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معرفی شده است.

مقدمه
در س��ال 1311 تخریب باروی تهران آغاز ش��د و ت��ا 1316 باروها و 
دروازه های »دارالخالفۀ ناصری« کاماًل از میان برداش��ته ش��ده بود.5 
نخستین اقدامات شهری نوپردازانه در تهران در سال های پایانی دهۀ 
1300 نش��انۀ آغاز دورانی تازه در شهرس��ازی ایران است که در دهۀ 
40 به تصویب نخس��تین ط��رح جامع تهران می انجام��د؛ دورانی که 
مدرنیته در قالب مدرنیسم و مدرنیزاسیون مهر و نشان خود را بر شهر 
و انگاره های شهرس��ازی می زند. آوردن نو به جای کهنه و گسس��ت 
از س��نت های پیشین، نشانی روش��ن از حضور نظر و اقدام مدرنیستی 

)نوگرا( در این دوران است. 
آش��نایی ایرانیان با مفاهیم و دست آوردهای مدرنیته و تبلور آن در 
سطح جامعه و ش��هر از دورۀ ناصرالدین شاه آغاز شد، اما ویژگی دورۀ 
اخیر غلبۀ نگاهی اس��ت که در نبود تحول درونی در سازمان زیست و 

چکیده

با به قدرت رس��یدن رضاشاه و تش��کیل دولت قاهر مرکزی، دوره ای 
نو از تجدد گرایی آغاز ش��د که چون همیش��ه در انگاره ها و طرح های 
شهرس��ازی نمود یافت. از آغاز دهۀ 1310 بر اثر اقدامات اولین دولت 
پهلوی، تهران از یک شهر سنتی و محصور در میان باروها به شهری 
م��درن و نوآور تبدیل ش��د. این مقاله به بررس��ی تح��ول انگاره ها و 
طرح های ش��هری تهران از اولین اقدامات نوپردازانه شهری در دولت 
رضاشاه تا تهیۀ نخستین طرح جامع تهران )طرح فرمانفرماییان 1345( 
می پردازد. دوره ای که در آن همگام با رش��د ش��تابان شهر و متأثر از 
اندیش��ه های جهانی، شهرس��ازی نوگرای ایران شکل گرفت. در این 
دورۀ تاریخی، اندیشه های برون سر و بیگانه در شکل گیری انگاره های 
شهرس��ازی مؤثر بوده، اما اندیشه های درون س��ر نیز در تبلور و بومی 
کردن انگاره های نو سهم داش��ته است. بسیاری از انگاره های مطرح 
در این دوره در طرح های شهرس��ازی دوره های بعد، از جمله نخستین 
طرح جامع تهران، تداوم یافته است. در پایان مقاله، انگاره های اصلی 
مط��رح در این دوره و الگوهای غالب شهرس��ازی و مفاهیم پایۀ آنها 

کلید واژگان: نوپردازی، شهر نوگرا )مدرنیست(، نوپردازی در ایران، تاریخ تهران، معماری و شهرسازی دورۀ پهلوی
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تولید بومی و به عبارتی دگرگونی محتوایی، در پی دگرگونی های گس��ترده در 
شکِل جامعه و شهر است. نتیجۀ این نگاه ظهور انگاره های مدرنیستی با قرائتی 
ایرانی، در طرح های ش��هری اس��ت. در طلب ش��هری نو، در گسست کامل با 
گذشته، مظاهر شهر مدرن را )به تقلید از شهرهای معاصر غربی( بر پیکرۀ شهر 
تصور و ترس��یم می کند و در حومه های شهر کهن، محله ای بر اساس مفاهیم 
و الگوهای زندگی مدرن می آفریند. بر این اس��اس ش��اید بتوان همۀ طرح های 
این دوره را دارای جوهر مشترکی دانست: تجدد. از این نگاه، در آغاز خیابان ها 
مظه��ر تجدد بودند، اما در طرح جامع 1345، بزرگراه های درون ش��هری، این 

نقش را بر عهده گرفتند. 
در اینجا با تکیه بر مفاهیم نووارگی )مدرنیته( و نوآوری )مدرنیسم(، انگاره ها 
و طرح های ش��هری تهران را در این دوره تحلیل و بررسی می کنیم. مهمترین 
ضرورت چنین تحقیقی آگاهی یافتن از ریش��ه هایی اس��ت که به شهرس��ازی 
و ش��هرهای امروز ایران و به ویژه تهران ش��کل داده  اس��ت. دست آورد دیگر 
ای��ن روای��ت تاریخی، همان طور ک��ه هال در مورد تاریخ شهرس��ازی جهانی 
می گوید، آگاهی از این اس��ت که دیگرانی پیش از ما به انگاره ها و اقدامات ما 

اندیشیده اند.6 
س��ال های 1309 تا 1345 به س��ه پارۀ اصلی تقس��یم شده است: 1309 تا 
1320 )از نخس��تین اقدامات ش��هری مدرن تا استعفای رضاش��اه( و 1320 تا 
1332 )س��لطنت محمدرضا ش��اه تا کودتای 28 م��رداد( و 1332 تا 1345 )از 
کودتا تا تهیه طرح جامع(. در پارۀ اول با پشتیبانی نهاد های اقتدارگرا طرح های 
ش��هری بسیاری محقق می شود. از سال 1320 تا سال های آغازین دهۀ 1340 
اقدامات ش��هری نس��بت به دورۀ پیشین دچار رکود می ش��ود، اما در عین حال 
انگاره های بسیاری مطرح می شود که بر طرح های دوره های بعد اثر می گذارد. 
در هر پاره، طرح ها و انگاره های ش��هری را همراه با دگرگونی های اجتماعی و 
سیاس��ی بررسی کرده ایم. این پاره ها با نقاط عطف معنی داری از نظر سیاسی و 
اجتماعی از هم جدا می شود، اما انگاره های شهرسازی و الگوهای مشخصی در 
سراس��ر این دوره حاضر اس��ت که آن را از دوره های پیش و پس از آن متمایز 
می کند. جوهرۀ این الگوها نوگرایی اس��ت و به رغ��م اثرپذیری از جریان های 

شهرسازی غرب، در بیانی بومی، شکلی متمایز یافته است.

پرسشهایتحقیق
چه انگاره هایی بر شهرس��ازی ایران از 
ش��روع نوگرایی دورۀ رضاشاه تا اولنی 
ط��رح جامع فرمانفرمایی��ان حاکم بوده 

است؟
اندیشه های زمینه ساز طرح جامع هتران 

کدام است؟
نتایج عملی طرح های شهری از 1310 

تا 1340 چیست؟

5. احمد س��عیدنیا، »ساختار تهران«، 
ص۳۲۴.

6. Peter Hall, Cities of 
Tomorrow.
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شهروانگارۀشهراز1309تا1320

گرچه س��لطنت رضاش��اه از سال 1304 آغاز ش��د، نظام قاهر و 
متمرکز و خودکامۀ دولتی عماًل تا آغاز دهۀ 1310 محقق نشده 
بود. در آغاز این دهه با س��رکوبی و خاموش��ی آخرین صداهای 
مخال��ف، دولت رضاش��اه، متش��کل از معتقدان ب��ه انگاره های 
نوگرا، نوپ��ردازی همه جانبه را در دس��تور کار قرار می دهد. این 
اقدامات در بس��یاری از زمینه ها همچون اص��الح نظام قضایی 
و قانون ثبت امالک در پی انقطاع کامل از روند س��نتی اس��ت. 
انگاره های نوگرا و برون س��ر که ابزاری در دست دولت خودکامه 
و قانون گذار بود، در نبود نهاد های مدنی و آزادی های سیاس��ی، 
نتایج مغش��وش و نامتناسبی بر جای گذارد. در این دوره، از یک 
سو خیابان کشی های جدید و طرح 1309 ساختاری نو در شهر در 
می اندازد و از سوی دیگر سبک های معماری نو )متأثر از جنبش 

مدرن و سبک جهانی( چهره ای نو از شهر پدید می آورد.

شهرخیابانها
از نخس��تین روزهای پس از کودتای 1299، ایجاد دگرگونی در 
ش��هر نماِد نووارگی و تجددطلبی در برنامه های حکومتی است. 
دول��ت پهلوی و همفکران نوگرای��ش، که در پی ایجاد چهره ای 
نو از جامعه و ش��هر هس��تند، هدف اصلی را تخریب نشانه های 
گذش��ته و ایجاد ش��کل و ظاهر متج��دد قرار می دهن��د. انگارۀ 
تعریض خیابان ها و خیابان کش��ی های جدید در ش��هر، عماًل با 
هدف تسهیل تردد وسایل نقلیه )نشانۀ عصر جدید( آغاز می شود. 
اما این عناصر مدرن نه در ترکیب با بافت موجود که در تقابل با 
آن ش��کل می گیرد. در این انگاره، خیابان عنصر مکمل سازمان 
و ش��الوده کهن بافت شهر نیس��ت، بلکه عنصر مسلط و تعیین 
کننده در شهر است و بنا بر منطق سلطه، هیچ عامل و عنصر و 

نشانه ای را یارای مقابله با آن نیست. 
در اس��فندماه 1303، بلدی��ۀ ته��ران اع��الن ش��روع ای��ن 
خیابان کش��ی ها را منتش��ر می کن��د. در این اع��الن آمده چون 

»بناهای��ی که س��ابقًا در خیابان ها و کوچه های ش��هر ش��ده بر 
طبق اصول معماری و مهندس��ی نبوده و به این جهت در اغلب 
قسمت ها کج و معوج است« به صاحبان خانه ها و دکاکین اعالم 
می ش��ود »هر موقع خیال احداث ساختمان جدیدی در سر دارند 
به بلدیه اطالع دهند که مهندس رس��می بلدیه در محل حاضر 
ش��ود و بر طبق دس��تور مهندس مذکور رفتار شود«.7 نخستین 
اقدامات در س��ال 1306 در خیابان چراغ برق آغاز می شود و در 
سال 1307 در خیابان های ماشین )ری( و اسماعیل بزاز )مولوی( 
و گمرک و اس��المبول ادامه می یابد. در سال 1308 خیابان های 
نادری و ش��اه آباد )جمهوری( و سرچشمه )سیروس( و فرمانفرما 

)شاپور( تعریض یا احداث می شود.8 )همان، 439(.
تعریض خیابان ها مقتدرانه اس��ت. هر روز پرچم های سرخی 
بر س��ر خانه ها نصب می شود و مأموران شهرداری برای تخریب 
خانه ها س��ر می رس��ند. ش��هردار انتصابی تهران، سرتیپ بریگاد 
قزاق کریم آقا بوذرجمهری، که در زمان رییس الوزرایی رضاخان 
)1303( به کفالت بلدیه برگزیده ش��ده، بیشترین سهم را در این 
دگرگونی ها دارد.9 او در س��ال 1303 آرمان شهر تهران را، که در 
پس این طرح نهفته اس��ت، ب��ا خیابان های عریض و اتومبیل ها 
و واگن های برقی و متروی زیرزمینی و لوله کش��ی آب و ش��بکۀ 

فاضالب معرفی می کند.10 
زمینه های قانونی تحقق این انگاره ها به تدریج فراهم می آید. 
به موجب قانون مصوب 1307، اراضی دایر و بایر داخل ش��هر و 
میدان ه��ا و حریم ها و خندق های بازمان��ده از دورۀ ناصری ُپر و 
به بلدیۀ تهران واگذار می ش��ود.11 در سال 1309 در قانون بلدیه 
تغییرات��ی می دهند. در همین س��ال، دولت، ب��ا تصویب مجلس 
ش��ورای ملی، ۱۲۵هزار تومان برای توس��عۀ خیابان ها به بلدیه 
تهران می دهد.12 در س��ال 1312 »قانون احداث و توسعۀ معابر 
و خیابان ها« به تصویب مجلس می رس��د؛ نخستین قانون مدون 
شهرس��ازی در ایران که تا آغاز دهۀ 1340 محمِل قانونی تحقق 

شهرسازی نوگرایانه بود.

7. مصطف��ی کیانی، معم��اری دوره 
پهلوی اول، ص ۴۲۷.

8. همان، ص ۴۳۹.
9. ناص��ر تکمی��ل همای��ون، تاری��خ 

اجتماعی و فرهنگی تهران، ص ۴۹.
10. کام��ران صفامن��ش، »تحوالت 
معم��اری و شهرس��ازی در فاصل��ه 

سال های 1320-1299«، ص ۲۵۸.
11. ناص��ر تکمی��ل همای��ون، تاریخ 

اجتماعی و فرهنگی تهران، ص ۴۹.
12. باق��ر عاقل��ی، روزش��مار تاری��خ 

ایران.
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در س��ال 1309 در حال��ی ک��ه ته��ران هن��وز در می��ان حصار 
هش��ت ضلعی ناصری می زید، نقش��ه ای مفصل برای گسترش و 
توسعۀ ش��هر تهیه می کنند؛13 طرحی بلند پروازانه که آرمان های 
نوگرایانۀ آن روزگار را به تصویر می کش��د. در این طرح، مداخلۀ 
بسیاری در بافت موجود پیش بینی می کنند. توسعۀ شهر در همۀ 
جهات به دور حصار ناصری است. افزون بر خیابان های جدید، به 
دور باروهای کهن شهر، یک بلوار کمر بندی عریض با فاصله ای 
از حصار شهر در نظر می گیرند. بلوار الیزابت )نهر کرج یا کشاورز( 

بخشی از این کمربندی است.
این طرح از نظر کاربرد الگوی تقارن در کل س��اختار شهر و 
تکرار و تعمیم آن از س��طح خیابان ه��ای اصلی تا معابر و اجزای 
فرعی به الگوهای شهرس��ازی قرن نوزدهم اروپا ش��باهت دارد، 
اما در عین حال به نحو بارزی از »جنبش معماری و شهرس��ازی 
مدرن« متأثر است. بافت شطرنجی و جدایی عملکردهای شهری 
بنا بر نوعی منطقه بندی کم و بیش نامنعطف و بلوارها و خیابان های 
درخت کاری شده و تابعیت ساختار فضایی شهر از نظام محورها و 
میدان های متقارن از مفاهیم پایه ای این طرح است. ایجاد مرکز 
اداری و دولتی در دل شهر کهن )محدودۀ ارگ و میدان مشق( و 
طرح پارکی بزرگ با استادیوم ورزشی )منطقه فراغتی( در محل 
گودهای جنوب ش��هر نموِد انگارۀ منطقه بندِی عملکردی است. 
همچنین عالوه بر طراحی خیابان های مستقیم در بافت مرکزی 
و جنوبی ش��هر، برای نخستین بار بافت ش��طرنجی با فضاهای 
س��بز در اطراف شهر و حد فاصل حصار و بلوار کمربندی در نظر 

می آید. 
این نقشه مبنای اجرای طرح های شهرسازی در بافت موجود 
شهر می شود. بر اساس آن در آغاز دهۀ 1310، نخستین مداخلۀ 
عظیم در بافت ش��هری ایران اتفاق می افت��د. ایجاد خیابان های 
مس��تقیم در دل ش��هر که��ن نخس��تین پ��ژواک شهرس��ازی 
هوسمان گونه ای اس��ت که با نظریه پردازی های نوگرایان 1920 

اروپ��ا جنبۀ بین المللی یافت. بر اس��اس این طرح، که به نقش��ۀ 
خیابان ها معروف اس��ت، خیابان های چلیپایی بافت کهن شهری 
را از ه��م می درند. خیاب��ان بوذرجمهری )جباخان��ه یا 15خرداد( 
و اکبرآباد )خیام( ش��هر کهن را مصلوب می کنند. ش��الودۀ کهن 
ارتباطات از هم گسس��ته می شود. سازمان محله ای آسیب جدی 
می بیند. بازار، ستون فقرات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شهر، 
با حضور ق��وی خیابان و انتقال بخش عم��ده ای از فعالیت های 

اقتصادی به کناره های آن، برای همیشه رنگ می بازد. 
در پی تهی��ۀ این طرح، تخریب باروها و دروازه های ش��هر، 
نماده��ای کهنگی و عقب ماندگی، آغاز می ش��ود. مقایس��ۀ این 
اقدامات با برخی دستورات دولتی دیگر، مانند اجباری کردن کاله 
پهلوی14 و لباس هم ش��کل و کشف حجاب، ماهیت نوگرای آن 
یعنی انقطاع کامل از گذشته و دگرگونی شکلی را نشان می دهد. 
تخریب محالت قدیمی ش��هر نیز از مهمتری��ن انگاره های این 
دوره است. تا پایان سال 1320 محله سنگلچ به قصد ایجاد بنای 
بورس به کلی ویران می ش��ود. اگر بعضی واکنش ها و معضالت 
دولت��ی پیش نمی آمد، عودالجان و بازار نیز به همان سرنوش��ت 

گرفتار می شد.15
با اج��رای بخش بزرگی از انگاره های طرح 1309، س��اختار 
فضایی جدیدی در تهران شکل می گیرد و با حذف مفاهیم کهن، 
مفاهیم��ی جدید از عناصر ش��هری چون خیاب��ان و میدان پدید 
می آید. خیابان لبه ای قدرتمند است و میدان بر خالف سنت کهن 
دیگ��ر مکانی برای تظاهرات رفتارهای اجتماعی نیس��ت. میدان 
از ای��ن پس مکانی ب��رای یادآوری خاطره ها می ش��ود. یا مکان 
دروازه ای کهن را یادآور اس��ت یا تقاطعی جدید و مهم را مطرح 

می کند.

طرح1316
در نیمۀ دهۀ 1310، همزمان با تخریب کامل حصار و دروازه های 
شهر، تعریض و احداث خیابان های مهم داخل شهر نیز پایان یافته 

13. س��ند در شهرداری تهران موجود 
است.

14. دول��ت رضاش��اه با ای��ن عقیده 
که سرپوش های س��نتی ایران نشانۀ 
عقب ماندگی است کاله جدیدی آورد 
ب��ه نام کاله پهل��وی و فرمان داد که 
همه آن را بر س��ر نهند. اما چند سال 
بعد ش��اه به این نتیجه رسید که کاله 
پهل��وی چندانکه باید مدرن نیس��ت! 
پ��س فرمان ص��ادر کرد ت��ا همگان 
کالهی را بر سر نهند که در آن دوره 
در اروپا و آمریکا مد بود و در ایران به 
کاله لگنی مشهور شد. ناصر تکمیل 
همایون، تاری��خ اجتماعی و فرهنگی 

تهران.
15. همان، ص۵۱.
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و از این پس بیشتر فعالیت های خیابان سازی متوجه معابر نوبنیاد 
حاشیۀ شهر و خیابان های طراحی شده در محل خندق های قدیم 
شهر است.16 در سال 1316 نقشه ای نو برای گسترش شهر تهیه 

می شود که بر شالودۀ طرح 1309 استوار است. 
آنچ��ه از این نقش��ه باقی مان��ده »ت1« تس��لط همه جانبۀ 
ش��اه بر همۀ امور و ماهیت سیاس��ی انگاره های شهرس��ازی را 
نش��ان می دهد. این نقشه مس��تقیمًا به »عرض پیشگاه مبارک 
اعلیحضرت همایون شاهنش��اهی« رس��ید و حدود آن با »مداد 
قرمز« معین و آن گاه به وزارت کش��ور ابالغ شد؛ چنانکه ناپلئون 
س��وم نیز »با دس��ت پر جرأت و شاهانۀ خود« تغییراتی در نقشۀ 
پاریس هوسمان داد.17 این نشان می دهد انگاره های شهرسازی 
دورۀ پهل��وی، هم در ش��کل فضایی و هم در محتوای سیاس��ِی 

فرآیند مدرنیزاسیون، به نمونه های اروپایی شباهت دارد. 

چهرۀمتجددشهر،معمارینو
در آغ��از دهۀ 1310 با حضور معم��اران تحصیل کرده در غرب، 
معماری نوگرای ایران )متأثر از جنبش مدرن و س��بک بین الملل 
در معماری(، نخس��ت در مرکز شهر و ادارات دولتی و به تدریج 
در لبۀ خیابان های جدید، چهره ای نو از شهر پدید می آورد. دولت 
ایران با س��فارش کار به معماران مدرنیست و برگزاری مسابقات 
معماری در گس��ترش این انگاره نقش مهمی دارد. این س��بک 
معم��اری، ک��ه در عملکردهای جدید همچ��ون ادارات دولتی و 
بانک ها و بیمارس��تان ها به کار م��ی رود، مفاهیم مدرن را هم در 

شکل و هم در محتوای عملکردی تجسم می بخشد.
نخس��تین نمونه های معماری مدرن در ایران در نخس��تین 
سال های دهۀ 1310 و در ساختمان های عمومی ظهور می یابد. 
تا پیش از این ساختمان های دولتی ترکیبی از سبک نوکالسیک 
اروپا و نقش مایه های ایرانی را عرضه می دارند، اما در این دهه با 
تأثیر جنبش مدرن و فراهم آمدن امکانات ساخت جدید، معماری 
بیش��تر ش��کل و ماهیتی مدرن می یابد. مقایسۀ ساختمان بلدیه 

»ت۲« اث��ر مارکوف و س��اختمان ایس��تگاه راه آهن »ت3« این 
تغییر را به خوبی نشان می دهد. 

با این اس��لوب در طراحی س��اختمان های عمومی و دولتی 
موفق می شوند بناهای استوار و فضاهای با معنایی چون دانشگاه 
تهران و ایس��تگاه راه آهن و کاخ دادگس��تری پدید آورند. در این 
دوره حتی در س��اختمان هایی مانند ساختمان های شهربانی کل 
کش��ور و بانک ملی، ک��ه در آنها عناص��ری از معماری پیش از 
اس��الم در پوسته خارجی بنا به چش��م می خورد، افزون بر روابط 
عملکردی داخلی، تناس��بات و پیکرۀ کلی ساختمان نیز از مبانی 

مدرنیسم متأثر است. 

ت1. نقش��ۀ پیش��نهادی ته��ران 
در س��ال 1316. مأخذ: س��ازمان 

اطالعات جغرافیایی شهر تهران.

16. کام��ران صفامن��ش، »تحوالت 
معم��اری و شهرس��ازی در فاصل��ه 

سال های 1320-1299«، ص ۲۵۹.
17. زیگفری��د گیدی��ون، فضا، زمان، 

معماری، ص۵۸۱.
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از س��وی دیگر از آغاز دهۀ 1310، معماری خیابانی جدیدی 
در حاشیۀ معابر نوبنیاد شهر شکل می گیرد. تظاهرات خارجی بنا 
و رخ گش��ودن معماری ایرانی به س��وی فضای عمومی از اواخر 
عهد ناصری آغاز شد، اما در این دوره، متأثر از امکانات فن آوری 
نو و متداول ش��دن مصرف بتن و آهن در ساختمان، زمینۀ ظهور 
خیابان به سبک جدید فراهم می آید. ارتفاع ساختمان ها تا 4 طبقه 
افزایش می یابد و اش��کال هندسی ساده جایگزین نقش مایه های 
ایرانی ی��ا عناصر معماری نوکالس��یک اروپایی می ش��ود. تنوع 
کالبدی در جداره ها و تغییر مصالح از آجر به س��یمان و سنگ از 
دیگر مش��خصات معماری خیابانی این دوره است. آثار معماران 
نوگرای ایرانی، همچون وارتان هوانسیان و کریم طاهرزادۀ بهزاد 
و گابریل گورکیان، در رواج این س��بک معماری در تهران نقش 
مهمی دارد. این معماری، که س��بک مسلط این دوره است، مهر 
و نش��ان خود را بر چهرۀ بسیاری از خیابان های شهر می زند و با 
ایجاد سازمان فضایی و کالبدی ممتد در محدودۀ استخوان بندی 
جدید شهر، پرده ای هماهنگ و کم و بیش خاطره انگیز و یادمانی 
در مقابل چهرۀ شهر کهن می آویزد. در ابتدا سکونت در این بناها 
با اکراه همراه اس��ت؛ پدیده ای که نش��ان می دهد ساختار جدید 
شهر هم از نظر سازمان کالبدی و هم از نظر سازمان اجتماعی و 

روانی با بافت کهن شهر تفاوت های بسیار دارد. 

انگارۀ ایجاد هماهنگی در نماهای ش��هری و آراس��تن چهرۀ 
ش��هر به معم��اری نو همزمان با ایجاد تغیی��رات در بلدیۀ تهران 
در دس��تور کار قرار می گیرد. در س��ال 1306، به تقاضای بلدیه، 
طاهرزادۀ بهزاد مقررات و نظام نامۀ کلی برای ابنیۀ تهران را تهیه 
می کند.18 در س��ال 1318 نیز »قان��ون آیین نامۀ پیش آمدگی در 

گذرها« از تصویب می گذرد. 
بدی��ن ترتیب در پایان ده��ۀ 1320 معماری مدرنی در ایران 
ش��کل می گیرد که به روشنی بومی است و آفرینندگان آن اغلب 
معمارانی ایرانی اند در اندیش��ۀ ایجاد »عالمی نو« و ش��هری نو. 
این معماران معمارِی مدرنیس��تی را سرمشق خود قرار می دهند، 
ام��ا با تکیه ب��ر توان آفرینندگی خود قرائتی ایرانی از مدرنیس��م 
می آفرینن��د که ویژگی های خاص خود را دارد. در این »س��بک 
معماری« نوعی آگاهی درون��ی از لزوم تطبیق معماری مدرن با 
س��نت های بومی به چش��م می خورد که زمینۀ بازگشت جدی به 
بی��ان معماری بومی را در معماری م��درن دهۀ 40 و 50 فراهم 
م��ی آورد. در ای��ن دوره در آثار معمارانی چ��ون وارتان و آبکار و 
باغلیان نمونه های ارزش��مندی از خ��ودی کردن و درونی کردن 

مفاهیم جدید پدید می آید. 
در مجموع، طرح هایی که در تهران اجرا می شود دارالخالفۀ 
ناصری را در کمتر از 10 سال به شکلی نو می آراید؛ شکلی متأثر 
از مبانی مدرنیس��م و نمادها و نش��ان های ش��هر نوگرای غربی. 

بلدیه.  س��اختمان  )راس��ت(  ت2. 
 Tehran: Un Urban مأخ��ذ: 
Analysis

ت3. )چپ( ساختمان ایستگاه راه 
 Tehran: Un Urban :آه��ن. مأخذ
Analysis

18. بهروز پاکدام��ن، »نگاهی کوتاه 
به شیوه ها و گرایش های معماری در 

تهران«.
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اج��رای ای��ن طرح ها با فروپاش��ی دولت رضاش��اه و آغاز جنگ 
جهانی متوقف می ش��ود، اما همگام با ریش��ه دواندن معماری و 
شهرسازی نوگرا، انگاره های شهرسازی بسیاری پدید می آید که 

در روزگاری دیگر تحقق می یابد. 

شهروانگارۀشهر1320تا1332
س��حرگاه 25 ش��هریور 1320 ک��ه رضاش��اه پهل��وی از تهران 
می رود، تهران شهر دیگری است؛ شهری با باروها و دروازه های 
فروریخت��ه و خیابان های جدید و چهره ای متجدد در خیابان ها و 
میدان هایش. گو اینکه در پس و پشت این خیابان ها و میدان ها، 
محالت قدیمی ش��هر، به جز س��نگلچ، همچن��ان به حیات خود 
ادامه می دهند. نقش��ۀ به جا مانده از سال 1323 کم و بیش تبلور 
انگارۀ جدید ش��هر در دورۀ پیشین را نشان می دهد، هرچند دیگر 
آرمان های س��رتیپ بوذرجمهری دربارۀ ش��بکۀ لوله کشی آب و 
فاض��الب و قط��ار زیرزمینی هیچ کدام تحقق نیافته اس��ت. در 
این زمان تهران ش��هری اس��ت نوپرداز )مدرنیزه( با خیابان های 
منظم و درخت کاری شده و میدان های متقارن که با شبکه بندی 

شطرنجی به سمت شمال و غرب توسعه می یابد. 

آرمانشهرتهران
از کناره گیرِی رضاشاه تا پایان جنگ جهانی دوم )1325(، تهران 
شهر قحطی و سربازان بیگانه نیز هست. وضعیت نابسامان کشور 
و تهران در این دوره در برخی از دس��تورات دولتی انعکاس یافته 
اس��ت.19 با پایان جنگ، در حالی که ایران دوره ای از آزادی های 
سیاس��ی و مدنی را می گذران��د، انگاره هایی دربارۀ شهرس��ازِی 
تهران مطرح می ش��ود. انگاره هایی ک��ه بیش از همه از وضعیت 
اسفناک بهداش��تی و اجتماعی در شهر تهران تأثیر گرفته است. 
گویا در آن زمان مطال��ب فراوانی دربارۀ کثیف بودن جوی های 

تهران در مطبوعات داخلی و خارجی می نوشتند.20 

وضعیت نابس��امان ش��هر از نظر بهداش��ت و تأسیس��ات و 
تجهیزات ش��هری در آنچه برای تهران طرح شده نمود می یابد. 
در کت��اب پایتخ��ت را چگونه اداره کنیم؟ یا نقش��ه اصالحات 5 
س��اله تصویری از آرمان ش��هر تهران از ن��گاه نیروهای چپ آن 
روزگار به دس��ت می آید. در مقدمۀ کت��اب، کاظم الوری پایگاه 
فک��ری خ��ود را به وضوح معرفی می کن��د: »یگانه راه اصالح و 
نج��ات ملت ایران فقط و فقط به وس��یله یک قیام مس��لحانه و 
یک انقالب خونین اس��ت«.21 نویسنده بخش اصلی کار خود را 
به جنبه های اجتماعی و بهداش��تی شهر یا »اصالحات اجتماعی 
ش��هری« معطوف می دارد، اما بخشی را نیز به »شرح محسنات 
شبکه بندی و نقشۀ شبکه بندی شهر و راه های عملی کردن آن« 
اختصاص می دهد. نویس��نده بخش مهمی از »نقشۀ اصالحات 
پنجس��اله« را تهیۀ نقش��ه ای کامل به نام »تهران آباد« معرفی 
می کند که »وضعیت ش��هر را پس از تعمیر نش��ان خواهد داد«. 

این نقشۀ جدید باید طوری تنظیم شود که
خیابان های خوب نه تنها دست نخورده بماند بلکه در زیبایی 
ش��هر و اصول هندس��ی آن ط��وری خوب گنجانده ش��ود که با 
همدیگر هماهنگی داشته باشند. در این نقشه کوچه های پیچ در 
پیچ و تنگ و زمین های نمناک از بین رفته و ش��هر باید به یک 

رسم هندسی منظم و اشکال هندسی هماهنگ درآید.22
 نویس��نده همچنین از »نقش��ۀ مفصل و بس��یار مفید« خود 
برای سنگلچ ویران سخن می گوید. »در این نقشه سنگلچ تبدیل 
ب��ه بازار و تجارتخانه های آبرومند ش��ده و تابلو عظیم الکتریکی 
آن همه وقت کاالی موجوده تجار و قیمت ها و زمینه های خالی 

را با برق از پانصد قدمی اعالم خواهد کرد«.
این اندیش��ه ها به روش��نی نش��ان می دهد که »مدرنیس��م 
ایران��ی« به بینش ایدئولوژیک خاص��ی محدود نبوده و لیبرال ها 
و کمونیس��ت ها و س��ایر مارکسیس��ت ها در این نگرش بنیادین 
ش��ریک بوده اند.23 این گرایش به مدرنیس��م که در اندیشه های 
چپ و راست پنهان ش��ده در نسخه ای که برای شهر می پیچند 

19. در سال  1321 به مناسبت کمبود 
مواد غذایی اسفندیاری رییس مجلس 
دس��تور داد در باغ بهارس��تان س��یب 
زمینی و حبوبات کاشته شود. همچنین 
در همان سال به علت کمبود وسایط 
نقلیه دولت دس��تور داد سازمان های 
اداری و بازرگانی از وسایل نقلیۀ غیر 
موتوری مانند گاری، دوچرخه، ش��تر، 
اسب و االغ استفاده کنند. باقر عاقلی، 

روزشمار تاریخ ایران.
20. حس��ین ملکی، تهران در گذرگاه 

تاریخ، ص ۱۱۰.
21. کاظم الوری، پایتخت را چگونه 
اداره کنی��م؟ ی��ا نقش��ه اصالح��ات 

پنجساله، ص۲.
22. همان، ص ۵۴.

23. همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی 
ایران، ص۱۴۹.
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نیز مشهود است. باید گفت در مقیاس جهانی نیز همۀ نحله های 
فکری، از کمونیس��م تا فاشیس��م و س��رمایه داری، از مدرنیسم 

استقبال می کرده اند. 

برنامهریزیبرایشهر
با تأس��یس س��ازمان برنامه در س��ال 1327 و حضور مشاوران 
آمریکای��ی، اندیش��ۀ برنامه ری��زی جامع ش��کل می گی��رد. در 
ش��کل گیری ای��ن برنامه که از س��ال 1325 ت��ا 1327 به طول 
می انجامد چهار مش��اور خارجی نقش مهمی ایفا می کنند: بانک 
جهانی و س��فارت آمریکا در ایران و دو شرکت مشاور آمریکایی 
و آمریکایی ای به نام ماکس وس��تون برگ. این نشان از حضور 

اندیشه  های برون سر است.
در متن الیحۀ قانون برنامۀ هفت ساله، که در سال 1327 به 
تصویب مجلس ش��ورای ملی می رسد، یکی از فصول شش گانه 
به »اصالحات اجتماعی و ش��هری« اختصاص می یابد. اولین و 
مهمترین زیرفصل آن ساختن خانه های ارزان قیمت است که در 
مجموع 7/1 درصد از کل بودجه را به خود اختصاص می دهد.24 
همچنی��ن کمیس��یون به مجلس گزارش می ده��د که این مبلغ 
برای س��اختن تقریبًا سی هزار خانه در شهرهای بزرگ و متوسط 
اس��ت.25 این برنامه زمینۀ اجرای برنامه های شهرسازی بسیاری 

را برای شهرک  های جدید فراهم می آورد.

گسترششهروسوداگریبرسرزمین
در فروردی��ن ماه 1328 طرح تصویب نام��ه ای در هیأت وزیران 
برای تعیین محدودۀ جدید ش��هر مطرح ش��د؛ اقدامی که نشان 
از آغاز رش��د بی برنامۀ ش��هر دارد. به موجب این تصویب نامه بر 
محدودۀ شهر افزوده شد و وسعت تهران 36 کیلومتر مربع تعیین 
ش��د. این حد در صورت لزوم ت��ا 58 کیلومتر مربع قابل افزایش 
ب��ود.26 صدور این تصویب نامه در پ��ی اقداماتی بود که از دیر باز 

برای لوله کشی آب تهران در اولویت خاص قرار گرفته بود.

از سوی دیگر در همین دوره، سوداگری بر سر زمین و مسکن 
آغاز می ش��ود. از این دوره به بعد، کم کم زمین بازی سودآورترین 
ش��یوۀ پول س��ازی از محل مازاد نقدینگی می ش��ود.27 نخس��ت 
زمین داران بزرگ و اش��راف قدیمی اراضی خود را در پیرامون و 
داخل شهر تفکیک می کنند و می فروشند: پارک امین الدوله بین 
دروازه ش��میران و دوش��ان تپه و باغ فرمانفرما در شمال باغ شاه 
و اراضی مخبرالس��لطنه در پیرامون دانشگاه و اراضی جمشیدیه 
)ارباب جمشید( در پیرامون بیمارستان هزار تخت خوابی و اراضی 
ب��اغ صبا در جادۀ قدیم ش��میران.28 در پایان دهۀ 30، دامنۀ این 
س��وداگری چنان گس��ترده می شود که در س��ال 1341، احسان 
نراقی »عامل مهمی که ش��هر را به این ش��کل درآورده« سفته 

بازی و سوداگری در زمین معرفی می کند.29 

شهروانگارۀشهر1332تا1345
در سال های پس از کودتای 28 مرداد تا آغاز دهۀ 40، در دومین 
دورۀ دولت محمدرضاش��اه، اقتدارگرایی و استبداد به تدریج از نو 
ظاهر می ش��ود. دولت میل دارد نوپردازی از باال را در همۀ ابعاد 
پیش گیرد. در این دوره رؤیای توس��عه و مدرنیزاسیوِن تهران و 

دگرگونی شهر آرام آرام به واقعیت می پیوندد. 
بر اس��اس سرشماری سال 1335، تهران حدود 1/5 میلیون 
نفر جمعیت دارد: نیمی از جمعیت شهرنش��ین کشور. مهاجرت از 
روستا به شهر ناچیز است و افزایش جمعیت در پایتخت بیش از 
هر چیز ناش��ی از مهاجرت اهالی شهرهای دیگر است. بر شمار 
طبقۀ متوسط شهری در تهران افزوده می شود و درآمد و مصرف 
این طبقه افزایش چشم گیری می یابد.30 همچنین ظهور دوگانگی 
ش��هری و جدایی گزینی ش��هری به وضوح نمایان می ش��ود. با 
جابه جایی فرادس��تان شهری به س��مت بخش های شمالی شهر 
و اس��تقرار گروه های میانی در زمین های مجانی ای که دولت به 
افس��ران ارتش و کارمندان ارش��د می دهد و سکونت فرودستان 
شهری در مناطق جنوبی و فرس��ودۀ شهر، توپوگرافی اجتماعی 

24. احمد تابش، اندیش��ه توس��عه و 
برنامه ریزی در ایران، ص ۱۱۸.

25. همان، ص ۱۳۵.
26.. حسین ملکی، تهران در گذرگاه 

تاریخ، ص ۱۰۸.
27. همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی 

ایران، ص۲۵۳.
28. احمد سعیدنیا، »ساختار تهران«، 

ص ۳۳۰.
29. احس��ان نراق��ی، »مطالع��ات و 

تحقیقات اجتماعی«.
30. همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی 

ایران، ص۲۵۴.
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و فرهنگی ش��هر بر توپوگرافی جغرافیایی آن منطبق می ش��ود. 
بر چنین بس��تری، معماران و شهرسازان نوپرداز ایرانی، متأثر از 
اندیشه های جهانی و شهرس��ازی نوگرای بومی، به دگرگونی و 

توسعۀ شهر می اندیشند.

انگارههایبرونسر:سازماناصل4ترومن
در حالی که تهران نوعی رشد آرام را تجربه می کند، اندیشه های 
برون سر این بار از آمریکا و از طریق فعالیت های سازمان اصل4 
ترومن بر ذهنیت بومی اثر می گذارد. از سال 1324 بخش مربوط 
به شهرس��ازی و طرح ریزی ش��هر در س��ازمان اصل4 تشکیل 
می شود و با سه مهندس شهرساز و تعدادی کارمند شروع به کار 
می کند.31 این بخش در دهۀ 30 بر اساس قراردادی میان هیأت 
عم��ران بین المللی آمریکا و دولت ایران، ب��ه نام گروه صلح در 
وزارت کشور مشغول به کار می شود. فعالیت های سازمان اصل4 

در زمینۀ شهرسازی چنین است:
تهیۀ طرح شهرس��ازی به زبان انگلیس��ی دربارۀ س��ه شهر 
مهم ایران، ش��یراز و اصفهان و س��نندج، که نخستین طرح های 
جامع برای ش��هرهای ایران اس��ت. به نظر رشدیه این کتاب ها 
»از مهمترین و ارزنده ترین مطالعات فنی شهرس��ازی در ایران و 

بهترین راهنمای دولت در اصالح وضع شهرهاست«.
کتاب آموزش طرح ریزی شهر برای شهرداری های ایران 

بخش دیگری از فعالیت های سازمان اصل4 مربوط به بهبود 
وضع شهرداری های ایران و آموزش مسؤوالن بوده است.32 

در مجموع، گرچه فعالیت های سازمان اصل4 در شهرسازی 
تبلور کالبدی چندانی نمی یابد و متن گزارش ها هیچ گاه به فارسی 
برگردانده نمی ش��ود، اما بر ذهنیت مسووالن و متخصصان مؤثر 
اس��ت. در نیمۀ دوم دهۀ 30، این طرح ها الگو و نمونۀ طرح های 

هادی دفتر فنی وزارت کشور است.33 

شهرکهایجدید)کویهایمسکونی(
در س��ال های ده��ۀ 1320، همزمان با ش��کل گیری نطفه های 
س��وداگری در زمین، انگارۀ جدیدی از ش��هر ظه��ور می یابد. بر 
خالف دولت رضاش��اه که دگرگونی بافت قدیم ش��هر را الگوی 
غالب طرح های ش��هری س��اخت، از این دهه به بعد انگاره های 
شهرس��ازی در تهران بر پایۀ توس��عه در فراسوی مرزهای شهر 
ش��کل می گیرد. ای��ن انگاره ها، که در پی تصوی��ب اعتبارات در 
برنامه های هفت س��الۀ اول و دوم با هدف تأمین مسکن شهری 
به اجرا در می آید، تا تهیۀ نخس��تین طرح جامع تهران در س��ال 

1345، اساس طرح های شهری است.
نخس��تین نمونۀ تحقق یافتۀ این انگاره در تهراِن س��ال های 
پیش از 1320، محلۀ کارمندان اس��ت در غرب تهران در شمال 
باغ شاه در اراضی فرمانفرما.34 همچنین تا پیش از شهریور 1320 
برخی ادارات دولتی مانند ادارۀ ش��یالت و ش��رکت نفت و ادارۀ 
راه آهن و دانش��کدۀ کشاورزی خانه های س��ازمانی می سازند.35 
تأس��یس بانک رهن��ی در س��ال 1317 نیز نش��ان می دهد که 
ریش��ه های مشکل مس��کن در تهران و انگارۀ مداخلۀ دولت در 
تأمین مس��کن شهری از س��ال های پیش از 1320 مطرح بوده 

است. 
تقس��یم زمین های یوس��ف آباد در س��ال 1322 و آغاز طرح 
ک��وی چهارص��د دس��تگاه در 1324 از دیگر نمونه ه��ای اولیۀ 
این گونه طرح هاس��ت. در ای��ن دوره هرچند ان��گارۀ تخریب و 
نوسازی محالت قدیمی به شکل روشنی حضور دارد، طرح های 
شهرس��ازی چنان معطوف به حل مشکل مسکن است که بافت 
قدیم تهران تا سال ها بعد به حال خود رها می شود. بدین ترتیب 
در دهه های 1320 و 30 انگاره های شهرس��ازی بیش از همه در 
طرح کوی های مس��کونی، مانند چهارصد دس��تگاه و نارمک و 
نازی آباد، تحقق می یاب��د. تحلیل انگاره های مطرح در بطن این 
طرح ها مقدمه ای اس��ت بر بررس��ی شهرسازی نوگرای ایران در 

سال های بعد.

31. سعدالدین رش��دیه، شهرسازی و 
طرح ریزی شهر در ایران، ص ۱۷۹.

32. همان، ص۱۸۱.
33. یزدان هوشور، »روند شکل گیری 
امور شهرسازی در شهرداری ها«، ص 

.۱۵۵
34. احمد سعیدنیا، »ساختار تهران«، 

ص ۳۲۵.
35. محمد هادی جوادی، »تجربه های 

دولت در خانه های ارزان«.
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چهارصددستگاه

در س��ال 1324، همزم��ان با پای��ان جنگ جهانی، ش��هرداری 
تهران نخس��تین بار برای خانه س��ازی به دست مهندسان ایرانی 
برنامه ریزی کرد. در آن س��ال شهرداری تهران ساخت هزار باب 
خان��ه را در اراضی خندق تصویب کرد.36 س��ال بعد ادامۀ کار به 
بانک رهنی واگذار ش��د و س��اخت مجموعۀ چهارصد دستگاه تا 
سال 1330 به طول انجامید.37 در تاریخچۀ خدمات بیست سالۀ 
بانک رهنی، چهارصد دس��تگاه را »ک��وی بزرگی با رعایت کلیۀ 
اصول فنی شهرس��ازی« خوانده اند که اولین جایی اس��ت که در 
آن، با حفر چاه عمیق و ساختن منبع آب، از آب لوله کشی استفاده 
کرده اند.38 این کوی در زمینی به مس��احت 120هزار مترمربع، 
تأسیسات عمومی و مشترکی مانند دبیرستان و مغازه داشت.39 

طرح چهارصد دس��تگاه بر اساس خانه های حیاط دار مستقل 
شکل گرفته است. هرچند که در کشورهای خارجی ساختمان های 
ارزان اغلب به ش��کل آپارتمان در چند طبقه س��اخته ش��ده اند و 
واضح اس��ت که مخارج انجام این قبیل س��اختمان ها به نسبت 
س��اختمان های متفرق به شکل خانه دربس��ت کمتر است. ولی 
اش��کالی که به نظر می رسید آن است که این قبیل ساختمان ها 
با توجه به وضع آب و هوای تهران و عادات و رس��وم محلی زیاد 

مناس��ب نباشد. بنابراین تصمیم گرفته شد که خانه های دربست 
که مشتمل بر ساختمان و حیاط باشد در نظر گرفته شوند.40

کوینارمکونازیآباد
ب��ا تصویب قان��ون ثبت اراضی م��وات در س��ال 1331، دولت 
زمین های وس��یعی را در اطراف ته��ران در اختیار می گیرد. پس 
از آن در دولت دکتر مصدق احداث دو ش��هرک بزرگ با رعایت 
ضواب��ط شهرس��ازی در دو نقط��ه از زمین های اط��راف تهران، 
اراضی نازی آباد در جنوب و نارمک در ش��مال شرق به تصویب 
می رس��د.41 بر همین اساس در س��ال 1332، بانک ساختمانی با 
س��رمایۀ حاصل از ف��روش اراضی نارمک و نازی آباد تأس��یس 

می شود.42 
کوی نارمک، که تا پیش از کودتای 28 مرداد کوی سی تیر 
نامیده می ش��د، در زمینی به مس��احت 600 هکتار برای 25هزار 
نفر طراحی می ش��ود. ح��دود 200 هکتار آن به س��اختمان های 
اداری و خدم��ات و معابر عمومی اختص��اص می یابد. این محله 
ش��امل 8000 پالک مسکونی است با مساحتی بین 200 تا 500 
مترمرب��ع.43 محله به 19 بخش تقس��یم می ش��ود که هر بخش 
چهار کوچۀ بن بست و یک میدان و فضای سبز کوچکی دارد. در 

ط��رح  ماک��ت  )راس��ت(  ت4. 
پیش��نهادی کوی نارم��ک، مأخذ: 
مجل��ه بان��ک س��اختمانی، ش1 
)مرداد 1334(.

مغازه ه��ای  ط��رح  )چ��پ(  ت5. 
بان��ک  مجل��ه  مأخ��ذ:  نارم��ک، 
ساختمانی، ش1 )مرداد 1334(.

36. مجل��ه آرش��یتکت، »س��اختمان 
خانه های ارزان در ایران«، ص ۱۲۶.

37. محمد هادی جوادی، »تجربه های 
دولت در خانه های ارزان«.

از  مختص��ری  رهن��ی،  بان��ک   .38
تاریخچه خدمات بیس��ت ساله بانک 

رهنی ایران، ص ۲۳.
39. بانک رهن��ی، تاریخچه خدمات 
سی ساله بانک رهنی ایران، ص ۶۶.

40. مجل��ه آرش��یتکت، »س��اختمان 
خانه های ارزان در ایران«، ص ۱۲۸.

41. حس��ین ملکی، تهران در گذرگاه 
تاریخ، ص ۱۱۷.

42. سعدالدین رش��دیه، شهرسازی و 
طرح ریزی شهر در ایران.
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طرح پیشنهادی، هر بخش بازار و حمام و مدرسه و یک چاه آب 
اختصاصی داش��ت. به جز قس��مت تجاری و اداری که در میدان 
مرکزی بود خدمات مورد نیاز محله در اطراف آن بود. کارخانه ها 
و کارگاه ها و ورزش��گاهی بزرگ در ش��مال و پارک بزرگی هم 
در ش��رق بود.44 در ط��رح نارمک و نازی آب��اد رویارویی مفاهیم 
مدرن و الگوهای زندگی س��نتی به روش��نی به چشم می خورد. 
طرح این دو ش��هرک را می توان نخس��تین نمود نوع جدیدی از 
شهرسازی در تهران به ش��مار آورد؛ شکلی از شهرسازی که در 
همان س��ال ها مجال تحقق می یابد و تبدیل به الگویی می شود 

برای گسترش های آتِی شهر.

شهرآرا
در ط��رح ش��هر آرا، ک��ه کار بخ��ش خصوصی اس��ت، اولین بار 
آپارتمان سازی اساس طراحی مسکن قرار می گیرد: آپارتمان های 
س��ه طبقه در بلوک هایی با ش��ش واحد آپارتمانی. کوی شهر آرا 
متش��کل از 1900 واحد مس��کونی بود که در زمینی به وس��عت 
227775 مترمربع ساخته شد. اقدامات ساختمانی از سال 1337 
آغاز شد و در سال 1338 به پایان رسید. از کل سطح منطقه، 54 

درصد مس��کونی و بقیه فضاهای عمومی و راه و پارک اس��ت.45 
ش��هرآرا محله ای مسکونی است با مرکز خرید و گردشگاه. سازۀ 
س��اختمان های ش��هرآرا دیوارهای باربر آجری با سقف ضربی و 
تیرآهن است. واحد های آپاتمانی شهرآرا فاقد تاسیسات گرمایش 
و س��رمایش مناس��ب اس��ت و برای آنها فقط لوله های دودکش 

بخاری نفتی تعبیه کرده اند.
ایج��اد ش��هرآرا و همچنین احداث کارخانۀ برق آلس��توم در 
اراضی طرش��ت و احداث خانه هایی برای کارمندان دولت در این 
ناحیه، راه توس��عۀ فیزیکی شهر را از سال 1334 در امتداد جادۀ 

کن و اراضی روستای طرشت هموار کرد.

تهرانویال
در پی توس��عۀ ش��هرآرا، س��اخت کوی تهران ویال نیز آغاز شد. 
ابتدا ش��رکت های س��اختمانی خصوصی اقدام به سرمایه گذاری 
کردند و هر یک چند دس��تگاه آپارتمان س��اختند. س��پس افراد 
خ��ود اقدام به خانه س��ازی کردند. مس��احت کل کوی 161035 
متر مربع و 59/4 درصد آن مس��کونی است. تعداد کل واحد های 
مس��کونی تهران ویال 440 واحد اس��ت. 60 واح��د دیگر از این 

پیش��نهادی  )راس��ت( طرح  ت6. 
نازی آب��اد، مأخ��ذ: مجل��ه بان��ک 

ساختمانی، ش1 )مرداد 1334(.
ت۷. )چپ( نازی آباد، مأخذ: مجله 
بان��ک س��اختمانی، ش1 )م��رداد 

.)1334

43. BahramBeygui, Tehran: 
Un Urban Analysis, p119.

44. محمد هادی جوادی، »تجربه های 
دولت در خانه های ارزان«.

45. احمد سعیدنیا، »ساختار تهران«، 
ص ۳۳۲.
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کوی در جنوب کارخانه برق آلستوم قرار گرفته و مشهور به خانۀ 
یزدی  هاست.46 

معماریوشهرسازینوگرا
در س��ال های 1320 و 30، در حال��ی که تهران، ش��اید بی هیچ 
ضابطه ای، گس��ترش می یابد، نوگرایی )مدرنیسم( بر انگاره های 
معماری و شهرس��ازی تس��لط کامل می یابد. حضور معماران و 
مهندسان فارغ التحصیل از دانشکدۀ هنرهای زیبا و دانشگاه های 
اروپا و آمریکا زمینۀ اش��اعۀ روزافزون انگاره های مدرنیس��تی را 
در طرح های ش��هری و معماری فراهم م��ی آورد. به طوری که 
می توان آموزش معماری )و ش��اید ش��یوۀ آموزشی باهاوس( را 

اساس توسعۀ مدرنیسم در معماری ایران این دوره دانست.
از نمونه ه��ای انگاره های نوگرا در زمینۀ معماری و فضاهای 
شهری تخریب بخشی از میدان حسن آباد است. اصالت نداشتن 
و معماری التقاطی میدان حسن آباد علت این تصمیم اعالم شد. 
مقرر می شود در آن ساختمان های مدرنیستی بسازند و این کار از 
ضلع شرقی میدان آغاز می شود.47 طراح ساختمان بانک مهندس 

فروغی، معمار برجس��ته و رییس دانش��کدۀ هنرهای زیبا، در آن 
زم��ان مدیر دفتر فنی بانک ملی اس��ت.48 ای��ن اقدام فروغی به 
روش��نی ماهیت نوگرای انگاره های این دوره را نش��ان می دهد. 
میدان حسن آباد تقلیدی از معماری کالسیک اروپا )آثار پاالدیو( 
و اثری متعلق به گذش��ته است و از منظر معماری نوگرای ایران 
فاقد ارزش. از این رو تخریب آن امری ضروری است. این اقدام 
نش��ان می دهد که معماری نوگرا و معاصر ایران جریانی اس��ت 
که خود داعیه و س��ودای پیشگامی دارد و در پی آن است که بر 
اس��اس اوضاع درونی، قرائتی بومی از اصول معماری مدرنیستی 

جهانی عرضه کند. 
بر مبنای همین تفکر نوگرا، معماران برجستۀ ایرانی، همچون 
فروغی و س��یحون و غیائ��ی، اهمیت چندانی ب��رای بافت های 
ش��هری قایل نیستند. حال آنکه ش��ناخت خوبی از آثار معماری 
ایران دارند و در بس��یاری از آثار خود نمونه های برجس��ته ای از 
تلفی��ق معماری ایران��ی با معماری مدرن را پدی��د آورده اند.49 از 
این نگاه، عالقۀ ایش��ان به معماری قدیمی ایران در قالب انگارۀ 

حفاظت موزه ای تک بناها در جنبش مدرن قابل تفسیر است.
بنابرای��ن هرچند معم��اری نوگرای ایران��ی در این دوره در 
ساختمان های عمومی آثاری بدیع و همتراز آثار جهانی، همچون 
س��اختمان مجلس س��نا و بناهای آرامگاه��ی، می آفریند، اما در 
بافت قدیم فقط انگارۀ تخریب را می شناسد. مهمترین نمود این 
انگاره طرح سال 1338 بانک رهنی برای محلۀ عودالجان است 
»ک��ه یک طرح اصالحی نبود، بلکه طبق این طرح می بایس��ت 
تمام س��اختمان های عودالج��ان خریداری و خراب ش��وند«.50 
ساختمان های مرتفعی به س��بک جنبش مدرن طراحی می شود 
تا »محلۀ فعلی در قلب ش��هر به صورتی آراسته و زیبا با کوی و 

بازارگاه و منازل مجلل و خوش منظری در آید.«51 
در این طرح، که ش��باهت زیادی به طرح ه��ای لوکوربوزیه 
برای بافت مرکزی پاریس دارد، هیچ نش��انی از گذش��ته نیست 
»ت8 و 9«. طرح کاِر مهندس علی صادق، معمار و رییس وقت 

بان��ک  پیش��نهادی  ط��رح  ت8. 
رهنی برای محل��ۀ عودالجان در 
مختصری  مأخ��ذ:   ،1338 س��ال 
از تاریخچه خدمات بیس��ت ساله 
بانک رهنی ایران.

46. همان جا.
47. ایرج اعتصام، »بررس��ی تطبیقی 
معماری و شهرسازی معاصر ایران با 

اروپا«، ص ۱۰۲.
48. البت��ه فروغی پس از آنکه اجرای 
طرح به علت اعتراضات متوقف  ش��د، 
مدعی شد دستوری نداده و فقط طرح 
زیر نظ��ر او در دفتر فنی بانک انجام 

شده است. همان جا.
49. همان، ص ۱۰۱.

50. موسس��ه مطالع��ات و تحقیقات 
اجتماع��ی دانش��گاه تهران، س��مینار 
بررسی مسائل اجتماعی شهر تهران، 

ص ۷۲.
از  مختص��ری  رهن��ی،  بان��ک   .51
تاریخچه خدمات بیس��ت ساله بانک 

رهنی ایران، ص ۴۹.
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بانک رهنی اس��ت. شاه طرح را تأیید و دستوری برای اجرا صادر 
می کن��د. صادق در توجی��ه طرح می گوید: »ش��هر تهران بدون 
تناس��ب گس��ترش یافته در صورتی که در قلب شهر محله های 
قدیمی به صورت یک قرن پیش باقی مانده که بهترین موقعیت 
را برای شهرسازی جدید دارا می باشند و با وجود چنین محله هایی 

در داخل شهر پناه به بیابان  ها بردن خطاست«.52 

غلبۀمدرنیسم:پیشدرآمدتهیۀطرحجامع
تهران

در دهۀ 1330 شهرسازان نوگرای ایرانی، همگام با دولت پهلوی 
رویای ش��هری مدرن را در س��ر می پرورانند. ظه��ور این رؤیا را 
می توان بیش و کم در معماری شهری این دوره باز یافت: نارمک 
و چهارصد دستگاه و نیروی هوایی. اما با آغاز دهۀ 40، همزمان 
با تثبیت حکومت محمدرضاشاه و شروع برنامه های مدرنیزاسیون 
دولتی، دوره ای نو در شهرس��ازی ایران آغاز می ش��ود. تأسیس 
وزارت آبادان��ی و مس��کن و آغاز تهیۀ طرح ه��ای جامع و بنیاد 
نهادن رش��تۀ شهرس��ازی در دانش��گاه تهران از نشانه های آغاز 
ای��ن دوره اس��ت. در پی اصالحات ارض��ی و افزایش مهاجران، 
روند رشد جمعیتی و کالبدی تهران شتابی دو چندان می یابد. به 
مدد دالرهای نفتی و برنامه های مدرنیزاس��یون گستردۀ از باال، 
رؤیاهای شهرسازانه صورت برنامه به خود می گیرد. سرانجام در 

سال 45 نخستین طرح جامع تهران تهیه می شود. 
در ای��ن زمان، هم در عرصۀ نظریه و هم اجرا، شهرس��ازی 
نوگرا در ایران تجربه ای 30 ساله را از سر گذرانده است. بنابراین 
تحلی��ل و بازخوانی انگاره های مطرح در س��ال های آغازین دهۀ 
1340 تصویری از ش��هر و انگارۀ ش��هر در این مقطع زمانی به 
دست می دهد. سمینار »بررسی مسایل اجتماعی شهر تهران« و 
کتاب شهرس��ازی و طرح ریزی شهر در ایران از مهمترین منابع 
دربارۀ شهر و انگاره های شهرسازی و میراث شهرسازی نوگرای 

ایران در این مقطع زمانی است. 

سمیناربررسیمسایلاجتماعیتهران
سمینار ش��ش روزۀ »بررسی مسایل اجتماعی تهران« را مؤسسۀ 
مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه 
1341 برگزار می کند و متن س��خنرانی ها در سال 1343 به چاپ 
می رسد. در طرح جامع فرمانفرماییان، این موسسه را در موسسات 
همکار نام برده اند. این نشان دهندۀ اثر سمینار بر طرح جامع 1345 
است. در مقدمۀ کتاِب مجموعه سخنرانی های سمینار، مسؤوالِن 
مؤسسه از »گسترش نگران کنندۀ تهران« و »مسایل و مشکالت 
بزرگی« سخن می گویند که از این »توسعه و دگرگونی« پدیدار 
ش��ده است. »بررسی همه جانبه و تش��ریح و توضیح این مسایل 
منته��ی از جنبۀ اجتماعی آن« موضوع و هدف س��مینار اس��ت. 
اما با وج��ود تأکید برگزارکنندگان بر ای��ن »جنبۀ اجتماعی«، با 
حضور مسؤوالن ش��هرداری و دست اندرکاران طرح های اجرایی 
و اس��تادان معماری دانش��گاه )که بیش��تر تحصیل کردۀ اروپا و 
آمریکا هس��تند( این سمینار فرصتی می شود برای بروز انگاره ها 
و تفکرات شهرس��ازی نو . از این نگاه، »س��مینار بررسی مسایل 
اجتماعی شهر تهران« آیینۀ تفکر و دیدگاه معماران و شهرسازان 
و دانش��گاهیان آن روزگار اس��ت. دیدگاهی ک��ه در همان زمان 
)دهۀ چهل( بر اس��اس برنامه های گس��تردۀ دولت پهلوی برای 
مدرنیزاسیون از باال شکل می گیرد. ریشه های انگارۀ شهرسازی 

ت 9. ط��رح پیش��نهادی بان��ک 
رهنی برای محل��ۀ عودالجان در 
مختصری  مأخ��ذ:   ،1338 س��ال 
از تاریخچه خدمات بیس��ت ساله 

بانک رهنی ایران.

52. همان جا.
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تهران و همۀ آنچه در سال های بعد در طرح جامع تهران عینیت 

می یابد در این گردهمایی آشکار است.
در این س��مینار، تهران ش��هری معرفی می شود که رشدی 
ش��تابان و بی برنامه داش��ته و جمعیت آن با سرعت سرسام آوری 
افزایش یافته و به حدود 2 میلیون نفر رس��یده اس��ت؛ ش��هری 
که »س��فته بازی و س��وداگری در مورد زمین« مهمترین عامل 
رش��د آن اس��ت؛ »ش��هری که واحدهای خوب و زیبا دارد ولی 
روی هم رفته بد ترکیب و بد ش��کل اس��ت«.53 از نظر کارکردی، 
ویژگ��ی اصلی تهران، که آن را از گذش��ته اش متفاوت می کند، 
تمرکز شدید دستگاه اداری است. در این زمان شهری با جمعیت 
2 میلیون نفر پدیده ای نو ظهور است. رهایی از مشکالت در پناه 
رعایت »اصول علمی« جستجو می شود. به قول مهندس حامی 
»برای اولین باری اس��ت که در تاریخ شهرس��ازی ایران عده ای 
دامن همت به کمر زده اند، و برای شهرسازی آینده، از اشتباهات 

گذشته جلوگیری کنند«.54 
در این س��مینار، مس��الۀ اصل��ِی تهران را نب��وِد طرح جامع 
شهرس��ازی و عدم رعایت »اصول علمی« در شهرسازی معرفی 
می کنند. طرح جامِع ش��هر باید کاماًل منطب��ق بر اصول مطرح 
ش��ده در جنب��ش مدرن باش��د. انگاره های مطرح ش��ده در این 
سمینار نش��ان دهندۀ غلبۀ کامل مدرنیس��م بر شهرسازی است. 
برگزارکنن��دگان س��مینار یکی از مهمترین نتای��ج آن را معرفی 
منشور آتن در ایران می دانند. در حالی که غرب سال های آغازین 
انتقاد از جنبش مدرن را می گذراند، در ایران، با تأخیری 30ساله، 

بیانیۀ جنبِش مدرن اساِس کار شهرسازی می شود. 
این س��مینار نش��ان می دهد که انگارۀ معماری و شهرسازی 
بولدوزر که در سال های 40 و 50 در قالب طرح های جامع محقق 
می شود، در تمام دهه های پیشین وجود داشته است. آقای شور، 
کارشناس فنِی خارجی شهرداری تهران، ضمن تمجید از اقدامات 
رضاشاه در شهرسازی، تخریب محله سنگلچ را »سمبل و نمونۀ 
توس��عۀ ش��هری« می داند.55 مهندس اژدری، رئیس ادارۀ فنی 

بانک رهنی، با نگاهی به طرح محلۀ عودالجان، مهمترین نقص 
»قانون اصالح و توس��عۀ معاب��ر« را در این می داند که »احداث 
محله ه��ای جدید، مثاًل خراب کردن یک محله و س��اختن یک 
محله جدید به جای آن، طبق این قانون امکان پذیر نیست«.56 

شهرسازیوطرحریزیشهر،سعدالدین
رشدیه

کتاب شهرسازی و طرح ریزی شهر در ایران را سعدالدین رشدیه، 
سرگرد ارتش و مهندس، به سفارش اتحادیۀ شهرداری های ایران 
نوش��ت. مدیر عامل اتحادیه آن را نخستین اثر جامع شهرسازی 
به زبان فارس��ی می داند.57 در این کتاب، نویسنده مدعی می شود 
که روش��ی ابت��کاری برای شهرس��ازی و طرح ریزی ش��هر در 
ایران آورده که حاص��ل تطبیق روش های مختلف طرح ریزی با 
مقتضیات مختلف کش��ور است. نمونۀ این بخش اصفهان است، 
اما برای »توس��عۀ شهر تهران« هم پیش��نهادهایی آمده، که به 
زعم نویس��نده می توان مبنای تهیۀ طرح شهرسازی تهران قرار 
داد. این بخش نش��ان دهندۀ انگاره ه��ای مطرح دربارۀ تهران در 

آن دوره است. 
به نظر رشدیه فقط با »طرح ریزی علمی« می توان نیازهای 
آین��ده را برآورده کرد. کلید اصلی روش صحیح شهرس��ازی در 
ای��ران انطباق عملیات شهرس��ازی با روش های علمی اس��ت. 
رش��دیه می نویسد: »روش��ی که برای شهرسازی دنیای عصر ما 
پذیرفته مبتنی اس��ت بر تجزیه و تحلی��ل منطقی امر بر مبنای 
علوم و فنونی که شهرسازی با آنها به نحوی از انحا ارتباط دارد 
و حل مس��أله بر اس��اس قوانین و اصول علمی«. به نظر رشدیه 
شهرس��ازی آن روز جهان سعی دارد »از کادر علمی و دایرۀ فنی 
خارج نشود و جنبۀ هنری شهرسازی را که سابقًا به عنوان اصل 
اساس��ی معرفی می گردید در خدمت اصل دیگری که فن و علم 

شهرسازی است قرار دهد«.

53. احم��د حامی، »تاریخچه ش��هر 
تهران«، ص ۲۴۵.

54. همان جا.
55. شور، »مراحل سه گانه شهرسازی 

تهران«.
56. عباس اژدری، »پروژه شهرسازی 
یک بخ��ش قدیمی عودالجان«، ص 

.۷۳
57. س��عدالدین رش��دیه، شهرسازی 
و طرح ریزی ش��هر در ای��ران، ص۲. 
فصل ه��ای اول کتاب ب��ه اطالعات 
آماری گوناگ��وِن تاریخی و اقتصادی 
و اجتماعی و جمعیتی دربارۀ وضعیت 
شهرسازی ایران و تجزیه و تحلیل آن 
اختصاص یافته اس��ت. برای بررسی 
وضعیت شهرهای ایران پیش از تهیۀ 
طرح های جامع ای��ن بخش از کتاب 

منبعی مهم و قابل استناد است.
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اما آنچه دربارۀ محالت قدیمی ش��هر در ذهن رشدیه است 
همان اس��ت که از زمان رضاشاه در اذهان نوگرایان و نوپردازان 
جاری بوده. به نظر رشدیه، شهرداری باید »محالت قدیمی شهر 
که به صورت چندین س��ال پیش باقی مانده و تناسبی با زندگی 
کنون��ی ندارد« را بخ��رد و »طبق طرح معین تقس��یم و اراضی 

مسکونی« بفروشد و بقیه را »پارک ملی« کند. 
رشدیه توسعۀ تهران را اجتناب ناپذیر می داند، اما در عین حال 
معتقد اس��ت که ساختمان مرکزی تهران اجازۀ توسعه نمی دهد. 
»خیابان ه��ای موجود در این منطقه به وس��یلۀ س��اختمان های 
بسیار گرانبها و سنگین محدود شده و توسعۀ خیابان های مذکور 
مس��تلزم تخریب و انهدام قسمتی از آنهاست«. از دیدگاه او این 
امر »نه تنها از لحاظ مخارج برای ش��هر گران تمام خواهد ش��د 

بلکه از زیبایی شهر برای مدتی خواهد کاست«.58 
رشدیه توس��عۀ تهران به سوی غرب را پیشنهاد می کند59 و 

معتقد است کوی کارمندان را باید در غرب شهر ساخت. 
اتس��اع تهران از جنوب به علت عدم تناسب محیط با زندگی 
کارمندان و دوری راه نس��بت به مرکز ش��هر ممکن نمی باش��د، 
خیابان های جنوبی نیز به علت بن بست بودن کوچه های فرعی 
تحمل فشار زیاد و عبور و مرور را ندارد. از شمال نیز توسعۀ شهر 
را کوه های دربند و غیره محدود س��اخته اس��ت. از شرق نیز راه 

عمومی تقریبًا مسدود است.60 
به نظر او در ساختمان این کوی ها باید اصول کلی ساختمان 
و ایجاد محالت مس��تقل با ش��اه راه های کمربندی رعایت شود. 
توس��عۀ شهر به س��مت غرب با ایجاد کوی کارمندان به صورت 
محالت مس��تقل با شاهراه های کمربندی و تهیۀ طرح های ویژۀ 
شهرس��ازی در اراضی عباس آب��اد و اختصاص زمین های جنوب 
ش��هر به کش��اورزی و تبدیل گودهای جنوب شهر به دریاچه  از 

دیگر انگاره های کتاب رشدیه است.
رش��دیه در صفحات پایان��ی کتاب، ب��ا آوردن تصاویری از 
پل های مدرن در ش��هرهای غرب آنه��ا را »زیبا« می خواند و با 

آوردن تصوی��ری از ب��ازاری قدیمی از اینکه بازار در ش��هرهای 
ای��ران هنوز »به همان وضع قرون س��ابق« باق��ی مانده اظهار 
تأس��ف می کند. در مجموع اندیشه های رشدیه را می توان نشان 
از تفکری دانس��ت که گرچه به مدرنیس��م ب��اور دارد، به همان 

میزان به بومی کردن مفاهیم جهانی می اندیشد.

نتیجه
انگاره های این دورۀ تاریخی را می توان در چند دسته گنجاند:

1.شهرخیابانها
طرح شهر تهران در سال 1309، که به علت حضور پررنگ خیابان 
به »نقش��ۀ خیابان ها« معروف می شود، الگوی اصلی شهرسازی 
کشور در این دوره است. در این الگوی غالب، شهرسازی منحصر 
به احداث خیابان های مس��تقیم و میدان ها و تعریض معابر است. 
ایجاد خیابان های درخت کاری شده و میدان های متقارن از دیگر 
مفاهیم پایۀ این الگوست. در دهۀ 1330 دفتر فنی وزارت کشور، 
زیر نظر مستش��اران خارجی، الگوی نقش��ۀ خیابان ها را در همۀ 
ش��هرهای ایران اجرا می کند. البته در تهران، در پی رشد شتابان 
شهر، اندیش��ۀ شهرسازی بیشتر بر ایجاد محله ها و شهرک های 
نو متمرکز می ش��ود. ان��گارۀ این طرح در قان��ون تعریض معابر 
و خیابان ها که مهمترین قانون شهرس��ازی کش��ور است، نمود 

قانونی می یابد. 

ـشهر 2.شهرشطرنجیـشهرحومههایسبز
محلههاینوبنیاد

این الگو اساس شکل گیری بافت شهری جدید تهران در سال های 
1310 تا 1340 است. نخستین بار در طرح 1309 می آید و در دهۀ 
1310 در شمال باغ ش��اه در اراضی فرمانفرماییان، اجرا می شود. 
در دهه های بعد در طرح چهارصد دس��تگاه و نارمک و نازی آباد 
تداوم می یابد. طرح نارمک و نازی آباد، که کار بانک س��اختمان 

58. همان، ص ۲۷۰.
59. پیشنهاد طرح جامع فرمانفرماییان 

) 1345( نیز همین است.
60. همان، ص ۲۷۳.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


100 50
اس��ت، الگوی بخش خصوصی در توس��عۀ مناطقی مانند تهران 
پارس قرار می گیرد و به بافت جدید تهران ش��کل می دهد. این 
الگو از آغاز با نام کوی کارمندان گره می خورد. بافت ش��طرنجی 
و خانه های حیاط دار مس��تقل و فضای سبز عمومی مفاهیم پایۀ 

این الگوست. 

3.شهرسازیعلمی
در دهۀ 1330، متأثر از اندیش��ه های مطرح در جهان، روش های 
علمی و آماری اساس کار شهرسازی می شود. نخستین آثار این 
الگو از طریق فعالیت های س��ازمان اصل4 به دس��ت مستشاران 
آمریکای��ی پدید می آید و س��پس در س��مینار بررس��ی مس��ایل 
اجتماعی ش��هر تهران )1341( و کتاب شهرسازی و طرح ریزی 
شهر )1343( ُبعد نظری می یابد. هرچند در پس این اندیشه نیز، 

همان میل درونی به نووارگی و نوآوری نهفته است. 
بی ش��ک آنچه در پس همۀ این انگاره ها پنهان است انگارۀ 
ایجاد ش��هری نو و مدرن است: شهری هم تراز شهرهای مدرن 
اروپا یا آمریکا. نخس��تین نهضت های مدرن در شهرسازِی اروپا 
واکن��ش ب��ه پیامدهای منف��ی اجتماعی و اقتص��ادی و کالبدی 
انقالب صنعتی اس��ت، ولی در تهران نخستین اقدامات نوپرداز، 
بدون توجه به زمینه ه��ای اجتماعی و اقتصادی، در طلب ایجاد 

چهره ای نو از شهر است.
تجرب��ۀ نوگرای��ی در ای��ران را، در هم��ۀ زمینه ه��ا از جمله 
شهرس��ازی، نمی توان ب��ه »تقلید از غرب« فروکاس��ت. اگرچه 
س��نت شهرس��ازی نوگرای ایران از جریان های مطرح در غرب 
اثر می پذیرد، طنین قرائت ایرانی نیز در آن به روش��نی ش��نیده 

می شود. 
ناصرالدین ش��اه قاجار س��ه بار به فرنگ می رود اما رضاشاه 
هیچ گاه به اروپا سفر نمی کند. از همین نکته بر می آید که هرگز 
نمی توان همۀ تحوالت اقتصادی و اجتماعی را به ارادۀ یک فرد 
یا دولت نس��بت داد. بلکه باید شکل گیری مفاهیم شهرسازی را 

در پرتو مدرنیته و مدرنیس��م در بین نو اندیشان و نوپردازان بومی 
جس��تجو کرد. مرور این مفاهی��م و چگونگی تحقق آنها نگاهی 
اس��ت به معانی و فرآیندهای پیچیده و ُپر رمز  و راز مدرنیته که 
در گذر ایام، در تخیل و واقعیت و در جدال مدرنیزاس��یون از باال 

و پایین، از تهران شهری ساخته که امروز هست.

گاهشمارانگارههاوطرحهایشهری

1309 تصویب نقشۀ تهران �
احداث خیابان های چلیپایی

احداث بلوارها و خیابان های عریض و درخت کاری شده
منطقه بندی عملکردی

بافت شطرنجی
احداث خیابان های جدید بر مسیر خندق شهر

تصویب قانون جدید بلدیه )شهرداری(
کاهش حقوق انجمن شهر

قرارگیری شهرداری ها زیر نظر وزارت کشور )دولت(
تصویب اعتب��ار 125 هزار تومانی بلدیۀ تهران برای توس��عۀ 

خیابان ها در مجلس شورای ملی )2 مهر(

1311 آغاز تخریب باروها و دروازه های تهران �

1312 تصویب قانون تعریض و توسعۀ معابر و خیابان ها  �

1316 تهیۀ نقشۀ جدید شهر تهران �

1318 تصویب آیین نامۀ پیش آمدگی ها در گذرها و خیابان ها �
اعم��ال ضوابط خ��اص برای بدنۀ خیابان ها و س��اختمان های 

مشرف بر آنها 

1320 اشغال ایران و پایان سلطنت رضاشاه �
اصالح قانون توسعه و تعریض معابر

1325 قانون قائم مقامی وزارت کشور در غیاب انجمن شهر �
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قرارداد نقش��ه برداری شهر تهران برای اجرای لوله کشی بین 

شهرداری تهران و شرکت انگلیسی الکساندر گیپ

1327 تصویب الیحۀ برنامۀ هفت سالۀ اول در مجلس شورای  �
ملی

ایجاد قطب های صنعتی
احداث خانه های ارزان قیمت

1328 الیحۀ تشکیل شهرداری و انجمن شهر �
افزایش وس��عت قانونی ش��هر به 36 کیلومتر مربع )دولت 

محمد ساعد(

1332 ط��رح ایجاد دو ش��هرک بزرگ در اراض��ی نازی آباد و  �
نارمک )دولت دکتر مصدق( 

تأس��یس بانک ساختمان با س��رمایۀ حاصل از فروش اراضی 
نارمک و نازی آباد

1334 برنامۀ هفت سالۀ دوم )1341-1334( �

1335 قانون ایجاد جادۀ سوم بین تهران و شمیران �

1336 تشکیل دفتر طرح های هادی در وزارت کشور با حضور  �
مستشاران خارجی )سپاه صلح(

1339 قانون تملک اراضی برای اجرای برنامه های شهرسازی  �
و خانه سازی

1341 »س��مینار بررسی مس��ایل اجتماعی ش��هر تهران« در  �
دانشگاه تهران

تأکید بر شهرسازی علمی
معرفی منشور آتن در ایران

فکر ایجاد بزرگراه های درون شهری
فکر تخریب محالت قدیمی شهر

برنامۀ سوم عمرانی

ق��رارداد تهیۀ طرح جامع بین س��ازمان برنامه و بودجه و چند 
مشاور

1342 اصالح قانون توسعۀ معابر و گودهای جنوب تهران �
آغاز به کار رش��تۀ شهرس��ازی در دانش��کدۀ هنرهای زیبای 

دانشگاه تهران

1343 تأسیس وزارت آبادانی و مسکن �
انتشار کتاب شهرسازی و طرح ریزی شهر سعدالدین رشدیه

خرید و تخریب محالت قدیمی و فروش اراضی مس��کونی و 
احداث پارک ملی به دست شهرداری

توسعۀ شهر به سمت غرب با ایجاد کوی کارمندان به صورت 
محالت مستقل با شاهراه های کمربندی

تهیۀ طرح های ویژۀ شهرسازی در اراضی عباس آباد
اختصاص زمین های جنوب شهر به کشاورزی

تبدیل گودهای جنوب شهر به دریاچه
جلوگیری از تبدیل شدن تهران به شهری صنعتی

اختصاص دو برابر زمین زیر ساختمان به باغچۀ خصوصی در 
شمال شهر

1345 تهیۀ طرح جامع تهران �
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