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چکیده
شهر ایرانی در ایام سلطنت ناصرالدین شاه قاجار بهرغم حفظ ساختار كالبدي سنّتی ،در اثر
آشنایی با الگوهاي معماري غربی و ورود تأسیسات تمدنی جدید به كشور ،به آرامی مسیر تغییر
را پیش گرفت و عناصري از تجدد را در خود نمایان ساخت .در فضاي كالبدي شهر این دوره،
بناهاي جدیدي در كنار بناهاي قدیمی قد برافراشتند كه چهره شهر را دگرگون كرد و در
گزارش هاي سیاحان دیدار كننده از ایران بازتاب یافته است .این مقاله با رویکرد تاریخی به
شیوه توصیفی -تحلیلی و روش كتابخانهاي با استناد به متون سفرنامهاي و اهتمام به شاخصهاي
شکلی و محتوایی در صدد ارائه تصویري از صور كالبدي شهر در عصر ناصري از دیدگاه
سیاحان غربی است .در این پژوهش با ارائه صور گوناگون ساختار كالبدي شهر عصر ناصري،
چگونگی انتقال عناصر سازهاي غرب به ایران در ابتداي سلطنت وي مطرح شده است ،پدیده -
ا ي كه به تدریج ابتدا به تحوالت محتوایی شهر و سرانجام به تحوالت كالبدي آن انجامید .یافته
پژوهش نشان داده كه شهر ایرانی این عصر با تحوالت فضاي كالبدي و محتوایی همراه شده
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است .تحوالت كالبدي آن درونمایه تجدد غرب را به همراه داشته و عناصر محتوایی آن متأثر
از مکتب تهران بوده است و سرانجام به دوران انقطاع تاریخی در شهرسازي ایرانی -اسالمی
رسیده است.
واژههای کلیدی :قاجاریه ،عصر ناصري ،شهر ایرانی ،ساختار كالبدي ،سیاحان غربی.
 .5مقدمه
شهر از دیدگاه تاریخی محل تصادم نیروهاي همگرا و واگراي اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادي،
تن وع اقلیمی ،تنوع كاركردي و عناصر جغرافیایی است كه ارائه تصویري جامع و مانع از آن را
با موانع عدیده و گاه ناممکن مواجه ساخته است .این نیروها زمینهي اصلی دگردیسی كالبدي
شهر را در ازمنه تاریخی مهیا می سازد .از سوي بیشتر پژوهشگران ،شهر فضایی چند بُعدي،
حاصل عملکرد انسانی -محیطی است كه در مکان جغرافیایی مفهوم و هویت خود را باز
میشناسد .چنین متصور میشود كه در تاریخ شهرنشینی ایران ساختار فضایی-كالبدي آن متأثر
از تفکیک اجتماعی و هندسه قدرت بوده است .شهرهاي ایران همواره در مسیر حیات خود به
آرامی با تحوالت محتوایی و كالبدي متناسب با شرایط اجتماعی و تاریخی خود همراه بودهاند.
در حدّ فاصل سالهاي  9976تا  9336ش (محدوده زمانی عهد قاجار در ایران) كه مقارن است
با ورود روزافزون كاالهاي صنعتی غربی به ایران و آشنا شدن ایرانیان با تمدن نوپاي اروپایی
متأثر از انقالب صنعتی ،بهتدریج جامعه نیز خود را همسو با تغییرات باالجبار برآمده از تمدن
جدید غرب میسازد .این تغییرات نسبت به دورههاي پیش از خود داراي مشخصههایی است
كه بنا به ماهیت شتابزده خود ابتدا به تغییر محتوایی به عاریه گرفته از خارج جامعه شهري و در
نهایت به تغییر درو نی تمامی عناصر شهري از جمله عناصر كالبدي منتهی گردید؛ چنین
تغییراتی در دورۀ ناصري(آغاز به سال 9266ه.ق) و دورۀ بعد از سلطنت وي بر سرعت خود می -
افزاید و منجر به تغییرات پایهاي و مبنایی شهرسازي اخیر میگردد .به گونهاي كه شهر تهران
در این دوره -و تبریز كمتر از آن -در معرض بیشترین تغییرات قرار گرفتند -تا جایی كه شکل
كالبدي شهر تهران تغییر كرده ،بر وسعت شهر افزوده شد ،جمعیت آن افزایش یافت،
ساختمانهاي جدیدي به سبک غربی در آن پدید آمد ،خیابانهاي بزرگی كشیده شد ،چراغ
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گاز روشناییبخش شبهاي تهران گردید و...؛ چنین تغییراتی امروزه لزوم بازشناسی ساختار
كالبدي شهر ،مفهومی برآمده از تغییرات اجتماعی عهد قاجار را داراي اهمیت میسازد .پرسش
اصلی پژوهش آن است كه ساختار كالبدي شهر ایرانی در عصر ناصري چه دگرگونیی را به
خود دیده است؟ این پرسش بر این مفروض قرار دارد كه تحوالت كالبدي شهر این دوره
متأثر از درونمایه هاي تجدد غرب در حال گذر از ساختار سنتی به سوي تغیرات شتابزده بوده
است.
اهمیت این پژوهش از آن رو است كه تا كنون توجه به فضاهاي كالبدي شهر در ادوار
تاریخی آن به فراموشی سپرده شده و یا بهاي ناچیزي به آن داده شده است .افزون براین ،شهر
را عنصري نوین منتج از جریانهاي سیاسی و اقتصادي جدید میدانند كه در نتیجه به برداشتی
سهل انگارانه از شهر و شهرنشینی انجامیده كه هویت ساكنان خود را در ازمنه تاریخی وانهاده و
به عصر جدید پا میگذارد .با چنین برداشتی مقاله حاضر در پی شناخت و دستهبندي وجه
ممیزه ساختاري و فضایی شهر عهد ناصري است؛ تا به گونهاي بتواند مسیر تغییر هویت
شهرهاي ایران را به تصویر بکشد .عصري كه تأثیر شگرف بر تاریخ شهرنشینی ایران برجاي
میگذارد؛ چرا كه میتوان آن را آغازگر تحوالت اساسی در شهرنشینی دانست .بنابراین،
هدف اصلی پژوهش بازنمایی ابعاد كالبدي -فضایی شهر در عصر ناصري و دستهبندي و
شناخت آن از لحاظ ساختاري و كالبدي و چگونگی تغییر در شکل عناصر شهري در این مقطع
زمانی است ،كه به نوعی از آن به دوران انقطاع تاریخی در شهرسازي ایرانی -اسالمی یاد می-
شود.
روش تحقیق
این تح قیق از نوع تاریخی است كه به روش كتابخانهاي و به شیوه توصیفی -تحلیلی سامان یافته
است .در این روش پس از گردآوري اطالعات از منابع معتبر تاریخی و متنپژوهی و تحلیل
متن ،بر اساس سؤاالت و فرضیه هاي طرح شده و با استنتاج و استدالل عقلی ،موضوع پژوهش
بررسی و تحلیل شده است .تحلیل این گزارشها به روش مقولهبندي ،مستندسازي و مقایسه
تطبیقی انجام یافته است .در این روش ،سیاق چیدمان فضایی عناصر كالبدي در بیان و توصیف
ساختاربندي و پیکربندي فضایی مورد توجه قرار گرفته است .از میان منابع تاریخی نیز تکیه
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اصلی پژوهش بر سفرنامههاي سیاحان غربی بهویژه آنان كه در ایام سلطنت ناصرالدین شاه از
ایران دیدار داشتهاند ،بوده است .زیرا نگاه غالب از منظر نویسندگان سفرنامهها به عنوان ناظران
اجتماعی با كمترین جانبداري متوسّل به دربار ،میتواند تصویري جامعتر از شرایط عصر
مذكور به دست دهد .سواي انگیزه نوشتن سفرنامه توسط افراد غربی كه به ایران میآمدند ،از
این سفرنامه ها از آن روي كه سرشار از اطالعات ریز و درشت در باره جامعه ایران آن دوره
هستند و توسط افرادي نگارش شدهاند كه به صورت یک شخص ناظر به این امور توجه كرده -
اند ،میتوان آگاهیهاي بسیاري در موضوع پژوهش به دست آورد .افزون براین ،تاریخنگاران
ایرانی عصر قاجار همچون ادوار پیشین توجّه چندانی به حیات اجتماعی ایران نداشتهاند .از
سویی این تاریخ نگاران به موجب روابط حکومتی خود نتوانسته یا خواستار ارائه تصویر
اجتماعی از شهر نبودهاند .چرا كه از نگاه آنان ،تاریخ بیشتر ابزار نگهداشت رخدادهاي
سیاسی -نظامی جامعه بوده است.
پیشینه تحقیق
در پژوهش هایی كه در باره حکومت قاجاریه انجام یافته ،تغییرات ساختار كالبدي شهر این
دوره مورد توجه نبوده است ،هر چند درباره شهر و شهرنشینی در جامعه اسالمی و ایران
پژوهشهاي درخوري صورت گرفته است .براي نمونه؛ فالمکی( )9353در مقاله خود سهم
فضاي معماري در زندگی سنّتی ایران را مشخص كرده است .اشرف( )9353در مقالهاي به
ویژگی هاي تاریخی شهرنشینی در ایران دوره اسالمی پرداخته است .سلطانزاده( )9362روند
شکلگیري شهر و مراكز مذهبی در ایران را مطرح كرده و همو( )9367مقدمهاي بر تاریخ شهر
و شهرنشینی در ایران نوشته است و همچنین وي( )9373پژوهشی با موضوع فضاهاي شهري در
بافتهاي تاریخی ایران نیز به انجام رسانده است .عثمان ( )9376پیدایش ،طراحی و برنامهریزي
شهر اسالمی ،اجزاء و تأسیسات آن ،زندگی سیاسی و اجتماعی در این شهرها را بررسی كرده
است .همبلی( ) 9337در مقاله خود در تاریخ كمبریج ایران ،شهر سنتی ایران در دوره قاجار را
مطرح كرده و در آن به ساختار شهرها و زندگی شهري پرداخته است .یوسفیفر(9313الف) به
مناسبات شهر و شهرنشینی در دوره سلجوقیان پرداخته و در آن افزون بر الگوشناسی شهر ایرانی
در دوره سلجوقی ،تکامل ،هویتیابی و شکلشناسی شهر ،نیز مناسبات اقتصادي -اجتماعی و
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وضعیت مبادله و توزیع در شهرهاي این دوره را مطرح كرده است .همو(9313ب) در پژوهشی
دیگر ،با عنوان «شهر و روستا در سدههاي میانه تاریخ ایران» ،عالوه بر تعاریف شهر و روستا و
مفاهیم وابسته به آن ،مناسبات شهرنشینی و روستانشینی ،رابطه روستا با شهر و رابطه شهر با
روستا را در این سدهها بررسی نموده است .رضوي( ،)9313شهر ،سیاست و اقتصاد در عهد
ایلخانان را موضوع پژوهش خود قرار داده و بر مقولههاي تجارت ،راههاي تجاري ،مراكز
تجاري و مالیاتها ،بازار و تولیدات شهري و تشکیالت پیشهوري و نظام پولی در این عصر
تأكید كرده است .پژوهش حاضر متفاوت از آنچه در زمینه شهر و شهرنشینی در ایران ارائه
شده ،به ساختار كالبدي و فضایی شهر ایرانی عصر ناصري بر اساس گزارشهاي سیاحان غربی
دیدار كننده از ایران این دوره ،پرداخته و این ساختار را در چند بخش :ساختار سیاسی -اداري،
ساختار اقتصادي ،اماكن مسکونی و زیرساختهاي شهري ،تبیین كرده است.
.7ساختار کالبدی  -فضایی شهر ایرانی در دوره قاجار
در ایران دوره اسالمی متأثر از احکام شرعی در باب شهرسازي كه متکی بر كتاب و سنت بود
(ر.ك :عثمان ،)35 :9376 ،فضاي كالبدي شهرها شکل گرفت و عالوه بر خانهسازي و
دكانها ،مجموعه اي از تأسیسات درون شهري شامل كاخ و ارگ حکومتی ،مساجد ،بازار،
كاروانسرا ،حصارها و قلعهها ،پلها ،سدها ،دروازهها ،گورستانها ،بیمارستانها ،حمامها،
مکتبخانهها و مدارس ،خانقاهها و رباطها ،ضرابخانه ،مقابر ،امامزادهها ،آبانبارها ،آسیابها،
كتابخانهها ،خیابانها و میادین ،شبکه آبرسانی و فاضالب و  ،...ازجمله بناهاي شهرها
بودند(ر.ك :همان .276 -297 :رضوي .) 53 -63 :9313 ،این روند در شهرهاي سنّتی تا پیش از
دگرگونی هاي اجتماعی جدید ،معمول بود .پیدایش شهر در ایران تحت تأثیر سه عامل كلی
فرهنگ(دین و مذهب) ،اقتصاد(چگونگی تولید و توزیع ثروت ،مصرف) و محیط یا اقلیم بوده
است (یوسفی9313 ،ب .)56:ویژگیهاي اصلی شهر دوره اسالمی عبارت بود از :كاركرد
سیاسی؛ یعنی شهر به عنوان مقرّ قدرت سیاسی كه در وجود ارگ ،دژ و حضور حکمران در
شهر تجلّی مییافت .كاركرد دینی كه در كالبد مسجدجامع متجلی میشد .پدیده بازار كه
كاركرد اقتصادي داشت ،وجود محالت مختلف ،پیروي از یک نظام برنامهریزي اندیشیدهاي
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براي تحقق آرمانها و ایدهآل هاي جامعه اسالمی در شکل شهر و مناسبات درونی آن (همان:
 .)53در برخی دیدگاه ها ،سه ركن اساسی :مسجدجامع ،بازار و مقرّ حکومتی در شکل شهرهاي
اسالمی برجسته نشان داده شده اند .مسجدجامع مركز مذهبی ،سیاسی و روحانی شهر و منطقه
زیر نفوذ شهر به شمار میرفت و مهمتر آن كه كاركردهاي علمی و آموزشی و اجتماعی را
دربر داشت .در كنار مسجدجامع بناهاي اصلی سیاسی شهر ،كه جایگاه استقرار حاكم یا
نمایندگان او بود ،قرار داشت .در سوي دیگر مسجدجامع و گاه در گرداگرد آن ،بازار استقرار
و گسترش مییافت .وجود این سه نهاد مهم در شکل شهر اسالمی بازتابی از بنیانهاي اصلی
زندگی اجتماعی در جامعه اسالمی بود(سلطانزاده .922 :9362 ،فالمکی .93 -3 :9353 ،اشرف،
 .23 -93 :9356یوسفی9313 ،الف .) 12 -19 :در شهرهاي اسالمی ،زندگی شهري بر چهار
بنیان اجتماعی :محله ،اصناف و انجمنهاي اخوت ،اجتماع مذهبی یا امت و دولت ساماندهی
شده بود (اشرف .) 63 :9353 ،در باب چگونگی بنیاد نهادن شهر در ایران ،موریه میگوید:
«شهرهاي خود را با نقشه همسان بنیاد می نهند :نخست كاخ ،سپس میدان ،بعد مسجد و دست
آخر بازار را میسازند» (موریه .)263 :9336 ،چنین تعریفی كه موریه از استخوانبندي شهر
ایرانی ارائه می دهد ،اشاره به اركان اصلی شهر دارد كه شامل ارگ در مركز شهر ،شارستان
حد فاصل بین باروي شهر تا ارگ حکومتی كه خود متشکل است بر دو قسمت شار میانی و
شار بیرونی و محالت كه در شار میانی واقع میگردند و به فرق ،اقشار ،اصناف و گروههاي
اجتماعی خاص و تفکیک شدهاي اختصاص داشتهاند.
در دوره قاجار دگرگونی چندانی در سیماي شهرها دیده نمیشود .بازار و هسته اصلی شهر
عالوه بر نقش اقتصادي ،محل تظاهر تمام اشکال و شکلبنديهاي اجتماعی و اقتصادي شهر
است .دسترسیها از بازار جدا شده و به مركز محالت میرود .محالت به عنوان مکانی نیمه-
مستقل در شهرها مطرح است .سازمان شهري در دوره قاجار شامل ارگ(بخش دولتی و اداري
حاكم نشین) ،بازار(مركز خرید و فروش) ،مسجدجامع و دیگر مساجد و باالخره محالت
مسکونی میگردد .در راستاي بازارها گروههاي صنفی تمركزي نداشتهاند ،بلکه در بازارهاي
انشعاب یافته از بازار اصلی استقرار داشتند .در این دوره مسجدجامع ،بازار و مركز حکومتی و
فضاهاي شهري جایگاه ویژه دارند .از عناصر شهري ویژه این دوره گسترش تکایا و حسینیه-
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هاست .از دیگر خصوصیات آن میتوان مراكز اداري و سیاسی و قضایی را نام برد(شیعه،
.)233-237 :9336
تصویري اجمالی از فضاي كالبدي شهر ایرانی پیش از عهد ناصري؛ یعنی دوران سلطنت آغا
محمدخان ،فتحعلی شاه و محمد شاه قاجار ،بر اساس گزارشهاي دیپلماتهاي اروپایی،
مسافران و هیئتهاي مبلّغان مذهبی ،توسط همبلی كه از آن به شهر سنّتی تعبیر میكند ،ارائه
شده است .وي برخی از گزارشهاي سر ویلیام جونز ،كینر ،الیارد ،جرج فورستر ،جیمز فریزر
و جیمز موریه را نقل كرده است كه نکاتی از آنها درباره سیماي برخی از شهرهاي این دوره به
دست میآید(ر.ك :همبلی .)575 -565 :9337 ،برخی از این مسافران ،شهرهاي این دوره ایران
را به نظر تحقیر مینگریستند و به خاطر فالكت ،كثافت و ویرانی آنها محکوم میكردند .آنها
پیوسته بر وجود دیوارهاي فرو ریخته ،بناهاي مخروبه و نیمه ویران و آثار تاریخی فراموش
شده ،تأكید مینمودند(همان .)567:در نگاه كینر( )kinneirاز اعضاي كمپانی هند شرقی
انگلیس كه بین سالهاي  9326تا 9333م .سفیر این كمپانی در ایران بود به عنوان یک ناظر
خارجی ،همة شهرهاي ایران ربع اول سده نوزدهم میالدي( سالهاي اولیه سده سیزدهم قمري)،
مثل هم بودند .دور آنها را یک دیوار گلی و گاه آجري فرا گرفته بود كه در آن به فواصل
منظم برجهایی گرد یا مربع احداث شده بود .خیابانها تنگ و كثیف و جوي آبی در میان آنها
جاري بود .خانه ها كه پست با بامی مسطح و از آجر یا گل ساخته شده بودند هریک حیاط
كوچکی داشتند كه دیوار بلندي آنها را احاطه كرده بود .خانهها پنجرهاي رو به خیابان
نداشتند یا به ندرت داشتند .قصرهاي بزرگان ،گرچه از بیرون ظاهر حقیري داشت ،در درون
مناسب و فاخر بودند .بازارها در بعضی شهرها ،بهخصوص الر و شیراز ممکن بود بناهاي زیبایی
داشته باشند اما مساجد ،منارهها و مدرسهها ،مهمترین آرایههاي شهرهاي ایران بودند (به نقل از
همان.)567 :
بهرغم اینگونه روایتها ،شهر قاجاري از طریق ادارهي شهر توسط تركیبی از نهادهاي مدنی
كه محالت تاریخی ،تبلور كالبدي آن بود به چنان انسجام كالبدي دست مییابد كه شاید پیش
از این هرگز در شهر ایرانی ،تجربه نشده بود .همه چیز از فرهنگ و اقتصاد ،عمران و آبادانی و
نظام اجتماعی در ارتباط با هم و براساس مضمون زندگی جاري شکل میگرفت و از همین رو،
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تضادي الینحل میان زندگی مردم و شهر ایجاد نمیگردید .نه معماري مزاحم شهر بود و نه
شهر مزاحم سکونت .بنابراین میتوان شهر قاجاري و به تبع آن نظام شهرسازي این دوره را
تکامل مفهوم مدنیت در تاریخ شهرسازي ایران دانست كه بسیاري از مفاهیم اجتماعی -مدنی
آن قابل بازشناسی است(منصوري و دیگران .)2-9 :9313،در ادامه ،این ساختار كالبدي-
فضایی ،بر اساس گزارشهاي موجود ترسیم میشود.
.5-7ساختار اداری -سیاسی و عناصر آن
در ساختار سیاسی -اداري ،تأسیساتی نظیر ارگ ،برج و بارو ،قصرهاي سلطنتی ،سفارتخانه و
كنسولگري  ،چاپارخانه و پست دولتی ،تلگرافخانه و ،...بخشی از فضاي كالبدي شهر را تشکیل
میداد كه در گزارش هاي سیاحان غربی عصر ناصري بازتاب یافته است .در این ساختار،
تأسیسا ت نوین در كنار بناهاي سنّتی ،فضاي كالبدي متفاوتی از شهر سنّتی پدید آورده است.
.5-5-7ارگ
شهر عهد ناصري ،ارگ را كه از عناصر اصلی شهرسازي اسالمی است ،به گونهاي دگرگونه
نسبت به دوران پیش از خود در كالبد خویش مییابد .میتوان ادعا نمود ،به غیر از ارگ
حکومتی تهران كه قصرهاي شاهی در آن واقع بود و بهواسطهي احداث عمارتهاي جدید
شکل آن دگرگون و در پایان سلطنت ناصرالدین شاه هیچ اثر و عالیمی نداشته است كه یکی از
سیاحان(كرزن )696 :9337 ،بتواند آن را در زمره ارگهاي قدیمی درآورد ،ارگهاي
حکومتی در بقیه شهرها یا در اثر مراقبت به همان حال قدیمی مانده و یا در اثر اهمالكاري و
غفلت ،قسمت هایی از آن مخروبه شده است .به نوشته ماركام ،شهر تهران قدیم مدور بود و
قریب یک فرسنگ دور آن می شد .بناي عمده در این شهر ارگ و عمارت سلطنتی بود كه
برج و باروي محکم داشت و خندقی دور آن حفر كرده بودند .دو سمت ارگ به قلعه شهر
منتهی می شد و دو سمت دیگر متصل به شهر بود .خندق ارگ از سمت شهر پلی چوبین داشت
كه از روي آن عبور نموده داخل میدان ارگ میشدند و به دربخانه پادشاه میرفتند .عمارت
سلطنتی تهران بسیار وسیع بود .حیاطها و باغهاي متعدد و حرمخانه بسیار معتبر داشت (ماركام،
.)36 :9366
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قصرهاي شاهی ،سفارتخانه روسیه و منازل صدراعظم و دیگر وزیران ،مدرسه دارالفنون و
زندانی براي حبس محکومین (پوالك ،)79 :9333 ،به همراه تاالرهاي بزرگ شرفیابی و سالم،
كالهفرنگیها ،گالريها ،باغها و استخرها (بروگش )973 :9331 ،از جمله قسمتهایی بوده كه
در درون ارگ شاهی در تهران قرار داشته است .تکیه دولت نیز در ارگ واقع بود(فووریه،
 .)913 :9331عالوه بر قصرها و عمارات اختصاصی شاه ،قصرها و ساختمانهاي دیگري نیز
بودند كه به دستگاههاي دولتی تعلق داشت .پارهاي از ساختمانها هم براي سکونت اشخاص
مهم و مقامات درباري اختصاص داده شده بود ،از جمله ساختمان معروف به سفارتخانه كه
مخصوص پذیرایی از سفراي خارجی بود .در قسمت غربی محله ارگ و سمت چپ خیابان
اصلی آن(از جنوب به شمال) ،عمارات و ساختمانهاي متعددي قرار داشتند كه قسمتی از آنها
براي دیوانخانه یا محلّ ادارات دولتی ،از جمله دفترخانه اطاق استیفا و مستوفیها و غیره ،و
قسمت دیگري از آنها به عنوان منزل مسکونی وزرا و درباریان و پارهاي هم براي اصطبل
اسبهاي سلطنتی یا اسبهاي توپخانه اختصاص داده شده بود(بروگش .)973 :9331 ،شکل
ارگ تقریباً چهارگوش و با ساختو سازهایی كه در آن شده بود ،به ذوزنقه شباهت پیدا كرده
بود .به گزارش فووریه ،ارگ به صورت مثلثی منظم در وسط تهران واقع شده بود و از شمال
به خیابان مریضخانه و میدان توپخانه ،از جنوب به خیابان جبهخانه ،از مشرق به خیابان ناصریه و
از مغرب به خیابان جلیلآباد محدود میشد .خیابانهایی كه به ارگ منتهی میگشت بهوسیله
دروازههایی محافظت میشدند و هرگاه كه قراوالن محافظ دروازهها به بستن دروازهها مبادرت
میكردند ،ارتباط ارگ و شهر قطع می شد .در باالي یکی از سردرها ،همان كه به میدان ارگ
راه داشت ،نقاره خانه قرار داشت .در وسط میدان ارگ كه میدان شاه هم گفته میشد ،توپ
مروارید مستقر بود (فووریه.)237 .)915 -916 :9331 ،
شایان ذكر است كه بهواسطه احداث موزه(فووریه )299 -231 :9331 ،و كاخهاي
شمسالعماره و بادگیر و دیگر ساختمانهایی كه ناصرالدینشاه در درون ارگ تهران برآورد،
قسمتهایی از دیوارههاي ارگ را خراب كرده و به محیط آن افزودند؛ این اقدام موجب شد
آن چه كه به عنوان محافظ ارگ در گذشته كاربرد داشته ،یعنی خندق اطراف ارگ و
توپ هاي تعبیه شده در باروهاي آن ،از كارایی افتاده و چنان كه یکی از سیاحان بیان داشته در
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آن زمان« ،خندق پر شده و توپها را به قورخانه منتقل كردهاند»(اورسل.)963 :9353،
حصارهاي كهنه و بلند ارگ در قسمتهایی كه بناي تازهاي نشده بود همچنان برپا بود و قصر
سلطنتی كه نصف ارگ را گرفته بود در وسط این حصار ساخته شده بود(فووریه.)915 :9331 ،
در باب ارگهاي حکومتی در دیگر شهرها نیز اگر از خرابیاي سخن نرانده باشند كه بر سر
ارگ حکومتی آمده است(دیوالفوا ،)291-223 :9313 ،تنها به این ختم میشده است كه از
ارگهاي قدیمی و تاریخ بنا و قدمت و آثار تزئینی آنها یاد میكردند.
.7-5-7برج و بارو
شهرها در زما ن ناصرالدین شاه نیز همچون دوران گذشته ،خویش را محصور در دیوارهاي شهر
می یابند و بدین طریق خود را از دست تعدیاتی كه از بیرون بر آن وارد میشده ،مصون
میداشتهاند .خشت خام و مالط كاهگل همچنان مصالح عمده و اصلی ساخت این شهرها بوده،
بارو در تمامی اطراف شهر كشیده می شد و در آن برجهایی براي نگهبانی و دروازههایی براي
آمدوشد تعبیه میكردند .اگرچه شکل باروي بسیاري از شهرها «مانند دایره تمامی»
بوده(دیوالفوا ،)239 :9313 ،ولی در بعضی شهرها نیز بهواسطه ساخت و سازهایی كه همواره
انجام میشده و تخریب و خرابیهایی كه به وقوع میپیوسته ،شهر از حالت دایرهوارگی خود
خارج شده و به شکلی دیگر در میآمده است .برجها را اغلب محکمتر میساخته و گاهگاهی
از آجر در بناي آنها استفاده میكردهاند .در دروازههاي شهر نیز پیش میآمده كه از آجرهاي
مینایی استفاده كرده و آنها را تزئین مینمودهاند(موزر .)263 :2536 ،براي مستحکمتر كردن
زمینه دفاعی شهر در پاي دیوار بیرونی خندقی حفر میكرده و در آن آب جاري مینموده ،تا
مانع دسترسی دشمنان به دیوارها بشوند .بلندي حصارها گاه بهطور متوسط  7تا  3متر بوده
است(براون .)935 :9337 ،خندق در حقیقت وسیلهي دفاعی و حفاظی براي شهر به شمار
می رفت .پس از خندق ،حصار و دیوار بلند خاكی شهر وجود داشت كه در هر پنجاه یا شصت
متر داراي یک برج بود كه در آنها توپها را مستقر كرده و افراد پیاده هم میتوانستند در آنها
مستقر شده و از سوراخهاي برجها مهاجم را زیر آتش خود قرار دهند .تهران داراي شش
دروازه بزرگ بود .در اطراف هر دروازه دو برج مستحکم و بزرگ دژمانند وجود داشت كه از
آجر و سنگهاي الوان ساخته شده بود و با انواع كاشیهاي خوشرنگ تزیین شده بود
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(بروگش .) 976-975 :9331 ،این وضعیت در آغاز قاجار نیز وجود داشته چنانچه در گزارش
گاردان اشاره شده در تهران جلوي هر دروازهاي از  233تا  333قدم برجی گلی ساختهاند و
روي آن را اندود كرده و خندقی نیز گرداگرد تهران هست كه هیچ قسمت آن از قلعه دیده
نمیشود (گاردان.)936 :9362 ،
میان دروازههاي تعبیه شده در باروها و محالت شهر نسبت كاركردياي برقرار بوده و هر
محله با دروازهي مخصوص به خود با بیرون از شهر مرتبط بوده است .چریکف در باب رابطه
دروازه و محالت ،شهر همدان را مبناي قیاس گرفته و گفته است« :دروازههاي شهر را محله
چندي است كه هر یک درب دروازه براي یک محله قسمت گردیده ،در هنگام ضرورت كه
اتفاقی میافتد و اغتشاشی فراهم میآید ،دروازه ها را بسته و مردم مشغول تکالیف الزمه و
پیشرفت كارهاي خود میگردند .این دروازهها از هر حیث براي اهالی آن شهر نفع كلی دارد.
در بیشتر شهرهاي ایران دروازه ها را به همین وصفی كه ذكر كردیم ،موضع
نمودهاند»(چریکف.)13 :9337 ،
الزم به تأكید است كه بروج و باروي شهر از آغاز دوره ناصري رو به تخریب نهاد .این
تخریب ابتدا در تهران و سپس به آهستگی با ورود به دوره بعد یعنی شهرسازي عهد پهلوي در
سایر شهرها نیز نمود پیدا میكند .با اقدام ناصرالدین شاه در 9236ق .براي توسعه شهر تهران
كه به واسطه افزایش جمعیت آن ،این توسعه به نظر اجتنابناپذیر میآمد ،دست اندركاران و
كارگزاران تمام برج ها و باروها و استحکامات دفاعی سابق را خراب و خندق را پر كردند و
مساحت شهر را افزایش دادند(اعتمادالسلطنه .)936 ،31 ،33 ،53 /9 :9363 ،از این تاریخ به بعد
برج و بارو در تمام شهرها از اهمیت و اعتبار خود خارج میگردد.
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تصویر  :9نمایی از ارگ شهر مشهد

تصویر  :2نمایی از دروازه قرآن شیراز

.3-5-7قصرهای سلطنتی
ایجاد قصر از مظاهر قدرت سالطین در ادوار تاریخی محسوب میگردیده و پادشاهان قدرتمند
به شکل معمول براي نشان دادن قدرت حکومت خویش در ایجاد قصرهایی رفیع كوشش
فراوان مبذول می داشتند .چنین قصرهایی گاه منزلت دارندگان خود را نسبت به پادشاهان دیگر
به نمایش می گذاردند كه خود بیانگر ظهور عصر نوین با قدرت متمركز دولتی بود .در زمان
سلطنت ناصرالدین شاه اهتمام كمتري به قصر جدید میشد و تنها تعداد اندكی قصر در
محدوده ارگ شاهی تهران و تعدادي در بیرون از آن ایجاد شد .در سایر شهرها كمتر ذكري از
قصرهاي جدید به میان آمده و حکام والیات ،كه معموالً از فرزندان و خویشاوندان شاه بوده و
یا افرادي مرفهالحال بودند ،بیشتر در همان قصرهاي قدیمی بهسر میبردند .آنچه در مورد
قصرهاي ناصرالدین شاه در ارگ شاهی مطرح است این است كه این قصر بیش از نیمی از
محیط ارگ (نگارستان) را در بر می گرفت .قسمتی از قصر متعلق به حرم شاهی ،و ورود و
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خروج به آن براي غیر ممنوع بود ،به این قسمت اندرونی میگفتند .قسمتی دیگر از نگارستان
در زمان فتحعلیشاه ساخته شده بود كه به صورت چند برج دایرهوار ساختمانهاي آن را
برآورده و در ساخت این قسمت و تزئین داخل آن شیوه اروپایی به كار گرفته بودند(اورسل،
295 :9362؛ شیل .935 :9362 ،فووریه .)233 :9331 ،حیاط بزرگ اندرونی باغچههایی مربع
شکل با درخت هاي چنار بلند داشت و در وسط آن ،عمارت دو طبقهاي به نام خوابگاه بود كه
شاه معموالً شبها در آنجا استراحت میكرد .عمارت خوابگاه مربع شکل و بر روي زمین
كمارتفاعی ساخته شده بود .دورادور آن غالمگردشی با ستونهاي عدیده بود و توسط پلکانی
به طبقه اول راه داشت .در جلوي آن ،سردري به شکل طاق وجود داشت كه در وسط این
سردر یک پلکان مرمري با پانزده پله بنا شده بود .عمارت خوابگاه از باال منتهی میشد به بامی
مسطح و چهار طرف عمارت با حجاري و سرستونهاي گچی و نقوش گچبري تزیین شده
بود(فووریه.)232 -239 :9331 ،
قسمت بیرونی قصر سلطنتی یعنی گلستان مركب از چند عمارت بود كه شاه بر حسب عادت
روز را در یکی از این عمارات سر میكرد .گلستان باغ وسیعی بود تقریباً مربع شکل كه
درختهاي مختلف داشت و در همهي فصول گلكاري شده بود .چند حوض بزرگ نیز
داشت كه هواي باغ را خنک نگاه میداشت(همان .)915 :عماراتی كه در دور گلستان ساخته
شده بود عبارتند از عمارت موزه در جهت شمالی ،شمسالعماره در مشرق ،عمارت بادگیر در
جنوب و عمارتی كه به تازگی به سبک معماري عهد لویی شانزدهم در سمت مغرب بنا شده
بود .این عمارات بهوسیله بناهاي كماهمیتتري به همدیگر مرتبط میشدند و بر دیوار آنها
سربازانی تفنگ به دوش نقاشی كرده بودند(همان .)916 :عمارت بادگیر را به این جهت كه
چهار بادگیر در چهار طرف آن به شکل برج درست كرده بودند به این اسم میخواندند .سمت
چپ آن قوشخانه بود كه در این زمان متروك افتاده بود و سمت راست آن زینخانه قرار
داشت كه پر از زین و یراق بود .نماي جلوي آن كه عریض بود و پنجرههاي شیشهاي داشت
متوجه باغ گلستان بود ولی پلکان مرمر آن در داخل حیاطی بود كه دَر آن در طرف راست
عمارت باز میشد .در انتهاي همین حیاط ،كارخانههاي الماستراشی سلطنتی قرار داشت .در
عمارت بادگیر تعدادي مجالس نقاشی جالب كار هنرمندان ایرانی وجود داشت(همان-913 :
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 .)911عمارت رفیع شمس العماره با دو برج در انتهاي گلستان ساخته شده بود .این قصر كه بر
شهر تهران اشراف داشته روبهروي بازار واقع شده بود و محلی براي نظاره جمعیت بود كه به
سبکی اروپایی بنا نهاده شده بود .دو غرفه در كنار برجها تدارك دیده بودند كه مزیّن به
كاشیكاري هاي زیبایی بوده و از تعدادي پنجره برخوردار بود كه خود از تعدادي شبکه
بهوسیله آجر ساخته شده بود .ایوانی به سبک ایتالیایی در آن تدارك دیده بودند كه بهوسیله
پلکانی به یک استخر ختم میشده است(كرزن .639 :9337،فووریه.)913 -917 :9331 ،
اطاقهاي شمسالعماره مخصوص اهل حرم بوده (فووریه )913 :9331 ،و كرزن به اشتباه این
نظر را رّد كرده است(كرزن .)632-639 :9337،جلوي در بزرگ عمارت شمالی جلوخانی بود
داراي دو ردیف ستون كه روي آنها باالخانهاي ساخته بودند .طرف چپ آن موزه و طرف
راست اطاقهایی قرار داشت كه بزرگترین آنها را اطاق الماس میگفتند و سراسر آیینه -
كاري بود .پایینتر از این اطاق ،نارنجستان قرار داشت .نارنجستان باغی دراز و زمستانی بود كه
در آن درخت هاي نارنج بسیار پرورده بودند و نهر آب صافی در مجرایی از مرمر آرام آرام از
میان آن میگذشت(فووریه )239 ،917 :9331 ،و لطافت دلپذیري به آن میداد .نارنجستان
داراي یک تاالر بزرگ بوده و قسمتهایی از دیوار آن را با مرمر سبز پوشانده و بر آنها
حاشیههایی از طال كار نهاده و كف آن را با كاشیهاي آبی مفروش كرده بودند(اورسل،
 .)957 :9362در مجموعه قصر سلطنتی ناصرالدین شاه عمارت منفردي در میان باغ به نام
تختخانه بنا شده بود كه تخت معروف مرمر نیز در آنجا بود و سالم مخصوص شاهانه در این
عمارت برگزار میش د .تاالري كه این تخت در آن قرار داشت چنان بزرگ بود كه از جهت
ارتفاع با قصر سلطنتی همدوش و جلوي آن بهكلی باز و متکی به دو ستون بلند مارپیچی شکل
بود كه آنها را با گُل و بوتههاي كمرنگ ظریفی مزیّن ساخته بودند(فووریه.)977 :9331 ،
.4-5-7سفارتخانه و کنسولگری
در پی آمدوشدهاي سفراي خارجی و ایرانی به دربارهاي یکدیگر و مقیم شدن هیئت
سفارتهاي خارجی در تهران در دورهي پیش از ناصرالدین شاه ،سفارتخانههایی به آنها
اختصاص داده شد (در سفرنامه هاي پیش از دوره ناصري به محل احداث این سفارتخانهها
اشاره نشده است)؛ ولی كار اصلی سفارتخانهها و افزایش تعداد سفارتخانههاي دول كاملهالوداد
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در تهران با سلطنت ناصرالدینشاه قاجار نضج گرفت .در اوایل سلطنت وي كشورهایی چون
روسیه ،انگلستان ،فرانسه و عثمانی و دولت پروس داراي سفارتخانه در تهران بودند؛ هرچند
طولی نکشید كه هیئت سفارت پروس به وین فرا خوانده شدند(پوالك217 :9333 ،؛ بروگش،
 .) 276 :9331در همین دوران بود كه براي اولین بار بر شمار و فعالیت كنسولگريهاي دول
خارجی در شهرهاي ایران افزوده شد .فووریه از فعالیت سفارتخانههاي فرانسه و انگلیس
صحبت كرده است(.)237 ،236 :9331
عنصر دیگر سیاسی كالبد شهرها ،كنسولگريهایی بودند كه با بیشتر شدن روابط ایران و
كشورهاي غربی در بسیاري از شهرهاي ایران دایر گردید .بسیاري از این كنسولگريها به تجار
و اتباع كشورهاي اروپایی در خاك ایران خدمات ارائه میدادند و به عنوان پناهگاه آنها
محسوب میشدند .گاه آنها را به گونهاي بزرگ دیده و قابل ستایش یافتهاند كه از آنها
بهعنوان «شهر كوچکی»(دوگوبینو )13 :9369 ،یاد كرده و گاهی تأسیس آنها را «مبدأ دوره
جدیدي براي تاریخ شهري» (كرزن )292 :9337 ،دانستهاند .كنسولگريها نیز همان مزایایی را
داشتهاند كه سفارتخانهها از آنها برخوردار بودهاند .ساختمانی كه اختصاص به محل سکونت
سفیر روس و اعضاي سفارت و قزاقهاي محافظ آنها داشت در شمال ارگ واقع بود .پس از
واقعه قتل گریبایدوف سفیر وقت روس به دست مردم ،دولت موافقت كرد كه براي اقامت،
محلی را در داخل ارگ در اختیار سفیر روس قرار دهد كه نظیر چنین واقعهاي دیگر روي
ندهد(بروگش .) 973 :9331 ،در نزدیکی همین ساختمان سفارت روس ،در زمان ناصرالدین
شاه ساختمان دارالفنون احداث شد .در وسط این ساختمان مستطیل شکل ،حیاطی وسیع با یک
حوض بزرگ قرار داشت و در اطراف آن حدود چهل اطاق به عنوان كالس درس بنا
كردند(همان.)933 -971 :
.1-5-7چاپارخانه ،پست دولتی و تلگرافخانه
در فضاي كالبدي شهر دوره قاجار ،چاپارخانه و تأسیسات جدیدي نظیر پُست و تلگرافخانه نیز
شکل گرفتند .مهمترین رسالت محوله به چارپارخانهها ،حمل محمولههاي پستی دولتی و
فرمانهاي دربار ،از پایتخت به شهرهاي دیگر و در سوي دیگر حمل محمولهها از مراكز شهري
به پایتخت بود .چاپارخانهها از دیواري خشتی ساخته میشده و یک حیاط چهارگوش در كنار
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آن ها قرار داشته ،سردري بیضوي شکل داشته و در دو طرف در ورودي اتاقهایی تعبیه شده
بود ،كه چارپایان در آنها به استراحت بپردازند(اورسل .)32 :9353 ،اداره پُستی كه امیركبیر
در جنب چاپارخانه دولتی در پایتخت و دیگر شهرها بهوجود آورد ،كار ارتباط دولت با مراكز
شهري و كنسولخانهها و سفارتخانه ها و كشورهاي اروپایی را تسهیل و تسریع بخشید .در نتیجه
ایجاد پست و چاپارخانه ،بستهها و نامههاي پُستی از اروپا به سفارتخانهها و كنسولخانهها ارسال
می گردید .این موضوع را خانم شیل ،كه در اوایل سلطنت ناصرالدینشاه در ایران به سر می -
برده بیان میدارد و میگوید :ماهی یک بار پُست براي آنها بستههایی از اروپا میآورده
است(شیل.)65 :9362 ،
وضعیت نابهسامان پُست و چاپارخانههاي دولتی همچنان تا نیمه دوم سلطنت ناصرالدینشاه
دوام داشت تا اینکه وي در پی نخستین دیدار خود از اروپا ،درصدد برآمد اداره پُست و
چاپارخانه را به شیوهاي اروپایی درآورد .بنابراین عدهاي افراد مجرب از اروپا دعوت و در
ایران مشغول به كار شدند( كرزن .)636 :9313 ،پُست و ادارهي آن روزبهروز در حال پیشرفت
بود .بر اثر نیاز روزافزون مردم به خدمات پُستی و انجام گرفتن این خدمات به نحوي مؤثر و
كارآمد ،از سوي ادارهكنندگان و مأموران پُستی ،دیري نپایید كه در كمتر زمانی پُست ایران به
سامان شد .یکی از سیاحان دیدار كننده از تهران در این دوره ،اقدامات اصالحی شاه را در این
زمینه ستوده و بیان داشته كه دفاتر پُست در اغلب نقاط شهر پراكنده هستند و به مشتریان خود
خدمات ارائه میدهند(اورسل.)996 :9362 ،
تلگراف نیز از عناصر جدید الگو گرفته از غرب بود كه به اهتمام انگلستان به هدف ارتباط با
سرزمین هاي مستعمره خود در ایران ایجاد شد .این پدیده جدید در ایران اهداف دربار را در
برقراري ارتباط سریع تر مركز با ایاالت و والیات ،تقویت تمركز حکومتی و سركوب اقدامات
ضدّ دولتی میسّر ساخت .از این رو  ،تلگراف برقی از جمله آن دسته از عناصر تمدن جدید
غرب بود كه خیلی زود مورد توجه دربار شاهی ایران قرار گرفت .تسریع در ارسال اخبار به
اقصی نقاط حکومت ناصري این حکومت را بر آن داشت به سرعت درصدد ایجاد تلگرافخانه
در ایران برآید .در سالهاي اولیه سلطنت ناصرالدینشاه ،در شهر تهران «نخستین خط تلگراف
بین شهر و قصر شاه كشیده شد»( پوالك .)291 :9333،با ایجاد ساختمانهاي تلگرافخانهها در
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شهرها ،این بنا نیز در فضاي كالبدي شهر ایرانی نمایان شد و در كنار سایر بناهاي سنّتی توجه
سیاحان را به خود جلب كرد و در نوشتههاي خویش از آن یاد كردهاند.

تصویر  :3نمایی از چاپارخانه میبد

تصویر  :6نمایی از ساختمان تلگرافخانه چاهبهار

.7-7ساختار اقتصادی و عناصر آن
فضاي كالبدي شهر ایرانی عصر ناصري در بُعد ساختار اقتصادي شامل بازار ،كاروانسرا و بانک
بوده است.
.5-7-7بازار
بازار را نه تنها جغرافیدانان و محققان اسالمی وجه مشخصه شهر میدانند ،بلکه دانشمندان
غربی نیز شهر را مركز مبادله كاال و كانون اصل تجارت شناختهاند(سرایی.)25 :9331 ،
تحوالت ساختارهاي كالبدي و اجتماعی كه در ابتداي عصر قاجار شکلی آرام و در اواخر این
دوره و دوران بعد ،شتاب فزونتر به خود گرفت باعث اُفت نقش بازار و در مواردي فروپاشی
كانونی ترین عنصر شهر سنّتی ایران گردید .آنچه مشخص است دوران قاجار در ابعاد كالبدي
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عصر بالنسبه پرتحركی در توسعه ساختار بازار است .در اواسط این دوره مقارن با سلطنت
ناصرالدی ن شاه و دوران پس از آن استقرار عناصر ناسازگار با شرایط كالبدي بازارها باعث تغییر
در عملکرد مركزیت بازار و بدل شدن آن به عنصري حاشیهاي شهر میشود .در این باره
سفرنامهها ضمن برشمردن ویژگی ها و عناصر كالبدي بازارها زمینه تغییر شکل و در نهایت
تغییر عملکرد آن را از دیدگاه تاریخی مورد توجه قرار دادهاند .در توصیف بازار و نقش آن در
شهر عهد قاجار آمده است كه «بازارها داالنهاي بلندي هستند با سقفهاي قوسدار كه در دو
طرف آنها مغازههایی تعبیه شده است .از این بازارها راههایی به كاروانسراها باز شده كه مقر
عمدهفرو شان است .پیش از اینها بازارها و كاروانسراها هم تنگ و هم كوتاه بود تا آنکه در
زمان وزارت میرزا تقی خان بازار وسیع امیر با كاروانسراهایش ساخته شد .وسایل و اثاث آن
مجلل؛ حیاطها و باغچه ها همه بزرگ و باشکوه ساخته شده و بعد از قصر سلطنتی دیدنیترین
چیز سراسر شهر تهران به شمار میرود .بازارهاي دیگر كه از نظر زیبایی در درجات بعد قرار
دارد به دنبال این بازار ساخته شده ،یا در خیابانهاي دورتر واقع شده است .به موجب یک رسم
قدیم ،پیشهوران یک رشته خاص ،بخشی از بازار را در اختیار دارند»( دیوالفوا ،)37 :9313 ،و
همچنین بازرگانان اهل یک شهر معین صنعتی ،مثالً یزد ،كاشان ،كرمان و غیره در كاروانسراي
معینی سکونت می گرفتند .گاه نیز كسبه متفرق یک شهر خاص از طرف حکومت به سکونت
در نقطه مشترك مجبور میشدند؛ مانند آنچه كه براي رشته كفاشان و كالهدوزان اتفاق افتاد(
پوالك .66 :9333 ،بروگش .)976 :9331 ،این توصیف كه در نیمه اول سلطنت ناصرالدینشاه،
از بازار تهران ارائه شده خود گویاي شکل بازار ،تغییرات در آن ،وجود اصناف و نقش دولت
در بازار است .اگر این تعریف را با در نظر گرفتن وضع اقلیمی دیگر شهرهاي ایران و رونق
صنعتی -تجاري بعضی از شهرها ،و در نظر گرفتن اینکه بیشترین تغییرات در مورد بازار تهران
روي داده است ،به عنوان شکل كلی بازارهاي ایران در نظر بگیریم ،پر بیراه نرفتهایم و
مستندات ما این نظر را تایید میكند(بروگش663 :9331 ،؛ وامبري263 :9339 ،؛ دوگوبینو،
916 :9369؛ براون .)653-655 :9337 ،تفاوتهایی كه بازار شهرهایی چون شیراز (بروگش،
663 :9331؛ كرزن )922 :9337 ،و اصفهان(كرزن )59 :9337 ،با بازار تهران داشتهاند ،مربوط
به شکل بناي بازارها بوده كه كموبیش قدیمی بوده و یادگار دوران رونق صفوي و زندیه
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بودهاند؛ و یا رونق آنها به واسطه تولیدات صنعتی بوده كه در ایران روزبهروز كمتر میشده
است.
طبیب فرنگی ناصرالدین شاه ،از بازار طاقدار تهران یاد كرده كه داالنهاي عریض و طویل آن
با پیچ و خمهایش موجب می شد كه مسافر اروپایی ناشناس بدون راهنما در آن گم شود .این
طاقهاي سقفدار ،عابرین و كسبه را در تابستان از شدّت آفتاب و در زمستان از برف و باران
حفظ میكرد .در نتیجه بازار در تابستان خنک و در زمستان از نفوذ سرماي بی حساب در امان
بود .از بازار اصلی بازارهاي دیگري منشعب میشد و انتهاي آن به یک میدان یا كاروانسرایی
میرسید كه آنجا بارهاي تجارتی را روي هم انبار میكردند .تمام ایام سال و در هر ساعت از
روز از صبح تا غروب این بازارها پر از جمعیت بود ،با این حال شترها و قاطرهایی كه بار
داشتند از آنجا میگذشتند .در بازار نماینده هر نوع شغل و تجارت و صنفی یافت میشد و
نمایندگان هر صنف در محلهاي مخصوص به خود استقرار داشتند .در دو طرف دیوارهاي
ضخیم بازار كه سقفها بر آنها متکی بودند قدم به قدم طاقنماهایی به اسم دكان و مغازه
ساخته شده بود كه سراسر آنها پر از كاال بود .در كنار هریک از این دكانها كارگرانی به
حرفه خود مشغول بودند .افراد اروپایی در بازار تهران در برابر قالیها ،پارچهها ،انواع اسلحه،
اشیاء عتیقه ،كتابهاي تذهیب شده و ظروف طالكاري به تماشا میایستادند و اگر طالب خرید
بودند بهتر از بازار تهران جایی را نمییافتند(فووریه .233 -223 :9331 ،نیز بروگش:9331 ،
.)976
 .7-7-7کاروانسرا
از نماهاي دیگر شهر ع صر قاجار ،كاروانسراهاي درون شهري است كه سابقه بناي آن به عهد
صفوي باز میگردد .گاه مکانی براي عرضه مالالتجاره بازرگانان محسوب گشته و به دلیل نبود
مسافرخانه جهت اقامت مسافران از آنها گاه بهعنوان اقامتگاه مسافران استفاده میشده است .در
آنجا مکانهایی براي پخت وپز موجود بوده است .وامبري یکی از كاروانسراهاي داخل شهر را
اینچنین توصیف كرده است« :در غالب اوقات دقیقاً در مركز بازارند و معموالً عمارت مربع
شکلی هستند كه هر ضلع آن به تعدادي حجره معین تقسیم میشود .هریک دري نیممدوّر دارد
كه هم در است و هم پنجره و به فضاي ایوان مانندي باز میشود كه از سطح زمین باالتر است و
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دورتادور بنا امتداد مییابد .اصطبل ها در زیر ایوان قرار دارد تا مسافر كه در طبقه باال اقامت
میكند بتواند اسب خود را در طبقه همکف زمین تیمار كند»(وامبري .)56 :9339 ،پوالك نیز
در توصیف یکی از كاروانسراها نوشته است « :همه چهارگوش است و سردري مقوس دارد كه
بر باالي آن شاهنشینی تعبیه كردهاند ....پس از گذشتن از دروازه به صحن حیاطی میرسیم كه
چهارگوش است .در وسط حیاط سکویی هست كه معموالً باربران بارهاي خود را در آنجا
میگذارند ولی اغلب زیر آنها آبانبار است .دور تا دور صحن حیاط غرفههاي كوچکی است
كه ایوانی آنها را به هم مربوط میكند و در هركدام اجاقی براي تهیه و پختوپز غذا تعبیه شده
است .در پشت ساختمان اصطبل ها و انبارها قرار دارد .در سراسر این بنا به هیچ روي چوب به
كار برده نشده است؛ یکی از آن جهت كه از خطر حریق اجتناب كنند و دیگري از آنرو كه
چوبها را می شکنند تا براي سوخت مصرف كنند .در نتیجه در كاروانسراها از در و پنجره
خبري نیست»( پوالك.)336 :9333 ،

تصویر  :5نمایی از بازار تهران

تصویر  :6كاروانسراي فخرآباد بجستان
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 .3-7-7بانک
صرافی در تاریخ اسالمی ایران مکانی بوده كه كار مبادله و تبدیل براتها را برعهده داشته
است .این شیوه چه پیش از دوره سلطنت ناصرالدینشاه و چه در چهار دهه از سلطنت وي،
برقرار بوده است .تا اینکه «در سال 9333م9336 /ه.ق بانک جدید خاور درصدد برآمد كه
ایرا ن را در حوزه عملیات آسیائی خود وارد سازد و شعب نمایندگی در تهران ،مشهد ،تبریز،
رشت ،اصفهان ،شیراز و بوشهر باز كرد»(كرزن .)696 :9337 ،وجود شعبات این بانک در
شهرهاي فوق موجب گردید كه مردم شهرنشین به صورت تدریجی با كاركردهاي بانک آشنا
شده ،به درك و دریافتی ناقص و جزئی از نحوهي گردش پول ،شیوه و منافع پسانداز دست
یابند .پس از گذشت دو سال از عملیات این بانک ،امتیازنامه عملیات و شعبات بانک در
شهرهاي مختلف از سوي بانک شاهنشاهی ایران ،كه در سال 9319م9331 /ه.ق از طرف
ناصرالدینشاه در قبال تأدیه خسارت بارون جولیوس رویتر به او اعطا شده بود ،خریداري شد.
بدین ترتیب در تهران و دیگر شهرها شعبات بانکی احداث گردید و «در سال 9313م/
9333ه.ق .اسکناس هاي جدید با خط فارسی و عالمت شیر و خورشید در یک طرف و عبارت
انگلیسی و عکس شاه در سمت دیگر با ارزش یک تومان تا هزار تومان»( همان ،)623 :منتشر
می كرد .با تأسیس بانک در ایران ،این بنا به عنوان یک تأسیسات جدید در فضاي كالبدي شهر
عصر ناصري نمایان شد و در گزارشهاي سیاحان از آن یاد شده است .ساختمانهاي بانک
شاهنشاهی انگلیس و بانک استقراضی روس در تهران از این نمونهاند .در سیماي شهرهاي
سنّتی ایران ،چنین بنایی وجود نداشته است .این قاعده شامل دیگر مؤسّسات تمدنی جدید نیز
میشود.

تصویر  :7نمایی از بانک استقراضی روس
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تصویر  :3نمایی از بانک شاهی ،میدان توپخانه

 .3-7اماکن مسکونی -عمومی و زیرساختهای شهری
بخش دیگري ا ز فضاي كالبدي و معماري شهر ایرانی عصر ناصري را اماكن عمومی ،منازل و
زیرساختهاي شهري مانند شبکه آبرسانی تشکیل میداد .سیاحان غربی دیدار كننده از ایران
به این بخش نیز توجه كرده و در گزارشهاي خود به توصیف آن پرداختهاند.
 .5-3-7خیابان ،محله ،کوچه ،میدان
در عصر قاجاریه ،شهرهاي كشور و از جمله تهران به محلههایی تقسیم شده بودند و در رأس
هر محلهاي یک كدخدا قرار داشت كه امور آنجا را عهدهدار بود .بازارها هر كدام خود
داروغهاي داشت .داروغهها و كدخداها افراد خود را به گشت در قسمتهاي مختلف تحت
فرمان خود میفرستادند تا همهجا را زیر نظر داشته باشند و بازرسی كنند(بروگش-273 :9331 ،
 .) 272توصیف سیاحان از نظام محالت شهرهاي عصر ناصري به گونهاي است كه بیشتر آنان
در سفرنامه هاي خود كوچه و خیابان شهرها را غالباً كثیف و پر پیچوخم دیدهاند(پوالك،
76 :9333؛ دوگوبینو916 :9369 ،؛ اورسل929 :9362 ،؛ دیوالفوا259 :9313 ،؛ فووریه:9331 ،
 .)233 ،926به سبب ناهموار بودن كوچهها و خیابانها و ناامن بودن در شب ،مأموران پلیس به
مردم تهران اخطار میكردند كه براي حفظ امنیت خود ،شبها بدون فانوس از منزل خارج
نشوند(بروگش .266 :9331 ،كورف .)237 :9372 ،بایستهي گفتن است كه در كمتر شهري
دست به تعمیر ،احداث و یا خیابانسازي میزدهاند .تهران به عنوان پایتخت در این زمینه یک
استثنا بود .در تهران با افزوده شدن شمار ساكنان شهر ،طبیعی مینمود كه بر وسعت شهر افزوده
شود و ساخت و سازهایی در معابر عمومی به انجام برسد .این جریان در نیمه دوم سلطنت
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ناصرالدین شاه شتاب بیشتري گرفته و تغییرات اساسی در كالبد شهري رخ نمود(كرزن،
 .)635 :9337بیش تر این تغییرات در قسمت شمالی شهر ،كه محل استقرار اعیان و
سفارتخانههاي خارجی بود ،صورت پذیرفت(فووریه.)227 :9331 ،
به موجب این امر ناچار باید دیوارهایی كه شهر را محصور كرده بودند ویران گردیده و از
فضاي بیرون بر محیط شهر بیفزایند .محالت جدیدي احداث گردیده و خیابانهاي طویلی در
شهر پدیدار گردند .تا پیش از این تغییرات اساسی تهران به چهار محله بزرگ به نامهاي
عودالجان در شر ق ،سنگلج در غرب ،بازار در جنوب (شامل بازارها و كاروانسراهاي تهران) و
چالهمیدان در جنوب شرق تقسیم میگردیده و این غیر از محله ارگ شاهی و متعلقات منضم
به آن بوده است كه جداي از محالت دیگر بود .محله ارگ كه آن را ارگ مبارك سلطانی
مینامیدند تقریباً در شمال شهر واقع شده بود(بروگش .)976 :9331 ،خیابانهاي نوین را به
نحوي طراحی كرده بودند كه قسمت وسط براي عبور و مرور عابران و كالسکهها باشد و
قسمت هاي اطراف را مختص حیوانات باركش گردانیده بودند(سرنا .)69 :9363 ،كوچهها و
خیابانهاي عریض و وسیع (فووریه227 ،977 :9331 ،؛ براون )926 :9337 ،به شکلهاي نوین
احداث شده بودند و همگی خیابانهاي جدید را سنگفرش كرده بودند و خیابانی كه محل
زندگی اروپاییها و چند سفارتخانه خارجی بود شبها به وسیله چراغهایی روشن نگه داشته
میشدند(ویلز636 :9336 ،؛ كرزن .)637 :9337 ،یک عده از اعیان تهرانی در طرف مغرب
شهر یعنی در محله سنگلج و اراضی بین دروازه قزوین و دروازه باغشاه ،پاركها و باغهاي
بزرگی ساخته بودند كه یکی از آنها امیریه متعلق به نایبالسلطنه بود(فووریه .)239 :9331 ،از
نظر فضاهاي باز و میدانهاي وسیع ،تهران دچار كمبود بوده است .بزرگترین و زیباترین این
میادین ،سبزه میدان بود كه در فاصله كمی از دروازه ارگ واقع شده بود و در وسط آن حوض
آب بزرگی وجود داشت .از دروازه زیبایی كه در این میدان قرار داشت راهی به خیابانی در
محله ارگ منتهی می شد كه آن خیابان به میدان توپخانه در شمال ارگ میپیوست .بین خیابان
و میدان توپخانه سردر و دروازهاي بود كه میبایست از زیر آن میگذشتند .در باالخانه این
سردر ،نقارهخانه قرار داشت كه هنگام غروب نقارهچیها در آن مینواختند .از میدان توپخانه
كه در سه طرف آن توپهاي بزرگ و كوچک قرار داشت ،خیابانهاي متعددي به نواحی
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مختلف شهر منشعب میشد كه از همهي آنها مهمتر خیابانی بود كه به دروازه دولت می-
پیوست(بروگش.)977 -976 :9331 ،
هرچند كه نوشتهي زیر از دكتر فووریه در دهه آخر سلطنت ناصرالدینشاه ،ممکن است
موجب اطاله كالم گردد ،ولی به حدي گویا و دقیق است كه ذكر آن ضروري است« :میدان
توپخانه كه یک عده توپ در آن جا هست در شمال ارگ قرار دارد در حقیقت میدان مركزي
شهر است .از شش دروازه آن كه از آنها دو دروازه سمت ارگ مهمتر محسوب میشود به
چهار جهت شش خیابان بزرگ ممتد است كه در دو طرف غالب آنها درخت كاشتهاند و در
بیشتر اوقا ت سال بخصوص در بهار و پاییز از كنار آنها نهر آبی نیز میگذرند ،دو خیابان
الماسیه و ناصریه در جنوب كه به ارگ و بازار و محالت قدیمی پایتخت متوجهند ،خیابان
چراغگاز كه از آن هم میتوان به دروازه شمیران رفت و هم به ایستگاه راهآهن شاهعبدالعظیم.
خیابان دیگر خی ابان مریضخانه است كه راه قزوین و اروپا از آنجاست .اگر خیابان مریضخانه را
از طرف مغرب و خیابان چراغگاز را از طرف مشرق امتداد دهیم میتوان گفت كه تهران كهنه
در جنوب این خط و تهران نو در شمال آن قرار دارد .قسمت شمالی تهران به داشتن كوچههاي
زیبا و مستقیم و حیاط و باغهاي وسیع و عمارات زیاد ،ممتاز است؛ بهخصوص كه تمام
سفارتخانههاي خارجی غیر از سفارت روس كه در آخر خیابان چراغگاز در جانب قسمت
قدیمی شهر است بقیه در این قسمت شمالی واقع شده است .اگر از میدان توپخانه به سمت
شمال دو خیابان شمالی جنوبی را بگیریم عمارت صدراعظم و باغ اللهزار و سفارتخانههاي
ممالک اروپایی و ممالک متحده امریکا و عثمانی و عمارت و ابنیه جهانگیرخان وزیر صنایع و
باغ بزرگ امینالسلطان را در سر راه میبینیم .در برگشتن اگر خیابان سیفالدوله را اختیار كنیم
به عمارت بهارستان میرسیم كه امروز اقامتگاه یحیی خان مشیرالدوله است و باغ وسیعی دارد
كه مدرسه بزرگ سپهساالر با وجود عظمت به هیچوجه فضاي آن را تنگ نکرده است .كمی
فاصله از میدان بهارستان در ضلع جنوب غربی كوچهاي كه از آنجا به اللهزار برمیگردند
منزل شاهزاده ظلالسلطان واقع است و ظلالسلطان غیر از این خانه ،مالک پاركی است نزدیک
باروي شهر قریب به پارك امین الدوله .از میدان بهارستان اگر امتداد خیابان نظامیه را بگیریم
طرف دست چپ ما مسجد سپهساالر است بعد از آن به خانه محقر دوست من اعتمادالسلطنه
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میرسیم كه بی سر و صدا در آنجا در میان كتب خود زندگی میكند ،طرف دست راست
قبرستان قدیمی است و بعد از آن در چند قدمی سفارت روس به خیابان چراغگاز وارد
می شویم .میدان دیگر شهر میدان مشق است كه میدانی وسیع و محصور است و در قسمت
تازه ساز شهر و براي مشق نظامیان ساخته شده و گاهی هم شاه سپاهیان را در آنجا سان میبیند.
در میدان مشق نزدیک در غربی میدان توپخانه است یعنی همین كه چند قدم از این در خارج و
در خیابان مریضخانه داخل شدید به در میدان مشق میرسید .خیابان الماسیه كه داخل ارك
میشود و خیابان ناصریه یا خیابان شمسالعماره یعنی دو خیابان جنوبی میدان توپخانه راه
وص ول به محالت قدیمی شهراند و در این محالت جز ایرانی كسی دیگر ساكن نیست .كوچه -
ها و محالت تنگ و پرپیچوخم است ...كثافت آنها بینهایت است مخصوصاً پایین بازار و در
كوچههایی كه راه میدان قاپوق و میدان مالفروشها و محله یهوديها است ...محله بازار در
جنوب و جنوب شرقی ارك است و اختصاص آن به كوچههاي طاقداري است كه جابجا
سقف آنها را براي جریان هوا و رسیدن نور سوراخ كردهاند ...دَر بازار بزرگ در خیابان جبه-
خانه واقع است و جلوي آن میدان كوچکی است كه به آن سیزهمیدان میگویند (»... .فووریه،
.)223 -226 :9331
سی احان غربی در توصیف شهرها از مراكز آموزشی و مذهبی آنها نیز یاد كردهاند .براي
نمونه در تهران عصر ناصري از  97مدرسه و  99مسجد بزرگ و چهار امامزاده كه زیارتگاه
مردم بودهاند یاد شده است .در محله سنگلج  6مدرسه و  2مسجد ،محله بازار  5مدرسه و 6
مسجد ،محله عودالجان  6مدرسه و  3مسجد ،محله ارگ  2مدرسه و  9مسجد ،محله چالهمیدان
 9مسجد بدون مدرسه(بروگش.)933 :9331 ،

تصویر  :1سبزه میدان ،میدان اصلی شهر تهران در دوره قاجار

 / 33دو فصلنامه تخصصی تاریخ ایران اسالمی ،سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 9315

تصویر  :93میدان ارگ تهران

 .7-3-7منازل
نقشهكشی ،پیاده كردن نقشه ،پیریزي ،مصالح و شکل منازل در بیشتر شهرهاي ایران ،بهجز
تبریز و تهران -كه اولی زودتر و دومی دیرتر دستخوش تغییراتی به سبک اروپایی در شیوه
ساخت منازل شدند -در دوران سلطنت ناصرالدینشاه همچنان بر همان سیاق سابق بود .خانهها
را شبیه به هم میساختند و فقط از لحاظ اندازه و ارتفاع با همدیگر تفاوت داشتهاند .در پی
ساختمان كه نیم متر حفر میشده ،و به نظر میرسد براي نگه داشتن آن همه فشار كه بر آن
وارد میشده ناكافی بوده ،كمتر گل و آهک مخلوط میكردهاند و طبیعی مینماید كه به علت
نفوذ كردن رطوبت به پایهها ،كه هم از طریق جويهاي جاري در كوچههاي تنگ و هم از
طریق ریزش باران همیشه امکان مرطوب شدن را داشتهاند ،طولی نمیكشیده كه خانه از پاي -
بست ویران می شده است .شکل بنا غالباً در خانه فقرا یک طبقه و در خانه اعیان دو طبقه بوده
است .مصالح مورد استفاده همچنان خشت خام بوده و كمتر از آجر استفاده میشده ،مگر در
خانه اعیان و اشراف .بیرون خانهها را با مالط گل اندود ،و داخل خانه را با گچ سپید اندود
میكردهاند .حیاط منزل مستطیل شکل و در اطراف آنها اتاقهایی تعبیه شده بود كه حیاط را
محصور میكردند .دروازه خانه بیش از دو متر ارتفاع نداشته و با دربهاي چوبی محافظت
میشده است .بام خانهها را با چوب و خاك مسقف میكردهاند و الیهاي از مالط كاهگل
برروي آنها میمالیدهاند .خانهها پنجرهاي رو به كوچه نداشته و اغلب از داخل حیاط نور
میگرفتهاند(پوالك63 :9333 ،؛ سرنا66 :9363 ،؛ دوگوبینو16 :9369 ،؛ دیوالفوا53 :9313 ،؛
فووریه .)232 :9331 ،در اثر بارانهاي زمستانی گاه سقفها و دیوارهاي بناهاي خشت و گلی
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بر سر ساكنین و حیوانات فرو میریخت ،اصطبلها خراب میشد و حتی گاه بخشی از سقف
بازارها بر سر دكاندارها پایین میآمد و تلفات بسیار وارد میكرد(فووریه .)232 :9331 ،تعریف
فوق كه حاصل برداشت از سفرنامه هاي عصر ناصري است از سوي سیاحان در مورد بسیاري از
شهرهاي ایران به كار گرفته شده است .در واقع سیاحان تفاوتهاي كمی در ساخت بناي منازل
در ایران بیان داشتهاند .چنین تفاوت اندكی خود معلول تغییرات اقلیمی ایران بوده است .آنچه
مشخص است این است كه تغییراتی در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه در ساخت منازل ،مانع از
بسط این تعریف به صورت كلی بر تمامی شهرهاي ایران در دوران سلطنت وي شده است .اما
آن چه كه به عنوان تغییر ،و آن هم به صورت جزئی ،میتوان از آن یاد كرد تغییرهایی بود كه
ابتدا در تبریز(شیل )23 :9362 ،و سپس در تهران(كرزن636 :9337 ،؛ دیوالفوا)913 :9313 ،
در شکل منازل و قرار دادن پنجره هایی رو به كوچه به سبک اروپا و متأثر از منازل اروپاییان
ساكن در ایران در این دو شهر روي داد.
 .3-3-7شبکه آبرسانی و دفع فاضالب
امور آب و فاضالب در زندگی شهري بسیار حایز اهمیت است و شهرها بدون وجود
آبرسانی كافی -سواي سالم یا ناسالم بودن آب -نه توان احداث شدن و نه امکان گسترده
شدن را دارند؛ شهرهاي اوایل عصر قاجار بنا به پراكندگی جغرافیایی آنها در اقلیمهاي
گوناگون از شیوه متفاوت آبرسانی به داخل شهر و دفع فاضالب به بیرون شهر استفاده
میكردهاند .آب مشروب تهران مثل غالب شهرهاي دیگر ایران از قنات بوده و تمام آن از دامنه
البرز میآمده است .در زمان فووریه ،دهانههاي چاههاي این قنوات در تمام جلگه بیرون شهر
مخصوصاً در بیرون دروازههاي شمیران و دوشانتپه نمایان بوده است(فووریه .)963 :9335 ،در
اغلب شهرها آب را بهواسطه كاریز و جويهایی به داخل شهرها هدایت میكردند و پس از
عبور میان جويهاي باریک ،گاه سر باز و گاه سر پوشیده ،در كوچه و خیابان جاري گشته و
هر منزل یک شاخه از آن را به داخل حیاط میكشید(چریکف .35 :9337،فووریه:9331 ،
 .)233 ،965جوي هایی كه آب را به داخل شهر و منازل میبردند ،آبهاي باران و
فاضالبهایی را كه از شستن پدید میآمده و داخل كوچه سرازیر میشدند نیز با خود به
اطراف منتقل میكردند .در اثر وضعیت نامناسب توزیع آب از طریق مجاري روباز كه كثافات
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كوچه و راه از همانجا داخل آب میشد و بیشتر اوقات مردم اشیاء آلوده خود را هم در آنجا
می شستند ،هر از گاه بعضی از امراض به سرعت تمام شهر را دربر میگرفت و ابتالي عمومی
پدید میآمد(فووریه .233 :9331 ،اولیویه .)73 :9379،در بعضی از نقاط كشور ،مردمان آب
چاههایی را كه خود در منازل حفر میكردند ،مورد استفاده قرار میدادند .در تابستان ،مردمان
شهر براي رفع عطش و خنک كردن آب از یخهایی(اولیویه )73 :9379 ،كه از نقاط سردسیر و
مرتفع میآورده ،استفاده مینمودند .در بسیاري از شهرها به منظور خنک نگه داشتن آب،
مکانهایی به نام «آبانبار» (فالندن )13 :2536 ،یا یخچال (فووریه )233 :9331 ،میساختند،
مركب از یک اطاق در گودي با سایهبانی در زیرزمین كه از یک طرف آب به آن وارد
می شده و به خاطر عدم تابش نور خورشید به این مکان ،آب آن همواره خنک و قابل شرب
بوده است.
در شهرها براي لولهكشی آب ،از لولههایی از گل پخته [تنبوشه] در مالطی از گل رس استفاده
میشد كه پس از خشک شدن بهصورت پوشش نفوذناپذیري درمیآمد و سالیان دراز دوام
میآورد (دروویل .)59 :9337،بهواسطه اینچنین شبکه لولهكشی ،بسیاري از شهرها از آب
آشامیدنی برخوردار شدند .به نوشته گیلمور ،هیچ نقشهاي در مورد آبرسانی شهر وجود
نداشت .تقریباً چهل قنات آب را از تپههاي اطراف به تهران میآوردند .طول آنها از  7تا 93
كیلومتر و عمق آنها با توجه به ناهمواري زمین تغییر میكرد .در بیشتر قنوات ،آب چاه و در
بعضی از آنها آب رودخانه جریان داشت .میزان آب ثابت نبود .در بهار و زمستان آب قنوات
زیاد ولی در تابستان كم میشد .به همین دلیل در منازل آبانبار براي ذخیره نمودن آب وجود
داشت(گیلمور.)71-76 :9356 ،
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تصویر  :99نظام آبرسانی شهر تهران در دوره قاجار

 .3نتیجهگیری
ظهور عصر قاجار كه نه توانست به تمامی نویدبخش یک حکومت متمركز دولتی باشد و نه به
مانند حکومت هاي ترك پیش از خود نقش یک حکومت ممتاز با مشخصه ملوكالطوایفی را
به درستی ایفا كرد ،كشور را به اجبار در مدار ارتباط با دول اروپایی و عناصر تمدنی ناشی از
انقالب صنعتی آنها قرار داد؛ بدینسان شالوده ورود ایران به مناسبات بیبرنامه جهانی را مهیا
ساخت .در این مناسبات ،ایران تا آغاز سلطنت ناصرالدینشاه یک جامعه كامالً سنتی با اندكی
تغییر در عناصر كالبدي خود كه همواره منطبق بر شرایط واقعی آن بوده است ،جلوه میكند .با
روي كار آمدن ناصرالدینشاه ،دوره جدیدي در تاریخ قاجاریه آغاز میگردد .با مسافرت شاه
به اروپا و مشاهده تمدن جدید غرب كه متناسب با شرایط خود ،منتج به دستاوردهاي نوینی
براي جامعه صنعتی شده بود ،اقدامات اصالحی آغاز شد كه همانند دیگر اقدامات منشأیی
خارج از بطن جامعه شهري داشت و تنها با عاریه گرفتن عناصر غربی بدون داشتن زمینههاي
الزامی و نیز عدم توجه به پذیرش این عناصر از سوي جامعه سنّتی شهري به مورد اجرا درآمد.
در این دوره ،تلگراف از عناصر جدید الگو گرفته از غرب در ایران ایجاد شد ،بانک به مثابه
مركز تبادالت پولی تأسیس گردید و بر شمار و فعالیت كنسولگريهاي دول خارجی در
شهرهاي ایران افزوده شد .ساختمان هاي تلگرافخانه ،پست ،بانک ،كنسولگري ،شبکه آب -
رسانی و غیره در كنار سایر بناهاي قدیمی ،فضاي كالبدي شهر ایرانی را متفاوت از شهر سنّتی
شکل داد.
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عصر ناصري به لحاظ كالبدي ،برج و باروي شهرها خصوصاً اطراف تهران را در برخی از
مواضع تخریب ساخته و بدینسان بر گسترهي كالبدي شهر افزود؛ بازار دوباره توسعه یافت،
خیابانهاي تازه اي كشیده شدند ،چندین هتل و مسافرخانه به سبک اروپایی چه توسط دربار و
چه توسط خارجیهاي مقیم ایران ،ساخته شد .موزهاي در دارالعماره ایجاد شد و چندین شعبه
بانک خارجی دایر گردید .بهتدریج فعالیت اروپاییان در بازار ایران و تمامی پایههاي اقتصادي
شکل مشهودتري به خود گرفت .ادامه چنین تطوري با فروپاشی بازار و زوال قدرت اقتصادي
آن ،آستانه ورود ایران به عرصه جهانی را میسّر ساخت و به تبع آن تأثیرپذیري از فرهنگ و
عناصر غربی در شهرسازي دوران پس از خود را به ثیوت رساند .این روند سرانجام منجر به
تقابل و فروپاشی نهادهاي قدیمی و تاریخی شهر كه به نوعی هویت و شناسنامه شهري محسوب
میشدند ،گ ردید .این تغییرات ابتدا به شکل محتوایی و سرانجام در دوران پهلوي دوم به شکل
كالبدي به فروپاشی تمامی اركان سنّتی شهرسازي ایرانی -اسالمی انجامید .این اركان پس از
این ،نه به عنوان سازماندهنده شهري بلکه تنها به عنوان عناصري نمادین در شهر بهشمار میآمد
كه در پارهاي از اوقات ارزش تاریخی آن بنا از كاركرد پیشین خارج و به شکل موزه و بدون
استفاده درآمده بود ،از این رو در طرح هاي شهري ،این اركان سنّتی نه به منزله دیباچه نهاد
شهري بلکه به عنوان موانع عمران و نوسازي شهري محسوب گردید .اینک شهر ایرانی به
یکباره و بهدور از گذر از تحوالت مقطعی و منطبق با شرایط تاریخی و محیطی خود گام به
دورانی نهاده كه شهروند آن هرچه بیشتر با مفهوم مدنیّت در آن بیگانه گردیده و شهر را
عنصري نوین منتج از جریانهاي سیاسی و اقتصادي جدید میدانند كه نهایت امر به برداشتی
سهلانگارانه از شهر و شهرنشینی انجامیده و هویّت ساكنان خود را در ازمنه تاریخی وانهاده و
به عصر جدید پا میگذارد.
پینوشت:
تمام منابع مربوط به عکس دوران ناصري مستخرج از مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سیاسی
است ،حدّ فاصل سالهاي .9275-9225
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منابع
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اجتماعی ،دوره  ،9ش.6
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اطالعات ،تهران.
براون ،ادوارد ( ،)9337یک سال در میان ایرانیان ،ترجمه مانی صالحی عالمه ،اختران ،تهران.
بروگش ،هینریش ( ،)9331سفري به دربار سلطان صاحبقران  ،9351-9369ترجمه محمدحسین
كردبچه ،چاپ سوم ،اطالعات ،تهران.
پوالك ،یاكوب ادوارد ( ،)9333سفرنامه پوالك(ایران و ایرانیان) ،ترجمه كیکاوس
جهانداري ،خوارزمی ،تهران.
چریکف ،سیاحتنامه مسیو چریکف ( ،)9337ترجمه آبگار مسیحی ،به كوشش علیاصغر
عمران ،امیركبیر ،تهران.
دروویل ،گاسپار ( ،)9337سفرنامه دروویل ،ترجمه جواد محیی ،گوتنبرگ ،تهران.
دوگوبینو ،كنت ( ،)9369نامههاي ایرانی ،ترجمه عذرا غفاري ،ثقفی ،تهران.
دیوالفوا ،ژان ( ،)9313سفرنامه مادام دیوالفوا ،ترجمه همایون فرهوشی ،دنیاي كتاب ،تهران.
رضوي ،ابوالفضل ( ،)9313شهر ،سیاست و اقتصاد در عهد ایلخانان ،چاپ دوم ،امیركبیر،
تهران.
سرائی ،محمدحسین (« ،)9331تحوالت بازارهاي ایرانی -اسالمی (مطالعه موردي بازار یزد)»،
فصلنامه شهرهاي ایرانی-اسالمی.
سرنا ،كارال ( ،)9363سفرنامه كارال سرنا(مردم و دیدنیهاي ایران) ،ترجمه غالمرضا سمیعی،
نو ،تهران.
سلطانزاده ،حسین ( ،)9362روند شکلگیري شهر و مراكز مذهبی در ایران ،آگاه ،تهران.
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__________ ( ،)9367مقدمه بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران ،چاپ دوم ،امیركبیر،
تهران.
__________ ( ،)9373فضاهاي شهري در بافتهاي تاریخی ایران ،دفتر پژوهشهاي
فرهنگی ،تهران.
شیعه ،اسماعیل ( ،)9363با شهر و منطقه در ایران ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران.
شیل ،ماري ( ،)9362خاطرات لیدي شیل ،ترجمه حسین ابوترابیان ،نو ،تهران.
عثمان ،محمدعبدالستار ( ،)9376مدینه اسالمی ،ترجمه علی چراغی ،امیركبیر ،تهران.
فالمکی ،منصور (« ،)9353سهم فضاي معماري در زندگی سنتی ایران» ،مجموعه مقاالت اولین
سمینار مرمت بناها و شهرهاي تاریخی ،دانشکده هنرهاي زیبا.
فالندن ،اوژن ( ،)2536سفرنامه اوژن فالندن به ایران ،ترجمه حسین نورصادقی ،چاپ سوم،
اشراقی ،تهران.
فووریه ،ژوآنس ( ،) 9331سه سال در دربار ایران ،ترجمه عباس اقبال آشتیانی ،چاپ دوم،
دنیاي كتاب ،تهران.
كرزن ،جورج ناتانیل ( ،)9337ایران و قضیه ایران ،مترجم غالمعلی وحید مازندرانی ،علمی و
فرهنگی ،تهران.
كورف ،بارون فیودور ( ،)9372سفرنامهي بارون فیودور كورف( ،)9335-9336ترجمه اسکندر
ذبیحیان ،فکر روز ،تهران.
گاردان ،كنت آلفرد دو ( ،)9362خاطرات مأموری ت ژنرال گاردان در ایران ،ترجمه عباس اقبال
آشتیانی ،به كوشش همایون شهیدي ،چاپ دوم ،گزارش فرهنگ و تاریخ ایران ،تهران.
گیلمور ،جان ( ،)9356گزارش بررسی شرایط صحیحه در مملکت ایران ،ترجمه محمدعلی
فقیه ،مجموعه درچنته بهروز ،تهران.
ماركام ،كلمنت ( ،)9366تاریخ ایران در دورۀ قاجار ،ترجمه میرزا رحیم فرزانه ،به كوشش
ایرج افشار ،فرهنگ ایران ،تهران.
منصوري ،كاوه ،پارسی ،فرامرز ،بدري ،نگار( ،)9313مجموعه مقاالت اولین همایش ملی
معماري و شهرسازي اسالمی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز.
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موریه ،جیمز ( ،)9336سفرنامه جیمز موریه ،ج ،2ترجمه ابوالقاسم سري ،توس ،تهران.
موزر ،هنري ( ،)2536سفرنامه تركستان و ایران(گذري در آسیاي مركزي) ،ترجمه علی
مترجم ،به كوشش محمد گلبن ،سحر ،تهران.
همبلی ،گاوین (« ،)9337شهر سنّتی ایران در دورۀ قاجاریه» ،تاریخ ایران دوره افشار ،زند و
قاجاریه ،از مجموعه تاریخ كمبریج ،زیر نظر پیتر آوري ،ترجمه مرتضی ثاقبفر ،جامی ،تهران.
وامبري ،آرمین ( ،)9339زندگی و سفرهاي وامبري(دنباله سیاحت درویش دروغین) ،ترجمه
محمدحسین آریا ،علمی و فرهنگی ،تهران.
ویلز ( ،)9336سفرنامه دكتر ویلز(ایران در یک قرن پیش) ،ترجمه غالمحسین قراگوزلو ،اقبال،
تهران.
یوسفیفر ،شهرام ( 9313الف) ،جستارهایی در مناسبات شهر و شهرنشینی در دوره سلجوقیان،
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران.
یوسفیفر ،شهرام (9313ب) ،شهر و روستا در سدههاي میانه تاریخ ایران ،پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران.
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