اقتصاد و معماری :تأثیر اوضاع اقتصادی ایران دوره قاجار بر الگوهای معماری و
شهرسازی
چکیده
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 سرمایهداری
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 خیابانکشیهای جدید و حضور
بناهایی با عملکردهای نوین همراه بود .اتفاقی که به بورسبازی زمین منجر شد و بر جدایی طبقات اجتماعی تاکید
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.
.2بازشناسی الگوهای معماری بهکار رفته تحت تأثیر تحوالت اقتصادی دوره قاجار.
سواالت پژوهش:
.1شرایط اقتصادی و جریانهای سرمایهداری دوره 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؟
کلیدواژها :معماری و شهرسازی ،تحوالت اقتصادی دوره قاجار ،سرمایه ،شکل شهر.

مقدمه
انقالب صنعتی بهمثابه سکوی پرتابی بود که جهان را به دورهای تازه از اقتصاد ،سیاست و روابط اجتماعی وارد ساخت.
ظهور جریانهای سرمایهداری و تقسیم جهان به دو بخش نابرابر استعمارگر و تحت استعمار صحنه بروز کشمکشها و
رقابتهای بسیاری میان این دول و سایر ملتها گردید .تالشها برای سیطره همهجانبه بر منابع طبیعی و بازارهای
مصرف کشورهای گروه دوم ،این گروه از کشورها را نیز دچار دگرگونیهای جدی در مواجهه با این جریان نمود .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 که در قرون وسطی منشاء اقتدار اشخاص بود گرفته
بودند .بنابراین ساختار اقتصادی ایران که مبتنی بر طبقهبندی اقشار به کشاورزان ،پیشهوران ،تجار ،روحانیون و طبقه
حاکمه میشد تحت تأثیر جریانهای سرمایهداری وارد شده 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 عرضه سنتی را
بهشدت تحت فشار قرار داد و آن را دچار دگرگونیهای جدی نمود .بدینترتیب ایران در اواسط قرن نوزدهم خود را
برای ورود به دوران جدیدی آماده میکرد که 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 -پایتخت و شهرهای بزرگ را در موقعیتی
جدید به لحاظ نظام شهرسازی و معماری قرار میداد .با این همه بررسی و تحلیل شرایط اقتصادی ایران در اواخر دوره
قاجار (عمالً از از اواسط سلطنت ناصرالدین شاه به بعد) و میزان تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم آن میتواند نکات
قابل اعتنای جدیدی را از تحوالت شهرسازی و معماری ایران پیش از ورود همهجانبه اندیشههای مدرن دوره 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 عالوه بر این که رویکرد آنان انتقادی و در رد وضعیت موجود است ،دامنه تحقیقاتشان نیز
به دوران پس از فوردیسم و اثرات آن بر نئولیبرالیسم رایج در قرن بیستم معطوف است .در ایران نیز به جز سیدمحسن
حبیبی که بهطور مشخص در کتاب شار تا شهر و و بهشکل پراکنده در تعدادی از مقاالتش اشاراتی به رابطه سرمایهداری
سنتی و غربی با شهرسازی دوره قاجار (و همینطور دوره معاصر) داشته ،میتوان گفت که محقق دیگری به این مسئله
نپرداخته است .هرچند که اثر حبیبی نیز با گذشت زمان نیازمند بازنگریهایی است .به خصوص که وی دیدگاه کلیتری
دارد و بیشتر بر سویههای سیاسی-اجتماعی قضیه تکیه میکند تا بر جنبههای اقتصادی آن .مقیدکردن دامنه بحث
به تحوالت سبکی (که اساس نیز توسط مؤلف مطرح شده است) باعث شده تا تغییرات و تأثیرات در زمینه سبکهای

اصفهان و تهران مورد بررسی قرار گیرد که خود از دقت آن میکاهد .بنابراین لزوم بررسی دقیقتر موضوع پژوهش
احساس میشود .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 نمود.
پژوهش از نوع کیفی است که بر اساس راهبرد تفسیری-تاریخی و متکی بر تدابیر کتابخانهای تنظیم شده است .با
توجه به فقدان آمارهای جامع و قابل استناد اقتصادی در زمینهی تاریخی ،نقش 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.
نتیجهگیری
بخشهای 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 صورت گرفته در وضعیت شهرها بهطور
همزمان و مطالعهی تطبیقی آنها ،نشان از آن دارد که همراهی این تحوالت با ورود سرمایه خارجی ،باعث پیوند هرچه
بیشتر مسائل کالبدی با زیرساختهای اقتصادی شده است که الگویی متفاوت را از نظام سنتی پیشین نشان میدهد.
این تحوالت تا حدی 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 را برای رشد سرمایهداری جدید فراهم ساختند و دگرگونیهای بااهمیتی را در کالبد
و سیمای شهر به وجود آوردند در عینحال که بهمثابه بستری برای تحوالت بعدی عمل کرده خود زمینهساز تغییرات
در نگرشها و سالیق نخبگان و عموم نیز شده است .در واقع همراهی این تحوالت ساختاری با حضور روزافزون اتباع
خارجی که شیوهی 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 ًطبقهی نخبگان با توان باالی
اقتصادی پیشگام تجربهی 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 روز به روز به سمت وابستگی اقتصادی سوق
میداد ،بناهای بااهمیتتری 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 ،تأثیرات فرهنگی و خواستههای سیاسی شکل شهرهای ایران را تعیین نمود.
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