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الی که ساختار تولید کشور داری به ایران با تغییرات گسترده در نظام اقتصادی همراه بود. در حورود سرمایه

ل دوره قاجار مبتنی بر تولید محصوالت کشاورزی و صنایع دستی و صادرات آن بود، در اواخر با زوال یدر اوا

از کشورهای اروپایی و روسیه تبدیل کرد. با کننده بزرگ دیدگی جدی کشور را به یک وارداتو آسیب

داری به شکست انجامید و عدم توانایی بخش کردن سرمایهها برای درونیهای داخلی، تالشتعطیلی کارخانه

داری خارجی منجر به سودآوری تجارت مبتنی بر واردات و رانت شد. نتیجه خصوصی در رقابت با سرمایه

ازی کشور بر دو مسئله قابل مشاهده بود. یکی افزایش جمعیت شهرها و نیاز این اتفاقات بر معماری و شهرس

های جدید و حضور بناهایی با عملکردهای نوین همراه بود. اتفاقی که به کشیها که با خیابانبه توسعه آن

ی دارکید نمود. دوم تأثیر غیرمستقیم سرمایهطبقات اجتماعی تأبازی زمین منجر شد و بر جدایی بورس

خارجی که به حضور اتباع اروپایی در شهرهای ایران انجامید و به روند آشنایی ایرانیان با فرهنگ و مظاهر 

تاریخی و استدالل منطقی به ارتباط -های تفسیریتمدن غربی شدت بیشتری بخشید. در این تحقیق با روش

در دوره قاجار پرداخته شده  متقابل میان وضعیت اقتصادی و تحوالت معماری و شهرسازی شهرهای ایران

ها شهرها و سیمای ساختمان های پژوهش حاکی از این است که این فراگرد نه تنها بر شکلاست. یافته

ای همراه شد که همین پیامدهای آن اجتماعی و فرهنگی گسترده-تأثیرگذار است بلکه با مقنضیات سیاسی

 د.اش را بیشتر کرده بوتر و تأثیرگذاریرا پیچیده

 اهداف پژوهش
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قاجار بر الگوهای معماری و شهرسازیدورۀ تأثیر اوضاع اقتصادی ایران در   

 الهام زمانی، بهشید حسینی ، حسین ذبیحی

 مقدمه

. کردوارد  از اقتصاد، سیاست و روابط اجتماعی ایتازه ۀدوربه سکوی پرتابی بود که جهان را  ۀمثابانقالب صنعتی به

ها بروز کشمکش ۀصحن ،تقسیم جهان به دو بخش نابرابر استعمارگر و تحت استعمارو داری ایههای سرمظهور جریان

جانبه بر منابع طبیعی و بازارهای همه ۀها برای سیطرتالش د.شها این دول و سایر ملت های بسیاری میانو رقابت

د. ایران کرهای جدی در مواجهه با این جریان کشورهای گروه دوم، این گروه از کشورها را نیز دچار دگرگونیمصرف 

یکی از کشورهایی بود که به دلیل قرارگیری در موقعیت ژئوپلتیک خاص که شامل همسایگی با دولت استعمارگر 

ثیر شد، خیلی زود تحت تأانگلستان می عمارهای آزاد و همسایگی با هند تحت استروسیه، موقعیت دسترسی به آب

بت به قبل سازمان فضایی شهرها را نسبا توجه به این تحوالت، رون نوزده میالدی قرار گرفت. های اواسط قجریان

گرفته  ،اقتدار اشخاص بود که در قرون وسطی منشاء را های جدیدی جای زمینیکه ارزشچرا ؛دستخوش تغییر کرد

انیون و طبقه وران، تجار، روحبندی اقشار به کشاورزان، پیشهساختار اقتصادی ایران که مبتنی بر طبقهبنابراین ؛ بود

قیمت داری واردشده از غرب قرار گرفت. فشار تولیدات ارزانهای سرمایهثیر جریانتحت تأشد، بندی میطبقهحاکمه 

عرضۀ نظام تولید و  ،شان همراه بودهای مطبوعانبه دولتجمراکز صنعتی اروپایی که همراه با حمایت و اعمال فشار همه

ترتیب ایران در اواسط قرن نوزدهم . بدینکردهای جدی شدت تحت فشار قرار داد و آن را دچار دگرگونیسنتی را به

داری مایهداری داخلی باید در رقابت با سرسرمایه ؛ دورانی که در آنکردخود را برای ورود به دوران جدیدی آماده می

روستائیان به دلیل آسیب ساختار  بخشی ناشی از مهاجرت، گرفت و افزایش قابل اعتنای جمعیت شهرهاخارجی قرار می

ظ نظام به لحا ،های متاثر از دنیای مدرنتولید زراعی و بخشی به دلیل افزایش طبیعی جمعیت ناشی از پیشرفت

همه بررسی و تحلیل شرایط اینباداد. قرار میر موقعیتی جدید پایتخت و شهرهای بزرگ را دشهرسازی و معماری، 

ثیرگذاری مستقیم و ناصرالدین شاه به بعد( و میزان تأاز از اواسط سلطنت  قاجار )عمالً ۀدوراقتصادی ایران در اواخر 

 ۀجانبهمهتواند نکات قابل اعتنای جدیدی را از تحوالت شهرسازی و معماری ایران پیش از ورود غیرمستقیم آن می

 سیاسی آن دوران به دست دهد. -تری از بستر اجتماعیپهلوی برجسته سازد و درک کامل ۀدورهای مدرن اندیشه

به جریان چپ همچون دیوید هاروی، به بررسی ارتباط میان سرمایه و متعلق  هرچند تعدادی از متفکران عمدتاً

شان نیز به تحقیقات ۀدامنبر اینکه رویکرد آنان انتقادی و در رد وضعیت موجود است، عالوهاما  ؛اندشهرسازی پرداخته

نیز جز سیدمحسن ن دوران پس از فوردیسم و اثرات آن بر نئولیبرالیسم رایج در قرن بیستم معطوف است. در ایرا

داری سرمایه ۀرابطشکل پراکنده در تعدادی از مقاالتش اشاراتی به و و به شهر تا شارمشخص در کتاب  طورحبیبی که به

توان گفت که محقق دیگری به این مسئله معاصر( داشته، می ۀدورطور و همینقاجار )دورۀ و غربی با شهرسازی  سنتی

تری خصوص که وی دیدگاه کلیبههایی است. نپرداخته است. هرچند که اثر حبیبی نیز با گذشت زمان نیازمند بازنگری

بحث  ۀدامنهای اقتصادی آن. مقیدکردن کند تا بر جنبهاجتماعی قضیه تکیه می-های سیاسیدارد و بیشتر بر سویه

های سبک ۀزمینثیرات در است( باعث شده تا تغییرات و تأ لف مطرح شدهتحوالت سبکی )که اساس نیز توسط مؤبه 

تر موضوع پژوهش احساس بنابراین لزوم بررسی دقیق ؛کاهدکه خود از دقت آن می شوداصفهان و تهران بررسی 
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 تأثیر اوضاع اقتصادی ایران در دوره قاجار بر الگوهای معماری و شهرسازی

 لیال زمانی، بهشید حسینی، حسین ذبیحی

ای مبتنی بر شواهد ن مفاهیم پرداخت و با اتخاذ رویهشود. به شکلی که بتوان با دقت نظر بیشتری به ارتباط میامی

 . کردهای عینی، بتوان تصویری واضح از موضوع بحث را ارائه تاریخی و واقعیت

ای تنظیم شده است. با توجه تاریخی و متکی بر تدابیر کتابخانه-پژوهش از نوع کیفی است که براساس راهبرد تفسیری

ها نگاریخصوص مراسالت و نامهاسناد تاریخی به ازتاریخی،  ۀزمیناستناد اقتصادی در به فقدان آمارهای جامع و قابل 

اجتماعی اواسط و اواخر قاجار -تری از شرایط واقعی اقتصادیدرک صحیح ،توانند در کنار آمارهای منتشرشدهکه می

 است.   ها کمک کردهتفسیرها و استداللتکمیل های تاریخی نیز به گیری شده است. مراجعه به نقشهبهره ،ارائه کنند

 

 مدل تحقیق )ترسیم: نگارنده( .1شمارۀ تصویر 

 ش(1304-1175)قاجار حکومت با مقارن جهان یاقتصاد تحوالت .1

تولید در دوران قرون وسطای اروپای غربی به حساب آورد نه  ۀشیوتوان از تغییر داری غرب را میپیدایش نظام سرمایه

وابسته به تولید بودند. به شهادت تاریخ، تولید این  دار ثروتمندی که خود مستقیماًیا مردمان سرمایه از پیدایش تجارت

داری در است، آن هنگامی که سرمایهه گرفتدر کشور انگلستان صورت م، 1۷و اوایل قرن  16دوم قرن  ۀنیمدوران در 

و رخنه در مبانی فئودالی پرداخته و دوران تکامل  های نوین تولیدانگلستان در سطحی قابل مقایسه به گسترش شیوه

زاده( توجه به علم و حمایت از کند. )محمدعلی علیو ترقی آن در این کشور از دو نقطه عطف تاریخی عبور می

گذاری بر روی محصوالت فکری و اختراعات تولیدی آنان که از رُنسانس آغاز شده بود، در قرون دانشمندان و سرمایه

های تولید محصوالت صنعتی در کنار روش ۀگستردبنابراین تنوع ؛ دیگر شکلی نهادینه یافته بود میالدی 19و  18

اندازی انقالب صنعتی فراهم کرده بود. از سوی دیگر بهبود سطح فرصت را برای تولید هرچه بیشتر و راه ،انبوه آنان

 ؛های پیش را فراهم کردهای کُشنده سالی از بیماریبهداشت عمومی و اکتشافات دنیای پزشکی امکان غلبه بر بسیار

در کنار توجه بیشتر به له مسئم، لندن نبود. این 166۵-1666هایی چون طاعون گیریبنابراین دیگر خبری از همه

 0,4به  18که میانگین نرخ رشد جمعیت در قرن بل توجه جمعیت اروپا شد. درحالیتولید زراعی، منجر به افزایش قا

این نرخ از  .(Piketty,2014,56)درصد افزایش یافت  0,6به  19د رسیده بود، با جهشی قابل توجه در قرن درص

خصوص که جمعیت اروپا بگذارد. بهثیر قابل توجهی بر مدت و هم در درازمدت توانست تأهرشد جمعیت هم در کوتا

های منتهی به انقالب صنعتی باید دانست این نرخ در سال .دهدعدد یادشده تنها میانگینی از نرخ رشد را ارائه می

بستر مناسب را برای رشد تولیدات و انقالب صنعتی  ،شد. افزایش چشمگیر جمعیتمراتب باالتر را شامل میبهرقمی 
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د و با گسترش فراهم کربهرورا از جمعیت  اشضروریانسانی  ۀسرمایشدت نیازمند نیروی کار، بهفراهم آورد. اروپای 

ها و مراکز تولید صنعتی در اطراف شهرهای بزرگ به روند شتابان مهاجرت از روستاها به شهرها، سرعتی تمرکز کارخانه

 مضاعف بخشید. 

جهان به دست بدهد  ،تراس کلیتواند دید بهتری نسبت به وضعیت اروپا و در مقیتوجه به نرخ رشد اقتصادی نیز می

بود و آسیا و آفریقا نیز هنوز مشغول ه شدنسیاسی -اقتصادی ۀصحنشکل جدی وارد  هخصوص که هنوز آمریکا ب)به

که نرخ رشد اقتصادی پیش از انقالب صنعتی با تقریبی مناسب قابل های ابتدایی بودند(. درحالیامبرداشتن گ

 1,۵طور میانگین به م، به1913تا  1820های بین درصد( این رقم در سال 0,1پوشی است )درواقع کمتر از چشم

تر نوزدهم روندی شتاباناما در ربع چهارم انتهایی قرن  ؛رسد. رقمی که هرچند با فراز و فرودهایی همراه استدرصد می

روز نقش مضاعفی پیدا بهروزدارد که اقتصاد پولی در آن ترتیب اقتصاد اروپا در مسیری گام برمیبدین .)همان(گیرد می

های تند و ارزشتر شدن هسرنگروز در حال کمبهروزاما  ؛انداخالقی مسیحی اگرچه نابود نشدههای کند. ارزشمی

اقتصاد پولی، مدام میان شخص و شیئی خاص ارزش »اند. اساس پول شکل گرفتهبرشوند که ها میجدیدی جایگزین آن

فاقد هرگونه کیفیت است. این اقتصاد با واسطه شدن میان شخص  ارزشی که کامال عینی و ذاتاً ؛کندپولی را حائل می

شدت وابسته به  بهبخشد و عناصر شخصی و محلی را که قبالًها را از یکدیگر سرعت میو دارایی، فاصله گرفتن آن

ریافت کند که شخص بتواند درآمد حاصله از آفریقای جنوبی را در برلین دیکدیگر بودند، چنان از یکدیگر جدا می

به همین نسبت سبب عدم  ؛ناشناخته بود ای غیرشخصی به وجود آورد که قبالًپول در مالکیت اقتصادی، جنبه کند....

)ریاضی  «.گونه تحول پیدا کردها نیز به همینشخصیت با جمعیت ۀرابطوابستگی و استقالل روزافزون شخصیت شد و 

  .(32۷: 13۷3به نقل از زیمل، 

قاجار شاه همزمان با روی کارآمدن ناصرالدینای که های متعددی همراه است. دورهاین دوره همچنین با وقوع انقالب

های ملی دست به دست هم دادند و خواهان جهانی و گسترش آرمانمیدی آزادیادر ایران همراه است. ناق( 1264)

های سیاسی و روی داد و نظامهایی انقالبشورهای اروپایی . در بیشتر ککردندزمینه را برای شورش و انقالب فراهم 

دی و مطلقه تاحدودی های استبدااجتماعی بسیاری از آنان از قبیل فرانسه، اتریش و آلمان تغییر یافت. درنتیجه حکومت

های نابرابری خود را نشان داد و ضمن ایجاد ۀچهررفته آثار انقالب صنعتی رفته .(9۷: 1383نیا، )سعیدیتعدیل شدند 

توان در دستمزدهای پایین کارگران، ساعات کار زیاد، سطح پایین رفاه اجتماعی و اقتصادی که نمود واضح آن را می

. افزایش نیاز به کردهای غربی را ایجاب در مقیاس خارجی نیز روند تهاجمی دولت ،اختالف طبقاتی باال جستجو کرد

تر گذاری از راه استعمار مناطق ضعیفهای جدید سرمایهایی را در پی یافتن کانالهای قدرتمند اروپدولت ه،سرمایصدور 

ن کشورهای قوی ینفوذ در اوپا پیدا شد و در پیمان برل ۀمنطقاصالحات  188۵به تکاپو انداخت. به همین علت از سال 

شکل   به)طبعاً ضروری ۀاولیمین مواد تأمسئلۀ بر عالوهمیت شناختند. )همان( حق نفوذ در کشورهای ضعیف را به رس

نیازهای داخلی اروپا  که اساساًچرا ؛شدارزان و بلکه رایگان( باید بازارهای مصرفی نیز در سایر کشورها جستجو می

خیلی زود به له مسئابراین اهداف اقتصادی ابتدایی بن ؛ها باشدتوانست جوابگوی حجم تولیدات عظیم کارخانهنمی
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های هم با تغییر در سبک زندگی و هم با دگرگونی نظام ،سی و اجتماعی نیز تسری یافتند و متعاقب آنهای سیاجنبه

 اقتصادی کشورهای هدف، موجبات دگرگونی در سیما و کالبد شهرها را فراهم کردند. 

 م(1913-1794ش/1304-1175) قاجار ۀدوردر  رانیا یاقتصاد تیوضع .2

 1913-1۷94های قرن هجدهم آغاز گشت و تا اوائل قرن بیستم ادامه یافت )سال سلطنت قاجار که از واپسین دورۀ

توان آثار آن را در زندگی امروز ایرانیان های تاریخ معاصر ایران است که هنوز هم میترین دورهنشیبوفرازپرم.( یکی از 

ورزد و از سوی اصرار می -مدت صفویانطوالنی ۀخصوص تجربین بههای پیشاز یک سو بر سنتمشاهده کرد. این دوره 

توان فقدان »یا  «فساد حکومتی»ت عنوان عواملی که از آن تح ۀمجموعحکومتی و  ۀسامانشدن دیگر به دلیل فرتوت

ها، مرجوهرجای شود و کشور را به مجموعهداران خارج میزمام ۀعهدبسیاری از امور از  ۀسررشت، شودیاد می «اداره کشور

های شود تا شکستپردازد و باعث میچه به تشدید این عوامل میآن ،حالاینبادهد. ها و سوءتدبیرها سوق میعدالتیبی

.  (Foran,1989,9)تری پیدا کند، تحوالتی است که در سطح جهان در حال رخ دادن است برجسته ۀجلواین دوره 

شمارۀ . جدول شدهایی از تحول در ساختار اقتصادی نیز در مناطقی از کشور ایجاد جلوهفرساینده، فرآیند این رغم به

 ای از این تحول را ترسیم کرده است.( گوشه1)

های نگرفتن تجارت و ورود جریارونقسراها حاکی از ها و کاروانافزایش چشمگیر دکان -های مختلفسیسات رشت در دورهتأ -1جدول

 (1392نژاد، خذ: هادیای به شهر دارد. )مأسرمایه

، میرزا محمدحسین 188۵ ملگنوف  18۵9 

 فراهانی

 ، رابینیو190۷

 محله ۷ محله ۷ محله 14 محالت

 باب 40 باب 3۵ باب 22 مساجد

 باب 36 باب 16 باب 36 تکایا

 باب 6 باب 9 باب 6 مدارس

 باب 3300 باب 3000 باب 1021 دکان

 باب 3۵ باب 1۷ باب 1۷ حمام

 سراکاروان 4۵ سراکاروان 22 در دست نیست.  سراکاروان

 

اقتصادی ایران انجام -های استعمارگر روسیه و انگلیس تمام تالش خود را برای نفوذ بیشتر به ساختارهای سیاسیدولت

های ایران و روسیه باشد که به ترین مثال جنگ. شاید واضحشتندنداو در این راه از استفاده نیروی نظامی ابایی  دادند

ثیر مهمی بر رویکردهای اقتصادی و نجر شد. انعقاد این دو عهدنامه تأهای گلستان و ترکمانچای مانعقاد عهدنامه

های ساز دورهمقام فراهانی و امیرکبیر زمینهس از وی قائممیرزا ولیعهد و پاجتماعی دولت گذاشت. اصالحات عباس

توان وضعیت . به همین خاطر میشدهای اجتماعی و حتی سیاسی )مشروطه( بعدی پیشرفت و دگرگونی در عرصه

پیشین یا پسین  ۀدورثیرگذار از قسیم کرد که هرکدام با رویدادی تأدر دوره قاجار به سه قسمت ترا اقتصادی ایران 
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شک موجب کارگیری آن بیتواند محل مناقشه قرار گیرد اما بهبندی میشود. طبیعی است این دستهخود جدا می

 تری از توالی اتفاقات خواهد شد:شدن روند بحث و درک صحیحمنظم

ثبات نسبی دانست.  ۀدورتوان این دوره را می ( است.1۷9۵-1828ترکمانچای ) ۀمعاهدتا آغاز سلطنت قاجار اول  ۀدور 

های خارجی هنوز در صحنه برد. جریانیا در مراحل ابتدایی خود به سر می شدهنانقالب صنعتی در اروپا هنوز آغاز 

های پیشین به کار خود ندارند و تجارت و تولید کماکان براساس شیوهگیری اثرگذاری چشماقتصادی کشور -اجتماعی

از رونق مناسبی گیرد و ا از طریق مناطق مرزی و بنادری چون انزلی صورت میدهد. تجارت ایران با اروپادامه می

تماس نزدیک و طور مثال گیالن به سبب موقعیت جغرافیایی خود، در طول قرن نوزدهم و بیستم برخوردار است. به

شاه عباس اول  ۀدور های آن در( هرچند که زمینه8۵: 1392نژاد، تر پیدا کرد )هادییافتهتوسعهبا جهان دیرپایی 

اما با گسترش ستیزها با  کرد؛ ایجاد شده بود. استقرار سلطنت قاجار در این دوره به ثبات تجارت و امنیت آن کمک

 رشد اقتصادی گیالن روبهروشکوفایی  ،گلستان ۀعهدنامجا که بر اثر روسیه پیوندهای اقتصادی پیشین گسست، تا آن

مسیر بااهمیت است که در کنار تبریز )مثال گیالن از آن جهت  .(۵06: 13۷9نقل از پرتو، نژاد به )هادی به نابودی رفت

توان گفت که یکی از این میبنابر؛ شدنددنیای غرب محسوب می های اصلی تجارت ایران باارزروم( دروازه-خوی

رشد قابل یک از بنادر آن به هیچهای تاریخ شهرنشینی ایران در قرن نوزدهم این بود که گیرترین ویژگیچشم

  .(39: 1362)عیسوی،  ای دست نیافتندمالحظه

توان ویژگی اصلی این دوره را می .است (1828-18۷0ترکمانچای تا دوران اعطای امتیازها )حدود  ۀمعاهداز  دوم ۀدور

مقاومت در برابر ورود  که هنوز سازمان تولید داخلی مشغولنیت و رواج تجارت دانست. ضمن اینبه استقرار نسبی ام

شاه، تمام سلطنت محمدشاه و لحاظ سیاسی بخشی از سلطنت فتحعلی . بهاستاال و سرمایه از غرب های کجریان

عنوان صدراعظم فرصت انجام بهگیرد. حضور امیرکبیر شاه در این دوره قرار میحدود نیمی از سلطنت ناصرالدین

االتفاقیه و تالش برای اصالح نظام سیاسی وقایعروزنامۀ بر تأسیس دارالفنون، عالوهتوجهی را فراهم آورد. قابلاصالحات 

زوال را نیز از نظر دور نداشت. آزادی استخراج از معادن برای اتباع بهروو افزایش آگاهی مردم، وی سازمان اقتصادی 

مله جازه بود( و لغو آیین سیورسات های الزم برای اجرای عملی آن فراهم نگشتایرانی )هرچند که هنوز زیرساخت

خارجی نیز تجارت  .(414: 1348)آدمیت،  می بر افزایش تولید کشاورزی داشتثیر مهاقداماتی بود که مورد اخیر تأ

شاه که بر اثر بهبود روابط ایران با روسیه، تجارت خصوص بعد از جلوس ناصرالدیندر این دوره رونق گرفت؛ به

  (.8۵: 1362اری متعددی در شهرهای آن دایر شد. )عیسوی، و دفاتر تج دوباره احیا گیالن ۀافتادنفساز

با افزایش روند تهاجمی  ( است.18۷0حدود  -192۵ن سلطنت قاجار )از دوران اعطای امتیازها تا پایا سوم ۀدور

اش مقارن با دوره را که شروعدار خارجی برای تصرف هرچه بیشتر بازار و منابع طبیعی کشور، این های سرمایهجریان

وجه هیچبهتوان دوران اعطای امتیازهای اقتصادی دانست. امتیازهایی که می ،شاه استاواسط سلطنت ناصرالدین

سابقه نهادهای سنتی چون روحانیت را در مقابل دولت های اقتصادی نماند و به شکلی بیشان محدود به جنبهاثرات

وضوح مشاهده کرد. توان در انقالب مشروطه بهرا می اسی شدیدی منجر شد که نتیجه آنهای سیقرار داد و به کنش

های خارجی راحتی طی قراردادهایی به اتباع و دولت، منابع طبیعی و آثار باستانی بهشیالت، بنادر، معادن، نظام بانکی

داری های ایرانی برای رسیدن به سطحی از سرمایههای بازرگانتالش ۀدورتوان . این دوره را همچنین میدشواگذار 
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رای الضرب بامین های خارجی و تالش بازرگانانی چون حاجهای ایرانی در رقابت با نمونهملی دانست. احداث کارخانه

ای متعدد همراه همنظور احداث بانکی ملی، هرچند که سرانجامی نیافت و با شکست شاه بهمتقاعدکردن ناصرالدین

 تولید صنعتی را آغاز کردهسوی  از جریان اقتصادی کشور تمایل به اما شاهدی بر این مدعاست که حداقل بخشی ؛بود

داران به این نتیجه جستجو کرد. گویی بسیاری از سرمایه 1880توان از حدود همه اتفاقی که شروع آن را میاینبابود. 

ترتیب تولید صنایع دستی و محصوالت زراعی با اُفت اینبهرقبای خارجی خود را ندارند. اند که توان رقابت با رسیده

داری در ایران در مناسبات سرمایه»چشمگیری مواجه شد و به کاهش شدید صادرات و افزایش واردات انجامید. درواقع 

داری زاده شد و کمابیش همساز با حاکمیت استبدادی رشد یافت و جریان گسترش نیز قبل دامن نظام سنتی زمین

از آنکه بر اثر فعل و انفعاالت و ستیز و برخوردهای درونی نیروها و طبقات موضع استواری پیدا کند، با موانع ناشی از 

های مرج و ایستایی اجتماعی و سرانجام ناهماهنگیوهرجهای استعماری بر کشور، دی قدرتسیاسی اقتصا ۀسلط

داری خارجی کشانده شد و بیشترین داری بومی به مسیر سرمایهدرمجموع سرمایه. ساختارهای داخلی مواجه شد

 .(10۷: 138۵زاده، )علی «.رو بازرگانی و خدمات به دست آوردگسترش را در قلم

و  1800لیون نفری در یم 6اما با جمعیت حدودا  ؛آیدد افزایش جمعیت از مشخصات این دوره به حساب میهرچن 

 .آیددرصد( به دست می 0,4۵درصد ) 0,۵( نرخ رشدی کمتر از 30: 1362)عیسوی،  1914لیونی در یم 10جمعیت 

درصد  24طور معمول به. نرخ باالی بهره که قدر زیاد نیست که بتواند دوران جدیدی از تولید را رقم بزندآناین رشد 

 ۀمتغیردو  ۀمعادل( نشان از این دارد که در 392-404: 18۵9رسید )عیسوی به نقل از دوگوبینو، درصد می 30بود و به 

های خصوص که به گزارش دوگوبینو ساعتاین سرمایه است که دست باال را در رشد اقتصادی داراست. به ،کار/سرمایه

های کاری زیاد )همچون دوره معاصرش در اروپا( در ایران محلی از اعراب ندارد. مجموع این عوامل به افزایش شکاف

های ناسالم که ثروت خود را نه از راه تولید که از روش داران انجامیدطبقه( از سرمایه نه الزاماً ) طبقاتی و رشد گروهی

لیونر و مالک ثروتمند وجود داشت یدر ایران تنها چند م 1880که تا سال طوریو داللی به دست آورده بودند. به رانت

ها را باال قیمتمصنوعی طور بار کردن تولیدات انبارها، بهاما تنها بیست سال بعد این رقم به صدها نفر رسید که با تلن

ای است پرفرازونشیب که برآیند آن اعطای ترتیب این دوره مجموعهبدین .(1963یُف، )همان به نقل از عبداهلل بردندمی

های استعمارگر چه در قالب تسلط بر منابع ملی و چه در تسخیر بازارهای امتیازات خارجی، نفوذ هرچه بیشتر دولت

های زی و روستایی(، آشوبها به تهران )به دلیل آسیب سازمان تولید کشاورجرتداخلی، گسترش شهرنشینی و مها

های بازار تهران، وقایع مشروطه، تصرف تبریز توسط رشت، شورش اصفهان، اعتصاب 18۷4تا  1861های قیاممتعدد )

خواهد تر بررسی ادامه بیشهای سوداگرانه کاال و زمین است که مورد اخیر در و...( و رواج فعالیت 1909قوای روس در 

 . شد

 

 قاجار دوره در رانیا یشهرساز و یمعمار تحوالت .3

های توان در امتداد معماری و شهرسازی دورهشاه را میهای میانی سلطنت ناصرالدینا سالاز آغاز حکومت قاجار ت

گیرد پیشین، یعنی صفویه و زندیه دانست. معماری هنوز بر روال سنتی، یعنی توسط استادکار و شاگردانش شکل می
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ن و ها تکیه دارند. اما افزایش تبادالت فرهنگی میان ایرانیاشده طی نسلها نیز به منابع بومی و دانش منتقلکه آن

الت معماری و توان در تحوهای جدید هموار کرد. عوامل زیر را میرفته فرصت را برای ورود افکار و شیوهها رفتهغربی

های ایران در کشورهای گریآمد و شد هیئت حاکمه به اروپا، حضور کنسول -1ثر دانست: شهرسازی این دوره مؤ

شدن با نظام اقتصاد زیست و تولید و همخوانهای سازمان کهندگرگونی -2 ؛اروپایی و منطقه نظیر ترکیه و مصر

ایرانی در خارج از  ۀکردتحصیلمعماران  -4 ؛ضعف بیان و زبان معماری و شهرسازی و گویش متنی آن -3 ؛جهانی

نقل وحملورود کالسکه و لوکوموتیو به سیستم  -۵ ؛کشور و حضور معلمان معماری اروپایی در دارالفنون و جاهای دیگر

عنوان پایتخت در نمود این تغییر و تحوالت بسیار پررنگ بهنقش تهران  .(خسرویشهری )افشار اصل و بینی و شهر

که تهران دوران نوگرایی خود را آغاز کرده بود و بسیاری از نمودهای غربی در آن حالیدرتوان گفت است. حتی می

هایی که در مسیرهای تجاری یا بازرگانی یا حضور مستقیم خارجیان نحداقل آ، قابل ردیابی بود، دیگر شهرهای ایران

بافت »پرداختند. با اینکه شان میدهی محیط پیرامونیکماکان از الگوهای سنتی به سامان ،قرار نداشتند، نظیر کرمان

نشان  ایعمدهتفاوت  با شهر دوره صفویه از نظر ساختن و ماهوی 19شهر و سازمان فضایی تهران در سراسر قرن 

راحتی قابل جستجو هستند. شاید یکی از اتفاقات مهم شهرسازی که بهها اما نشانه ؛(121: 13۷1)حبیبی،  «دهدنمی

آن  ۀتوسعتخریب حصار طهماسبی تهران و  ،گذاردهای جدید را به شکلی بهتر به نمایش میبرآیند نیروها و خواست

پذیری ثیرات کالبدی خود دارای وجهی نمادین است که خصوصا با الهامتأ میالدی است. این اتفاق در کنار 186۷در 

گذارد. همچنین جداسازی عملکردها خوبی به نمایش میبهیان را ی باروک در شهرسازی، تأثیرپذیری از اروپایاز الگوها

های این ارگ بر تفاوتاز میدان و اختصاص هرکدام به قشر خاصی از جامعه، نظیر میدان توپخانه، بهارستان، مشق و 

هایی با عملکردهای جدید ورود ساختمان .(124 :1392)افشار اصل و خسروی، های پیشین تأکید دارد ه با دورهدور

سلطنتی نیز  ۀمحوطتوان در داخل ها را میهایی که حتی آننیز حاکی از تغییرات مناسبات اجتماعی دارد. ساختمان

 در معماری پیشین ایران ارتفاع و طراحی خاص، عمالً ،ه با داشتن برج ساعتالعماره کجستجو کرد، نظیر شمس

زمینه را برای ورود ن روند در اواخر سلطنت قاجار های خارج از ایران سنجید. ایندارد و باید آن را با نمونه مشابهی

آباد، تپه، قصر فیروزه، عمارت نظامیه، کاخ سلطنتهای غربی فراهم ساخته است. دارالفنون، قصر دوشانمدرنیسم و شیوه

توان ترین بناهایی هستند که در تهران میدولت شاخص ۀتکیالملک و دوانی، خانه نظامفردوس، میدان اسبعمارت باغ

 (.۵۷ :1383)قبادیان، های معماری نام برد ییر در شیوهتغ عنوان نمودبهها از آن

 

 های سرمایه با معماری و شهرسازی ایرانارتباط متقابل شرایط اقتصادی و جریان. 4

ثیر : یک تأکردجنبه بررسی  توان از دوارتباط سرمایه با معماری و شهرسازی را می ،تر اشاره شدکه پیشطورهمان

هایی با عملکرد دار که با ایجاد ساختمانسرمایه ۀطبقطور ظهور موارد مذکور بر سطح کلی اقتصاد جامعه و همین

داری خارجی های سرمایهکه جریانثیری أتاند و دومی شدهمیفضاهای شهری و معماری جدیدی را خواستار  ،جدید

سبک زندگی و الگوهای مصرف( و تصویر ذهنی معماران  )مشخصاً ها اعم از فرهنگ با ورود خود به ایران بر سایر بخش

شاه را در مقام ثیر عامل دوم است که حتی شخصی چون ناصرالدین تأد. مطمئناً گذاشتنهای کارفرماها میواستهو خ
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های کند و درباریان و شاهزادگان را در ساخت ساختمانالعماره تشویق میپادشاه کشور به ساخت بناهایی چون شمس

 دهد. شخصی خود به استفاده از الگوهای غربی سوق می

از خود نی ،خارجی آن ۀنمونخصوص به داریکه سرمایهچرا؛ ان ارتباطی متقابل نیز یافتتوالبته میان این دو عامل می

های مردم عمومی فرهنگ و انگارهد و این عملکردهای جدید نیز خود بر سطح کردی را ایجاب میبه عملکردهای جدی

عوامل درونی که ریشه  ...»کند: بندی میثیرگذار بود. حبیبی نیز با بیانی دیگر این دو عامل را به شکلی دیگر صورتتأ

ت صفویه داشت و عوامل بیرونی که سه بردار ن اصفهان و پایتخساختن شهری همچو در رقابت پادشاهان قاجار در

چه در سفرهای شاه به ساختن شهری شبیه آنخصوص ناصرالدینآن عبارت بود از: اول، تمایل پادشاهان قاجار به ۀعمد

ابط جدید داری تجاری در ساختن شهری که توانایی پذیرش روخود به فرنگ دیده بود. دوم، تالش اقشار نوپای سرمایه

میرزا و  خان امیرکبیرقدرت را در فضای کالبدی خود داشته باشد و سوم، کوشش افرادی چون میرزا تقی

خان سپهساالر که درصدد ایجاد سازمان دیوانی جدید و آموزش افرادی بودند که بتوانند این نظام جدید محمدحسن

 (.140: 13۷3)حبیبی،  «.اسخگو کنندرا پ

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

1383) 

طور خاص ی و افزایش جمعیت شهرهای بزرگ بهطور کلز نظر دور داشت، افزایش جمعیت بهدیگری که نباید ا ۀلمسئ

ها دارند. تغییر در ترکیب عشایر به آن یان و بعضاً است که روستایهایی اشی از مهاجرتاست که بخشی از آن نیز ن

دیگر وابستگی فضایی به محل کار  جدیدی از کارگران صنعتی که احتماالً ۀطبقگیری جمعیتی شهر تهران و شکل

رجیح داده نابراین تب ؛(1: 1389 )ریاضی، طور جداگانه بدان پرداختبهباید ای است که اند، خود مقولهخود نداشته

ر در یکه درواقع این تغیچراه شود؛ معیتی آن در ذیل عامل اول پرداختهای ججمعیت و ترکیب ۀلبه مسئشود که می
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زندگی است )خواه به دلیل باال رفتن سطح بهداشت یا ترجیحات اقتصادی و فرهنگی برای مهاجرت( که در  ۀشیو

 کند.  ترکیب جمعیتی شهرها تغییر ایجاد می

 

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

داد. ی کشور میهای خارجی در بازار و دستگاه حاکمههای خارجی خبر از نفوذ روزافزون دولتامتیازدهی ۀدورآغاز 

به شکلی میالدی مشکلی که در سراسر قرن نوزدهم  ؛های مناسب بودتجارت خارجی برای شکوفاشدن نیازمند راه

های گیالن به عنوان یکی از طور مثال وضعیت راهشد. بهران با کشورهای همسایه میجدی مانع از گسترش تجارت ای

های پس از آن وضعیت اسفناکی داشت به بنادر مهم تجارت خارجی، در سرتاسر نیمه اول قرن نوزدهم و حتی سال

های راه بارۀشدند. این مسئله درهایی برای تعمیر آن میی اوقات خود اتباع خارجی ناچار به صرف هزینهشکلی که گاه

 اندها نداشتهه تعمیر و مرمت آنچندانی ب ۀعالقهای محلی سایر نقاط کشور نیز صادق بوده و دولت مرکزی یا حکومت

روش کاالهای ایرانی دچار مشکل شد الهای خارجی، ف( از طرف دیگر با ورود کا1362و عیسوی،  1392نژاد، هادی)

 برایزمینه  م،1890-1914های سال ۀونقل ایران در فاصلترتیب با بهبود شرایط حملبدین .(90-93: 13۵9اشرف، )

المللی نزدیک های خارجی فراهم شده بود. این اتفاق ایران را به اقتصاد بیننفوذ هرچه بیشتر مالی و سیاسی دولت

حال در موقعیتی رخ داد که صادرات ایران به دلیل گسست ساختارهای تولیدی دچار رکود شده عیندراما  ؛تساخ

داران خارجی دچار رکود داران داخلی و در بعضی موارد سرمایهشده توسط سرمایهسیسهای تأکارخانهبود. بسیاری از 

 یا ورشکستگی شده بودند.

ثیری بر شهرسازی قرن نوزدهم ایران تغییراتی در اوضاع اقتصادی چه تأ چنینشود که ال مطرح میحال این سؤ

به دست دهد. این شهر که اقتصادی له مسئد درک بهتری از این توانعنوان سندی تاریخی میبهداشت؟ مثال کرمان 

که خواستار سنتی مسجد جامع، بازار و ارک بود، ناگهان با دستوری سیاسی  ۀهستغیرصنعتی داشت و مبتنی بر 

های چشمگیری را در ساختار سنتی دگرگونی ،ی شهر از شمال و شرق بودهای گسترده و توسعهآوری مالیاتجمع

تجربه کرد.  ،شدبست میهای خودانگیخته )ارگانیک( با معابر باریک و بنخود که شامل محالت متشکل از خانه

ها و مقابر قدیمی که سابقا شهر را در منگنه گذاشته و ستاندیوارهای کهن شهر با خاک یکسان شد و بسیاری از گور

هزار نفر رسید. با  60هزار نفر به  40اول قرن بیستم از  ۀنیمویران شدند. جمعیت کرمان در  ،مانع از توسعه آن بود
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دیوارهای کهن جدید شهر تا آن سوی  ۀحومو تجار آن به تهران کوچ کرده بودند،  دارانکه تعداد متنابهی از زمیناین

درنتیجه از محالت  ؛های جدید کم بودآن کشیده شد و قیمت زمین در خالل این گسترش بسیار پایین و جمعیت خانه

)عیسوی به نقل از  شهری خبری نبودحومۀ ر ساخت جدید پیچ و سردرگم شهرهای غیرصنعتی اسالمی ددرپیچ

نتیجه آن بود که از اهمیت مسجد در شهر کاسته شد و دیگر مسجد کانون حیات اجتماعی  .(84-99: 1963یُف، عبداهلل

های جدیدی در سیس مغازهزار رها کردند و این به تأها خودشان را از تنه مرکزی بانبود. صنعت، بازرگانی و پیشه

ها و امنیت پایگاه طبقاتی باال، آنرفتن تسهیالت ارتباطی سیس انجامید. از سوی دیگر با ازدستهای جدیدالتأخیابان

های جدیداالحداثی ساخته ها و دفاتر در کنار خیابانترتیب مغازهها کوچ کردند. )همان( بدیناز مرکز شهر به حومه

 . هستنداند داشته باشند و درواقع هر دو الزم و ملزوم یکدیگر توانستهکارکردی جز این نمی شدند که اساساً

اما الگوهای ؛ دارداولی در مبادالت تجاری و بازرگانی ن ۀدرجنقش  ،آن جهت حائز اهمیت است که شهرمثال کرمان از 

گیرد. همین اتفاق با شدت و حدت بیشتری در تهران رخ داد. تخریب حصار تهماسبی و ثیر قرار میزیست آن تحت تأ

بنابراین چندان دور از ذهن نبود  ؛حصار شهر کردهای بسیاری را وارد گانه، زمینهای دوازدهگسترش شهر به دروازه

 ۀمحلهای خود در دادن خانهساکنان آن )عودالجان( با اجاره...»اشراف نیز به محالت جدید نقل مکان کنند.  ۀطبقکه 

شدن کنند. به این ترتیب با بزرگکنند و بعد از مدتی نیز به سنگلج نقل مکان میمیدان به این محله نقل مکان میچال

ت در محله بضاعبه شمال تهران کوچ کرده و ساکنان غیربومی و کم ،از اعیان بودند تهران، ساکنان این محالت که اکثراً

جایی به نقاط داران مشغول جابهکه سرمایه(؛ درحالی66: 138۵پور، نژاد و کرم)فدایی «.شوندعودالجان ساکن می

تر آن جای گرفته بودند. جالب های جنوبیدر بخش نایع در شهر و عموماًساز در آن بودند، صوساختشمالی شهر و 

 20گزیدند. از مجموع های خود برمییابی متفاوتی برای کارخانهگذاران خارجی و ایرانی مکانکه سرمایهجاست نای

گذاران خارجی سهم سرمایهکه حالیدر ،یابی شدهدرصد در تهران مکان 30گذاران ایرانی، تنها کارگاه متعلق به سرمایه

ای روسی( است. علت این امر را باید در کارگر )آن هم کارخانه ۵0درصد یعنی یک کارخانه با  3در این زمینه فقط 

طور داد. همینتمام صنایع استقراریافته در تهران را صنایع مصرفی تشکیل می تقریباً  .بازار مصرف تهران جستجو کرد

 (3: 1389)ریاضی، . یابی مؤثر بودنون قدرت نیز بر این مکانه کانزدیکی صاحبان صنایع ب

های ویژه شهری، ای بود که معلول همین تغییرات بود. در جدایی اکولوژیکی، قشرها و گروهجدایی اکولوژیکی نیز پدیده

ی میان اجتماع ۀفاصلحاکمیت موجب معین )محله( و عدم تماس با سایر قشرهای شهری،  ۀمحدودبا زندگی در 

هر قطعه با قطعه  ،له فیزیکی و اجتماعیکند که به علل فاصو شهر را به قطعاتی تقسیم می شودمیهای شهری خانواده

در این محالت تعداد زیادی بنا با ساخت و عملکرد جدید ضمیمه شهر  .(30: 136۵)شکویی،  اندجدا شدهدیگر 

دار هستند( های اعیانی )که در وهله اول خدمتگزار قشر سرمایهو پارک هاهای خارجی، باغبر سفارتخانهعالوهگردند. می

رت امیریه و باغ و آباد، باغ و اماالدوله، باغ و عمارت مسعودیه، پارک اتابک، باغ حسنشوند. نظیر پارک امینساخته می

ثیر قابل های جدید تأکشیابانل در کنار خیاین عوام ۀمجموع .(320: 13۷0)ریاضی به نقل از سعیدنیا،  امارت منیریه

 دهد. کید قرار مین محرک تغییرات و مولد آن مورد تأعنوابهگذارد و نقش سرمایه را اعتنایی بر کالبد و سیمای شهر می
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اما  ؛دهدتری رخ میحضور اتباع خارجی در ایران با آنکه قابل قیاس با کشورهای همسایه نیست و در مقیاس کوچک

زند. در هنگ و آشنا شدن جامعه با منابع تازه معماری موثر است و هم به سوداگری زمین دامن میهم در تغییر فر

داند ها و چند افسر خارجی میخانهنینگ تعداد اروپاییان مقیم تهران را محدود به اعضای معدود سفارتبی 18۵1سال 

کرزن  1889کند. ولی در سال ر ارزیابی میمونسی تعداد خارجیان مقیم تهران را حدود پنجاه نف 18۵6و در سال 

ثیر این حضور به لحاظ فضایی، معماری تأترین ابتدایی .(32: 1360)فشاهی، کند فراد را پانصد نفر اعالم میتعداد این ا

های خارجی است. در زمان قاجاریه، معماری ایران به خاطر ایجاد روابط سیاسی میان ایران و خانهساختمان سفارت

های سیاسی ای برخوردار شد. از این تاریخ به بعد نخستین پایگاهرهای اروپایی از دگرگونی غیرمترقبهکشو

یادی ثیر زهای خود به سبک بناهای اروپایی تأها با ساختن سفارتخانهای در ایران به وجود آمد و اروپاییسفارتخانهشبه

 (.26: 13۵۵در معماری ایران گذاشتند )رجبی، 

را فردی به نام میرزاحسن  1892تا  188۷ ۀفاصلستد بازار زمین و مسکن در ودادترین توصیفات از شرایط اما جالب

دهد. وی که شرح نام مراسالت تهران به دست می ای بهدر رساله ،مبصرالسلطنه است خانخان که مباشر میرزاحسین

داران ها و سرمایهبارها به مشغولیت تعدادی از بازرگان ،کردهنگاری برداری و نامهاتفاقات مهم آن روز تهران را یادداشت

حوالی سفارت، حضرت اجلّ امین السّلطان، باغی و قناتی برای آن »طور مثال: کند. بهستد زمین اشاره میودادبه امر 

سه قطعه کردم دو  روز در تحوّل و ترقّی است. خیالاحداث کرده که خیلی تعریف پیدا کرده است. اراضی اطراف روزبه

های سرمایه به شهر که با بر ورود جریانعالوه .(31: 1384تحادیه و میرمحمدصادق، ا) «.زمین خریده، داشته باشیم

ها و احداث کشیجمله خیابانازکند. ها همراه بوده، عواملی نیز به تشدید این امر کمک میگسترش جمعیت و مهاجرت

 ،شودای دیگر به احداث راه آهن اسبی که از خیابان دروازه دوالب آغاز میدر نامه نقل عمومی است. ویوحملشبکه 

)همان:  العاده بیفزایدر قیمت اراضی فوقهای جدید و ورود فرنگیان بکشیکند و امیدوار است که خیاباناشاره می

تقسیم  ،نیستند «طبع فرنگی مطبوع»ها که و آن «باب طبع فرنگی»ها به دو دسته طرفه آن است که خانه .(221

اتاق سالن و » ،عمارتی برای آنکه قابلیت اجاره یا فروش به طرف خارجی را داشته باشد ،شوند. حتی در موردیمی

بینیم که رواج بازار مسکن و ترتیب میشود. بدینمی «خرججا نآتبدیالت ارسی و پنجره به درهای فرنگی و غیره در 

عنوان بهای را نیز ثیر تحوالت شهرسازی جدید است، خود وجوه معمارانهحال که تحت تأعیندرو فروش زمین خرید 

 توان در معماری نیز جستجو کرد. کند که معادل آن را میارزش وارد دامنه بازار مسکن می

 

 (1383خیابان باب همایون )قبادیان،  .4شمارۀ تصویر 



 20

0 

 تأثیر اوضاع اقتصادی ایران در دوره قاجار بر الگوهای معماری و شهرسازی

 لیال زمانی، بهشید حسینی، حسین ذبیحی

 گیرینتیجه

یک ارتباط متقابل با یکدیگر قرار دارند و تغییر و تحول در هر بخش کوچکی در های مختلف نظام اجتماعی در بخش

طور گرفته در وضعیت شهرها بهصورتت مرور شرایط اقتصادی، سیاسی و تحوالکند. ها نمود پیدا میدیگر بخش

خارجی، باعث پیوند هرچه  ۀسرمایها، نشان از آن دارد که همراهی این تحوالت با ورود تطبیقی آن ۀمطالعهمزمان و 

دهد. های اقتصادی شده است که الگویی متفاوت از نظام سنتی پیشین نشان میبیشتر مسائل کالبدی با زیرساخت

ای های جدی در معماری و شهرسازی این دوره منجر شده و مجموعهاین تحوالت تاحدی است که عمال به دگرگونی

اقدامات دولت در طرح . است بندی کردهو فرهنگی را در ارتباط با آن صورتآمیخته از شرایط اقتصادی، سیاسی درهم

را در کالبد و  مهمیهای داری جدید فراهم ساختند و دگرگونیهای جدید که بستر الزم برای رشد سرمایهخیابان

ساز تغییرات خود زمینه ،بستری برای تحوالت بعدی عمل کرده ۀمثاببهحال که عیندر ،سیمای شهر به وجود آوردند

ها و سالیق نخبگان و عموم نیز شده است. درواقع همراهی این تحوالت ساختاری با حضور روزافزون اتباع در نگرش

گیری نوعی از تبادالت فرهنگی میان به شکل ،انددادهخصوصی از معماری مطلوب خود را رواج میبه ۀشیوخارجی که 

ها و سفرای خارجی منجر شده که هرچند در قدم اول به منظور رفع نیازهای عرضه و ساکنین بومی شهرها و میسیونر

تر  به خود گرفته و همراه با جریان نوخواهی و تجددخواهی ای درونیاما در ادامه جنبه ،تقاضای حاکم بر بازار رخ داده

نخبگان با توان باالی اقتصادی  ۀقطببه سایر سطوح جامعه اشاعه پیدا کرده است. هرچند در این مرحله نیز عمال ً

 اند. تحوالت بوده ۀتجربپیشگام 

گرفتن دهد که با شدتاقتصادی با بناهای شاخص معماری و تحوالت شهرسازی نشان می-مقایسه اتفاقات سیاسی

روز به سمت وابستگی اقتصادی سوق بهروز را داری و گسترش روزافزون تجارت، یا به بیان دیگر اتفاقی که کشورسرمایه

یابد. این مسئله شوند و تحوالت شهرسازی نیز اهمیت بیشتری میدر مقیاس شهری ساخته می تریمهمداد، بناهای می

ثباتی و آشوبی که پس از انقراض صفویه ها بیبایست مورد توجه قرار گیرد که بدانیم کشور پس از سالاز آن جهت می

امری که در کنار تغییر ترکیب  ؛دهی اقتصاد بپردازدای داشت که بتواند به ساماننیاز به ثبات و سرمایه تجربه کرده بود،

 .دکرهای سیاسی شکل شهرهای ایران را تعیین جمعیتی، تاثیرات فرهنگی و خواسته
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