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 خشی زادهحسن بو   *عبدالحسین کالنتری
 

12/11/2933: تاریخ پذیرش - 21/22/2931: تاریخ دریافت  

 :چکیده
های تاریخی متعدد باالخص در اوایل توسعه و گسترش شهر، از  بررسی و کسب دانش از نحوه تغییرات اجتماعی شهر در دوره

لذا هدف این مقاله، بررسی تغییرات اجتماعی شهر تهران در دوره . شناسی شهری برخوردار است اهمیت به سزایی در جامعه

روش تحقیق، تحلیل تاریخی و تحلیل هرمنوتیک تفسیری به موازات یکدیگر در در ارتباط با . است( 2912-2911)پهلوی اول 

شهر تهرانی که در در اواخر دوره قاجاریه، تهران با هرج و مرج : دهد که های این تحقیق نشان می یافته. اینجا استفاده شده است

ت و تحوالتی بود که تا آن مقطع تاریخی شاهد تغییرا 2911تا  2911های  و ضعف قدرت مرکزى روبرو شده بود، در طی سال

، گسترش محالت و ایجاد (بلدیه)نظیر پیدایش دیوانساالری، اجرای سیستم جدید مدیریت شهری )تغییراتی . تجربه نکرده بود

ها و مشاغل جدید، مهاجرت و  ها، توسعه فضایی شهر، حرفه های متعدد و زیاد، ایجاد خیابان محالت جدید، ایجاد ساختمان

 در کنار این در. باعث تغییر الگوهای دیرپای زندگی در شهر شد و شهرنشینی مدرن را نوید داد...( افزایش جمعیت شهری و 

ای در شهر باالخص در معماری و  سابقه های تجددگرایی، شاهد شدت گرفتن هجوم فرهنگ غربی به شکل بی پی سیاست

تیجه تحقیق حاکی است که شهرنشینی جدید در ایران، با محوریت شهر ن. شهرسازی و فرهنگ و آداب مردم در تهران هستیم

های توسعه شهری توسط دولت به تبیعت از کشورهای غربی، با ایجاد تغییرات شگرف  تهران شکل گرفت و با نوسازی و طرح

یرندگان این تغییرات هستند تغییراتی که مردم شهری، صرفاً پذ. ترین مسائل شهری همراه بود اجتماعی و رویارویی با ناشناخته

 .دهند و خودشان را با آنها انطباق می
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Abstract 

Investigating and acquiring knowledge of how social change has taken place in numerous 

historical periods, especially early in the development and expansion of the city, is of great 

importance in urban sociology. The purpose of this article is to examine the social changes of 

Tehran during the first Pahlavi period (1332-1324). Here we have used parallel research 

methods, historical analysis, and interpretive hermeneutics in parallel. The findings of the 

study show that: Tehran, which faced chaos and weakness of central power in the late Qajar 

period, saw changes during the period 1300 to 1320 that it had not experienced until then. 

Changes (such as the emergence of bureaucracy, the implementation of the new urban 

management system (BALDIA), the expansion of neighborhoods and the creation of new 

neighborhoods, the creation of numerous and numerous buildings, the creation of streets, the 

spatial development of the city, new occupations and jobs, the migration and growth of the 

urban population, etc). It changed the long-standing patterns of life in the city, promising 

modern urbanization. Alongside these modernization policies, we are witnessing an 

unprecedented intensification of Western culture in the city, especially in architecture, 

urbanism, and the culture and customs of the people in Tehran. The results of the study show 

that the new urbanization in Iran was centered on Tehran and was accompanied by 

modernization and urban development plans by the government to adhere to western countries, 

creating dramatic social changes and confronting the most unknown urban issues. The changes 

that urban people are simply accepting and adapting to these changes. 

 
Keywords: Tehran, city, Social Chang, Pahlavi Period (1304-1321). 

                                                           
1. Associate Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran. 
abkalantari@ut.ac.ir 

2. PhD. of Sociology. hassnbakhshi@ut.ac.ir 



 122 اول پهلوی دوره رد تهران شهر اجتماعی تغییرات/  و بخشی زاده کالنتری

 

 مقدمه و طرح مسئله 

 از یاریبس دیتأک و توجه و معاصر جهان در توسعه و تهیمدرن مباحث شدن دهیکش چالش بهموازات  به

 صورت یشهر یشناس جامعه و یشهر مطالعات در میعظ یتحول ،یفرهنگ و یخیتار یادهایبن بر جوامع

 .اند کرده دایپ یمستقل تینقاط مختلف جهان، هو یشهرها ریاخ یها دهه یدر ط که یطور به. است گرفته

مارکس، ل کار رینظ یشناسان جامعه یدر کارها شهیشهر، ر یشناس مدرن جامعه اتیو اساس نظر انیبن

 یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد یندهایدارد که فرا ملیماکس وبر و ز م،یدورکها لیام س،یتون ناندیفرد

و  یفرد یها تیهو بیتخر ایو ساخت  طبقات یریگ شکل ،یاجتماع یگانگیبر ب راتشیو تأث ینیشهرنش

 در ینیشهرنش شیافزا چگونه: که بودسؤال  نیا به پاسخ کاگویهدف مکتب ش. اند کرده مطالعه را یجمع

 مکتب از گذر و تکامل شد؟ منجر یکنون یاجتماع مشکالت یینما بزرگ و طرح به یصنعت انقالب دوره

شروع شد که با ( 2391) 2شریف کلود «ینیشهرنش از یفرهنگ خرده یۀنظر کی یسو به» انتشار با کاگو،یش

نظریات بوردیو دربارۀ سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ نمادین در یک چارچوبی در مکتب شیکاگو به کار 

 دهدمحله را شرح  کیمتبلور شدن  وهای فرهنگی، گسترش  گرفته شده بود تا چگونگی شکل گروه

  .(1112دانشگاه یورک، )

 تیبوده، کل رگذاریتأث یشهر یکه مولد فضاها« محرک نیماش» یمعاصر مانند نوع رانیشهر در ا

 یامروز شده تیتثب یها هیبر نظر یمبتن دگاهید نیا. ما را دگرگون کرده است یو اجتماع یفرد یهست

و میشل فوکو آن را در نظریۀ اجتماعی امروزه   9که ادوارد سوجا 1ییچرخش فضا. شهر است ۀدربار

های  بخشِ پدیده کننده یا تعیّن ارد که فضا خود متغیر مستقل و تبییناند معنایی جز این ند تثبیت کرده

 .(21: 2932فاضلی، )اجتماعی است 

قرون وسطا و قرن  نیمردم آن ب. که با هم ناسازگارند ییزهایاست آکنده از چ یکشور ران،یا

است که در  ینادر یازجمله کشورها. هاست یرو ادهیو ز ها یادیکشور ز ران،یا. کنند یم ستیز ستمیب

عبارت،  کی در. شناخته نخواهد شد ستم،یمنزلگاه قرن ب یعنی ،یترق نینابیب ۀهرگز مرحل شک یآن ب

 رسد یبه نظر م یعیهمه طب ها نیو ا کنند یم یدار دانیدارند و م یعنصر مدرن و قرون وسطا، همسر

 (.32-39: 2991وست، -لیسکو)

دولت  ۀفیوظ که هستند یلیدال ستمیب قرن آغاز و نوزدهم قرن آخر یها سال یجهان یها یدگرگون

 یدگرگون یکه بدون شک، به معنا ییها یینوگرا .کشاندند یمتیکشور به هر ق ینوساز سمت را به دیجد

 بیترک ییفضا رییتغ شتریب ،ینوساز نیا. ستیحاکم ن یاقتصاد-یو روابط اجتماع یزندگ طیشرا یواقع
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 رییتغ تهران، یاقتصاد و یاجتماع ساختار دوره، نیادر (. 2921 ،یبیحب) ردیگ یم یرا در پ یشهر

 داشت یعیسر یاجتماع یها واکنش و ها چالش ،یعیسر جنبش نیچن. دید خود به را یریچشمگ

و زندگی  تهرانرضاشاه، در تمامی وجوه جامعه در شهر  ۀنوسازی در دور، درواقع. (2991 ان،یکاتوز)

در این تحقیق است که شروع تغییرات شهر تهران و روند  مسئلهلذا این چالش و . گر بودشهری جلوه

به اینکه اولین  سمت توسعه و نوسازی به چه شکلی صورت گرفته است و تهران باتوجه حرکت آن به

سزایی برای بررسی و تحقیق  محل ورود کشور به نوسازی در قرن بیستم بوده است از اهمیت به

 .برخوردار است

لیکن  .مسائل فراوان شهر تهران پرداخته شده است و تهیبحث تقابل با مدرن بهبیشتر مطالعات،  در

 روند تهران، شهر یاجتماع راتییتغ جامعِ مطالعات کمبودی در انجام آثار، نیا در یشناخت جامعه عدبُ از

 ییها یدر قالب نوآوری، رانیا ۀتیمدرن. (2939بخشی زاده، )شود  دیده می تهران شهر تحول و یریگ شکل

 راتییتغ یبرخ. تهران ساخته است ۀمتفاوت با گذشت ساختاریچهره و  ما،یس کره،یبا پ یشهر ،متفاوت

 راتییتغ :کند عبارتند از های قبلی متمایز می که آن را از دورهاول  یپهلو ۀشهر تهران در دور یاجتماع

 یزبان فارس ءایاح، حجاب کشف، نشگاهدا ساخت، وپرورش بهبود آموزشنظیر )ی و اجتماع یفرهنگ

گسترش ادارات دولتی و  ی،شهر تیجمع ، مهاجرت از روستا و افزایشفرهنگستان زبان ۀلیوس به

 ۀطرح توسع: ازجمله)ی و معمار یرساختیو ز یاقتصاد راتییتغ؛ ..(گیری طبقه جدید اداری و  شکل

و  ها تیفعال ظهور، فرودگاه مهرآباد ساخت، رانیا یبانک مل سیتأس، هیقانون بلد یاجرا، شهر تهران

قدرت حکومت  میتحک، دیجد یساالر وانیظهور د)ی اسیس راتییتغ ؛...(و  یشهر دیجد یعملکردها

با  ارتباط جدید شهری، ماتیوضع تقس ت، تخیدر پا یامور مملکت تمرکز، ارتش مدرن لیتشک، یمرکز

 یشناخت جامعه یبررس رو، نیازا(. 2939بخشی زاده، ...( )و  تیها در حاکم آن و نقش کشورهای غربی

را  یشهر یشناس در جامعه یشهر توسعۀ تحول و خوب یها نمونه، یکی از اول یپهلو ۀدور در تهران

 .است تحقیق نیانجام ا هدفکه  دهد یشکل م

 ارتباط نیدرا. است اول یپهلو ۀشهر تهران در دور یاجتماع راتییتغهدف اصلی این تحقیق، بررسی 

تغییر و  گذر تهران از دورۀ قبل به دورهۀ پهلوی اول چطور صورت گرفت؟: عمده عبارتند از سؤاالت

تغییرات فرهنگی و شهرنشینی شهر تهران  تحول محالت شهری و توسعهۀ آن چطور شکل گرفت؟

 ور مشهود بود؟های غربی در حاکمیت شهری تهران چط نقش  ارتباطات جهانی و قدرت چگونه بود؟
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 پیشینۀ تحقیق

 ییایجغراف یحدود تا و یمعمار و یشهرساز یها دگاهید ازرضاشاه  ۀارتباط با شهر تهران در دور در

 ها آنکه در اینجا به تعدادی از  .است گرفته صورت یادیز یکارها ،شناسان جامعه یکارها به نسبت

 . شود تحلیلی اشاره می صورت به

گزارشی تحلیلی در « گیری ایران نوین رضاشاه و شکل»در کتاب ( 2939)استفانی کرونین 

دولت،  های مختلف ازجمله بازسازی را در این دوران در بخش تهران و ایراناست تحوالت  کوشیده

 قرار یبررسعشایر موردِ وپرورش، زنان و برخورد دولت با روابط خارجی، تحول در لباس و آموزش

نویسنده بیشتر به تغییرات فرهنگی و ساختار سیاسی شهر تهران اشاره دارد و آن را در قالب رابطۀ  .دهد

 .کند پایین مطالعه می گرایانه از باالبه دولت و اقدامات توسعه

، «عصر قاجار و پهلوی اول: تبارشناسی هویت جدید ایرانی»در کتاب ( 2911)اکبری  محمدعلی

تشکیل  هدر چهارچوب مسئلدر شهر تهران روشنفکرانۀ اقدامات دولتی آن را ی ها نهیو زم هویته مسئل

های  دوران رضاشاه و اقدامات دولت در سه حوزۀ رویه او، به .دهد می قرار توجهملت موردِ-دولت

 . پردازد تبلیغاتی برای ایجاد هویت جدید می آموزشی، حقوقی و

 ارشد یکارشناس نامه انیپا، (2991) «ش.ه 2133-2911 رانیا در سمیمدرن و یشهرسازشهر، »

و  هیمطالعه، تکاین  در .است قدم یاقوام عارف یآقا نگارش به تهران دانشگاهی بایز یهنرها دانشکده

است که  یقطع. به مفهوم اخص کلمه شده است «تیذهن» قیو از آن طر «شهرساز»بر  یادیز اریبس دیتأک

به اندازه  یبه مفهوم اعم قدمت یشهرساز. صورت گرفته باشد یمتأخر از شهرساز اریتولد شهرساز بس

 یبه ماندگار لیصور خود در تما نیتر ییبه شهر در ابتدا شیداشته است و گرا یظهور اجتماعات انسان

 .ابدی یمکان، تبلور م کیدر 

ها  گیری سیاست عوامل مؤثر در شکل»در تحقیقی با عنوان ( 2931)علیزاده بیرجندی و  زاده ملک

دولت پهلوی به اشاره دارند که « (2911- 2911)های  طی سال رضاشاه ۀو تحوالت جمعیتی در دور

و گاه به شیوهای غیرمستقیم، بر مسائل  مستقیم جمعیتیی ها یگذار استیهای مختلف، گاه س شیوه

 یکمّ های جمعیتی، گاه بر اساس اهداف گذاری رضاشاه، سیاست ۀدر دور. است شتهگذا جمعیتی تأثیر

 های جمعیتی در برخی از سیاست اما؛ های داخلی و هدایت مهاجرتکنترل  مثل ریزی و اجرا شده پی

 ۀنیکه درزم ییها عنوان نمونه سیاست به .های کیفی جمعیت است این دوره نشانگر توجه دولت به جنبه

اتخاذ شد، از ویژگی کیفی  (مدارس قابلگی سیماهر و تأس یها آموزش قابلهمثل ) بهداشت جمعیت

 .برخوردارند

 ۀدور رانِیا یو نقش زنان در نظام ادار گاهیجا»در تحقیقی با عنوان ( 2932)و همکاران  وند نهیآد

نظام  ۀرضاشاه اصالحات زیادی ازجمله در عرصۀ در دوراشاره دارند که « (ش 2911-2911) رضاشاه
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ساالری در این دوره، ورود زن به این بخش و  دیوان های ویژگی نیتر از مهم. شدانجام اداری کشور 

کشف حجاب و سیاست حضور زنان در اجتماع و گسترش تعلیم و . گیری قشر کارمند زن بود شکل

ساالری و تأسیس  تربیت آنان در افزایش تعداد زنان کارمند تأثیر زیادی داشت و با گسترش دیوان

رضاشاه برای  ۀدهد که در دور تاوردهای تحقیق نشان میدس. آن راه یافتند ۀادارات مختلف، به بدن

 تر نییهای مدنی، در سطحی پا های حقوقی و جنبش رغم ناکامی بهبار در تاریخ اداری کشور، زنان   اولین

 طور نیگرچه ساختار فکری، فرهنگی و اجتماعی کشور و هم .از مردان به استخدام دولت درآمدند

هم، عمدتاً در  شهرهای مختلف، موجب شد که زنان بیشتر در تهران و آنیکسان نبودن وضعیت توجه به 

 .کار گرفته شوند نظام آموزشی جدید، به

های مختلف  توان دریافت که شهر تهران به شکل و منابع مورد استفاده می شده اشارههای  از پیشینه

مزیت این تحقیق نسبت به  و تحقیق محققان صورت گرفته است و شاید مطالعه موردو از ابعاد متعدد 

شناسانه باشد که گذر تهران به عصر  ، نگاهی کلی به روند تغییرات شهر تهران از بُعدی جامعهها آن

را در کنار تغییر فرهنگی و شهرنشینی  ها آننوسازی، تغییر و تحول محالت شهری و توسعۀ 

 .ی قرار داده استبررسردِموهای غربی  گرفته با تأکید بر نقش ارتباطات جهانی و قدرت صورت

 

 چارچوب مفهومی

 بهتر لیتحل در ما یراهگشا توانند یم که میپرداز یم یشهر یشناس جامعه اتینظر یبرخ نقل به نجایا در

 .تحقیق را شکل دهند سؤاالتو چارچوب مفهومی  باشند قیتحق یها افتهی

مختلف  یافراد در فضاها یاجتماع یها کنش ۀمطالع ،یمسئله اساس ،یشناسجامعه یاگر برا

ها  دهیپد ۀشهر بستر مطالع. است یاجتماع یهاگروه یها در ابعاد مختلف برا کنش نیشهر مکان ا ،است

 و نظم یدارا شهر ،2یرم ژان نظر به (.2: 2919 ،یربان)است  یشناسجامعه شگاهیآزما یو به عبارت

 ،یشناسازنظر جامعه(. 11: 2912 پرهام، از نقلبه )است  شرفتیپ و ینوآور با همراه یفرهنگ انسجام

 رهیو غ ها طبقات، خانواده ،یاجتماع یها ها، سازمان ها، گروهبلکه مکان انسان. ستیشهر فقط ساختمان ن

 (.1: 2991 ،یتوسل)است 

ل کار رینظ یشناسان جامعه یدر کارها شهیشهر، ر یشناس مدرن جامعه اتیو اساس نظر انیبن

و  یاجتماع ،یاقتصاد یندهایدارد که فرا ملیماکس وبر و ز م،یدورکها لیام س،یتون ناندیمارکس، فرد

 یها تیهو بیتخر ایو ساخت  طبقات یریگ شکل ،یاجتماع یگانگیبر ب راتشیو تأث ینیشهرنش یفرهنگ

 لیبود که در اوا( 2311تا  2321از سال ) کاگویمکتب ش نیا ،در ادامه. اند کرده مطالعه را یو جمع یفرد

                                                           
1. Jean Remy 
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 یها ورث و ارنست برگس با استفاده از روش سیچون رابرت پارک، لوئ یبا حضور افراد ستمیقرن ب

هدف . پرداختند کاگویشهر ش یانسان یایجغراف یشناسانه و تا حدود جامعه یبه بررس ینگار و قوم یفیک

ها  آن. کنند یرا بررس یشهر یاجتماع یها ستمیس نیتعامل افراد در ب ۀبود که نحو نیا کاگویمکتب ش

 طیساختار، فرهنگ و شرا یها چطور تحت لوا انسان نکهیداشتند و ا دیخرد تأک یشناس بر جامعه شتریب

: که هستندسؤال  نیا به پاسخبه دنبال  کاگویدرواقع، محققان مکتب ش. کنند یم دایباهم تعامل پ یاجتماع

 یکنون یاجتماع مشکالت یینما بزرگ و طرح به یصنعت انقالب ۀدور در ینیشهرنش شیافزا چگونه

 «ینیشهرنش از یفرهنگ خرده یۀنظر کی یسو به» انتشار با کاگو،یش مکتب از گذر و تکامل شد؟ منجر

شروع شد که با نظریات بوردیو دربارۀ سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ نمادین در یک ( 2391) 2شریف کلود

 وهای فرهنگی، گسترش  کار گرفته شده بود تا چگونگی شکل گروه چارچوبی در مکتب شیکاگو به

 .(1112دانشگاه یورک، ) دهدمحله را شرح  کیمتبلور شدن 

 شهر یمکنز گیرودر و برگس ارنست ،پارک رابرتازجمله  کاگویش مکتب اصحاب نظر در

 سازمان کی تواند یم رو نیازا. است متمدن انسان یعیطب اسکان محل یاجتماع زنده اندام کی همانند

 ها، ابانیخ ،یاجتماع امکانات ،یانسان افراد از یا مجموعهتنها  نه شهر،. آورد وجود به را یطیمح

 یروان ۀمنطق و قلمرو کی بلکه است، مدارس و ها مارستانیب نهادها، متروها، برق، یها چراغ ها، ساختمان

 لیتشک را است احساسات و افتهی سازمان یها نگرش ،یکاربرد یها وهیش از یا مجموعه شامل که

 (. 12: 2991وبر، ) دهد یم

عدم  بازار، ساختار ضعف از یشهر جوامع ،توسعه درحالِ جوامع در ،یهارو نظر برطبق

 یزیر برنامه و برند یم رنج جوامع نیا یطبقات ساختار در یماندگ عقب و ابهام ،یمدن ۀجامع یریگ شکل

 ۀمسئل و یدار هیسرما یجهان ونیفرماس به توسل باآن را  دیبا و ستین یدئولوژیا فاقد مذکور جوامع

 .داد قرار مدنظر یجهان بازار در یمصرف خدمات و کاالها بازار گسترش ،یجهان اسیمق در مازاد انباشت

 (.2931 ،یهارو) گذرد یآن از شهر م لیبد دیو تول یدار هیسرما ۀو توسع یراه دموکراس ،یهارونظر از

 ییها گروه و طبقات مجموعه ،یاجتماع یروهاین تگف توان یم، (2931) هیریبش نظربرحسب 

 یاسیس یها در نظام یاجتماع یروهاین. دارند ریتأث آن یکل یمعنا به مردم یزندگ یرو بر که هستند

به علل و عوامل  یطورکل تفاوت به نیا. دهند یاز خود نشان م یگوناگون یرفتار یها وهیگوناگون، ش

و  یژگیو ،یاسیساعمال قدرت  ۀویش روها،ین یافتگی سازمان زانیازجمله فرهنگ جامعه، م یمختلف

 در.داردبستگی  یاجتماع یروهاین گریقدرت و منابع آن و عملکرد د عیتوز ۀویش روها،ین تیماه

 دارند، یمهم نقش یاجتماع شتنیخو و تیفاعل ،یاجتماع روابط ،یاقتصاد و یاسیس یبند صورت

 ،یاقتصاد ،یاسیس یها هیرو و ندهایفرا نکهیا و ستا فرما حکم یشهر یها مکان و مردم نیب که یروابط

                                                           
1. Claude Fischer's 
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 فضا و زمان رهگذر ازها  آن ساکنان یزندگ و شهرهافرد  منحصربه تیماه چگونه یفرهنگ و یاجتماع

 (.92-99: 2932جین، ) شود یبررس دیبا شود یم یگر یانجیم

 پارک،باالخص نظر هاروی، )به مطالب باال، مطابق مفاهیم نظری مکتب شیکاگو  باتوجه رو نیازا

های نحوۀ گذر شهر از یک دورۀ تاریخی به دورۀ  در این تحقیق به بررسی مؤلفه (یمکنز و برگس

گیری شهرنشینی جدید،  محالت شهری، تغییرات فرهنگی و شکل و تحولتاریخی دیگر، ماهیت تغییر 

نیروهای اجتماعی تأثیرگذار بر تغییرات شهری و در انتها به نقش نیروهای خارجی در شهر پرداخته 

 .شده است

 

 قیتحق وشر

 کیروش هرمنوت ی وخیروش تار رینظ یفیکی ها از روش ،موضوع تیماه به باتوجه قیتحق نیا در

 .استفاده شده است

 شهر یستیچ و یچگونگ به مربوطسؤاالت  به ییگو پاسخ به مربوط یخیتار قاتیتحق غالب وجه

شهر  یاجتماع راتییتغ .راتییتغ حدوث یچگونگ و ها کنش و ها دهیپد رات،ییتغ یستیچ است، تهران

 ۀو اراد یآگاه اتیحاصل از تجل عِیو وقا ها دهیپد ای یانسان یها در افکار و کنش راتییتهران، تغ

محقق،  ۀفیو وظ شوند یواجد معنا دانسته م ،یاجتماع راتییلذا، تغ. ی را شامل می شوداجتماع یروهاین

 .  هاست آن فیو توص یمعان نیکشف ا

 ،یطبر) شود را شامل می  2911تا  2911 سال از ی،رضاشاه پهلوسلطنت دورۀ پهلوی اول با 

ی قرار بررسموردِو تغییرات اجتماعی شهر تهران در طی این دوره  (2911و معتضد،  ی؛ نجفقل2931

 .گیرد می

و محقق با استفاده از  است کینزد زین یلیتأو یدارشناسیکه به پد یریتفس کیسه گام عمده در هرمنوت

متن و ) متن محقق: 2یخوانش بوم( 2: )عبارتند ازها را به خدمت تحلیل در آورده،  متن و داده ها آن

تا با متن آشنا  خواند یهم مرتبط م کل منسجم و به کی مانندرا ( اول یپهلو ۀدورمرتبط با  یها نوشته

 لیتحل( 1. )بپردازد شتریب لیتحل منظور بهآن متن  یمعنا ۀدربار ها شهیاند یبند شده و به صورت

 خوانش» چون آن به غالباً و داشته اختصاص معنادار اتصال یالگوها ییشناسا به مرحله نیا: 1یساختار

در امتداد با خوانش  هیخوانش اول ۀمرحله شامل تأمل دربار نیا: 9کل ریتفس( 9. )شود یم ارجاع «یریتفس

 ؛2392 و 2332 ،1کوریر) شود سریم پهلوی اول یخیتار ۀدور از ها افتهیاست تا فهم جامع  یریتفس

                                                           
1 . naive reading 

2 . structure analysis 
3 . interpretation of the whole 

2. Ricoeur 
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در نظر  ریو تفس فیتوص نیب لیتحل یوستگیدر پ ها یهروش، نظر نیدر ا(. 1111 ،2و نوربرگ ندسثیل

 ها نهیزم یبرخ در دنتوان یم یافزار نرم یها گرچه برنامه (.1119و همکاران،  1برندستون) شوند یگرفته م

 کیتکن چند با و یدست صورت به شده یآور جمع اطالعات در اینجااما  ،باشند مؤثر یکدگذار رینظ

 یریدرگ نیا. گرفته است قرار لیوتحل هیتجز مورد کیستماتیس یندهایفرا از استفاده با شده رفتهیپذ

 (. 1121 رومانوف، نریم از نقل به ؛1111گرونوالد، )است  یو شهود یاحساس ،یمحقق، روان

 

 قیتحق یها افتهی

 سؤاالتبه ( کل ریتفسی و ساختار لیتحلی، خوانش بوم)تفسیری  ۀسه گام عمدبه  در اینجا باتوجه

از منابع صورت  سؤاالتبه  در بخش اول یک خوانش بومی کلی باتوجه. شود تحقیق پاسخ داده می

اصلی  سؤالبه  باتوجه( کل ریتفسی و ساختار لیتحلیعنی )سپس در بخش دوم و سوم . گرفته است

 :که عبارتند از شده ارائهتحلیلی  صورت بهها  فرعی یافته سؤاالتحقیق و ت

  

 یخوانش بوم .8

در زیر یک مقولۀ هم مرتبط  منسجم و به ها به شکل در این مرحله، بعد از خوانش منابع، مقوله

 لیتحل باهدف ونمت یمعنا ۀدربار ها شهیاند یبند صورتخوانش بومی،  درواقع .آیند کلی می

 .است شتریب

 
 به مدرنیته و نوسازی جانبه همهشهر تهران، پیشگام اولین ورود  -

 طیشرا نیا. بود یناامن و یقحط ی،محل یهاجنبش و اول یجهان جنگ ۀصحن رانیا قاجار، سلسله آخر یهاسال* 

 . شد یشهرساز ۀتوسع و ینیشهرنش رشد مانع

 تهران در یدیجد ۀدورشد و  یعموم تیمن ا و شده تیتثب دولتتهران شاهد وجود یک  ،.ش.هـ 2911 سال از* 

 . شد آغاز

 و رانیا یاسیس میرژ رییتغ ،یجهان یدار هیسرما نظام سبب به که است یادوره انقالب، دو انیم در معاصر ۀدور* 

 یسنت شهر کی از و دگرگون تهران یکالبد یمایس و یاقتصاد و یاجتماع یزندگ ۀچهر ،یفن عیسر تحوالت

 . شد مبدل نینو ساختار با دیجد شهر کی به خندق و حصار در محصور

 .بودند یدار هیسرما نظام تحقق محل تهران، ژهیو به ران،یا بزرگ یشهرها دوره نیا در* 

                                                           
3. Lindseth & Norberg 

2. Berndtsson 
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 شد یها نوساز کشور همچون ارتش و راه یها رساختیدو جنگ، ز انیم یاز آرامش نسب در این دوره با استفاده* 

 (. 2991استوارت، )

 (.2939 ،یاستفان)سرعت ساخته شد  به رانیا یآهن سراسر الغا شده و راه ونیتوالسیدوران بود که کاپ نیدر هم* 

 .(2999 ان،یآبراهام؛ 11: 2992 همکاران، و یآرو) دیجد سیپل یقوا و ارتش یگذار انیبن* 

 (. 2911و معتضد،  ینجفقل) سعدآباد کاخ وکاخ مرمر  انیبنتأسیس و * 

بازار و ارک و در زمان رضاشاه در توپخانه  نیب دانیم قاجار، در سبزه ۀدر دور رانیا تختیعنوان پا بهتهران * 

 .بود افتهیتبلور  یدیصورت مرکز مدرن و جد به

 سیسأت ر،یاسکان عشا: هایی نظیر با انجام فعالیتتهران  با محوریت شهر کشور یو اقتصاد یسامان ادار* 

 و رانیا ویراد سیتأس ،در کشور یساز جاده ران،یا یآهن سراسر ساخت راه ران،یا یمل بانک سیتأس ،یدادگستر

 (.2939 ،یاستفان) رانیا فرهنگستان سیتأس ع،یگسترش صنا تهران، دانشگاه سیتأس پارس، یخبرگزار

 . بود یپهلو عصر در ینوساز پروژه بر حاکم روح ،ی با محوریت شهر تهرانشبه غرب یاجامعه ییبرپا* 

در  یگسترش طرز تفکر و نحوه سلوک غرببا محوریت  یاقتصاد و ییقضا ،یدر نظام آموزش گسترده اصالحات* 

 .ی شهر تهراناجتماع یهاطبقات و گروه یتمام انیم

 شورش گانگان،یب ۀسیدس ون،یروحان نفوذ از رها سو کیاز که بود ییشهرها توسعه دنبالبه اول  یدولت پهلو* 

 از رونیب در شاغل و متجدد زنان اروپا، سبک به یآموزش مؤسسات یدارا گریدِ یسوزا و یقوم اختالفات و ریعشا

 .است...  و نینو یها بانک ،یارتباط یها شبکه ،یدولت یها کارخانه با نینو یاقتصاد ساختار خانه،

. کردچهـرۀ بیرونی تفکرات دولت را نمایان می ه،های اقدامات نوسـازانآیین ۀمثاب دوره رضاشاه، شهر بهدر * 

شهر تبدیل  بخش تیها نمایان شد و خیابان بـه عامل اصلی هونوسازی شهری به شکل عمده در احداث خیابان

 (.2939 همکاران، و صفری) شد

 و زر هیچ با» و بود پذیر امکان «پهلوی دیکتاتوری» با صرفاً جدید های خیابان ایجاد و سابق های خیابان ۀتوسع* 

 به متعلق مدرسه، یا بود مسجد زن، وهیب خانـۀ یا بود اعیان خانۀ اینکه ازنظر  چراکه صرف ،«نبود ممکن زوری

 خرابی به شد می واقع خیابان فرضی خط داخل که نیهم دولتی، عمـارت یـا بـود سفارت باغ خارجه، یا بود داخله

 حاصل باشد سابق خیابان دادن وسعت یا تازه خیابان گشایش که مقصود بود که کیفیتی هر به و شد می مبتال

 (.111: 2919 مستوفی،) شد می

 ییهاگام با برآمد درصدد بود، رانیا در اصالحات و ینوساز انجام یخیتار ضرورت وارث که اول یپهلو دولت* 

که وجود داشت،  ییالگو نیتر مهم ،یانجام اصالحات و نوساز یبرا. کند حرکت کشور شرفتیبلند در جهت پ

توجه قرار موردِبرای وهلۀ اول در شهر تهران و اقتباس از تمدن غرب  دیعلت تقل نیهم بود و به یغرب یالگو

 . گرفت

شهر  یاقتصاد -یاجتماع تالمشک تمام الحلّ را غرب دیجد یفنّاور یریکارگ به ،یاندرکاران دولت پهلو دست* 

ها، بدون توجه  سنت ۀهم یبه نف ،یدولت ینوساز میعظ یها تحقق پروژه یو برا یریتفس نیدر چن .دانستند تهران

 (.29: 2991 ان،یکاتوز) حاکم بر جامعه پرداختند یبه فرهنگ اسالم
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ورود  ،یشهر یمعمار رییتغ)به تغییر شهر تهران  ،ینوسازی منطبق با الگوهای غرب های یهنظررضاشاه، بر اساس * 

...( بزرگ و  یها دانیو م ضیعر یها ابانیخ ،یبزرگ و گسترش بوروکراس یها ساختمان جادیا ه،ینقل لیوسا

 . زد رقم را تهران شهر ینوساز و ذاشتهمـت گ

 ۀدور لیتهران در اوا یشهر ۀمجموع. است شهر نیا کهن بافت در او عیوس ۀمداخل تهران، یبرا رضاخان راثیم* 

 . بود یناصر ۀاست که در دور یهمان باًیرضاخان، تقر

 ماتیتقس نیاول شاهد رانیا ،یاسیس جهات از واست  همراه تیمشروط ۀانیجو یترق یها شهیاند با دوره نیا* 

 .است یکشور یرسم و یقانون

 بیبه تصو« فرمانداران و بخشداران فیو وظا یکشور ماتیقانون تقس» یشمس یهجر 2922ماه سال  آبان در* 

 الن،یشمال شامل گ یها استان نیشد و شهر تهران در ب میشهرستان تقس 11استان و  2آن کشور به در که  دیرس

 (.22: 2911 ،مهربان ی ومحرم) قرار گرفته بود یفعل سمنان و زنجان ،یمرکز اصفهان، تهران، مازندران،

 

 (توسعۀ وابسته)های خارجی  نوسازی و توسعۀ شهری تهران زیر سایۀ قدرت -

به  تهران ینوسازبرای  د،یدولت جد لیدال ستمیب قرن آغاز و نوزدهم قرن آخر یها سال یجهان یها یدگرگون* 

 (.2921 ،یبیحب) ردیگ یم یرا در پ یشهر بیترک ییفضا رییتغ شتریب ،ینوساز نیا. است یمتیهر ق

 ندازدین مخاطره به را ایتانیبر یامپراتور ای منطقه و یمحل ۀعمد منافع تهران که در ای یاسیس ثبات استقرار* 

 (.21-21: 2992 همکاران، و یآرو)

شدت سرکوب  ، بهرا در شهر تهران های چپخصوص از سوی گروه هرگونه جنبش و فعالیت سیاسی بهدولت، * 

 (.21: 2919زیباکالم، )گیرانه داشت های کمونیستی در ایران، اقدامات جدی و سختکرد و در برخورد با فعالیت

 .شد ییها بینش و فراز دچار تهران، یالملل نیرضاشاه روابط ب ۀدر دور* 

 نیتر بزرگ به کشور نیا که یطور هب ،کرد برقرار آلمان کشور با یکینزد ۀرابط رانیرضاشاه، ا یزمامدار ۀدر دور* 

 نیا. (1112 ،2لیدان) افتندی استقرار رانیا در یآلمان کارشناس هزار سه از شیب و شد لیتبد تهران یتجار کیشر

دو کشور در  نیا ۀحمل یها از علت یکیشد و  یو شورو سیروابط با انگل یرگیرابطه با آلمان باعث ت شیافرا

 (. 2329 ،1دنوو)شد  رانیا تختیپا تهران،به  2911سال 

 ۀمنگن در کشور که بود مطلب نیا به دهیعق ستم،یب قرن اول سال 11 در انیرانیا ینیب جهان یاصل عنصر* 

 و یآرو) شود یم اعمال هیروس و ایتانیبر یعنی ب،یرق قدرت دو یسو از که دارد قرار ییفشارها ریناپذ ییرها

 (.1-1: 2992 همکاران،

منظور  نیبد. شد نروش شیازپ شیب یغرب یکشورها یبرا رانیا کیاستراتژ تیاول اهم یجنگ جهان انیدر جر* 

 (. ش.ه 2929)احداث شد  رانیاز شمال به جنوب ا یآهن سراسر خط راه ،یسیانگل یروهاین عیانتقال سر یبرا

 

                                                           
1 . Daniel 

2 . DeNovo 
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 ی و معماری تهران شهر ، سنتو تحول محالت رییتغگرفتن  در پیش -

 تهران شهر تیبه خود گرفته بود، جمع یاتازه شکل ینیشهرنش شیپو کهرضاشاه  سلطنت نیآغاز یهادر سال* 

 . شهر افتادند یاندرکاران به فکر گسترش بناهادست رو نیازا. نهاد یفزون به رو گرید بار

 یخیتار تیشهر تهران بود، بدون توجه به اهم ۀو توسع یشهردار وقت که خواهان نوساز 2913در سال * 

محله انیاز م. ماند یها باقدروازه نیا رامونیپ یهااما محله. کرد رانیها را و ها، آن حصارها، برج و بارو و دروازه

 عودالجان ن،یخانه، پاچنار، دروازه قزو ، گود زنبورکآباد یخان دان،یسنگلج، چال م ۀتوان محلیم مانده یباق یها

 .را نام برد... و

-یاجتماع یبند نه شکل که بود یبازار جهان جادیا ریتأث شتریب ،یشهر طیمح در شهرسازانه و یاراد ۀمداخل* 

مداخالت  قیاز طر ی، ساخت شهرسبب نیازا .شهر یعنیآن  یماد یمایمعنا دارد و نه س شیحاکم، برا یاقتصاد

 (2921 ،یبیحب) یاجتماع یها و جنبش ها یدگرگون قیو نه از طر ردیپذ یصورت م یاسیدستگاه س

گسترش  یمفصل برا یا نقشه د،یز یم یناصر یضلع حصار هشت انیتهران هنوز در م که ی، درحال2913در سال * 

آن از سطح  میتقارن در کل ساختار شهر و تکرار و تعم یطرح ازنظر کاربرد الگو نیا.کنند یم هیشهر ته ۀو توسع

و  یبیحب)قرن نوزدهم اروپا شباهت دارد  یشهرساز یبه الگوها یفرع یتا معابر و اجزا یاصل یها ابانیخ

 (.2913همکاران، 

 ه آنب نیزم یسوداگر بعدها که دهد یم شکل یزیچ به شهر، یمیقد بافت کردن دگرگون با تهران ۀتوسع طرح* 

 ،یبیحب) دهد یرخ م رانیاست که در ا یشهر ۀمجموع کیدر  یاراد ۀمداخل نیطرح اول نیا. بخشد یم تحقق

2921.) 

و  یشهر یکه زندگ یا گونه به همان. است یصنعت شهر از یشکل اکنون داشت ییمعنا ،قبل از این کهتهران  شهر* 

روابط  قیاز طر یسنت یگونه زندگ به همان. ردیگ یمورد سؤال قرار م گانهیب یها خواست ۀلیوس از آن راه، شهر به

 . شود یمورد شک واقع م یواردات یاجتماع-یاقتصاد دیجد

 هدف، ۀجامع با و است یمتک وابسته و زا برون یاقتصاد خواست کی بر که است یعرض طرح کی، 2921 طرح* 

 را آن تهران انتخاب و دیآ در اجرا به جهان در گرید یا نقطه هر در تواند یم و ندارد یارتباط تهران، شهر یعنی

 (.2921 ،یبیحب) کند ینم هیتوج

 یها ابانیخ. دیآ یبه اجرا در م 2913در  «ها ابانیخ ۀنقش»طرح تهران تحت عنوان  نیاول «هیقانون بلد» بیبا تصو* 

قانون  بیکه با تصو یعمل. ندشو یم ضیکهن عر یاصل یرهایو مس( امیو خ یبوذرجمهر)شده  دهیکش دیجد

 . ابدی یم یشتریسرعت ب 2921

 نیجانش یکمربند ضیعر یها ابانیخ بعد یها سال وشود  یم شروع 2922 از میقد تهران یوارهاید بیتخر* 

 ایمربع  لومتریک 12اکنون سطح آن  شود، یگسترده م شیازب شیتهران ب( 2921)زمان  نیدر ا. شوند یم وارهاید

  بود یناصر ۀدور در که است یآن ازتر  بزرگ برابر 1/1 و هیشا یفتحعل ۀتر از دور برابر بزرگ 22 یعبارت به

 (.2921 ،یبیحب)
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 یعملکردها گریاز د...  و  یر یساز تیآهن، کارخانه چ راه ستگاهیا ،یخواب پانصد تخت مارستانیب دانشگاه،* 

 ۀتوسع نی، تهران اول2922و بنا بر طرح  نیچن نیا. شوند یم عیهستند که در شمال و جنوب شهر توز یدیجد

 (. 2921 ،یبیحب) کند یتجربه م یمیقد یباورها یرا در ورا شیخو

 ۀلیوس به ،یینوگرا نیا رد،یگ یدر دستور کار قرار م یمعمار یاز فضا یدی، شکل جد2922طرح  بیپس از تصو* 

در عبور از  زیامروزه ن ،یمعمار دیشکل جد نیا یایبقا. دشو یم دیتأک 2921در معابر، در سال  یآمدگ شیضوابط پ

 (.2921 ،یبیحب) شود یم دهیمرکز تهران د یها ابانیخ

 رینظ یعیصنا. شد ساخته گرید کشور چند و یکیبلژ ،ییکایآمر ،یسیانگل ،یآلمان مهندسان دست بهآهن  راه* 

 نیا. دیرس یبردار بهره به دوره نیا انیپا تا زین رهیغ و برق مان،یس ات،یدخان ،ینساج شکر، و قند یها کارخانه

 (.91: 2992 همکاران،ی و آرو ؛2991 ،یمک) شدند سیتأس انیخارج توسط عموماًها  کارخانه

و  یمدرن مانند قند و شکر، محصوالت نخ ییهاکارخانه ،یکالن دولت یهادوران با اختصاص بودجه نیدر ا* 

 آغاز رانیدر ا یاکارخانه انقالب و شدند سیتأس یچرم محصوالت و تیکبر شه،یش ،یساختمان مصالح ،یشمیابر

 .(2912 ر،یت 1، 219 جلسه ششم، مجلس ،یمشروح مذاکرات مجلس مل) دش

مشروح ) افتندی شیافزا لومتریک 11111به  لومتریک 9111کشور از  یهاجاده 2911 تا 2911 یها سال یط* 

 (.2911بهمن،  91، 22 جلسه ششم، مجلس ،یمذاکرات مجلس مل

شمسی،  2911اما در سال . شمسی، کمتر از بیست کارخانه صنعتی جدید در کشور وجود داشت2911ر سال د* 

، شمار کارگران غیرسنتی نیز فزونی ها به دنبال افزایش تعداد کارخانه. رسیده بود 912مدرن به  یها شمار کارخانه

آهن، معادن ذغال سنگ،  بزرگ و کوچک مدرن، شیالت خزر، راه یها تعداد کارگران صنعت نفت و کارخانه. یافت

این رقم به معنای پیدایش یک . نفر رسید 291/ 111درمجموع به بیش از  یساز بخش ساختمان کارگران فصلیِ

 (.219: 2999آبراهامیان، )آمده بودند  ییکارگران صنعتی از مناطق روستا نخستین نسل. کارگر جدید بود ۀطبق

 ۀاحوال، تصویب قوانین و انجام سرشماری در شهرهای مختلف ایران، در دور ثبت ۀادار سیبر تأس عالوه* 

به بررسی و اصالح  توان یکه از آن جمله م دادرضاشاه، اقدامات دیگری نیز در ارتباط با مسائل جمعیتی رخ 

 (.2931 ،علیزاده بیرجندی زاده و ملک) اسنادوامالک اشاره کرد  قوانین ثبت

 قانون دوره نیدر ا .است یقانون التیتسه بودمؤثر  تهران شهر یکالبد تحوالت در که گرید عوامل از یکی* 

با به اجرا درآمدن . شد بیو تصو نیتدو 2921 سال در ها ابانیخ و معابر ۀتوسع و ضیتعر قانونو 2913 در هیبلد

 (.2921 ،یبیحب) شود یم یعیو وس یاپیپ یمداخالت شهر حنۀ، ص23قرن  انیتهران، شهر کوچک پا ن،یقوان نیا

 یدارد و محل یقانون ۀجنب...( و دیجد یهااحداث معابر، ساختمان) یشهرساز اقدامات، هیطبق قانون بلدبر* 

 .دکنیرا فراهم م یکهن شهر یهابافت در نیمداخالت سنگ یمناسب برا

 و ضیتعر اتیش اقدامات دولت و عمل.ه2921ها در سال ابانیمعابر و خ ۀو توسع ضیقانون در تعر بیبا تصو * 

 . شد دیتشد یابانگیخ

 یتون یشهر صنعت یالگو( جنبش مدرن) یالمللنیب انیجر ریتهران که تحت تأث دیطرح جد 2922در سال * 

را  آن یدگرگون شنهادیپ حال نِیگرفته است و درع دهیموجود را ناد یشهر یطرح زندگ نیا. میدار را است، هیگارن

 (.2923؛ 2991 ،یبیحب)شهر دارد  یکالبد رییتغ قیاز طر
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مردم  تیداشتند، روابط و موقع گریکدیبا  زین یکه روابط تنگاتنگ هیو نظم هیمانند بلد ییها سازمان یریگ با شکل* 

 . شدند جادیا ی در شهر تهراننینو یو طبقات اجتماع افتینو  یو حکومت سامان

و ناهمگون بودن  هیبلد یها مردم در برابر طرح یعلت مقاومت اجتماع به هیدر اداره کردن بلد ینگاه انتظام* 

 یبه افراد نظام یبود که امور شهر لیدل نیهم ها بود و به بودن آن یو ضربت یبا ساختار اجتماع هیاقدامات بلد

 (.2931 ،پشتکوه)شد  ختهیآم درهم یبا امور شهر یتیو امن یاسیواگذار شد و مسائل و مشکالت س

 ۀنقش نینخست که اند تیاهم واجد چنان دوره، نیا یشهر یها طرح شدن ادهیپ محملعنوان  به ها خیابان* 

 . شود یم شناخته «ها ابانیخ ۀنقش»عنوان  به 2913 سال در تهران یدگرگون

 و رانیا در سکونت مختلف ابعاد و وسعت خاطر به اول یپهلو ۀدور در رانیا یمسکون یمعمار ۀدر مقول* 

آمده،  ازخارج کردگانِ لیمنصبان، روشنفکران و تحصصاحب شاهزادگان، رینظ) یعالوه طبقات مختلف اجتماع به

توان یم معمارانه ساخت نوع در را یعیوس یپراکندگ( ورانشهیو پ یعام ۀثروتمندان، کارمندان شاغل، طبق ،ارتجّ

 (.2991 ا،یدنیسع)مشاهده کرد 

 توسط هیقاجار سلطنت دوم ۀمیکه از ن یسبک سنت: نخست: از بودند عبارت دوره نیا یمعمار یها سبک* 

 زین یمل که اصطالحاً یسبک باستان: دوم. ها استفاده شده استها و سکونتگاهخانه ساخت در جامعه ۀانیم یها گروه

مقدم  یو اسالم رانیقبل از اسالم و گاه ا رانیا یمعمار وهیو ش یگفته شده است و توسط کار به دستان دولت

سبک : سوم. باستان است رانیا ۀو موز رانیا یکل کشور، بانک مل ینوع شهربان نیا یبناها نیتر کارگرفته که مهم به

 مانده یباقآباد  حسن دانیم انیها از آن مدانیم یاپاره در دولت ای یشهردار توسط که ستا ییاروپا کیکالس

 یو فرنگ یدولت یبناها یاپاره در و دارد یفزون آن یآلمان ۀغیص گاه که است یاروپائ نیسبک نو: چهارم. است

 ،یبیحب) هاست نیا ءجز کشور کل یژاندارمر تهران، دانشگاه ،یبارز آن کاخ دادگستر یهاکاررفته است که نمونه به

 (.2921؛ 2911

بازار و  یهامحله بر عالوه .دیرسمحله  21 به تهران محالت تعداد دیجد ۀ حکومتآستان در قاجار ۀدور انیدر پا* 

و شهرنو در داخل حصار و  هیآباد، قنات آباد، قاجار حسن یهامحله ،سنگلج، دولت و ارگ دان،یم عودالجان، چاله

 و تفاوت و بود کسانی شهر سطح تمام در باًیتقر شهر بافت دوره نیدر ا. افتندی رشد یمیقد یها در جوار محله

 طبقات نییپا از یمراتب سلسله و بود ساکن یمملکت رجال از یکی محله هر در .شد ینم دهید محالت نیب یاختالف

 در کانشینزد و خدمه .داشت یسکن یمملکت رجال از یکی یا محله هر در بیترت نیا به و داشت وجود آن در

 (.2991 ،یبیحب) نبود جدا نیرنشیفق از نینش انیاع ۀمحلو  بود متمرکز او ۀخان اطراف

 شیپ یچند تا که تهران تیهو ،قدیمی بافت کنار در یدولت دیجد یبناها وساز ساخت آغاز با ،یلحاظ کالبد از* 

به  را نه با محله که باتوجه تشانیهو گرید مردم و گرفت خود به گرید ییمعنا شد، یم فیتعر یمیقد محالت در

 مارستان،یچون بانک، ب ینوظهور یفضاها و بناها یریگ شکل. کردند یم فیخود تعر یو سازمان یشغل ادار

 بودند یراتییتغ نیچن تبعات از …و یصنعت ،ینظام ،یادار یها پهنه نیهمچن و …هتل، کارخانه و ه،یپادگان، نظم

 (.2931 ،پشتکوه)

 احاطه حصار انیم در چون یسنت شهر. بود مشهود یخوب بهتهران  دیجد یسنت نظام یشهر استیس در یدوگانگ* 

 محور دو احداث بر مشتملاتخاذشده  ریتدب لذا. اشخاصآمدوشد  و کاال عیسر گردش راه در بود یمانع ،بود شده
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 یها ساختمان و گرفت یجا شهر کهن ۀهست در دیجد یشهر یعملکردها. بود یغرب ـ یشرق و یجنوب ـ یشمال

 ،ییپایچل ابانیخ دو. گرفت یدولت دیجد عمارات را آن یجا و شدند خراب کاملطور  به باًیتقر ارگ یمیقد ۀمحل

 و شد رانیو کامالً سنگلج ۀمحل. افتندی را خود یینها شکل( یبوذرجمهر و امیخ) یرضاخان یها ابانیخ به معروف

 (.2991 ،یبیحب) شد احداث شهر پارک آن یجا به

در  ییسزا هب ریونقل، تأث شکل حمل رییتغ. مییروبرو ینیماش هینقل لیوساتوجه  قابلِ شیافزا با دوره نیا در* 

 . گذاشت یشهر طیو مح یمعمار

تا قبل  که یدرحال. بود همراه یساختمان مصالح ریچشمگ شیافزا با اول یپهلو ۀدور در یساز ساختمان گسترش* 

 یها پز خانه کوره سیدوره تأس نیدر ا. شدند یآجر پخته ساخته م ایگل  بناها با خشت خام، کاه شتریدوره ب نیاز ا

رشد  د،یجد یساز ساختمان یها استفاده از مصالح و روش. میانبوه آجر در اطراف شهرها را شاهد هست دیتول

 .داشت یرا در پ یشهر یها و گسترش خانه یمعمار

 یاما برا. ارگ مستقر بودند استیها و ادارات در محل سابق مرکز س مانند وزارتخانه یدر ابتدا مراکز قدرت* 

 نیا. شد گرفته نظر در خانه ضیمر ابانیخ شمال در مشق دانیم ،یتر بزرگ مکان یحکومت مراکز ریسا یریقرارگ

سپه، اداره  ابانیآن در کنار خ یدر قسمت جنوب جیتدر که به. شد گرفته نظر در یدولت اماکن استقرار منظور به مکان

هنرستان  کنارش در و جنگ وزارت شمال در، (ش2921) یشهربان کاخ مشق دانیدر شرق م( ش2922)پست 

 دانیم یغرب جنوب در افسران باشگاه و( ش2921) خارجه امور وزارت کاخ ،یو در شمال غرب( 2921) دخترانه

 و یشهربان کاخ شمال ۀجبه امتداد در دانیم یو در شمال شرق یو کتابخانه مل( ش2922) باستان رانیا موزه مشق

 (.2991 ا،یدنیسع) آمدندوجود  به واحوال ثبت عمارت

عوامل که از  نیا. شود یاساس یدچار تحول و دگرگون یباعث شدند که معمار یدوره، عوامل متعدد نیدر ا* 

 .گذاشتندتهران اثر  یمردم شهر یبر تمام ابعاد زندگ ریفراگ یصورت برخوردار بودند، به یخاستگاه جهان

 
 در شهر تهران سابقه یبی فرهنگتغییرات اجتماعی و  -

( ش.ه) 2912تهران در سال  تیجمع .کرد آغازنفر  111111 حدود در یتیتهران با جمع را اول یپهلو ۀدور* 

هزار نفر  111به  2921نفر و در سال  911به  تیجمع نیا 2922سال  یدر سرشمار. هزار نفر بود121حدود 

 .دیرس

هزار  911)به حدود سه برابر که حکومت او،  انیپا تا رضاخان، حکومت آغاز از تهران شهر تیجمعافرایش * 

 تیجمع نیب ادیز ۀفاصل باعث و شد لیتبد انتهر شهر یبحران عواملاز  یکیبه ( 2921 ،یبیحب) افتی شیافزا( نفر

 . شد یمعمار دیتول و

 .فراهم شد ازیموردن یگرفته تا بناها یمصالح ساختمان دیمنظور تول به شتریتالش ب ت،یبا رشد جمع* 

 یفرهنگازنظر  و متمرکز تیحاکم به چندگانه تیحاکم و یفئودال نظام از انتقال ۀدور یاسیس و یاجتماعازلحاظ * 

 ۀدور یاقتصاد ۀجنب از و ینیردیو غ یغرب یبا فرهنگ واردات یو مذهب یسنت یهاارزش برخورد ۀدور یمذهب

 . بود دیجد عیصنا نیتکو
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 ها دانیها و مها و حصار شهر و سکونتگاهدروازه مانند بود موجود آنچه بیتخر با دیجد یشهرساز دوره نیدر ا* 

 . شد افزوده آن تیجمع بر و افتیروز توسعه  آغاز شد و شهر تهران روزبه یسنت یهاپاتوق و

 معروف یرضاشاه یمعمار سبک به که شد بنا یداخل و یخارج نیبه کمک مهندس یساختمان یهامجموعه* 

 . آن امثال وخانه  پست و یشهربان ،یو وزارت دارائ یبانک مل یهاساختمان مانند ،است

و  یها با تمرکز امور دولتمدارس و دانشگاه لیقانون اعزام محصل به خارج و تشک یمذهب -یازنظر فرهنگ* 

  کامپیوتری  خدمات و  اطالعات و آمار  سازمان) شد تهران به کشور سراسر از تیجمع جلب اصلی عامل ،یبازرگان

 (.2911 ، تهران  شهرداری

 به تهران لیتبد و ینیشهرنش یمایس در فراوان راتییتغ یاصل نیوبودجه، عامل تهران و سازمان برنامه یشهردار* 

 .بودند رشدِ درحال تختیپا کی

 شتریب مغرب و شمال یسو از ژهیو به و بود گذاشته یفزون  به رو خندقپر کردن  از شیوسعت شهر تهران پ* 

 2شاه و یفتحعل زمان در تهرانبرابر  2 یعنی لومتریک11 از شیب یشمس 2911 سال به که طوری ،افتی یم توسعه

 تهرانِ ازمرتبه 22 به میزان 2929 و 2921 سال تا وسعت نیا .شد شاه نیناصرالد زمان ازتر  بزرگ مربع لومتریک

 (.2911 ان،یمیکر) استتر  بزرگ یناصر عهد تهرانِ از مرتبه 1/1 و هشا یفتحعل زمان

 و توسعه باشند قادر تا بود مدرن ینهادها و ها سازمان جادیا تهران، شهر در دوره نیا ۀمشخص وجه نیتر مهم* 

 .بزنند رقم را یترق

ذهنیت تحول شهری  ،های کشورهای پیشرفته شهر تهران، همانند پایتخت تجددطلبی و نوگرایی برای خلق آرمان* 

 . وجود آورد را در تهران به

به . کاربست مفاهیم مدرن فراهم ساخت یبرا راها و عملکردهای جدید شهری در تهران زمینه  ظهور فعالیت* 

 . به بعد ایجاد شده است 2911های بنیادین در تهران از سال  این دالیل است که دگرگونی

رو به گسترش  یها از میان برداشته شد و شهر از چهارسو ها و دروازه که در پی آن خندق 2911تا  2911سال * 

از آن میان ساختمان )بانک ملی  ساتیها و تأس ن ساختمانهمچنی. نهاد و اندکی شکل منظم و هندسی یافت

آهن، دانشگاه تهران، ایستگاه  ، وزارت امور خارجه، شهربانی کل کشور، ایستگاه راه(صندوق بانک ملی ایران

 . فرستنده رادیو تهران، باشگاه افسران و چند بیمارستان مربوط به این دوره است

 آن نقش که آمد در یدیجد شکل به تهران شهر تهران، در یاقتصاد و یادار ،یسایس یها تیفعال افتنی تمرکز با* 

و احداث  میارگ قد بیهمراه شد با تخر راتییتغ نیا. افتی شیافزادوچندان  به کشورکل  به دادن پوشش در

 ان،یبمان)مبدل شد  یادار یها یبه مرکز کاربر زیتوپخانه ن دانیمشق و م دانیدر آنجا، م دیجد یها وزارتخانه

2911.) 

 دولت کی یبرپائ دهد، یم قرار ریتأث تحت اریبس را( تهران) شهر سرنوشت که یقیعم اریبس یدگرگوندرواقع * 

 ،دستورالعمل. معنادار است اریبس رانیا یشهر استیمعاصر س خیلحظه در تار نیا. است یمرکز ساالر وانید

کار  آن به یائروپو مفهوم ا دهد یخود را از دست م یخیتار یشهر معنا. است« دگرگون کردن شهر» پس نیازا

 (.2921 ،یبیحب) شود یگرفته م
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 راتیشهر تأث یسازمان اجتماع بر که شد تهران ینیاز وجوه مهم شهرنش یکیعنوان  به دیجد یساالر وانیظهور د* 

 به دیجد مدارس یها کرده لیتحص و ها پلمهید لیخ وستنیاول بود که با پ یجا گذاشت و در دوران پهلو به یادیز

 (. 2931 ،پشتکوه) آمد وجود به جامعه در یدیجد ساالر وانید ۀطبق ستم،یس نیا

 .گردد یبازم 2922به سال  یکتابخانه مل یرسم یریگ شکل* 

پس قشر  .شودیم تختیپا مهم فیوظا از یادار ۀفیدر تهران وظ یرضاشاه همگام با تمرکز ادار ۀدر دور* 

 با یطرف از و بودند برخوردار یخاص ازاتیامت از که ندیآیموجود  به اجتماع در دولت کارمندان نام هب یدیجد

 نیشود، همچنیم افزودهدرآمدشان  بهروز  روزبه یخارج یگذار هیسرما از که میهست روبرو یارتجّ و بازرگانان

 در سکونت به و ستندیایم مردم کنار در شهر محالت در پراکندهطور  سابقاً به که یمملکت میقد بزرگان و اشراف

 گرید یها ابانیخ نیهمچن و سواره هینقل لهیوس ادشدنیز لیدل به و داشتند تمایل خلوت ووهوا  آب خوش مکان

 نیا .کنند یم مهاجرت شهر شمال سمت به افراد نیا جهیدرنت .نبود کار و سکونت های محله یکینزد به یازین

( جنوب وشمال ) فرودستان و فرادستان محالت به را تهران محالت ییفضا و یتیجمع یجائ جابه و مهاجرت

 (. 2911 ،یبی؛ حب2991 ا،یدنیسع) کرد لیتبد یاجتماع

قاجار، امور مملکتی در پایتخت متمرکز شد و تعداد کارکنان دولتی در شهر  ۀپس از انقراض سلسل بیترت نیا به* 

اداری بود  ۀجدید که وظیف ۀوظیف ،(سیاسی و تجاری)قبلی  ۀبر دو وظیف سرعت افزایش یافت و شهر تهران عالوه به

 . را نیز تقبل کرد

متعدد که  یها دارات مختلف و بانکا ،یمرکز یها ها، سازمان همچون وزارتخانه یمراکز قدرت ادار سیبا تأس* 

 نیو ساخت ا یدر طراح. دیظهور رس ۀبه منص تهراندر  دیجد یاز بوروکراس یاحداث شدند، شکل جیتدر به

 یو شهرساز یبه معمار یوافر ۀاستفاده شد و عالق گانهیطور عمده از معماران و شهرسازان ب به م،یعظ یبناها

 .شود یم دهید سمیمدرن

 (. 222: 2991 ،ادیص) آمد یقمر یهجر 2919-1 سال یرسم میتقو در «یشمس یهجر» عبارت بار نیاول* 

قانون (. 211: 2999خو،  یلیخل) دیرس مجلس بیتصو به دیجد ی، قانون مدن2921تا  2919 یهاسال یدر ط* 

 جامعه کردن یرمذهبیغ و یاقتصاد -یاجتماع روابط میتنظ در یمهم نقش و بود یعموم موضوعات رامونیپ یمدن

 .داشت

در کشور  یو کشاورز یصنعت دیتول وهیش یدرصدد نوساز ،یاول، دولت با تمرکز امور اقتصاد یپهلو ۀدر دور* 

 . گرفت شکل یداخل مصارف یبرا یریگبا جهت یبرآمد و ساختار صنعت

ملهم از  نیقوان نیا. شد اعالم( 2911) 2312 سال در یمدن نیقوان و( 2911) 2311 سال در یتجار نیقوان* 

، (2912) 2319در سال . ها بود از آن یو منتخب ایتالیو ا سییسو ک،یفرانسه، بلژ یدر کشورها یجار نیقوان

 دو به کشور یاتیمال امور سازمان (.91: 2992 همکاران، و یآرو)شد  لیتشک هیبه نام وزارت عدل یا وزارتخانه

 . دش یم اداره ریمد هفت و معاون دو ۀلیوس به و میتقس یاقتصاد و یمال قسمت

 به دارالفنون أسیست از پس نیهمچن. افتی تحقق جیتدر به گانیرا یاجبار آموزش رضاشاه، حکومت ۀدور در* 

(. 2939 ،یاستفان) شد سیتأس تهران دانشگاه مانند یعال آموزش یدولت و یرانیا مراکز دوره، نیا در ر،یرکبیام دست

 .گرفت قرار دولت نظارت ریز هماهنگ، نظام کی تحت ،یرسم آموزش جیتدر به دوران نیدر ا
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 تالش خارج، به محصل اعزام و یعال آموزش مؤسسات ییبرپا ،یمراکز آموزش ۀاول با توسع یپهلو ۀدر دور* 

 (.921: 2923 ق،یصد) درآمد اجرا به کشور در تیترب و میتعل نظام رییتغ و نیآموزش نو ۀتوسع یبرا یاگسترده

در  تیو ترب یفن ۀمدرس کیعنوان  به یآلمان نیمتخ ۀلیوس به یعال یبا نام هنرسرا رانیا یمرکز آموزش عال نیاول* 

، 2929در مهرماه . شد یگذار هیپا یشمس 2929و به دنبال آن دانشگاه تهران در ( 2911) کردتهران شروع به کار 

 یها الملک افتتاح و برنامه کمال یدر محل مدرسه عال یمعمار یعال ۀنام مدرس به یا و هنر، مدرسه شهیدر وزارت پ

 .خود را شروع کرد یآموزش

 ،یزبان فارس تیو مصون یداریپا یبرا یضرورت فرهنگ کیعنوان  بهی، فارس ادب و زبان فرهنگستان سیتأس* 

 .م شدالاع یارسزبان ف یآن حفظ، توسعه و ترق جادیاساسنامه، هدف از ا نا برشکل گرفت و ب 2921در سال 

 سمت به شیگرا و کهنه تمدن مظاهر دفع ۀحوز در اول یپهلو اقدامات گرید از افکار پرورش سازمان سیتأس* 

 انیم یهماهنگ جادیو ا یفرهنگ یها سازمان یها تیمتمرکز کردن فعال یمرکز برا نیا سیتأس. بود مدرن تمدن

 (. 211: 2911 ،یسینف) دیرس رانیوز ئتیه بیبه تصو 2929 ید 11ها در  آن

 افراد نیا از یریکث عده که یدرحال بود،( 2911) 2312 سال از شیب( 2911) 2312 سال در یرانیا باسوادان عده* 

 تحول،ِ درحال عاًیسر ۀجامع نیچن روزافزون یها فرصت و تقاضاها به توانستند یم که بودند دهید آموزشقدر  آن

 (.92: 2992آروی و همکاران، ) دهند پاسخ

 جیزمان که به ترو اول، هم یپهلو ۀو دانشگاه تهران در اواخر دور یناصر ۀدارالفنون در آغاز دور ۀمدرس سیتأس* 

در جامعه شدند که روند  یدیجد ۀسازمان و طبق یریگ سبب شکل کردند، یمردم کمک م انیدر م یتجدد شهر

 (.2931 ،پشتکوه)خود قرار داد  ریدر تهران را تحت تأث ینیشهرنش

 جامعه یعموم اتیح در باال و متوسط ۀطبق زنان باالخص زنان، ۀمالحظ قابلِ شرفتیپ شاهد ،در این دوره* 

ها  آن. دندیکرده بود به چشم د لیها تحم بر آن یسنت یها را که هنجارها و ارزش یودیزنان سست شدن ق. هستیم

ها به  در کارخانه زیو ن یآموزگار ،یپرستار لیاز قب یدیداشتند که در مشاغل جد اریفرصت را در اخت نیاکنون ا

 دیتقل یاز زنان غرب یاجتماع یها تیلحاظ آموزش، پوشش و فعالازبود که زنان  نیاصرار بر ا .کار مشغول شوند

 (.19: 2992 همکاران، و یآرو)اعالم شد  یرقانونیچادر رسماً غ دنیپوش( 2921) 2392کنند و در سال 

 (.2992 همکاران، و یآرو)کرد  اجرا را زنان حجاب کشف طرح 2921 ماه ید 29 در رضاشاه* 

 یغرب یبرا دولت اقدامات نیرگذارتریتأث از کشور تیجمع از یمین حدودعنوان  به زنان طیشرا رییدر جامعه تغ* 

 ارزش نیتر مهم گرفتن هدف لیدل به راتییتغ نیا یساز ادهیپ. دیآیکشور به شمار م یو فرهنگ یاجتماع یساز

بود اول  یدوران سلطنت پهلو یهادولت مشکالت نیتریخانواده از اصل میحر و محرمت یعنی یرانیا ۀجامع

 (.19-11: 2992 ،یجعفر)

. برد نیبا جنگ از ب توان یرا نم ها یاز ناآرام یرضاشاه متوجه شد که برخ ،یریوز نخست یها مهروموم یلذا ط* 

د و آنان را از کرآنان را فراهم  ینیزادگان به تهران اسباب شهرنش آورد و با آوردن خانروی  استیبه س ن،یبنابرا

 (.2991 ،یمک ؛2911و معتضد،  ینجفقل)و مخالفت بازداشت  انیطغ
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شهری را های بر سامان دادن به وضعیت شهرها، دو ویژگی مهم دیگر سلطنت پهلـوی اول، نوسازی عالوه* 

 به حکومت گرایش به مربوط دوم،ویژگی نخست، مربوط به ساخت قدرت است و ویژگی : کردضروری می

 .بـود جامعـه سـازی مـدرن

 و شدند لیمستقل تعط یها از روزنامه یاریدولت قرار گرفتند، بس دیدوران مطبوعات تحت کنترل شد نیدر ا* 

 (.211: 2911 ،ینور یدیعم)شدند یاهداف حکومت بودند، منتشر مگر اقدامات و هیکه توج ییها روزنامه تنها

 . افتی تیفعال اجازه رضاخان یکودتا از پس که بود یا روزنامه تنها ،رانیا روزنامه

بیشترین  .در دوران رضاشاه در تعامل است جادشدهیبا فضاى ا ینوع گیرد به ادبیاتى که در این دوران شکل مى* 

 . حجم اشعار این دوران مربوط به اشعار صنایع جدید است

 ۀنید و جاى خود را به شعارهایى درزمشو نویسى تضعیف مى رضاشاه وجه انتقادى داستان ۀدر دور یطورکل به* 

. دهد مى... عارى، ظلم به زنان و  محکومیت عوارض اجتماعى زندگى در مواردى چون خودفروشى، رباخورى، بى

 (. 11: 2922عابدینى، ) کند نویسى تلخى و رخوت را ترویج مى این دوره ادبیات و داستان در

پذیرش وضع  :توان خالصه کرد هاى اجتماعى این دوره را در این موارد مى خصوصیات کلى برخى از آثار رمان* 

و بدبینى نسبت به تغییر وجود نوعى ناتورالیسم و یأس  ،نمایاندن فساد ،آمیز زنان توصیف وضع حقارت ،موجود

التقاط  و گرفته متوسط تازه شکل ۀهاى طبق انعکاس آمال و خواسته ،گرایى رمانتیسم و احساسات ،وضع موجود

  (.11: 2922عابدینى، )فکرى 

 

 یساختار لیتحل .2

در بخش قبلی اشاره دارد تا یک خوانش تفسیری بر  شده اشارهاین بخش به نحوۀ اتصال معنادار مقوالت 

 .ارائه دهد ها آنطبق 

تغییراتی که در سطح جهانی با رونق شد  پایتختش، سرآغاز تغییراتی جدید در .ه 2133کودتای 

 یو فرهنگ یاجتماع راتییتغگرفتن مباحث مدرنیته و نوسازی همراه بود و شهر تهران نیز آن مقطع را با 

 در یعموم تیامن و دولت تیتثب با. در کنار تغییرات ساختاری و کالبدی عظیم شروع کرد یا سابقه یب

 یاجتماع یزندگ ۀچهر ،یصنعت و یادار عیسر تحوالت .شد آغاز تختیپا در یدیجد ۀدور تهران، شهر

 درواقع،. کرد مبدل مدرن یساختار با دیجد شهر کی به را تهران و دگرگون را تهران یکالبد یمایس و

 یپ در یعیسر یاجتماع یها واکنش و ها چالش تهران، یاقتصاد و یاجتماع ساختار ریچشمگ رییتغ

 .داشت

از  یناش ،یشهر طیو شهرسازانه در مح یمداخله اراد شاهدسلطنت رضاشاه  نیآغاز یهادر سال

صورت  یاسیمداخالت دستگاه س قیدر آن، از طر یساخت شهر که میهست یبازار جهان جادیا ریتأث

 لیمباوجود  ریمس نیا درسیاسی،  ازلحاظ .یاجتماع یها و جنبش ها یدگرگون قیو نه از طر ردیپذ یم

 یقرار دارد که از سو ییفشارها ریناپذ ییرها ۀاز انگلیس و روس، شهر تهران، در منگن دنیبر به رضاشاه
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شهر تهران  یاجتماع راتیینقش خود را در تغ نیشتریب یعوامل خارج و شود یاعمال م بیدو قدرت رق

 .گذارند یم یبرجا

 تهرانبه خاطر وسعت و ابعاد مختلف سکونت در ، دورهاین در  رانیا یمسکون یمعمار ۀدر مقول

 دهید یشهر یمعمار ساخت نوع در یعیوس یگرفته، پراکندگ شکل یعالوه طبقات مختلف اجتماع و به

 تا بود مدرن ینهادها و ها سازمان جادیا تهران، شهر در دوره نیا یها مشخصه وجه نیتر مهم از .شود یم

 یدیجد تیهو فیتعر به نوظهور یبناها و فضاها یریگ شکل. بزنند رقم را یترق و توسعه باشند قادر

خود  یو سازمان یبه شغل ادار را نه با محله که باتوجه تشانیهو گریکه د دنشو یم منجرتهران  یبرا

و  یتجدد شهر جیبه ترو ،یآموزش دیجد ستمیس یاجرا ودانشگاه تهران  سیتأس .کنند می فیتعر

 ریدر تهران را تحت تأث ینیکه روند شهرنش کرد کمکدر جامعه  یدیسازمان و طبقه جد یریگ شکل

 .دهدخود قرار 

اند،  کرده داینمود پ تخت،یعنوان پا به تهران شهر دررضاشاه  ۀدور در که یخیتار  یها بزنگاه

قانون  یاجرا ،شهر تهران دیطرح جد یاجرا ی،ارتش مل سیتأس ،ش.ه 2133کودتای : عبارتند از

 ینهاد و ها سازمان جادیا ی،شهر تیجمع و ینیشهرنش رشد یها استیس یاجرا ی،کشور ماتیتقس

 یریگ شکل ،هیقانون بلد یاجرا ،دیجد یآموزش ستمیس جادیا ،(دیجد یساالر وانیظهور د) مدرن

 .یسبک زندگ رییو تغ( یکالبد راتییتغ)شهر  دیجد یمعمار

 و ینوساز سمت به یاجتماع روابط و یزندگ طیشرا کردن دگرگون تهران، شهر در دولت ۀفیوظ

نقش مجری و مأمور  صرفاً، نیروهای اجتماعی یا نیروهای تأثیرگذار نیب نیدرا .بود یمتیق هر به تهیمدرن

سمت مدرنیته بر عهده دارد و نیروهای  را داشتند و این دولت است که سُکان حاکمیت شهر تهران را به

 .سمت نوسازی ندارند اجتماعی سهمی در نحوۀ پیشبرد شهر تهران به

شهر تهران در سایۀ :  توان چنین تحلیل ساختاری را ارائه کرد که مقاله می سؤاالتبه  باتوجه

های شهری  های جهانی و خواست دولت، گذر و تحول شهرنشینی را آغاز کرده و طرح اثرگذاری قدرت

در این مسیر فرهنگ و آداب مردم . کار گرفته است و محلی را برای تغییر محالت و ورود به مدرنیته به

 یو فرهنگ یاسیس ،یآموزش ییصنعت و خدمات، مهاجرت، تمرکزگرا ،امکاناتتبعِ توسعۀ  تهران نیز به

های کهن شهری تهران شده که فرهنگ غربی بر  رو به تغییر نهاده و بار اصلی تغییر متوجه سنت...  و

ی در ایران و نوساز تهیجانبه به مدرن ورود همه نیاول شگامیپ، شهر تهران حال نیباا. غلبه کرده است ها آن

 .بوده است
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 کل ریتفس .9

در امتداد با  هیخوانش اول ۀتأمل دربارهای تحقیق در اثر  در این بخش هدف ارائه فهم جامعی از یافته

 . ی استریخوانش تفس

مردم زندگی اجتماعی به تمام ابعاد دوره این در نوسازی  :توان گفت که به این توضیح می باتوجه

تمام طبقات و  انیدر م یسلوک غرب هگسترش طرز تفکر و نحوشهر تهران رسوخ کرده است و ما شاهد 

ی در شهر دست زده است و ا گسترده اصالحاتی هستیم و در این راستا نیز دولت به اجتماع یهاگروه

تهران از شهری کوچک به شهری پذیرای . داند می ینوساز انجام یخیوارث ضرورت تار خود را

شهری که در صورت عدم . شده است مدرنیته و عناصر و تشکیالت مدرن در دورۀ پهلوی اول تبدیل

توانست با اتکا به  ، می...(عقد قراردادهای ننگین، دخالت در حاکمیت و )های غربی  دخالت قدرت

شبه »اصطالح ( 211: 2991) انیکه کاتوز)نیروهای اجتماعی خود و ایجاد حکومتی طرفدار دموکراسی 

 .به رشد و توسعۀ پایدار و بهتری برسد( برد را برای دولت رضاشاه به کار می« مطلقه ستیمدرن

 یکشور ماتیانجام تقس ،یشهر دیجد یتوسعه و معمار یها طرح یاجرادر این مقطع تاریخی، 

 یسبک زندگ غیو تبل دیجد یساالر وانیظهور د ،یشهر تیگسترش جمع ه،یقانون بلد یشهرها، اجرا

 جادیا ،یشهر دیجد طبقات جادیا .آن را شکل داده است تیریشهر تهران و مد تیاساس حاکم یغرب

 فوجبا ) ینیشهرنش گسترش د،یجد محالت جادیا، (هیبلد) یشهر دیجد تیریمد ،یشهر دیجد مشاغل

 و آهن راه گسترش د،یجد یاتیمال امور وامالک،اسناد  ثبت سواد، سطح شیافزا، (تهران به مهاجرت میعظ

 به که راتییتغ نیا یاجرا نحوۀ به باتوجه که است دوره نیا راتییتغازجمله  ییهواونقل  حمل ستمیس

 را یاجتماع مخالفت و نظر اعالم ۀنیزم و بود گرفته صورت نییپا باالبه سطوح از و بانهآکتاتورمید ۀویش

 با که شد یم روبرو علما و نگاران روزنامه سندگان،ینو از یبرخ یاجتماع واکنش با ،دیرسان یم حداقل به

 .پرداخنند یم مخالفت به شهر در موجود یها طرح و ها برنامه یبرخ

در شهر تهران در اواخر قرن : این است که پهلوی اول یخیتار ۀدور از شهر تهران در فهم جامع

نوزده و اوایل قرن بیستم، خواست و پذیرش نوسازی و مدرن شدن فراهم شده بود و این با امنیت و 

های توسعه و معماری  ع و با ایجاد امکانات و طرحتوسط دولت پهلوی اول شرو گرفته شکلآرامش 

ساختاری و فرهنگ شهری، تغییرات شگرفی  ازلحاظ. پیگیری شد( گرفته از غرب اکثراً اقتباس)شهری 

. گرفتن تناقض ذاتی سنت و مدرنیته را باعث شد در شهر تهران رخ داد و در اندیشۀ مردم شهری، شکل

شهر، با شهر تهران در ایران صورت گرفت و مردم تهران، اثرات مثبت از طریق  تهیمدرن، ورود به درواقع

البته باید به نقش نیروهای خارجی نیز در حاکمیت . و منفی آن را برای اولین بار در کشور تجربه کردند

های  آهن و سیستم نظیر راه ها آناز  شده اقتباستهران اشاره کرد که در کنار استفاده از امکانات نوسازی 
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بودند تا ( دخالت در حاکمیت شهری)، اکثراً در نقش مانع ...دید مدیریت شهری و بوروکراسی و ج

 .کننده تسهیل

 

 یریگ جهینت و بحث

همه لذا . بود ومرج و ضعف قدرت مرکزى هرجگذر تهران از دورۀ قاجاریه به دورۀ پهلوی اول همراه با 

 و 2133کودتاى سوم اسفند  رو، نیازا. برهاند یختگیگس بودند تا کشور را از خطر ازهم حاکمیتیمنتظر 

شروع  درواقع .هاى سیاسى و روشنفکران و ادیبان مواجه شد گروه ۀورود رضاخان با استقبال هم

تغییر و نوسازی جدید شهر تهران با یک کودتا شکل گرفت و بعد از تشکیل دولت جدید، با سرعت 

 .تحول محالت شهری و تغییر فرهنگی شروع شد

است که  یمدرن یساالر وانید جادیو ا یساختار راتییاول، شاهد تغ یپهلو ۀدور درتهران 

در آن به اجرا در  یشهر یها و طرح شود ینظم م یشهر، دارا. حال در کشور سابقه نداشته است تابه

شکل  یاز مردم شهر یدیجد ۀکالم طبق کیو در  دیجد یاتیمدرن، سبک مال یآموزشمراکز . ندیآ یم

در . دوره است نیا یاصل یها یژگیاز و راتییتغ نیدر شهر در اثر ا یاجتماع یقشربند رییتغ. ردیگ یم

 عیکه با خود، توز میشمال و جنوب هست ایشهر  نییطبقات باال و پا یریگ دوره، شاهد شکل نیا

او با  یها مخالفت یمدرس و برخ رینظ یمذهب یعلما نقش. در بر دارد زینامتناسب امکانات را ن

. دید توان یم تهران شهر در زین را رضاشاهاز علما با  گرید یبرخ یحکومت، در کنار سازگار یها طرح

در شهر ساخته  دیبه سبک جد ییها بناها و ساختمان یاریدوره بس نیدر ا ،یشهرساز راتییازلحاظ تغ

های مکتب  به نظریه باتوجه درواقع .را فراهم سازند یو خدمات متناسب با رشد شهر ازهایتا ن شود یم

شیکاگو، شهر تهران، موجد بیشترین تأثیرات ساختاری بر زندگی مردم در طی این دوره بوده است که 

 .سابقه است در طول تاریخ بی

 ساختار، (2مطابق جدول شماره ) 2911 تا 2911 یها سال نیباین تغییرات گستردۀ تهران در 

 نقاط به کارگران مهاجرت و دیجد مشاغل و ها حرفه شیدایپ ۀجیدرنت و داد رییتغ هر راش یاجتماع

 .ختیگس هم از یزندگ یرپاید یالگوها گر،ید

. دید زین دوره آن اتیادب در توان یم را رضاشاه یها  تیفعال راتیتأث یاجتماعفرهنگی و  ازلحاظ

هاى  نوآورى. هاى نوین در بیان ادبى بود شیوهوجود آمدن  اقتضاى زندگى جدید بعد از مشروطیت، به

شعرى عصر رضاشاه تولد شعر نو  ۀترین حادث شک مهم بى. دیطلب اى مى هاى بیانى تازه رضاشاه نیز شیوه

 . نیمایى است

 یساالر وانید یها و نمادهاابانیو خ بودشده  لیوآمد تبد رفت یبرا یاشهر تهران، کامالً به شبکه

 یها بخش یجائ جابه با دوران نیدر ا .پردازند یمها کالبد محله رییتغ به ووجود دارند شهر  یدر همه جا
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 مبدل یغرب یگرا برون کامالً حالت به یرانیا یگرا درون یمعمار شکل و میهست مواجه شهر مختلف

به  یشاهد شدت گرفتن هجوم فرهنگ غرب ،دوره نیرضاخان، در ا ییتجددگرا یها استیس یدرپ. شد

 ینیردیبا شروع ساخت مراکز غ یو شهرساز یامر در معمار نیا. میدر تهران هست یا سابقه یشکل ب

تئاتر و هتل به  نما،یکافه، س رینظ ییها یبا کاربر یحیتفر یشاهد ساخت بناها نیهمچن. شکل گرفت

 .میغرب هست یو شهرساز یو الگو گرفته از معمار یرنگ و شکل غرب

 ینخبگان یهمراه بود، اما برا یمیعظ یو شخص یخانوادگ یها و تنش ها ییتحوالت با جابجا نیا

  (.92: 2992و همکاران،  یآرو)به همراه داشت  یهنگفت یسر برآورده بودند، منافع ماد یتازگ که به

 

 برخی تغییرات اجتماعی شهر تهران در دورۀ پهلوی اول . 8جدول 
 وپرورش بهبود وضع آموزش تغییرات فرهنگی و اجتماعی

 ساخت دانشگاه تهران 

 کشف حجاب 

  یمذهب یهاتیبهبود حقوق زنان و اقل

  یدادگستر یگذارانیبن

  زبان فرهنگستان ۀلیوس به یفارس زبان ءایاح

 ی شهر تیجمع و ینیشهرنش رشد یها استیس یاجرا

  ییمازاد روستا تیحرکت جمعشهرنشینی جدید و  

  شهر در یدولت کارکنان تعداد سریع شیافزا

 ییو روستا یلیا عۀاز دو جام یشهر ۀجامع ۀفاصل

 شهر تهران  ۀطرح توسع تغییرات اقتصادی و زیرساختی و معماری

 هیقانون بلد یاجرا

 آهن  ساخت راه 

  یو بانک کشاورز رانیا یمل بانک سیتأس

 ساتیتأس یبنا و رانیبا شمال ا یساختن راه ارتباط

  بادآمهر فرودگاه بنام کشور در مهم فرودگاه نیاول ساخت

 ی شهر دیجد یعملکردها و ها تیظهور فعال

 در کنار اقتصاد سنتی بخشی از شهر تهران بود نوپا صنعت به مربوط که اقتصادگیری  شکل

  دیجد یساالر وانیظهور د تغییرات سیاسی

 یمرکز حکومت قدرت میتحک

 ارتش مدرن  لیتشک

  یاسیاز امور س ونیحذف روحان

 تختیدر پا یامور مملکت تمرکز

  کشور ماتیتقس وضع 

 کشور  یارض تیو حفظ تمام ریو عشا التیا یها خاتمه دادن به شورش

 در حاکمیت ها آنو نقش زیاد  ارتباط با غرب

 2939بخشی زاده،  :منبع  
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 جادیا یشهر یرا در طبقات اجتماع یراتییتغ ،یو عوامل اقتصاد طیشرا رییدوران تغ نیدر هم

 و بناها ۀدآورندیپد هم یرو بر خود ،یفرهنگ و یاقتصاد و یاجتماع ابعاد در ،یاسیس عامل . کرد

 از و افتندی استقرار ارگ دانیم اطراف در ها وزارتخانه. شدند تهران یشهر بافت در دیجد یها ساختمان

 .افتندی وندیپ تهران اطراف یصنعت مهین و یصنعت ینهادها و( اقتصاد مرکز) بازار با قیطر آن

در تهران  ینیروند شهرنش ،ینیشهرنش مهم وجوه از یکیعنوان  به نیز دیجد یساالر وانیظهور د

 یها ابانیبزرگ، خ یها مدرن، ساختمان یها یساالر وانید جادیا ۀجیدرنت .خود قرار داد ریرا تحت تأث

و تحول  رییتغ ینیشهرنش یالگوها... و  تینظم و امن جادیو مدرن، ا یسنت یبیترک یها یمعمار ض،یعر

و  یشهر یو اثرات آن را در شهر، زندگ شد یم تهیگام وارد عصر مدرن به کرد و شهر تهران گام دایپ

اعمال  ۀویطور کامل با ش خود را به ۀمقطع، شهر تهران، توسع نیدر ا. دید یم یشهر تیجمع شیافزا

 یبه غرب توسط عوامل داخل یکه با نگاه یا توسعه. شاهد است نییباال به سطوح پا برنامه از سطوح

 .همراه است نیشیپ یها سنت یبا نابود زیمواقع ن یو در برخ ردیگ یشکل م

 با مرتبط متون خوانش)، طبق خوانش بومی اول یپهلو ۀشهر تهران در دور یاجتماع راتییتغ

 لیتحل بخش درها  آن از و برسد ایقضا یبرخ به تا رفته شیپ  به ییمحتوا و ینظر اشباع حد تا موضوع

در این راستا . شهر تهران بود یاجتماع راتییتغ یها نهیتمرکز بر عوامل و زم (شود استفاده یساختار

تغییرات اجتماعی و : شد مطرح مقولۀ اصلی چهار در رضاشاه ۀدور در تهران شهر یساختار لیتحل

ی و معماری تهران؛ شهر ، سنتو تحول محالت رییتغ گرفتن شیپدر شهر تهران؛ در  سابقه یبی فرهنگ

شهر تهران، پیشگام  ؛ و(توسعۀ وابسته)های خارجی  نوسازی و توسعۀ شهری تهران زیر سایۀ قدرت

 .به مدرنیته و نوسازی جانبه همهاولین ورود 

در تحلیل ساختاری  ها آنادند که به محوری این تحقیق را شکل د سؤالطرح چهار  درواقعاین ابعاد 

شهر تهران در زیر سایۀ عوامل : چنین تحلیل ساختاری ارائه شد که سؤاالتبه این  باتوجه. پرداخته شد

خارجی و با اهتمام نیروهای اجتماعی داخلی و دولت، گذر و تحول خود را به  شهرنشینی مدرن شروع 

های شهری آغاز و در ادامه با تغییر  غییر معماری و زیرساختتغییر و تحولی که بیشتر با کالبد و ت. کرد

 .های بومی شهری تداوم یافت فرهنگ و سنت

شهرنشینی جدید در ایران، با محوریت شهر : رسیدیم که فهم جامع، به این نتیجه و کل ریتفس ۀمرحلدر 

های  ازی و طرحگذشت و با ایجاد نوس گیری آن نمی شهری که چند دهه از شکل. تهران شکل گرفت

-فرهنگی و حتی سیاسی-اجتماعی ازلحاظهای غربی،  از قدرت تیتبعتوسعۀ شهری توسط دولت به 

در ارتباط بین  یمردم شهرو تفکر  شهیاند جدیدی در بینرخ داد و تناقض  یشگرف راتییتغ اقتصادی

 یاجتماع راتییتغ نیتر مهم درواقع .شکل گرفت که در ادبیات آن عصر نیز مشهود است تهیسنت و مدرن

 . کرد دایپ نمود و بروز دوره نیا در ،یشهر مسائل نیتر ناشناخته با ییارویرو و
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انجام  یکه با اعمال قدرت و فشار از سمت دولت و توسط عوامل دولت یتحوالت و تهیورود عناصر مدرن

شخص پادشاه است  نیو ا شود ینم دهید ریرکبیام رینظ ییها شرانینقش پ هیقاجار ۀشد و برخالف دور

 ،یکه مردم شهر یراتییتغ. کند یم دنبال دولتمردان قیطر ازاست و آن را  شرفتیکه خواهان توسعه و پ

 .دهند یمها انطباق  هستند و خودشان را با آن راتییتغ نیا رندگانیصرفاً پذ

عبارتند  ها شنهادیپ. یردتحقیقات بعدی قرار گ استفاده موردشود تا  در انتها چند پیشنهاد محتوایی ارائه می

 :از

آگاهی از نحوۀ ورود ما به مدرنیته به شکل جدید، از اهمیت بسیاری برخوردار است و این ورود از  -

شناسی شهری  لذا الزم است مطالعات وسیعی از دیدگاه جامعه. طریق شهر تهران صورت گرفته است

 .انجام شود ارتباط نیدرا

ی با تمرکز اسیاقتصاد سشود شهر تهران، از دیدگاه نظریه  به محدودیت تحقیق، پیشنهاد می باتوجه -

 .قرار گیرد مطالعه موردبیشتر بر ابعاد اجتماعی 

شناسی  اهمیت کارهای تاریخی، ارائه تصویری روشن و آگاهانه برای مطالعه درباره موضوعات جامعه -

به مباحث تاریخی  حتماًشناسی شهری،  مام تحقیقات جامعهشود در ت شهری است، لذا پیشنهاد می

 .موضوع نیز اشاره شود

 

 منابع
احمدگل  :ترجمه .شناسی سیاسی ایران معاصردرآمدی بر جامعه: انقالب ایران بین دو(. 2999)آبراهامیان، یرواند 

 .نشر نی: تهران. محمد ابراهیم فتاحی. محمدی

و نقش  گاهیجا(. 2932)محسن  ،بهرام نژاد ؛نصراله ی،املش یپورمحمد ؛حجت ،فالح توتکار ؛مسعود ،وند نهیآد

اسالم و  خیتار» یو پژوهش یفصلنامه علم.(. ش2911-2911)دوره رضاشاه  رانیا یزنان در نظام ادار

  .(91) 19 ،«رانیا

: ترجمه. جیکمبر روابت به یمذهب یروهاین و یپهلو سلسله(. 2992)چارلز  ل،یملو ن؛یگو ،یهمبل تر؛یپ ،یآرو

 .نو طرح تهران، مخبر، عباس

 .خجسته نشر: تهران. ییبابا یعل غالمرضا: ترجمه. یپهلو حکومت و ارتش (.2999) نیکرون ی،استفان

 .یجام نشر: تهران. فر ثاقب یمرتض: ترجمه. نینو رانیا یریگ شکل ورضاشاه  (.2939) نیکرون ،یاستفان

: تهران. اتیبو کاوه  یمهدو هوشنگ عبدالرضا: ترجمه. رضاشاه یروزها نیآخر(. 2991. )ا. چاردیر استوارت،

 .نو نشر

 ارشد یکارشناس نامه انیپا. ش.ه 2133-2911 رانیا در سمیمدرن و یشهرساز شهر،(. 2991) عارف قدم، یاقوام

 .یبیحب دمحسنیس دکتر: راهنما استاد. تهران دانشگاه با،یز یهنرها دانشکده

 .علمی و فرهنگی: تهران .(عصر قاجاریه و پهلوی)تبارشناسی هویت جدید ایرانی (. 2911)اکبری، محمدعلی 
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 اسـتقرار تا قاجاریه از ایران اجتماعی سیاسی تحوالت(. 2911) ابوالحسن... ا حبیب شیرازی، و علیرضا امینی،
 .قومس:  ،تهران 1 ج. رضاشاه

 .نا یب: تهران. رانیا یمل بانک ساله یس خچهیتار(. 2991) رانیا یمل بانک

در دوره معاصر  یساخت شهر اسالم یسیدر دگرد یعوامل اجتماع نییتب(. 2939)حسن  زاده، یبخش
 .دانشگاه تهران یرساله دکتر. یرانیا یشهر اسالم( تهران: یموردپژوه)

 ،مدرس هنر .اول یپهلو دوره در یشهرساز و یمعمار یریگعوامل مؤثر بر شکل(. 2911)محمدرضا  ان،یبمان

 2.شماره ، دوره اول

 .11-13تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، ص. تجدد ۀشیو اند انیرانیا .(2919) دیبهنام، جمش

 هینشر. اول یپهلو و قاجار یها دوره در تهران به یا سهیطهران چگونه تهران شد؛ نگاه مقا(. 2931)سحر  ،پشتکوه
 .11 شماره ،یهمشهر یمعمار

 یفرهنگ مدارک سازمان: تهران. حجاب واقعه(. 2992)معصومه  ،یفرشچ ،یصغر ،یلیاسماع ؛یمرتض ،یجعفر

 .یاسالم انقالب

 .211 ص، 1 شماره ،گفتگو فصلنامه. رانیا در تهیمدرن پژواک نینخست(. 2999) دمحسنیس ،یبیحب

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران. شهر تا شار از(. 2919) دمحسنیس ،یبیحب

 انتشارات: تهران. معاصر رانیا در یشهرساز و یمعمار یفکر یها انیجر شرح(. 2931) دمحسنیس ،یبیحب

 .تهران دانشگاه

 .تهران دانشگاه نشر. شهر تا شار از(. 2911)دمحسنیس ،یبیحب

 یها طرح ۀنیشیها؛ پ شاهراه ۀشیباروها تا اند ختنیاز فرو ر(. 2913) دیرش ،یزهرا؛ امام ؛یاهر دمحسن؛یس ،یبیحب

 از،  11  شماره، 11 دوره تابستان، و بهار ،صفه هینشر. 2911تا  2913شهر تهران از  یها و انگاره یشهر

 .211 ص تا 11 ص

 .زمستان ،21 شماره ،21 دوره ،یشناس طیمح مجله. 2911-2911 تهران توسعه و دولت(. 2921) محسن ،یبیحب

 مشاور سازمان. ساله ستیدو تختیپا تهران در رضاشاه زمان در تهران گسترش و تحول(. 2991) محسن ،یبیحب

 .تهران فرانسه، یشناس رانیا انجمن وشهر تهران  یمهندس و یفن

 .یدانشگاه جهاد انتشارات: تهران. رضاشاه دوره در رانیا ینوساز و توسعه(. 2999)خو، محمدرضا  یلیخل

 . نو طرح نشر. مخبر عباس: ترجمه. شاهانه شکست(. 2991) نیمارو س،یزون

 .سمت: تهران. 2911-2911 ایران، اجتماعی و سیاسی تحوالت(. 2919) صادق باکالم،یز

 .تهران شهردارى. تهران اطلس(. 2911)  تهران  شهرداری  کامپیوتری  خدمات و  اطالعات و آمار  سازمان

 .یجهاد دانشگاه ،یانیک وسفیبه کوشش محمد . رانیا یساختار تهران در شهرها(. 2991) احمد ا،یدنیسع

 .فرزان پژوهش و ناشر. یتوکل مهران: ترجمه. تهران مسافر(. 2991) تایووست، -لیسکو

: تهران. یدهباش یعلبه کوشش . یفاطم پور فیس دکتر خاطرات عبرت نهییآ(. 2991)نصراهلل  ،یفاطم پور فیس

 .سخن نشر

 .کتاب طبع شرکت: تهران. وپرورش آموزش مختصر خیتار(. 2923) یسیع ق،یصد
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اعتراضات مردم به نوسازی شهری در دورۀ (.2939)محمدامیر ،شیخ نوری ؛فر، شهرامیوسفی ؛سهیال ،صفری

تحقیقات تاریخ (. مجلس ششم تا هشتم تقنیه-مطالعۀ اسناد عرایض مجلس شورای ملی)پهلوی اول 

 2939فرهنگی سال چهارم، شمارۀ اول، بهار و تابستان ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

 .21- 13،صص 

 .فردوس نشر: تهران. یپهلو رضاشاه دوران در رانیا جامعه(. 2931) احسان ،یطبر

 .2922تندر، : تهران. 2، ج نویسى در ایران صدسال داستان(. 2922)عابدینى، حسن 

 .فرهمند: تهران. نگار روزنامه کی یها ادداشتی(. 2911)ابوالحسن  ،ینور یدیعم

: تهران. کامشاد حسن: ترجمه. ها یسیانگل نقش و قاجار برافتادن رضاخان، برآمدن ران،یا(. 2919) روسیس ،یغن

 .لوفرین نشر

 .یفرهنگ و یعلم انتشارات شرکت. تهران شهر یفضاها بر دیتأک با شهر شدن زنانه(. 2932... )ا نعمت ،یفاضل

 .کارگزاران روزنامه. رضاشاه دوره در دولت و جامعه(. تا یب) ونیهما یمحمدعل ان،یکاتوز

: ۀترجم. یپهلو ۀسلسل انیپا تا تیمشروط از رانیا یاسیس اقتصاد(. 2991) ونیهما یمحمدعل ان،یکاتوز

 .مرکز نشر تهران،. یزیعز زیکامب و یسینف محمدرضا

 .رانیا یدانشگاه مل انتشارات. تهران در گذشته و حال(. 2911) نیحس ان،یمیکر

مهر  2) 1. و دوم، ش یسال س ها یخواندن.  از مشروطه شیخرج و دخل مملکت پ(. 2911)احمد  ،یدفتر نیمت

2911 :)11. 

 انیانتشارات انجمن دانشجو: : تهران. رانیدر ا دیجد یمؤسسات تمدن خیتار(. 2911) نیحس ،یاردکان یمحبوب

 .دانشگاه تهران در سلسله انتشارات دانشگاه تهران

 یال 2111: اول جلد کشوری، ماتیتقس مصوبات و نیمجموعه قوان (.2911)مهربان حسن  ؛نعمتااهلل ،یمحرم
 .تهران، گوهرشاد. 2929

 . زوار: تهران ، 1 ج .من زندگانی شرح(. 2919) عبدااهلل مستوفی،

 .13 جلسه ر،یت 1، 219 جلسه. ششم مجلس(. 2912) یمل یشورا مجلس مذاکرات مشروح

 .نشر ناشر: تهران. رانیا ساله ستیب خیتار(. 2991) نیحس ،یمک

ها و تحوالت جمعیتی در گیری سیاستعوامل مؤثر در شکل(. 2931)زهرا  ،علیزاده بیرجندی والهام  ،زاده ملک

 .91/9شماره  ،فصلنامه جمعیت(. 2911-2911)های دوره رضاشاه طی سال

ها و تحوالت جمعیتی در  گیری سیاست عوامل مؤثر در شکل(. 2931) زهرا، علیزاده بیرجندی ؛الهام ،زاده ملک

 .92و  91شماره  - 2931بهار و تابستان ، فصلنامه جمعیت(. 2911- 2911)های  طی سال دوره رضاشاه

 .ثالث نشر. یپهلو رضاشاه یزندگ: ژوهانسبورگ تا سوادکوه از(. 2911) خسرو معتضد، و انیپس ،ینجفقل

انتشارات : تهران .2911 وریشهر 11 تا 2133 افند 9 از یپهلو رضاشاه یشاهنشاه خیتار(. 2911) دیسع ،یسینف

 .رانیا یشاهنشاه یگذار انیبن یها جشن یمرکز یشورا

 .کتاب نشر و ترجمه بنگاه انتشارات. میقد تهران درباره یخانوادگ یگفتگو(. 2919) دیسع ،یسینف

 .زوار نشر: تهران. خطرات و خاطرات(. 2929)مخبرالسلطنه  ت،یهدا
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