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معماری و شهرسازی،
تحوالت اقتصادی دورۀ قاجار،
سرمایه،
شکل شهر.

ورود سرمایهداری به ایران با تغییرات گسترده در نظام اقتصادی همراه بود .در حالی که ساختار تولید کشور
در اوائل دوره قاجار مبتنی بر تولید محصوالت کشاورزی و صنایع دستی و صادرات آن بود ،در اواخر با زوال
و آسیبدیدگی جدی کشور را به یک وارداتکننده بزرگ از کشورهای اروپایی و روسیه تبدیل کرد .با
تعطیلی کارخانههای داخلی ،تالشها برای درونیکردن سرمایهداری به شکست انجامید و عدم توانایی بخش
خصوصی در رقابت با سرمایه داری خارجی منجر به سودآوری تجارت مبتنی بر واردات و رانت شد .نتیجه
این اتفاقات بر معماری و شهرسازی کشور بر دو مسئله قابل مشاهده بود .یکی افزایش جمعیت شهرها و نیاز
به توسعه آنها که با خیابانکشی های جدید و حضور بناهایی با عملکردهای نوین همراه بود .اتفاقی که به
بورسبازی زمین منجر شد و بر جدایی طبقات اجتماعی تأکید نمود .دوم تأثیر غیرمستقیم سرمایهداری
خارجی که به حضور اتباع اروپایی در شهرهای ایران انجامید و به روند آشنایی ایرانیان با فرهنگ و مظاهر
تمدن غربی شدت بیشتری بخشید .در این تحقیق با روشهای تفسیری-تاریخی و استدالل منطقی به ارتباط
متقابل میان وضعیت اقتصادی و تحوالت معماری و شهرسازی شهرهای ایران در دوره قاجار پرداخته شده
است .یافتههای پژوهش حاکی از این است که این فراگرد نه تنها بر شکل شهرها و سیمای ساختمانها
تأثیرگذار است بلکه با مقنضیات سیاسی-اجتماعی و فرهنگی گستردهای همراه شد که همین پیامدهای آن
را پیچیدهتر و تأثیرگذاریاش را بیشتر کرده بود.
اهداف پژوهش
 .1بررسی چگونگی تأثیرات شرایط اقتصادی دوره قاجار بر تحوالت شهرهای ایران.
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.2بازشناسی الگوهای معماری بهکار رفته تحت تأثیر تحوالت اقتصادی دوره قاجار.
سواالت پژوهش
.1شرایط اقتصادی و مشخصاً جریانهای سرمایهداری دورۀ قاجار تا چه حد بر تحوالت شهرهای ایران
مؤثر بوده است؟
. 2الگوهای معماری به کار رفته در دور ه قاجار تا چه حد تحت تأثیر شرایط اقتصادی این دوره قرار
داشتهاند؟
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مقدمه
انقالب صنعتی بهمثابۀ سکوی پرتابی بود که جهان را به دورۀ تازهای از اقتصاد ،سیاست و روابط اجتماعی وارد کرد.
ظهور جریانهای سرمایهداری و تقسیم جهان به دو بخش نابرابر استعمارگر و تحت استعمار ،صحنۀ بروز کشمکشها
و رقابتهای بسیاری میان این دول و سایر ملتها شد .تالشها برای سیطرۀ همهجانبه بر منابع طبیعی و بازارهای
مصرف کشورهای گروه دوم ،این گروه از کشورها را نیز دچار دگرگونیهای جدی در مواجهه با این جریان کرد .ایران
یکی از کشورهایی بود که به دلیل قرارگیری در موقعیت ژئوپلتیک خاص که شامل همسایگی با دولت استعمارگر
روسیه ،موقعیت دسترسی به آبهای آزاد و همسایگی با هند تحت استعمار انگلستان میشد ،خیلی زود تحت تأثیر
جریانهای اواسط قرون نوزده میالدی قرار گرفت .با توجه به این تحوالت ،سازمان فضایی شهرها را نسبت به قبل
دستخوش تغییر کرد؛ چراکه ارزشهای جدیدی جای زمینی را که در قرون وسطی منشاء اقتدار اشخاص بود ،گرفته
بود؛ بنابراین ساختار اقتصادی ایران که مبتنی بر طبقهبندی اقشار به کشاورزان ،پیشهوران ،تجار ،روحانیون و طبقه
حاکمه طبقهبندی میشد ،تحت تأثیر جریانهای سرمایهداری واردشده از غرب قرار گرفت .فشار تولیدات ارزانقیمت
مراکز صنعتی اروپایی که همراه با حمایت و اعمال فشار همهجانبه دولتهای مطبوعشان همراه بود ،نظام تولید و عرضۀ
سنتی را بهشدت تحت فشار قرار داد و آن را دچار دگرگونیهای جدی کرد .بدینترتیب ایران در اواسط قرن نوزدهم
خود را برای ورود به دوران جدیدی آماده میکرد؛ دورانی که در آن سرمایهداری داخلی باید در رقابت با سرمایهداری
خارجی قرار میگرفت و افزایش قابل اعتنای جمعیت شهرها ،بخشی ناشی از مهاجرت روستائیان به دلیل آسیب ساختار
تولید زراعی و بخشی به دلیل افزایش طبیعی جمعیت ناشی از پیشرفتهای متاثر از دنیای مدرن ،به لحاظ نظام
شهرسازی و معماری ،پایتخت و شهرهای بزرگ را در موقعیتی جدید قرار میداد .بااینهمه بررسی و تحلیل شرایط
اقتصادی ایران در اواخر دورۀ قاجار (عمالً از از اواسط سلطنت ناصرالدین شاه به بعد) و میزان تأثیرگذاری مستقیم و
غیرمستقیم آن می تواند نکات قابل اعتنای جدیدی را از تحوالت شهرسازی و معماری ایران پیش از ورود همهجانبۀ
اندیشههای مدرن دورۀ پهلوی برجسته سازد و درک کاملتری از بستر اجتماعی-سیاسی آن دوران به دست دهد.
هرچند تعدادی از متفکران عمدتاً متعلق به جریان چپ همچون دیوید هاروی ،به بررسی ارتباط میان سرمایه و
شهرسازی پرداختهاند؛ اما عالوهبر اینکه رویکرد آنان انتقادی و در رد وضعیت موجود است ،دامنۀ تحقیقاتشان نیز به
دوران پس از فوردیسم و اثرات آن بر نئولیبرالیسم رایج در قرن بیستم معطوف است .در ایران نیز جز سیدمحسن
حبیبی که بهطور مشخص در کتاب شار تا شهر و و بهشکل پراکنده در تعدادی از مقاالتش اشاراتی به رابطۀ سرمایهداری
سنتی و غربی با شهرسازی دورۀ قاجار (و همینطور دورۀ معاصر) داشته ،میتوان گفت که محقق دیگری به این مسئله
نپرداخته است .هرچند که اثر حبیبی نیز با گذشت زمان نیازمند بازنگریهایی است .بهخصوص که وی دیدگاه کلیتری
دارد و بیشتر بر سویههای سیاسی-اجتماعی قضیه تکیه میکند تا بر جنبههای اقتصادی آن .مقیدکردن دامنۀ بحث
به تحوالت سبکی (که اساس نیز توسط مؤلف مطرح شده است) باعث شده تا تغییرات و تأثیرات در زمینۀ سبکهای
اصفهان و تهران بررسی شود که خود از دقت آن میکاهد؛ بنابراین لزوم بررسی دقیقتر موضوع پژوهش احساس
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می شود .به شکلی که بتوان با دقت نظر بیشتری به ارتباط میان مفاهیم پرداخت و با اتخاذ رویهای مبتنی بر شواهد
تاریخی و واقعیتهای عینی ،بتوان تصویری واضح از موضوع بحث را ارائه کرد.
پژوهش از نوع کیفی است که براساس راهبرد تفسیری-تاریخی و متکی بر تدابیر کتابخانهای تنظیم شده است .با توجه
به فقدان آمارهای جامع و قابل استناد اقتصادی در زمینۀ تاریخی ،از اسناد تاریخی بهخصوص مراسالت و نامهنگاریها
که میتوانند در کنار آمارهای منتشرشده ،درک صحیحتری از شرایط واقعی اقتصادی-اجتماعی اواسط و اواخر قاجار
ارائه کنند ،بهرهگیری شده است .مراجعه به نقشههای تاریخی نیز به تکمیل تفسیرها و استداللها کمک کرده است.

تصویر شمارۀ  .1مدل تحقیق (ترسیم :نگارنده)

 .1تحوالت اقتصادی جهان مقارن با حکومت قاجار(1304-1175ش)
پیدایش نظام سرمایهداری غرب را میتوان از تغییر شیوۀ تولید در دوران قرون وسطای اروپای غربی به حساب آورد نه
از پیدایش تجارت یا مردمان سرمایهدار ثروتمندی که خود مستقیماً وابسته به تولید بودند .به شهادت تاریخ ،تولید این
دوران در نیمۀ دوم قرن  16و اوایل قرن 17م ،در کشور انگلستان صورت گرفته است ،آن هنگامی که سرمایهداری در
انگلستان در سطحی قابل مقایسه به گسترش شیوههای نوین تولید و رخنه در مبانی فئودالی پرداخته و دوران تکامل
و ترقی آن در این کشور از دو نقطه عطف تاریخی عبور میکند( .محمدعلی علیزاده) توجه به علم و حمایت از
دانشمندان و سرمایه گذاری بر روی محصوالت فکری و اختراعات تولیدی آنان که از رُنسانس آغاز شده بود ،در قرون
 18و  19میالدی دیگر شکلی نهادینه یافته بود؛ بنابراین تنوع گستردۀ محصوالت صنعتی در کنار روشهای تولید
انبوه آنان ،فرصت را برای تولید هرچه بیشتر و راهاندازی انقالب صنعتی فراهم کرده بود .از سوی دیگر بهبود سطح
بهداشت عمومی و اکتشافات دنیای پزشکی امکان غلبه بر بسیاری از بیماریهای کُشنده سالهای پیش را فراهم کرد؛
بنابراین دیگر خبری از همهگیریهایی چون طاعون 1665-1666م ،لندن نبود .این مسئله در کنار توجه بیشتر به
تولید زراعی ،منجر به افزایش قابل توجه جمعیت اروپا شد .درحالیکه میانگین نرخ رشد جمعیت در قرن  18به 0.4
درصد رسیده بود ،با جهشی قابل توجه در قرن  19به  0.6درصد افزایش یافت ) .(Piketty,2014,56این نرخ از
رشد جمعیت هم در کوتاهمدت و هم در درازمدت توانست تأثیر قابل توجهی بر جمعیت اروپا بگذارد .بهخصوص که
عدد یادشده تنها میانگینی از نرخ رشد را ارائه میدهد .باید دانست این نرخ در سالهای منتهی به انقالب صنعتی
رقمی بهمراتب باالتر را شامل میشد .افزایش چشمگیر جمعیت ،بستر مناسب را برای رشد تولیدات و انقالب صنعتی
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فراهم آورد .اروپای بهشدت نیازمند نیروی کار ،سرمایۀ انسانی ضروریاش را از جمعیت روبهگسترش فراهم کرد و با
تمرکز کارخانهها و مراکز تولید صنعتی در اطراف شهرهای بزرگ به روند شتابان مهاجرت از روستاها به شهرها ،سرعتی
مضاعف بخشید.
توجه به نرخ رشد اقتصادی نیز میتواند دید بهتری نسبت به وضعیت اروپا و در مقیاس کلیتر ،جهان به دست بدهد
(بهخصوص که هنوز آمریکا به شکل جدی وارد صحنۀ اقتصادی-سیاسی نشده بود و آسیا و آفریقا نیز هنوز مشغول
برداشتن گامهای ابتدایی بودند) .درحالیکه نرخ رشد اقتصادی پیش از انقالب صنعتی با تقریبی مناسب قابل
چشمپوشی است (درواقع کمتر از  0.1درصد) این رقم در سالهای بین  1820تا 1913م ،بهطور میانگین به  1.5درصد
میرسد .رقمی که هرچند با فراز و فرودهایی همراه است؛ اما در ربع چهارم انتهایی قرن نوزدهم روندی شتابانتر
میگیرد (همان) .بدینترتیب اقتصاد اروپا در مسیری گام برمیدارد که اقتصاد پولی در آن روزبهروز نقش مضاعفی پیدا
میکند .ارزشهای اخالقی مسیحی اگرچه نابود نشدهاند؛ اما روزبهروز در حال کمرنگتر شدن هستند و ارزشهای
جدیدی جایگزین آنها میشوند که براساس پول شکل گرفتهاند« .اقتصاد پولی ،مدام میان شخص و شیئی خاص ارزش
پولی را حائل میکند؛ ارزشی که کامال عینی و ذاتاً فاقد هرگونه کیفیت است .این اقتصاد با واسطه شدن میان شخص
و دارایی ،فاصله گرفتن آنها را از یکدیگر سرعت میبخشد و عناصر شخصی و محلی را که قبالً بهشدت وابسته به
یکدیگر بودند ،چنان از یکدیگر جدا میکند که شخص بتواند درآمد حاصله از آفریقای جنوبی را در برلین دریافت
کند ....پول در مالکیت اقتصادی ،جنبهای غیرشخصی به وجود آورد که قبالً ناشناخته بود؛ به همین نسبت سبب عدم
وابستگی و استقالل روزافزون شخصیت شد و رابطۀ شخصیت با جمعیتها نیز به همینگونه تحول پیدا کرد( ».ریاضی
به نقل از زیمل.)327 :1373 ،
این دوره همچنین با وقوع انقالبهای متعددی همراه است .دورهای که همزمان با روی کارآمدن ناصرالدینشاه قاجار
(1264ق) در ایران همراه است .ناامیدی آزادیخواهان جهانی و گسترش آرمانهای ملی دست به دست هم دادند و
زمینه را برای شورش و انقالب فراهم کردند .در بیشتر کشورهای اروپایی انقالبهایی روی داد و نظامهای سیاسی و
اجتماعی بسیاری از آنان از قبیل فرانسه ،اتریش و آلمان تغییر یافت .درنتیجه حکومتهای استبدادی و مطلقه تاحدودی
تعدیل شدند (سعیدینیا .)97 :1383 ،آثار انقالب صنعتی رفتهرفته چهرۀ خود را نشان داد و ضمن ایجاد نابرابریهای
اقتصادی که نمود واضح آن را میتوان در دستمزدهای پایین کارگران ،ساعات کار زیاد ،سطح پایین رفاه اجتماعی و
اختالف طبقاتی باال جستجو کرد ،در مقیاس خارجی نیز روند تهاجمی دولتهای غربی را ایجاب کرد .افزایش نیاز به
صدور سرمایه ،دولتهای قدرتمند اروپایی را در پی یافتن کانالهای جدید سرمایهگذاری از راه استعمار مناطق ضعیفتر
به تکاپو انداخت .به همین علت از سال  1885اصالحات منطقۀ نفوذ در اوپا پیدا شد و در پیمان برلین کشورهای قوی
حق نفوذ در کشورهای ضعیف را به رسمیت شناختند( .همان) عالوهبر مسئلۀ تأمین مواد اولیۀ ضروری (طبعاً به شکل
ارزان و بلکه رایگان) باید بازارهای مصرفی نیز در سایر کشورها جستجو میشد؛ چراکه اساساً نیازهای داخلی اروپا
نمیتوانست جوابگوی حجم تولیدات عظیم کارخانهها باشد؛ بنابراین اهداف اقتصادی ابتدایی مسئله خیلی زود به
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جنبههای سیاسی و اجتماعی نیز تسری یافتند و متعاقب آن ،هم با تغییر در سبک زندگی و هم با دگرگونی نظامهای
اقتصادی کشورهای هدف ،موجبات دگرگونی در سیما و کالبد شهرها را فراهم کردند.
 .2وضعیت اقتصادی ایران در دورۀ قاجار (1304-1175ش1913-1794/م)
دورۀ سلطنت قاجار که از واپسین سالهای قرن هجدهم آغاز گشت و تا اوائل قرن بیستم ادامه یافت (1913-1794
م ).یکی از پرفرازونشیبترین دورههای تاریخ معاصر ایران است که هنوز هم میتوان آثار آن را در زندگی امروز ایرانیان
مشاهده کرد .این دوره از یک سو بر سنتهای پیشین بهخصوص تجربۀ طوالنیمدت صفویان -اصرار میورزد و از سوی
دیگر به دلیل فرتوتشدن سامانۀ حکومتی و مجموعۀ عواملی که از آن تحت عنوان «فساد حکومتی» یا «فقدان توان
اداره کشور» یاد میشود ،سررشتۀ بسیاری از امور از عهدۀ زمامداران خارج میشود و کشور را به مجموعهای هرجومرجها،
بیعدالتیها و سوءتدبیرها سوق میدهد .بااینحال ،آنچه به تشدید این عوامل میپردازد و باعث میشود تا شکستهای
این دوره جلوۀ برجستهتری پیدا کند ،تحوالتی است که در سطح جهان در حال رخ دادن است ).(Foran,1989,9
بهرغم این فرآیند فرساینده ،جلوههایی از تحول در ساختار اقتصادی نیز در مناطقی از کشور ایجاد شد .جدول شمارۀ
( )1گوشهای از این تحول را ترسیم کرده است.
جدول -1تأسیسات رشت در دورههای مختلف -افزایش چشمگیر دکانها و کاروانسراها حاکی از رونقگرفتن تجارت و ورود جریانهای
سرمایهای به شهر دارد( .مأخذ :هادینژاد)1392 ،

 1859ملگنوف

 ،1885میرزا محمدحسین
فراهانی

 ،1907رابینیو

محالت

 14محله

 7محله

 7محله

مساجد

 22باب

 35باب

 40باب

تکایا

 36باب

 16باب

 36باب

مدارس

 6باب

 9باب

 6باب

دکان

 1021باب

 3000باب

 3300باب

حمام

 17باب

 17باب

 35باب

کاروانسرا

در دست نیست.

 22کاروانسرا

 45کاروانسرا

دولت های استعمارگر روسیه و انگلیس تمام تالش خود را برای نفوذ بیشتر به ساختارهای سیاسی-اقتصادی ایران انجام
دادند و در این راه از استفاده نیروی نظامی ابایی نداشتند .شاید واضحترین مثال جنگهای ایران و روسیه باشد که به
انعقاد عهدنامههای گلستان و ترکمانچای منجر شد .انعقاد این دو عهدنامه تأثیر مهمی بر رویکردهای اقتصادی و
اجتماعی دولت گذاشت .اصالحات عباسمیرزا ولیعهد و پس از وی قائممقام فراهانی و امیرکبیر زمینهساز دورههای
بعدی پیشرفت و دگرگونی در عرصههای اجتماعی و حتی سیاسی (مشروطه) شد .به همین خاطر میتوان وضعیت
اقتصادی ایران را در دوره قاجار به سه قسمت تقسیم کرد که هرکدام با رویدادی تأثیرگذار از دورۀ پیشین یا پسین
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خود جدا میشود .طبیعی است این دستهبندی میتواند محل مناقشه قرار گیرد اما بهکارگیری آن بیشک موجب
منظمشدن روند بحث و درک صحیحتری از توالی اتفاقات خواهد شد:
دورۀ اول آغاز سلطنت قاجار تا معاهدۀ ترکمانچای ( )1795-1828است .این دوره را میتوان دورۀ ثبات نسبی دانست.
انقالب صنعتی در اروپا هنوز آغاز نشده یا در مراحل ابتدایی خود به سر میبرد .جریانهای خارجی هنوز در صحنه
اجتماعی-اقتصادی کشور اثرگذاری چشمگیری ندارند و تجارت و تولید کماکان براساس شیوههای پیشین به کار خود
ادامه می دهد .تجارت ایران با اروپا از طریق مناطق مرزی و بنادری چون انزلی صورت میگیرد و از رونق مناسبی
برخوردار است .بهطور مثال گیالن به سبب موقعیت جغرافیایی خود ،در طول قرن نوزدهم و بیستم تماس نزدیک و
دیرپایی با جهان توسعهیافتهتر پیدا کرد (هادینژاد )85 :1392 ،هرچند که زمینههای آن در دورۀ شاه عباس اول
ایجاد شده بود .استقرار سلطنت قاجار در این دوره به ثبات تجارت و امنیت آن کمک کرد؛ اما با گسترش ستیزها با
روسیه پیوندهای اقتصادی پیشین گسست ،تا آنجا که بر اثر عهدنامۀ گلستان ،شکوفایی روبهرشد اقتصادی گیالن رو
به نابودی رفت (هادینژاد به نقل از پرتو .)506 :1379 ،مثال گیالن از آن جهت بااهمیت است که در کنار تبریز (مسیر
خوی-ارزروم) دروازههای اصلی تجارت ایران با دنیای غرب محسوب میشدند؛ بنابراین میتوان گفت که یکی از
چشمگیرترین ویژگیهای تاریخ شهرنشینی ایران در قرن نوزدهم این بود که هیچیک از بنادر آن به رشد قابل
مالحظهای دست نیافتند (عیسوی.)39 :1362 ،
دورۀ دوم از معاهدۀ ترکمانچای تا دوران اعطای امتیازها (حدود  )1828-1870است .ویژگی اصلی این دوره را میتوان
به استقرار نسبی امنیت و رواج تجارت دانست .ضمن این که هنوز سازمان تولید داخلی مشغول مقاومت در برابر ورود
جریانهای کاال و سرمایه از غرب است .به لحاظ سیاسی بخشی از سلطنت فتحعلیشاه ،تمام سلطنت محمدشاه و
حدود نیمی از سلطنت ناصرالدینشاه در این دوره قرار میگیرد .حضور امیرکبیر بهعنوان صدراعظم فرصت انجام
اصالحات قابلتوجهی را فراهم آورد .عالوهبر تأسیس دارالفنون ،روزنامۀ وقایعاالتفاقیه و تالش برای اصالح نظام سیاسی
و افزایش آگاهی مردم ،وی سازمان اقتصادی روبهزوال را نیز از نظر دور نداشت .آزادی استخراج از معادن برای اتباع
ایرانی (هرچند که هنوز زیرساختهای الزم برای اجرای عملی آن فراهم نگشته بود) و لغو آیین سیورسات ازجمله
اقداماتی بود که مورد اخیر تأثیر مهمی بر افزایش تولید کشاورزی داشت (آدمیت .)414 :1348 ،تجارت خارجی نیز
در این دوره رونق گرفت؛ بهخصوص بعد از جلوس ناصرالدینشاه که بر اثر بهبود روابط ایران با روسیه ،تجارت
ازنفسافتادۀ گیالن دوباره احیا و دفاتر تجاری متعددی در شهرهای آن دایر شد( .عیسوی.)85 :1362 ،
دورۀ سوم از دوران اعطای امتیازها تا پایان سلطنت قاجار ( -1925حدود  )1870است .با افزایش روند تهاجمی
جریانهای سرمایهدار خارجی برای تصرف هرچه بیشتر بازار و منابع طبیعی کشور ،این دوره را که شروعاش مقارن با
اواسط سلطنت ناصرالدینشاه است ،میتوان دوران اعطای امتیازهای اقتصادی دانست .امتیازهایی که بههیچوجه
اثراتشان محدود به جنبههای اقتصادی نماند و به شکلی بیسابقه نهادهای سنتی چون روحانیت را در مقابل دولت
قرار داد و به کنشهای سیاسی شدیدی منجر شد که نتیجه آن را میتوان در انقالب مشروطه بهوضوح مشاهده کرد.
شیالت ،بنادر ،معادن ،نظام بانکی ،منابع طبیعی و آثار باستانی بهراحتی طی قراردادهایی به اتباع و دولتهای خارجی
واگذار شد .این دوره را همچنین میتوان دورۀ تالشهای بازرگانهای ایرانی برای رسیدن به سطحی از سرمایهداری
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ملی دانست .احداث کارخانههای ایرانی در رقابت با نمونههای خارجی و تالش بازرگانانی چون حاج امینالضرب برای
متقاعدکردن ناصرالدینشاه به منظور احداث بانکی ملی ،هرچند که سرانجامی نیافت و با شکستهای متعدد همراه
بود؛ اما شاهدی بر این مدعاست که حداقل بخشی از جریان اقتصادی کشور تمایل به سوی تولید صنعتی را آغاز کرده
بود .بااینهمه اتفاقی که شروع آن را میتوان از حدود  1880جستجو کرد .گویی بسیاری از سرمایهداران به این نتیجه
رسیدهاند که توان رقابت با رقبای خارجی خود را ندارند .بهاین ترتیب تولید صنایع دستی و محصوالت زراعی با اُفت
چشمگیری مواجه شد و به کاهش شدید صادرات و افزایش واردات انجامید .درواقع «مناسبات سرمایهداری در ایران در
دامن نظام سنتی زمین داری زاده شد و کمابیش همساز با حاکمیت استبدادی رشد یافت و جریان گسترش نیز قبل
از آن که بر اثر فعل و انفعاالت و ستیز و برخوردهای درونی نیروها و طبقات موضع استواری پیدا کند ،با موانع ناشی از
سلطۀ سیاسی اقتصادی قدرتهای استعماری بر کشور ،هرجومرج و ایستایی اجتماعی و سرانجام ناهماهنگیهای
ساختارهای داخلی مواجه شد .درمجموع سرمایهداری بومی به مسیر سرمایهداری خارجی کشانده شد و بیشترین
گسترش را در قلمرو بازرگانی و خدمات به دست آورد( ».علیزاده.)107 :1385 ،
هرچند افزایش جمعیت از مشخصات این دوره به حساب میآید؛ اما با جمعیت حدودا  6میلیون نفری در  1800و
جمعیت  10میلیونی در ( 1914عیسوی )30 :1362 ،نرخ رشدی کمتر از  0.5درصد ( 0.45درصد) به دست میآید.
این رشد آنقدر زیاد نیست که بتواند دوران جدیدی از تولید را رقم بزند .نرخ باالی بهره که بهطور معمول  24درصد
بود و به  30درصد میرسید (عیسوی به نقل از دوگوبینو )392-404 :1859 ،نشان از این دارد که در معادلۀ دو متغیرۀ
کار/سرمایه ،این سرمایه است که دست باال را در رشد اقتصادی داراست .بهخصوص که به گزارش دوگوبینو ساعتهای
کاری زیاد (همچ ون دوره معاصرش در اروپا) در ایران محلی از اعراب ندارد .مجموع این عوامل به افزایش شکافهای
طبقاتی و رشد گروهی (نه الزاماً طبقه) از سرمایهداران انجامید که ثروت خود را نه از راه تولید که از روشهای ناسالم
رانت و داللی به دست آورده بودند .بهطوریکه تا سال  1880در ایران تنها چند میلیونر و مالک ثروتمند وجود داشت
اما تنها بیست سال بعد این رقم به صدها نفر رسید که با تلنبار کردن تولیدات انبارها ،بهطور مصنوعی قیمتها را باال
میبردند (همان به نقل از عبداهللیُف .)1963 ،بدینترتیب این دوره مجموعهای است پرفرازونشیب که برآیند آن اعطای
امتیازات خارجی ،نفوذ هرچه بیشتر دولتهای استعمارگر چه در قالب تسلط بر منابع ملی و چه در تسخیر بازارهای
داخلی ،گسترش شهرنشینی و مهاجرتها به تهران (به دلیل آسیب سازمان تولید کشاورزی و روستایی) ،آشوبهای
متعدد (قیامهای  1861تا  1874رشت ،شورش اصفهان ،اعتصابهای بازار تهران ،وقایع مشروطه ،تصرف تبریز توسط
قوای روس در  1909و )...و رواج فعالیتهای سوداگرانه کاال و زمین است که مورد اخیر در ادامه بیشتر بررسی خواهد
شد.
 .3تحوالت معماری و شهرسازی ایران در دوره قاجار
از آغاز حکومت قاجار تا سالهای میانی سلطنت ناصرالدینشاه را میتوان در امتداد معماری و شهرسازی دورههای
پیشین ،یعنی صفویه و زندیه دانست .معماری هنوز بر روال سنتی ،یعنی توسط استادکار و شاگردانش شکل میگیرد
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که آنها نیز به منابع بومی و دانش منتقلشده طی نسلها تکیه دارند .اما افزایش تبادالت فرهنگی میان ایرانیان و
غربیها رفتهرفته فرصت را برای ورود افکار و شیوههای جدید هموار کرد .عوامل زیر را میتوان در تحوالت معماری و
شهرسازی این دوره مؤثر دانست -1 :آمد و شد هیئت حاکمه به اروپا ،حضور کنسولگریهای ایران در کشورهای
اروپایی و منطقه نظیر ترکیه و مصر؛  -2دگرگونیهای سازمان کهنزیست و تولید و همخوانشدن با نظام اقتصاد
جهانی؛  -3ضعف بیان و زبان معماری و شهرسازی و گویش متنی آن؛  -4معماران تحصیلکردۀ ایرانی در خارج از
کشور و حضور معلمان معماری اروپایی در دارالفنون و جاهای دیگر؛  -5ورود کالسکه و لوکوموتیو به سیستم حملونقل
شهری و بینشهری (افشار اصل و خسروی) .نقش تهران بهعنوان پایتخت در نمود این تغییر و تحوالت بسیار پررنگ
است .حتی میتوان گفت درحالیکه تهران دوران نوگرایی خود را آغاز کرده بود و بسیاری از نمودهای غربی در آن
قابل ردیابی بود ،دیگر شهرهای ایران ،حداقل آنهایی که در مسیرهای تجاری یا بازرگانی یا حضور مستقیم خارجیان
قرار نداشتند ،نظیر کرمان ،کماکان از الگوهای سنتی به ساماندهی محیط پیرامونیشان میپرداختند .با اینکه «بافت
شهر و سازمان فضایی تهران در سراسر قرن  19از نظر ساختن و ماهوی با شهر دوره صفویه تفاوت عمدهای نشان
نمیدهد» (حبیبی)121 :1371 ،؛ اما نشانهها به راحتی قابل جستجو هستند .شاید یکی از اتفاقات مهم شهرسازی که
برآیند نیروها و خواستهای جدید را به شکلی بهتر به نمایش میگذارد ،تخریب حصار طهماسبی تهران و توسعۀ آن
در  1867میالدی است .این اتفاق در کنار تأثیرات کالبدی خود دارای وجهی نمادین است که خصوصا با الهامپذیری
از الگوهای باروک در شهرسازی ،تأثیرپذیری از اروپاییان را بهخوبی به نمایش میگذارد .همچنین جداسازی عملکردها
از میدان و اختصاص هرکدام به قشر خاصی از جامعه ،نظیر میدان توپخانه ،بهارستان ،مشق و ارگ بر تفاوتهای این
دوره با دورههای پیشین تأکید دارد (افشار اصل و خسروی .)124 :1392 ،ورود ساختمانهایی با عملکردهای جدید
نیز حاکی از تغییرات مناسبات اجتماعی دارد .ساختمانهایی که حتی آنها را میتوان در داخل محوطۀ سلطنتی نیز
جستجو کرد ،نظیر شمسالعماره که با داشتن برج ساعت ،ارتفاع و طراحی خاص ،عمالً در معماری پیشین ایران
مشابهی ندارد و باید آن را با نمونههای خارج از ایران سنجید .این روند در اواخر سلطنت قاجار زمینه را برای ورود
مدرنیسم و شیوههای غربی فراهم ساخته است .دارالفنون ،قصر دوشانتپه ،قصر فیروزه ،عمارت نظامیه ،کاخ سلطنتآباد،
عمارت باغفردوس ،میدان اسبدوانی ،خانه نظامالملک و تکیۀ دولت شاخصترین بناهایی هستند که در تهران میتوان
از آنها بهعنوان نمود تغییر در شیوههای معماری نام برد (قبادیان.)57 :1383 ،

 .4ارتباط متقابل شرایط اقتصادی و جریانهای سرمایه با معماری و شهرسازی ایران
همانطورکه پیشتر اشاره شد ،ارتباط سرمایه با معماری و شهرسازی را میتوان از دو جنبه بررسی کرد :یک تأثیر
موارد مذکور بر سطح کلی اقتصاد جامعه و همینطور ظهور طبقۀ سرمایهدار که با ایجاد ساختمانهایی با عملکرد
جدید ،فضاهای شهری و معماری جدیدی را خواستار میشدهاند و دومی تأثیری که جریانهای سرمایهداری خارجی
با ورود خود به ایران بر سایر بخشها اعم از فرهنگ (مشخصاً سبک زندگی و الگوهای مصرف) و تصویر ذهنی معماران
و خواستههای کارفرماها میگذاشتند .مطمئناً تأثیر عامل دوم است که حتی شخصی چون ناصرالدینشاه را در مقام
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پادشاه کشور به ساخت بناهایی چون شمسالعماره تشویق میکند و درباریان و شاهزادگان را در ساخت ساختمانهای
شخصی خود به استفاده از الگوهای غربی سوق میدهد.
البته میان این دو عامل میتوان ارتباطی متقابل نیز یافت؛ چراکه سرمایهداری بهخصوص نمونۀ خارجی آن ،خود نیاز
به عملکردهای جدیدی را ایجاب میکرد و این عملکردهای جدید نیز خود بر سطح عمومی فرهنگ و انگارههای مردم
تأثیرگذار بود .حبیبی نیز با بیانی دیگر این دو عامل را به شکلی دیگر صورتبندی میکند ...« :عوامل درونی که ریشه
در رقابت پادشاهان قاجار در ساختن شهری همچون اصفهان و پایتخت صفویه داشت و عوامل بیرونی که سه بردار
عمدۀ آن عبارت بود از :اول ،تمایل پادشاهان قاجار بهخصوص ناصرالدینشاه به ساختن شهری شبیه آنچه در سفرهای
خود به فرنگ دیده بود .دوم ،تالش اقشار نوپای سرمایهداری تجاری در ساختن شهری که توانایی پذیرش روابط جدید
قدرت را در فضای کالبدی خود داشته باشد و سوم ،کوشش افرادی چون میرزا تقیخان امیرکبیر و میرزا
محمدحسنخان سپهساالر که درصدد ایجاد سازمان دیوانی جدید و آموزش افرادی بودند که بتوانند این نظام جدید
را پاسخگو کنند( ».حبیبی.)140 :1373 ،

تصویر شمارۀ  .2نمودار مقایسۀ تطبیقی شرایط اقتصادی-سیاسی و تحوالت معماری و شهرسازی (ترسیم :نگارنده ،با استفاده از قبادیان،
)1383

مسئلۀ دیگری که نباید از نظر دور داشت ،افزایش جمعیت بهطور کلی و افزایش جمعیت شهرهای بزرگ بهطور خاص
است که بخشی از آن نیز ناشی از مهاجرتهایی است که روستاییان و بعضاً عشایر به آنها دارند .تغییر در ترکیب
جمعیتی شهر تهران و شکلگیری طبقۀ جدیدی از کارگران صنعتی که احتماالً دیگر وابستگی فضایی به محل کار
خود نداشتهاند ،خود مقولهای است که باید بهطور جداگانه بدان پرداخت (ریاضی)1 :1389 ،؛ بنابراین ترجیح داده
میشود که به مسئلۀ جمعیت و ترکیبهای جمعیتی آن در ذیل عامل اول پرداخته شود؛ چراکه درواقع این تغییر در
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شیوۀ زندگی است (خواه به دلیل باال رفتن سطح بهداشت یا ترجیحات اقتصادی و فرهنگی برای مهاجرت) که در
ترکیب جمعیتی شهرها تغییر ایجاد میکند.

تصویر شمارۀ  .3بانک شاهی و دروازه خیابان چراغ گاز (قبادیان برگرفته از آرشیو میراث فرهنگی)

آغاز دورۀ امتیازدهیهای خارجی خبر از نفوذ روزافزون دولتهای خارجی در بازار و دستگاه حاکمهی کشور میداد.
تجارت خارجی برای شکوفاشدن نیازمند راههای مناسب بود؛ مشکلی که در سراسر قرن نوزدهم میالدی به شکلی
جدی مانع از گسترش تجارت ایران با کشورهای همسایه میشد .بهطور مثال وضعیت راههای گیالن به عنوان یکی از
بنادر مهم تجارت خارجی ،در سرتاسر نیمه اول قرن نوزدهم و حتی سالهای پس از آن وضعیت اسفناکی داشت به
شکلی که گاهی اوقات خود اتباع خارجی ناچار به صرف هزینههایی برای تعمیر آن میشدند .این مسئله دربارۀ راههای
سایر نقاط کشور نیز صادق بوده و دولت مرکزی یا حکومتهای محلی عالقۀ چندانی به تعمیر و مرمت آنها نداشتهاند
(هادینژاد 1392 ،و عیسوی )1362 ،از طرف دیگر با ورود کاالهای خارجی ،فروش کاالهای ایرانی دچار مشکل شد
(اشرف .)90-93 :1359 ،بدینترتیب با بهبود شرایط حملونقل ایران در فاصلۀ سالهای 1890-1914م ،زمینه برای
نفوذ هرچه بیشتر مالی و سیاسی دولتهای خارجی فراهم شده بود .این اتفاق ایران را به اقتصاد بینالمللی نزدیک
ساخت؛ اما درعینحال در موقعیتی رخ داد که صادرات ایران به دلیل گسست ساختارهای تولیدی دچار رکود شده
بود .بسیاری از کارخانههای تأسیسشده توسط سرمایهداران داخلی و در بعضی موارد سرمایهداران خارجی دچار رکود
یا ورشکستگی شده بودند.
حال این سؤال مطرح میشود که چنین تغییراتی در اوضاع اقتصادی چه تأثیری بر شهرسازی قرن نوزدهم ایران
داشت؟ مثال کرمان بهعنوان سندی تاریخی میتواند درک بهتری از این مسئله به دست دهد .این شهر که اقتصادی
غیرصنعتی داشت و مبتنی بر هستۀ سنتی مسجد جامع ،بازار و ارک بود ،ناگهان با دستوری سیاسی که خواستار
جمعآوری مالیاتهای گسترده و توسعهی شهر از شمال و شرق بود ،دگرگونیهای چشمگیری را در ساختار سنتی
خود که شامل محالت متشکل از خانههای خودانگیخته (ارگانیک) با معابر باریک و بنبست میشد ،تجربه کرد.
دیوارهای کهن شهر با خاک یکسان شد و بسیاری از گورستان ها و مقابر قدیمی که سابقا شهر را در منگنه گذاشته و
مانع از توسعه آن بود ،ویران شدند .جمعیت کرمان در نیمۀ اول قرن بیستم از  40هزار نفر به  60هزار نفر رسید .با
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اینکه تعداد متنابهی از زمینداران و تجار آن به تهران کوچ کرده بودند ،حومۀ جدید شهر تا آن سوی دیوارهای کهن
آن کشیده شد و قیمت زمین در خالل این گسترش بسیار پایین و جمعیت خانههای جدید کم بود؛ درنتیجه از محالت
پیچدرپیچ و سردرگم شهرهای غیرصنعتی اسالمی در ساخت جدید حومۀ شهری خبری نبود (عیسوی به نقل از
عبداهللیُف .)84-99 :1963 ،نتیجه آن بود که از اهمیت مسجد در شهر کاسته شد و دیگر مسجد کانون حیات اجتماعی
نبود .صنعت ،بازرگانی و پیشهها خودشان را از تنه مرکزی بازار رها کردند و این به تأسیس مغازههای جدیدی در
خیابانهای جدیدالتأسیس انجامید .از سوی دیگر با ازدسترفتن تسهیالت ارتباطی و امنیت پایگاه طبقاتی باال ،آنها
از مرکز شهر به حومهها کوچ کردند( .همان) بدینترتیب مغازهها و دفاتر در کنار خیابانهای جدیداالحداثی ساخته
شدند که اساساً کارکردی جز این نمیتوانستهاند داشته باشند و درواقع هر دو الزم و ملزوم یکدیگر هستند.
مثال کرمان از آن جهت حائز اهمیت است که شهر ،نقش درجۀ اولی در مبادالت تجاری و بازرگانی ندارد؛ اما الگوهای
زیست آن تحت تأثیر قرار میگیرد .همین اتفاق با شدت و حدت بیشتری در تهران رخ داد .تخریب حصار تهماسبی و
گسترش شهر به دروازههای دوازدهگانه ،زمینهای بسیاری را وارد حصار شهر کرد؛ بنابراین چندان دور از ذهن نبود
که طبقۀ اشراف نیز به محالت جدید نقل مکان کنند...« .ساکنان آن (عودالجان) با اجارهدادن خانههای خود در محلۀ
چالمیدان به این محله نقل مکان میکنند و بعد از مدتی نیز به سنگلج نقل مکان میکنند .به این ترتیب با بزرگشدن
تهران ،ساکنان این محالت که اکثراً از اعیان بودند ،به شمال تهران کوچ کرده و ساکنان غیربومی و کمبضاعت در محله
عودالجان ساکن میشوند( ».فدایینژاد و کرمپور)66 :1385 ،؛ درحالیکه سرمایهداران مشغول جابهجایی به نقاط
شمالی شهر و ساختوساز در آن بودند ،صنایع در شهر و عموماً در بخشهای جنوبیتر آن جای گرفته بودند .جالب
اینجاست که سرمایهگذاران خارجی و ایرانی مکانیابی متفاوتی برای کارخانههای خود برمیگزیدند .از مجموع 20
کارگاه متعلق به سرمایهگذاران ایرانی ،تنها  30درصد در تهران مکانیابی شده ،درحالیکه سهم سرمایهگذاران خارجی
در این زمینه فقط  3درصد یعنی یک کارخانه با  50کارگر (آن هم کارخانهای روسی) است .علت این امر را باید در
بازار مصرف تهران جستجو کرد .تقریباً تمام صنایع استقراریافته در تهران را صنایع مصرفی تشکیل میداد .همینطور
نزدیکی صاحبان صنایع به کانون قدرت نیز بر این مکانیابی مؤثر بود( .ریاضی)3 :1389 ،
جدایی اکولوژیکی نیز پدیدهای بود که معلول همین تغییرات بود .در جدایی اکولوژیکی ،قشرها و گروههای ویژه شهری،
با زندگی در محدودۀ معین (محله) و عدم تماس با سایر قشرهای شهری ،موجب حاکمیت فاصلۀ اجتماعی میان
خانوادههای شهری میشود و شهر را به قطعاتی تقسیم میکند که به علل فاصله فیزیکی و اجتماعی ،هر قطعه با قطعه
دیگر جدا شدهاند (شکویی .)30 :1365 ،در این محالت تعداد زیادی بنا با ساخت و عملکرد جدید ضمیمه شهر
میگردند .عالوهبر سفارتخانههای خارجی ،باغها و پارکهای اعیانی (که در وهله اول خدمتگزار قشر سرمایهدار هستند)
ساخته میشوند .نظیر پارک امینالدوله ،باغ و عمارت مسعودیه ،پارک اتابک ،باغ حسنآباد ،باغ و امارت امیریه و باغ و
امارت منیریه (ریاضی به نقل از سعیدنیا .)320 :1370 ،مجموعۀ این عوامل در کنار خیابانکشیهای جدید تأثیر قابل
اعتنایی بر کالبد و سیمای شهر میگذارد و نقش سرمایه را بهعنوان محرک تغییرات و مولد آن مورد تأکید قرار میدهد.
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حضور اتباع خارجی در ایران با آنکه قابل قیاس با کشورهای همسایه نیست و در مقیاس کوچکتری رخ میدهد؛ اما
هم در تغییر فرهنگ و آشنا شدن جامعه با منابع تازه معماری موثر است و هم به سوداگری زمین دامن میزند .در
سال  1851بینینگ تعداد اروپاییان مقیم تهران را محدود به اعضای معدود سفارتخانهها و چند افسر خارجی میداند
و در سال  1856مونسی تعداد خارجیان مقیم تهران را حدود پنجاه نفر ارزیابی میکند .ولی در سال  1889کرزن
تعداد این افراد را پانصد نفر اعالم میکند (فشاهی .)32 :1360 ،ابتداییترین تأثیر این حضور به لحاظ فضایی ،معماری
ساختمان سفارتخانه های خارجی است .در زمان قاجاریه ،معماری ایران به خاطر ایجاد روابط سیاسی میان ایران و
کشورهای اروپایی از دگرگونی غیرمترقبهای برخوردار شد .از این تاریخ به بعد نخستین پایگاههای سیاسی
شبهسفارتخانهای در ایران به وجود آمد و اروپاییها با ساختن سفارتخانههای خود به سبک بناهای اروپایی تأثیر زیادی
در معماری ایران گذاشتند (رجبی.)26 :1355 ،
اما جالبترین توصیفات از شرایط دادوستد بازار زمین و مسکن در فاصلۀ  1887تا  1892را فردی به نام میرزاحسن
خان که مباشر میرزاحسینخان مبصرالسلطنه است ،در رسالهای به نام مراسالت تهران به دست میدهد .وی که شرح
اتفاقات مهم آن روز تهران را یادداشتبرداری و نامهنگاری کرده ،بارها به مشغولیت تعدادی از بازرگانها و سرمایهداران
به امر دادوستد زمین اشاره میکند .بهطور مثال« :حوالی سفارت ،حضرت اجلّ امین السّلطان ،باغی و قناتی برای آن
احداث کرده که خیلی تعریف پیدا کرده است .اراضی اطراف روزبهروز در تحوّل و ترقّی است .خیال کردم دو سه قطعه
زمین خریده ،داشته باشیم( ».اتحادیه و میرمحمدصادق .)31 :1384 ،عالوهبر ورود جریانهای سرمایه به شهر که با
گسترش جمعیت و مهاجرتها همراه بوده ،عواملی نیز به تشدید این امر کمک میکند .ازجمله خیابانکشیها و احداث
شبکه حملونقل عمومی است .وی در نامهای دیگر به احداث راه آهن اسبی که از خیابان دروازه دوالب آغاز میشود،
اشاره میکند و امیدوار است که خیابانکشیهای جدید و ورود فرنگیان بر قیمت اراضی فوقالعاده بیفزاید (همان:
 .)221طرفه آن است که خانهها به دو دسته «باب طبع فرنگی» و آنها که «مطبوع طبع فرنگی» نیستند ،تقسیم
میشوند .حتی در موردی ،عمارتی برای آنکه قابلیت اجاره یا فروش به طرف خارجی را داشته باشد« ،اتاق سالن و
تبدیالت ارسی و پنجره به درهای فرنگی و غیره در آنجا خرج» میشود .بدینترتیب میبینیم که رواج بازار مسکن و
خرید و فروش زمین درعینحال که تحت تأثیر تحوالت شهرسازی جدید است ،خود وجوه معمارانهای را نیز بهعنوان
ارزش وارد دامنه بازار مسکن میکند که معادل آن را میتوان در معماری نیز جستجو کرد.

تصویر شمارۀ  .4خیابان باب همایون (قبادیان)1383 ،
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نتیجهگیری
بخش های مختلف نظام اجتماعی در یک ارتباط متقابل با یکدیگر قرار دارند و تغییر و تحول در هر بخش کوچکی در
دیگر بخشها نمود پیدا میکند .مرور شرایط اقتصادی ،سیاسی و تحوالت صورتگرفته در وضعیت شهرها بهطور
همزمان و مطالعۀ تطبیقی آنها ،نشان از آن دارد که همراهی این تحوالت با ورود سرمایۀ خارجی ،باعث پیوند هرچه
بیشتر مسائل کالبدی با زیرساختهای اقتصادی شده است که الگویی متفاوت از نظام سنتی پیشین نشان میدهد.
این تحوالت تاحدی است که عمال به دگرگونیهای جدی در معماری و شهرسازی این دوره منجر شده و مجموعهای
درهمآمیخته از شرایط اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی را در ارتباط با آن صورتبندی کرده است .اقدامات دولت در طرح
خیابانهای جدید که بستر الزم برای رشد سرمایهداری جدید فراهم ساختند و دگرگونیهای مهمی را در کالبد و
سیمای شهر به وجود آوردند ،درعینحال که بهمثابۀ بستری برای تحوالت بعدی عمل کرده ،خود زمینهساز تغییرات
در نگرشها و سالیق نخبگان و عموم نیز شده است .درواقع همراهی این تحوالت ساختاری با حضور روزافزون اتباع
خارجی که شیوۀ بهخصوصی از معماری مطلوب خود را رواج میدادهاند ،به شکلگیری نوعی از تبادالت فرهنگی میان
ساکنین بومی شهرها و میسیونرها و سفرای خارجی منجر شده که هرچند در قدم اول به منظور رفع نیازهای عرضه و
تقاضای حاکم بر بازار رخ داده ،اما در ادامه جنبهای درونیتر به خود گرفته و همراه با جریان نوخواهی و تجددخواهی
به سایر سطوح جامعه اشاعه پیدا کرده است .هرچند در این مرحله نیز عمال ًطبقۀ نخبگان با توان باالی اقتصادی
پیشگام تجربۀ تحوالت بودهاند.
مقایسه اتفاقات سیاسی-اقتصادی با بناهای شاخص معماری و تحوالت شهرسازی نشان میدهد که با شدتگرفتن
سرمایهداری و گسترش روزافزون تجارت ،یا به بیان دیگر اتفاقی که کشور را روزبهروز به سمت وابستگی اقتصادی سوق
میداد ،بناهای مهمتری در مقیاس شهری ساخته میشوند و تحوالت شهرسازی نیز اهمیت بیشتری مییابد .این مسئله
از آن جهت میبایست مورد توجه قرار گیرد که بدانیم کشور پس از سالها بیثباتی و آشوبی که پس از انقراض صفویه
تجربه کرده بود ،نیاز به ثبات و سرمایهای داشت که بتواند به ساماندهی اقتصاد بپردازد؛ امری که در کنار تغییر ترکیب
جمعیتی ،تاثیرات فرهنگی و خواستههای سیاسی شکل شهرهای ایران را تعیین کرد.
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