشیده شدن مباحث مدرنیته و توسعه در جهان معاصر و توجه و تأکید بسیاری از
جوامع بر بنیادهای تاریخی و فرهنگی ،تحولی عظیم در مطالعات شهری و جامعهشناسی شهری صورت
گرفته است .بهطوریکه در طی دهههای اخیر شهرهای نقاط مختلف جهان ،هویت مستقلی پیدا کردهاند.
بنیان و اساس نظریات مدرن جامعهشناسی شهر ،ریشه در کارهای جامعهشناسانی نظیر کارل مارکس،
فردیناند تونیس ،امیل دورکهایم ،ماکس وبر و زیمل دارد که فرایندهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
شهرنشینی و تأثیراتش بر بیگانگی اجتماعی ،شکلگیری طبقات و ساخت یا تخریب هویتهای فردی و
جمعی را مطالعه کردهاند .هدف مکتب شیکاگو پاسخ به این سؤال بود که :چگونه افزایش شهرنشینی در
دوره انقالب صنعتی به طرح و بزرگنمایی مشکالت اجتماعی کنونی منجر شد؟ تکامل و گذر از مکتب
شیکاگو ،با انتشار «بهسوی یک نظریۀ خردهفرهنگی از شهرنشینی» کلود فیشر )2391( 2شروع شد که با
نظریات بوردیو دربارۀ سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ نمادین در یک چارچوبی در مکتب شیکاگو به کار
گرفته شده بود تا چگونگی شکل گروههای فرهنگی ،گسترش و متبلور شدن یک محله را شرح دهد
(دانشگاه یورک.)1112 ،
شهر در ایران معاصر مانند نوعی «ماشین محرک» که مولد فضاهای شهری تأثیرگذار بوده ،کلیت
هستی فردی و اجتماعی ما را دگرگون کرده است .این دیدگاه مبتنی بر نظریههای تثبیتشده امروزی
دربارۀ شهر است .چرخش فضایی 1که ادوارد سوجا 9و میشل فوکو آن را در نظریۀ اجتماعی امروزه
تثبیت کردهاند معنایی جز این ندارد که فضا خود متغیر مستقل و تبیینکننده یا تعیّنبخشِ پدیدههای
اجتماعی است (فاضلی.)21 :2932 ،
ایران ،کشوری است آکنده از چیزهایی که با هم ناسازگارند .مردم آن بین قرون وسطا و قرن
بیستم زیست میکنند .ایران ،کشور زیادیها و زیادهرویهاست .ازجمله کشورهای نادری است که در
آن بیشک هرگز مرحلۀ بینابین ترقی ،یعنی منزلگاه قرن بیستم ،شناخته نخواهد شد .در یک عبارت،
عنصر مدرن و قرون وسطا ،همسری دارند و میدانداری میکنند و اینها همه طبیعی به نظر میرسد
(سکویل-وست.)32-39 :2991 ،
دگرگونیهای جهانی سالهای آخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم دالیلی هستند که وظیفۀ دولت
جدید را بهسمت نوسازی کشور به هر قیمتی کشاندند .نوگراییهایی که بدون شک ،به معنای دگرگونی
واقعی شرایط زندگی و روابط اجتماعی-اقتصادی حاکم نیست .این نوسازی ،بیشتر تغییر فضایی ترکیب
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شهری را در پی میگیرد (حبیبی .)2921 ،در این دوره ،ساختار اجتماعی و اقتصادی تهران ،تغییر
چشمگیری را به خود دید .چنین جنبش سریعی ،چالشها و واکنشهای اجتماعی سریعی داشت
(کاتوزیان .)2991 ،درواقع ،نوسازی در دورۀ رضاشاه ،در تمامی وجوه جامعه در شهر تهران و زندگی
شهری جلوهگر بود .لذا این چالش و مسئله در این تحقیق است که شروع تغییرات شهر تهران و روند
حرکت آن بهسمت توسعه و نوسازی به چه شکلی صورت گرفته است و تهران باتوجهبه اینکه اولین
محل ورود کشور به نوسازی در قرن بیستم بوده است از اهمیت بهسزایی برای بررسی و تحقیق
برخوردار است.
در بیشتر مطالعات ،به بحث تقابل با مدرنیته و مسائل فراوان شهر تهران پرداخته شده است .لیکن
از بُعد جامعهشناختی در این آثار ،کمبودی در انجام مطالعات جامعِ تغییرات اجتماعی شهر تهران ،روند
شکلگیری و تحول شهر تهران دیده میشود (بخشی زاده .)2939 ،مدرنیتۀ ایرانی ،در قالب نوآوریهایی
متفاوت ،شهری با پیکره ،سیما ،چهره و ساختاری متفاوت با گذشتۀ تهران ساخته است .برخی تغییرات
اجتماعی شهر تهران در دورۀ پهلوی اول که آن را از دورههای قبلی متمایز میکند عبارتند از :تغییرات
فرهنگی و اجتماعی (نظیر بهبود آموزشوپرورش ،ساخت دانشگاه ،کشف حجاب ،احیاء زبان فارسی
بهوسیلۀ فرهنگستان زبان ،مهاجرت از روستا و افزایش جمعیت شهری ،گسترش ادارات دولتی و
شکلگیری طبقه جدید اداری و )..؛ تغییرات اقتصادی و زیرساختی و معماری (ازجمله :طرح توسعۀ
شهر تهران ،اجرای قانون بلدیه ،تأسیس بانک ملی ایران ،ساخت فرودگاه مهرآباد ،ظهور فعالیتها و
عملکردهای جدید شهری و )...؛ تغییرات سیاسی (ظهور دیوانساالری جدید ،تحکیم قدرت حکومت
مرکزی ،تشکیل ارتش مدرن ،تمرکز امور مملکتی در پایتخت ،وضع تقسیمات جدید شهری ،ارتباط با
کشورهای غربی و نقش آنها در حاکمیت و ( )...بخشی زاده .)2939 ،ازاینرو ،بررسی جامعهشناختی
تهران در دورۀ پهلوی اول ،یکی از نمونههای خوب تحول و توسعۀ شهری در جامعهشناسی شهری را
شکل میدهد که هدف انجام این تحقیق است.
هدف اصلی این تحقیق ،بررسی تغییرات اجتماعی شهر تهران در دورۀ پهلوی اول است .دراینارتباط
سؤاالت عمده عبارتند از :گذر تهران از دورۀ قبل به دورهۀ پهلوی اول چطور صورت گرفت؟ تغییر و
تحول محالت شهری و توسعهۀ آن چطور شکل گرفت؟ تغییرات فرهنگی و شهرنشینی شهر تهران
چگونه بود؟ نقش ارتباطات جهانی و قدرتهای غربی در حاکمیت شهری تهران چطور مشهود بود؟
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پیشینۀ تحقیق
در ارتباط با شهر تهران در دورۀ رضاشاه از دیدگاههای شهرسازی و معماری و تا حدودی جغرافیایی
نسبت به کارهای جامعهشناسان ،کارهای زیادی صورت گرفته است .که در اینجا به تعدادی از آنها
بهصورت تحلیلی اشاره میشود.
استفانی کرونین ( )2939در کتاب «رضاشاه و شکلگیری ایران نوین» در گزارشی تحلیلی
کوشیده است تحوالت تهران و ایران را در این دوران در بخشهای مختلف ازجمله بازسازی دولت،
روابط خارجی ،تحول در لباس و آموزشوپرورش ،زنان و برخورد دولت با عشایر موردِبررسی قرار
دهد .نویسنده بیشتر به تغییرات فرهنگی و ساختار سیاسی شهر تهران اشاره دارد و آن را در قالب رابطۀ
دولت و اقدامات توسعهگرایانه از باالبهپایین مطالعه میکند.
محمدعلی اکبری ( )2911در کتاب «تبارشناسی هویت جدید ایرانی :عصر قاجار و پهلوی اول»،
مسئله هویت و زمینههای روشنفکرانۀ اقدامات دولتی آن را در شهر تهران در چهارچوب مسئله تشکیل
دولت-ملت موردِتوجه قرار میدهد .او ،به دوران رضاشاه و اقدامات دولت در سه حوزۀ رویههای
آموزشی ،حقوقی و تبلیغاتی برای ایجاد هویت جدید میپردازد.
«شهر ،شهرسازی و مدرنیسم در ایران  2133-2911ه.ش» ( ،)2991پایاننامه کارشناسی ارشد
دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به نگارش آقای عارف اقوامی قدم است .در این مطالعه ،تکیه و
تأکید بسیار زیادی بر «شهرساز» و از آن طریق «ذهنیت» به مفهوم اخص کلمه شده است .قطعی است که
تولد شهرساز بسیار متأخر از شهرسازی صورت گرفته باشد .شهرسازی به مفهوم اعم قدمتی به اندازه
ظهور اجتماعات انسانی داشته است و گرایش به شهر در ابتداییترین صور خود در تمایل به ماندگاری
در یک مکان ،تبلور مییابد.
ملکزاده و علیزاده بیرجندی ( )2931در تحقیقی با عنوان «عوامل مؤثر در شکلگیری سیاستها
و تحوالت جمعیتی در دورۀ رضاشاه طی سالهای ( »)2911- 2911اشاره دارند که دولت پهلوی به
شیوههای مختلف ،گاه سیاستگذاریهای مستقیم جمعیتی و گاه به شیوهای غیرمستقیم ،بر مسائل
جمعیتی تأثیر گذاشته است .در دورۀ رضاشاه ،سیاستگذاریهای جمعیتی ،گاه بر اساس اهداف کمّی
پیریزی و اجرا شده مثل کنترل و هدایت مهاجرتهای داخلی؛ اما برخی از سیاستهای جمعیتی در
این دوره نشانگر توجه دولت به جنبههای کیفی جمعیت است .بهعنوان نمونه سیاستهایی که درزمینۀ
بهداشت جمعیت (مثل آموزش قابلههای ماهر و تأسیس مدارس قابلگی) اتخاذ شد ،از ویژگی کیفی
برخوردارند.
آدینهوند و همکاران ( )2932در تحقیقی با عنوان «جایگاه و نقش زنان در نظام اداری ایرانِ دورۀ
رضاشاه ( 2911-2911ش)» اشاره دارند که در دورۀ رضاشاه اصالحات زیادی ازجمله در عرصۀ نظام
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اداری کشور انجام شد .از مهمترین ویژگیهای دیوانساالری در این دوره ،ورود زن به این بخش و
شکلگیری قشر کارمند زن بود .کشف حجاب و سیاست حضور زنان در اجتماع و گسترش تعلیم و
تربیت آنان در افزایش تعداد زنان کارمند تأثیر زیادی داشت و با گسترش دیوانساالری و تأسیس
ادارات مختلف ،به بدنۀ آن راه یافتند .دستاوردهای تحقیق نشان میدهد که در دورۀ رضاشاه برای
اولینبار در تاریخ اداری کشور ،زنان بهرغم ناکامیهای حقوقی و جنبشهای مدنی ،در سطحی پایینتر
از مردان به استخدام دولت درآمدند .گرچه ساختار فکری ،فرهنگی و اجتماعی کشور و همینطور
یکسان نبودن وضعیت توجه به شهرهای مختلف ،موجب شد که زنان بیشتر در تهران و آنهم ،عمدتاً در
نظام آموزشی جدید ،بهکار گرفته شوند.
از پیشینههای اشارهشده و منابع مورد استفاده میتوان دریافت که شهر تهران به شکلهای مختلف
و از ابعاد متعدد مورد مطالعه و تحقیق محققان صورت گرفته است و شاید مزیت این تحقیق نسبت به
آنها ،نگاهی کلی به روند تغییرات شهر تهران از بُعدی جامعهشناسانه باشد که گذر تهران به عصر
نوسازی ،تغییر و تحول محالت شهری و توسعۀ آنها را در کنار تغییر فرهنگی و شهرنشینی
صورتگرفته با تأکید بر نقش ارتباطات جهانی و قدرتهای غربی موردِبررسی قرار داده است.
چارچوب مفهومی
در اینجا به نقل برخی نظریات جامعهشناسی شهری میپردازیم که میتوانند راهگشای ما در تحلیل بهتر
یافتههای تحقیق باشند و چارچوب مفهومی سؤاالت تحقیق را شکل دهند.
اگر برای جامعهشناسی ،مسئله اساسی ،مطالعۀ کنشهای اجتماعی افراد در فضاهای مختلف
است ،شهر مکان این کنشها در ابعاد مختلف برای گروههای اجتماعی است .شهر بستر مطالعۀ پدیدهها
و به عبارتی آزمایشگاه جامعهشناسی است (ربانی .)2 :2919 ،به نظر ژان رمی ،2شهر دارای نظم و
انسجام فرهنگی همراه با نوآوری و پیشرفت است (به نقل از پرهام .)11 :2912 ،ازنظر جامعهشناسی،
شهر فقط ساختمان نیست .بلکه مکان انسانها ،گروهها ،سازمانهای اجتماعی ،طبقات ،خانوادهها و غیره
است (توسلی.)1 :2991 ،
بنیان و اساس نظریات مدرن جامعهشناسی شهر ،ریشه در کارهای جامعهشناسانی نظیر کارل
مارکس ،فردیناند تونیس ،امیل دورکهایم ،ماکس وبر و زیمل دارد که فرایندهای اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی شهرنشینی و تأثیراتش بر بیگانگی اجتماعی ،شکلگیری طبقات و ساخت یا تخریب هویتهای
فردی و جمعی را مطالعه کردهاند .در ادامه ،این مکتب شیکاگو (از سال  2321تا  )2311بود که در اوایل

1. Jean Remy
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قرن بیستم با حضور افرادی چون رابرت پارک ،لوئیس ورث و ارنست برگس با استفاده از روشهای
کیفی و قومنگاری به بررسی جامعهشناسانه و تا حدودی جغرافیای انسانی شهر شیکاگو پرداختند .هدف
مکتب شیکاگو این بود که نحوۀ تعامل افراد در بین سیستمهای اجتماعی شهری را بررسی کنند .آنها
بیشتر بر جامعهشناسی خرد تأکید داشتند و اینکه انسانها چطور تحت لوای ساختار ،فرهنگ و شرایط
اجتماعی باهم تعامل پیدا میکنند .درواقع ،محققان مکتب شیکاگو به دنبال پاسخ به این سؤال هستند که:
چگونه افزایش شهرنشینی در دورۀ انقالب صنعتی به طرح و بزرگنمایی مشکالت اجتماعی کنونی
منجر شد؟ تکامل و گذر از مکتب شیکاگو ،با انتشار «بهسوی یک نظریۀ خردهفرهنگی از شهرنشینی»
کلود فیشر )2391( 2شروع شد که با نظریات بوردیو دربارۀ سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ نمادین در یک
چارچوبی در مکتب شیکاگو بهکار گرفته شده بود تا چگونگی شکل گروههای فرهنگی ،گسترش و
متبلور شدن یک محله را شرح دهد (دانشگاه یورک.)1112 ،
در نظر اصحاب مکتب شیکاگو ازجمله رابرت پارک ،ارنست برگس و رودریگ مکنزی شهر
همانند یک اندام زنده اجتماعی محل اسکان طبیعی انسان متمدن است .ازاینرو میتواند یک سازمان
محیطی را بهوجود آورد .شهر ،نهتنها مجموعهای از افراد انسانی ،امکانات اجتماعی ،خیابانها،
ساختمانها ،چراغهای برق ،متروها ،نهادها ،بیمارستانها و مدارس است ،بلکه یک قلمرو و منطقۀ روانی
که شامل مجموعهای از شیوههای کاربردی ،نگرشهای سازمانیافته و احساسات است را تشکیل
میدهد (وبر.)12 :2991 ،
برطبق نظر هاروی ،در جوامع درحالِتوسعه ،جوامع شهری از ضعف ساختار بازار ،عدم
شکلگیری جامعۀ مدنی ،ابهام و عقبماندگی در ساختار طبقاتی این جوامع رنج میبرند و برنامهریزی
جوامع مذکور فاقد ایدئولوژی نیست و باید آن را با توسل به فرماسیون جهانی سرمایهداری و مسئلۀ
انباشت مازاد در مقیاس جهانی ،گسترش بازار کاالها و خدمات مصرفی در بازار جهانی مدنظر قرار داد.
ازنظر هاروی ،راه دموکراسی و توسعۀ سرمایهداری و تولید بدیل آن از شهر میگذرد (هاروی.)2931 ،
برحسب نظر بشیریه ( ،)2931میتوان گفت نیروهای اجتماعی ،مجموعه طبقات و گروههایی
هستند که بر روی زندگی مردم به معنای کلی آن تأثیر دارند .نیروهای اجتماعی در نظامهای سیاسی
گوناگون ،شیوههای رفتاری گوناگونی از خود نشان میدهند .این تفاوت بهطورکلی به علل و عوامل
مختلفی ازجمله فرهنگ جامعه ،میزان سازمانیافتگی نیروها ،شیوۀ اعمال قدرت سیاسی ،ویژگی و
ماهیت نیروها ،شیوۀ توزیع قدرت و منابع آن و عملکرد دیگر نیروهای اجتماعی بستگی دارد.در
صورتبندی سیاسی و اقتصادی ،روابط اجتماعی ،فاعلیت و خویشتن اجتماعی نقش مهمی دارند،
روابطی که بین مردم و مکانهای شهری حکمفرما است و اینکه فرایندها و رویههای سیاسی ،اقتصادی،
1. Claude Fischer's
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اجتماعی و فرهنگی چگونه ماهیت منحصربهفرد شهرها و زندگی ساکنان آنها از رهگذر زمان و فضا
میانجیگری میشود باید بررسی شود (جین.)92-99 :2932 ،
ازاینرو باتوجهبه مطالب باال ،مطابق مفاهیم نظری مکتب شیکاگو (باالخص نظر هاروی ،پارک،
برگس و مکنزی) در این تحقیق به بررسی مؤلفههای نحوۀ گذر شهر از یک دورۀ تاریخی به دورۀ
تاریخی دیگر ،ماهیت تغییر و تحول محالت شهری ،تغییرات فرهنگی و شکلگیری شهرنشینی جدید،
نیروهای اجتماعی تأثیرگذار بر تغییرات شهری و در انتها به نقش نیروهای خارجی در شهر پرداخته
شده است.
روش تحقیق
در این تحقیق باتوجهبه ماهیت موضوع ،از روشهای کیفی نظیر روش تاریخی و روش هرمنوتیک
استفاده شده است.
وجه غالب تحقیقات تاریخی مربوط به پاسخگویی به سؤاالت مربوط به چگونگی و چیستی شهر
تهران است ،چیستی تغییرات ،پدیدهها و کنشها و چگونگی حدوث تغییرات .تغییرات اجتماعی شهر
تهران ،تغییرات در افکار و کنشهای انسانی یا پدیدهها و وقایعِ حاصل از تجلیات آگاهی و ارادۀ
نیروهای اجتماعی را شامل می شود .لذا ،تغییرات اجتماعی ،واجد معنا دانسته میشوند و وظیفۀ محقق،
کشف این معانی و توصیف آنهاست.
دورۀ پهلوی اول با سلطنت رضاشاه پهلوی ،از سال  2911تا  2911را شامل میشود (طبری،
2931؛ نجفقلی و معتضد )2911 ،و تغییرات اجتماعی شهر تهران در طی این دوره موردِبررسی قرار
میگیرد.
سه گام عمده در هرمنوتیک تفسیری که به پدیدارشناسی تأویلی نیز نزدیک است و محقق با استفاده از
آنها متن و دادهها را به خدمت تحلیل در آورده ،عبارتند از )2( :خوانش بومی :2محقق متن (متن و
نوشتههای مرتبط با دورۀ پهلوی اول) را مانند یک کل منسجم و بههم مرتبط میخواند تا با متن آشنا
شده و به صورتبندی اندیشهها دربارۀ معنای آن متن بهمنظور تحلیل بیشتر بپردازد )1( .تحلیل
ساختاری :1این مرحله به شناسایی الگوهای اتصال معنادار اختصاص داشته و غالباً به آن چون «خوانش
تفسیری» ارجاع میشود )9( .تفسیر کل :9این مرحله شامل تأمل دربارۀ خوانش اولیه در امتداد با خوانش
تفسیری است تا فهم جامع یافتهها از دورۀ تاریخی پهلوی اول میسر شود (ریکور 2332 ،1و 2392؛
1 . naive reading
2 . structure analysis
3 . interpretation of the whole
2. Ricoeur
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لیندسث و نوربرگ .)1111 ،2در این روش ،نظریهها در پیوستگی تحلیل بین توصیف و تفسیر در نظر
گرفته میشوند (برندستون 1و همکاران .)1119 ،گرچه برنامههای نرمافزاری میتوانند در برخی زمینهها
نظیر کدگذاری مؤثر باشند ،اما در اینجا اطالعات جمعآوریشده بهصورت دستی و با چند تکنیک
پذیرفتهشده با استفاده از فرایندهای سیستماتیک مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است .این درگیری
محقق ،روانی ،احساسی و شهودی است (گرونوالد1111 ،؛ به نقل از مینر رومانوف.)1121 ،
یافتههای تحقیق
در اینجا باتوجهبه سه گام عمدۀ تفسیری (خوانش بومی ،تحلیل ساختاری و تفسیر کل) به سؤاالت
تحقیق پاسخ داده میشود .در بخش اول یک خوانش بومی کلی باتوجهبه سؤاالت از منابع صورت
گرفته است .سپس در بخش دوم و سوم (یعنی تحلیل ساختاری و تفسیر کل) باتوجهبه سؤال اصلی
تحقیق و سؤاالت فرعی یافتهها بهصورت تحلیلی ارائهشده که عبارتند از:
 .8خوانش بومی

در این مرحله ،بعد از خوانش منابع ،مقولهها به شکل منسجم و بههم مرتبط در زیر یک مقولۀ
کلی میآیند .درواقع خوانش بومی ،صورتبندی اندیشهها دربارۀ معنای متون باهدف تحلیل
بیشتر است.
 شهر تهران ،پیشگام اولین ورود همهجانبه به مدرنیته و نوسازی* سالهای آخر سلسله قاجار ،ایران صحنۀ جنگ جهانی اول و جنبشهای محلی ،قحطی و ناامنی بود .این شرایط
مانع رشد شهرنشینی و توسعۀ شهرسازی شد.
* از سال  2911هـ.ش ،.تهران شاهد وجود یک دولت تثبیتشده و ا منیت عمومی شد و دورۀ جدیدی در تهران
آغاز شد.
* دورۀ معاصر در میان دو انقالب ،دورهای است که به سبب نظام سرمایهداری جهانی ،تغییر رژیم سیاسی ایران و
تحوالت سریع فنی ،چهرۀ زندگی اجتماعی و اقتصادی و سیمای کالبدی تهران دگرگون و از یک شهر سنتی
محصور در حصار و خندق به یک شهر جدید با ساختار نوین مبدل شد.
* در این دوره شهرهای بزرگ ایران ،بهویژه تهران ،محل تحقق نظام سرمایهداری بودند.

3. Lindseth & Norberg
2. Berndtsson
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* در این دوره با استفاده از آرامش نسبی میان دو جنگ ،زیرساختهای کشور همچون ارتش و راهها نوسازی شد
(استوارت.)2991 ،
* در همین دوران بود که کاپیتوالسیون الغا شده و راهآهن سراسری ایران بهسرعت ساخته شد (استفانی.)2939 ،
* بنیانگذاری ارتش و قوای پلیس جدید (آروی و همکاران11 :2992 ،؛ آبراهامیان.)2999 ،
* تأسیس و بنیان کاخ مرمر و کاخ سعدآباد (نجفقلی و معتضد.)2911 ،
* تهران بهعنوان پایتخت ایران در دورۀ قاجار ،در سبزهمیدان بین بازار و ارک و در زمان رضاشاه در توپخانه
بهصورت مرکز مدرن و جدیدی تبلور یافته بود.
* سامان اداری و اقتصادی کشور با محوریت شهر تهران با انجام فعالیتهایی نظیر :اسکان عشایر ،تأسیس
دادگستری ،تأسیس بانک ملی ایران ،ساخت راهآهن سراسری ایران ،جادهسازی در کشور ،تأسیس رادیو ایران و
خبرگزاری پارس ،تأسیس دانشگاه تهران ،گسترش صنایع ،تأسیس فرهنگستان ایران (استفانی.)2939 ،
* برپایی جامعهای شبه غربی با محوریت شهر تهران ،روح حاکم بر پروژه نوسازی در عصر پهلوی بود.
* اصالحات گسترده در نظام آموزشی ،قضایی و اقتصادی با محوریت گسترش طرز تفکر و نحوه سلوک غربی در
میان تمامی طبقات و گروههای اجتماعی شهر تهران.
* دولت پهلوی اول به دنبال توسعه شهرهایی بود که ازیکسو رها از نفوذ روحانیون ،دسیسۀ بیگانگان ،شورش
یدیگر دارای مؤسسات آموزشی به سبک اروپا ،زنان متجدد و شاغل در بیرون از
عشایر و اختالفات قومی و ازسو ِ
خانه ،ساختار اقتصادی نوین با کارخانههای دولتی ،شبکههای ارتباطی ،بانکهای نوین و  ...است.
* در دوره رضاشاه ،شهر بهمثابۀ آیینهای اقدامات نوسـازانه ،چهـرۀ بیرونی تفکرات دولت را نمایان میکرد.
نوسازی شهری به شکل عمده در احداث خیابانها نمایان شد و خیابان بـه عامل اصلی هویتبخش شهر تبدیل
شد (صفری و همکاران.)2939 ،
* توسعۀ خیابانهای سابق و ایجاد خیابانهای جدید صرفاً با «دیکتاتوری پهلوی» امکانپذیر بود و «با هیچ زر و
زوری ممکن نبود» ،چراکه صرفنظر از اینکه خانۀ اعیان بود یا خانـۀ بیوهزن ،مسجد بود یا مدرسه ،متعلق به
داخله بود یا خارجه ،باغ سفارت بـود یـا عمـارت دولتی ،همینکه داخل خط فرضی خیابان واقع میشد به خرابی
مبتال میشد و به هر کیفیتی که بود مقصود که گشایش خیابان تازه یا وسعت دادن خیابان سابق باشد حاصل
میشد (مستوفی.)111 :2919 ،
* دولت پهلوی اول که وارث ضرورت تاریخی انجام نوسازی و اصالحات در ایران بود ،درصدد برآمد با گامهایی
بلند در جهت پیشرفت کشور حرکت کند .برای انجام اصالحات و نوسازی ،مهمترین الگویی که وجود داشت،
الگوی غربی بود و بههمینعلت تقلید و اقتباس از تمدن غرب برای وهلۀ اول در شهر تهران موردِتوجه قرار
گرفت.
* دستاندرکاران دولت پهلوی ،بهکارگیری فنّاوری جدید غرب را حلّال تمام مشکالت اجتماعی -اقتصادی شهر
تهران دانستند .در چنین تفسیری و برای تحقق پروژههای عظیم نوسازی دولتی ،به نفی همۀ سنتها ،بدون توجه
به فرهنگ اسالمی حاکم بر جامعه پرداختند (کاتوزیان.)29 :2991 ،
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* رضاشاه ،بر اساس نظریههای نوسازی منطبق با الگوهای غربی ،به تغییر شهر تهران (تغییر معماری شهری ،ورود
وسایل نقلیه ،ایجاد ساختمانهای بزرگ و گسترش بوروکراسی ،خیابانهای عریض و میدانهای بزرگ و )...
همـت گذاشت و نوسازی شهر تهران را رقم زد.
* میراث رضاخان برای تهران ،مداخلۀ وسیع او در بافت کهن این شهر است .مجموعۀ شهری تهران در اوایل دورۀ
رضاخان ،تقریباً همانی است که در دورۀ ناصری بود.
* این دوره با اندیشههای ترقیجویانۀ مشروطیت همراه است و از جهات سیاسی ،ایران شاهد اولین تقسیمات
قانونی و رسمی کشوری است.
* در آبانماه سال  2922هجری شمسی «قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران» به تصویب
رسید که در آن کشور به  2استان و  11شهرستان تقسیم شد و شهر تهران در بین استانهای شمال شامل گیالن،
مازندران ،تهران ،اصفهان ،مرکزی ،زنجان و سمنان فعلی قرار گرفته بود (محرمی و مهربان.)22 :2911 ،
 نوسازی و توسعۀ شهری تهران زیر سایۀ قدرتهای خارجی (توسعۀ وابسته)* دگرگونیهای جهانی سالهای آخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم دالیل دولت جدید ،برای نوسازی تهران به
هر قیمتی است .این نوسازی ،بیشتر تغییر فضایی ترکیب شهری را در پی میگیرد (حبیبی.)2921 ،
* استقرار ثبات سیاسیای در تهران که منافع عمدۀ محلی و منطقهای امپراتوری بریتانیا را به مخاطره نیندازد
(آروی و همکاران.)21-21 :2992 ،
* دولت ،هرگونه جنبش و فعالیت سیاسی بهخصوص از سوی گروههای چپ را در شهر تهران ،بهشدت سرکوب
کرد و در برخورد با فعالیتهای کمونیستی در ایران ،اقدامات جدی و سختگیرانه داشت (زیباکالم.)21 :2919 ،
* در دورۀ رضاشاه روابط بینالمللی تهران ،دچار فراز و نشیبهایی شد.
* در دورۀ زمامداری رضاشاه ،ایران رابطۀ نزدیکی با کشور آلمان برقرار کرد ،بهطوریکه این کشور به بزرگترین
شریک تجاری تهران تبدیل شد و بیش از سه هزار کارشناس آلمانی در ایران استقرار یافتند (دانیل .)1112 ،2این
افرایش رابطه با آلمان باعث تیرگی روابط با انگلیس و شوروی شد و یکی از علتهای حملۀ این دو کشور در
سال  2911به تهران ،پایتخت ایران شد (دنوو.)2329 ،1
* عنصر اصلی جهانبینی ایرانیان در  11سال اول قرن بیستم ،عقیده به این مطلب بود که کشور در منگنۀ
رهاییناپذیر فشارهایی قرار دارد که از سوی دو قدرت رقیب ،یعنی بریتانیا و روسیه اعمال میشود (آروی و
همکاران.)1-1 :2992 ،
* در جریان جنگ جهانی اول اهمیت استراتژیک ایران برای کشورهای غربی بیشازپیش روشن شد .بدینمنظور
برای انتقال سریع نیروهای انگلیسی ،خط راهآهن سراسری از شمال به جنوب ایران احداث شد ( 2929ه.ش).

1 . Daniel
2 . DeNovo
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 در پیشگرفتن تغییر و تحول محالت ،سنت شهری و معماری تهران* در سالهای آغازین سلطنت رضاشاه که پویش شهرنشینی شکل تازهای به خود گرفته بود ،جمعیت شهر تهران
بار دیگر رو به فزونی نهاد .ازاینرو دستاندرکاران به فکر گسترش بناهای شهر افتادند.
* در سال  2913شهردار وقت که خواهان نوسازی و توسعۀ شهر تهران بود ،بدون توجه به اهمیت تاریخی
حصارها ،برج و بارو و دروازهها ،آنها را ویران کرد .اما محلههای پیرامون این دروازهها باقی ماند .از میان محله
های باقیمانده میتوان محلۀ سنگلج ،چال میدان ،خانیآباد ،گود زنبورکخانه ،پاچنار ،دروازه قزوین ،عودالجان
و ...را نام برد.
* مداخلۀ ارادی و شهرسازانه در محیط شهری ،بیشتر تأثیر ایجاد بازار جهانی بود که نه شکلبندی اجتماعی-
اقتصادی حاکم ،برایش معنا دارد و نه سیمای مادی آن یعنی شهر .ازاینسبب ،ساخت شهری از طریق مداخالت
دستگاه سیاسی صورت میپذیرد و نه از طریق دگرگونیها و جنبشهای اجتماعی (حبیبی)2921 ،
* در سال  ،2913درحالیکه تهران هنوز در میان حصار هشتضلعی ناصری میزید ،نقشهای مفصل برای گسترش
و توسعۀ شهر تهیه میکنند.این طرح ازنظر کاربرد الگوی تقارن در کل ساختار شهر و تکرار و تعمیم آن از سطح
خیابانهای اصلی تا معابر و اجزای فرعی به الگوهای شهرسازی قرن نوزدهم اروپا شباهت دارد (حبیبی و
همکاران.)2913 ،
* طرح توسعۀ تهران با دگرگون کردن بافت قدیمی شهر ،به چیزی شکل میدهد که بعدها سوداگری زمین به آن
تحقق میبخشد .این طرح اولین مداخلۀ ارادی در یک مجموعۀ شهری است که در ایران رخ میدهد (حبیبی،
.)2921
* شهر تهران که قبل از این ،معنایی داشت اکنون شکلی از شهر صنعتی است .به همانگونهای که زندگی شهری و
از آن راه ،شهر بهوسیلۀ خواستهای بیگانه مورد سؤال قرار میگیرد .به همانگونه زندگی سنتی از طریق روابط
جدید اقتصادی-اجتماعی وارداتی مورد شک واقع میشود.
* طرح  ،2921یک طرح عرضی است که بر یک خواست اقتصادی برونزا و وابسته متکی است و با جامعۀ هدف،
یعنی شهر تهران ،ارتباطی ندارد و میتواند در هر نقطهای دیگر در جهان به اجرا در آید و انتخاب تهران آن را
توجیه نمیکند (حبیبی.)2921 ،
* با تصویب «قانون بلدیه» اولین طرح تهران تحت عنوان «نقشۀ خیابانها» در  2913به اجرا در میآید .خیابانهای
جدید کشیده شده (بوذرجمهری و خیام) و مسیرهای اصلی کهن عریض میشوند .عملی که با تصویب قانون
 2921سرعت بیشتری مییابد.
* تخریب دیوارهای تهران قدیم از  2922شروع میشود و سالهای بعد خیابانهای عریض کمربندی جانشین
دیوارها میشوند .در این زمان ( )2921تهران بیشازبیش گسترده میشود ،اکنون سطح آن  12کیلومتر مربع یا
بهعبارتی  22برابر بزرگتر از دورۀ فتحعلیشاهی و  1/1برابر بزرگتر از آنی است که در دورۀ ناصری بود
(حبیبی.)2921 ،
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* دانشگاه ،بیمارستان پانصد تختخوابی ،ایستگاه راهآهن ،کارخانه چیتسازی ری و  ...از دیگر عملکردهای
جدیدی هستند که در شمال و جنوب شهر توزیع میشوند .اینچنین و بنا بر طرح  ،2922تهران اولین توسعۀ
خویش را در ورای باورهای قدیمی تجربه میکند (حبیبی.)2921 ،
* پس از تصویب طرح  ،2922شکل جدیدی از فضای معماری در دستور کار قرار میگیرد ،این نوگرایی ،بهوسیلۀ
ضوابط پیشآمدگی در معابر ،در سال  2921تأکید میشود .بقایای این شکل جدید معماری ،امروزه نیز در عبور از
خیابانهای مرکز تهران دیده میشود (حبیبی.)2921 ،
* راهآهن به دست مهندسان آلمانی ،انگلیسی ،آمریکایی ،بلژیکی و چند کشور دیگر ساخته شد .صنایعی نظیر
کارخانههای قند و شکر ،نساجی ،دخانیات ،سیمان ،برق و غیره نیز تا پایان این دوره به بهرهبرداری رسید .این
کارخانهها عموماً توسط خارجیان تأسیس شدند (مکی2991 ،؛ آروی و همکاران.)91 :2992 ،
* در این دوران با اختصاص بودجههای کالن دولتی ،کارخانههایی مدرن مانند قند و شکر ،محصوالت نخی و
ابریشمی ،مصالح ساختمانی ،شیشه ،کبریت و محصوالت چرمی تأسیس شدند و انقالب کارخانهای در ایران آغاز
شد (مشروح مذاکرات مجلس ملی ،مجلس ششم ،جلسه  1 ،219تیر.)2912 ،
* طی سالهای  2911تا  2911جادههای کشور از  9111کیلومتر به  11111کیلومتر افزایش یافتند (مشروح
مذاکرات مجلس ملی ،مجلس ششم ،جلسه  91 ،22بهمن.)2911 ،
* در سال 2911شمسی ،کمتر از بیست کارخانه صنعتی جدید در کشور وجود داشت .اما در سال  2911شمسی،
شمار کارخانههای مدرن به  912رسیده بود .به دنبال افزایش تعداد کارخانهها ،شمار کارگران غیرسنتی نیز فزونی
یافت .تعداد کارگران صنعت نفت و کارخانههای بزرگ و کوچک مدرن ،شیالت خزر ،راهآهن ،معادن ذغال سنگ،
کارگران فصلیِ بخش ساختمانسازی درمجموع به بیش از  291/ 111نفر رسید .این رقم به معنای پیدایش یک
طبقۀ کارگر جدید بود .نخستین نسل کارگران صنعتی از مناطق روستایی آمده بودند (آبراهامیان.)219: 2999 ،
* عالوهبر تأسیس ادارۀ ثبت احوال ،تصویب قوانین و انجام سرشماری در شهرهای مختلف ایران ،در دورۀ
رضاشاه ،اقدامات دیگری نیز در ارتباط با مسائل جمعیتی رخ داد که از آن جمله میتوان به بررسی و اصالح
قوانین ثبت اسنادوامالک اشاره کرد (ملکزاده و علیزاده بیرجندی.)2931 ،
* یکی از عوامل دیگر که در تحوالت کالبدی شهر تهران مؤثر بود تسهیالت قانونی است .در این دوره قانون
بلدیه در 2913و قانون تعریض و توسعۀ معابر و خیابانها در سال  2921تدوین و تصویب شد .با به اجرا درآمدن
این قوانین ،تهران ،شهر کوچک پایان قرن  ،23صحنۀ مداخالت شهری پیاپی و وسیعی میشود (حبیبی.)2921 ،
* برطبق قانون بلدیه ،اقدامات شهرسازی (احداث معابر ،ساختمانهای جدید و )...جنبۀ قانونی دارد و محلی
مناسب برای مداخالت سنگین در بافتهای کهن شهری را فراهم میکند.
* با تصویب قانون در تعریض و توسعۀ معابر و خیابانها در سال 2921ه.ش اقدامات دولت و عملیات تعریض و
خیابانگی تشدید شد.
* در سال  2922طرح جدید تهران که تحت تأثیر جریان بینالمللی (جنبش مدرن) الگوی شهر صنعتی تونی
گارنیه است ،را داریم .این طرح زندگی شهری موجود را نادیده گرفته است و درعینِحال پیشنهاد دگرگونی آن را
از طریق تغییر کالبدی شهر دارد (حبیبی2991 ،؛ .)2923
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* با شکلگیری سازمانهایی مانند بلدیه و نظمیه که روابط تنگاتنگی نیز با یکدیگر داشتند ،روابط و موقعیت مردم
و حکومت سامانی نو یافت و طبقات اجتماعی نوینی در شهر تهران ایجاد شدند.
* نگاه انتظامی در اداره کردن بلدیه بهعلت مقاومت اجتماعی مردم در برابر طرحهای بلدیه و ناهمگون بودن
اقدامات بلدیه با ساختار اجتماعی و ضربتی بودن آنها بود و بههمیندلیل بود که امور شهری به افراد نظامی
واگذار شد و مسائل و مشکالت سیاسی و امنیتی با امور شهری درهمآمیخته شد (پشتکوه.)2931 ،
* خیابانها بهعنوان محمل پیاده شدن طرحهای شهری این دوره ،چنان واجد اهمیتاند که نخستین نقشۀ
دگرگونی تهران در سال  2913بهعنوان «نقشۀ خیابانها» شناخته میشود.
* در مقولۀ معماری مسکونی ایران در دورۀ پهلوی اول به خاطر وسعت و ابعاد مختلف سکونت در ایران و
بهعالوه طبقات مختلف اجتماعی (نظیر شاهزادگان ،صاحبمنصبان ،روشنفکران و تحصیلکردگانِ ازخارجآمده،
تجّار ،ثروتمندان ،کارمندان شاغل ،طبقۀ عامی و پیشهوران) پراکندگی وسیعی را در نوع ساخت معمارانه میتوان
مشاهده کرد (سعیدنیا.)2991 ،
* سبکهای معماری این دوره عبارت بودند از :نخست :سبک سنتی که از نیمۀ دوم سلطنت قاجاریه توسط
گروههای میانۀ جامعه در ساخت خانهها و سکونتگاهها استفاده شده است .دوم :سبک باستانی که اصطالحاً ملی نیز
گفته شده است و توسط کار به دستان دولتی و شیوه معماری ایران قبل از اسالم و گاه ایران و اسالمی مقدم
بهکارگرفته که مهمترین بناهای این نوع شهربانی کل کشور ،بانک ملی ایران و موزۀ ایران باستان است .سوم :سبک
کالسیک اروپایی است که توسط شهرداری یا دولت در پارهای میدانها از آن میان میدان حسنآباد باقی مانده
است .چهارم :سبک نوین اروپائی است که گاه صیغۀ آلمانی آن فزونی دارد و در پارهای بناهای دولتی و فرنگی
بهکاررفته است که نمونههای بارز آن کاخ دادگستری ،دانشگاه تهران ،ژاندارمری کل کشور جزء اینهاست (حبیبی،
2911؛ .)2921
* در پایان دورۀ قاجار در آستانۀ حکومت جدید تعداد محالت تهران به  21محله رسید .عالوهبر محلههای بازار و
عودالجان ،چالهمیدان ،سنگلج ،دولت و ارگ ،محلههای حسنآباد ،قنات آباد ،قاجاریه و شهرنو در داخل حصار و
در جوار محلههای قدیمی رشد یافتند .در این دوره بافت شهر تقریباً در تمام سطح شهر یکسان بود و تفاوت و
اختالفی بین محالت دیده نمیشد .در هر محله یکی از رجال مملکتی ساکن بود و سلسلهمراتبی از پایین طبقات
در آن وجود داشت و بهاینترتیب در هر محلهای یکی از رجال مملکتی سکنی داشت .خدمه و نزدیکانش در
اطراف خانۀ او متمرکز بود و محلۀ اعیاننشین از فقیرنشین جدا نبود (حبیبی.)2991 ،
* از لحاظ کالبدی ،با آغاز ساختوساز بناهای جدید دولتی در کنار بافت قدیمی ،هویت تهران که تا چندی پیش
در محالت قدیمی تعریف میشد ،معنایی دیگر به خود گرفت و مردم دیگر هویتشان را نه با محله که باتوجهبه
شغل اداری و سازمانی خود تعریف میکردند .شکلگیری فضاها و بناهای نوظهوری چون بانک ،بیمارستان،
پادگان ،نظمیه ،هتل ،کارخانه و… و همچنین پهنههای اداری ،نظامی ،صنعتی و… از تبعات چنین تغییراتی بودند
(پشتکوه.)2931 ،
* دوگانگی در سیاست شهری نظام سنتی جدید تهران بهخوبی مشهود بود .شهر سنتی چون در میان حصار احاطه
شده بود ،مانعی بود در راه گردش سریع کاال و آمدوشد اشخاص .لذا تدبیر اتخاذشده مشتمل بر احداث دو محور
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شمالی ـ جنوبی و شرقی ـ غربی بود .عملکردهای شهری جدید در هستۀ کهن شهر جای گرفت و ساختمانهای
محلۀ قدیمی ارگ تقریباً بهطور کامل خراب شدند و جای آن را عمارات جدید دولتی گرفت .دو خیابان چلیپایی،
معروف به خیابانهای رضاخانی (خیام و بوذرجمهری) شکل نهایی خود را یافتند .محلۀ سنگلج کامالً ویران شد و
بهجای آن پارک شهر احداث شد (حبیبی.)2991 ،
* در این دوره با افزایش قابلِتوجه وسایل نقلیه ماشینی روبروییم .تغییر شکل حملونقل ،تأثیر بهسزایی در
معماری و محیط شهری گذاشت.
* گسترش ساختمانسازی در دورۀ پهلوی اول با افزایش چشمگیر مصالح ساختمانی همراه بود .درحالیکه تا قبل
از این دوره بیشتر بناها با خشت خام ،کاهگل یا آجر پخته ساخته میشدند .در این دوره تأسیس کورهپز خانههای
تولید انبوه آجر در اطراف شهرها را شاهد هستیم .استفاده از مصالح و روشهای ساختمانسازی جدید ،رشد
معماری و گسترش خانههای شهری را در پی داشت.
* در ابتدا مراکز قدرتی مانند وزارتخانهها و ادارات در محل سابق مرکز سیاست ارگ مستقر بودند .اما برای
قرارگیری سایر مراکز حکومتی مکان بزرگتری ،میدان مشق در شمال خیابان مریضخانه در نظر گرفته شد .این
مکان بهمنظور استقرار اماکن دولتی در نظر گرفته شد .که بهتدریج در قسمت جنوبی آن در کنار خیابان سپه ،اداره
پست (2922ش) در شرق میدان مشق کاخ شهربانی (2921ش) ،در شمال وزارت جنگ و در کنارش هنرستان
دخترانه ( )2921و در شمال غربی ،کاخ وزارت امور خارجه (2921ش) و باشگاه افسران در جنوب غربی میدان
مشق موزه ایران باستان (2922ش) و کتابخانه ملی و در شمال شرقی میدان در امتداد جبهۀ شمال کاخ شهربانی و
عمارت ثبتواحوال بهوجود آمدند (سعیدنیا.)2991 ،
* در این دوره ،عوامل متعددی باعث شدند که معماری دچار تحول و دگرگونی اساسی شود .این عوامل که از
خاستگاه جهانی برخوردار بودند ،بهصورتی فراگیر بر تمام ابعاد زندگی مردم شهری تهران اثر گذاشتند.

 تغییرات اجتماعی و فرهنگی بیسابقه در شهر تهران* دورۀ پهلوی اول را تهران با جمعیتی در حدود  111111نفر آغاز کرد .جمعیت تهران در سال ( 2912ه.ش)
حدود 121هزار نفر بود .در سرشماری سال  2922این جمعیت به  911نفر و در سال  2921به  111هزار نفر
رسید.
* افرایش جمعیت شهر تهران از آغاز حکومت رضاخان ،تا پایان حکومت او ،که به حدود سه برابر ( 911هزار
نفر) افزایش یافت (حبیبی )2921 ،به یکی از عوامل بحرانی شهر تهران تبدیل شد و باعث فاصلۀ زیاد بین جمعیت
و تولید معماری شد.
* با رشد جمعیت ،تالش بیشتر بهمنظور تولید مصالح ساختمانی گرفته تا بناهای موردنیاز فراهم شد.
* ازلحاظ اجتماعی و سیاسی دورۀ انتقال از نظام فئودالی و حاکمیت چندگانه به حاکمیت متمرکز و ازنظر فرهنگی
مذهبی دورۀ برخورد ارزشهای سنتی و مذهبی با فرهنگ وارداتی غربی و غیردینی و از جنبۀ اقتصادی دورۀ
تکوین صنایع جدید بود.
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* در این دوره شهرسازی جدید با تخریب آنچه موجود بود مانند دروازهها و حصار شهر و سکونتگاهها و میدانها
و پاتوقهای سنتی آغاز شد و شهر تهران روزبهروز توسعه یافت و بر جمعیت آن افزوده شد.
* مجموعههای ساختمانی به کمک مهندسین خارجی و داخلی بنا شد که به سبک معماری رضاشاهی معروف
است ،مانند ساختمانهای بانک ملی و وزارت دارائی ،شهربانی و پستخانه و امثال آن.
* ازنظر فرهنگی -مذهبی قانون اعزام محصل به خارج و تشکیل مدارس و دانشگاهها با تمرکز امور دولتی و
بازرگانی ،عامل اصلی جلب جمعیت از سراسر کشور به تهران شد (سازمان آمار و اطالعات و خدمات کامپیوتری
شهرداری تهران.)2911 ،
* شهرداری تهران و سازمان برنامهوبودجه ،عاملین اصلی تغییرات فراوان در سیمای شهرنشینی و تبدیل تهران به
درحالرشد بودند.
ِ
یک پایتخت
* وسعت شهر تهران پیش از پر کردن خندق رو به فزونی گذاشته بود و بهویژه از سوی شمال و مغرب بیشتر
توسعه مییافت ،طوریکه به سال  2911شمسی بیش از 11کیلومتر یعنی  2برابر تهران در زمان فتحعلیشاه و 2
کیلومتر مربع بزرگتر از زمان ناصرالدینشاه شد .این وسعت تا سال  2921و  2929به میزان 22مرتبه از تهرانِ
زمان فتحعلیشاه و  1/1مرتبه از تهرانِ عهد ناصری بزرگتر است (کریمیان.)2911 ،
* مهمترین وجه مشخصۀ این دوره در شهر تهران ،ایجاد سازمانها و نهادهای مدرن بود تا قادر باشند توسعه و
ترقی را رقم بزنند.
* تجددطلبی و نوگرایی برای خلق آرمانشهر تهران ،همانند پایتختهای کشورهای پیشرفته ،ذهنیت تحول شهری
را در تهران بهوجود آورد.
* ظهور فعالیتها و عملکردهای جدید شهری در تهران زمینه را برای کاربست مفاهیم مدرن فراهم ساخت .به
این دالیل است که دگرگونیهای بنیادین در تهران از سال  2911به بعد ایجاد شده است.
* سال  2911تا  2911که در پی آن خندقها و دروازهها از میان برداشته شد و شهر از چهارسوی رو به گسترش
نهاد و اندکی شکل منظم و هندسی یافت .همچنین ساختمانها و تأسیسات بانک ملی (از آن میان ساختمان
صندوق بانک ملی ایران) ،وزارت امور خارجه ،شهربانی کل کشور ،ایستگاه راهآهن ،دانشگاه تهران ،ایستگاه
فرستنده رادیو تهران ،باشگاه افسران و چند بیمارستان مربوط به این دوره است.
* با تمرکز یافتن فعالیتهای سیاسی ،اداری و اقتصادی در تهران ،شهر تهران به شکل جدیدی در آمد که نقش آن
در پوشش دادن بهکل کشور به دوچندان افزایش یافت .این تغییرات همراه شد با تخریب ارگ قدیم و احداث
وزارتخانههای جدید در آنجا ،میدان مشق و میدان توپخانه نیز به مرکز کاربریهای اداری مبدل شد (بمانیان،
.)2911
* درواقع دگرگونی بسیار عمیقی که سرنوشت شهر (تهران) را بسیار تحت تأثیر قرار میدهد ،برپائی یک دولت
دیوانساالر مرکزی است .این لحظه در تاریخ معاصر سیاست شهری ایران بسیار معنادار است .دستورالعمل،
ازاینپس «دگرگون کردن شهر» است .شهر معنای تاریخی خود را از دست میدهد و مفهوم اروپائی آن بهکار
گرفته میشود (حبیبی.)2921 ،
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* ظهور دیوانساالری جدید بهعنوان یکی از وجوه مهم شهرنشینی تهران شد که بر سازمان اجتماعی شهر تأثیرات
زیادی بهجا گذاشت و در دوران پهلوی اول بود که با پیوستن خیل دیپلمهها و تحصیلکردههای مدارس جدید به
این سیستم ،طبقۀ دیوانساالر جدیدی در جامعه بهوجود آمد (پشتکوه.)2931 ،
* شکلگیری رسمی کتابخانه ملی به سال  2922بازمیگردد.
* در دورۀ رضاشاه همگام با تمرکز اداری در تهران وظیفۀ اداری از وظایف مهم پایتخت میشود .پس قشر
جدیدی بهنام کارمندان دولت در اجتماع بهوجود میآیند که از امتیازات خاصی برخوردار بودند و از طرفی با
بازرگانان و تجّاری روبرو هستیم که از سرمایهگذاری خارجی روزبهروز به درآمدشان افزوده میشود ،همچنین
اشراف و بزرگان قدیم مملکتی که سابقاً بهطور پراکنده در محالت شهر در کنار مردم میایستند و به سکونت در
مکان خوش آبوهوا و خلوت تمایل داشتند و بهدلیل زیادشدن وسیله نقلیه سواره و همچنین خیابانهای دیگر
نیازی به نزدیکی محلههای سکونت و کار نبود .درنتیجه این افراد بهسمت شمال شهر مهاجرت میکنند .این
مهاجرت و جابهجائی جمعیتی و فضایی محالت تهران را به محالت فرادستان و فرودستان (شمال و جنوب)
اجتماعی تبدیل کرد (سعیدنیا2991 ،؛ حبیبی.)2911 ،
* بهاینترتیب پس از انقراض سلسلۀ قاجار ،امور مملکتی در پایتخت متمرکز شد و تعداد کارکنان دولتی در شهر
بهسرعت افزایش یافت و شهر تهران عالوهبر دو وظیفۀ قبلی (سیاسی و تجاری) ،وظیفۀ جدید که وظیفۀ اداری بود
را نیز تقبل کرد.
* با تأسیس مراکز قدرت اداری همچون وزارتخانهها ،سازمانهای مرکزی ،ادارات مختلف و بانکهای متعدد که
بهتدریج احداث شدند ،شکلی از بوروکراسی جدید در تهران به منصۀ ظهور رسید .در طراحی و ساخت این
بناهای عظیم ،به طور عمده از معماران و شهرسازان بیگانه استفاده شد و عالقۀ وافری به معماری و شهرسازی
مدرنیسم دیده میشود.
* اولینبار عبارت «هجری شمسی» در تقویم رسمی سال  2919-1هجری قمری آمد (صیاد.)222 :2991 ،
* در طی سالهای  2919تا  ،2921قانون مدنی جدید به تصویب مجلس رسید (خلیلی خو .)211 :2999 ،قانون
مدنی پیرامون موضوعات عمومی بود و نقش مهمی در تنظیم روابط اجتماعی -اقتصادی و غیرمذهبی کردن جامعه
داشت.
* در دورۀ پهلوی اول ،دولت با تمرکز امور اقتصادی ،درصدد نوسازی شیوه تولید صنعتی و کشاورزی در کشور
برآمد و ساختار صنعتی با جهتگیری برای مصارف داخلی شکل گرفت.
* قوانین تجاری در سال  )2911( 2311و قوانین مدنی در سال  )2911( 2312اعالم شد .این قوانین ملهم از
قوانین جاری در کشورهای فرانسه ،بلژیک ،سوییس و ایتالیا و منتخبی از آنها بود .در سال ،)2912( 2319
وزارتخانهای به نام وزارت عدلیه تشکیل شد (آروی و همکاران .)91 :2992 ،سازمان امور مالیاتی کشور به دو
قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و بهوسیلۀ دو معاون و هفت مدیر اداره میشد.
* در دورۀ حکومت رضاشاه ،آموزش اجباری رایگان بهتدریج تحقق یافت .همچنین پس از تأسیس دارالفنون به
دست امیرکبیر ،در این دوره ،مراکز ایرانی و دولتی آموزش عالی مانند دانشگاه تهران تأسیس شد (استفانی.)2939 ،
در این دوران بهتدریج آموزش رسمی ،تحت یک نظام هماهنگ ،زیر نظارت دولت قرار گرفت.
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* در دورۀ پهلوی اول با توسعۀ مراکز آموزشی ،برپایی مؤسسات آموزش عالی و اعزام محصل به خارج ،تالش
گستردهای برای توسعۀ آموزش نوین و تغییر نظام تعلیم و تربیت در کشور به اجرا درآمد (صدیق.)921 :2923 ،
* اولین مرکز آموزش عالی ایران با نام هنرسرای عالی بهوسیلۀ متخین آلمانی بهعنوان یک مدرسۀ فنی و تربیت در
تهران شروع به کار کرد ( )2911و به دنبال آن دانشگاه تهران در  2929شمسی پایهگذاری شد .در مهرماه ،2929
در وزارت پیشه و هنر ،مدرسهای بهنام مدرسۀ عالی معماری در محل مدرسه عالی کمالالملک افتتاح و برنامههای
آموزشی خود را شروع کرد.
* تأسیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،بهعنوان یک ضرورت فرهنگی برای پایداری و مصونیت زبان فارسی،
در سال  2921شکل گرفت و بنا بر اساسنامه ،هدف از ایجاد آن حفظ ،توسعه و ترقی زبان فارسی اعالم شد.
* تأسیس سازمان پرورش افکار از دیگر اقدامات پهلوی اول در حوزۀ دفع مظاهر تمدن کهنه و گرایش بهسمت
تمدن مدرن بود .تأسیس این مرکز برای متمرکز کردن فعالیتهای سازمانهای فرهنگی و ایجاد هماهنگی میان
آنها در  11دی  2929به تصویب هیئتوزیران رسید (نفیسی.)211 :2911 ،
* عده باسوادان ایرانی در سال  )2911( 2312بیش از سال  )2911( 2312بود ،درحالیکه عده کثیری از این افراد
آنقدر آموزش دیده بودند که میتوانستند به تقاضاها و فرصتهای روزافزون چنین جامعۀ سریعاً درحالِتحول،
پاسخ دهند (آروی و همکاران.)92 :2992 ،
* تأسیس مدرسۀ دارالفنون در آغاز دورۀ ناصری و دانشگاه تهران در اواخر دورۀ پهلوی اول ،همزمان که به ترویج
تجدد شهری در میان مردم کمک میکردند ،سبب شکلگیری سازمان و طبقۀ جدیدی در جامعه شدند که روند
شهرنشینی در تهران را تحت تأثیر خود قرار داد (پشتکوه.)2931 ،
* در این دوره ،شاهد پیشرفت قابلِمالحظۀ زنان ،باالخص زنان طبقۀ متوسط و باال در حیات عمومی جامعه
هستیم .زنان سست شدن قیودی را که هنجارها و ارزشهای سنتی بر آنها تحمیل کرده بود به چشم دیدند .آنها
اکنون این فرصت را در اختیار داشتند که در مشاغل جدیدی از قبیل پرستاری ،آموزگاری و نیز در کارخانهها به
کار مشغول شوند .اصرار بر این بود که زنان ازلحاظ آموزش ،پوشش و فعالیتهای اجتماعی از زنان غربی تقلید
کنند و در سال  )2921( 2392پوشیدن چادر رسماً غیرقانونی اعالم شد (آروی و همکاران.)19 :2992 ،
* رضاشاه در  29دیماه  2921طرح کشف حجاب زنان را اجرا کرد (آروی و همکاران.)2992 ،
* در جامعه تغییر شرایط زنان بهعنوان حدود نیمی از جمعیت کشور از تأثیرگذارترین اقدامات دولت برای غربی
سازی اجتماعی و فرهنگی کشور به شمار میآید .پیادهسازی این تغییرات بهدلیل هدف گرفتن مهمترین ارزش
جامعۀ ایرانی یعنی محرمت و حریم خانواده از اصلیترین مشکالت دولتهای دوران سلطنت پهلوی اول بود
(جعفری.)19-11 :2992 ،
* لذا طی مهرومومهای نخستوزیری ،رضاشاه متوجه شد که برخی از ناآرامیها را نمیتوان با جنگ از بین برد.
بنابراین ،به سیاست روی آورد و با آوردن خانزادگان به تهران اسباب شهرنشینی آنان را فراهم کرد و آنان را از
طغیان و مخالفت بازداشت (نجفقلی و معتضد2911 ،؛ مکی.)2991 ،
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* عالوهبر سامان دادن به وضعیت شهرها ،دو ویژگی مهم دیگر سلطنت پهلـوی اول ،نوسازیهای شهری را
ضروری میکرد :ویژگی نخست ،مربوط به ساخت قدرت است و ویژگی دوم ،مربوط به گرایش حکومت به
مـدرن سـازی جامعـه بـود.
* در این دوران مطبوعات تحت کنترل شدید دولت قرار گرفتند ،بسیاری از روزنامههای مستقل تعطیل شدند و
تنها روزنامههایی که توجیهگر اقدامات و اهداف حکومت بودند ،منتشر میشدند (عمیدی نوری.)211 :2911 ،
روزنامه ایران ،تنها روزنامهای بود که پس از کودتای رضاخان اجازه فعالیت یافت.
* ادبیاتى که در این دوران شکل مىگیرد بهنوعی با فضاى ایجادشده در دوران رضاشاه در تعامل است .بیشترین
حجم اشعار این دوران مربوط به اشعار صنایع جدید است.
* بهطورکلی در دورۀ رضاشاه وجه انتقادى داستاننویسى تضعیف مىشود و جاى خود را به شعارهایى درزمینۀ
محکومیت عوارض اجتماعى زندگى در مواردى چون خودفروشى ،رباخورى ،بىعارى ،ظلم به زنان و  ...مىدهد.
در این دوره ادبیات و داستاننویسى تلخى و رخوت را ترویج مىکند (عابدینى.)11 :2922 ،
* خصوصیات کلى برخى از آثار رمان هاى اجتماعى این دوره را در این موارد مىتوان خالصه کرد :پذیرش وضع
موجود ،توصیف وضع حقارتآمیز زنان ،نمایاندن فساد ،وجود نوعى ناتورالیسم و یأس و بدبینى نسبت به تغییر
وضع موجود ،رمانتیسم و احساساتگرایى ،انعکاس آمال و خواستههاى طبقۀ متوسط تازه شکلگرفته و التقاط
فکرى (عابدینى.)11 :2922 ،

 .2تحلیل ساختاری
این بخش به نحوۀ اتصال معنادار مقوالت اشارهشده در بخش قبلی اشاره دارد تا یک خوانش تفسیری بر
طبق آنها ارائه دهد.
کودتای  2133ه.ش ،سرآغاز تغییراتی جدید در پایتخت شد تغییراتی که در سطح جهانی با رونق
گرفتن مباحث مدرنیته و نوسازی همراه بود و شهر تهران نیز آن مقطع را با تغییرات اجتماعی و فرهنگی
بیسابقهای در کنار تغییرات ساختاری و کالبدی عظیم شروع کرد .با تثبیت دولت و امنیت عمومی در
شهر تهران ،دورۀ جدیدی در پایتخت آغاز شد .تحوالت سریع اداری و صنعتی ،چهرۀ زندگی اجتماعی
و سیمای کالبدی تهران را دگرگون و تهران را به یک شهر جدید با ساختاری مدرن مبدل کرد .درواقع،
تغییر چشمگیر ساختار اجتماعی و اقتصادی تهران ،چالشها و واکنشهای اجتماعی سریعی در پی
داشت.
در سالهای آغازین سلطنت رضاشاه شاهد مداخله ارادی و شهرسازانه در محیط شهری ،ناشی از
تأثیر ایجاد بازار جهانی هستیم که ساخت شهری در آن ،از طریق مداخالت دستگاه سیاسی صورت
میپذیرد و نه از طریق دگرگونیها و جنبشهای اجتماعی .ازلحاظ سیاسی ،در این مسیر باوجود میل
رضاشاه به بریدن از انگلیس و روس ،شهر تهران ،در منگنۀ رهاییناپذیر فشارهایی قرار دارد که از سوی
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دو قدرت رقیب اعمال میشود و عوامل خارجی بیشترین نقش خود را در تغییرات اجتماعی شهر تهران
برجای میگذارند.
در مقولۀ معماری مسکونی ایران در این دوره ،به خاطر وسعت و ابعاد مختلف سکونت در تهران
و بهعالوه طبقات مختلف اجتماعی شکلگرفته ،پراکندگی وسیعی در نوع ساخت معماری شهری دیده
میشود .از مهمترین وجه مشخصههای این دوره در شهر تهران ،ایجاد سازمانها و نهادهای مدرن بود تا
قادر باشند توسعه و ترقی را رقم بزنند .شکلگیری فضاها و بناهای نوظهور به تعریف هویت جدیدی
برای تهران منجر میشوند که دیگر هویتشان را نه با محله که باتوجهبه شغل اداری و سازمانی خود
تعریف میکنند .تأسیس دانشگاه تهران و اجرای سیستم جدید آموزشی ،به ترویج تجدد شهری و
شکلگیری سازمان و طبقه جدیدی در جامعه کمک کرد که روند شهرنشینی در تهران را تحت تأثیر
خود قرار دهد.
بزنگاههای تاریخی که در دورۀ رضاشاه در شهر تهران بهعنوان پایتخت ،نمود پیدا کردهاند،
عبارتند از :کودتای  2133ه.ش ،تأسیس ارتش ملی ،اجرای طرح جدید شهر تهران ،اجرای قانون
تقسیمات کشوری ،اجرای سیاستهای رشد شهرنشینی و جمعیت شهری ،ایجاد سازمانها و نهادی
مدرن (ظهور دیوانساالری جدید) ،ایجاد سیستم آموزشی جدید ،اجرای قانون بلدیه ،شکلگیری
معماری جدید شهر (تغییرات کالبدی) و تغییر سبک زندگی.
وظیفۀ دولت در شهر تهران ،دگرگون کردن شرایط زندگی و روابط اجتماعی بهسمت نوسازی و
مدرنیته به هر قیمتی بود .دراینبین ،نیروهای اجتماعی یا نیروهای تأثیرگذار صرفاً نقش مجری و مأمور
را داشتند و این دولت است که سُکان حاکمیت شهر تهران را بهسمت مدرنیته بر عهده دارد و نیروهای
اجتماعی سهمی در نحوۀ پیشبرد شهر تهران بهسمت نوسازی ندارند.
باتوجهبه سؤاالت مقاله میتوان چنین تحلیل ساختاری را ارائه کرد که :شهر تهران در سایۀ
اثرگذاری قدرتهای جهانی و خواست دولت ،گذر و تحول شهرنشینی را آغاز کرده و طرحهای شهری
و محلی را برای تغییر محالت و ورود به مدرنیته بهکار گرفته است .در این مسیر فرهنگ و آداب مردم
تهران نیز بهتبعِ توسعۀ امکانات ،صنعت و خدمات ،مهاجرت ،تمرکزگرایی آموزشی ،سیاسی و فرهنگی
و  ...رو به تغییر نهاده و بار اصلی تغییر متوجه سنتهای کهن شهری تهران شده که فرهنگ غربی بر
آنها غلبه کرده است .بااینحال ،شهر تهران پیشگام اولین ورود همهجانبه به مدرنیته و نوسازی در ایران
بوده است.
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 .9تفسیر کل
در این بخش هدف ارائه فهم جامعی از یافتههای تحقیق در اثر تأمل دربارۀ خوانش اولیه در امتداد با
خوانش تفسیری است.
باتوجهبه این توضیح میتوان گفت که :نوسازی در این دوره به تمام ابعاد زندگی اجتماعی مردم
شهر تهران رسوخ کرده است و ما شاهد گسترش طرز تفکر و نحوه سلوک غربی در میان تمام طبقات و
گروههای اجتماعی هستیم و در این راستا نیز دولت به اصالحات گستردهای در شهر دست زده است و
خود را وارث ضرورت تاریخی انجام نوسازی میداند .تهران از شهری کوچک به شهری پذیرای
مدرنیته و عناصر و تشکیالت مدرن در دورۀ پهلوی اول تبدیل شده است .شهری که در صورت عدم
دخالت قدرتهای غربی (عقد قراردادهای ننگین ،دخالت در حاکمیت و  ،)...میتوانست با اتکا به
نیروهای اجتماعی خود و ایجاد حکومتی طرفدار دموکراسی (که کاتوزیان ( )211 :2991اصطالح «شبه
مدرنیست مطلقه» را برای دولت رضاشاه به کار میبرد) به رشد و توسعۀ پایدار و بهتری برسد.
در این مقطع تاریخی ،اجرای طرحهای توسعه و معماری جدید شهری ،انجام تقسیمات کشوری
شهرها ،اجرای قانون بلدیه ،گسترش جمعیت شهری ،ظهور دیوانساالری جدید و تبلیغ سبک زندگی
غربی اساس حاکمیت شهر تهران و مدیریت آن را شکل داده است .ایجاد طبقات جدید شهری ،ایجاد
مشاغل جدید شهری ،مدیریت جدید شهری (بلدیه) ،ایجاد محالت جدید ،گسترش شهرنشینی (با فوج
عظیم مهاجرت به تهران) ،افزایش سطح سواد ،ثبت اسنادوامالک ،امور مالیاتی جدید ،گسترش راهآهن و
سیستم حملونقل هوایی ازجمله تغییرات این دوره است که باتوجهبه نحوۀ اجرای این تغییرات که به
شیوۀ دیکتاتورمآبانه و از سطوح باالبهپایین صورت گرفته بود و زمینۀ اعالم نظر و مخالفت اجتماعی را
به حداقل میرسانید ،با واکنش اجتماعی برخی از نویسندگان ،روزنامهنگاران و علما روبرو میشد که با
برخی برنامهها و طرحهای موجود در شهر به مخالفت میپرداخنند.
فهم جامع از شهر تهران در دورۀ تاریخی پهلوی اول این است که :در شهر تهران در اواخر قرن
نوزده و اوایل قرن بیستم ،خواست و پذیرش نوسازی و مدرن شدن فراهم شده بود و این با امنیت و
آرامش شکلگرفته توسط دولت پهلوی اول شروع و با ایجاد امکانات و طرحهای توسعه و معماری
شهری (اکثراً اقتباسگرفته از غرب) پیگیری شد .ازلحاظ ساختاری و فرهنگ شهری ،تغییرات شگرفی
در شهر تهران رخ داد و در اندیشۀ مردم شهری ،شکلگرفتن تناقض ذاتی سنت و مدرنیته را باعث شد.
درواقع ،ورود به مدرنیته از طریق شهر ،با شهر تهران در ایران صورت گرفت و مردم تهران ،اثرات مثبت
و منفی آن را برای اولین بار در کشور تجربه کردند .البته باید به نقش نیروهای خارجی نیز در حاکمیت
تهران اشاره کرد که در کنار استفاده از امکانات نوسازی اقتباسشده از آنها نظیر راهآهن و سیستمهای
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جدید مدیریت شهری و بوروکراسی و  ،...اکثراً در نقش مانع (دخالت در حاکمیت شهری) بودند تا
تسهیلکننده.
بحث و نتیجهگیری
گذر تهران از دورۀ قاجاریه به دورۀ پهلوی اول همراه با هرجومرج و ضعف قدرت مرکزى بود .لذا همه
منتظر حاکمیتی بودند تا کشور را از خطر ازهمگسیختگی برهاند .ازاینرو ،کودتاى سوم اسفند  2133و
ورود رضاخان با استقبال همۀ گروههاى سیاسى و روشنفکران و ادیبان مواجه شد .درواقع شروع
نوسازی جدید شهر تهران با یک کودتا شکل گرفت و بعد از تشکیل دولت جدید ،با سرعت تغییر و
تحول محالت شهری و تغییر فرهنگی شروع شد.
تهران در دورۀ پهلوی اول ،شاهد تغییرات ساختاری و ایجاد دیوانساالری مدرنی است که
تابهحال در کشور سابقه نداشته است .شهر ،دارای نظم میشود و طرحهای شهری در آن به اجرا در
میآیند .مراکز آموزشی مدرن ،سبک مالیاتی جدید و در یک کالم طبقۀ جدیدی از مردم شهری شکل
میگیرد .تغییر قشربندی اجتماعی در شهر در اثر این تغییرات از ویژگیهای اصلی این دوره است .در
این دوره ،شاهد شکلگیری طبقات باال و پایین شهر یا شمال و جنوب هستیم که با خود ،توزیع
نامتناسب امکانات را نیز در بر دارد .نقش علمای مذهبی نظیر مدرس و برخی مخالفتهای او با
طرحهای حکومت ،در کنار سازگاری برخی دیگر از علما با رضاشاه را نیز در شهر تهران میتوان دید.
ازلحاظ تغییرات شهرسازی ،در این دوره بسیاری بناها و ساختمانهایی به سبک جدید در شهر ساخته
میشود تا نیازها و خدمات متناسب با رشد شهری را فراهم سازند .درواقع باتوجهبه نظریههای مکتب
شیکاگو ،شهر تهران ،موجد بیشترین تأثیرات ساختاری بر زندگی مردم در طی این دوره بوده است که
در طول تاریخ بیسابقه است.
این تغییرات گستردۀ تهران در بین سالهای  2911تا ( 2911مطابق جدول شماره  ،)2ساختار
اجتماعی شهر را تغییر داد و درنتیجۀ پیدایش حرفهها و مشاغل جدید و مهاجرت کارگران به نقاط
دیگر ،الگوهای دیرپای زندگی از هم گسیخت.
ازلحاظ فرهنگی و اجتماعی تأثیرات فعالیتهای رضاشاه را میتوان در ادبیات آن دوره نیز دید.
اقتضاى زندگى جدید بعد از مشروطیت ،بهوجود آمدن شیوههاى نوین در بیان ادبى بود .نوآورىهاى
رضاشاه نیز شیوههاى بیانى تازهاى مىطلبید .بىشک مهمترین حادثۀ شعرى عصر رضاشاه تولد شعر نو
نیمایى است.
شهر تهران ،کامالً به شبکهای برای رفتوآمد تبدیل شده بود و خیابانها و نمادهای دیوانساالری
در همه جای شهر وجود دارند و به تغییر کالبد محلهها میپردازند .در این دوران با جابهجائی بخشهای
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مختلف شهر مواجه هستیم و شکل معماری درونگرای ایرانی به حالت کامالً برونگرای غربی مبدل
شد .درپی سیاستهای تجددگرایی رضاخان ،در این دوره ،شاهد شدت گرفتن هجوم فرهنگ غربی به
شکل بیسابقهای در تهران هستیم .این امر در معماری و شهرسازی با شروع ساخت مراکز غیردینی
شکل گرفت .همچنین شاهد ساخت بناهای تفریحی با کاربریهایی نظیر کافه ،سینما ،تئاتر و هتل به
رنگ و شکل غربی و الگو گرفته از معماری و شهرسازی غرب هستیم.
این تحوالت با جابجاییها و تنشهای خانوادگی و شخصی عظیمی همراه بود ،اما برای نخبگانی
که بهتازگی سر برآورده بودند ،منافع مادی هنگفتی به همراه داشت (آروی و همکاران.)92 :2992 ،
جدول  .8برخی تغییرات اجتماعی شهر تهران در دورۀ پهلوی اول
تغییرات فرهنگی و اجتماعی

بهبود وضع آموزشوپرورش
ساخت دانشگاه تهران
کشف حجاب
بهبود حقوق زنان و اقلیتهای مذهبی
بنیانگذاری دادگستری
احیاء زبان فارسی بهوسیلۀ فرهنگستان زبان
اجرای سیاستهای رشد شهرنشینی و جمعیت شهری
شهرنشینی جدید و حرکت جمعیت مازاد روستایی
افزایش سریع تعداد کارکنان دولتی در شهر
فاصلۀ جامعۀ شهری از دو جامعۀ ایلی و روستایی

تغییرات اقتصادی و زیرساختی و معماری

طرح توسعۀ شهر تهران
اجرای قانون بلدیه
ساخت راهآهن
تأسیس بانک ملی ایران و بانک کشاورزی
ساختن راه ارتباطی با شمال ایران و بنای تأسیسات
ساخت اولین فرودگاه مهم در کشور بنام فرودگاه مهرآباد
ظهور فعالیتها و عملکردهای جدید شهری
شکلگیری اقتصاد که مربوط به صنعت نوپا در کنار اقتصاد سنتی بخشی از شهر تهران بود

تغییرات سیاسی

ظهور دیوانساالری جدید
تحکیم قدرت حکومت مرکزی
تشکیل ارتش مدرن
حذف روحانیون از امور سیاسی
تمرکز امور مملکتی در پایتخت
وضع تقسیمات کشور
خاتمه دادن به شورشهای ایالت و عشایر و حفظ تمامیت ارضی کشور
ارتباط با غرب و نقش زیاد آنها در حاکمیت

منبع :بخشی زاده2939 ،
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در همین دوران تغییر شرایط و عوامل اقتصادی ،تغییراتی را در طبقات اجتماعی شهری ایجاد

کرد .عامل سیاسی ،در ابعاد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ،خود بر روی هم پدیدآورندۀ بناها و
ساختمانهای جدید در بافت شهری تهران شدند .وزارتخانهها در اطراف میدان ارگ استقرار یافتند و از
آن طریق با بازار (مرکز اقتصاد) و نهادهای صنعتی و نیمهصنعتی اطراف تهران پیوند یافتند.
ظهور دیوانساالری جدید نیز بهعنوان یکی از وجوه مهم شهرنشینی ،روند شهرنشینی در تهران
را تحت تأثیر خود قرار داد .درنتیجۀ ایجاد دیوانساالریهای مدرن ،ساختمانهای بزرگ ،خیابانهای
عریض ،معماریهای ترکیبی سنتی و مدرن ،ایجاد نظم و امنیت و  ...الگوهای شهرنشینی تغییر و تحول
پیدا کرد و شهر تهران گامبهگام وارد عصر مدرنیته میشد و اثرات آن را در شهر ،زندگی شهری و
افزایش جمعیت شهری میدید .در این مقطع ،شهر تهران ،توسعۀ خود را بهطور کامل با شیوۀ اعمال
برنامه از سطوح باال به سطوح پایین شاهد است .توسعهای که با نگاهی به غرب توسط عوامل داخلی
شکل میگیرد و در برخی مواقع نیز با نابودی سنتهای پیشین همراه است.
تغییرات اجتماعی شهر تهران در دورۀ پهلوی اول ،طبق خوانش بومی (خوانش متون مرتبط با
موضوع تا حد اشباع نظری و محتوایی به پیش رفته تا به برخی قضایا برسد و از آنها در بخش تحلیل
ساختاری استفاده شود) تمرکز بر عوامل و زمینههای تغییرات اجتماعی شهر تهران بود .در این راستا
تحلیل ساختاری شهر تهران در دورۀ رضاشاه در چهار مقولۀ اصلی مطرح شد :تغییرات اجتماعی و
فرهنگی بیسابقه در شهر تهران؛ در پیشگرفتن تغییر و تحول محالت ،سنت شهری و معماری تهران؛
نوسازی و توسعۀ شهری تهران زیر سایۀ قدرتهای خارجی (توسعۀ وابسته)؛ و شهر تهران ،پیشگام
اولین ورود همهجانبه به مدرنیته و نوسازی.
این ابعاد درواقع طرح چهار سؤال محوری این تحقیق را شکل دادند که به آنها در تحلیل ساختاری
پرداخته شد .باتوجهبه این سؤاالت چنین تحلیل ساختاری ارائه شد که :شهر تهران در زیر سایۀ عوامل
خارجی و با اهتمام نیروهای اجتماعی داخلی و دولت ،گذر و تحول خود را به شهرنشینی مدرن شروع
کرد .تغییر و تحولی که بیشتر با کالبد و تغییر معماری و زیرساختهای شهری آغاز و در ادامه با تغییر
فرهنگ و سنتهای بومی شهری تداوم یافت.
در مرحلۀ تفسیر کل ،به این نتیجه و فهم جامع رسیدیم که :شهرنشینی جدید در ایران ،با محوریت شهر
تهران شکل گرفت .شهری که چند دهه از شکلگیری آن نمیگذشت و با ایجاد نوسازی و طرحهای
توسعۀ شهری توسط دولت به تبعیت از قدرتهای غربی ،ازلحاظ اجتماعی-فرهنگی و حتی سیاسی-
اقتصادی تغییرات شگرفی رخ داد و تناقض جدیدی در بین اندیشه و تفکر مردم شهری در ارتباط بین
سنت و مدرنیته شکل گرفت که در ادبیات آن عصر نیز مشهود است .درواقع مهمترین تغییرات اجتماعی
و رویارویی با ناشناختهترین مسائل شهری ،در این دوره بروز و نمود پیدا کرد.
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ورود عناصر مدرنیته و تحوالتی که با اعمال قدرت و فشار از سمت دولت و توسط عوامل دولتی انجام
شد و برخالف دورۀ قاجاریه نقش پیشرانهایی نظیر امیرکبیر دیده نمیشود و این شخص پادشاه است
که خواهان توسعه و پیشرفت است و آن را از طریق دولتمردان دنبال میکند .تغییراتی که مردم شهری،
صرفاً پذیرندگان این تغییرات هستند و خودشان را با آنها انطباق میدهند.
در انتها چند پیشنهاد محتوایی ارائه میشود تا مورد استفاده تحقیقات بعدی قرار گیرد .پیشنهادها عبارتند
از:
 آگاهی از نحوۀ ورود ما به مدرنیته به شکل جدید ،از اهمیت بسیاری برخوردار است و این ورود ازطریق شهر تهران صورت گرفته است .لذا الزم است مطالعات وسیعی از دیدگاه جامعهشناسی شهری
دراینارتباط انجام شود.
 باتوجهبه محدودیت تحقیق ،پیشنهاد میشود شهر تهران ،از دیدگاه نظریه اقتصاد سیاسی با تمرکزبیشتر بر ابعاد اجتماعی مورد مطالعه قرار گیرد.
 اهمیت کارهای تاریخی ،ارائه تصویری روشن و آگاهانه برای مطالعه درباره موضوعات جامعهشناسیشهری است ،لذا پیشنهاد میشود در تمام تحقیقات جامعهشناسی شهری ،حتماً به مباحث تاریخی
موضوع نیز اشاره شود.
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