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نقش جامعۀ شهری و شهرسازی غربی در تداوم و تحولِ کالبدی ـ فضایی
شهر تهران عصر ناصری

(دريافت 1399/11/16 :پذيرش)1400/02/08 :

چکیده
شهرسازی تهران تا دورة ناصرالدينشاه همچنان به شیوة شهرسازی دورة صـووی ادامـه يافتـه
بود .اين شیوه تنها جوابگوی نیازهای يک شهر سنتي در ابعاد مختلف اجتمـاعي ،اتتاـادی و
سیاسيِ محدود بود .اما از دوران ناصرالدينشاه تهران بهعنوان پايتخت ايران در دورة تاجاريه و
در مواجهه با دنیای غرب به بستری برای تحوالت در زمینۀ شهرسازی و الگـويي بـرای ديگـر
شهرهای ايران در اين زمینه تبديل شد؛ هرچند اين تحوالت در شکل خالص غربي وارد شـهر
مذکور نشد و در نمودی ترکیبي و متأثر از جامعۀ سـنتي ايرانـي نمايـان شـد .ازايـنرو مسـللۀ
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حسن الهیاری* 1،پژمان افخمی عملهقشقائی 2،امیرحسین

حاتمی3

پژوهش حاضر بررسي چگونگي تأثیر شهرسازی غربـي و جامعـۀ شـهری تهـران در تـداو و
تحول کالبدی ـ فضايي شهر مذکور در دورة ناصـری اسـت .ايـن تحقیـا بـا تکیـه بـر روش

 hasanallahyari@pgu.ac.ir
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 .2دانشجوی دکتری تاريخ ايران بعد از اسال  ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ايران.
https://orcid.org/0000-0002-0907-1396
 .3استاديار گروه تاریخ ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،قزوین ،ایران
https://orcid.org/0000-0001-7710-894x
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 .1استاديار گروه تاريخ ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ايران (نويسندة مسلول)
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توصیوي ـ تحلیلي به بررسي مسللۀ مزبور پرداخته است .يافتههای اين پژوهش نشـان ميدهـد
که بخش کالبدی شهر تهران در دورة ناصرالدينشاه متأثر از تمدن غربي وارد مرحلۀ جديـدی
شد .اين تغییراتِ کالبدی ـ فضايي صرفاً تحتتأثیر دنیای مدرن غرب صـورت نگرفـت؛ بلکـه
نیروهای اجتماعي ،فرهنگي و هنری بومي و سنتي ،تأثیرات جديد را با معماری ايراني ترکیـ
کردند .تحوالت مزبور از يک جهت در شیوة نوسازیِ شهری در ابعاد مختلف و از جهت ديگر
در بُعد کمیتي و رشد و زايش و تکثیر عناصر شهر محقا شد .در اين بین کارويژههـای برخـي
واژههای کلیدی :تهران ،عار ناصری ،شهرسـازی غربـي ،جامعـۀ شـهری ،نوسـازیِ شـهری،
تحوالت کالبدی ـ فضايي.

مقدمه
در جريان شهرسازی و تحوالت مربوط به آن ،پايتختهـا همـواره سرمنشـأ ابـداعات و
تغییرپذيریهای دوران خود بودهاند .در دورة حکومت تاجاريه تهران بـهعنوان پايتخـت
اين سلسله تغییرات زيادی را تجربه کرد .تهران که تـا دورة ناصـری شـیوة شهرسـازی
متداول و سنتي ايراني با عناصر خاص آن را در خود حوظ کرده بود در ايـن دوره وارد
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از عناصر شهری تهران مطابا با نیازهای جديد تغییر کرد.

تحوالت جديدی در بُعد کالبدی ـ فضايي شهری شد .اگر يک بُعد مهم تغییـرات عاـر
ناصری ،توجه و ارتباط تنگاتنگ با اروپا درنظر گرفته شود ،آنگـاه ميتـوان تأثیرپـذيری
درواتع برخورد ايرانیان و سـران حکـومتي بـا پیشـرفتهای چشـمگیر غـرب موجـ
تحوالت چشم گیری در ابعاد گوناگون شهرسازی تهران شد .با اين حـال ايـن تغییـرات
بدون درنظر گرفتن نقش جامعۀ شهری تهران تابل تبیـین نیسـتند .لـذا مسـللۀ پـژوهش
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شهرسازی ايران بهطور عا و تهران بهطور خاص از شهرسازی اروپايي را متاـور شـد.
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حاضر بررسي چگونگي تأثیر شهرسازی غربي و جامعۀ شهری تهران در تداو و تحـول
کالبدی ـ فضايي شهر مذکور در دورة ناصری است.
بر بنیاد آنچه گوته شد اين تحقیا به دنبال پاسخ به اين پرسش اصـلي اسـت کـه تهـران
چگونه و در چه بخشهايي با تحوالت و تغییرات شهرسازی و معماریِ جديد آشنا شد
و جامعۀ شهری تهران در تداو و تحول عناصر شهری چه تأثیری داشت؟
تحوالت جديد شهری از طريا ديدار کارگزاران حکومتي از شهرهای مدرن اروپـايي و
در پي برخورد با تمدن و جوامع غربي وارد پايتخـت شـد .ايـن عناصـر در شهرسـازی
جديد تهران با تأثر از جامعۀ سنتي ايران در دو وجه تداو و تحول عناصر کالبدی شـهر
هويدا شد .ازاينرو بخشي از عناصر سنتي شهر به طريا نوسازی ،بازسـازی و بهسـازی
تداو خاايص سنتي جامعۀ شهری خود را در شـاکلۀ جديـد حوـظ کـرد .در تسـمت
ديگر نیز عناصر شهریِ مرتبط با نظا حکومتي و اداری به شیوة ساخت و زايش عناصر
جديد غربي مشمول تحول شد.
پیشتر درمورد تحـوالت شهرسـازی تهـران در دورة تاجـار ،بـه عاـر مشـروطه و
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تحقیا حاضر برپايۀ استنتاج مطالعات مقـدماتي بـر ايـن فرضـیه اسـتوار اسـت کـه

سالهای بعد از آن پرداخته شدهاست و پژوهشـگران کمتـر بـه دورة ناصـری بـهعنوان
سرمنشأ اين تغییرات توجه کردهاند .پژوهشگراني چون حسین کريمان در اثـر خـود بـه
جهانبگلو در اثر خود ،تغییرات بافت شهری در ايران و همچنین مسعود نوربخش در اثر
خود به نا طهران به روايت تاريخ غالبـا بـه بُعـد بافتـاری تحـوالت شهرسـازی تهـران
پرداختهاند؛ پژوهشهای نامبرده با وجود بررسي تحوالت عناصر شهری تهران ،کمتر بـه
عوامل مؤثر بر اين تحوالت توجه داشتهاند .درواتـع مطالعـات مـذکور بنابـه ضـرورتِ
27
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نا طهران در گذشته و حال ،محسن حبیبي در اثر خود به نـا از شـار تـا شـهر ،رامـین
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حیطۀ پژوهشي ،به تحوالت کالبدی ـ فضايي بـهعنوان بخشـي از تحـوالت شهرسـازی
تهران کمتر توجه کردهاند .عالوهبر کت
تال

پژوهشي فوقالـذکر برخـي تحقیقـات نیـز در

مقاله درمورد شهرسازی دورة ناصری صورت پذيرفته است؛ از اين جمله ،شـراره

فرهاد در اثر پژوهشي خود بهنا بررسي معمـاری و شهرسـازی در دورة تاجـار بـهطور
کلي به ويژگيهای معماری شهرهای ايراني در دورة تاجار اشاره کرده اسـت .پـژوهش
ـ کالبدی و بیشتر به معماری شهرها اشاره دارد؛ همچنین ايـن پـژوهش ،عالوهبـر عـد
تمرکز بر شهر تهران ،بهلحاظ زماني نیز کل دورة تاجار را مـدنظر تـرار داده اسـت .اثـر

احمد پوراحمد با عنوان تأثیر مدرنیسم بر توسعۀ فضايي ـ کالبـدی شـهرهای ايرانـي-
اسالمي (نمونه تهران) نیز با وجود ترابت موضوعي غالبـاً تحـوالت کالبـدی ـ فضـايي
شهر تهران را در دورة پهلوی موردتوجه ترار داده است؛ ازاينرو در سیر پژوهشي خود ،سـر
منشاء اين نوع تحوالت شهرسازی را کمتر در دورة تاجار بهويژه دورة ناصری جسـتوجـو

کرده است .مینا رمضانجماعت نیز در اثر خود به نا تحوالت بـافتي تهـران در دورة تاجـار،
تغییرات ايجاد شده در نحوة ترار گیری خانهها نسبتبه معابر شهری ،صرفاً فضـای بافتـاری
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مزبور همانگونه که از عنوان آن نیز هويداست ،کمتر به مقولۀ شهرسازی در بُعد فضايي

شهر تهران را در کل دورة تاجاريه مدنظر ترار داده است .سـید ابوالحسـن رياضـي در تـأثیر
تجدد بر سازمان فضايي شهر تهران در اواخر دورة تاجار بـاوجود بررسـي تـأثیر تجـدد بـر
پژوهش مربوط به سالهای بعد از دورة ناصری بوده است؛ ازاينرو کمتـر بـه دورة ناصـری
بهعنوان سرمنشأ اين تحوالت توجه شده است .لذا پژوهش پیشرو سعي دارد با بـهکارگیری
روش توصیوي ـ تحلیلي و با استواده از حداکثر ظرفیت منابع کتابخانهای ،تحوالت کالبـدی ـ
فضايي شهر تهران را در دورة ناصری مدنظر ترار دهد و در طي ايـن جريـان نقـش جامعـۀ
28
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سازمانهای شهریِ شهر تهران ،همانگونه که از عنوان مقاله نیز برميآيد نقطۀ اتکـای زمـاني

] [ DOI: .13.2.2

نقش جامعۀ شهری و شهرسازی غربي در تداو و تحولِ ...ـــــــــــــــــ حسن الهیاری و همکاران

شهری تهران و شهرسازی مدرن غربي را در تداو و تحول کالبدی ـ فضـايي شـهر مـذکور
موردبررسي ترار دهد.
روایت بافت تهران در اواخر دورۀ فتحعلیشاه و اوایل حکومت ناصرالدینشاه
بعد از انتخاب شهر تهران توسط آتا محمدخان تاجار بهعنوان پايتخت ،بهتدريج برخـي
دگرگونيها بهلحاظ کمي در آن صورت گرفت .اين امر يعني رشد فضايي شهر بـهلحاظ
عمدهای جز تبديل چند باغ بزرگ به تار سلطنتي در آن رخ نـداد .بـهعبارت ديگـر در
دوران فتحعليشاه سبک تهران (هرچند بهصورت محدود) پايهگـذاری شـد و سـرانجا
در دورة ناصرالدينشاه اين سـبک بـه شـکل کامـل تأسـی

شـد و مکانهـايي چـون

دارالونون ،تکیه دولت ،خیابانهای جديد و میدان بـه کالبـد شـهر افـزوده شـد .درواتـع
توسعۀ شهری الزمۀ پايتخت جديد بود .تا اين زمان سـبک کالبـدی و فضـايي شـهر در
ذيل سبکِ اصوهان ترار داشت .لذا شهرهای ايران عموماً بعد از دورة صووی تـا تبـل از
اينکه تحتتأثیر شهرسـازی دنیـای غـرب تـرار بگیرنـد هـمچنـان بـهلحاظ بافتـاری و
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کمي در دورة حکومت فتحعليشاه نیز ادامه داشت؛ اما تـا دوران ناصرالدينشـاه تحـول

ريختشناسي تابع شیوة شهرسازی دورة صووی بودند.
تهران به مانند ديگـر شـهرهای ايـران در ايـن دوره از چنـد محلـۀ مسـکوني ،ارگ
شهر دارای پنج محله بهنا های سـنگلج (ناحیـۀ غربـي تهـران) ،ارگ حکـومتي (ناحیـۀ
شــمالي تهــران) ،بــازار (نــواحي مرکــزی و جنــوبي) ،چــال میــدان (جنــوب شــرتي) و
عودالجان (شمال شرق) بود (اعتمادالسلطنه ،1367 ،ص .)556 .هرکدا از اين محلـهها
برای ارتباط با خارج از شـهر دارای دروازههـای اختااصـي بودنـد .دروازة تـزوين در
محلۀ سنگلج در محدودة غربي تهـران و دروازه ارگ رو بـه منطقـۀ شـمال شـهر تـرار
29
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سلطنتي ،برجها ،مساجد ،دروازهها و بازار تشکیل ميشد .تا تبـل از دورة ناصـری ايـن
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داشت و بر روی ارگ سلطنتي باز ميشد .دروازة شاه عبدالعظیم نیز بـازار را بـه بیـرون
شهر متال ميکرد و در جنوب ترار ميگرفت .دروازه دوالب در محدودة جنوب شرق
ترار داشت و محلۀ چال میدان را بـا بیـرون شـهر مـرتبط ميسـاخت .سـرانجا دروازه
شمیران نیز محلۀ عودالجان را به نواحي شمال شـرق تهـران متاـل ميکـرد (بـراوون،
بيتا ،ص.)97 .
دولت و عـدهای يهـودی و ارمنـي نیـز در آن سـاکن بودنـد .محلـۀ بـازار پـ

از ارگ

کوچکترين محله بود و اکثريت اهالي اين محله ،بازاری بودند و در بازار بـه کسـ

و

کار اشتغال داشتند ،و تعداد کمي از آنها اعیان و کارمندان دولت بودند .اعیان و رجـال،
سنگلج را بهترين محله تهران ميدانسـتند .در سـال  1269ق سـاختمانهـای زيـادی در
آنجا ساختند و گلوبندک را توسعه دادند .چال میدان محلـۀ بزرگـي بـود ،ولـي رجـال
سرشناس در آن زندگي نميکردند؛ در جامعۀ شهری تهران سـاکنان ايـن محلـه بـهدلیل
رفتارهای خشني که از خـود نشـان مـيدادنـد از جايگـاه اجتمـاعي نهچنـدان مناسـبي
برخوردار بودند (هدايت ،1385 ،صـص .)161-160 .ارگ حکـومتي بـهعنوان يکـي از
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در اين بین ،عودالجان بزرگترين محلـه بـود کـه برخـي از شـاهزادگان ،کارمنـدان

عناصر مهم کالبد شهری ،در شهرهايي که در اين دوره از جمعیت و وسـعتي برخـوردار
بودند بنا ميشد .اين عنار شهری با کارويژة اداری و نظامي نقـش خـود را در فضـای
بنايي مستحکم بود که بنابه کارويژة اداری و نظاميِ خود از ماالح مقاو ساخته ميشـد
(موريه ،1386 ،ص .)257 .در تهـران ارگ در محـدودة مرکـزی و رو بـه شـمال تـرار
داشت و با دروازة خاص خود با بیرون ارتباط پیدا ميکرد و همینطور با ديگـر نـواحي
شهر ازجمله بازار متال ميشد .اين مکان به چند بخش تقسـیم ميشـد :بخشـي بـرای
30
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اجتماعي شهر ايوا ميکرد و بهلحاظ چینش بافتاری در مراکز شهرها تـرار داشـت .ارگ

] [ DOI: .13.2.2

نقش جامعۀ شهری و شهرسازی غربي در تداو و تحولِ ...ـــــــــــــــــ حسن الهیاری و همکاران

زندگي حاکمان و بخشي برای خدمتکاران و نهايتاً بخش سـو مکـان مخاـوص امـور
اداری شهر و ديوانساالران بود (فالندن ،1356 ،ص .)68 .از آنجايي کـه محـل زنـدگي
سران تاجار در محدودة ارگ ترار داشت ،اين مکان بیشتر از ديگر محلـهها در معـر
تحول و تأثیرپذيری بود .با مسافرتهای سران تاجار به دنیـای غـرب و رفتوآمـدهای
اروپايیان به تهران اولین تأثیر و به دنبال آن اولـین تغییـر در بُعـد کالبـدی و فضـايي در
درواتع جز محلۀ چال میدان ،يکي از ويژگيهای عمـدة ايـن محـالت هـمگـونگي
بیشتر آنها با يکديگر بود؛ البته با توجه به گزارشهای مختلوي که در باب وجود خانۀ
برخي از اعیان در چال میـدان آمـده اسـت ،اشـاراتي کـه محلـۀ چـال میـدان را صـرفاً
فقیرنشین نشان داده موردترديد ترار ميدهد (هدايت ،1385 ،ص .) 63.بقیۀ محالت بـه
گونهای ترکیبي از فقیر و غني بودند لذا نميتوان گوـت کـه محـالت براسـاس طبقـات
اجتماعي تقسیمبندی شده بودند .اما اين اوضاع به همین منـوال بـاتي نمانـد و در دورة
ناصری تحوالتي در اين نظا پديد آمد که بیانگر بسیاری امور ازجمله افـزايش شـکاف
طبقاتي بود .اولین تحوالت عمده با تأسی

دارالخالفۀ تهران بهوجود آمد.
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محدودة ارگ و کاخ شاهي ،يعني محدودة زندگي آنان صورت ميپذيرفت.

بافت مسکوني در اين دوره برخالف شهرهای دورة مدرن بهلحاظ ريختشناسـي و
چینش عناصر شهری دارای ظاهری نامنظم بود .خانهها معمـوالً بـدون تابعیـت از نظـم
آنها به منازل اطراف خود تردد داشته باشند (مستوفي ،1384 ،ص432.؛ کـرزن،1380 ،
ص .)404 .اعتمادالســلطنه در روزنامــۀ خــاطرات خــود از بــينظمــي و ظــاهر آشــوتۀ
محلههای مختلف بهويژه محلۀ سنگلج ميگويد ... « :صبح علىالرسـم ،بطـرف سـنگلج
رفتم .کوچهها بسیار کثیف بود .ابـراهیم ،نايـ
31
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خاصي بههم چسبیده و تودرتو بودند؛ بهگونهای که مرد ميتوانستند از طريا پشت با
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( ،1385ص .) 167 .البته اين گونه کالبد پیچیده و نامنظم تابع عوامل خارجي نیـز بـود،
زيرا تهران بهلحاظ آب و هوايي زمستانهای سردی را ميگذراند .از اين جهت نزديکـي
خانهها به هم و تراکم آنها خود بهنوعي از شدت بوران و سرمای زمستاني ميکاسـت؛
همین طور بهلحاظ امنیتي و دفاعي نیز نزديکي خانهها بـه هـم و کوچـههای تودرتـو و
تنگ ،ساکنان شهر را به هنگا تعر

ميکرد.

ديگر عنار شهری در بین شهرهای دورة تاجار برج و بارو بود .بیشتر شهرهای
اوايل دورة تاجار دارای بارو بودند ،در برخي از اين شهرها مانند تهران بر روی اين
باروها توپهايي مستقر بود که به هنگا محاصرة شهر برای دفع مهاجمان مورداستواده
ترار ميگرفت (اولیويه ،1371 ،ص .)69 .در بین ديوار باروی اين شهر به فاصلههای
معیني برج ساخته شده بود که در آنها همواره نگهباناني ميگماشتند (هالینگبری ،بيتا،
ص .)71 .در اين دوره طول باروی اطراف تهران به سه کیلومتر ميرسید که در دورة
ناصری با برنامۀ جديد توسعۀ شهری و افزايش وسعت پايتخت ،ناصرالدينشاه دستور
داد تما برج و بارو و استحکامات دفاعى را خراب کرده و خندق آنرا پُر و حدود آن
را عق
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مانور و تحرک را از مهاجمان سل

و تتل و غارت در امان نگـه ميداشـت و تـدرت

ببرند و خندق و باروى تازهاى در اطراف آن ساخت و محیط آن را از سه

کیلومتر به  17کیلومتر رسانید و خیابانهاى عريض و طويلى در آن ايجاد کرد
بازارها در اين دوره يکي از عناصر حیاتي زندگي شهری بود .در تهران اين بازار در
محدودة مرکزی و رو به جنوب ترار داشت و به وسیلۀ دروازة عبدالعظیم با خارج از
شهر مرتبط مي شد .اين بازار با ماالح خشت و آجر ساخته شده بود که در اکثر جاها
برای مسقف کردن آن آجر و مالط گچ بهکار رفته بود و معموالً داخل مغازهها و
32
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(رنهدالماني ،1335 ،ص763 .؛ فوروکاوا ،1381 ،ص251 .؛ کريمان ،2535 ،ص.)223 .
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ورودی آنها به وسیلۀ کاشيکاری تزيین شده بود (فالندن ،1356 ،ص .)208 .اين بازار
تا تبل از تحوالت کالبدی شهر در دورة ناصری ،بهتنهايي کارويژة اتتاادی خود را به
عهده داشت .به همراه آنها برخي بازارچهها در گوشه و کنار شهر فعالیت داشتند و آن
دسته از محلههايي که دور از بازار اصلي ترار داشتند ميتوانستند مايحتاج خود را از
بازارچههای نزديک محلۀ خود خريداری کنند.

با آغاز پادشاهي ناصرالدينشاه (1267ق ) 1848/کـار نوسـازی پايتخـت ،کـه افـزايش
جمعیت و گسترش روزافزون سطح شهر و تمرکز روزافزون امور دولتي در تهران آن را
ضــروریتر از پــیش کــرده بــود ،از ســرگرفته شــد .در دورة ناصــری تهــران بــه لحــاظ
شهرسازی وارد مرحلۀ جديدی شد که اين امر چهرة شهر را بهتدريج دگرگون سـاخت.
در اين بین جامعۀ شهری تهران با رويۀ سـنتي غالـ

بـر آن ،در يـک طیـف مرکـ

از

تأثرات مدرن غربي چهرة تحـوالت شهرسـازی را بـا ريختـي ترکیبـي نمايـان سـاخت.
بناهای مختلوي ازجمله چند عمارت و سرای باشکوه برای خانوادة سلطنتي ساخته شـد
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تحوالت جزئی کالبدی ـ فضایی تهران در اوایل دورۀ ناصری (1276ـ1284ق)

که سرای مهد علیا ازجملۀ آنها بـود .چنـدين حمـا بـا سـنگ مرمـر و کاروانسـراى
سبزهمیدان و دروازة جديد ارگ ،توپخانه و تراولخانـه و کالسـکهخانـه و کشـیکخانه و
شهر تهران و در گنبد حضرت عبدالعظیم تغییراتي در جهت بهسازی و نوسـازی اعمـال
شــد (ســرهر ،1377 ،ص .)606 .يکــي از نخســتین اتــدامات ناصرالدينشــاه در حــوزة
ساخت عناصر بافتاری شهر ،احداث مدرسۀ دارالونون در سال 1268ق بـود .ايـن اتـدا
که به تشويا امیرکبیر صورت گرفت گامي مهـم در نهـاد آموزشـي جامعـۀ سـنتي دورة
تاجار محسوب ميشد .همین عنار آموزشي در سالهای بعد با پرورش اليـۀ نـازک و
33
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کارخانۀ بلورسازى ،کاغذگرى و نجارى ساخته و همچنین در مسجد شاه و دروازههـاى
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هرچند پراکندهای از جامعۀ شهری تهران ،در جريان تحـوالت کالبـدی و فضـايي شـهرِ
مزبور نقش مهمي را ايوا کرد .اين مدرسـه در تسـمت شـمال شـرتي ارگ تهـران تـرار
داشت که از طرفي بین خیابانهای ناصريه و الماسیه و از طـرف ديگـر بـین توپخانـه و
خیابان دراندرون در يک زمین مستطیليشـکل واتـع شـده بـود (اعتمادالسـلطنه،1374 ،
ص92 .؛ کرزن ،1380 ،ص638 .؛ کرماني ،1384 ،ص53 .؛ فووريـه ،1385 ،ص.)315 .
جامعهشناختي با تدري

برخي علو در آن بهويژه معماری و نقشهکشـي ،بهنوبـۀ خـود

در زايش عناصر جديد کالبدی و تغییـرات فضـايي شـهر مهـم بـود؛ ازايـنرو بـهعنوان
عناری مهم و مؤثر در نهاد آموزشي دورة تاجار ايوای نقـش کـرد .همچنـین در زمـان
صدارت امیرکبیر تیمچه و بازاری نیز در محوطۀ بازار امیر تهران سـاخته شـد (1267ق)
که اولي تیمچه اتابکیه و دومي بازار امیر نا گرفـت .بـازار امیـر از مهمتـرين بازارهـای
تهران شد و سرای آن شامل دو طبقه و در مجموع  366حجره بود ،که به سرای اتابکیـه
هم معروف بود (اعتمادالسلطنه ،1374 ،ص .)90.میدان توپخانه (کازاما ،1380 ،ص)42.
و عمارات توپخانـه و سـبزه میـدان (عینالسـلطنه ،1374 ،ص )903.نیـز ازجملـه ايـن
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مدرسۀ مزبور عالوه بر اين که از جهت کالبدی بنای جديدی محسوب ميشد ،از لحاظ

تحوالت در راستای زايش عناصر بافتاری شهر بود که در اين زمـان بنـا شـد .نوسـازی
دهانۀ بازار و چند حما مرمر و همچنین تعـدادی خانـه در خـارج از حاـار تهـران از
در اوايل حکومت ناصری ،دو کاخ مهم در نواحي بیروني تهران بنا شد کـه البتـه در
سالهای بعد با توسعۀ شهر اين بناها در بافت جديد ترار گرفتند .کاخ نیاوران بنايي بود
که در دورة ناصرالدينشاه بازسازی و نوسازی شد (1268ق) .اين کـاخ در بـین باغـات
نیاوران ترار داشت .در جريان بنای اين کاخ تحوالتي نیز در اللهزار ،نگارسـتان و تاـر
34
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ديگر اتدامات صورتپذيرفته در دورة صدارت امیرکبیر بود.
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تاجار صـورت گرفـت (اعتمادالسـلطنه ،1367 ،صـص1734-1733 .؛ شـیرازی،1361 ،
ص .)28 .در ســال 1269ق تاــر دوشــانتره نیــز بــه دســتور ناصرالدينشــاه بنــا شــد.
دوشانتره ناحیهای در شمال شرق تهران بود که ناصرالدينشاه برای شکار بـه آن منطقـه
ميرفت .اين تار بر روی تختهسنگي بنا شده بود (شیرازی ،1361 ،ص )15 .که هـم از
لحــاظ ماــالح بــهکار رفتــه و هــم از لحــاظ پيريــزی و اســتحکا دارای ويژگــي
کالبدی ـ فضايي بهصورت بسیار خویف و محدود انجا شد .در اين بین تحـوالتي کـه
در اين سالها ،يعني  1267تا 1284ق بهلحاظ شـهری صـورت گرفـت ،بیشـتر از بُعـد
ساخت بناها و زايش عناصر جديد شهری نمود پیدا کرد.
تحوالت فضایی و کالبدی شهر در سالهای میانی و پایانی دورۀ ناصری (1284ـ1313ق)
دورة تاجار عار برخورد و آشنايي با تمدن مدرن غربي بود .تا اين زمان (اوايل دورة
ناصری) تهران به عنوان پايتخت ايران در ابعاد مختلف شهرسازی به شیوة سنتي رشد
يافته بود .درواتع آنچه تا تبل از سال 1284ق در شهرسازی تهران رخ نموده بود ،غالب ًا
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منحاربهفردی در معماری بود .تا تبل از سال 1284ق تحوالت شهرسازی تهران از بُعد

تحت تأثیر سنت شهری آن دوره ،زايش عناصر بافتاری شهر با سبک و سیاق سنتي بود.
اما در اين دوره تغییرات و دگرگونيهای اتتاادی و سیاسي تحتتأثیر دنیای مدرن
عا و ساختار جامعۀ شهری تهران بهطور خاص ،تأثیر مستقیم گذاشت .ساخت کاخها
و بناهای مختلف که تأثیر معماری اروپايي در آنها مشهود است و بهدنبال آن محیط
پیرامون اين بناها باعث شد تا شهر از نظر کالبدی و فضايي تا حدود زيادی دچار تغییر
شود .اين تغییرات بهطور محسوسي چهره شهر را دگرگون ساخت ،طوری که کرزن
در اين مورد مينويسد« :آنهايي که در نیمۀ اول ترن نوزدهم به تهران آمده بودند وتتي
35
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غربي صورت گرفت و اين تغییرات به نوبۀ خود بر ساختار جامعۀ شهری ايران بهطور
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در دورة ناصری بهويژه پ

از تأسی

دارالخالفۀ ناصری ديگر بار از تهران ديدن

ميکردند ،به سختي آن را باز ميشناختند» (کرزن ،1380 ،صص406 .ـ .)407در اين
بین حضور ناصرالدينشاه در کشورهای اروپايي و گزارشهايي که طي بازديد از
عناصر نوين شهرسازی در شهرهای اروپايي ارائه داده است ،نمايانگر نقش فعال وی در
جريان انتقاالت فرهنگ شهرسازی غربي به ايران است .تعريف و تمجید شاه تاجار از
ويژگيهايي متمايز از معابر تهران (ناصرالدين شاه ،1379 ،صص147.ـ 165؛
ناصرالدينشاه ،1377 ،صص74-71 .؛ ناصرالدينشاه ،1362 ،صص )69 ،63-62 .طي
مسافرت های اول ،دو و سو به فرنگ و عد حضور و شیوع رويۀ شهرسازی غربي
در سالهای تبل از اين نوع ديدار ها و گزارشات در شهرهای ايران ،مدعای فوق را
تاديا و تأيید ميکند.
تحوالت کالبدی و فضايي شهر تهران هرچند از سبک شهرهای مـدرن غربـي تـأثیر
ميپذيرفت ،ولي اين نکته را نیز نبايد فراموش کرد که دگرگونيهای کالبدی حاصـل از
نیروهای خارجي تحتتأثیر نیروهای فرهنگـي و هنـری بـومي تـرار گرفتنـد .درواتـع،
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عناصر کالبدی ـ فضای شهرهای اروپايي همچون تماشاخانه و خیابانهای عريض با

انديشۀ نويني که از تمدن غربي به جامعۀ تاجـار بـهطور اعـم و جامعـۀ شـهری تهـران
بهطور اخص راه يافته بود در راستای برخورد جامعۀ سـنتي ايرانـي بـا جامعـه و تمـدن
پايتخت در جايگاه آغازين آن ترار داشـتند ،واکـنشهـای متوـاوتي را در برابـر بـروز و
شیوع تحوالت جديد از خود نشان دادند .ازاينرو شکل شهر و تغییرات فضـايي تهـران
و همینطور تحوالتي که در کاربری اتتاادی ،ديني ،سیاسي ـ نظـامي عناصـر مختلـف
شهری در اين دوره بهوجود آمده بود ،همگي ترکیبي از انديشـههای مـدرن خـارجي و
36
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مذکور بود؛ لذا نیروهای اجتماعي بومي ايران که جامعۀ شهری تهـران بـهعنوان سـاکنان
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انديشههای سنتي داخلي بود .لذا اکثر بافت تديمي شهر با وجود تحوالتي کـه در مسـیر
خیابانها و کوچهها صورت گرفت بهشـکل سـنتي بـاتي ماندنـد .گرچـه در ايـن دوره
ساختن بناهای مدرن مانند کاله فرنگي به سبک اروپايي در ايران آغاز ميشود ،امـا ايـن
تحوالت به زعم برخي صـاح نظران بـا تغییـر سـاختار و اسـتخوانبندی شـهر همـراه
نیستند ،و ساختار سنتي همچنان به حیات خود ادامه مـيدهـد (جهـانبگلو ،1379 ،ص.
و تیافۀ اروپايى خواهد يافت» ( ،1380ص .)407 .با توجه به رويۀ تحـوالت و اشـاراتي
که ناظرين آن دوره از شهر تهران ارائه ميدهند مـيتـوان نمـودی از تـداو را در عـین
تحول در ساخت شهری اين دوره شناسايي کرد .اين جريان نمايـانگر ماهیـت برخـورد
جامعۀ شهری تهران درمورد تحوالت شهری و شهرسازی منطبا با دنیـای مـدرن غربـي
است .لـذا سـبک معمـاری ايـن دوره غالبـاً در سـاخت بناهـای کوچـک و بـاالخص
ساختمانهای مسکونيِ طبقـۀ متوسـط جامعـه ،ترکیبـي از معمـاری نـو و کهنـه اسـت.
بهعبارت ديگر وجود پنجره بهعنوان يک عنار جديد که از معماری نوين وا گرفته و
اندروني که ريشه در معماری سنتي جامعه ،بهصورت ترکیبي در خانههای تهران در اين
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 .)65به تول کرزن« :خواه و ناخواه تهران در راهى افتاده است که برمبناى آسیايى شـکل

دوره «بهويژه خانههای اعیان و اشراف همانند خانۀ امینالضرب» (گزارشهـای سـمینار
بررسي مسائل اجتمـاعي شـهر تهـران ،1374 ،ص )256 .مشـاهده مـيشـود .در اينجـا
رويکردهای جامعۀ شهری تهران سخن گوت .شـهر مـذکور بـا وجـود اينکـه در مقولـۀ
ريختشناسي و زايش عناصر جديد شهری وارد فضای جديدی شد ،اما اين امر بـهطور
خاص در محدودة عناصر کالبدیِ اداری ـ حکومتي صورت پذيرفت و اين تحـوالت در
شهرسازی همۀ بخشهای آن عمومیت نیافت ،زيرا همـانطـور کـه در بـاال اشـاره شـد
37
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مــيتــوان از تالتــي تالـ

و محتــوا در شهرســازی و شهرنشــیني در خــدمت عقايــد و
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جامعۀ سنتي تهـران بـهعنوان نمـودی از جامعـۀ ايرانـي در دورة تاجـار ،نمـيتوانسـت
تحوالت مدرن غربي را بدون تلویا با عناصر بومي برذيرد.
وسعت شهریِ تهران
تهران بهعنوان پايتخت تا اوايل دورة ناصری بیشتر به لحاظ کمّي رشد يافتـه بـود و بـر
تعداد ساکنانش افزوده شده بود .درپي اين افزايش جمعیت ناصرالدينشاه چـاره کـار را
هشتاد ذرع 1و هريک از سه سوی ديگـر يـک هـزار ذرع بـر وسـعت شـهر بیوزاينـد؛
ازاينرو مسلولیت اين مهم را به عهدة مستوفي الممالک و میـرزا عیسـي وزيـر سـرردند
(اعتمادالسلطنه ،1367 ،ص.)91 .
کار رشـد و گسـترش فضـای بافتـاری شـهری در مرحلـۀ اول در سـال 1284ق بـا
تخري

حاار دورة فتحعليشاه شروع شد .حاار جديد از سه جهـت در فاصـلۀ يـک

کیلومتری و در شمیران در فاصلۀ بیش از يک کیلومتری از حاـار تبلـي بنـا شـد .ايـن
حاار برخالف حاار تبل دارای اضالع هشتگانه بود و طول ايـن حاـار بـه نـوزده
کیلومتر رسید .ازاينرو بر مساحت تهران نیز افزوده شد و چیزی در حدود چهار و نـیم
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گسترش شهر ديد و در سال 1284ق مقرر شـد از سـوی دروازه شـمیران يـک هـزار و

برابر وسعت پیشین گستردهتر و بزرگتر شد .درواتع وسعت شـهر کـه تـا تبـل از ايـن
اتدا در حدود چهار کیلومتر مربع ميرسید ،هـم اکنـون بعـد از رشـد جديـد در سـال
با گسترش حاار اطراف شهر بر تعداد دروازههای پیشین نیز افـزوده شـد و هوـت
دروازة جديد ديگر به نا های يوسفآباد ،بهجتآباد ،غار ،باغشاه ،خراسان ،دوشانتره و
گمرک در اين حاار جديد ساخته و تعبیه شد (همان ،ص .)30 .اين امر عالوهبر اينکـه
موج

رشد شهر شد همچنین دورنمايي جديدی را برای هر بینندهای که از دور تهـران
38
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فوقالذکر به بیش از هجده کیلومتر مربع افزايش يافت (سعیدنیا ،1376 ،ص.)29 .
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را نظاره ميکرد به نمايش ميگذاشت .بااينحال در عین تحـول و گسـترش سـازههـای
شهری ،مجدداً ردپای عناصر شهرسازی پیشین در کالبـد جديـدِ شـهر در تالـ

ديـوار،

حاار و دروازهها تداو مييابد .ازاينرو با توجه به شواهد موجود درمورد شهرسـازی
دورة موردبحث ميتوان الگوهای رفتاری خاصي را در جامعۀ شهری تهران کـه نمـودی
از سبک شهرسازی اصوهان در دورة صوويه بوده شناسايي کرد .اين الگوهای رفتاری که
بد ون تسخیر نمادهای شهرسازی مدرن غربي از حضور اين موارد در شهرسازی جديـد
ممانعت به عمل ميآورد .با رشد شهر ،خیابانها و خانهها به لحاظ مکانگزيني نسبتبه
بافت تديمي تهران در موتعیتهای متواوتي ترار گرفتند .به عبـارتي خیابانهـا نسـبتبه
خیابانهای بافت تديمي از نظم خاصي برخوردار شدند و به جای اشکال پیچ در پیچ و
منحني که يادگار سبک شهرسازی دوران پیشین ايراني بـود و در راسـتای جلـوگیری از
تهاجمات و غارتهای احتمالي و نهايتاً برتراری امنیت بـا کـارويژة امنیتـي راهبنـدان و
بستن معابر و گذرگاهها ايوای نقش ميکرد ،هم اکنـون وارد مرحلـۀ جديـدی شـد کـه
نشانۀ برخورد تمدن ايراني با تمدن مدرن غربي بود؛ ازايـنرو بافـت جديـد از خطـوط
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در تال

آداب و عادات شهرسازی در جامعۀ شهری مذکور تعمیا يافته بود ،هم اکنـون

موازی و منقطع تشکیل ميشد و بهتدريج از آن پیچیـدگي معـابر کـه حاصـل نزديکـي
بافتها به هم بود ،کاسته شد (شکل  .)2در جريان اين توسعه سـبک جديـدی در کنـار
سبک سنتي دخالت کمتری ميشود و عالوهبر دگرگونيهايي که در محلۀ ارگ صـورت
گرفته بود و همینطور ايجاد دارالونون و ايجاد خیابانهای ناصری و باب اندرون و باب
همايون در ديگر بخشهای تديمي شهر دخالت کمتری صورت پذيرفت.

39
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سبک سنتي دورة صووی تشکیل ميشود .در تهران با وجود توسعۀ محلههای اطراف در
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محسن حبیبي معتقد است که در اين دوره محله بهعنوان عنار اصلي سازمان
شهری هنوز در شیوة شهرسازی تهران ،نقش بازی ميکند ،ولي برعک

مکت

اصوهان

اين محالت ديگر محل تظاهرات تومي ،تبیلهای و نژادی نیست .در اين مرحله
اجتماعات شهری تهران در راستای تحوالت جديد از بُعد محالت وارد مرحلۀ جديدی
ميشود و اينبار محله بهعنوان عناری از عناصر مشترک شهرسازی و شهرنشیني با
فرودستان و فرادستان بود (حبیبي ،1383 ،ص.)134 .
خیابانها و بازارها
بازارها همواره در شهرهای ايران نقش کلیدی بازی ميکردند؛ از يک سو مکـان فـروش
تولیدات روستايیان و همینطور واردات تجاری و از سوی ديگر مکاني مهم برای خريد
مردمان شهر بود .بازار تهران همانگونـه کـه اشـاره شـد در محـدودة مرکـزی و رو بـه
جنوب ترار داشت .تا تبل از اينکه توسعهای صورت پذيرد اين بازار به تنهايي همراه بـا
تعداد محدودی بازارچه در گوشه و کنار شهر پاسخگوی مايحتاج مرد بود .بـا رشـد و
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موهومي نوين در سبک جديد نمايانگر تمايزات اجتماعي ميشود .نمونۀ بارز آن محلۀ

توسعۀ شهر در دورة ناصری ،بازار در بافت تديمي خود بـاتي مانـد و بـرخالف ديگـر
عناصر شهر که در اين جريان رشد يافتند بازار تهران همچنان به اصناف مختلف تقسـیم
مشغول به کار بودند.
از نظر کالبدی بازار نیز مثـل سـاير تسـمتهـاى پايتخـت در دورة ناصرالدينشـاه
تغییرات عمده و اصالحات ضرورى فراوان به خود ديـد .کـرزن در بـاب بـازار تهـران
اينگونه اشاره ميکند؛ «مدخل اصلى بازار از داالن مقابل شم العماره است و آن از راه
محوطهاى که حو

و آب روان دارد و سبزهمیدان نامیده مىشود ،به راستهاى کـم نـور
40
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ميشد و در بخشهای مختلف آن پیشهوران و صنعتگران (دروويـل ،1337 ،ص)83 .
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با سقوى منحنى منتهى ميشود و سراسر داراى گنبد آجرى است و غالباً هم به حیاط يـا
میدانى راه دارد و داراى کاروانسراهايي اسـت» (کـرزن ،1380 ،ص .)437 .بـا توسـعۀ
شهر ،کارويژة بازارها و همینطور کارويژة خیابانها تا حدودی متحول شد .تا اين زمان
بازار و در کنار آن بازارچههای تهران تنها مراکز اساسي اتتااد شهر بودند ،امـا بـا رشـد
شهر و مدرن شدن شکل خیابانها اين کارويژه بین اين دو عنار شهری تقسـیم شـد و
و بخشي از وظايف بازار را برعهده گرفتند .با اين حال بازارها همچنان در تال

پیشـین

خود بهعنوان عنار اساسي بخـش اتتاـادی شـهر بـاتي ماندنـد .هرچنـد دکـانهـا در
کنارههای معابر بخش محـدودی از کـارويژة اتتاـادی بازارهـا را برعهـده گرفتنـد کـه
نمودی از تحوالت شهرسازی دنیای غرب بود ،اما بـا ايـن حـال کلیـت بـازار بـا سـهم
بیشتری در ايوای نقش اين کارويژه حوظ شد که اين جريان نیـز نمـودی از تـداو ايـن
بخش از عناصر شهری بود.
کوچهها و خیابانهای بافت سنتي تهران و اکثر محالتي که مربـوط بـه تبـل از دورة
ناصری بود همواره تاريک و دو طرف آنها بهواسطۀ ديوار بلند خانهها محاور ميشـد
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فضای اتتاادی شهر را متواوت با دورة تبل کرد .در کنار خیابانها دکانهايي بنا شـدند

(دوسرسي ،1362 ،ص .)136 .اکثـر ايـن محلهـای عبـور دارای يـک جـوی آب روان
بودند که برخي از فاضالب خـانگي منـازل در ايـن جویهـا ريختـه ميشـد و فضـای
بدی در کوچهها و خیابانهای شهر پخـش ميشـد (موريـه ،1386 ،ص .)75 .عالوهبـر
اين ،محلهای عبور معموالً خـاکي و بـدون سـنگفـرش بودنـد کـه ايـن امـر موجـ
گردوخاک در فالهای خشک سال و همین طـور گـلآلود شـدن آنهـا در فاـلهای
باراني ميشد .البته آنچه در خلا مشکالت اخیر در معابر مهم و اساسي به نظر ميرسید
41
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غیربهداشتي ايجاد ميکرد .معموالً در فالهای گر سال از شدت فساد اين مواد ،بـوی
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همانا نزديکي عناصر بافتاری و تراکم بدون توجه به زاويۀ تابش خورشید بود .ايـن امـر
موج

سايهافکني فضاهای بافتاری بر معابر ميشد که عالوهبر ممانعـت از تـابش نـور

خورشید متقابالً جريان هوا و باد را جهت خشک کردن معابر در فاول باراني با مشکل
روبهرو ميکرد و نهايتاً در فاول مذکور منتج به حضور گل و الی در اين معابر ميشد.
در بافت جديد شهر با الگوگیری از برخي شهرهای اروپايي تا حـدودی از ايـن دسـت
ازجمله آثار فرهنـگ شهرسـازیِ غربـي بـود کـه توسـط برخـي فرسـتادگان ايرانـي در
همانسالها يا تبل از آن و همچنین توسـط شـخص ناصرالدينشـاه انتقـال يافتـه بـود.
ناصرالدينشاه و بعضي فرستادگان ايراني ازجمله رضا تلي میـرزا ناي االيالـه و علـوی
شیرازی در جريان ديدار از شهرهای اروپايي ازجمله مسـکو ،پـاري

و لنـدن و ديگـر

شهرها ،برخي از عناصر شهری را که دارای کـارويژة متوـاوت بودنـد موردتوجـه تـرار
دادهاند (علوی شیرازی ،1363 ،صص77-76 .؛ ناي االيالـه ،1373 ،صـص408-407 .؛
ناصرالدينشاه ،1379 ،ص157 ،147 .؛ ناصرالدينشاه ،1371 ،صص .)225-224 .درپي
اين امر از يک سو استخوانبندی شهر دچـار دگرگـوني شـد و از طـرف ديگـر برخـي
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مشکالت کاسته شد .اين تحـول در کـارويژة معـابر و خیابـانهـا نیـز در دورة ناصـری

مشکالت و نقايص اين بخش از فضایِ شهری تا حدودی کاسته شد.
با توسعۀ تهران محالت جديد با خیابانهای عريضتر و بـا پـیچ وخـم کمتـری بنـا
بافت تديمي با ريزش برف در فالهای زمستان بهعلت عد توجه به میزان نـورگیری،
معابر در اکثر روزهای فال زمستان يخبندان بود .اما در بافت جديـد بـا دتـت بـه ايـن
تضیه میزان يخبندان در سراسر روزهای سرد سال بسیار کمتـر از معـابر بافـت تـديمي
شهر بود.
42
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شدند .در فضای شهری جديد ،به میزان نورگیری خیابانها نیز تا حدودی توجه شد .در
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در فضای کالبدی جديد شـهر خیابانهـا بـهعنوان يـک عناـر مهـم ،بخشهـايي از
اتتااد شهری را برعهده ميگیرند .محسن حبیبي درمـورد عملکـرد خیابانهـای سـبک
تهران (مدرن) معتقد است اين خیابانها نه چون مکت

اصوهان ،عملکرد تورجي دارنـد

و نه چون خیابانهای دورة بعدی صرفاً نقش دسترسي سواره را بازی ميکنند (حبیبـي،
 ،1383ص .)135 .درواتع خیابانها در اين زمان عملکردی تلویقي دارنـد؛ از يـک سـو
کنارههای خیابانهای دورة ناصری دکانها ترار گرفتهاند (فوريـه ،1385 ،صـص-138 .
 .)139اين امر خود به نوعي به خیابانها نقش تورجي را نیـز ميدهـد ،زيـرا بسـیاری از
مرد برای گذران اوتات فراغت به تد زدن در اين خیابانها و تماشای کاالی مغازههـا
مشغول ميشدند.
خانهها
ساخت خانهها در مناطا مختلف تا حد زيادی تابع عوامل محیطي و سـرزمیني اسـت.
در تاريخ ايران اين امر کامالً مشهود است .برای مثال خانههای شمال معمـوالً از چـوب
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هم نقش عبور و مرور را دارند و از سوی ديگـر نقـش اتتاـادی ،از آن جهـت کـه در

و خشت خا درست ميشدند (فريزر ،1364 ،ص)543 .؛ و همینطور خانههای جنوب
و سواحل خلیج فارس بـا سـنگ و گـل درسـت ميشـدند (اليـارد ،1367 ،ص.)181 .
ميشدند و همینطور از ماـالحي اسـتواده ميشـد کـه در برابـر شـرايط آب و هـوايي
مربوط به خود مقاومت خوبي داشته باشد؛ همانگونه که در نواحي کوهستاني منـازل از
سنگ ساخته ميشدند.
در اين دوره خانههای تهران بنا به وسع مالي اهالي آن متواوت بود .بسیاری از منازل
افراد متمول دارای حیاطي بزرگ بود و حو
43
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خانهها بهصورت دو طبقه ساخته ميشد؛ يعني طبقـهای منوـي کـه در زيـر زمـین تـرار
ميگرفت و غالباً انبار محسوب ميشد 2و طبقۀ رويین آن که هم کف بـا زمـین و محـل
زندگي خانوادهها بود .منازل اين شهر معموالً از خشت و گل سـاخته ميشـد و سـقف
آنها نیز يا با خشت و گل يا با آجر و گچ طاق زده ميشد يا اينکه بهوسیلۀ تنۀ درختان
و شاخ و برگ آنها پوشانده ميشد که برای جلوگیری از نووذ نزوالت آسماني بر روی
ص .) 96 .سقف و ديوارهای بروني منازل شهر بیشتر بر ريخت شهری تأثیرگذار بودنـد
و وجود کالبدهای گلي و گچي منازل به شهر رنگي يکدست ميداد .هرچنـد بـهلحاظ
ترارگیری منازل در کنار هم ترتی

کمتری بهچشـم ميخـورد ،ماـالح بـهکار رفتـه در

آنها کالبد شهر را حداتل بهلحاظ رنگ يکدست نشان ميداد.
در اطراف حیاط خانهها ديوار بلند کشیده ميشد و معموالً خانههای عامـۀ مـرد در
نمای بیروني هیچگونه تزيیني نداشت؛ ازاينرو بهلحاظ ريختشناسـيِ عناصـر شـهری،
نوعي از سادگي و يکدستي نمايان ميشد .اين سادگي بافت مسکوني در حدی بود کـه
نه نظر ديگران به آنها جل

ميشد و نه ماهیت معماری فضای داخلي منازل از بیـرون
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اين سقفها مالط کاه و گل کشیده ميشـد (بـن تـن ،1354 ،ص72 .؛ فالنـدن،1356 ،

تابل تشخیص بود (میرزايـي و همکـاران ،1385 ،ص .)194 .بـا ورود توکـرات مـدرن
شهرسازی غربي در دورة ناصری برخي تحوالت در خانههای دورة تاجـاری رخ نمـود.
خاصي در اطراف هم ترار ميگرفتند ،امـا در ايـن دوره بـا نوسـازی برخـي از معـابر و
خیابانهای بافت تديمي شهر ،در برخي از بناها و موتعیـت ترارگیـری آنهـا تحـوالتي
ايجاد شد .درواتع تحول توأمان اين نظا شـهری سـنتي در شـکل و محتـوای خـود ،از
اصالحات ناصری و بهويژه ايجاد محالت جديد در شمال شـهر ماننـد محلـه دولـت و
44
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خیابان اللهزار آغاز شد .البته اين موضوع را نیز نبايد فراموش کرد که خانههـا و بـهطور
کل فضای مسکوني شهر بهلحاظ کمي و وسعت غال

بر ديگر عناصـر کالبـدی بـود و

درواتع بهعنوان نمايانگر نوع توکـرات سـنتي و اصـیل سـاکنان آن ،تحتتـأثیر جامعـۀ
شهری تهران و الگوهای رفتاری غال

بـر آن تـرار داشـت؛ ازايـنرو بـاوجود پـذيرش

تحوالت در اين تسمت از بافت شهر هنوز همان گونه که در باال نیز اشاره شـده کلیـت
خیابان اللهزار پ

از جلوس ناصرالدينشاه احداث و آباد شدند و تبل از آن مخروبه يا

باغ بودند (اورسل ،1353 ،ص .)113 .اين تحوالت جديد عالوهبـر اينکـه تغییراتـي در
عناصر بافتاری شهر ايجاد کرد به تحول فضای ريختشناسي شهر نیز منتج شد .اما ايـن
موضوع را در اين مرحله نیز نبايد فراموش کرد کـه بخـش اساسـي شـهر کـه بـا شـیوة
نزديکتری به شیوة مدرن در اين دوره ساخته شد ،بخشهايي بود که در جريان توسـعۀ
شهری بین سالهای 1284ق تا 1313ق ساخته شدند.
ساخت اماکن جدید
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منازل در شهر مذکور تابع رويه سنتي خود بودند .تما مناطا مشرف به محلۀ دولـت و

در جريان تحوالت کالبدی تهران در دورة ناصری عالوهبر اينکه تهـران چنـدين برابـر
رشد پیدا کرد و برخي عناصـر شـهری نوسـازی شـد ،تعـدادی عناصـر جديـد شـهری
دو دسته تقسیم کرد؛ عناصری که بنا به نیازهای جديد وارد کالبد شـهر شـدند و بخـش
ديگر عناصری که از تبل در شهرسازی ايرانیان وجود داشته ،ولي اينبار بـا تأثیرپـذيری
از دنیای مدرن غربي نوسازی شدند يا با شکل جديد در مکانهای نو بنا نهاده شدند.
عناصری که ذيل دستۀ اول ميتـوان تـرار داد شـامل؛ عمـارت تلگرافخانـه ،بـرج
ساعتِ عمارت شم العماره ،تماشاخانه ،سینما ،چاپخانه ،هتل ،باغ وحـش و گیـاه و
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بانک بود (اعتمادالسلطنه ،1374 ،صـص .)59-50 .ايـن عناصـر شـهری جديـد بنـا بـه
نیازهای جديدی که در جامعۀ تاجار بهوجود آمده بود در میان عناصـر پیشـین بنـا و در
کالبد شهر هويدا شدند؛ ازاينرو فضای شـهر نیـز شـکل و ريخـت جديـدی بـه خـود
گرفت .آشنايي ناصرالدينشاه از دنیای مدرن غربي که طي سـه مرحلـۀ سـور بـه اروپـا
بهوجود آمده بود و همینطور تالشهای امیرکبیر بـرای مدرنسـازی ايـران هرکـدا از
از جملۀ آنها ميتوان به دستگاههای چاپ ،تلگراف و دوربین و پخش فیلم ،اشاره کرد.
در اين جريان بهکار انداختن هرکدا از اين گونه دستگاهها نیازمند تأسیسـات و بناهـای
زايـش عناصـر کالبـدی جديـدی در بافـت

جديد در تهران بود .اين امر بهنوبه خود موج

سنتي تهرانِ دورة ناصری ميشد که فضای کالبدی و ريختشناسي شهر را متوـاوت بـا فـر
پیشین آن نمايان ميساخت .از جملۀ اين تأسیسات کـه در فضـای بافتـاری شـهر جزئـي از
عناصر نوين بافت شهری محسـوب مـيشـد ،تماشـاخانه بـود کـه ناصرالدينشـاه شخاـاً
نمونههايي از آن را در فرانسه مشاهده کـرده و طـي بازديـد از ايـن عناصـر مـدرنِ شـهری،
يافتههای باری خود را به ثبت رسانده بود (ناصرالدينشـاه ،1379 ،ص .)93 ، 82 .درواتـع

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-12-04

سويي پايه های ورود برخي از عناصر جديد را به ايران هرچند سطحي فراهم کردند که

شاه تاجار و ديگر فرستادگان ايراني در جريـان ديـدار از ايـنگونـه عناصـر شـهری و ثبـت
گزارشهای خود ،در انتقال شیوة شهرسازی غربي به ايران ايوای نقش کردهاند.
و تأثیرپذيری از توکرات شهرسازی و معماری مدرن غربي ،شـکل جديـدی بـه خـود
گرفته بودند .اين بخش بیشتر مربوط به عمارات و بناهـای دولتـي بـود .از جملـۀ ايـن
عمارات ميتوان به تار عشرتآباد ،تار ياتوت ،عمـارت سـلطنتآباد ،تاـر امیريـه،
مدرسه و مسجد سرهساالر و باغ بهارسـتان اشـاره کـرد کـه در ايـن دوره بـا ريخـت و
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معماری جديد و متأثر از بناهای غربـي سـاخته شـدند (عینالسـلطنه ،1374 ،ص521 .؛
سرهر ،1386 ،ص1350 .؛ شقاتي ،1353 ،ص 3.)25 .اين بناهـا در مکتـ

اصـوهان نیـز

حضور داشتند ،ولي در اين دوره بهلحاظ ريختشناسي عناصر شهری فرمي متوـاوت و
مطابا با شهرهای مدرن غربي به خود گرفتند و با تحوالت جديد همساز شدند و نهايتاً
بهعنوان بخشي از کالبد شهری ،به نوبۀ خود فضای شهریِ تهران را وارد دورة جديـدی
که از امتزاج دو جامعۀ ذکرشده صورت پذيرفته بود حوظ شد.
نتیجه
تهران بهعنوان پايتخت تاجار نقطۀ مرکزی تحوالت شهرسازی ايران بود .دورة تاجاريـه
در تاريخ ايران دورة آغاز تحوالت و گذار از عار سنت به مدرنیته بود کـه سرمنشـأ آن
را ميتوان در دورة فتحعليشاه در جريان برخورد ايران با روسیه بررسي کـرد .در دورة
ناصری با حضور امیرکبیر اين تحوالت بهطور جدی دنبال شد .از اين جهت شهر تهران
بهعنوان بطن اين تحوالت نیازمند برخي تأسیسات و بناهای جديد برای واردات غربـي
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از تحوالت شهرسازی کردند .باوجوداين کلیت سنتي اين گونه اماکن در تـالبي تلویقـي

از جمله تلگراف ،تطار ،دستگاه چاپ ،بانک ،سینما و ديگر موارد بود .ناصرالدينشـاه بـا
سورهايي که به کشورهای غربي داشت ،نسـبتبه تحـوالت شـهری و سـاخت عناصـر
ايرانیان به دانشگاههای غربـي و اسـتخدا معلمـان اروپـايي در دارالونـون در تحـوالت
کالبدی تهران نقش اساسي داشت .اين تالشها باعث شد تـا چهـرة شـهر هـم بـهلحاظ
کالبدی ـ فضايي و هم بهلحاظ ريختشناسي نسبتبه سبک اصـوهان دگرگـون شـود و
تا حدودی ريخت شهر اروپايي را به خود بگیرد .اين تحوالت شـهری در دورة ناصـری
به شیوه های گوناگون بر ابعاد مختلف تهران اثر گذاشت .از جهتي اين تحوالت ،با روند
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جديد شهری عالتهمند بود و از طرف ديگر امیرکبیر نیز با تأسی

دارالونون و فرسـتادن
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زايش عناصر شهری همراه بود که موج

شد تهران از مساحت سـه هـزار متـر مربعـي

خود به بیش از هجده هزار متر مربع گسترش يابد .اين رشد شهری کـه نهايتـاً موجـ
توسعۀ آن شد ،به همراه خود احداث برخي از عناصر تبلي با معنا و موهـو جديـدی را
درپي داشت (برای مثال میادين جديدی که در کالبد نو احداث شدند ).دستۀ ديگـری از
اين تحوالت از طريا نوسازی در برخي از عناصر شهری صـورت پـذيرفت .تحـوالت
بیمارستان ،سینما ،چاپخانه و از اين تبیل بود کـه در آن دوره ريخـت شـهر تاجـاری را
متواوت ميساخت .بخشي از تحوالت کالبدی نیز عالوهبر اينکه از بُعـد ريختشناسـي
متحول شدند ،از بُعد کاربری و کارويژهای نیز تغییر پیدا کردند .بـرای نمونـه خیابانهـا
بیشتر از حالت مارپیچي به حالت شطرنجي درآمدند و عريضتر هم شـدند و از طرفـي
کاربری تورجي و عبور و مروری خود را با کاربری اتتاادی ممـزوج کردنـد و از ايـن
جهت بازار که تا اين زمان کارويژة اتتاادی خود را حوظ کـرده بـود ايـنبـار کـارويژة
خود را با دکانهايي که در کنار خیابانهای مدرن با سبک فرنگي بنا شده بودنـد تقسـیم
کرد و خیابانها نیز معنا و موهو جديدی را به خود گرفتند .تحوالت کالبدی و فضـايي
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ديگری که در بُعد فضايي شهر ايجاد شـد شـامل سـاخت برخـي عناصـر جديـد ماننـد

تهران در دورة ناصری از جهات مختلف نوسازی ،بهسازی ،بازسازی ،توسعه و احـداث
صورت گرفت و مکت

شهرسازی اصوهان که از دورة صووی تـا ايـن دوره ادامـه پیـدا

در نگاه کلي دگرگون شد و وارد مرحلۀ جديدی شد.
پینوشتها
( .1هر ذرع برابر با  104سانتي متر است) .ذرع يادشده معادل 1872متر است.
.2اصطالحاً به اين طبقات زيرين زيرزمین گوته ميشده است که اکنون نیز برخي خانههای سنتي اين زيرزمینها را
دارند.
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کرده بود تا حدودی متحول شد و ريخت و شاکلۀ شهر با تلویا دو سبک سنتي و مدرن
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Abstract
Urban planning of Tehran until the period of Naser al-Din Shah continued in
the style of urban planning of the Safavid period. This method only met the
needs of a traditional city in various limited political, economic and social
dimensions. From the time of Nasser al-Din Shah, Tehran as the capital of
Iran in the Qajar period and in the face of the Western world became a
platform for developments in the field of urban planning and a model for
other cities in Iran in this field; However, these developments did not enter
the city in its pure Western form and appeared in a mixed and influenced by
the traditional Iranian society. Therefore, the aim of the present study is to
investigate the impact of Western urban planning and urban society of
Tehran on the continuity and physical-spatial evolution of the city in the
Naseri period. This research based on descriptive-analytical method has
investigated this issue. The findings of this study show that the physical part
of Tehran entered a new phase during the reign of Nasser al-Din Shah,
influenced by Western civilization. These physical-spatial changes were not
simply influenced by the modern Western world; Rather, indigenous cultural
and artistic forces combined new influences with Iranian architecture. These
developments were achieved on the one hand in the method of urban
renewal in various dimensions and on the other hand in the quantitative
dimension and the growth, reproduction and multiplicity of elements of the
city. In the meantime, the characteristics of some of the urban elements of
Tehran changed according to the new needs.
Keywords: Tehran; Naseri era; Western urban planning; urban society;
urban renewal; physical-spatial evolutions.
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