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  فرهنگي ناشي از انقالب صنعتي-تحوالت اجتماعي 

  در توسعه فضايي تهران 
 

 دكتر كرامت اله زياري 
 دانشيار جغرافيا دانشگاه يزد 

 
 

 چكيده
 متأثر از مدرنيسم، گسترش سريع شهرها       ٢٠ و   ١٩تحوالت فرهنگي ـ اجتماعي و اقتصادي قرن        

نطقه ها را موجب شده و تغييرات بنيادي را در ساختار و سازمان              و پيدايش كالن شهرها، شهر ـ م       
در اين ميان شهر تهران با پيشينه اي اندك نسبت به ساير           .  كالبدي آن ها به وجود آورده است     ـفضايي  

شهرهاي بزرگ كشور به گونه اي شتاب آلود توسعه يافته و در ساختار و بافت داخلي آن تحوالت اساسي 
و به عنوان ابرشهر يا شهر مسلط كشور و به صورت پل ارتباطي با جهان خارج و داخل صورت پذيرفته 

اين مقاله بر آن    . عمل نموده و بر كلية ساختار داخلي شهرهاي كشور و روستاها تأثيرگذار بوده است              
را در سير روند    ) مدرنيسم( فرهنگي ناشي از انقالب صنعتي        ـاست تا چگونگي تحوالت اجتماعي       

 .ت شهر تهران مورد بررسي و تحليل قرار دهدتحوال
 

  فرهنگ، انقالب صنعتي، توسعة فضايي، مباني نظري پژوهش:واژگان كليدي
 
 مقدمه

اين مقاله تحوالت اجتماعي ـ فرهنگي ناشي از انقالب صنعتي يا مدرنيسم را در                 
 .توسعه فضايي تهران مورد بررسي قرار مي دهد

 را از اركان     ))روشنگري و انقالب صنعتي    ((،  ))ذهبياصال ح گرايي م ((،  ))رنسانس((
 نوگرايي و اثر   . اساسي مدرنيسم يا نوگرايي و مدرنيته در اروپا مي توان برشمرد                

  آن مدرنيته تأثيراتي  اساسي در حوزه هاي اجتماعي، سياسي ، اقتصادي، فرهنگي                 
 .و كالبدي ـ فضايي بسياري از كشورها برجاي گذاشته است
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

به اين  ) ميالدي١٩ (١٣رويارويي با انديشه ها و فنون جديد از اواسط قرن          در ايران   
اشاعة مدرنيسم اروپايي با ثمرة آن، شبه مدرنيسم در ايران توسط               . سو آغاز گرديد  

 و در امور اجتماعي و فضايي          ))كل گرا((دولت و نهادهاي غيردولتي در امور علمي            
ي نوگرايي در جامعه شهري بويژه تهران بوده         بوده و جايگاه خرده مدل ها     ))همگون گرا((

 .است
در دورة قاجار با تلفيق مفاهيم كهن و نو در تفكر هنري، نوعي انديشة التقاطي در                 
. ساخت شهر تهران به  وجود مي آيد و به نوعي تأثيرپذيري از نوگرايي اروپا آغاز مي شود              

 عامالن بومي آن طلب       در دورة پهلوي نوگرايي از سوي سرمايه گذار هاي خارجي و            
كم كم . مي گردد و عملكردهاي جديدي  در هستة كهن تهران جاي مي گيرد                    

ساختمان هاي قديمي از ميان برداشته  مي شود و تهران وراي بافت قديمي و باروهاي                
قديمي توسعه مي يابد و مجموعه هاي مسكوني اطراف شهر ايجاد مي شود و اين شهر در              

ه بيست  سالة اخير به منطقة شهري گسترده و به عنوان شهر               اواخر اين دوره و دور     
 .مسلط با بهره گيري از انديشه نوگرايي تبديل مي گردد

 
 مباني نظري پژوهش

چهار رخداد شامل رنسانس، اصالح گرايي مذهبي، روشنگري و انقالب صنعتي،              
الً آغاز رنسانس   معمو. اركان اساسي مدرنيسم يا نوگرايي و مدرنيته را در اروپا آفريدند           

 و شهر فلورانس ايتاليا بازمي گردد      ١٤به معني تجديد حيات علمي ـ فرهنگي، به قرن           
 به  ١٥ تا اواخر قرن     ١٤قرن  . كه در آنجا عقايد و افكار اومانيستي در حال ظهور بود            

 به بعد به رنسانس عالي يا پيشرفته موسوم           ١٥رنسانس اوليه يا آغازين و پايان قرن          
اين دوره شهرهاي و نيز و رم پا به پاي فلورانس در شكوفايي و رونق هنر،                  طي  . است

انديشة  رنسانس از قرن    . ادبيات، فرهنگ و تكامل انديشه هاي اجتماعي گام برمي دارند        
البته پيدايش جنبش   .  به بعد به مدت يكصد سال در اروپا جايگاه خاصي يافت               ١٦
سانس هنرهاي زيبا و ادبي، تأثير عميقي در           المعارف و ارجاعات و اشارات به رن        ةدائر

اصالح ((دومين جنبش تأثيرگذار در اروپا         . تاريخ و ادبيات و هنر بر جاي گذاشت           
 به منظور اعمال اصالحاتي در نظريات و عقايد ديني             ١٦ بود كه در قرن        ١))مذهبي

تصادي كليساي كاتوليك آغاز شد و تأثيرات عميقي در حوزه هاي سياسي، اجتماعي و اق
 .غرب گذاشت
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سومين پديده، اصل روشنگري يا جنبش فكري و نهضت فرهنگي، اجتماعي و                 
سياسي است كه ايمان به عقل را به عنوان بستر مناسب آزادي انديشه و نقد و كليد                    

 ).١٣٧٩نوذري، (اصلي دانش، شناخت و پيشرفت بشري مي داند 
 تا نيمة اول    ١٨مة دوم قرن    چهارمين ركن مدرنيته، انقالب صنعتي است كه در ني        

چارچوب اين رخداد به كل تغييرات و تحوالت اقتصادي مربوط          .  امتداد مي يابد  ١٩قرن  
ظهور شيوه ها و ابزار مدرن و رشد تكنولوژي، توليد انبوه كاال و فضاهاي                   . مي شود

كالبدي را فراهم مي سازد و موجب گذر از جامعة ثابت كشاورزي و تجارت به جامعة                  
 ).٢٢٢: ١٩٨٣روگر، ( تي مدرن مي گرددصنع

در اين فرآيند مدرنيسم و اثر آن مدرنيته، تأثيراتي بنيادي در حوزه هاي اجتماعي،             
 : فضايي به شرح زير در جهان داشته استـسياسي، اقتصادي، فرهنگي و كالبدي 

 ١٩ شروع شد، در قرن       ١٨تحوالت اجتماعي كه از قرن        :  در حوزة اجتماعي   -١ 
حوزه هاي فرعي دربعد   .  پس از جنگ به اوج خود رسيد        ٢٠يافت و در قرن      گسترش  

 .اجتماعي شامل حوزة طبقه، حوزة جنسيت و حوزة نژاد ايجاد شد
 پيدايش نظام هاي سياسي جديد، فروپاشي نظام هاي استبدادي  : در حوزة سياست   -٢

ايه داري، كهن، ايجاد نظام هاي جمهوري، پيدايش دموكراسي و دولت در جوامع سرم             
ـ تحول درعرصة نظام هاي قدرت، تحول در فرهنگ سياسي، ظهور جنبش هاي سياسي             

 .اجتماعي، تغيير نگرش در صحنه هاي سياسي
تغيير در زيرساخت هاي اقتصادي، روابط اقتصادي ميان           :  در حوزة اقتصاد    -٣

ست ها و  شهروندان، پيدايش نظامهاي اقتصادي، ظهور دولت رفاه، ظهور كارتل ها و ترا            
شركت هاي چندمليتي، فورديسم يا عصر صنايع نوين، تقسيم كار، تغيير الگوي شغلي و             

 .الگوي مصرف
 تحول در نظام هاي فرهنگي، پيدايش فمينيسم، تحول فرهنگ          : حوزة فرهنگي  -٤

تجسمي، امنيت فردي و اجتماعي، تحول در آموزش و پرورش، تحول علمي، تحول در               
ژي، تحول رسانه اي و ارتباطات الكترونيكي، تحول ماهواره اي و         مذهب، تحول در ايدئولو   

 ...عصر اطالعات و
 ايجاد مگالوپليس ها، تحول در نظام و شبكة شهري ، از            : كالبدي ـ حوزة فضايي    -٥

 مكاني، تغيير در الگوي سكونتگاه ها،  تغيير در مسكن، ايجاد            ـبين رفتن فاصلة زماني      
 زميني و پيدايش شهرهاي الكترونيكي، تغيير الگوي          ـي  بزرگراه ها و شبكه هاي هواي    

 ...زيست و

 ... فرهنگي ناشي از -تحوالت اجتماعي
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

 ١٩ (١٣رويارويي ايران با كشورها و انديشه ها و فنون جديد اروپايي، از اواسط قرن        
به اين سو، آغاز شده است كه پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و                  ) ميالدي
 . فضايي مهمي داشته استـكالبدي 

سم اروپايي، كاربرد نينديشيده و غيرانتقادي نظريه ها، روش ها،         يك جنبه از مدرني   
تكنيك ها و آرمان هاي برگرفته از تجربه كشورهاي پيشرفته است كه انديشمندان،                

شبه مدرنيسم، ثمرة    .  سياستمداران، روزنامه نگاران و ساير متفكران به كار مي بندند          
 كه در ايران    .)١٤٢: ١٣٦٨توزيان،  كا (مدرنيسم اروپايي يا مدرنيسم جهان سومي است       

 .نگرش ها و برخوردهاي متفاوتي را برانگيخت
در اشاعة شبه مدرنيسم در ايران، دولت و نهادهاي دولتي و شماري از                         
روزنامه نگاران، نويسندگان، شاعران، نمايشنامه نويسان،  روشنفكران، معماران، شهرسازان       

رة رضاخان را بسياري از نظريه پردازان        گرچه دو . و اهل علم، سهم بسزايي داشتند       
سرآغاز غلبة شبه مدرنيسم يا نوگرايي ناميده اند، ولي تأثيرپذيري ايران از مدرنيسم با               

به اروپا آغاز شد و در دورة رضاشاه           ) و حتي فتحعلي شاه   (سفرهاي ناصرالدين شاه     
 .گسترده گشت

ر مورد امور علمي      مدرنيست هاي اروپايي و مقلدان سطحي آن ها در ايران، د             
شبه مدرنيسم در ايران      .  بوده اند ))همگون گرا((و در مورد امور اجتماعي          ))كل گرا((

كوشش نمود تا خرده مدل هاي نمايشي را كه نشان دهندة همگوني جوامع ايراني با                 
 .جوامع اروپايي باشد خلق كند

 ت و نتيجة    در اين فرآيند  جايگاه نوگرايي يا شبه مدرنيسم، جامعة شهري اس               
آن ايجاد كارخانجات صنعتي براي مصارف داخلي، تحول در بافت شهرها، ايجاد                    

ثبت، (خيابان ها، تحول در نوع و نحوة ساختمان ها از يك سو و ايجاد مؤسسات اداري                 
تحول در ايجاد ارتش جديد، خدمات آموزشي، صنايع و توسعه              ) شهرداري، نظميه 

 . كالبدي شهرهاستـسريع فضايي 
 

 روش پژوهش
تحوالت اجتماعي و فرهنگي    : با توجه به اين كه پيش فرض پژوهش كه عبارتست از        

در توسعة فضايي تهران تأثير اساسي داشته است،         ) مدرنيسم(ناشي از انقالب صنعتي     
ابتدا با بررسي منابع، مبادرت به . است)) توصيفي تحليلي((رويكرد حاكم بر روش تحقيق 

هش گرديده آنگاه با رجوع به متون و اطالعات آماري، چگونگي           تدوين مباني نظري پژو   
 .توسعة فضايي تهران، ناشي از رخداد نوگرايي يا مدرنيسم مورد بررسي قرار مي گيرد

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

    
 

 
                 

  
 

                                                                                     
        

 

 
155  

 سير تحول توسعة فضايي تهران
اولين دورة توسعة فضايي تهران با از بين رفتن نقش اقتصادي، سياسي شهر ري و                

تهران در اين برهه، از شهرهاي مشهد و قزوين         .  آغاز مي شود  انتقال اين نقش به تهران    
بازار داراي رونق بود و محالت شهري در جوار آن شكل                 . كم اهميت تر بوده است   

وجود مقبرة  (شاه طهماسب كه مقرش در قزوين بود به داليل عقيدتي               . مي گرفتند
، حصار، باغ شهر،    و سياسي؛ به احداث و ايجاد برج، بارو       ) جدش در حضرت عبدالعظيم   

در اين دوره نگاه به جهان خارج وجود         . مسجد، بازار و دارالحكومه در تهران پرداخت       
در اين دوره عوامل تأثيرگذار     . داشته و خارجيان و فرستادگاني از تهران بازديد نمودند         

در توسعة فضايي تهران را نقش تجاري، جغرافيايي، مازاد ناشي از كشاورزي،                       
دومين دورة توسعة فضايي تهران، مصادف با         .  نظامي مي توان برشمرد     استراتژيك و 

گرچه نقش عمدة تهران در اين دوره          . گزينش به پايتختي تا زمان رضاخان است         
در اين دوره،   . سياسي است ولي از نظر اقتصادي و تجاري نيز حايز اهميت بوده است              

ادارات،  سفارتخانه ها،  . رفتايران تحت نفوذ تمدن غرب و سرمايه داري جهاني قرار گ            
 .ديوانخانه ها، محالت اروپايي نشين و شخصيت هاي سياسي توسعه يافتند

شروع تحوالت برون زا ناشي از هجوم سرمايه داري به ايران را بايد در دوران                     
حكومت ناصر الدين شاه قاجار دانست اما به دليل تأثير همه جانبة خرده ساخت سياسي             

م و گسترش شهرها، زمينة تمركز شهري در ايران از آغاز وجود داشته              بر پيدايش، تداو  
در اين تمركز در     . )نمونه رشد و گسترش شهرهاي پايتختي در دوره هاي مختلف        (است  

با آغاز پايتختي تهران از سوي      . قبل و بعد از توسعه برون زا تفاوت بنيادين وجود دارد          
 ـامي، اين شهر به مركز مهم اداري           نظ ـآقامحمدخان، بر اساس مالحظات سياسي        

نظامي و سياسي تبديل گشت و تمركز و مركزيت تجاري و بازار مصرف درآن پديد                   
در اين مرحله به علت توسعه برون زا و ميل به تمركز سرمايه داري و كسب سود،                 . آمد

 ١٨٨٣( هـ ش  ١٢٦٢جمعيت تهران در سال هاي   . صنايع نوپا در تهران پايه گذاري شد      
 ١٦٠٠٠٠ نفر، ١٠٦٤٧٢: بترتيب)  م١٩٢٢( هـ ش١٣٠١و ) م١٨٩١( هـ ش ١٢٧٠، )م

 .  نفر بوده است٢١٠٠٠٠نفر و 
آغاز ) م١٩٢١ هـ  ش،     ١٣١٠(سومين دورة توسعة فضايي تهران از زمان رضاخان         

از اين دوره به بعد، عناصر شهري در نظام سياسي و اقتصادي كشور قدرت                  . مي شود
در اين  . ن به عنوان مركز سياسي كشور در رأس هرم قرار گرفت          زيادي پيدا كرد و تهرا    

دوره نظرية دگرگون سازي و نوسازي با توجه به انديشة نوگرايي با از دست دادن معناي               
در اين نظريه شهر با تكيه بر       . تاريخي شهر به مفهوم اروپايي آن به كار گرفته مي شود          

 ... فرهنگي ناشي از -تحوالت اجتماعي
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

اين مفاهيم تحت .  دچار تحول مي شود))هيكارايي و بازد((فرآيند انقالب صنعتي مفهوم 
عنوان نوگرايي يا شبه مدرنيسم از سوي سرمايه گذاري هاي خارجي و عامالن بومي آن              

 براي حل قضية    ))چليپايي((در تهران مجموعه اي از تصميمات در خيابان        . طلب مي شود 
 . گردش كاال و چرخش سرمايه عملي مي گردد

 هـ ش، ١٣٠٩(جموعة قوانين مشتمل بر قانون بلديه      در اين زمينه وضع و اجراي م      
اجراي نقشه خيابان هاي    )  م ١٩٣٣ش،  .  هـ    ١٣١٢(قانون توسعه معابر     )  م١٩٣٠

بوذرجمهري و خيام، تخريب ديوارهاي تهران قديم و جانشين آن خيابان كمربندي،               
نوب، در شرق، شوش در ج     )  شهناز( شهريور   ١٧ايجاد خيابان هاي انقالب در شمال،       

 كيلومتر مربع   ٤٦ مساحت تهران به      ١٣١٢در سال   . كارگر در غرب حاصل كار است      
 ). ٤٥: ١٣٦٦عابدين درگوش، (مي رسد 

، مطابق نظرية مدرنيست ها و تحت نظر مستشاران خارجي طرح            ١٣١٦در سال   
در اين طرح بافت شطرنجي و جدايي عملكردهاي شهري بنا          . جديد تهران تهيه گرديد   

مطابق اين نظريه عملكردهاي جديد در هستة       . قه بندي خشك طراحي شد   بر يك منط  
... و) ارگ(كهن شهر جاي گرفت و برروي خرابه هاي ساختمان هاي قديمي                     

در اين ايام ساختمان هاي . ساختمان هاي دادگستري و دارايي به سبك جديد ساخته شد
ي، ثبت، وزارت جنگ و      اداري جديد شامل موزة ايران باستان، وزارت خارجه،  شهربان          

در حقيقت سبك هاي تهران را در دورة رضاشاه به شرح زير                . پست به وجود آمدند   
 :مي توان عنوان نمود

 ...)ساختمان هاي بانك ملي، ايران باستان، شهرباني و( مجد و عظمت ايران گذشته ـ١
 و  شامل ساختمان هاي دارايي،  دادگستري، راه آهن       ) (مدرنيسم( سبك آلماني      ـ٢

 )دانشگاه تهران
 )خيابان جمهوري اسالمي، چهارراه اسالمبول و مجدالدوله( سبك دوران باروك ـ٣

در مجموع، سه يا چهار سبك ملي، كالسيك و مدرن را به عنوان گوشه اي                      
 .تأثيرگذار در تهران مي توان برشمرد

. چهارمين دورة توسعة فضايي تهران در دورة محمدرضا پهلوي آغاز گرديد                  
توسط دانش آموختگان مدارس اروپايي    )  م ١٩٤١ -١٩٥٣ هـ ش،    ١٣٢٠-٣٢(رنيسم  مد

به عنوان الگوي نوين توسعة فضايي، در مجموعه هاي مسكوني تهران پارس، نازي آباد،              
همزمان در اين دوره با تولد        . يوسف آباد، نارمك و منظريه مورد استفاده قرار گرفت         

كه اتكاء بر توسعه برون زا داشت،  پايتخت را        ) ١٣٢٧-٣٤(اولين برنامة هفت ساله كشور     
متعاقب اين  . به قطب اصلي فعاليت هاي دولت و مؤسسات خصوصي متمركز بدل نمود           
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157  

، توسعة فضايي تهران    )ميالدي١٩٥٢ هـ ش،  ١٣٣١(برنامه،  اليحة قانوني اراضي در سال       
ن سازي و   هـ ش گرچه الگوي مدرنيسم، دگرگو      ١٣٢٠-٣٢در فاصلة   . را سرعت بخشيد  

 نوسازي در تهران به كار گرفته شد، اما تهران هيچ گاه به يك مجموعه توليدي                       
 ش ناشي از    .  هـ    ١٣٣٢ تا    ١٣٣٠در مجموع مداخله در تهران از           . تبديل نشد 

ـ يك خواست توسعة اقتصادي       اجتماعي به معناي خاص كلمه نبود،  بلكه بيشتر               
 و  ١٣٢٥ و   ١٣٢٠در سال   . ورت پذيرفت متأثر از بازتاب جهاني و دخالت سياسي ص         

 هزار نفر   ٩٨٩ هزار نفر و     ٨٨٠ هزار نفر و     ٧٠٠ هـ ش جمعيت شهر تهران به         ١٣٢٩
  .)١٦٠-١٧٠:  ١٣٧٥حبيبي، (بالغ گرديد 

 طرح جامع تهران    ١٣٤٤تهران بشدت توسعه يافت؛  در سال        ١٣٣٢ پس از سال    
 .  به تصويب رسيد١٤/٩/١٣٤٤مطرح و در 

، تدوين  و اجراي برنامه هاي      )  م ١٩٥٣-١٩٧٨ هـ ش،    ١٣٣٢-٥٧(طي سال هاي   
-١٩٦٧ هـ ش،     ١٣١٤-٤٦(سوم  )  م ١٩٥٥-١٩٦٢ هـ ش،     ١٣٣٤-٤١(عمراني دوم  

١٩٧٧ هـ ش،    ١٣٥١-٥٦(پنجم  ). م١٩٦٧-١٩٧٢هـ ش،   ١٣٤٦-٥١(، چهارم ) م ١٩٦٢
، هـ ش١٣٤٢(، اصالح قوانين توسعه معابر و زمين هاي گودهاي جنوب تهران        )م١٩٧٢-

، تأسيس وزارت مسكن ) م١٩٦٥ هـ ش،  ١٣٤٣(قانون تملك آپارتمان نشيني    )  م ١٩٦٣
 ، ايجاد شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور            )م١٩٦٣ هـ ش،   ١٣٤٢(و آباداني    

 ١٣٥٣(،  تغيير نام وزارت آباداني مسكن به مسكن و شهرسازي ) م١٩٧٤هـ ش، ١٣٥٣(
 توسعه صنايع مونتاژ، استفاده ار منابع         ،  اجراي اصالحات اراضي،    ) م ١٩٧٤ ش،  . هـ  

حاصل از درآمد نفت در سرمايه گذاري هاي زيرساختي و خدمات، بورس بازي زمين،               
 اقتصادي، وام هاي خارجي، ايجاد زيرساخت ها، تمركز اداري ـ              ـ رانت هاي سياسي    

 سياسي و فرآيند حاكم بر برنامه ريزي كشور كاهش ضريب اشتغال در بخش كشاورزي،            
 افزايش سهم خدمات و صنعت در كل ساختار اشتغال، كاهش مازاد اقتصاد روستايي و               
جايگزيني نفت، مهاجرت پله اي و خالي شدن حاشية كشور و تمركز امور در مركز،                   

با تثبيت موقعيت سياسي كشور بعد از سال          . تهران را به شهر بزرگي مبدل ساخت        
گ ترين مادر شهر كشور و كانون تمركز         و تحكيم موقعيت تهران به عنوان بزر         ١٣٣٢

 سه شهر شهريار، پيشوا  ١٣٣٥-٤٥سرمايه و سرمايه گذاري دولتي و خصوصي در فاصله         
، هفت شهر   ١٣٤٥-٥٥در بين دورة     . و اشتهارد به منظومة شهرهاي تهران پيوست        

قرچك، اسالمشهر، نظرآباد، هشتگرد، دماوند و رباط كريم و رودهن در منظومة شهري              
ولي رشد شتابان اسالم شهر نتيجة تحوالت بعد از           ). ٢جدول  (ان هويت مي يابند    تهر

 .انقالب اسالمي است

 ... فرهنگي ناشي از -تحوالت اجتماعي
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

از لحاظ الگوي نظري، تحوالت فضايي اين دوره،  تحت تأثير ادغام كامل ايران در                
اقتصاد جهاني، الگوهاي مسلط رشد سرمايه داري، ساختارگرايي و نيازهاي اساسي و               

 پيرامون در تدوين و اجراي پنج برنامه عمراني، مدرنيسم و             ـمركز  بهره گيري از مدل    
در اين زمان    . دگرگونسازي و نوسازي، نفت و توسعه برون زا قرار داشته است                 

شهرك سازي هاي اطراف تهران، جهات گسترش فضايي آن را وسيعتر از طرح جامع به              
 .پيش برد

 هـ ش،   ١٣٥٧(وري اسالمي   دورة پنجم را مي توان از زمان استقرار نظام جمه            
در اين دوره،  نه تنها از توسعة فضايي تهران كاسته نشد، بلكه به                . برشمرد)  م ١٩٧٩

دليل ناموفق بودن سياست هاي مبتني بر عدم هماهنگي و كنترل ميان ارگان ها و                   
نهادهاي دولتي، ارائه بي روية زمين به مردم بخصوص در دهة اول انقالب، مراجع                    

، مهاجرت هاي ناشي از جنگ هشت ساله، گسترش دانشگاه ها، تهران               تصميم گيري
 سال به حدود بيش از        ٢١به صورت بي رويه گسترش يافت و مساحت آن درفاصلة            

 كيلومتر مربع رسيد و منطقة شهري گسترده اي را شامل شهرستان هاي تهران،             ١٠٠٠
هزار كيلومترمربع وكمتر از     ١٣و با   (كرج، ورامين، ري،  شميرانات،  ساوجبالغ و شهريار        

 ).٢٣-٢٤: ١٣٦٨زنجاني،(به وجود آورد ) يك درصد مساحت كشور
 هـ ش،   ١٢٧٩ در تهران در سال       ١بر اساس شاخص تمركز شهري، تمركز شهري       

 و در   ٧٦٥٩/١ برابر   ١٣٦٥، در سال    ٣٥٦٧/٢ معادل   ١٣٣٥، در سال    ٥٣٣٣/٠حدود  
كي از متمركز شدن تهران طي دورة       ارقام مذكور حا  .  بوده است  ٦/١ حدود   ١٣٧٥سال  
، يعني  ١٣٦٥-٧٥ و   ١٣٥٥-٦٥اما در دهة     . ) برابر ٤/٤( است   ١٣٧٩-١٣٥٥ ساله   ٧٦

بهره گيري )  برابر ٦٨/٠(بعد از انقالب از شاخص تمركز شهري تهران كاسته شده است           
 از مقدار اين     ١٣٦٥-٧٥ نشان مي دهد كه طي دورة         ٢مدل تسلط و تقدم تك شهري     

ر تهران نه تنها كاسته شده بلكه در شهرهاي مشهد و اصفهان وضعيت              شاخص در شه  
 ) .٣جدول (مشابه رخ داده است 

                                                      
 شاخص تمركز شهري بر اساس فرمول      -١

432
1

ppp

p

++
 P4, P3, P2 جمعيت شهر اول و    P1. بدست مي آيد  

 .به ترتيب جمعيت شهرهاي دوم، سوم و چهارم كشور است

  مدل تقدم و تسلط تك شهري بر اساس مدل -٢
n

p
pn

1
 جمعيت P1 ام،nجمعيت شهرPnكه در آن =

 . ام،بدست مي آيدnشهرn Pشهر اول و
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مقايسة جمعيت پنج متروپل تهران، مشهد،  اصفهان، تبريز، شيراز با جمعيت                 
شهري كشور حاكي از كاهش متوسط رشد ساالنة جمعيت آن ها در بعد از انقالب                    

  .نسبت به جمعيت شهري كشور است
 مبين آنست كه متوسط رشد جمعيت تهران در دو دهة گذشته            ١داده هاي جدول   

 درصد كاهش يافته،  اما در همين دو دهه متوسط رشد ساالنة              ١٢/١ درصد و    ٩/٢به  
 برابر  ٨٣/٢ برابر و    ٨٦/١( درصد بوده است      ١٧/٣ درصد و    ٤/٥جمعيت شهري كشور    

تهران و ضريب تمركز شهري در      در تحليل تحوالت كاهش رشد جمعيت شهر        ). تهران
 بعد از انقالب، به مسايل و مشكالت صدور دفترچه بسيج اقتصادي در دورة جنگ                     

، گراني و افزايش كاالها بخصوص مسكن، توان ضعيف مهاجران و تراكم               )١٣٥٩-٦٨(
در اين زمينه مهاجران در سكونتگاه هاي شهري و            . بيش از حد تهران برمي گردد      

هري تهران استقرار يافتند و از اين مراكز به عنوان خوابگاه استفاده             روستايي منطقة ش  
 درصد مهاجران كشور در منطقة       ٢١(نمودند و عمدتاً در تهران مشغول كار مي شوند           

 ).شهري تهران اسكان يافته اند
 نشان مي دهد كه تعداد شهرهاي منطقة شهري تهران از سه              ٢داده هاي جدول   

 شهر در   ١٥ و   ١٣٥٥شهر در سال    ١٣ و   ١٣٤٥شهر در سال     ٦ به   ١٣٣٥شهر در سال    
 هزار  ١٣ افزايش يافته و مساحت محدوده به          ١٣٧٥ شهر در سال      ٣٥ و   ١٣٦٥سال  

 ٩/١، از   ١٣٣٥-٧٥تعداد جمعيت آن طي دورة چهل سالة        . كيلومتر مربع رسيده است   
 ٥/٤رابر   ميليون نفر بالغ گرديده و متوسط رشد ساالنة ب            ٢/١١ميليون نفر به حدود      

در حقيقت رشد جمعيت تهران مرتباً       .  برابر شده است    ٩/٥درصد را سپري نموده و       
كاهش يافته و در مقابل رشد جمعيت شهرهاي منطقة شهري آن از جمله كرج در                    

 ٦/١١درصد و ١/١٦ درصد،٨/١١ بترتيب به  ٦٥-٧٥ و   ٥٥-٦٥،  ٤٥-٥٥  ، ٣٥-٤٥دوره هاي  
 درصد، شهريار به    ٢/٦ درصد و    ٥/٨ درصد،   ٧/٨ درصد،   ٩/٧ درصد و ورامين     ٨/٤درصد  

 ) .٢جدول (افزايش داشته است ...  درصد و٩٦/٥ درصد و ٧/٦ درصد، ٤/١٣
با گسترش فضايي تهران و بلعيده شدن روستاهاي اطراف، تغييرات گسترده اي در             
كاربري فضايي به وجود آمده است و تورم نقاط جمعيتي شهري و روستايي اطراف را                 

 متوسط رشد ساالنة جمعيت      ١٣٥٥-٦٥يده است؛ به نحوي كه طي دورة        موجب گرد 
 درصد و   ١٨/٤ به   ١٣٦٥-٧٧ درصد و در دورة       ٥/٩روستايي منطقه شهري تهران به       

با .  نفر در كيلومتر مربع رسيده است          ٨٠تراكم ناخالص منطقه شهري  تهران به           
 شهري تهران در    جمعيت منطقة )  درصدي ٥/٣رشد حدود       (خوشبينانه ترين سناريو   

هم اكنون شهر تهران با محدوديت هاي .  ميليون نفر خواهد رسيد٢٦ هـش به١٤٠٠سال
 هكتار از اراضي داخل     ٣٠٠جدي توسعه روبروست زيرا در چند سال گذشته بيش از             

 ... فرهنگي ناشي از -تحوالت اجتماعي
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

 ساله زير ساخت و ساز      ٢٥ هكتار از اراضي كشاورزي محدودة       ٢٠٠محدودة پنجساله و    
 ).١٥١: ١٣٧٩زياري، ( امون نيز مورد هجوم واقع شده استرفته است و باغ هاي پير

 
 ١٣٧٥-١٣٤٥الگوي پراكنش و رشد جمعيت متروپلهاي عمده ايران طي سال هاي : ١جدول 

١٣٤٥ ١٣٥٥ ١٣٦٥ ١٣٧٠ ١٣٧٥ 
 

٢٥٧٨٩ ٣٣٧٠٩ ٤٩٤٤٥ ٥٥٨٣٧ ٦٠٠٥٥  )هزار نفر(جمعيت كل كشور
 تعداد شهر ٢٧١ ٣٧٣ ٤٩٦ ٥١٤ ٦١٤

 )هزارنفر(جمعيت شهري كشور ٩٧٩٤ ١٥٨٥٥ ٢٦٨٤٥ ٣١٧٣٧ ٣٦٧٠٠
 رشد جمعيت شهري كشور  * - ٩/٤ ٤/٥ ٤٧/٣ ١٧/٣

 ) هزارنفر(جمعيت پنج شهر ٤٢٢٦ ٦٨٨٣ ١٠٢٣١ ١١٤١٤ ١٢١٥٦
 رشد جمعيت پنج شهر - ٥ ١/٤ ٢ ٧٣/١
 درصد جمعيت پنج شهر كل  ٤/١٦ ٤/٢٠ ٩/٢٠ ٤/٢ ٢/٢٠

 كشور
 )هزارنفر(تهرانجمعيت  ٢٧١٩ ٤٥٣٠ ٦٠٤٢ ٦٤٧٥ ٦٧٥٩

 رشد جمعيت تهران - ٢/٥ ٩/٢ ٥/١ ١٢/١
 درصدجمعيت تهران به كل كشور ٥/١٠ ٤/١٣ ٢/١٢ ٦/١١ ٢/١١

 درصد جمعيت پنج شهر به  ١/٤٣ ٤/٤٤ ٣٣/٣٩ ٩/٣٥ ١/٣٣
 جمعيت شهري كشور

 درصد جمعيت تهران به  ٢٧٨٨ ٦/٢٨ ٤/٢٢ ٣/٢٠ ٤/١٨
 جمعيت شهري كشور

 )هزارنفر(جمعيت شهر اصفهان ٤٢٤ ٦٦١ ٩٨٦ ١١٢٧ ١٢٦٦
 رشد جمعيت شهر اصفهان - ٥/٤ ٤ ٧/٢ ٥٣/٢
 درصد جمعيت  شهر اصفهان به   ٣/٤ ٢/٤ ٧/٣ ٥/٣ ٤٥/٣

 جمعيت  شهري كشور
 جمعيت شهر مشهد ٤٠٩ ٦٦٧ ١٤٦٣ ١٧٥٩ ١٨٨٧

 رشد جمعيت مشهد - ٥ ٢/٨ ٧٥/٣ ٥٧/٢
 درصد جمعيت  شهر مشهد به  ٣/٤ ٢/٤ ٤/٥ ٥/٥ ١/٥

 جمعيت  شهري  كشور كل  
 جمعيت شهر تبريز ٤٠٣ ٥٩٧ ٧١/٩ ١٠٨٨ ١١٩١
 رشد جمعيت شهر تبريز - ٤ ٥ ٣/٢ ٢
 درصد جمعيت  شهر تبريز به   ١/٤ ٨/٣ ٦/٣ ٤/٣ ٢٥/٣

 كل جمعيت  شهري  كشور
 جمعيت شهر شيراز ٢٦٩ ٤٢٥ ٨٤٨ ٩٦٥ ١٠٥٣

 رشد جمعيت شهر شيراز - ٧/٤ ١/٧ ٦/٢ ١٩/٢
 درصد جمعيت  شهر شيراز به   ٧/٢ ٧/٢ ٢/٣ ٣ ٨٧/٢

 كل  جمعيت  شهري  كشور
  است١٣٦٥-٧٥رشدجمعيت در ستون آخر مربوط به دورة   *

 .مركز آمار ايران، سرشماري نفوس و مسكن، محاسبه شده توسط نويسنده: مأخذ

 سال 
 موضوع
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

 ١٣٧٥ و ١٣٦٥ري در ايران در سال هاي  شاخص و تقدم تسلط تك شه : ٣جدول 
 

١٣٦٥ ١٣٧٥  استان ١٣٦٥ ١٣٧٥ تاناس
 
٢/٤ 
٨/٢ 
٦/٣ 
٨/٢ 
٤/٢ 
١ 
٥/١ 
٣/١ 
١ 
٢/٥ 
٩/٠ 

٢/٣ 
٨/٢ 
٦/٢ 
٦/٢ 
١/٢ 
٥/١ 
٨/١ 
١/١ 
١ 
٩/٠ 
٨/٠ 

 گيالن
 كرمان

 آذربايجان غربي
 همدان

 چهارمحال و بختياري
 كهكيلويه و بوير احمد

 بوشهر
 لرستان

 مازندران
 زنجان
 سمنان

١/١١ 
٢/٧ 
٢/١٠ 
٥/٨ 
١/٦ 
٣/٦ 
٥/٥ 
٤/٧ 
٤/٧ 
٨/٣ 
٩ 

٣/١١ 
١١ 
٧/٩ 
٧/٧ 
٥/٧ 
١/٧ 
١/٧ 
٨/٦ 
٢/٤ 
١/٤ 
٤/٣ 

 خراسان
 تهران
 فارس

 باختران
 هرمزگان
 اصفهان

سيستان وبلوچستان
 يزد

 مركزي
 خوزستان

 آذربايجان شرقي

  مركز آمار ايران، محاسبه شده توسط نويسنده:مأخذ
 

در تحليل توسعة فضايي تهران در دورة پنجم وابستگي به اقتصاد جهاني، اتكا به                
مازاد ملي نفت، توسعة برون زا، توجه به تئوري برنامه ريزي مركز ـ پيرامون در بحث                  
نظري و عملي برنامه ها، سرمايه و شبكه هاي اطالعاتي تحت الگوي نظري مدرنيسم،               

نتايج بررسي نگارنده مبين آن     . بيشتر فرصت هاي شغلي را در تهران متمركز كرده است        
د توليد، از روستاهاي كشور به شهرهاي كوچك،             است كه مهاجرت پله اي و مازا        

شهرهاي متوسط، مادر شهرهاي منطقه اي و سپس به ابر شهر تهران انجام و در مقابل                
نوآوري و كاالهاي ساخته و خدمات فني برتر از مسير بالعكس به پايين ترين سطوح                  

جامعه و  مشكل شهر مسلط تهران، ريشه در مسايل كل         . مكاني كشور سرازير مي گردد   
نظام برنامه ريزي و تصميم گيري هاي حاكم بر كشور و ساختار اقتصادي ـ اجتماعي                 

 .متأثر از آن و سيستم جهاني و تحوالت ناشي از انقالب صنعتي دارد
 

 نتيجه
اولين دورة توسعة فضايي تهران با انتقال نقش سياسي، اقتصادي شهر ري به ديه                

در اين دوره، ساختار سياسي ـ . روع مي شودش) م١٤٣٠( سال پيش  ٥٧٠تهران درحدود 
اداري از طريق احداث برج و بارو، حصار، مسجد، بازار و دارالحكومه در توسعة فضايي                 
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دومين دورة توسعة فضايي تهران از زمان             . باغ شهر تهران مؤثر واقع مي شود          
م ١٧٨٦ هـ ش،  ١١٦٥( سال   ١٣٥آقامحمدخان شروع و تا پايان سلسلة قاجار  به مدت           

تحوالت وسيع اقتصادي و فرهنگي در ساية        . ادامه مي يابد )  م١٩٢١ هـ ش،    ١٣٠٠تا  
نظم جديد جهاني و اصالحات عميق فرهنگي در اروپا، هجوم سرمايه داري از طريق                 
توسعة برون زا، در ساختار سياسي ـ اداري تأثير مي گذارده و در توسعه فضايي تهران                 

 .اتفاق مي افتد
)  م ١٩٤١ هـ ش،    ١٣٢٠ تا   ١٩٢١ هـ ش    ١٣٠٠(سالة رضاخان   در دورة بيست    

توسعة فضايي تهران تحت تأثير انديشة شبه مدرنيسم يا نوگرايي كه ريشه در فلسفه،                
فرهنگ، رفتار و سياست اروپا دارد و از گفتمان عدم توجه به مكان و زمان فرهنگ و                    

 .قطع ارتباط با گذشته پيروي مي كند، شروع مي شود
دوره، سرمايه داري وابسته ، توسعة برون زا، در توسعة فضايي تهران از طريق            در اين   

در اين دوره جمعيت     . سبك تهران و سبك بين الملل فضاهاي كالبدي را مي آفريند           
 . درصدي برخوردار مي گردد٧/٥ برابر مي شود و از رشد متوسط ساالنه حدود ٥/٢تهران

)  م ١٩٧٨ هـ ش،    ١٣٥٧ م تا    ١٩٤١  هـ ش  ١٣٢٠( ساله پهلوي دوم     ٣٧در دورة   
الگوي شبه مدرنيسم در توسعة فضايي تهران تأثير اساسي داشته است، و نقطة عطف                

 در تدوين و اجراي پنج برنامة          ))مركز ـ پيرامون   ((اين توسعه در نگرش به الگوي          
 .عمراني نهفته است

 در بودجه هاي   تفاوت بنيادين اين دوره با دوره هاي قبل،بخصوص قاجار جايگاه نفت        
ملي و كاهش نقش مازاد ملي حاصل از كشاورزي، پديدة اصالحات ارضي به عنوان                   
حركتي در جهت توسعة برون زا و صنايع مونتاژ و صنعتي شدن و گذار از اقتصاد                      
كارگاهي به اقتصاد كارخانه اي، شيوة زيست و مصرف است كه تهران را با رشد ساالنة                 

 . ي كند درصد روبه رو م٨/٥برابر 
در دورة پنجم كه مترادف با دورة انقالب و استقرار نظام جمهوري اسالمي است،                 
الگوهاي مدرنيسم، در توسعة فضايي تهران تأثيرگذار است كه با توجه به مسايلي از                  
قبيل جنگ تحميلي و هجوم مهاجران، ساختار ضعيف اقتصادي مناطق، سياست ارائه              

منطقة (  فرهنگي جهان، از تهران مجموعة شهري          زمين، تشديد تحوالت اجتماعي و     
در مجموع  . گسترده اي مي سازد و روز به روز بر اين محدوده افزوده مي شود             ) شهري

تهران از تحوالت اجتماعي و فرهنگي ناشي از انقالب صنعتي تحت عنوان مكتب                    
 .مدرنيسم بيشترين تأثير را پذيرفته است

 

 ... فرهنگي ناشي از -تحوالت اجتماعي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 
 

 
                 

  
 

                                                                                     
        

 
  

 

 

 
164 

 
١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

 : منابع و مآخذ 
 

 .١٣٧٥از شار تا شهر، انتشارات دانشگاه تهران، : محسنـ حبيبي، سيد١

 .١٣٦٨، تهران، ١٥جمعيت تهران و آيندة آن، مجلة محيط شناسي، شماره :ـ زنجاني، حبيب اهللا٢

 .برنامه ريزي شهرهاي جديد، انتشارات سمت، تهران:  كرامت الهـ زياري،٣

 .١٣٦٦ر دانشگاهي، تهران، درآمدي به اقتصاد شهري، مركز نش: ـ عابدين درگوش، سعيد٤

 ازمشروطيت تا پايان سلسلة پهلوي، ترجمه كامبيز عزيزي،         :اقتصاد سياسي ايران    : ـ كاتوزيان، محمدعلي  ٥
 .١٣٦٨نشر مركز، تهران، 

 .١٣٧٥، ١٣٦٥، ١٣٥٥، ١٣٤٥،  ١٣٣٥ـ مركز آمار ايران، نتايج سرشماريهاي نفوس و مسكن، سال هاي ٦

بسترهاي تكوين تاريخي و زمينه هاي تكامل        : دي مدرنيته و پست مدرنيته      صورتبن: ـ نوذري حسينعلي   ٧
 .١٣٧٩ ا انتشارات نقش جهان، تهران، اجتماعي،

8-Roger Scruton, A., Dictionary of Political Thought, London, Pan Book, 
Ltd, 1983.  
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