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 *( ش  3001- 1320شهری در ایران )  ات تغییر 

 ی سیدرسول ابطحی ترجمه، (Willem Floor) و ویلم فلور (Eckart Ehlers)  اکارت اهلرزنویسندگان: 

 مقدمه 

 ی زندگ  ی فرهنگ  یدر الگوها   اتی رییرضاشاه نه تنها منجر به تغ  ی شهر  سازیمدرناز    یاصالحات ناش

تغییراتی ایجاد کرد.   ییفضا  یدر سازمانده   ی، بلکه حتشد کشور    یو ساختار اقتصاد  رانیدر ا  یشهر

به کرد،  یخود را دنبال مهای پدر  استیدر زمان محمدرضا شاه، که س  آنهاکامل    ریتأثتغییراتی که  

 تدریج محسوس گردید. 

و   ه یبر تجز  -ه  در زمان رضاشا  ی شهر  اترییتغ  -خاص خود  در این مقاله به منظور رسیدن به هدف  

 -  2ییمجدد فضا  یسازمانده   - 1کرد:    م یسه جنبه تمرکز خواه   در  رانی ا  یشهر  ی توسعه  لیتحل

 . یشهر  راتییعواقب تغ  -3و   ی اقتصاد  راتییتغ

، به ی گرید  دهیپد  بدون شباهت به هر  «شهر»است که    نیا  ما در نوشتن این پژوهش  یفرض اساس

ا  ی اقتصاد   - یو اجتماع  ی اسیس  تحولاز    ی نماد هیچ پدیده یا و تا به امروز،    هشد  ل یتبد  رانیدر 

با ی پهلوی را نشان دهد.  و تغییر در دوره  سازیمدرنمانند شهر نتوانسته است خصوصیت    نهادی

. با توجه اندنپرداخته  ینیشهرنش  ی امدهایرضاشاه و نه منتقدان آن چندان به پ  حکومت ، نه  این  وجود

مردم را به شدت تحت   ی زندگ  ، رخ داد و اغلب  یشهر   شناسیریختکه در    ی اعمده  رات ییبه تغ

داد،    ریتأث پژوهشیقرار  و  ا  نوشته  ندارد  باًیتقر  نه یزم  ن یدر  که میحداقل  یا    وجود  گفت   توان 

و   ییناظران معاصر اروپا  ،در واقعهستند.    بسیار کم و ناکافی  ینامتناسب  شکلبه    های موجودنوشته

اعمال   ر طبقات پایین جامعه ب  ی جامعه باالسطح  از  که    ،یشهر  راتییاز توجه به تغاغلب    یرانیا

البته بلندمدت )  استیس  ک ی  نبود  صورتی که   در   .روند یفراتر نم   این تغییراتو اثرات مطلوب  گردید،  

به علت  به  یبو مقررات(    نیقوان  نه  منجر  ناش   ی برخایجاد  شک                                                                                                                 شد.   یاز تحول شهر  یمشکالت 

 د ی، بام یقرار ده   یمورد بررسرا    ، ش1300سال    پس از در ایران    یشهر  شناسیریخت  نکهیقبل از ا
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که دهد  یبه ما امکان مکار    نیا  .میبه طور مختصر شرح ده   این تاریخقبل از  آن را    یاصل  یهایژگیو

 .میقائل شو  زیتما  مورد توجه ما است،   نجایکه در ا  یموضوع، یعنی  دو دوره  نیا  نیب

 ران ی ا در    ی سنت   ی شهرساز

عنوان به    هاویژگیاین  که    ند دشیمشخص م  چند ویژگیبا    ش،1300از سال    پیش  رانیا  ی شهرها

همانطور که در   .شوندگرفته میدر نظر    یاسالم  ی انهی خاورم  در   ی شهر سنت  یبرامعمول    یانمونه

 یها ، بازار، حمامجامعمسجد    یمرکز  تیموقع  ازعبارت بودند  ها  یژگیواین  ،  نشان داده شده  1شکل  

 ، یعموم  های ساختمان  ن یدر اطراف ا  .قرار داشتنددر مرکز شهر    شتر یکه بتأسیسات    ریو سا  ی عموم

 ، ندمرتب شده بود متحدالمرکز به صورت در حالی که  . این مناطق واقع شده بودند ی مناطق مسکون

 . گشتندمی  زیمتما  های قومی از هم با توجه به ویژگی  اغلب  ها این محله  .شدندسیم میقهایی تبه محله

بسته شود،   یخارجمهاجمان  در برابر    ستتوانیکه م   ییهاتوسط دروازه همچنین  ها  محله  ییجدا

قرار داشتند   چیدر پ  چیپ   کیبار  یهاکوچه پس کوچهها،  در بین این محلهگرفت.  قرار می  دیتأکمورد  

. از ندشدیختم م بستی بنهابه کوچه  گریو از طرف د  ندشدیسو به بازار متصل م   کیاغلب از  که  

ثروتمندان   عموماً  ، در این ساختار  شد.یاستفاده م  یمحل  وآمدرفت  یبرا  صرفاً  ها کوچه پس کوچهاین  

مسلمانان در ر یغیا    و   افراد نجسکه فقرا،    ی در حال  ، کردندیم  یآن زندگ  کینزد  ایدر مرکز شهر  

 ، رانیکوچک و متوسط ا  یاز شهرها  یاریبس  کردند.یم  یشهر زندگ  یدر حومه  ایجداگانه    ی هامحله

  اند.خود حفظ کرده یم ی قد  یها را در قسمت  یساختار سنت  نیتا به امروز ا
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  ی بررس  «، یدر دمشق امروز   یو غرب   ی»عناصر اسالمک، دتمان:    . منبع: یاسالم ی: مدل شهر سنت1شکل 

 .  64-8 :(1969) 21 ییایجغراف

 شهرهابنابراین    ،شدمی  یسازمانده   ی خصوص  میحفاظت، سرپناه و حفظ حر  ی فضا برا  ،در شهر سنتی

استقرار معموالً محل که ،  هم  ارگ شدند.یمحافظت م واریداخل شهر، با د  یها از محله ی مانند برخ

ی عموم  فضایکه  ها،  به همین شکل، کوچه.  بود  وارها ید  یتیامن  یجنبه  ی از، نمادحاکم شهر بود

و بر   ند کننده بودجی گ  بهیغر  ک ی  یناشناس و برا  کردند، یمرتبط مآن    یخصوص   فضای را به  شهر  

زندگ  یفضاداشتند.    دیتأک  ی خصوص  میحر و  بود  گریکدیاز    یکار  و جدا  بازار  مانند  کار  فضای   . 

ها جزو فضای خصوصی بود. ی عموم و فضای زندگی مانند خانهبرای استفاده  ی عموم  یهادانیم

محله تمکان  سها  بود  ن ی مأت  ستمیابع  نزدیک مناط  ن یبهتربنابراین    ،آب  شهر،  به ق  مناطق   ترین 

 .بودند  آب  ن یمأ ت  ی هایورود

 هااین خانه  به همین علت شدند.  میگل ساده ساخته    ا ی  از خشت خام  و  ها عموماً کوچک بودندخانه  

 ها خانهبنابراین    . دوام بیاورند  ی مدت طوالن  یباران برا  توانستند در برابرینداشتند و نم چندانی  دوام  

ها به خانه  نیاز ا  یادیز  درصد   در نتیجه  شدند.یم   دوباره ساخته و    گشتندیم  متروکه یا  اغلب خراب  
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مناسب    یبرا   ضعیف   ی نگهدار  علت اساس  بودند.نسکونت   :معاصر  ی غربشخص    یک  ی ابیارز بر 

شوند، یم  به طور مجدد ساختهتازه    ی هاآنها دائماً در مکان  . هستند  ی بد  یها خانه  یم ی قد  یها خانه»

علت به   دارا  یرانیا  ی شهرها  همین  زیادی خرابه  یمعموالً  خانه  شتریب  1« هستند.  های  با ها  این 

خانه   اط ی که به ح  ،در  کیو تنها    شدندمیجدا    یاز مناطق عموم   یکنواخت و بدون پنجره  یوارهاید

در   دگی و نشیمن زن  یفضا خصوصی در خانه بود.  فضای  و  در بیرون  ، رابط فضای عمومی  شدیباز م

 نداشتند.   )اندرونی(  یو داخل  یرونیب  یجداگانه  حیطم  چی ها ه اغلب خانهو    قرار داشتاز خانه    یاگوشه

 ، بزرگ  ی شهرها  نیرنشیمناطق فق  بودند و در  کشاورز  ی که ساکنان آنیدر شهرها   ژهیامر به و  نیا

 حیطم کیو  ییرایپذ فضای  کی یدارا افراد ثروتمند  ی هاخانه  در شهرهای بزرگ، البته  صادق بود.

هم از از نظر شکل و    هم  رانیا  یساختار شهر  یدر کل، در آغاز دوران پهلو  بود.زندگی    یخصوص

 ی بارهتواند دریم  یبه راحت  یاز پهلو  شیدوران پشهر یزد در  از    ریشرح ز  بود.  ی سنت  ، کارکردنظر  

 صادق باشد:   رانیا  ی تمام نقاط مرکز  ایران در حدود  ی شهرها  ریسا

سنگفرش نشده   ف،یکث  ک،یها بارابانیخ  است.  انبارهای آنآبو    هاریآن تعداد بادگ  یاصل  یهایژگیو

حاکم شهر، قرار ، که در آن ارگ، محل اقامت  قسمت قدیمی شهر ...  هستند.  پر از شن    مه ینتا  و  

مستحکم شده تا در برابر   طراحی و   ی به خوب  ارگ  خندق است.یک  ها و  برج،  وارهاید  یدارا  دارد،

مناسبی دارد، در حالی   و نورشده  نسبتاً خوب ساخته    یبازار اصلباشد.    مقاوم  ی مردم شورشیحمله

 2هستند.  فیو کث  اریک ت که بازارهای جانبی

خود را   یهیاز ظاهر اول  یزیچایران    یامروز   یکه مراکز شهرها  دیتوان دیم بر اساس این توصیفات،  

کرده بودند.  همچنین   اند.حفظ  کوچک  مشابهی  شکل  به  استثنا شهرها  تبر  یبه  و  که زیتهران   ،

،  ایران  ی شهرها  دیگر شد،  یزده م  نی نفر تخم   150،000و    210،000  باًیتقر  ب یآنها به ترت  ت یجمع

گفته ،  ش1310ی  در دهه  جمعیت داشتند.نفر    100،000، هر کدام کمتر از  ش 1310در سال    یحت

، همدان، اصفهان، کاشان، کرمان، کرمانشاه، مشهد، قم، رشت و یانزل  یعنی  فقط ده شهر  شده که

تنها به عنوان مراکز   د یبا  گر ید  ی شهرهابنابراین    3.هزار نفر داشتند  80تا    30  ن یبجمعیتی  ،  رازیش

  شوند.  یتلقند، داشت  ی امنطقه  تی اهم   بیشتر  کهکوچک    یشهر
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 شهرنشینی 

 یینفر در مناطق روستا  ون یلیم  9/ 3در شهرها و    یرانیا  ونیلیم  47/2اً  بی، تقرش 1304در حدود سال  

، اما افتی  ش ینفر افزا  ونیلیم  13/ 3به  ایران    تیجمع   ش، 1313که تا سال    با این   کردند.یم  یزندگ

 چی دهد که ه ینشان م  امری که  ماند،  یباق  رییبدون تغ  جمعیت شهرنشین و روستانشین    درصد

 ت یحال، پس از آن، نرخ رشد جمع  ن یبا ابه شهر صورت نگرفته بود.    روستا  ای ازعمده  مهاجرت 

  4. بود  ی شروع آغاز مهاجرت به مراکز شهرنشان از    که   افتی  شیافزا  یقابل توجه  زانیبه م  یشهر

و  ای توسعه  ی هااستیس  به علت  یبخش  دهیپد  نیا به  بود که   یصنعت  یهااستیس  ژهیدولت،  آن 

برا  یدیجد  یشغل  ی هافرصت زن  ی را  و  مرد  مناسبکارگران  شغل  که   داد. میارائه  نداشتند،    ی ی 

تأث  یتا حد   نی همچن از دهه  تیواقع  نیا  ریتحت  بهداشت  ش، 1310  یبود که  بعد خدمات   -یبه 

و   سالمت عمومی و    یبهداشت  طی، به شدت به بهبود شرابودمتمرکز شده  که در شهرها    ،یدرمان

 کمک کرد.  ی تولد شهر  زانی م  شیافزا  نی همچن

از آنها   یاریآبادان(، که بس  نمونه)به عنوان  هم    یهشت شهر نفت   یبهتر برا  یمشاغل و امکانات پزشک 

مانند   یدر مراکز رشد صنعت  این امکانات پزشکی  5عوامل جذب مهمی بودند.به وجود آمدند،    چیاز ه 

که   ؛ شهرهاییشدند  یم  افت ینیز  خزر  ی دریای  حاشیه  دیجد  ی از شهرها   ی تهران، اصفهان و برخ

زا  عامل درون  کی  دیجد  شهرنشینانهجوم    6های شغلی داشتند.فرصت  یهزاران کارگر صنعت  برای

برنامه توسط  که  نگرفت  زانیربود  قرار  توجه  زمورد  ر  رای،  به  فقط  توجه   ی شهر  یشناسختیآنها 

 زاتیکه ساختارها و تما  ست یآور نتعجب  نیبنابرا.  نادیده گرفتندرا    ی شهر  ی توسعه  ویژه داشتند و به  

شد  رانیا  امروزی  یشهرساز  یاساس آشکار  و  تغش    1310سال  از    .ایجاد  و  رشد  بعد،   رات ییبه 

 کرد:  جادیا  یپهلوی  دوره  رانیرا در ا  سازی شهر  یاساس  یسه الگو   ،ها شهر  کارکردی

 یمراکز سنت  یشهر  ینوساز -1

 ی م یقد  یگسترش شهرها -2

 د یجد ی شهرها  س یسأت -3

، داشتندبا گذشته    یآنها گسست قاطع  اینکه  اول  .کندیرا مشخص م   یاساس  ی نکتهدو    تحوالت   نیا

، گیری شده بود. دومی جدید از نوع مدرن و غربی هدفتوسعهبه سمت اشکال    ی رشد شهر سنت  رایز
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برا  یشهر  اترییتغ از ساختارها وگونه  ی در زمان رضاشاه راه را  ا،  یشهرنمای    هایی   رانیکه در 

  د.نمو، هموار  هستندحاکم    یکنون

 ی شهر   ی اصول نوساز 

به    حکومت   یشهر   سازیمدرن  استیس که   ی رسم   راتییتغ  ن یترکنندهینیتعاز    یک یمنجر  شد 

 ی م ی قد ی ساختار مراکز شهرها د یتجد یعنی ؛قرار داد ر یرا تحت تأث رانیا ی شهر سنت یشناسختیر

از رشت در شمال تا بندرعباس در جنوب اعمال   کسان یکه به طور    ایطراحیبر اساس اصول  کشور  

تأمل بدون  ،  یخیرشد تار  ی موارد بدون در نظر گرفتن الگوها  شتر یدر ب  یشهر  ی اصول نوساز  د.گردی

 کی  زیر  گزارش  به کار گرفته شد.  ی بوم  یفرهنگ  یها ارزش  تیرعابدون    ای  یمعمار   یهادر طرح

 است:   ش،1310  حدود سالمشهد در   ت یدر رابطه با وضع  ی ناظر خارج  کی  نمونه از

بس  م یتصم ...   تخراز ساختمان  یاریگرفته شد که  برخ   بیها  گردد  کیبار  هایراهاز    یو  . عریض 

پایان پس از    که  هستند  دادن شهردر حال برش  یی اروپا  یالگو روی  از    ید یجد  عریض   هایخیابان

 7د یافت. نخواه بهبود   ار ی، ظاهر شهر و ارتباطات درون آن بسکار

 ها کز شهر ا مر   کارکردی   رات یی و تغ   د ی جد   های ابان یخ   ی الگوها 

و معماران شهر   زانیربه مهندسان، برنامه  داخله )کشور(وزارت    ش، 1310آذر  20  خیبه تار  یادر نامه

شهر و اطراف آن   یمرکز  دانیم *بندیطرح  را در مورد  ر یز  ی ها ، دستورالعملرانیدر غرب ا  ریمال

 دهد: یارائه م

 باشد متر    5/3  روهاادهیپ  و عرض متر    / .5  هاجویمتر، عرض    16  دیبا  مسیر تردد خودروهاعرض    -1

 شود.متر می  20که در مجموع 

 :را داشته باشد  ریبه داخل ابعاد ز  رونیاز بباشد و    رهیدابه شکل    دیبامرکزی   نمیدا  -2

 متر   3/ 5...................................................    )عرض(   یرونیرو بادهیپ

 متر   /. 5...  ....... .............................................  )عرض(   ی رونیبجوی  

 
* layout 
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 متر   16  ...........................................................)عرض(  مسیر تردد 

 متر   ./ 5................  ......................................  )عرض( یداخل  جوی

 متر   3/ 5  .. ................................................   )عرض( یرو داخلادهیپ

 متر  16  .... ..................... ...............................  ، شعاع یچمن مرکز 

همکف   یباشند و طبقه  کنواخت ی  د یبا  هاابانیخ  در طولو    میداناطراف    یهیها در ناحساختمان  -3

 دوم را اضافه کرد.   یمحکم ساخته شود تا بتوان طبقه  یبه اندازه کاف  دیبا

متر در عمق خاک   1  دیبا  وارهایمتر باشد. د  5/3  کمتر از  دیمغازه نبا  کی ی  جلو   ابانیخطول    -4

متر عرض   . / 3  دیبا  وارهاید  ی که قسمت باال  یدر حال  ؛ متر باشند  / .75  دیآنها بات  م ضخاد و  نباش

 د.نداشته باش

 .سطح باشند  کیدر    قاًیدق  د یبا  دانیها و مابانیخ -5

متر باشد. ارتفاع   4  دی دهند بایم  ل یرا تشک  ابانیخ  ی که نما  ییهاهمکف مغازه  یارتفاع طبقه  -6

 متر باشد.  3/ 5  د یدوم با  ی طبقه

 شوند،می  انتخاب  ییآب و هوا  شرایطمیدان براساس  ها و اطراف  ابانیدر امتداد خهایی که  درخت  -7

 د.نکاشته شوی مساوی از یکدیگر  با فاصله  دیبا

 . در عین حال متر باشد  2/ 5باید    و ارتفاع آن  وداز چوب چنار ساخته ش  دیها بامغازه  یدرب ورود   -8

 د.نباشداشته    ی اشهیش  هایقاب  هر دو قسمت درها باید 

 منتقل شود.  هاسمت جوید تا باران و برف به  نباش  دارشیب  یکم   دیتردد با  مسیرهای   -9

شوند باید استفاده می  هاساختمانهمچنین  ها و  مغازه  نمای،  هاخیابانکنار    ی که برا  ییآجرها  -10

 8د.نارتفاع داشته باش  نچیا  3عرض و    نچیا  4/ 5طول،    نچیا  9  دقیقاً

 ی کند که مبنایرضاشاه را آشکار م   ی شهر  ینوساز  است یس  وار نمونه  ی هااز جنبه  شماری  ، باالمثال  

 یکه نه تنها الگو   از آنجا   بود.  ش، 1312آبان    22  « در تاریخ  ابانیخ  ضیعرت  1312فرمان  »آن    یقانون
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شده بود،   یزیربرنامهبه شکل یکسان    برای سراسر کشور  زین  ها آن  بندیشکلبلکه طرح و    ها،ابانیخ

 ی شده  یبازساز  یهابخش  یمعمارزیادی در    یکنواخت ی  منجر به در زمان رضاشاه    یشهر  ینوساز

 ی مرکز  میداندو طبقه در    ی ها ساختمان  ایجاد،  ی معمار   نیا  ی اصل  ی هایژگ یاز و  ی کی  شد.   شهرها

و   شهربانیها،  ، بانکیشهر  تیریمدمانند    یاغلب توسط ادارات دولتها  شهر بود که این ساختمان

قرار داشتند که بیشترین فضا را به خود   ها مغازههم    د یجد  ی هاابانیدر خبودند.  اشغال شده    رهیغ

 کینئوکالس  یهاستون  ی، به وسیلهدیجد  یهاساختمان  نیاجلوی    هایابانیخ  .اختصاص داده بودند

نقاشی شده بودند.   یآبیا  زرد  متمایل به    ی هارنگ  بااغلب  شده و به شکل یکنواختی    نیزده تزئرونیب

ی اینها  همه بودند.شده  ی بندچارچوب  ی برگچ نات یها اغلب با تزئها و پنجرهخانه  یورود همچنین 

هایی را تشکیل دادند که به ویژگی  ، کمانی  و  بدون پنجره  سردرهای کوچک،    هایبرجی  به اضافه

. این دش  ی شهرها در زمان رضاشاهظاهر دوگانهبه  منجر    ی کهسبک  9؛سبک پهلوی معروف گردید

  در برابر مدرن    های و خیابان  ی مرکز  نادیدر اطراف م  کینئوکالس  ی نماظاهر دوگانه عبارت بود از:  

 قدیمی.  یمسکونتجاری و    ی ها بخش  یسنت  ی معمار
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،  زلر همنبع: ا، ا  پس از جنگ. یدر زمان رضاشاه و در دوره  رات ییها و تغابانیخ یسنت  ی: همدان: الگو 2شکل 

 .  50(، شکل1980)دارمشتات،  ، ییایجغراف یمطالعه   کی ی : مبانرانیا

 ها شهر  ی توسعه  ،طراحی شده بود  کل کشور  یبرا  تمرکزمبه شکل    یزیرل برنامهواص  با وجود اینکه 

از   زیدر تبر  دیجد  ی هاابانیخ  در حالی که   دید،به خود  را    رات ییتغ  نیترتهران بزرگیکسان نبود.  

به   مدرن احداث شد.  ابانی خ  ک یدر کرمانشاه تنها  پیروی نکرد.    *شطرنجی  ی شبکه  معمول  یالگو

 ی بلوار از هزارتو  کیدارد، اما تنها    یابلندپروازانه   ی هابرنامه  حاکم شهراگرچه  »،  زدیدر    شکل  نی هم 

حداث این از ا  ی حت  بافت قدیمی شهردوستداران  ت. درحالی که  عبور کرده اس  ی م یقدهای  کوچه

 
* grid-iron pattern 
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اجرا بر اساس حس تقارن    صرفاً   ای شبکه  یموارد، الگو  یدر برخ  10« .کنندیاظهار تاسف م خیابان هم  

باشد. مفید  هدفی  به  رسیدن  برای  اینکه  تا  در    گردید  نمونه،  عنوان  جدبه  راه  سه  به   د یکرمان 

می  یتجار   ی رهایمس حالشدوصل  در  چهارم  ی ،  سادگ  ن یکه  به  حومه  یراه  پا  ی در  به   ان یشهر 

 11.دیرسمی

 1ی جدول شماره 

 ش( 1304- 1309های جدید که در تهران ساخته شد )تعداد خیابان

 عرض واقعی   عرض قدیمی )متر(                                 طول )متر(

 متری   18خیابان  3  8-16 37002

                                                                      متری   24خیابان  4                               9-17                                             10205

 متری   26خیابان  2                              12-20                                              6365

 متری   29خیابان  1                             12-18                                                      -    

 متری   30خیابان   7                                 8-25                                               23275

 متری   40خیابان    1                                   -                                                    1830
 . 114،  (ش  1310 )تهران، ی شهر تهرانی احصائیه نامه دومین سال، منبع: شهر تهران

 بیتخر.  کردند  ر ییتغ  قاًی عم   ی شهر  ی نوساز  استی تر با سکوچک  یمراکز شهربه ویژه  ناگفته نماند که  

 ی منابع شهر  تیبا توجه به محدود،  ذکرشده  طراحیو    یبراساس اصول معمار   آنها  ینسب  یو بازساز

 ی شهرها   د.نمو  بیتخرکرد  هم از نظر کاراز نظر شکل و  هم  را    نآنا  یاصل  ی ساختارها،  این مراکز

 ی اصلی و فرعیهاابانی از خ  یاشبکه  .قرار گرفتند  ر یتحت تأث  گر یتر مانند تهران به طرق دبزرگ

 هی شبکه  مدرن    یابانیخ  ی الگوها  با   شهر را   یسنت  ی هاقسمتاز    ی عیوس  یها ساخته شد، که بخش

مربع   لومتر یک  1/ 8  از  ش یکه ب  تهران برآورد شده  در مورد  .کردیم  میتقسبود،    *ی چرخش  ایبه شبکه

 12.اختصاص داده شد  هادانی و م  هاراهشهر به  قسمت مسکونی قدیمی  درصد از    9  ای

 

 

 
* spin-web-like 
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 در مراکز شهرها   د ی جد  ی ها و ساختمان   سازی خانه 

ها در مخالفت  ی . اگرچه برخشدنادیده گرفته می  دیاموال بامالکیت  ،  دیجد  ی هاساختمان  ایجاد  یبرا

بعد یعنی ی  در دهه  هاییمخالفت  چنین د، اما  گردی ها مطرح  یبازساز  نیا  برضد   ش، 1300  ی دهه

نیافتند.  1310ی  دهه بروز  جرأت  تصو  ش، 1310اردیبهشت    3در  ش،  به   دیجد  یقانون  بیبا 

استفاده   ها شهر  یتوسعه  یبرا  یشهر  یدر محدوده  ی اجازه داده شد تا از امالک وقف  هایشهردار

مجلس   . اماکردیرا ممنوع م  های وقفینیبود که فروش زم  یاسالم  نیقض قوانان  این قانون،  کنند.

در ،  رضاشاه  یریگپس از کناره. با این حال،  کرد  ب یقانون را تصو  ن ی، اهای شدیدنارضایتیبا وجود  

 .  د گردیلغو    ش، 1321سال  

با دو مثال  شاید بتوان، امری که  شد اجرا می یگیری زیاد سختا شدت و ب یشهر ی نوساز یبرنامه

بود که تهران   یدر امتداد بزرگراه   ددتر  یاصل  چهارراه  کیشهر    یمرکز  دانیم  ،ریدر مال.  نشان داد

سه مورد بود.  شکل    لی مستط  ابانیخ  ی چهار خروج  یدارا  دانیم  نیا.  کردیخوزستان متصل م  را به

 رفت. میبه سمت اراک، قم و اصفهان    راه  ک ی  داشتند.  ی اعمده  ی امنطقه  تی اهم   د یجد  ی هاراه  نیاز ا

فضا   جادیا  ی برا  .شدبروجرد هدایت میبه سمت    ی و سوم،  و تهران  نیبه سمت همدان، قزو  یدوم

 تفکیکی که در موجود با توجه به    ی هامتر مربع در سازه  7000  باً ی، تقردیجد  ی ساخت و سازها  یبرا

 :شدمی  بیتخرباید  آید،  می  ریز

 مترمربع   2193شخصی                    یخانه  11

 مترمربع  564         مغازه                          10

 مترمربع  539خانه با مغازه                         2

 مترمربع   2862کاروانسرا                              6

 مترمربع   330   گاراژ                                  2

 مترمربع  316اصطبل                                  2

 مترمربع   297هتل                                     1
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ا بر  تقرنیعالوه  زمرمت  500  باًی،  از  بایرزمینو    یکشاورز  ی هانی مربع  کاربری   دیبا  های  تغییر 

 افت یاز مالکان سابق از دولت غرامت در  ی قابل ذکر است که فقط برخشدند.  می  یابیازبیافتند و  می

 13.کردند

 یدر مراکز شهرها   نیرنش یفق  ی ها، کاهش محلهدیجد  های برای ایجاد خیابان  گر ید  عللاز جمله  

 بر  دیها اغلب باخیابان  نیا  بود.  یموتوروسایل  تردد    رایآسان شهرها ب  یدسترسایجاد  و    یم یقد

  آنها از    یاریبس، بنابراین  ند دشمیساخته    ،ها در آن قرار داشتندها و ساختمانکه خانه  هایینیزم

 .شدند  بیتخر

 ی و بازساز ی سو، شامل پاکساز  ک یاز کرد. یدو هدف را دنبال م ی شهر یدر تهران توسعه و نوساز 

، گر ید  یاز سو  بود.  شهر  قدیمی   یو شمال غرب  یمرکز   ی هادر بخش  ژهی ، به وسطح پائینمناطق  

نمونه مهمترین  ،  ییکاخ به سبک شبه اروپا  نی، همراه با چندریچشمگ اریبس  ی ادار  بناهایساخت  »

از اسالم ، مانند   دوران پیش، به سبک  ییساخت و سازهاهمچنین    دوره بودند.  نیا  ساتیتأس  از

شهربانی مرکزی  دادگسترساختمان  وزارت  مل  ی،  بانک   یانهیگرایمل  عالیق  یکنندهمنعکس  یو 

 عمومیظاهر    آرایش   در خدمت  د یشهر با  های قسمتکل  »،  نیعالوه بر ا  14« بود.ایران    د یجد  حکومت 

می]تهران[   خانه  تخریب  ی هاخانه  بنابراین15.« گرفتندقرار  با   .ندنشد  ن یگزیجا  دیجد   ی هاشده 

که تهران    ی اصل  های و راه   اکثر معابر »ش:  1314در سال    ایتانیبر  ی تجار   ی وابستهبراساس گزارش  

 فرش یا سنگدر دو سال گذشته آسفالت  هستند،    د یجد  های ساختمان  یتعداد قابل توجه   همراه با 

،  رانیدر نقاط مختلف ا  یاز مراکز شهر  یاریدر بس  دیها و معابر جدابانی خدر حالی که    16.«اندشده

 فرش نشدند.سنگیا    ، آسفالتتهران  برخالف

اقدامات زور و  از    د یمطلوب با  ج یبه نتا  ی ابیدست  یفت و دولت برا رنمی  ش یهموار پ  شه یهم   رییتغ  نیا

. شخص رضاشاه  میمستق  یداشت، از جمله مداخله  ی اجبار اشکال مختلف  نی ا.  کردیاستفاده م  ی اجبار

 ا یدو طبقه    دیشده بانیی تع  ی هاابانیها در خساختمان  ی که همه  نیبر ا  یمبن  ید یمقررات جد»

هستند که اموال کنند مجبور  ینم   ت یرعااین مقررات را  که    یمالکان.  باشند، وضع شده است  شتریب

این   مدت زمان کمی بعد از اعالم  دهند.یرا م  هاکار   نیاانجام  که قول    بفروشند  ی به مالکانخود را  

 ی هاابانیدر خشهردار    با   همراه   کردند، ور می، در حالی که مردم را از سر راه او دشاه  ضا ر  ، مقررات



13 
 

من به ارتش   هستند؟   یطبقه هنوز باق   ک یزشت و   یها مغازه  ن یچرا ا» :  دی او پرس.  زدیتهران قدم م 

 شان یهامغازه  ایاضافه کنند و  های خود  به مغازه  ی گریدی  تا طبقهام که مالکان را مجبور کند  گفته

که ارتش   یی در جا  دیتوان یم  ، هستید  یرنظامیغ  کیکه  شما،    ایدانم که آ  یمن نم.  دنشو  بیتخر

کار شد و در عرض   به سرعت دست بهمقام مسئول    نیاپس از آن،  «  ؟دیشکست خورده، موفق شو 

بمباران آسمان  که از    دیرس  یبه نظر مرا تخریب کرد، به طوری که    ها خیاباناز    ییهاچند هفته بخش

 17.«اندشده

 ند وجود داشت  زدیمانند سمنان و    رانیدر ا  ییهنوز شهرها  ش،1350  ی هده   لیر اواهمین علت د به   

 ی پابرجا و مسکون  یکه هنوز تا حد  هاییخانه  میاناز    شد دید کهی را میدیجد  یها که در آنها جاده

موارد مربوط به   ر ی، ساخت و ساز و سایطراح  یها برایشهرداربودند.  عبور کرده    بودند،   رانیو  ای

 سازی و پیشرفت به  یبرا  یکم  ار ی، اختیداشتند، هرچند، به طور کل  یمقررات  د یجد  یها ساختمان

وجود   یقانون  18ند.بود  ری و دست و پاگ  یناکافش،  1307سال    ، مربوط بهموجود  نیقوانکارها داشتند.  

شهردار به  که  م  یداشت  برا  ی نیزمتا  داد  یاجازه  اما    یدار یخر  ی سازراه  یرا  شهرداری کند، 

اجازه   ی اگرچه طبق قانون به شهردار، بخرد.  که در دو طرف جاده قرار داشترا    ی نیزمتوانست  نمی

بودداده شد افزا  تا   ه  امالک  ش یدر  ا  ک ی  ، ارزش  اما ظاهراً  باشد،  حق هرگز مورد   نیسهم داشته 

  19. شدند تا اینکه رعایت شوندگرفته میبیشتر نقض و نادیده  مقررات    نیهمچن.  استفاده قرار نگرفت

 ی در مراکز شهر   د ی امکانات جد 

 عمدتاً   هابرنامه  نیحال، ا  نیبا ا   .دیشرا سرعت بخها  رساختیرضاشاه بهبود ز  یشهر  یبرنامه نوساز

تمرکز ،  یحیامکانات تفر  ریها و ساعالوه بر پارک.  در تهران متمرکز بودند  ژهیتر و به ودر مراکز بزرگ

در   یکم  اریمتأسفانه، مطالب بس  بود.  یخدمات عموم   ریبهبود آب و فاضالب، برق و سا  یبر رو  یاصل

باقی   کافی اسناد  ،  کشور  تختی، به عنوان پاتهراناز  و فقط    ها در دسترس است شرفتیپ  نیمورد ا

ها و جوی  ها خندق،  هادان ی ، می بایر و رهاشدهها نی زم  ی همهش،  1307بهمن    16قانون  مانده است.  

 ی برا ی محلبه  نی و همچن ها و پارک هاگردشگاهبه  یاراض ن یاز ا یبخش واگذار کرد. ی را به شهردار

معادل   باً یگز تقر  ک یگز مربع )  144800حدود    ب یترت  نیدب.  شد  لیتبد  ی شهردار  یها ساختمان

در همچنین    شد.  لیاز آنها به پارک تبد  گز مربع  64424که    شد  به شهرداری واگذارمتر است(    کی
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گز  12434آباد )مساحت کل:  معروف به چهارراه حسن  یم یش، سه چهارم قبرستان قد1308سال 

 به همین شکل،   . به کار رفت  ی شهردار  ی هاساختمان  ی محل برا  ی هیبقو    شد  لیبه پارک تبد،  مربع(

د سرق  یگریگورستان  نام  )مساحت:ببه  برا  گز  107713  رآقا  فردوس  ی مربع(  پارک  و   یاحداث 

تهران  های  ها و پارکگردشگاه  مساحت   ش، 1310سال    تا   نابراینب  استفاده شد.  ی دولت  یها ساختمان

 20بود.  متر مربع  71000حدود  در  

 2ی جدول شماره 

 متر مربع(  به )ش 1309در تهران،   یشهردار یاها و گردشگاه هکپار

 ها ی پارکگل      اندازههایباغچه        ها ها      کیوسکها     حوضمساحت کل     ساختمان

74328            1949          746              174                359                     71098 
 . 114،  نامهسالدومین  شهر تهران، منبع: 

 یهمه شهرها  باً یتقرش،  1318و تا سال   وارد شد  به شهرمانند برق    دی جد  ی امکانات رفاه   ریسا

شدند و یبه هم متصل م  یعموم  ی هاو ساختمان  ها ابانیابتدا، خ ها،  . در این طرحکشور برق داشتند

   .شدندایجاد می  سکونت  های محلبه دنبال آن   یبه زود

 3ی جدول شماره 

ش( 1318) برق د یتول ت یظرف ع یتوز  

 وات ساعت(   مصرف )کیلو سال   تعداد نیروگاه شهر

 126500  1306  3 اهواز                   

  25266 -  2 آمل 

 135451  1306  3 اراک 

 120000  1307  1 اردبیل 

 -  1318  1 اردکان 

  37850 1307  1 آستارا  

  128489  1307 3 بابل  

  11000  - 1 باجگیران  

  15900  1315 1  بندرعباس 

  20580  1306 1 بندر گز  
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 وات ساعت(   مصرف )کیلو سال   تعداد نیروگاه شهر

  12000 1316  1  بندر شاه

  12137  1314 4 بهبهان  

  5760  1308 1 بیرجند  

 12880  -  1 بجنورد  

  58000 1305  4 بروجرد  

  -  1307 2  بوشهر

  - 1314  3 دزفول  

  7200 1316  1 فریمان 

  18000 1317  1 گنبدکاوس  

 11800  1317  2 گرگان  

 600000  1315  3 همدان  

 1100000  1305  4 اصفهان 

 54240 1317 2 کاشان

 23350 1313 1 کاشمر

 143000 1309 3 کرمان 

 165000 1311 4 کرمانشاه

 15000 1306 3 خرم آباد 

 36000 1306 1 خوی 

 45360 1306 2 الهیجان

 24000 1310 5 مالیر 

 180000 1310 1 مراغه 

 1000000 - 17 مشهد

3131 1 نهاوند   - 

 600000 1313 1 نیشابور

 300000 1313 4 نوشهر

 4000 1310 1 قصر شیرین 

 125000 1317 3 قزوین 

 - - 1 قم 
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 وات ساعت(   مصرف )کیلو سال   تعداد نیروگاه شهر

 22866 - 1 قوچان

 30744 1314 1 رفسنجان 

 500016 1307 5 رشت

 184600 1314 1 رضائیه

 33000 1317 4 سبزوار

 40000 1312 2 سنندج

 111214 1308 2 ساری

 12000 1309 1 شاهپور

 - 1316 2 شهرضا 

 - 1309 1 شاهرود

 62275 1314 2 تنکابن

 18000 ? 1317 1 شیروان 

 1118603 1308 4 شیراز

 5760 1314 2 شوشتر

 15000 1316 1 سیرجان

 1298160 1306 5 تبریز 

 10500491 1316 4 تهران

 60000 1315 2 تربت حیدریه 

 60000 1307 3 یزد 

 64800 1306 3 زابل

 64800 1311 1 زنجان

.  544- 5ش(: 1318)آذر  41بولتن بانک ملی منبع:   

مانند   س یانگلو    رانیشرکت نفت ا  ی ها از شهرک  ی آبادان و برخ  های بعضی از قسمت  ی به استثنا

. به همین شکل نداشتند  یمناسبآب    یکشلوله  ش،1320تا سال    ی ایراناز شهرها   کی  چی ه   ،اهواز

حمل و  ینه تنها برا  چی در پ  چ یپ  کیبار  ی هاکوچهنداشتند.    آلودگیبدون   و   کافیآب    بیشتر شهرها

، ندداشت  ی شتریب  نهیکه هز  ،ساخت مجراهای فاضالب آب و    ن یتأم  یبرا  ن ینقل مدرن، بلکه همچن

از   ایاصفهان( و    ورشت، سمنان  مثل  عمق )کم  یها چاه طریق  ازیا  شهرها  ساز بودند. با اینکه  مشکل
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تأم  ین یرزمیز  ی هاکانال  قیطر شهرها  آب  این    ع یتوزاما  ،  ندشدیم آب    ن ی )قنات(  طریقدر   از 

پس از به سلطنت با اینکه    یحت   هم، امر در مورد تهران    ن یا  شد.یم  نآ  یآلودگ  باعثباز  رو  ی هاویج

 ها، قناتقنات  این  نیتردو مورد از مهم  بود.صادق    ،ساخته شد  یدیجد  ی ها رضاشاه قنات  دنیرس

 ی ها ها و باغکاخ ی براو دومی  کا یسفارت آمر برای اولی که  ندبود « ص وص مخ» قنات  و  « آبادیمهد»

 . ساخته شد  یسلطنت

تا   1306  ی هاسال  نیب   ماند.  ی تهران باق  یندهیرشد آ   ی بزرگ برا  ی مانعبه عنوان    ی آب کاف  ن یتام

 قیاز طربدین شکل که    کند.  ت یکرج را به تهران هدا  ی رودخانه  آبتا  ، دولت موفق شد  ش1310

 یقسمت شمال غرب  ، که از کرج و تهران  ن یالبرز ب  ی ها به دنبال دامنه  لومتریک  52به طول    یکانال

 هرچند بنابراین    . افتی  ش یافزا  هی بر ثان  مترمکعب  1/ 3تهران  آب    ن یتأم  زانی، م شدمیارد آن  وپایتخت  

بحث   ی جا  21« بود  تختیپا  عیسر  ی توسعهی  عمده  عامل   دیباز شدن منابع آب جد»که  نکته    نیا

رضاشاه سود  ی شهر سازیمدرن ی از برنامه ی شهرهابیشتر از همه نکه تهرا ست ین ی شک اما  ،دارد

 .  برد

 لیتکم انبارها  و آب ها برکهکه معموالً با استفاده از  ، ها(ها و چاهتا)قنیاد شده از دو روش  یبیترک

آب از شهرها، مانند بوشهر،    یبرخ  یبرا  .کردیم  نی را تأم یآب مناطق شهر  در بیشتر مواردشد،  یم

مانند اهواز و شهرها    ریکه در سا  ی در حال،  شدیوارد م  آن  کینزد  یاز منطقه  شهر  از خارج   دیبا

در شهرها به طور قابل   ی بهداشت  تی، وضعجهیدر نت  د.گردییم  هیته  یمحل  ی از رودخانهخرمشهر  

ن  ی امالحظه باال  . افتیبهبود  محله  ت یجمع  ی تراکم  شراشهرها  یمیقد  ی هادر   یربهداشتیغ  طی، 

آنها و همچن  هااین محلهها در  خانه اطراف  بین    ن یو  آنهادر  به ش  ،ساکنان  از   یاریبس  وعیمنجر 

 شد. می  ی مقاربت  ی هاو عفونت  کرم  آلودگی به گرفته تا سل،    ایاز ماالر  یبوم گیر  همه  ی هایماریب

 ی م ی قد   ی گسترش شهرها 

. شودیمشخص م  یشهر  تیجمع  آشکار  ار یبس  شیرضاشاه با افزا  دنیپس از به سلطنت رس  یهاسال

به   انییمهاجرت روستا  ر یچشمگ  رشد   همراه با شهرها  در خود    ت یجمعناشی از رشد    شیافزااین  

منجر   ی و اقتصاد  ی اجتماع  رات یی، تغنیبنابرا  .گردیدزمان  هم  ی کن شهرامس  ب یبا تخربود که  شهرها  
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آغاز    ی شهر  ع یبه رشد سر تناقض و  قد  آمیز مجاورت  ، یمسکون  دیمناطق جد  با شهر    ی م یمناطق 

  د.گردی  ی و ادار  یصنعت

 

 4ی جدول شماره 

 ش 1320 و  1309 ، رانیدر ا یشهر تیجمع

9130 شهر   1320 

 65000  37511 انزلی 

 103874  70000  همدان  

 204598  80000  اصفهان 

 45000  39994 کاشان  

  50000 35000  کرمان 

 88622  60000   کرمانشاه

  176471 65000  مشهد 

 52637  30000   قم

 121625  50000   رشت

 129023   30000 شیراز 

 213542  150000  تبریز 

 540087   210000  تهران

 (. 1943)برلین،  ایران ، تهرانی، آ، 1320(؛ برای 1932)برلین،    توسعه و حالایران: ، ف، هسه،  1309برای منبع: 

 ت یجمع  ی سابقهیب  ش یبه شکل افزا  رانیدر ا. این امر  است  کسان ی  یشهر  گسترش با    ی رشد شهر

 ی شهر  دیکامالً جد  شناسیریخت  کی  اجرایو    یبه بعد همراه با طراح   ،ش1310ی  از دهه  یشهر

در مجاورت مراکز   دیجد  ی هاو ساخت محله  بندیطرح  قیاز طر  دیجد  یظاهر شهراین    شکل گرفت.

 یشهر  یزیربرخالف اصول برنامهحاصل شد.  بودند،    وستهیپ  یکدیگربه  که  به طوری  شهر،    یسنت

 ی در مراکش، که هر دو با هدف جداساز  ها یاصول فرانسو  ای،  ایتانیدر هند بر  ی استعمار  ت ی حاکم 

و   کینزد  یقیرضاشاه تلف  یو مدرن بودند، طراحان و معماران شهر  یسنت  یشهر  های شکل  دیشد

 در معماریکه    ،یاصل  ی هاانیست که شرنیآور  تفگ، شنیبنابرا  22دادند.  حی ترج  بین این دو را  مأنوس
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  ی طراح» ی،ک، شارال  منبع:  .ش 1337، حدود سال هاابان یخ الگوی و  ی: مشهد: بافت شهر3ی  تصویر شماره

 . 180-91: 15 ایجغراف ، «ران یا یشهرها شکلمجدد مدرن در 

 د یجد  یهامحلهبرای    یاشبکه  یالگو   یبندطرح  هایشدند، محور  کشیده  یم یقد  یشهرها  یسنت

منظم   یشبکه  کیبه عنوان نقاط شروع    هینقل  لیوسا   مرور  و   عبور  یاصل  یها انیشردر واقع،    .شدند

شمال  یغرب  -یشرق خ  یجنوب  - یو  مابانیاز  عمل  بیها  که  مناطق   یدسترسآنها    شتریکردند  به 

 .نمودندیم  لیتسهرا    یمسکون
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فراتر از   گسترشیو    نوسازیگونه  چیکه قبل از رضاشاه ه   ، یدر مورد اکثر مراکز شهر  ژهیامر به و  نیا

 یشهرهادر تهران و بعضی از دیگر    هرچند  .صادق است،  بودصورت نگرفته  آنها    یم یقد  یوارهاید

 ی با توجه به رشد نابرابر شهرهاحال،    نیا  با  23.داشت  یدوران قاجار   ریشه در  یالتیتما  ن یبزرگ، چن

 یر یو اصفهان بودند که گسترش چشمگ  زیمانند تهران، تبر  یعمدتاً مراکزبه بعد،    1304از سال    رانیا

 را تجربه کردند. 

 

،  «ران یدر ا سازیمدرن و جدید  ی نی: شهرنش4 یشهرها»، لرزهامنبع: ا،  مدرن شده. ی : مدل شهر اسالم4شکل 

 . 623-29، 1991،  5جلد  ، کایرانیا ینامه دانش

 خشتی و  ی سنت  ی شهر با معمار  ی م ی قد  ی هاهسته  ت یشده و پرجمعمناطق متراکم ساختهبر خالف  

نظر    یشهر  دیجد  یها، محلهیگل  یحت  ای از  از نظر شکل و هم  قابل توجهکارهم  تفاوت   ی کرد 

متحدالمرکز در اطراف مراکز   یها در حلقه  در خیلی از موارد  ، کهدیجد  یها حلهم  یمعمار .شتنددا

و با ساخته شده  که از آجر  دو طبقه،    ای  کی  عمدتاً  یها، با ساختمانافتییتوسعه مشهرها    یم یقد

 ی معمار  ات یو جزئ  ینیزم  ی هانقشه  د.گردییمشخص م،  ندهای مسطح حلبی پوشانده شده بودسقف

الگوها که   ؛ کردندیم  ی رویپ  ی غرب  ی یافتهتعدیل  ی از  حالی  مانند قدیمی    ی اساس  یها یژگیو  در 



21 
 

باغچه ساخته اطراف    ایدر امتداد  که    ، خانه  یداخل  ی فضا  طرح و    ها ابانیخ  یبدون پنجره  دیوارهای

سه طبقه با  یادو  یها تر، عمارتبزرگ ی در شهرها .ندماند یدست نخورده باقحد امکان تا شد، می

و  یااجاره  ی هاآپارتمان برنامهبنابراین،    . ندشد  دیجد  ی هامحله  معمول  یهایژگیاز  به   ی با توجه 

، کردیم  ی رویپ  تمرکزمصوب م  یو الگوها   نیموجود از قوان  ی، که گسترش مراکز شهریشهر  ینوساز

 شد.  ل یتبد  ی گسترش شهر  یو به طور کل  د یجد  ی ها محله  جیرا  ی ظاهر   یژگیبه و  ی خاص  یکنواختی

انتزاعی  کی شهر  یکل  دیدگاه  دهه  یاز شکل  اوا  1310  یدر  یک   ش، شروع1320ی  دهه  لیو 

دوگانگی   نیا  کند.یآشکار م  یشهر  ی در ساختارها،  یافت   توسعه  ی به خوب  یتا حد ، که  را  یدوگانگ

 نی در عبلکه  ،  بودن  یمعمار  ات یو جزئ  ی مصالح ساختمان  بندی، در طرح  ی رسم  ی دوگانگ  ک یتنها  

اقتصاد  یاجتماع   یدوگانگ  کیحال، آغاز   نت  چ یبه ه   یمیقد  یگسترش شهرها  . بود  یو   جهیوجه 

 یاریدهد که بسینشان م هانمونه .بود یدرون شهر رییتغ کی شتری، بلکه ببودن هامهاجرت به شهر

مستقر در شهر    ییمالکان روستا  ایمانند تجار بازار    یتوسط افراد برجسته شهر  دیجد  یهااز محله

کز اکردند، از مر  یگذارهیسرما  دیخود را در امالک جد  های آنها پولگردید.    ی مال  ن یساخته و تأم

آنها اغلب   ی م یقد  یگاههااقامتدر حالی که    24مستقر شدند.  د یجد  ی هاشهر خارج و در محله  یم یقد

موقعیت دچار استهالک و تنزل    ها محلهاز    ی، تعدادجه یدر نت.  گردید  ییمحل سکونت مهاجران روستا

نه   ی شهر  یکه توسعه  برجسته گردید  یدر موارد  ژهیامر به و  نیا.  شدند  درونی  یاجتماعو    یاقتصاد

به سبک   دیجد  دیمناطق خر  یو توسعه  یتجار   یها تی با گسترش فعال  بلکه  یمسکون  ی تنها با توسعه

 بود.   همراه  یغرب

 شهرهای جدید 

 ی ها بخش  یهمه  یشاه در توسعهرضا  استیس  موجود،  ی مراکز شهر  یو بازساز  سازی مدرنعالوه بر  

 ر یبه غ شد. ی و صنعت یبه عنوان مراکز ادار دیجد  ی شهرها جادیو اقتصاد منجر به ا یعموم  یزندگ

 و قصرشیرین   مانیمسجدسل  گل، ، اهواز، بندر ماهشر، هفت یآبادان، آقاجر  ای مانند های تازهاز شهر

توسعه   ن ی شیپ  ی از روستاها  ی دیجد  ی شهرها  25، به وجود آمدند  ی نفت  یها تی در ارتباط با فعال  که

ها، مارستانیمانند مدارس، ب  یشده بودند که فقط به چند کارکرد ادار  یطراح  ی اغلب طور  که   افتندی

مراکز   نیااختصاص داشتند.    ی بخش خصوص  ساتیسأها و ت ، بانکیو ژاندارمر  شهربانی  یها ستگاه یا
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با توجه مشخص و متمایز بودند. زیرا    یسبک پهلو  یمعمار  ، با یم یاز مراکز قد  شتریب  ،دیجد  ی خدمات

و ظاهر   طرح در    ی دولت  یز یر، اصول برنامهاین مراکز جدید  ز یناچ  ی سنت  یمحدود و معمار  یبه اندازه

 بود.  به شدت نمایان  و بزرگتر  ی م یقد  ی نسبت به شهرها  این شهرهای جدید 

از   ی هاجنبه  ، خزر  ی دریای حاشیهدر  بابلسر و رودسر  کوچک  شهر  مثال دو      ندیفرا  ن یا  معمول 

بابلسر در مازندران عمدتاً به عنوان  یدر حال.  کندیمآشکار  را    متمایز  یشهرساز تفرجگاه   کیکه 

که در باال   ی از همان نوع  ش یکم و ب  ، یمرکز  یدانم  ک یدر اطراف  اما این شهر    ، افتیتوسعه    یساحل

 ی رشت تا چالوس بازساز   یطول گذرگاه اصلدر  هم که    النیگدر  رودسر    .گردیدمتمرکز    ،ذکر شد

 یها بخش؛ درحالی که  شد یمشخص م  کسانی  یبا چهار ساختمان دولت آن    دیقلب مرکز جد،  دگردی

که   ها اشغال شده بودفروشان و کارگاهتوسط خرده  یاصل  ابانیخهمچنین  و    یمرکز  میدان  کیبار

 شهر بودند.    ی مردم مناطق داخل  رسانی به رای خدمتاول ب  ی آنها در درجه  شتریب

 

  یهادشت  یشهرها، »لرزهامنبع: ا،  رضاشاه. زمان د ی جد  یدر شهرها ی عموم نیادیم  آرایشو    ی: طراح5شکل 

 . 4، شکل 6-33(: 1991) 102 نیزم، « خزر یجنوب

پس   رانیحاکم بر ا  تی امن  شیافزا  علت  به  واریو بدون د  دیجد  یمراکز شهر  جادیگسترش شهرها و ا

در   بیبجنورد و قوچان، که پس از تخرشهرهای  در مورد  امر    نیا  د.گردی  ر یامکان پذ  ش، 1304از  
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مدرن   ی نه تنها الگو  دیجد  های شهرمشهود است. این  شدند، کامالً    ی بازساز  ش، 1308سال    ی زلزله

توسط حمالت   آن زمان  که تا  یاهیدر ناحفضایی باز و بدون دیوار را  د، بلکه  ادن دیرا نشان م  شطرنجی

 26ند.ردکنمایندگی میها مورد هجوم و وحشت قرار گرفته بود،  ترکمن

 :بهتر شدن نبود  یبرا  یرییدهد، هر تغینشان م  ریز گزارش همانطور که  البته  

به   یمحل  ی زدهمقامات وحشت.  انجام داد  ستانی خود را از س  دارید  ن ی، رضاشاه اولشیپ  ی چند »

فقط در ظاهر و خالی از   ی دیمدرن، شهر جد  های ابانیخ  ساخت   یبرا  شاه  ی برآوردن اشتهامنظور  

را در   های خالیزمینجز    یز ی، اما چبا برق زیبا شده بود  آن   یوارها یدهر چند  بنا کردند که    واقعیت

به شهر   شاه   روز جلوتر از   کیبود،    های مدارس ههای بچلباسکه حامل    ونیکام  کی  گرفت. بر نمی

 یمهدکودک فرانسو  های رسیده، مانند یکلباسپوشیدن  مدرسه با  های  بچه،  رسید. صبح روز بعد

مدرسه را  مدیر آنقدر توقف کرد که رسید و برای بازدید  لیپادشاه با اتومبدر برابر شاه آماده بودند. 

 ی ها لباس، در حالی که  ادامه دادسپس به راهش    . شاهبودن  روز و مدرنبهها  هلباس بچ  رایاخراج کند ز

رای تکرار این نمایش بزیرا کامیون    ،شود  ونیکام  اردوباره باز تن آنها درآورده شد تا  به سرعت    هابچه

 27« .بابا است  یهنوز کشور حاج   ایران  . رسیدمی  یمکان بعدباید قبل از شاه به  

 نیب  م یقد  ی در جاده  مانیشهر کوچک فر  جادیا  ، یشهر  د یمراکز جد  س یشکست مشابه در تأس   کی

 ت ینفر جمع  1300حدود    ش،1312شهر در سال    نیا  بود.براساس فرمان سلطنتی  مشهد و هرات  

در  ی ژاندارمر ستگاهیا کی فقط در این زمان ه بود. متروکه شدش، 1330یداشت، اما در اواخر دهه

مردم رها   ی ازهاین  اب  مناسب نبودن  علتها به  ساختمان  گریکه د  یوجود داشت، در حالاین شهر  

   28.شده بودند

ا مختلف  مناطق  در  انجام شده  م  رانیمطالعات  نتاینشان  و  اصول  که  نوعیزیربرنامه  جیدهد   ی ، 

 کوچک   یدر شهرها   ژهی که به و  نمود  جادیامشهود بود،  در همه جا  که کم وبیش  را    ی ساختار شهر

 میمستقرسمی  نقش    رانیا  ی اکثر شهرها  ، به طوری که همچنان پابرجاست  ری تأثاین    29بود.   ترنمایان

 یدوگانگبه بعد    ، ش1304از سال  ی خود دارند.  بر چهرهرضاشاه را    یشهر  است یس  ر یناپذرییو تغ

ماندگار   ی با اثر  یرانیا  یشهرساز در  غالب    ظاهری  ی ژگی، وشهرها  و گسترش مدرن  ی مراکز سنتبین  

 د. گردی
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 شهرها   ی و اجتماع   ی در ساختار اقتصاد  رات ییتغ 

در ساختار   ی راتیی، منجر به تغدیجد  ی ها و امکانات رفاه هشهرها، از جمله ساخت محل  سازی مدرن

اقتصاد  ی اجتماع شهر  ی و  از    شد.   یمراکز  قدیمی  ثروتمندان  شد  ها شهرقسمت  در   ند خارج  و 

 بادوام  تیامنایجاد یک  با    ی که امر  .مدرن مستقر شدند  ی تر با امکانات رفاه عیو وس  دیجد  ی هامحله

رفتن   نی منجر به از ب  ن ی همچناین تغییر   د.گردی  ریپذامکان  عیو سر  دیجد  ی ارتباط  ی هاستمیو س

شدند، گردید. بدین ، که از نظر قومی از یکدیگر جدا مییم ی قد  ی هامحلهبین    مکانی   های کیتفک

مریغ  ی ها گروهترتیب   محله  ستندتوانیمسلمان  خود از  فقیرنشین  با   های  آزادانه  و  شوند  خارج 

 ، دیمناطق جد  برای اسکان در این   نو های  اریمعزیرا    معاشرت کنند. و    یمسلمان خود زندگ  گانیهمسا

 باشد.   ت یمذهب و قومدین و  اینکه مانند گذشته  تا   بودو درآمد    التی، تحص موقعیتثروت،  

 یم ی منجر به تقارن بافت قد  یم یقد  یمراکز شهرها  یشهر  یشد، نوساز  تر گفته پیشهمانطور که  

 ی فروشو عمده  یفروشخرده  ی سنت  ی بر ساختارها  یاگسترده  رات یتأث  کهشد  ها  شهرمدرن  با بافت  

 ن یب  ی اقتصاد  - یاجتماع  ی ، ظهور دوگانگیشهردرون  ی سازمدرن  ی فور   یامدها ی از پ  ی کی  .گذاشت

ویژه   به   30بود.  د یجد  هایخیاباندر امتداد    یغرببه سبک  مدرن    د یو مناطق خر  ی سنت  های بازار

متمرکز   یو مدرن به سبک غرب  د یجد  ی هادر مغازه  شتریبا ارزش و اعتبار ب  یواردات  ی ، کاالهااینکه

در    31ردند.کیاجتناب م  ی سنتی که از بازارها  کردندیرا جذب م  یانیمشتراز این پس  ند و  دشیم

 ه ب  های سنتیبازار  در  فروشیفروشی و خردهعمده  هایقسمتاز    ییهابخش  یجیتدرانتقال  کنار  

د نرا تجربه کرد  یزیاد  راتییتغ  زیآن ن  یشهر  یها گاهیو پا  ینیشهر، تجارت زم  دیجد  یهاقسمت

ا) کن  باره  نیدر  پاتر  د یرجوع  ا»کالوسون،    کیبه  زم  هب  رانیبافتن  نقل  و  انقالب حمل  ، ینیهم: 

ها هرگز به ونیکام  هرچندشد،    هاکاروان  نیگزیجا  ها تردد خودرو به طوری که    ؛ «(1920-1940

 32راه نیافتند. شهرها    یفروش عمده  یم یمراکز قد

 رها شه  ی و انبارها در ورود  دفاتر مانند گاراژها،    ید یشاهد به وجود آمدن خدمات جد  ن یما همچن

بهارائه   یبرا وسایلو    هاتریلیها،  ونیکام  ی خدمات  در   نیا  اغلب  .م یهست  یموتور  دیگر  گاراژها 

به   ازینند.  شدیم  ی، راه اندازبودندشتر    یها کاروان ی خدمات به  رای ارائهکه قبالً ب   ییسراهاکاروان 

. مشهود است  ش، 1320تا    1300های  سال  نیتعداد خودروها ب   شیبا توجه به افزا  تغییری  نیچن
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 ی قابل توجه  ی دهیشهرها پد  ی ها و حومهبزرگراهکنار  امروزه، تمرکز امکانات حمل و نقل در    یحت

را به   یاد یز  یکه شهرها   ،رانیاسراسری  آهن  توسعه با احداث راه   نیا  است.  رانیا  یاز ساختار شهر

م متصل  ایافت.    افزایشکرد،  یهم  سانجایدر  مانند  محله  ری،  اساس   یشهر  دیجد  یها نقاط،  بر 

  .ندبه وجود آمد  یبه سبک غرب  یز یرو اصول برنامه  ی معمار

مورد عالقه   ی ها د، مکانشتنآهن قرار داراه  ا یها  شهرها که در امتداد بزرگراه  ی حومهدر عین حال  

رضاشاه بر چند شهر   کردن  ی صنعت  است یاگرچه س  . ندشد  د یجد  ی صنعت  یها ها و کارگاهشرکت  یبرا

فعالبر  و   تأث  یصنعت  تی بخش  اما  بود،  بدون درنظر .  داشت  یشهر   ی بر توسعه  یقیعم   ر یمتمرکز 

 یکار شاغل در بخش صنعت  یرو ینفت، نمربوط به    ینیو شهرنش  ی نفت  یمورد خاص توسعه  گرفتن

این نیروی تعداد    1320  ا سالت  اما  33؛کارگر داشت  6700تنها حدود    ش، 1300قبل از سال  تا  مدرن  

ه تحقق پذیرفت  1310  یدر دهه  شیافزا  نیاز ا  یا بخش عمده  که   دینفر رس  170،000به حدود    شاغل

 ارتفاع مناطق کمدر تهران، اصفهان و    گفته شد، عمدتاً  تر پیش، همانطور که  یصنعت  یتوسعه  .بود

 ی هاکننده مانند کارخانهمصرف  عمدتاً   عیتهران شاهد رشد صنا  خزر متمرکز بود.ی دریای  حاشیه

آجرییموادغذا  یفرآور بود.  های فلزتولید  های  کارخانهو    پزی،   ر یرشد چشمگهم  اصفهان    سبک 

نساج کرد.  یسنت  ی صنعت  تجربه  را  ا  خود  کل  نیبا  به طور  اجتماع  فضایی  راتی تأث  یحال،   - یو 

 ی شهر  تیبا بافت و جمع  مقایسهتحوالت در    نیوسعت نسبتاً محدود ا  علت، به  عیصنا  نیا  یاقتصاد

ی حاشیهارتفاع  کم  یدر نواح  یشهر  ی توسعه  یشدن برا  ی ، صنعتوجود اینبا    .زیاد نبود  قبلی ایران،

چالوس،   در  ها کارخانه  گر یو د  ی نساج  ی هاکارخانه  ییبرپابه طوری که  .  خزر قابل توجه بوددریای  

 .کرد  جادیا  رانیرا در ا  ی شهر صنعتیعنی    از شهر  یدیو بهشهر نوع جد  شهر( )قائم یشاه 

خود را   ی و توسعه جادیا ی کنندهنییتع ی ها ، جنبهیشاه  ژهیو به و ی بهشهر، چالوس، انزلشهرهای 

 ی پنبه، بهشهر و شاه   محصول  شیافزا  ه علتبکردن ایران بودند.  یصنعت  یرضاشاه برا  میتصم   ونیمد

هر دو   . شدند  لیتبد  ینساج   د یبه مراکز تولمعروف شده بود،    رانیمنچستر ابه  که    ، مانند اصفهان

 شطرنجی   یبر اساس الگو،  ندگردیدکوچک    ی روستاها  نیگزیجا  شیکه کم و ب  ، بهشهر و شاهی،شهر

، معابر و یسنت  ی بازارها  از قبیل   یرانیا  ی شهر سنت  ک ی  یکل  ی هایژگیآنها وبنابراین    ساخته شدند.

بزرگ و دیدنی را نداشتند.  مساجد    و همچنینو متراکم  های پیچ درپیچ  کور، محلهباریک و    یهاکوچه
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 ی به سبک پهلو  ییهاخانه  که در کنار آنهاهای بزرگ،  و میدان  هاابانیخدر این دو شهر  در عوض،  

ناظران معاصر  دیدچالوس، از  شهرهای جدید مانند شاهی و کردند. ساخته شده بود، خودنمایی می

گونه توصیف کرد: اینرا  ی شاه ند. زیرا او رسیدبه نظر می و متروک  زدهغم   ی تا حدود، رونیمانند با

 ، که معلوم نیست از یاصل   ابانیچهار خاست.  آهن به وجود آمده  راه  قیکه از طر  شگام یپ  یشهر»

تزیین شده ها  مغازه  نیتر یها و وفرشسنگکه با    شده،آسفالت  رک یس  کی  به   شوند، کجا شروع می

 34.« است  یناویو اسکاند  ی، آلمانیاز مهندسان روس  پرشهر  هتل    و   شوندختم می  است،

   

 در  یمشکالت توسعه و تمرکز صنعت ،  یکرب و، منبع:  .1304-1320،  رانیشدن در ایو صنعت   ینی: شهرنش6شکل 

 (. TAVO B 20, 1977به : مکمل سبادنی)و رانیا

ابعاد جدیدی  ی شهر  ی و توسعه  ر ییکه تغ  ست ین  یدیترد  یتوسعهدر واقع    .ه استبود  مبتنی بر 

که   هبود  یکامالً متفاوت  یاجتماع  - یاقتصاد  جمعیتترکیب  یک  با  همراه    ی شهر  هایگاهسکونت

 در ایران،   اما  .تمرکز داشته است، بلکه بر صنعت مدرن  ی نه بر تجارت و کشاورز  گرید  نآ  ی منابع ماد

خزر، تعداد ای دریای  حاشیه  واحیو ن  زیمانند تهران، اصفهان، تبر  یاز مراکز شهر  یدر برخ  با این که 
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همچنان   یم ی ساختار اقتصاد قد  یشد، به طور کل  س یمدرن تاس  ی صنعت  یها از کارخانه  یقابل توجه

 .  غالب بود

کوچک هنوز    دیجد  یکار صنعت  ی روین  مانند(  یرنظام یو غ  یمتوسط نوظهور )اعم از نظام   ی طبقه

بودند.   بود. کار  به  مشغول  دامداری  و  کشاورزی  قسمت  در  بیشتر  کارگری  نیروی  این،  بر  عالوه 

صنانیبنابرا صحنه  ی دست  ع ی،  بر  همچنان  تجارت  داشتند.کشور    ی اقتصاد  ی و  سال   تسلط  در 

که در   یمغازه وجود دارد، در حال  کینفر    25هر    یدر رشت به ازا»زده شد که    نیتخم ش،  1326

  نیا یوقت  36« کنند.یامرار معاش م اجناس  یفروشخرده ق یدرصد از ساکنان از طر 25تهران حدود  

که از نظر   شودی، مشاهده ممیکنیم  سه یمقا  ش، 1304  در تهران در سال   ج یرا  ت یرا با وضع  تیوضع

و   یاقتصاد   راتییتغ  گر ی، همراه با دحال  نیبا ا  37رخ نداده است.  یاساس  رییتغ  چیاشتغال سودآور ه 

و به طور   ی شهر  یبر توسعه  ی قیعم   ر یشدن رضاشاه تأثیصنعت  است ی، سکه صورت گرفت  ی اجتماع

کرد که سرآغاز   جادیرا ا  ی کارگر صنعت  ی طبقه  ک ی  ی هیعناصر اولامر    نیا  بر جامعه داشت.   یکل

طبقات مدرن  منیبنابرا  .بود  یاسالم  -یرانیا  ی ساختار  سی،  که  گفت  برای   رضاشاه  استیتوان 

 قاً ی متوسط عم   یطبقهیک  ظهور    یرا برا  نهیزم»نه تنها    ،ی عموم  یزندگ  یبخشها  یهمه  سازیمدرن

 38. کرد  جادیانیز    را  ی شهر  ی ایپرولتار  کیو اساس    هیبلکه پا  «، متفاوت

  39، بودند  یشهر  ی اقتصاد  ی هاتیمشغول فعال  ش،1320کارگر که در سال هزار    260اگرچه از مجموع  

 به حساب آورد  ع یصناعنوان کارگران  به    ، کلمه  یواقعا تسامحی در تعریف  ب  ، راآنها    تیتوان اکثریم

آنها بر   ریتوان تأثینم اما    (،ی ساختمان  یکارها در    کارگرهزار      60فرش و  تولید  در  کارگر  هزار    60)

 ی هاشرکت  ی ، در تهران توسعهنمونهبه عنوان    .دنمو   ی ابیاز حد ارز  شی را ب  ی و اجتماع  یساختار شهر

 متمرکز بود.   پزی آجر  یسنت   های کورهبه    کیشهر، نزد  یغربعمدتاً در جنوب و جنوب  د یجد  یصنعت

 ن یاکارگران،    یبرا  یم یقد   یمسکون  ی هاو گسترش محله  دیجد  یهمراه با ساخت و سازها بنابراین  

محروم و مشکل ساز   به عنوان بخش   ویژه  ی ریبه تصوتبدیل  به شکلی آشکار  از شهر  خاص  قسمت  

 40شد. تهران در دوران رضاشاه    ی اقتصاد  - یاجتماع
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 ی انتقاد  ی اب ی ارز   ، یک د ی جد   برابر   در   ی م ی : قد ی شهر   ات ر یی تغ   ی امدها ی پ 

از نظر معماریشهر  یرضاشاه باعث دوگانگ   یشهر  است ی، سدیبدون ترد از نظر ی، نه تنها  ، بلکه 

در که  رسد  یبه نظر مگردید.    آن در داخل شهر  فضایی  یو نمودها  یو اقتصاد  یاجتماع  یتوسعه

گسترده  پیش   یدوره تناسبات  رضاشاه  کارکردها   بین   یااز  و  داشت  یشهر  ی اشکال   اما  ، وجود 

 ی شهر  یو جامعه  یدر زندگ  داریو پا  طعی ، آغاز اختالالت قرانیا  یشهرها  کردنیو غرب  سازیمدرن

خود را  یجا   یشهر  یکنواختی، بلکه  گردید  آشکارتر  ییشهر و مناطق روستا  نیتنها شکاف بنه    بود.

 ی ها یدوگانگاین    داد.  یو هم در فرهنگ شهر  یشهر  ی ناهمگن هم در کارکردها   رشد و پیشرفتبه  

 ایجاد گردید.  یشهر  یزندگ یها در همه جنبه  باًیتقر

 ی م یقد  ی هاکامالً متفاوت از نقشه  دیجد  یهامحله  یهاو انواع خانه  هاابانی خ  یهااول از همه، نقشه  

بود مسکون.  شهر  مناطق  بود.  لیمستط  باً یتقر  دیجد  یطرح  که یمحل  ی هاجادهعرض    شکل   ،

 ن یهمچنمتفاوت بود.  متر    35تا    25  از   ها بزرگراه   عرض و    ، متر بود  20تا    15،  دنشد  فرشسنگ

آمدند. این های جدید شهرها به حساب میاز ساخت  ا در کنار آنهسرباز  های  جوی  همراه با  روهاادهیپ

مورد استفاده و آب باران    های اضافی دفع آبو    یاری، آبیآبرسانمختلف مانند  اهداف    یکه برا  ها، جوی

 .تردد بودند  ی برایو مانع  یبهداشت  ری گرفتند، غیقرار م

بار  ن ی اول یکه برا ندبودشطرنجی  ستم یبه روز شده و متمرکزتر از س ی نسخه کی د یجد  ی هامحله

 ی هانیسابق و زم  ی هاباغدر این راستا،    .ه بوداستفاده شد  ش، 1284تهران در سال    یتوسعهبرای  

انتخابی جز   ، آنها برای ساخت و سازصاحبان  و    ندواگذار شد  مترمربع   1500تا    1000در قطعات    بایر

 ی هابزرگ و سقف  یهادار با پنجرهتراس  ی ها، خانهجهیدر نتهای دوطبقه نداشتند.  ایجاد ساختمان

 ی، در حالشتندقرار دا  ی زمینقطعه  یشمال   یمعموالً در انتها  ها. این ساختمانشدندمسطح ساخته  

حیاط خانه مورد استفاده تا به عنوان    شدمی  یکش وارید  سمت خیابان از    زمین  یکه قسمت جنوب

 مجبور بودند  ساکنان  و    ند مناسب نبود  رانیشن و برف در ا  یهاطوفاندر برابر  ها  خانهاین    .قرار گیرد

 با   ی جدید هاخانهاین  از    یاریبسبدین ترتیب،  ند.  مایمشکالت ابداع ن  نیمقابله با ا برای    ییهاروش

  41ند. قرار گرفتکه فقط تعداد کمی از آنها باغ داشتند،    های قدیمی تضاد با خانهدر،  عیوس  ی هاباغ
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مدرن آنها، تراکم   ی گسترش یافتهمناطق  شهرها و    ی م یقدهای  قسمت  نی تضاد ب  نیا  ی جهیدر نت

 ی امکانات اجتماعهمچنین    بود.  دیجد  های قسمتاز    شتریب  ی م ی قد  یها ها و ساکنان در محلهخانه

که یدر حال،  شهر متمرکز بودند  ی م یقد  ی هادر قسمت  شتر یها و مدارس بمساجد، حمام  مانند   یسنت

های جدید در قسمت  نما ی و س  یسسات آموزش عال ؤ، مهامارستانیها، بامکانات مدرن مانند بانک

 . ندگرفتصورت می  ی جدید شهرهاهااین قسمتهمه در  نیز    دیجد  یصنعت  یهاتیفعال  شهر بودند.

در این مناطق   ،یبزرگ به سبک غرب  ی هاها و فروشگاهتا آنجا که ممکن بود، مغازهبه همین شکل  

ها، به جاده  یبا هدف سهولت دسترس  های جدیدی بخشتوسعه  نیا  با این حال، متمرکز بودند.  جدید  

 نشده بودند.  یزیربرنامه  ،گسترش   یبرا  در نظر گرفتن فضاییبا    ایکار    یروین  ن یآب، برق، تأم

 

 

 

 5ی شماره جدول 

 ش.1318فضای جدید شهری، 

پست   اداره 

 و تلگراف و

 تلفن
 

 بیمارستان  داروساز مدرسه  سینما  گاراژ
 یا 

 ها تعدادتخت

 شهر/شهرک جمعیت 

 آبادان 60000 تخت  1140 بله  - 2 تعدادی  پ ت ت 

 اهواز - 1 - - - - -

 انزلی  30000 2 تعدادی  - - 4 پ ت ت 

 اردبیل  40000 2 2 - 1 2 ت  پ ت

 آستارا 10000 - 1 2 - 1 پ ت

 بندرعباس 15000 تخت  1140   - - - - -

 چالوس  8000 - - - - 1 پ ت ت 

 کرمانشاه 60000 تخت  2250 15 - - 10 پ ت
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 تلگراف و تلفن  و  پ ت: پست و تلگراف، پ ت ت: پست  

،  135، 7-96، 94،  88- 9، 82، 78- 9(، 1978)اسنابروک،  ی جنگ جهانی دوم ایران در آستانه ، مهراد، آمنبع: 

167 ،245  ،248-9 ،257-8 ،260-61  ،265-6 ،280-81 ،295 ،304-5 . 

، اختالل یسنت  ی معمارهای بسیار نامناسبی در  تغییر شکل  با   ی ظر شهرامن  ی ساز، مدرنبدین ترتیب

نامطلوب همراه    یامدها یاز پ  یاگسترده  ف یو طبودند    افتهیتوسعه  ی م یقدکه به شکل    ی یهادر محله

 ی ، تجربهییابموجود در محل، جهت  طیبدون در نظر گرفتن شرا  هاجاده  دی جد  ی معموالً الگوها»  بود.

 ی م یقد  هایشهر  یبگذارد، بر رو  ریتأث  هاجاده  حیصح   یزیربر برنامه  دیکه با  یمالحظات  ریسا  ای  یمحل

به دست آمده کامالً   جی که نتا  ی در حال  ،بوده  زیادموارد    شتریدر ب  ی این کارنهیهز  .گردداعمال می

 یار یو بس  شد مین  عبور و مرورو تراکم    انیبه جر  وجهی ت  چ یه   42«مطلوب نبوده است.  ایبخش  تیرضا

پست و 

تلگراف و 

 تلفن

 

 بیمارستان  داروساز مدرسه  سینما  گاراژ
 یا

 ها تعدادتخت

 شهر/شهرک جمعیت 

 خوی  40000 - - 5 - 2 پ ت ت 

 خرمشهر 10000 تخت   150 - - - بله  -

 الهیجان 20000 تخت   115 - - - 1 پ ت

 ماکو  10000 - - 2 - 1 پ ت

 مراغه  40000 2 - - 1 2 پ ت

 مشهد 177000 تخت 6860 کمی - - 17 پ ت ت 

 قزوین  55000 تخت  260 - - - کمی پ ت ت 

 رشت 90000 تخت  4240 30 - - 5 پ ت

 سلماس 15000 - - 2 - 1 پ ت

 ساری 40000 - - - - 3 پ ت

 سنندج 35000 1 - 4 - - پ ت

 تبریز  300000 تخت  3250 40 - 2 17 پ ت ت 

 تهران 500000 تخت  20800 تعدادی  - کمی 50کمتراز پ ت ت 

 ارومیه  40000 تخت  3270 - - 1 4 پ ت ت 
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عدم وجود   لی، به دلنی همچن  .ندشدمیو ترافیک  ازدحام    باعث  عبور و مرور   شیبا افزا  ها اهرچهاراز  

 . شدندیم  ات و تصادف  پرسرعت  یباعث رانندگ  ضیعر  ی هامناسب، جاده  یو رانندگ  ییراهنما  نیقوان

مورد در   247به    ش، 1306سال  مورد در    128از    ی، در تهران تعداد تصادفات رانندگنمونهبه عنوان  

 ب ینسبت به تعداد کل حوادث، به ترتهم    ریتعداد موارد مرگ و م  .افتی  شیافزا  ،ش  1308سال  

، که باعث یاصل  ی هااز مغازه  ی ار یبساز طرفی از آنجا که    43.ذکر شده بود  یها مورد در سال  25و    12

برای  بودند،    شدهها  ابانیخ  نیا  زیبایی بودند، فضایی  را گرفته  نداشت  نگیپارکتمام فضا  ، وجود 

 . نشده بود  یزیربرنامهفضایی که اصالً برای آن  

کاهش ،  آنهامیان  در    عریض   های خیابانبا عبور    شدیرا نم   ی م یقد  ی هااز حد در محله  ش یازدحام ب  

.  نداشتند  مت یمسکن ارزان ق  ی هابرنامه  ی اجرا  یبرا  ی ابودجه  ای  ار یاخت  چگونهیه هم  ها  یشهردار.  داد

در   تی فعالاین  که    یدر تهران انجام شد، در حال  سازیساختمان  یها تی فعال  شتری، بنیعالوه بر ا

 بود.  یدولت  یها بنا  ساخت ،  هم  در حال انجام  یساختمان  یها تیفعال  شتری ب  بود.  ز یشهرها ناچ  ریسا

در   ژهی، به وکم شودگذاران  هیسرما  یبرا  نهیهزکم  ی هاساخت مسکنی  باعث شد تا جاذبهامر    نیا

کار ماهر در کل بخش ساختمان و   ی رویکمبود ن  خاطر به    ی که سازندگان کوچک محل  شرایطی

 ، متی ارزان قمسکن  بخش  در    ی گذارهیسرما  یسازمانده  یبرا  ه یعدم وجود سرمابه علت    نی همچن

   دیگر وجود نداشتند.

، به ایقبالً هر خانواده. » افتی  ش یافزا  ها دستمزد  شیساختمان بدون افزا  ی هانهی، هزنیعالوه بر ا  

خانههاخانواده  ن یرتریفق  یاستثنا این    داشت.خود    ی برا  ی ا،  برا  مراهرچند  هنوز  است   یممکن 

بود، اما تا سال   اد ینسبتاً ز  ش، 1304عداد صاحبان خانه در سال  ت  44«باشد.  ها درست خانواده  تیاکثر

. شد د یتشد یی مسکن با ورود مهاجران از مناطق روستا ی تقاضا  .افتیکاهش  زانی م نیاش، 1320

 ، ش 1319سال    ی برا  یزندگ  ی نهیکه شاخص کل هز  ی در حال  باال بود.   اریها بسب  ، اجارهجهیدر نت

 شیافزا  200به  ،  بود  100  که   1315  ی هیسال پانسبت به  در این سال    بهابود، شاخص اجاره  130

سال    تیوضع  نیا.  افتی از  همسوش1324بعد  از  پس  ب  یی،  شاخص  تا   1321  یها سال  نی دو 

  تر شد.بد  اریبس  نشان داده شده،  ( 7ی  شمارهزیر )طور که در نمودار  همان، ش1323
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 100، شاخص پایهش 1315 هیسال پا ی،مصالح ساختمان ینه یو هز ی زندگ ینه یاجاره در رابطه با هز : 7شکل 

طبقات   ی اجتماع  یزندگ  طیبر سالمت و شرا  از حد  ش یو ازدحام ب  نامناسب  مسکن نتیجه اینکه،  

در جنوب   ش، 1326در سال    به طوری که   گذاشت.  ی منف  ر یتأث  ن یرنشیفق  ی هاو ساکنان محله  نییپا

چنین است که    ن یاهم  جالب    ی نکته.  کردندیم   ی اتاق زندگ  6  یا   5  با   ی انفر در خانه  25تهران  
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 کی  ی بزرگ علوتنها    .نمود را به خود جلب  اندکی  معاصر    سندگانینو  ای  خبرنگاران توجه    یتیوضع

 نوشت.،  ه بودکه فقرا را گرفتار کرد  ،اجاره  مشکل مهم  یدربارهداستان کوتاه  

 ی جهیهم علت و هم نت  ، یو مناطق مسکونشهرها    ی مرکزمناطق  در مشاغل    ن یارزش زم  شیافزا  

امریبود  گرانی  نیا با    .  از  حتی  ، که  هاقیمترشد    نیا  د.گردی  دیتشد  ن یزم  داللی که  سال پس 

مانع  بیشتر  ش،1320 پروژه  یگذارهیسرما  یبرا  یاساس  یشد،  در  محسوب   یهادولت  مسکن 

برای رفع   ی سخت اقتصاد  طیشرا  در را    نی ها مجبور بودند زمیاز شهردار  عضی بحتی  د.  گردییم

، اطالعات کافی نداریمرضاشاه   ی دورهدر    ن یارزش زمی  دربارهاگرچه    بفروشند.مشکالت مالی خود  

 ، مورد بحث قرار گرفت  نجایکه در ارا    مشکلی  ابعاداز    یریتصوش،  1325مربوط به سال    ی هااما داده 

   .دنده یارائه م

 6جدول 
 ش(1325های مختلف شهرها )ارزش تقریبی زمین در قسمت

 )ریال برای هر متر مربع( 

 شهر تجاری در مرکز  شهر  مسکونی در مرکز شهر ی شهرحومه 

 همدان 100  -150  100 5  -20

 اصفهان 500  - 600 300  -  400 150

 کرمانشاه 600 200  -  400 2 -  30

 مشهد 600 200  -  500 200

 رشت 300  -  500 100  -  150 40

 شیراز 1000 500 100  -  150

 تبریز  600 400 50

 تهران 3000 -  15000 5000 200حداقل 

                   بود.هر متر مربع  برای الیر  هزار 50در تهران، بازار   یدر محدوده  ن زمی قیمت  کهگفته شده 

 244-5  :3 گزارش منبع: مشاوران خارج از کشور، 

در   یشهر  ی بر توسعه  ی اعمده  ریآن تأث  یامدها یرضاشاه و پ  ی شهر  ینوساز  یبرنامه  دیبدون ترد  

 آن  و مدرن تهران و متعاقب   ی عناصر سنت  یدوگانگ  معتقد بود که   «گر یس»مدرن داشته است.    رانیا

 ادعای او مبنی بر اینکه:.  شده است  ی و اجتماع  یاقتصاد   یهاشهر باعث تفاوترشد مناطق خارج از  

خدمات   ، متفاوت  تیفیرو به رشد با کمناطق مسکونی  و    ی فرع  ی مراکز دوگانه به مناطق مسکون»...  
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 باًیتقر  -.«شودیجامعه م  یطبقه باال  دیشد  یمنجر به انزوا  ی اجتماع  کی تفکو این    دهندیارائه م

است،    یپهلوی  دوره  رانی ا  یتمام شهرها   یبارهدر   45.ستندین  اسیمق  کی همه در    ندچهر صادق 

اینکه،  ی گریو د  ی سنت  یسبک زندگبر    مبتنی   ی کیی،  تیجامعه به دو گروه جمع  میتقس  خالصه 
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