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  چکیده

 نگاهی با نوشته این. رود می و رفته می شمار به مهم و پیچید ای مسئله عنوان به همواره ایران در شهرنشینی

 باشد می شهروندی هویت مسئله با همبسته مفهومی نظر از که زندگی شیوه مثابه به شهرنشینی پدیده به

 پدیده تحوالت و پهلوی دوره در ایران های شهر محتوایی و شکلی های شاخص به توجه با تا کند می سعی

 به توجه با نوشته این در. بپردازد حاضر عصر در شهرنشینی و شهر بر آن تاثیر و دوره این در شهرنشینی

 تحول و محالت، نظام در تحول شهرسازی، و معماری در تحول مانند شهرنشینی عرصه در مختلف تحوالت

 جامعه. است شده انداخته ایران تاریخ مهم دوره این در شهرنشینی مسائل به نگاهی اجتماعی طبقات در

 دوره. نهاد پای اول پهلوی دوران یعنی دیگری مهم دوره به مشروطیت مهم مرحله از گذر از پس ایران شهری

 گیرد، می مایه تجدد از عمدتا و دارد غرب به نگاهی ناصری دوره همچون آن در شهرنشینی تحوالت که ای

 و نوردد، می در را شهرها عرصه ویرانگر گفت بتوان شاید و ای بخشنامه طور به و تر ایدئولوژیک بار این اما

 هویتی با آمد، می حساب به کارا و رنگ پر آن در ای محله هویت که ای گونه به زند، می شهرها از نو طرحی

 از عمدتا که تحوالت این به است نگاهی نوشته این. کرد عوض داشت ریشه جدید ساالری دیوان در که جدید

 و یافت ادامه بیشتری حدت و شدت با البته و دیگر ای گونه به دوم پهلوی دوره در و آغاز پهلوی دوره اوایل

 است مطرح مقاله این در که اصلی سوال. هستیم جدید سبک به شهرنشینی از نوع این تاثیر تحت ما امروز

 دوم و اول پهلوی زمان در شهرنشینی و شهرسازی و معماری پیدایش در ساز زمینه عوامل مهمترین است این

 شهر و شهر بر تاثیری چه دوره دو این در شهروندی و شهرنشینی و شهرسازی و معماری ویژگیهای ؟ چیست

 آن معماری میدانی و ای کتابخانه مطالعه مقاله این در ما تحقیق روش است؟ گذاشته حاضر عصر در نشینی

 توصیفی، آن روش و باشد می معاصر دوران در شهرنشینی شهرو بر کمی و کیفی نوع از آن مقایسه و دوران

 وضعیت توصیف به سپس کرده، گردآوری را مطالب است شده سعی روش این در. است استنتاجی و تحلیلی

 نتایج تحقیق های پرسش به پاسخ برای نهایت در و تحلیل را شده آوری جمع مطالب و پرداخته مطالعه مورد

 . کنیم استنتاج را

 حاضر عصر دوم، و اول پهلوی نشینی، شهر شهرسازی، معماری، :کلیدی کلمات
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 مقدمه -1

 کمتر از شاید. باشد می شهرنشینی و شهر همراه که است معیشت از نوعی مستلزم اجتماعی زندگی در ورود

 بدارد، مصون حوادث گزند از جایگاه آن را او تا است بوده مأوایی و مسکن به توجه بشری، فرهنگ های پدیده

 کند شاد را خاطرش جهتی از و سازد، برآورده را او معنوی و مادی نیاز یا

 مربوط امر این حقیقت. است بوده شهرنشینی و شهرسازی و شهر مستلزم مختلفی عوامل اجتماعی، زندگی در

 و تولید امر و منطقه جغرافیای و هوا و آب و زمین وضع به شود می مربوط که معتبر خصیصه چند به است

 .مصرف

 بردارنده در که است شده می ممکن جایی فاضله مدینه و کالن و برتر شهرهای یا ابرشهرها که است بدیهی

 پیشینیان ذهن در بهشتی شهر تصور شاید. نقصی هر از دور به و زیباییها همه به آراسته و باشد نعمتها همه

 .است بوده جایی چنین از ناشی

 شده گرفته کار به ایران شهرهای قالبی مسائل باب در بیشتر که منابعی دانست گونه دو را مقاله این منابع 

 در ایران شهرهای معماری و شهرسازی مسائل باب در هایی پردازی نظریه حاوی و متأخرتر عمدتا که اند،

 هستند ها سفرنامه و ،داستانها رمانها خاطرات، یکی منابع دیگر گونه اما. باشند می دوم و اول پهلوی دوران

 ایرانیانی. اند کرده سفر ایران به بحث مورد دوره دو در که اند شده نوشته بیگانگانی و سفرا قلم به عمدتا که

 به کمتر و پرداخته سیاسی امور به چیز هر از بیش اند پرداخته خاطره نوشتن به التهاب پر دوران این در که

 بحثش مورد موضوع سیاسی های جنبه به که آن از بیش نیز نوشته این البته. اند داشته نظر اجتماعی امور

 وارد که جهت آن از بیگانگان قلمی آثار در میان این در. است پرداخته آن اجتماعی مسائل به بیشتر بپردازد

 گونه اما. کرد مشاهده اجتماعی مسائل به توان می را بسزایی توجه اند شده خود وطن به نسبت تازه فضایی

 نشینی شهر باب در پژوهش برای را قیمتی ذی اطالعات آمده در نگارش به دوره این در ویژه به که منابع دوم

 یک در که بگویند تاریخی های عرصه پژوهشگران شاید البته. دهند می دست به دوران این در ایران در

 ما بررسی که صورتی در بله که گفت باید پاسخ در. کرد اعتماد منابعی چنین به توان نمی تاریخی پژوهش

 این از هایی بررسی برای اما بود، جا به کامال سخن این بود توصیفی تاریخ یا و تاریخ وقایع باب در بررسی یک

 چه دست این از منابعی نامید تاریخی شناسی جامعه یا اجتماعی تاریخ های بررسی را آنها بتوان شاید که نوع

 فضای کم دست یا و دوران آن اجتماعی فضای به را ما توانند می بسیار ها داستان و ها رمان چه و خاطرات،

 شهری فرهنگ از تحلیلی هیچ واقع در. کنند نزدیک است، میزیسته دوران آن در که نویسنده خود ای اندیشه

 نظر در جدی طور به شخصی و فرد به منحصر تجربیات آن در که آن مگر بود، نخواهد کافی و مقصود به ناظر

 .دهد می رخ فرهنگ تر وسیع نیروهای گستره در فقط امر این که شود گرفته


