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چكیده

دورهي پهلوي را ميتوان سرآغاز تغييرات گسترده در سيستم اداري ،سياسي و اقتصادي و به ويژه شهري ايران
دانست ،فرآيندي كه هدف نهايي آن توسعه و نوسازي جامعه و حركت به سمت نوگرايي و تجدد بود .رشد شتابان
شهري و سياست نوسازي و توسعه شهري در دوره پهلوي در چهارچوب همين هدف اتفاق افتاده و عصري نوين در
تاريخ شهرسازي و شهرنشيني ايران آغاز شد .بازار مهمترين نهاد اقتصاديـ اجتماعي و صنعتي شهرهاي اسالمي به
حساب آمده ،در نتيجه بررسي اين نهاد بايد در بستر اصلي آن يعني شهر صورت گيرد ،چرا كه تحت تأثير مستقيم آن
بوده و در صورت بروز تحوالت در شهر ،بازار نيز با آن همراه ميشد .بازار اصفهان نيز در دوره پهلوي به موازات
دگرگوني هاي گسترده شهر ،تحوالت عميقي را تجربه كرد و از لحاظ كاركردي و كالبدي تحتالشعاع قرارگرفت.
تحقيق صورت گرفته بر آن است تأثير اين تحوالت را بر بازار اصفهان توصيف و تبيين كند .با اين فرض كه حكومت
پهلوي در طي سال هاي  1304تا  1357ش1925 /تا 1979م با ايجاد تغييرات گسترده در عرصههاي سياسي،
اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي و به ويژه صنعتي باعث شكلگيري سلسله تحوالتي در شهر شد كه بازار اصفهان
نميتوانست از عواقب آن به دور باشد .هدف پژوهش بازنمايي روند تاريخي تحوالت شهري در ايران و جايگاه بازار
سنتي ،تبيين عوامل مؤثر بر تحوالت شهري ايران در عصر پهلوي و نهايتاً بررسي اين تأثيرات در دو بعد
كالبديـ كاركردي بازار و اصناف آن است .در پژوهش حاضر با روش توصيفي تحليلي ،ابتدا به بررسي منابع
كتابخانهاي(تحقيقي و دست اول) پرداخته ،سپس با استفاده از مصاحبه و رجوع به مجموعه كتب اسنادي و همچنين
اسناد سازمان اسناد و كتابخانهي ملي ،متون آماري و روزنامههاي وقت ،اطالعات تكميلي با جزئيات بيشتر افزوده
خواهد شد.
واژگان کلیدی :تحوالت شهري ،پهلوي  ،اقتصاد سياسي ،بازار اصفهان ،اصناف
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در تاريخ ايران از ايام قديم بازار به مانند هسته اصلي امور تجاري شهر محسوب شده است.
بازار ايراني وراي عملكرد تجاري آن نهادي است اجتماعي كه عناصر زندگي جمعي چون عناصر
ديني ،سياسي ،تجاري و اجتماعي در آن متمركز شده است .از اين رو هرگونه مطالعه و پژوهش بر
روي بازا ر ايراني ،نيازمند بررسي بستر بازار ،يعني شهر است .چرا كه بازار بازتابي از ويژگيهاي
شهر بوده و تحوالت و تغييرات آن را به خوبي آشكار ميسازد.
دو عامل سياسي (پديد آمدن حكومتها) و عامل اقتصادي (تجارت و قرار گرفتن خاورميانه
بر سر راههاي مهم تجاري) نقش به سزايي در شهري شدن ارگانيك خاورميانه دارند .شهرها
بواسطه عناصري چون كرسي حكومت ،مقر توقف كاروانها ،مكان مبادله كاال و محل استقرار
صنايع كارگاهي و اصناف ،اهميت و گسترش مييافتند.
يكي از ويژگيهاي مهم فضاهاي شهري ،پويايي و تغييرپذيري آنهاست .بنابراين فضاهاي
شهري با تغييرات در عرصه فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي و تحول در مكانيسم آنها ،دستخوش
دگرگوني ميشوند .به عبارت ديگر شهرهاي تاريخي انعكاس كالبدي و ملموس روابط اجتماعي،
اقتصادي و فرهنگي بوده اند كه در آنها جريان داشته است .شهرهاي تاريخي مانند شهرهاي
امروزي با آهنگي سريع و شتابان شكل نميگرفتند؛ بلكه هماهنگ با نيازهاي مادي و معنوي جامعه
و با رشد و توسعهي تدريجي پديد ميآمدند(سلطانزاده18 :1367 ،و  .)29نكته قابل توجه آن
است كه اين تغييرات در همه وجوه كالبدي و كاركردي شهر رخ ميدهد .براي شناسايي فضاهاي
شهري ناگزير بايد به تحوالت و دگرگونيهاي آن نيز توجه كرد ،به خصوص به دليل حجم زياد
تحوالت اقتصادي ـ اجتماعي در نيم قرن اخير تغييرات فراواني در بسياري از فضاها روي داده
است.
فرضيهاي كه مي توان به آن اتكا كرد آن است كه شهر ايراني در دوران اسالمي از تداوم برخي
ويژگيهاي تاريخي زندگي شهري دوران ساساني قوام يافته بود .مهمترين جنبهي اين تداوم مربوط
به مفهوم شهر و رابطهي آن با نظام سياسي است و از سوي ديگر برخي از نشانههاي شالودهي
شهر باستاني در شهر اسالمي يافت ميشود .زمان حمله اعراب ،شهر در ايران رونق فراواني داشت.
بنابراين فاتحين عرب براي استقرار حكومت خود در سرزمين مفتوحه نياز به تبعيت از ساختارهاي
دولت قبلي داشتند ،بنابراين اهميت دادن به شهر ناگزير مينمود.
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با توجه به شواهد ذكر شده ميتوان چنين ادعا كرد كه فرهنگ اسالمي در سيماي شهرهاي
ايران و خصوصيات كالبدي و بافت اجتماعي و كاركرد آنها تأثير آشكاري برجاي نهاد .اولين تأثير
مهم فرهنگ اسالمي ،اهميت يافتن سازمانها و نهادهاي ديني در زندگي شهري بود و مسجد جامع
از اجزاء اصلي نظام اجتماعي شهر شد .قرن اول هجري دوره درخشاني براي توسعه بازارهاي
شهري در ايران نبود چراكه ايران  ،حكومت مستقل و قدرتمندي نداشت؛ اما از قرن سوم به بعد با
روي كار آمدن حكومتهاي مقتدر ،فعاليتهاي اقتصادي رونق يافت و به دنبال آن توسعه شهري
روي داد(سلطانزاده 20-21 :1383 ،؛ اشرف.)10 :1353 ،
شهر اسالمي مبتني بر چند كاركرد اساسي بود و بر پايهي همين كاركردها ،فضاهاي مورد نياز
خويش را بوجود ميآورد .مهمترين كاركرد شهر اسالمي ،كاركرد ديني آن بود كه در قالب مسجد
جامع و مساجد ديگر متجلي ميشد(فكوهي383 :1383 ،؛ اشرف.)14 :1353 ،
كاركرد ديگر شهر اسالمي ،اقتصادي است كه عمدتاً در قالب بازارها و يا سوقها ،سراها و
كاروانسراها نمود مييافت(اشرف .)14 :1353 ،مهمترين عامل رشد و تغيير چهره شهرها در دوره
اسالمي گسترش سريع بازارهاي داخلي و داد و ستد خارجي بود و شهرهايي چون اصفهان از نظر
اقتصادي از مهمترين شهرهاي ايران به حساب ميآمدند(پيگولوسكايا .)275 :1346 ،بازار در دوره
اسالمي باتوجه به اهميت كاركردي خود در بافت شهر اسالمي همچون ستون فقرات كالبد شهر
بود و از تحوالت شهري در دورههاي مختلف تأثير مستقيم ميگرفت.
بازارها در مسير راههاي اصلي شارستان و در نزديكي مسجد جامع قرار داشتند و به نوعي
نقش معبر مركزي شهر را ايفا ميكردند .همه راههاي ارتباطي از طريق بازار بود و بدين ترتيب
بازار مركز شهر محسوب ميشد .بازار از ميدان اصلي شهر شروع ميشد و تا دروازه شهر ادامه
مييافت در واقع مهمترين كانال ارتباطي شهر اسالمي ،بازار بود .به تدريج با افزوده شدن اماكني
چون مسجد ،كاروانسرا ،حمام عمومي ،زورخانه ،مدارس و حوزههاي علميه در بازار ،به
عملكردهاي آن افزوده شد و بازار بصورت مركز اجتماعي ،اقتصادي و خدماتي شهر در آمده و
عمالً مجموعهاي كامل از فضاهاي مهم شهري شد .بنابراين عالوه بر تجارت ،فعاليتهاي مذهبي،
حكومتي ،تفريحي ،قضايي و ساير خدمات شهري نيز در بازار انجام ميشد(فريورصدري:1374 ،
592؛ شارعپور .)61 :1390 ،در مجموع فعاليتهاي بازار در دورهي اسالمي را ميتوان به دو دسته
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كلي تقسيم كرد :فعاليتهاي اقتصادي(توليد ،تجارت و انبارداري) و فعاليتهاي غير اقتصادي
(فعاليتهاي مذهبي ،آموزشي ،اجتماعي و سياسي).
.1تحوالت شهری ایران در دوره پهلوی

با آغاز دوره پهلوي با توجه به رويكرد نوگرايانه اين حكومت و مدرنسازي جامعه ،از آنجا كه
شهر نماد تحول سياسي و اجتماعي و اقتصادي است ،بيش از هر پديده ديگري خصلتهاي تحول
و مدرنيسم را نمايان ساخت و بافت جديدي در شهرها با رشدي شتابان شكل گرفت .به بياني
ديگر در دورهي پهلوي ،توسعهي شهر تحت لواي انديشهي نوگرايي و از دست دادن معناي
تاريخي شهر ايراني انجام شد.
پهلوی اول و توسعه و نوسازی ایران

نوسازي در اروپا بر پايهي مدرنيته و با همراهي دولت ملي و مدرن و با تغييرات اجتماعي
وسيع به ظهور جوامع مدرن و توسعهيافته منجر شد .اين امر در كشور ايران و با شروع حكومت
پهلوي سرانجامي متفاوت يافت .تالشهاي گسترده رضاشاه در جهت نوسازي ايران به ايجاد
جامعهاي مشابه آنچه در غرب اتفاق افتاد نينجاميد .نوسازي در دورهي پهلوي اول شتاب فراواني
داشت و به دليل قدرت مطلقهي دولت ،نوسازي در سطوحي بيشتر بروز يافت كه عرصهي اعمال
قدرت انحصاري دولت بود و خبري از مشاركت گسترده جامعه نبود .بنابراين نوع توسعه و
نوسازي رضاشاه عمالً در سايه استبداد سياسي محقق شده و به بازتوليد خودكامگي سياسي
منجرشد.
نيكيكدي مواجههي ايران با مدرنيسم را از قـرن  19مـيدانـد .بـا آغـاز تحـوالتي گسـترده در
زندگي اجتماعي و اقتصادي ،ايران نيز تحت تأثيرات مثبت و منفي اين فرآيند قرار گرفت .اين امـر
در زمان رضاشاه سـرعت و شـدت بيشـتري داشـت(كدي 311 :1369 ،و  )322و سياسـت تجـدد
آمرانهي رضاشاه طي حكومت بيست سالهاش (1300_1320ش1921_1941/م) بـا گذشـت زمـان
موجب تغيير فضاي سنتي اجتماعي و سياسي ايران شد(اتابكي .)18 :1385 ،در مجمـوع توسـعهي
اقتصادي ايران تا قبل از 1304ش1925 /م ،بسيار كم بود و اين وضعيت خواسـته طبقـه متوسـط و
عالقمندان به نوسازي را برآورده نمي كرد .ايران در اين زمان به علت تمام ايـن عقـب مانـدگيهـا
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فشار زيادي را براي تغيير احساس ميكرد .اين احساس نياز با برنامهي نوسـازي رضـا شـاه همـراه
شد كه تأكيد آن «مدرن سازي از باال» بود و بر تحميل نهادهاي جديد بر ساختار قديمي متكـي بـر
زمين و كشاورزي اصرار ميورزيد(كدي )147-146 :1369 ،
رضا شاه بعد از رسيدن به قدرت ،اراده خود را بر نوسازي و اصالحات اقتصادي ،مالي،
آموزشي ،تجاري ،نظامي و اداري معطوف كرد .دولت پهلوي اول داعيهي اصالحات و نوسازي
داشت و بر زدودن آثار عقبماندگي از چهره ايران پافشاري ميكرد .رويكرد نوسازي و اصالحات
رضاشاه از باال و در داخل بدنه قدرت آغاز شد و بعداً در ميان روشنفكران به عنوان امري ضروي
اطالق و داراي مشروعيت شد(بهار،1363 ،ج .)17-16 :2بنابراين اين نوسازي يك وجهي نبوده و
ابعاد مختلف جامعه را در برگرفت .شهر و زندگي شهري نيز از اين قاعده مستثنا نبود ،به ويژه
اينكه شهر آيينهاي براي نمايان ساختن تفكرات مدرن دولت نيز به حساب ميآمد.
در روز پس از كودتا دگرگوني شهر به طريقي كه نماينده انقطاع عصر جديد و قديم و نشان دهنده
عزم قوي دولت در پيشرفت و توسعه كشور باشد ،ضروري مينمود .با نگاهي به تاريخ تحوالت
شهري ،ارتباط نزديكي بين تغييرات شهري و تغييرات ساخت قدرت وجود دارد .اگر نتوانيم اين
رابطه را علت و معلولي تعريف كنيم ،اما گزافه نخواهد بود كه به لحاظ آماري ،رابطهي همبستگي
بين تغييرات در ساختار قدرت و تحوالت شهري برقرار كنيم(كياني.)180 :1386 ،
ساختار دولت مطلقهي پهلوي كه مبتني بر انباشت قدرت بود ،اقتضاي شهري جديد ميكرد كه
بتواند بيانگر نظام متمركز باشد و با خيابانهاي سراسري دامنهي قدرت حكومت را به سراسر پيكر
شهر تسري دهد(صارمي .)61 :1374 ،شهرها در آغاز دوره بيست ساله پهلوي تنها  %28جمعيت
كشور را شامل ميشدند .با اين حال تقريباً تمامي اقدامات و تحوالت دوره رضاشاه در شهرها رخ
داد و در پايان اين دوران نسبت جمعيت شهرنشين تنها  %1/4افزايش يافته و به 29%/4
رسيد(حساميان و ديگران.)37 :1383 ،
بنابراين مدرنيته و نوسازي مهمترين ضرورت براي تحوالت شهر بود .سياست شهري در
تاريخ معاصر ايران به ويژه در عرصه تحوالت شهري ،دورهاي تحولآفرين و سرآغاز عصري نوين
در تاريخ شهرسازي ايران است .در ادامه جزئيات بيشتري در اين باره ميآيد.
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كودتاي 1299ش ،آغازي براي تحوالت شهري بود .در سال 1300ش ،بلديه دچار تغييراتي
شده و دستورالعمل سيدضياء براي شهر اعالم شد .محورهاي اين دستورات حول نظافت ،بهداشت
عمومي ،بهداشت در محل كسب و كار اصناف و چهرهي ظاهري دكاكين بود كه عمالً تغيير
گستردهاي در بافت شهري ايجاد نكرد(شهري .)340،347 :1369 ،تحوالت گسترده موكول به
قدرت گرفتن رضاشاه و تشكيل سلطنت پهلوي شد .بدين ترتيب شهر وارد مرحله جديدي به
لحاظ بافت و كالبد گشت كه محرك اصلي آن سياست تجدد آمرانهي رضاشاه مبتني بر تحوالت
ظاهري و بيروني و نه تحول دروني بود(حبيبي)174 :1390 ،
به موازات اقدامات دولت در راستاي نوسازي و حاميان آن در دستههاي مختلف فكري،
عدهاي نيز به اين سياست انتقاد داشته و به مخالفت برخاستند .عالوه بر اعتراضات مردم عادي ،در
ميان نخبگان سياسي نيز عقايد گاه متضادي در رابطه با نوسازي شهري وجود داشت .اين امر به
ويژه در مخالفت برخي نمايندگان مجلس با اولويتهاي بلديه و عملكرد آن در نحوهي توسعهي
خيابانها بروز يافت .از نظر اين دسته از مخالفين ،توسعهي خيابانها نبايد در اولويت اصلي بلديه
قرار ميگرفت .تقيزاده از مهرههاي مهم اين ديدگاه بيان ميكند«:پولي كه بلديه در اين مملكت
ص رف كند فقط بايد مربوط به صحيه باشد و مربوط به امور صحي مردم باشد .آبش بايد تميز
باشد ،انواع و اقسام ميكربها را دفع كند .در كوچهها جاهايي كه زبالهها ناخوشي ميآورد آنها را
رفع كند .مختصر روشنايي هم اگر در شبها در فاصلهي صدمتر دويست متر يا چراغ باشد كافي
است...اينجا پاريس نيست .اگر دارايي تمام مردم اين مملكت را بشمارند به قدر يك محلهي
پاريس پول ندارند» .تقيزاده عقيده دارد نوسازي شهري بايد به جاي تخريب شهر قديم ،شهري
جديد را در كنار آن بوجود آورد .از نظر وي مسئلهي توسعه خيابانها ،دغدغه تنها عدهاي اتومبيل
سوار فرنگيمآب است و از تجمالت محسوب ميشود(مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي،
دوره  ،6جلسه  .)147اگرچه تقي زاده خود از حاميان از فرق سر تا نوك پا فرنگي شدن بود ،اما در
اين مورد لزومي بر نوسازي به شيوهي غربي نميديد و بر نوسازي معنوي به جاي نوسازي صوري
و ظاهري اصرار داشت!
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 1-1-1تحوالت عملكردی شهر

شهر سنتي ايران داراي فضاهايي بود كه هر كدام عملكرد ويژه خود را داشتند .از جمله مسجد
مركزي ،بازار ،محالت مسكوني ،ارگ حكومتي ،مدارس مذهبي ،حمام و كاروانسرا كه بيشتر در
مركز اصلي شهر مستقر بودند .در اطراف اين عناصر عمومي ،محالت مسكوني قرار داشت كه
اغلب نوعي جدايي قومي مذهبي بر آنها حاكم بود .كوچهها به بازار متصل ميشد و چون راههايي
منشعب از بازار به نظر ميرسيدند .شهر غالباً با ديوار و بارويي محصور بود و ارگ مقر حكومت
محسوب ميشد .كوچههاي شهر اغلب تنگ و باريك ،كثيف ،بدون سنگفرش و خاكي و گاه
گل آلود بود .بازار چون ستون فقرات شهر عمل كرده و با در بر گرفتن عناصر اصلي شهر ،نقطه
ثقل شهر محسوب ميشد.
با تحوالت شهري شكل گرفته در دوران مدرن پهلوي ،برخي از فضاهاي عملكردي شهر دچار
تغييراتي شد ،كه به دو صورت بروز يافت .از سويي برخي از عناصر شهري به دليل ايجاد شرايط
نوين كاركرد خود را از دست دادند و بطور كلي از ميان رفتند و نوع جديد آنها جايگزين شد مانند
كاروانسرا ،مكتبخانه ،چاپارخانه ،يخچال و ...و از سوي ديگر عناصري چون گرمابه ،زورخانه و
عصارخانه عليرغم حضور خود تا سالهاي بعد ،به دليل اقبال عمومي به نوع تازه و مدرن به
تدريج از رونق افتادند يا كم اهميت شدند(كياني)132 :1386 ،
با ظهور پاساژها و مغازههاي جديد در خيابانهاي تازه تأسيس شده ،بازارهاي سنتي نيز نقش
سابق خود را ازدست دادند و اهميت آنها رو به افول رفت .پيش از آن اركان مهم شهري چون
مدارس مذهبي ،حمام ،كاروانسرا ،صرافي و مسجد در بازار متمركز بودند و بازار ستون فقرات
شهر به حساب ميآمد .اما در اين دوره اهميت بازار سنتي در مقابل بازار خياباني رو به افول رفت
و نوعي دوگانگي بين بازار سنتي و مراكز خريد نوين بوجود آمد و مشتريان ديگر رقبت چنداني به
مراجعه به بازار سنتي نداشتند .به جاي مدارس علوم ديني ،مراكز آموزشي جديد از جمله مدارس
مدرن و دانشگاه گسترش يافتند .با گسترش آب لولهكشي ،حمامهاي خصوصي در خانهها
جايگزين حمامهاي عمومي شد ،نظام محلهاي سابق از دست رفت و بافت شهر دچار از هم
گسيختگي شد؛ بصورتيكه شهر به دو بافت قديم و جديد قابل تقسيمبندي بود .عناصر زندگي
مدرن نيز در قالب سينما ،هتل ،بانك ،ادارات جديد به كالبد شهر افزوده شد(اهلرس191- :1380 ،
190؛ كاستللو)196 :1371 ،
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با گسترش وسايل حمل و نقل بين سالهاي 1299-1319ش1920-1940/م گاراژها ،دفاتر
حمل و نقل و انبارها در ورودي شهر ساخته شدند كه به خدمترساني به كاميونهاي حمل بار و
اتومبيلها ميپرداختند .اين گونه گاراژها در ابتدا در مكان كاروانسراهاي قديمي ساخته شدند كه
در زمانهاي گذشته به امور كاروانها رسيدگي ميكردند(اهلرس.)191 :1380 ،
نوسازي سيستم آموزشي نيز از اقدامات مهم دولت پهلوي است .نظام آموزشي جديد كه در
سالهاي 1309-1304ش1926-1931/م پايهگذاري شد ،جاي سيستم مكتبخانه سنتي ايران را
گرفت .از سال 1303ش1925/م ،مدارس جديد ايجاد شده و مكتبخانههاي قديمي را تعطيل
كرد(تكميل همايون 87 :1385 ،و  .)159همچنين به دنبال سياست آموزش نوين ،اليحهي قانون
تأسيس دانشگاه در اسفند 1312ش1934/م ،به مجلش شوراي ملي پيشنهاد شد و در  8خرداد
1313ش1935/م به تصويب رسيد(حبيبي )93 :1373و بدين ترتيب مدارس جديد به بافت شهر
افزوده شد.
به دليل تغيير فعاليتهاي اقتصادي ،مراكز اداري و صنعتي در شهر ايجاد و به خاطر
عملكردهاي جديد ،مراكز خدمات عمومي چون پاسگاه ،بانك ،درمانگاه و مراكز تفريحي مدرن در
شهر طراحي شد .اين مراكز جديد نسبت به ساير نهادهاي شهر تحت نفوذ بيشتر سياستهاي
حكومت بودند(اهلرس.)186-187 :1380،
بنابراين با پراكنده شدن عناصر مهم شهري كه در گذشته حول محور بازار گرد هم ميآمدند،
شهر از اين پس ،مكاني است متشكل از تعدادي عناصر شهري مجزا كه بوسيله خيابانها تعريف
ميشوند ،بدون آنكه لواليي فضاييـكالبدي آنها را كنار هم گرد آورد.

1-1-2تحوالت اقتصادی و صنعتی شهر

متمركز شدن قدرت ،توسط رضاشاه و نظام سلطه جوي غربي با تكميل يكديگر در اين دوره
سرنوشت اقتصادي ايران را رقم زدند .نظام سرمايهداري جهاني به طور روزافزوني نياز به گسترش
بازار محصوالت خود و همچنين تهيه مواد اوليه مورد نياز صنايع خود از كشورهاي پيراموني چون
ايران داشت .رشد سرمايه داري در اين دوران تازه آغاز شده و هنوز دگرگوني گستردهاي در
ساخت اقتصاد سنتي اتفاق نيفتاده و براي بروز اثرات آن نياز به زمان بود(فوران.)374 :1390 ،
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مهمترين نقش اقتصادي شهر در اين دوران تجاري بود .اصالحات شبكه راههاي ارتباطي و
توسعه حمل و نقل و ارتباطات و احداث سراسري راهآهن از ديگر برنامههاي رضاشاه بود كه
نقش مهمي در يكپارچگي بازار ملي و مبادله آزاد كاال و خدمات بين مناطق مختلف كشور داشت
و منجر به نوسازي اقتصادي و صنعتي شد و به يكپارچگي بازار شهري و افزايش قدرت آن كمك
كرد(كاتوزيان .)161-163 :1372 ،بدين ترتيب گسترش و يكپارچه كردن بازار شهري از داليل
مهم توجه حكومت به شهر بود ،كه با اصالح و گسترش راهها ،تعريض معابر و تغييرات شهري
محقق شد .اين تحوالت اقتصادي در شهر ،ادغام اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني را نيز آسانتر كرد.
در اين دوره به علت الزامات و شرايط جهاني ،بنيادهاي اقتصاد سرمايه داري در ايران رسوخ پيدا
ميكند و روند توسعه كشور را به مسيري تازه ميكشاند كه همان اقتصاد سرمايهداري است .نتيجه
مستقيم اين امر گسترش شهرنشيني و تحوالت شهري بود(مهديزاده)17 :1381 ،
ايجاد صنايع جديد در اين دوره با حمايت گسترده دولت همراه شد .در بين سالهاي  1313تا
1317ش1935 /تا 1939م ،تأسيس كارخانهها روند صعودي داشت و به تعداد افراد شاغل در قالب
كارگر كارخانهها روز به روز افزوده شد .به شكلي كه تعداد كارگران استخدام شده در اين مدت
 250درصد افزايش يافت(بارير)261 :1363 ،جمعيت شهر در اين دوره رشد روز افزوني دارد.
يكي از داليل آن ،افزايش چشمگير مهاجرت از روستا به شهر و جذب روستاييان به مشاغل بخش
صنعت در شهر است .توسعه صنعتي در اشكال مختلف در شهرها بروز پيدا كرد و از اين لحاظ
تأثير مهمي در بافت اجتماعي اقتصادي شهر و محالت آن داشت .در تهران با گسترش صنايع
مصرفي پايه و در اصفهان با گسترش صنايع نساجي روبرو بود.كانونهاي شهري چون تهران،
اصفهان و تبريز بر اثر رشد جمعيت شهري از 1304ش1925/م شاهد گسترش بيسابقهاي
بودند(اهلرس183-184 :1380 ،و .)192ميتوان ادعا كرد ،اين دوره پيشدرآمد گسترش شهرنشيني
در ايران بود .عامل مهمي كه رشد صنعتي را در اين دوره متوقف كرد جنگ جهاني دوم بود به
گونهاي كه توسعه اقتصادي ايران به وقفه افتاد(كدي)208 :1369 ،
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 1-1-3تحوالت حقوقی اداری شهر

اصالحات رضاشاه مبتني بر افزايش قدرت دولت بود .نوسازي دستگاه اداري و سيستم
بوروكراتيك قوي به قدرت بيشتر دولت كمك ميكرد(كارشناس)108 :1382 ،اولين گام در راه
نوسازي شهري تغيير نظام اداري يا به عبارتي ديگر نظام اداري متناسب با نهادهاي جديد و تدوين
قوانين مرتبط با تحوالت شهري است.
دستگاه اداري در اين دوره با تحول عميقي روبرو شد و بر اساس مقتضيات زمانه تغيير كرد.
طبقه بوروكرات جديدي در ساختار حكومت بوجود آمد كه تصميمگيران عرصههاي صنعت و
تجارت بودند .ايجاد وزارتخانههاي جديد و تفكيك حوزههاي كاري و تشكيل ادارات مستقل و
جديد ،ترجمان نوسازي دستگاه اداري بود كه هدف اصلي آن استقرار دولت گسترده ،متمركز و
قدرتمند به منظور دستيابي به نوسازي و تحوالت قرار داشت .كشور به استانهايي تقسيم شد و
حاكميت دوگانه نظامي و غير نظامي در هر استان بوجود آمد .اين امر به منظور تقسيم كار انجام
شد و عالوه بر اين فعاليت هاي هر يك از دو حكمران(استاندار و فرمانده نظامي) بوسيله ديگري
كنترل ميشد .به موازات اين تقسيمبندي ،نيروي پليس شهري(شهرباني) نيز به وجود
آمد(كاتوزيان،1366 ،ج)152-155: 1
در ايام حكومت رضاشاه احتساب و ساير دستگاههاي كهن لغو شد .قانون آذر1304ش/
1926م ،پرداخت ماليات معروف به احتسابيه را لغو كرد .اين قانون به معناي پايان قطعي مشاغلي
چون محتسب و داروغه بود ،وظايف اين دو به بلديه(شهرداري) محول شد(فلور:1366 ،
)90باتوجه به وضعيت اسفبار فضاهاي شهري در آغاز دوره پهلوي ،با شروع روند توسعه و
تحوالت شهري ،لزوم وضع قوانين و مقررات و مصوبات و آييننامههاي شهري به شدت احساس
ميشد .سياستگذاران اين حوزه و در رأس آن نهاد بلديه فراهم كردن بسترهاي قانوني براي
اقدامات اصالحي را نخستين قدم ميدانستند .عالوه بر آن پس از مشروطه ،مفهوم قانون و
قانونگرايي در فرهنگ سياسي جامعه ايراني به امري مهم بدل شده بود.
اگرچه از اين زمان ،بلديه مرجع رسيدگي به امور شهري شد اما اين سازمان و مقررات آن در
زمينه پيشبرد تحوالت شهري ،قدرت چنداني نداشت و گهگاه نياز به اعمال قدرت شخص شاه
ميشد .از طرفي برخي از قوانين وضع شده نارسا و دست و پاگير بود و به همين سبب گاهي
نقض شده و تبعيت نميشد(اهلرس)176-177 :1380 ،
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 1-1-4تحوالت عمرانی شهر

برخالف روند تاريخي تحوالت شهري اين بار در دوره پهلوي ،تغييرات نه در فراسوي ديوارهاي
شهر كه در درون آن اتفاق افتاد بدون آنكه نقشهاي جامع در نظر گرفته شود(حبيبي.)162 :1390 ،
آنچه سياست توسعه و نوسازي خيابانها را درشهر ضروري ميكرد ،وضعيت پيشين آن قبل از
سلطنت پهلوي و مشكالت بوجود آمده بواسطه اين شرايط نامناسب بود .مستوفي در توصيفي
دربارهي وضعيت خيابانهاي دوره قاجار آورده «:عبور كالسكه و درشكه و اسب و قاطر و االغ،
خاكهاي كف خيابان را به عمق دو سه گره مثل توتيا نرم ميكرد  ...اين خيابانها كه ده دوازده
زرع بيشتر عرض نداشت ،در اكثر نقاط آنها در تابستان ،به قدر دو سه گره ،گرد و خاك و در
زمستان يكپارچگي گل داشت .بطوريكه سمت يسار خيابانهاي شرقي و غربي ،همين كه فصل
باراني شروع و گل ميشد تا اوايل ارديبهشت ،مثل درياي گل و لجن بود»(مستوفي.)232 :1343 ،
همچنين در توصيفات ديگري از شهر دورهي قاجار و حتي اوايل پهلوي از كوچههاي تنگ ،پر
پيچ و خم ،خيابانهاي معدود و بي تناسب ،معابر كج و معوج ،بازارچه بدقواره ،بينقشه ،بدمنظر و
محالت كثيف ياد ميشود(شهري،1369 ،ج237-240 :3؛ روزن .)298 :1369 ،وضعيت بهداشتي
شهر نيز فاجعه بود ،سكويل وست كه در اواخر قاجار به ايران آمده به اين وضعيت اشاره
دارد(سكويلوست .)92 :1375 ،ويلم فلور نيز با شرح وضعيت بدمعابر ،زبالهها و خاكروبهها در
كوچهها و بوي تعفن درگذرهاي شهر آن را تأسفبار ميخواند(فلور203 :1375 ،و215؛ فلور،
)89 :1366
گرايش حكومت به مدرنسازي و جدال ميان كهنه و نو ،موجب شد بافت قديمي شهر كهنه و
عقبمانده تلقي شود(قزويني و سادات .)103 :1389 ،فضاي شهري كه متناسب با توسعهي جامعه
بود و از شيوهي زندگي سنتي فاصله ميگرفت ،التزامات جديدي همراه خود آورد كه مهمترين آن
وسيله نقليه مدرن بود .وسايل نقليه خود را بر فضاي شهري تحميل كرد و تعريض خيابانها و
خيابانكشيهاي جديد با هدف تسهيل تردد وسايل نقليه آغاز شد(حبيبي و ديگران.)87 :1389 ،
از اين مقطع خيابان به عنوان مكاني براي رفت و آمد ،داد و ستد و كسب و كار معرفي شده و
هويت تازهاي به شهر ميبخشد .ايجاد خيابان باعث دسترسي آسانتر به محالت و واحدهاي
توليدي و خدماتي شد و با تسهيل حمل و نقل ،كمك بزرگي به رفع مشكالت ترافيكي كرد.
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بدنه خيابانها با رديفي از دكانها و مغازههاي جديدالتأسيس نمايي تازه به شهر داد .از طرفي
مسير خيابانهاي جديد ،ظرفيت تازهاي به مراكز اقتصادي شهر اضافه كرد به گونهاي كه رقيب
جدي بازارهاي سنتي شد .امكاناتي كه خيابان در تسهيل روند خريد براي خريداران بوجود
ميآورد(كه بازار قديم فاقد آن بود) ،رفتهرفته خيابان را به عنوان مكان اقتصادي جديد معرفي كرد
كه توان آن روز به روز گسترش مييافت(كياني245-246 :1386 ،؛ زركش)21 :1388 ،
 1-2تحوالت شهری دوره پهلوی دوم 1320-1357ش1941-1979/ش

تحوالت شهري در اين دوره تحت تأثير ادغام كامل ايران در اقتصاد جهاني ،الگوهاي مسلط
رشد سرمايهداري ،برنامههاي عمراني ،شتاب روند مدرن شدن و نوسازي ايران ،پديده نفت و
توسعه برونزا قرار داشت و موقعيت جهاني ايران در اين دوره ،استحاله اقتصاد توليدي به اقتصاد
مصرفي را به دنبال داشت.
روند مدرنيزاسيون كه در دوره پهلوي اول آغاز شده بود با شروع جنگ جهاني دوم و اشغال
ايران در 1320ش1941/م متوقف شد(حساميان و اعتماد )30 :1383،اما بعد از كودتاي
1332ش1954/م ،وابستگي سياسي ايران به جهان سرمايهداري افزايش و گرايش به غرب و
تأثيرات آن در دوره دوم پهلوي ادامه يافت و به تدريج بسياري از طبقات جامعه (به ويژه قشر باال
و متوسط) را در برگرفت(رفيعپور .)78 :1376 ،طبقه متوسط جديد شكلگرفته در اكثر زمينههاي
فرهنگي از طبقه باال (كه الگوبرداري از غرب ميكردند) و قشر پايين جامعه از طبقه متوسط،
پيروي داشتند .اشاعه ديدگاهها و نگرشهاي فرهنگي جديد و شيوههاي نوين زندگي ناشي از
تأثيرات غرب ،از طريق تبليغات راديو و تلويزيون به خصوص پس از كودتاي 28مرداد 1332
صورت گرفت(ازغندي،ج .)81 :1379 ،1تبليغ همه جانبه تجددگرايي و مصرفگرايي و اشاعه
فرهنگ غربي به عنوان سرچشمه تجدد و پيشرفت ،بر مصرف كاالهاي تجملي و ايجاد نيازهاي
جديد اثر گذاشت(ملك محمدي .)118 :1381 ،بدين ترتيب ديدگاه زيباشناختي جديد در غرب به
تدريج وارد ايران شد و تكنولوژي و صنعت نوين بر سبك شهرسازي تأثير گذاشت .البته از سال
1350ش1972/م ،نوعي نگاه تلفيقي به سبك سنتي و مدرن پديد آمد.
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 1-2-1برنامههای عمرانی

با سقوط رضاشاه و تغييرات سياسي اجتماعي در ايران ،شهرسازي استبدادي اين دوره
تاحدودي تعديل يافت و الگوي جديد برنامهريزي دولتي جاي آن را گرفت .با تأسيس سازمان
برنامه(برنامه موقت و برنامه و بودجه آينده) در بيست و ششم بهمن سال 1327ش1948/م تفكر
برنامهريزي جامع به كمك مشاوران خارجي در ايران صورت عملي يافت؛ تهيه برنامههاي توسعه
و عمراني بازتابي از اين حركت است .اين سازمان با كمك مستقيم نهادهاي اقتصادي آمريكا
تأسيس شد و برنامه هاي تدوين شده آن كامالً با مشاوره و همكاري تحصيلكردگان آمريكايي بر
مبناي توسعه اقتصادي آمريكايي انجام گرفت .در سال 1333ش1955/م ،اين نهاد به سازمان دائمي
تحت عنوان «برنامه و بودجه» تبديل شد و مسئوليت تهيه و اجراي برنامههاي توسعه را بر عهده
گرفت(فرمانفرماييان190 :1381 ،و185؛ امجد  .)59 :1380اين نخستين تجربه كشور براي ورود به
عرصه برنامهريزي بود.
جدول  .1گروه بندی طبقات اجتماعياقتصادیشهری در ایران معاصر

طبقه شهری

سنتي

مدرن

باال

ميانه

پایين

تجار و صرافان بازار

توليدكنندگان خرده پاي بازاري ،اصناف و دكانداران

كارگران

خرده پاي وابسته به بازار

پادوهاي بازار

صاحبان صنايع مدرن و

بوروكرات ها –كارمندان – بانك ها – معلمين-اساتيد

كارگران صنعتي

سران دولتي و ارتشي

دانشگاه – كارمندان بخشهاي خدمات
منبع :جابري مقدم

جدول.2رشد شهرنشيني در ایران
رشد متوسط ساالنه

شهرنشيني سریع

شهرنشيني بطيء
1340-1300

1340-1355

رشد جمعيت شهری

2/65

4/42

رشد طبيعي جمعيت

2/12

2/77

مهاجرت

0/53

1/65
منبع :اهلرس
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 1-2-2طرحهای جامع شهری

اين طرحها به دنبال رشد و تحوالت سرسامآور شهرها و نياز به وجود سياستها و برنامههايي
براي كنترل و هدايت رشد آنها تدوين شد .در واقع طرح جامع شهري اصول و سياستهاي كلي
شهرسازي را براي هر شهر تعريف ميكند .در پس مفهوم طرح جامع شهري نوعي آيندهنگري
براي شهر نهفته است به گونهاي كه رشد جمعيت و گسترش فيزيكي شهر را در آينده پيشبيني
ميكند(شفقي .)1393/6/15 ،در اوايل دهه 40ش ،واحد طرحريزي شهري در دفتر فني وزارت
كشور زير نظر فريدريش فايل و مهندس مرتضي موسوي تشكيل شد .در ابتدا اين واحد بر امور
مربوط به احداث معابر و فعاليتهاي عمراني شهرداريها اقدام كرد ،ولي پس از مدتي شروع به
انجام مطالعات و تهيه مقدمات طرحهاي توسعه شهري تحت عنوان «طرحهاي هادي» كرد .به
دنبال اين برنامهريزي ،صدها طرح توسعه شهري براي شهرهاي مختلف ايران تهيه و به مرحله
اجرا گذاشته شد(فريورصدري)601 :1374 ،
طرح تفصيلي نيز بنابر تعريف ارائه شده در دوره دوم قانون تغيير نام وزرات آباداني و مسكن
به وزارت مسكن و شهرسازيـ كه در تاريخ تيرماه 1353ش ابالغ شدهـ عبارت است از طرحي كه
بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر ،نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح
محالت مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضعيت دقيق شبكه
عبور و مرور و ميزان تراكم ساختماني و امور مربوط به بهسازي و نوسازي شهري و بهبود
مشكالت شهر را تعيين ميكند(فالمكي .)168 :1357 ،اين طرحها پس از تصويب از طريق وزارت
كشور براي اجرا به شهرداريها ابالغ ميشد.
در مجموع ميتوان گفت تحوالت دهه  ،40زمينهساز مداخله هر چه بيشتر دولت در عرصه
شهرسازي شد و نقش قيمومت دولت را در ساختار شهري رقم زد.
با نگاهي به مطالب مشروح ذكر شده ميتوان گفت در دوره پهلوي اول ،در درجه نخست آنچه
در خصوص اصالحات شهري انجام گرفت معطوف به نظافت و پاكيزگي ،تسطيح معابر،
خيابانكشيهاي جديد ،روشنايي ،تعريض خيابان و سرانجام تصويب قانون بلديه در سال 1309ش
بود .بدين ترتيب زندگي شهري با ابزار مدرن همراه شد و مهمترين عنصر مدرن شهري يعني
اتومبيل به شهرها ورود پيدا كرد كه اين ورود مستلزم تغيير بافت شهرها از طريق خيابانكشيهاي
جديد بود .خيابانكشي هاي اين دوره بارزترين نماد نوسازي شهر بودند و به عامل هويت بخش
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شهر مبدل شدند .سيماي مدرن شهرها ،وسايل حمل و نقل جديد و كاالهاي مدرن نيازمند فضاي
مناسب بود و خيابان بستر مناسبي براي اين خواستهها محسوب ميشد .اين تحوالت و اقدامات
مربوط به آن ،نخست برمبناي وضع قوانين و مقررات صورت بست و سپس در عرصههاي اجرايي
بروز يافت؛ همچنين بلديه به عنوان بزرگترين مجري شهرسازي به سازماني وسيع و قدرتمند
تبديل شد.
تحوالت شهري در دوره پهلوي اول را ميتوان بطئي دانست ،در حاليكه در دوره دوم آهنگ
سريعتر و اثرات دامنهدارتري داشت.
برنامههاي توسعه و عمران در دوره پهلوي دوم هر يك به نسبت قبل ،پيچيدهتر و از نظر دامنه
فعاليت وسيعتر بودند .اما با احتساب كليه شرايط و نتايج واقعي حاصل از آنها ،نميتوان گفت
موفقيتي حاصل كردند .از نتايج عملكرد دولت در طول برنامههاي چندگانه براي كشور در سطح
خارجي ،افزايش ميزان وابستگي و در سطح داخلي ،افت و خيز و بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي
بود ،همچنين با ايجاد تغييرات در تركيب جمعيت شاغل ،اشتغال نيروي كار در بخش صنعت و
خدمات افزايش يافته و در بخش كشاورزي كاهش يافت.
.2تحوالت کارکردی و کالبدی بازار اصفهان

همانطور كه پيش از اين نيز اشاره شد ،بازار سنتي يك فضاي شهري كامل ،مركز شهر و داراي
عملكردي چندگانه بود .حجره ،تيمچه و راسته محلهايي براي حضور نيروهاي اقتصادي بود .از
سوي ديگر گرمابه ،مسجد و مدرسه بستري براي حضور نيروهاي اجتماعي فراهم ميآورد.
همچنين دولت به عنوان صاحب سرمايه و ناظر بر تنسيق امور ،به عنوان نيروي سياسي در بازار
حضور داشت .شهروندان نيز براي رفع نياز روزانه رفت و آمد داشته و به نوعي بازار به مكان
گردهمآيي آنها بدل شده بود .اوج اين همزيستي در ميدان نقش جهان ،قابل مشاهده است؛
بصورتيكه تمامي فضاهاي مهم شهري در كمال احترام و بدون سعي در غلبه بر يكديگر در يك
ميدان گرد هم آمده اند(سلطاني و نامداريان .)128 :1389 ،جدول شماره  3به خوبي مشخصكننده
كاركردهاي بازار سنتي و عناصر مهم آن است.
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جدول.3تقسيمبندی عناصر بازار سنتي براساسعملكردآنها

كاركردهای

اقتصادی

اداری

مذهبي ،اجتماعي ،فرهنگي و خدماتي

بازار
نقش

نقشانباری

نقش مذهبي

تجاری
عناصر بازار

نقشاجتماعيو

ارتباطي

خدماتي

نظارتي

و

مالي

امنيتي

دكان و

خانبار

مسجد

حمام

ميدان

داروغه

صرافي

حجره

كاروانسرا يا

حسينيه

زورخانه

گذر اصلي و

كالنتر

دارالضرب

تيمچه

سرا

تكيه

سقاخانه

فرعي

كشيكچي

تيم

باراندازها

مدارسو

قهوهخانه

در و دروازه

فراش

خان

بارگير

حوزههاي

غذاخوري

چهارسوق

گزمه

راسته

علميه

سلماني

كارگاه

امامزاده

كدخدا
محتسب

قيصريه

نقيب

داالن

عسس

رجبي 1386 ،و نگارنده

 2-1تحوالت عمرانی شهر

اگرچه در اين دوره بلديه نقش محوري در عمران و توسعه شهري داشت ،اما اقدامات اين
اداره تحت نظارت مستقيم وزارت داخله و با مساعدت (به ويژه مساعدت مالي) دولت اعمال
ميشد؛ كه در اسناد گوناگوني منعكس شده است .براي نمونه در مكاتبه وزارت داخله با حكومت
اصفهان ،به بلديه دستور داده شد ،در صورت ضرورت ايجاد خيابان جديد ،موضوع را از طريق
كميسيونهاي بلدي به مركز ارسال و در رابطه با اهميت ايجاد خيابان ،بودجه مورد نظر ،ميزان نياز
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به مساعدت دولت و مبلغ مورد نياز براي خريد اراضي و مستغالت را شرح دهند(ساكما،
)291/287
الزم به ذكر است در سال 1309ش1930 /م رياست بلديه به رئيس نظميه اصفهان «سرهنگ
حبيباهللشهردار» سپرده شد و نهضت خيابانكشي شهر را وي آغاز كرد و تا حدود يك دهه ،دهها
خيابان مهم شهر احداث شد؛ از جمله خيابان چهارباغ پايين ،هاتف ،حافظ ،شاهپور(كاشاني
امروز) ،نظر ،كمالاسماعيل و خيابان طويلي به طول  18كيلومتر كه با عنوان خيابان «دور شهر»1
معروف بود .خيابان خوش (طالقاني امروزي) ،چهارباغ باال ،شمسآبادي و عباسآباد نيز عريض
شدند .همه اين اقدامات نشانه شهري آماده شده براي «عصر ماشين» بود (رجايي :1387 ،غ و ف).
روند اصالحات خيابانها و ميادين شهر در سالهاي بعد هم پيگيري شد .درسال
1317ش1938/م ،آسفالتريزي خيابانهاي چهارباغ ،سپه و شاه تكميل گرديد .بعضي ديگر از
خيابانها تسطيح و شنريزي و درختكاري شدند و مرمت مغازههاي اطراف ميدان نقش جهان
انجام شد(دلفاني .)145-146: 1375 ،تأكيد بر محور چهارباغ سرانجام منجر به كشيدن خيابانهاي
مسجد سيد ،عبدالرزاق و وليعهد(وليعصر امروزي) عمود بر اين محور شده و ميدان كهنه را به دو
قسمت تقسيم كرد .در واقع عبور خيابانهاي عبدالرزاق ،وليعصر ،هاتف و احداث ميداني
جديد(سبزه ميدان) در خالل سالهاي  ،40گسست جبرانناپذيري را در بافت بازار سنتي اصفهان
بوجود آورد و يكپارچگي و ارتباط ارگانيك اين مجموعه را تحتالشعاع قرار داد(شفقي:1385 ،
232و  .)235بدين صورت يكي از عواقب ناگوار خيابانكشيهاي جديد گريبان بازار اصفهان را
گرفت و عمالً موجب دو پارگي بافت آن شد.
دور از نظر نبايد داشت كه در مواردي تخريب بافت قديمي به منظور خيابانكشي مورد
حمايت و تشويق نيز قرار ميگرفت .به طور مثال روزنامه اخگر از طرح اداره بلديه براي خرابي
مغازههاي جهاننماي دروازه دولت و ضميمه كردن آن به خيابان چهارباغ دفاع كرده و از تأخير در
عمليشدن آن شكايت دارد و خواستار برداشتن هر چه سريعتر اين «سد آهنين طريق عبور مردم
بيچاره» ميشود(روزنامهاخگر ،سالاول ،ش9 ،25آذر.)1307

 - 1شامل خيابانهاي سعادتآباد ،سجاد ،بزرگمهر ،سروش ،مدرس و خيام امروزي
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تا پايان سلطنت رضاشاه ،االغ ،شتر ،گاري ،درشكه ،دوچرخه و اسب وسايل مرسوم حمل و
نقل اصفهانيها بود .بعد از شهريور 1320ش1942 /م ،به تدريج چند اتوبوس شهري ،به عنوان
وسيله نقليه همگاني ،در مسير بازارـطوقچيـدروازهدولت و بالعكس وارد شهر شد و حدود پنج
سال بعد چند دستگاه تاكسي داخل ترافيك اصفهان شد .در مجموع تا 1325ش1947/م ،استفاده از
اتومبيل شخصي ،اتوبوس و تاكسي بسيار محدود بود و جمع آن به سيصد دستگاه
نميرسيد(انصاري .)410 :1379 ،مقايسه اين وضعيت با دادههاي دو جدول  4و ( 5كه آمار نوع و
تعداد وسايل حمل و نقل مورد استفاده در سالهاي  1330و 1350ش را نشان ميدهد ،گوياي
رشد تزايدي وسايل نقليه جديد است.
جدول  .4وسایل نقليه در سال 1330
وسيله نقليه

تعداد

وسيله نقليه

تعداد

اتومبيل سوارشخصي

304

دوچرخه كرایه

37

جيپ شخصي

118

درشكه شخصي

9

سواری كرایه

95

درشكه كرایه

127

تاكسي كرایه

219

اتوبوس خارج شهر كرایه

178

اتوبوس شهری

93

اتومبيل باری شخصي

48

موتور سيكلت شخصي

51

اتومبيل باری كرایه

926

دوچرخه شخصي

5171

گاری یک اسبه كرایه

410

دادهها :عابدي؛ تنظيم  :نگارنده
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جدول  .5وسایل نقليه در سال 1350
وسيله نقليه

تعداد

اتومبيل شخصي

6225

تاكسي

1018

سواری كرایه در خطوط خارج از شهر

247

سواری كرایه در خط جلفا

40

اتوبوس شهری

110

اتوبوس بياباني

400

باری كرایه چهارچرخبهباال

2994

درشكه مجاز

2

دوچرخه و موتور گازی

106000

موتورسيكلتوسهچرخهباركش

8000

جمعكل

125036
دادهها از انصاري؛ تنظيم :نگارنده

كاروانسراها و سراها از مهمترين عناصر اقتصادي بازار بودند .فضاهايي داراي يك حياط
مركزي كه طبقه زيرين آنها محل عرضه كاال و طبقه باال محل امور دفتري بود .تيمچه نيز
كاروانسرايي كوچك و سرپوشيده و محل عرضه فرش و قماش و چيني و بلور بود .كاروانهاي
تجاري كه وسيله حمل و نقل آنها حيواناتي از قبيل شتر و قاطر بود ،از طريق راستهها بدون نياز به
وارد شدن به شهر به بازار دسترسي داشته در آنجا اطراق كرده و به خريد و فروش
ميپرداختند(سلطانزاده45 :1362،ـ.)44
تا دو ره قاجاريه همچنان كاروانسراهاي بازار اصفهان محل استقرار مسافران تازه رسيده به شهر
بودند ،اما به تدريج از رونق افتادند .و سرانجام در اين دوره به سبب ورود وسايل نقليه جديد براي
حمل كاال ،اغلب مسيرهاي منتهي به كاروانسرا بالاستفاده و متروك شد و خود كاروانسرا نيز براي
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اطراق مسافران و تجار محلي از اعراب نداشت(نورصادقي167-170 :1316 ،؛ افضلالملك:1380 ،
40-39؛ لوتي.)188 :1372 ،
راسته از ديگر عناصر كاركرد اقتصادي بازار بود .بنابر گزارشات منابع دست اول از ساختار
بازارهاي قديمي ،به علت آنكه شيوه خريد در قديم به شكل دسترسي پياده بود ،بنابراين اغلب
بازارها در مسيرهاي ارتباطي شكل ميگرفت و يكي از عوامل موثر در رونق بازار همين جايابي و
قرار گرفتن در مسير راههاي ارتباطي مهم بود .به عبارت ديگر بازار در حكم شاهراهي اصلي
مهمترين دروازهها را به مركز شهر متصل ميكرد(مقدسي ،1361 ،ج: 2صص .)467،477 ،395
راسته اصلي بازار عموماً در امتداد معبر اصلي شهر و راستههاي فرعي عمود بر آن و به صنف
خاصي تعلق داشت(سلطانزاده .)26 :1362 ،به نوعي ميتوان گفت بازار خيابان اصلي شهر و
راستههاي آن همچون شبكه راههاي عبور از يك محله به محله ديگر محسوب ميشد .اين كاركرد
بازار نيز با خيابانكشيها و شبكه منظم راههاي جديد تحتالشعاع قرار گرفت.
بازارچهها از ديگر عناصر اقتصادي بازار ،نوعي بازار كوچك در محالت اصفهان به حساب
مي آمدند كه همان نقش بازار اصلي را برعهده داشته ،اما تمام كاالهاي مورد نياز ساكنين محالت را
تأمين نميكردند ،بلكه بيشتر به منظور رفع نيازمنديهاي روزانه اهالي ايجاد شده بودند .در گذشته
اغلب مسقف بوده و فضاي خاصي را به خود اختصاص ميدادند و از طريق گذرها ،در پيوستگي
كامل با بازار اصلي شهر قرار داشتند ،اما به مروز زمان سقفهاي آنها فرو ريخت و ارتباطشان با
بازار اصلي قطع شد و با زياد شدن تعداد مغازههاي محلي ،به كلي بي رونق شدند .از جمله
بازارچههاي مهم اصفهان ،بازارچه عليقليآقا ،حسنآباد ،بيدآباد ،حاجآقاشجاع ،پاقلعه ،ريسمان،
مرغي(غاز) و دردشت بود(شفقي.)276-277 :1385 ،
با نگاهي به مطالب مشروح باال در رابطه با تحوالت عمراني شهر و تأثير آن بر كاركرد
اقتصادي بازار ميتوان چنين تلقي كرد كه مهمترين تحول شهري ايجادشده در دوره پهلوي،
خيابانكشيهاي جديد و به دنبال آن به حركت درآمدن بازار سنتي مسقف بود .بازار تاريخي كه
سالها در جايگاه سنتي خود قرار داشت به حركت درآمد و خود را به كنار خيابانها كشانيد .جايي
كه بازار به آن نقل مكان كرد خيابانهاي شيك و مدرن شهر بود كه مركز ساير فعاليتهاي
اجتماعي ،فرهنگي و تفريحي نيز شد و توانست خود را به عنوان بازار جديد در شهر معرفي كند.

59

فصلنامه علمي پژوهشي تاریخ .سال یازدهم .شماره چهل و سوم

اين خيابانها انواع و اقسام خدمات شهري را شامل ميشد .به عبارت ديگر خيابانهاي جديد،
توصيف جديدي از مكان عرضه و تقاضا ارائه كرد و نوعي بازار متفاوت را خلق كرد.
از پرترددترين خيابانها در دوره دوم پهلوي دروازه دولت ،خيابان شاه(طالقاني) ،خيابان سپه،
كوچه دروازه دولت يا جهاننما ،چهارباغ عباسي ،چهارباغ شمالي(پهلوي) و كوچه جهانباني بود
چراكه عمده احتياجات مردم از طريق مغازههاي اين خيابانها برطرف ميشد .در اوايل دهه سي
محور چهارباغ تا ميدان مجسمه پر از مغازه بود .مغازههاي اين محور بيشتر به بنگاههايي مثل
تجارتخانه سيكهاي هندي يا صنايع دستي مانند قلمزني و منبتكاري اختصاص داشت .خيابان
شاپور نيز پر بود از مغازههاي مكانيكي ارمني و طولي نكشيد اغذيه فروشيها و غذاخوريها نيز
در كوي و برزن سر بر آوردند(نفيسي.)49-50 :1385 ،

 2-2صنعتی شدن اصفهان و طرح جامع شهر

اقدامات عمراني صورت گرفته در اصفهان تا بدانجا پيش رفت كه به تدريج شمايل شهري
صنعتي به خود گرفت .در دوره رضاشاه نخستين بارقههاي ورود صنعت به شهر زدهشد.
صنعتيشدن اصفهان در دوره پهلوي دوم با شدت بيشتري دنبال شد و با نخستين گامها جهت
برنامهريزي و طرحهاي جامع شهري ،مرحلهاي تازه در روند ايجاد عناصر اقتصادي جديد و تحول
اصفهان آغاز شد.
ادغام روزافزون ايران در اقتصاد جهان سرمايهداري و وابستگي به آن و وجود منابع اوليه
فراوان در كشور ،تدريجاً زمينه را براي ايجاد قطبهاي صنعتي و تأسيسات زيرساختي و تجهيزات
مورد نياز آن فراهمآورد كه نتيجه آن بزرگ شدن اندامين و غيرمنطقي شهرهاي مهم بود(حساميان
و اعتماد31 :1383 ،و  .)33سالهاي 1311ش1933/م به بعد اوج درخواست براي احداث
كارخانه هاي گوناگون در اصفهان است .با توجه به كمك مالي و اعطاي وام از طرف بانكها،
تقاضاي ايجاد كارخانههاي نساجي ،نخريسي ،قند ،سيمان ،روغنگيري ،كاغذ و مقواسازي،
كالهسازي ،كبريتسازي ،صنايع خشكبار ،تنباكو ،برنجپاككني ،چرمسازي ،آرد و پنبهپاككني،
صابونپزي ،جوراببافي ،پارچهبافي ،پشمريسي ،ظروفلعابي ،چوببري و كنسرو در بين سرمايه
داران باال گرفت .از اين زمان الزم بود بناهاي صنعتي به عنوان قسمتي از زندگي شهري مدرن
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احساس و ديده شود و به صورت چشمانداز شهر درآيد .حضور سنگين و مقتدرانه اين بناهاي
جديد نمايشدهنده عظمت شهر مدرن در قالب فيزيكي بود2.از اينرو قرار گرفتن كارخانههاي
اصفهان در كنار بستر زايندهرود كه امتداد اصلي شهر به حساب ميآمد ،نميتواند اتفاقي قلمداد
شود(كياني .)144 :1386 ،همزمان با اينكه فعاليتهاي نوين صنعتي و مغازه هاي سبك غربي
اغلب ،در قسمتهاي جديد شهر مستقر ميشدند ،با تشديد فعاليت صنايع نساجي در اصفهان،
پديده حاشيهنشيني كارگران نساجي در محالت طوقچي ،مفتآباد(كولهپارچه) و در حوالي
قبرستان تختفوالد و در جنوبشرقي اصفهان ظاهرشد و پديده زاغهنشيني بوجود آمد(انصاري،
 .)440 :1379توسعه شهري اصفهان در اين دوره بيشتر بر قسمت جنوب شهر متمركز بود و با
عنايت اغنيا به آن و ساخت عمارات جديد ،آبادي شهر متوجه اين ناحيه شد ،در حاليكه بافت
قديمي روز به روز فرسودهتر ميشد(اخگر ،سالاول ،ش28 ،221مهر.)1308،
جدول 6نشان ميدهد كه جمعيت شهر اصفهان از سال  1335تا 1345ش 1956/تا 1966م،
ظرف مدت  10سال حدود  % 6/65افزايش داشته است(حساميان و اعتماد ،)96 :1383 ،كه ميتوان
دو عامل را در آن موثر دانست .نخست مهاجرت روستاييان اطراف شهر به اصفهان پس از
اصالحات ارضي 1342ش 1964/م و دوم انتخاب اين شهر به عنوان قطب صنعتي .ساخت صنعت
ذوبآهن در سال 1346ش1968/م كه نياز به نيروي انساني متخصص را ايجاب ميكرد نيز موج
جديدي از مهاجرتها را بوجود آورد .از پيامدهاي اين افزايش جمعيت ساخت شهركهايي نظير
شاهينشهر ،ملكشهر ،خانهاصفهان 3و رونق آپارتمانسازي بود(پژنگ36-38 :2535،؛ انصاري،
.)440 :1379

 -2بيشتر اين كارخانه ها از آلمان آورده شده و طرحريزي ساختمانهاي صنعتي اغلب توسط كارشناسان خارجي
2

صورت گرفته بود.

3

 اين شهركها اغلب براي سكونت كارشناسان و متخصصين ذوبآهن ايجاد شده و جمعيت زيادي را در خودجاي داده بود.
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جدول .6جمعيت شهر اصفهان
سال شمسي

1281

1303

1309

1319

1335

1345

1350

1355

جمعيت

90هزار

89هزار 4

80هزار

240هزار

290هزار

424هزار

465هزار

670هزار

منبع :حساميان و اعتماد،اهلرس،جناب.

نخستين اقدام مؤثر جهت رفع نواقص و كمبودهاي شهر ،وجود طرحي جامع براي برنامهريزي
و قاعدهمند كردن اقدامات عمراني است .با اينوجود نياز به وجود طرحي مشخص براي تحوالت
شهري اصفهان ،تا دوره پهلوي دوم به تأخير افتاد .در روزنامه اخگر ،روزنامه محلي اصفهان به
عنوان روزنامه هوادار تغييرات شهري در سالهاي 1307و 1308ش1930/و1929م به تواتر
انتقاداتي نسبت به بيتوجهي بلديه اصفهان به تالش براي ترسيم نقشهي جامع وجود دارد .اين
روزنامه رفع مشكالت شهر را منوط به ترسيم نقشهي صحيح شهر توسط مهندسين آزموده ميداند.
به دنبال خراب كردن ساباطهاي 5دكاكين چهارسوق شيرازيها از سوي مأمورين بلديه و
نارضايتي صاحبان دكاكين ،روزنامه اخگر با تأكيد بر اولويت عمليات نوسازي و بهسازي بلديه،
عالج درد را در برنامهريزي و داشتن طرح مشخص براي شهر مييابد(روزنامهاخگر ،سال
اول،ش5 ،29دي.) 1307
شهر اصفهان نيز در چند نوبت شاهد تهيه ،تصويب و اجراي طرحهاي توسعه شهري از جمله
طرح هاي جامع و تفصيلي بود .اولين طرح توسعه شهر اصفهان در اواخر دهه 1330ش و توسط
مشاور كوكس(مشاور آلماني) و از طريق دفتر فني وزارت كشور به منظور ساماندهي و هدايت با
برنامه گسترش كالبدي و توسعه شهر اصفهان ،تهيه شد .البته اين طرح را نميتوان طرح جامع
رسمي براي اصفهان تلقي كرد و بيشتر طرحي هادي براي شهر بود .اولين طرح جامع اصفهان
اواخر دهه چهل و اوايل دهه پنجاه توسط مهندسين مشاور ارگانيك تهيه شد(1350ش) كه به طرح
ارگانيك نيز معروف است .براساس طرح ارگانيك ،اولين طرح تفصيلي شهر اصفهان در سال
1354ش1975/م تنظيم شد(بهاآبادي.)1393 /7/28 ،

 - 4.جناب علت كاهش جمعيت در اين سال را به قحطي سال 1336ق نسبت ميدهد
-5داالنهاي سرپوشيده بازار و كوچهها
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هدف از «طرح جامع اصفهان و مقررات كلي و آييننامه گذربندي شهر اصفهان» به تنظيم
درآوردن بافت شهري و حل مسائل موجود شهري ،ايجاد سازمان اجرايي براي اجراي مقررات و
آييننامهها ،تنظيم و كنترل گسترش شهر بر اساس ازدياد جمعيت و تحوالت اقتصادي و اجتماعي،
تقسيم شهر به نواحي مختلف از قبيل مسكوني ،تجارتي و آموزشي و بهداشتي ،صنعتي ،ارتش و
فرودگاه و تدوين ضوابط شبكههاي ترافيك و معابر بود(بهاآبادي.)1393 /7/28 ،
جدول .7تحوالت ساختار و عناصر بازار اصفهان  ،عوامل و مصداقها
تحوالت

عامل

مصداق

گسست

-ورود خودرو

قطع شدن كالبد يكدست بازار و مجزا شدن قسمتهايي از آن

-خيابانكشي هاي جديد

متروک شدن

-تغيير در نقش و عملكرد

متروكشدنعناصريچونكاروانسراها ،سراها ،حمامها و..

عدم دسترسي به سوارهتغيير كاربری

-تغيير در نقش و عملكرد شهر

تبديل شدن كاروانسراها و سراها به انبار و گاراژ

نوگرايي و ظهور نيارهاي جديدتغيير شكل

-تغيير در نقش و عملكرد شهر

ريزدانه شدن عناصر درشت دانه بازار

دگرگوني شيوه توليد و مصرفبرنامهريزي جديدتخریب

-عدم همخواني با شرايط نوين

-تخريب عناصر بازار

-عدم دسترسي سواره

-از بين رفتن برخي راستههاي فرعي ،بازارچهها ،حمامها ،سراها

نوسازي و نو گرايي معاصرمنبع  :رجبي 1386 ،و نگارنده
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.3تغییرات اصناف و مشاغل اصفهان

روند نوسازي كشور توسط دولت در دوره پهلوي ،آغاز اعمال تغييرات ناگزيري براي بسياري
از تجار و برخي از اصناف بود .واردات كاالهاي خارجي و عدم توان رقابت كاالهاي داخلي با آن،
اتخاذ سياستهايي جديدي چون متحدالشكل كردن البسه و كشف حجاب و  ..در كل شرايطي را
براي اصناف بوجود آورد كه مشاغلي از عرصه زندگي اجتماعي ايران حذف شده يا در معرض
نابودي قرار گرفت .همچنين به دنبال سربرآوردن نيازهاي جديد ،مشاغلي تازه پا به عرصه اقتصاد
گذاشت.

 3-1رواج تجارت خارجی

مهمترين عامل اثرگذار بر تغييرات بازار اصفهان در دوره معاصر ،صنعتي شدن جهان ،ايران و
اصفهان بود .ورود كاالهاي توليدي اروپا به بازار اصفهان ،مراكز توليدي بازار را يكي پس از
ديگري از كار انداخت و كارگاههاي توليدي صنايع دستي به تدريج كمتر شده تا آنجا كه بازار
اصفهان به انبار كاالهاي تجاري غربي تبديل شد و طبقهاي از بازاريان با عنوان تاجر ظهور كرد كه
تنها واسطه بوده و توليدكننده نبودند(شفقي.)1393/6/15 ،
تجارت اصفهان در دوره پهلوي با ساير نقاط ايران و كشورهاي خارجي برقرار بود 6.صادرات
انواع كتيرا ،خشكبار ،دانههاي روغني ،عطاريجات ،روده گوسفند ،پوست حيوانات ،فرش ،مواد
معدني ،نقرهجات و قلمزني و انواع ريسمان از اصفهان افزايش يافته و در مقابل واردات انواع
پارچه كركي ،پشمي ،نخي ،ابريشمي ،پارچههاي نخهاي مصنوعي ،آهنآالت ،ماشينهاي نساجي،
انواع دواجات ،خرازيجات و به ويژه ورود بيحصر و حد پارچه كه لطمه زيادي به صنايع داخلي
وارد آورد ،افزايش يافت .انعقاد قراردادهاي پاياپاي دولت بوسيله وزرات اقتصاد ملي با كشورهاي

 -6تجارت داخلي با شهرهايي چون تهران ،مشهد ،تبريز ،رشت ،مازندران ،گيالن ،كرمانشاه ،همدان ،قزوين ،بروجرد6،
اهواز ،خرمشهر ،آبادان ،دزفول ،شيراز ،جهرم ،بوشهر ،يزد ،كرمان ،بندرعباس ،زاهدان .و تجارت خارجي با كشورهايي
چون انگلستان ،فرانسه ،سوئد ،هلند ،ايتاليا ،آلمان ،يونان ،اتحاد جماهير شوروي ،سوريه ،لبنان ،عراق ،هندوستان،

پاكستان ،ژاپن و آمريكا(عابدي.)154-156 :1334 ،
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فرانسه ،ايتاليا ،شوروي و آلمان در حجم صادرات تفاوت مهمي حاصل نمود و افزايش حجم
همكاري اتباع خارجي و بازرگانان اصفهان در ازدياد مبادالت مؤثر واقع شد؛ در نهايت به دنبال
اتصال خط راهآهن و افتتاح جادههايي به بنادر و تهيه وسايل حمل كاالهاي صادراتي و وارداتي،
دفتر گمركي به منظور رسيدگي به امور واردات و صادرات كاال در شهر تأسيس شد(عابدي،
 .)156-154 :1334از تغييرات مهم در تجارت دوره پهلوي ،نوع كاالها و اجناس وارداتي يا
صادراتي بود كه صنعتي شدن تجارت در ايجاد چنين تغييري بسيار مؤثر بود .با پيدايش صنعت
نساجي ،واردات الياف ،پنبه و صادرات نخ و پارچه بيشتر از كاالهاي ديگر بود و پس از احداث
ذوبآهن ،نياز به مواد اوليه چون ماشينآالت و قطعات يدكي بيشتر احساس ميشد(كلباسي،
.)188 :1353
اثرات مراودات تجاري با كشورهاي خارجي ،تنها به حوزه واردات و صادرات محدود نميشد.
به دنبال افزايش تعداد مسافران خارجي به ايران و اصفهان ،بازار صنايع دستي دستخوش تغييراتي
شد .شواهد گواه بر اين مدعاست كه بازار صنايعدستي در اين زمان به شدت تحت تأثير سليقه
خريداران خارجي بود .در سفرنامه ماد روزن نقل ميشود در دوره پهلوي اول فرنگيهاي بسياري
به اصفهان آمده و خريدار هنرهاي دستي آنها بودند .زمان ورود دستههاي خريداران خارجي به
اصفهان ،بازار جاني تازه ميگرفته و سازندگان هنرهاي دستي همچون ظروف مسي ،مفرغي،
كارهاي مينياتوري ،شب و روز كار ميكردند تا آثار خود را در معرض فروش سياحان خارجي
قرار دهند و بيشترين سود را از اين طريق حاصل ميكردند(روزن .)285-286 :1369 ،كاهش
كيفيت صنايع دستي اصفهان در مقايسه با دورههاي قبل از جمله نتايج منفي اين دست مراودات
بود .نوردن مينويسد «:واردات ارزان قيمت از كشورهاي همسايه و كشورهاي دوردست ،سليقه و
ذوق و ابتكار ايراني را دچار دگرگوني و انحطاط كرده است .وقتي يك قطعه از كارهاي نقره زمان
صفويه را در كنار كارهاي نقره امروزي قرار ميدهيم احساس تأسف شديدي به انسان دست
ميدهد»(نوردن.)121:1356 ،
به بيان واضحتر تجارت بينالملل در زمان رضاشاه و افزايش حجم صادرات و واردات كاال و
ادغام بيشتر در نظام جهاني ،چنين وضعيتي را براي بازار بومي بويژه صنايع دستي رقم زد و به
علت نقش حاشيهاي ايران در نظام جهاني بر ميزان وابستگي آن به قدرتهاي خارجي
افزود(فوران.)374-375 :1390 ،
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البته شايان ذكر است ،ركود صنايع داخلي فقط در نتيجهي واردات بيرويهي كاالهاي خارجي
ايجاد نشد ،بلكه پارهاي از تصميمات غير كارشناسي و عجوالنه نيز دخيل بود ،براي مثال نرخ غير
اصولي عوارض ميتوانست اثرات مخربي بر يك حرفه داشته باشد .ذكر اين نكته ضروري است
كه از واردات بي رويه با وضع « قانون واگذاري انحصار تجارت خارجي مملكت به دولت» در 6
اسفند سال 1309ش1931 /م جلوگيري به عمل آمد و موجب شد مرزهاي كشور كه از زمان
عهدنامه تركمنچاي باز شده و صنعت ملي را تحت فشار قرار داده بود ،بسته و در نتيجه دولت تنها
بازرگان خارجي كشور محسوب شود .بدينوسيله محصوالت داخلي توانستند تاحدي عرض اندام
كنند .اولين فايدهي قانون انحصار تجارت خارجي جلوگيري از واردات اضافه اجناس غيرضروري
بود(رجايي .)144 :1392 ،با شروع جنگ جهاني دوم و وابستگي كشور به ورود كاالهاي اساسي
در كنار بسته شدن راههاي تجارت خارجي ،موجي از گراني در بازار ايران بوجود آمد .پس از
اتمام جنگ ،به علت سيطره فقر در ايران ،سياست دولت از حمايت توليدكننده داخلي به حمايت
از مصرفكننده فقير داخلي تغيير يافت و قانون انحصار تجارت خارجي كه ضامن توليدكننده بود،
ديگر محلي از اعراب نداشت .فقر عمومي و گراني محصوالت داخلي سرانجام منجر به گشودن
درهاي تجاري كشور بر روي كاالهاي وارداتي شد(فوران)399 :1390 ،
 3-2تالش برای احیای صنایع دستی

ركود ايجاد شده در هنر و صنايع دستي اقدامي جدي و مؤثر براي رفع مشكالت به وجود آمده
ميطلبيد .آموزش صنايع دستي در مدارس و برگزاري مسابقات ميان هنرآموزان حرف و صنايع
مختلف از جمله اين اقدامات بود(ساكما .)297/41042 ،هنرستان صنعتي در سال
1315ش 1936/م ،بر حسب تصميم عمومي دولت و از طرف وزارت پيشه و هنر جهت تربيت
افراد فني براي امور صنعت و حرف تأسيس شد .اين هنرستان در ابتداي تأسيس در چهار رشته
فلزكاري ،درودگري ،مينياتور و نقاشي طبيعت فعاليت داشت و با سرپرستي باقر زماني و هادي
اشتري كه از تهران اعزام شده بودند در منزل محمدمهدي كازروني واقع در كوچه تلفنخانه شروع
به كار كرد ،رياست آن نيز به تبعهي آلماني به نام ويلهلم ماير7محول شد .اين هنرستان در سال

7

Wilhelm Marr
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1316ش 1939/م به دليل استقبال داوطلبان هنرستان به محلي واقع در خيابان چهارباغ مقابل كوچه
فتحيه كه داراي سالن بزرگ و اتاقهاي متعدد بود منتقل شد(ابوعطا .)30-31 :1385 ،در
1318ش1940/م ،رشتههاي مينياتور و نقاشي مجزا شده و همراه با رشتههايي جديد چون
زريبافي ،منبتسازي ،خاتمسازي ،كاشيسازي ،مجسمهسازي ،قلمزني و ميناسازي بصورت
هنرستان هنرهاي زيبا درآمد .برخي از محصوالت محصالن اين هنرستانها پس از قيمتگذاري به
معرض فروش ميرسيد و يا در قالب نمايشگاه و موزه در معرض ديد سياحان و مسافران قرار
ميگرفت(عابدي227-230 :1334 ،؛ كلباسي.)113 :1353 ،
عالوه بر تأسيس هنرستان ،مسابقاتي مانند برگزاري رقابت ميان هنرآموزان و هنرمندان براي
بهتر ارائهدادن كارها و شناسايي هنرمندان برجسته درجهت نيل به اين مقصود برگزار
ميشد(ساكما .)291/12088،در سال 1309ش1930/م مسابقهاي با هدف احياي طرحهاي قديمي
قالي و معرفي قاليبافان با سابقه اجرا شد(ساكما .)291/2362 ،همچنين براي كيفيت بخشيدن به
قلمكاري اقداماتي جهت بهبود اين كاال و صادرات بيشتر آن صورت گرفت(ساكما .)291/3229
وزارت پيشه و هنر نيز در 1317ش1938/م با تصويب قانوني ،هنرمندان قلمكاري و نقرهسازي را
مكلف كرد به منظور بهبود و رونق محصوالت خود ،آنها را طبق عيار نقرهي مصوب اين
وزارتخانه توليد كنند(ساكما .)291/3448 ،ضمن آنكه در 1319ش1940/م از جانب شهرداري
تصميمي براي تشويق رستههاي مختلف ظريفكار براي تمركز در ميدان اتخاذ شد به گونهاي كه
ميدان به صنايع دستي اختصاص يابد .شهرداري در سال 1320ش1941/م به منظور سازماندهي
ميدان نقش جهان و كمك به احياي صنايع دستي بازار ،تعدادي از دكانهاي ميدان را نيز به شكل
غرفههايي به منظور ارائه و نمايش آثار هنرمندان به جهانگردان اختصاص داد(اخگر،
سالسيزدهم،ش 1595،29دي  .)1319بر اساس مجموع اين گزارشها كه در اسناد بسياري
منعكس شده ميتوان ادعا كرد ،در دوره پهلوي با تشديد وخامت اوضاع صنايع دستي و حرف
سنتي بازار اصفهان ،اقداماتي جهت احيا و رونق مجدد حرف رو به زوال انجام شد.
 3-3اقتصاد صنعتی ،مشاغل صنعتی

موقعيت جغرافيايي اصفهان (قرار گرفتن در مركز ايران) و وجود رودخانه زاينده رود (از نظر
تأمين آب مورد نياز صنايع) ،از مهمترين عواملي بود كه اصفهان را مستعد تبديل شدن به شهري
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صنعتي كرد .همانطور كه در فصل پيش ذكر شد با احداث كارخانه وطن در سال 1304ش/
1925م ،كلنگ ساخت كارخانههاي صنعتي متعدد در اصفهان زده شد .با موانع گمركي براي ورود
كاالهاي خارجي و فزوني تقاضا بر عرضه ،سود كارخانهها باال رفت .البته بعد از 1320ش1941/م،
همانطور كه شرح دادهشد ،با برعكس شدن شرايط وضعيت كارخانهها نيز از دوران اوج رونق خود
دور شد(كلباسي .)116-117 :1353 ،از جمله مديران شهري مؤثر در صنعتي شدن اصفهان ،رضا
افشار بود كه با تشكيل شركت ريسباف ،تجار گمنام شهر را تشويق به احداث كارخانه كرد و بدين
ترتيب ظرف ده سال كارخانه زايندهرود ،پشمباف ،نختاب ،شهرضا ،كارخانه كاغذ و  ..ساخته شد.
مسلماً عالقه زياد تجار اصفهاني به سرمايهگذاري در اين بخش مرهون تالشهاي رضاافشار براي
جلب اعتماد و سرمايه آنها به بخش صنعتي شهر بود(سيفپورفاطمي .)839 :1378 ،اگرچه
كارخانهها در محدوده خارج از بازار قرار ميگرفتند ،با اين وجود در حوزه فعاليت بازار محسوب
مي شدند و بازار در تأمين مواد اوليه ،فروش محصوالت يا احداث آنها نقش داشت .چنانكه تجار
به نامي چون كازرونيها و همدانيان از مؤسسان مهم كارخانههاي نساجي شهر
بودند(حجهفروش.)1393 /9/24،
البته اين رويه در سال 1320ش1941/م براي مدتي متوقف شد و بعد از آن با روند كندتري
ادامه يافت .همانطور كه ذكر آن رفت ،با خاتمه جنگ جهاني دوم ،مرزهاي ايران به روي كاالهاي
خارجي باز شد و بهاي كاالهاي داخلي نيز افزايش يافت ،عالوه بر آن نفوذ جريانات سياسي در
ميان كارگران كارخانهها نيز مجموعاً شرايطي را رقم زد كه در امور كارخانههاي اصفهان تأثيرگذار
بود و اغلب آنها به حالت تعليق يا ركود در آمدند(كلباسي.)116 :1353 ،

جدول .8كارخانههاي اصفهان تا سال 1324ش
نام كارخانه

سال تأسس

سال بهرهبرداری

نوع محصول

تعداد كارگر

وطن

1300

1304

پارچه پشمي ،پتو ،نخ

1340نفر

ريسباف

1311

1313

پارچه پشمي ،پتو ،نخ

1752نفر
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رحيمزاده

1312

فيروز

1312

زايندهرود

1314

1315

نختاب

1314

1316

نخ و قرقره

صنايع پشم

1314

1317

پارچه پشمي،پتو،نخ

900نفر

شهرضا

1314

1316

پارچه نخي،نخ

807نفر

نور(برق دهش)

1314

نخ

591نفر

پشمباف

1314

1317

پارچه پشمي،پتو،نخ

981نفر

جاويد

1315

1316

زيرپيراهني

30نفر

اتحاد شهرضا

1315

1317

نخ

580نفر

ظريفي

1315

1317

زيرپيراهني،جوراب

39نفر

1329

نخ

800نفر

ناهيد

1326

1329

نخ

300نفر

برق و ريسندگي نجفآباد

1325

1333

نخ

تابان

1325

توربين اصفهان

1324

شهناز

1313

ريسمان

493نفر

پارچه و نخ

39نفر

پارچه و نخ

1400نفر
546نفر

كبريت
1332

47نفر

برق شهر و نيروي محركه كارخانهها

دادهها از نورصادقي،عابدي،كياني؛ تنطيم :نگارنده

همانطور كه از اين مطالب بر ميآيد ،تعداد كساني كه حرف صنعتي را به عنوان پيشه خود
انتخاب ميكردند رو به فزوني بود .ديدگاه مردم نسبت به نوع شغل متفاوت از گذشتهها شد ،تا
آنجا كه اشتغال در كارخانه بر اعتبار اجتماعي فرد افزوده و داراي ارزش اجتماعي بود .در خاطرات
نسلهاي گذشته به كرات نمونههايي نقل ميشود مبني بر آنكه خانوادههاي اصفهاني در اين زمان
متمايل بودند دخترانشان به وصلت با شخصي شاغل در كارخانه درآيد تا مشاغلي ديگر همچون
كاسبي در بازار .حقوق نسبتاً مناسب اين مشاغل نيز در اين ديدگاه دخيل بود(حجهفروش/9/24،
 .)1393تأسيس اين كارخانهها تنها در ساختار مشاغل شهر تأثير نداشت ،بلكه توليدات صنعتي،
رقيب جدي توليدات صنايع دستي محسوب ميشدند .مثالً كارخانه وطن در 1311ش1932/م ،طي
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يك آگهي اعالم كرد به توليد پارچههاي ابريشمي براي مصرف كت و شلوار و لباس زنانه اقدام
كردهاست و بدين ترتيب حرفه دستبافي به شدت دچار ركود شد (اتاقتجارت ،ش،58
اسفند.)1311
در جدول  9قابل مشاهده است كه طبق آخرين سرشماري رسمي 1345ش1966/م ،بيش از
41درصد شاغالن در اصفهان در بخش توليدات صنعتي فعاليت داشتهاند بعد از صنعت كه اكثريت
شاغلين را به خود اختصاص داده ،بخش خدمات و بازرگاني قرار دارد و كشاورزي در پايينترين
درجه اهميت شغلي در اين زمان است .با توجه به اطالعات اين جدول ميتوان گفت اصفهان از
سال 1345ش يك شهر كارگري بوده است ،چرا كه متجاوز از پنجاه درصد جمعيت شاغل در
اصفهان در فعاليتهاي كارگري بخشهاي مختلف اقتصاد مشغول بودهاند و بزرگترين طبقه
اجتماعي شهر را تشكيل ميدادند.
جدول  .9آمار جمعيت شاغل در بخشهاي عمده اقتصادي شهر اصفهان(1335و)1345
فعاليتها

سال1335
درصد

تعداد

كشاورزی،جنگلباني،شكار،ماهيگيری

5693

استخراج معدن

50

توليدات صنعتي

29964

ساختمان

3588

آب،برق،گاز،خدماتبهداشتي

366

بازرگاني

10830

حملونقلوانبارداریوارتباطات

6121

خدمات

15500

فعاليتهای متفرقه

4739

7/4
0/1
39
4/7
0/5
14/1
7/9
20/1
6/2

منبع:كلباسي

 3-4افول اصناف غیرکاربردی ،ظهور اصناف جدید
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سال1345
تعداد
8915
81
46891
9244
1494
15850
6384
22534
2251

درصد
7/8
0/1
41/4
8/1
1/3
13/9
5/6
19/8
2/0

تغيير
+0/4
0
+2/4
+3/4
+0/8
-0/2
-2/3
-0/3
-4/2

تأثير تحوالت شهری بر بازار اصفهان دوره پهلوی()1357-1304

دوره پهلوي را ميتوان گذار وضع شهري اصفهان به مرحله صنعتي دانست كه موجي از بي
رونقي برخي حرف را در پي داشت و اين امر مولد فضاي تاريخي زمان خود بود .براي مثال با كم
شدن دامنه كشاورزي داخل شهر و آمدن اتومبيل رفته رفته حرفههاي مربوط مثل نعلبندي و عالفي
در سطح شهر افول كردند و گاراژ داري شايع شد .طبق آمار و ارقام موجود در اصفهان اين دوره
بيش از نود مورد حرفه و صنعت بومي از بين مي روند و يا راه افول در پيش گرفتند .بنابراين موج
مردمي تغيير اجتماعي در اصفهان موجب اضمحالل حرف سنتي در سطح شهر و بوجود آمدن
حرف نو و متنوع شد .پارهاي از اين حرف مانند بزازي استحاله يافته و پارچههاي كارخانههاي
صنعتي را ميفروختند .رشد تعداد وسايل نقليه مانند اتوبوس و تاكسي ،همراه خود حرفههاي
مربوط چون گاراژداري را جايگزين كرد و در داخل گاراژها مغازههاي مكانيكي و خدمات خودرو
به دليل نياز به خدمات خاص ايجاد شد .اگر چه از تعداد مكانيكيها و الستيك فروشيها و ساير
حرفههاي مرتبط آمار دقيقي نيست ،اما ميتوان ادعا كرد ،حداقل حرفههاي مرتبط با حمل و نقل
سنتي راه افول در پيش گرفتند .عالف ،نعلبند ،زينساز ،پاالندوز ،سورچي ،درشكهدار ،آهنگر،
نجار ،نقاش ،خياط و سراج از اين دست ميباشند(نورائي20 :1386 :؛ مختاري، 1380،ج-265 :1
)264
صنف جديد ديگري به دنبال نياز كارخانههاي شهر اصفهان به لوازم يدكي و تعميرات
ماشين هاي كارخانجات بوجود آمد ،اين صنعتگران اگرچه پس از جنگ جهاني دوم دچار بحران
كاري شدند اما پس از عبور از بحران بيكاري به كار خود توسعه دادند تا جايي كه مقدمات تشكيل
سنديكا و شركت براي صنف خود را نيز فراهم كردند تا از اين طريق با كمك دولت مقاديري
ماشينآالت مورد نياز كارخانهها را از خارج وارد كرده و حتي به ساخت برخي از ماشينها و
ابزارآالت و لوازم يدكي مورد نياز اقدام كنند .تا دهه  1330تعداد آنها حدود پنجاه نفر بود(عابدي،
.)242-240 :1334
نظر به موارد ذكر شده ميتوان نكاتي را خاطر نشان كرد:
 . 1برخي از عناوين از قالب صنف خارج شده و به شكل موردي در آمدند .به بيان ديگر با
توجه به از ميان رفتن زمينه كسب و كار تعداد زيادي از اين افراد تغيير شغل دادند .از اينرو دايره
حرفه محدود به فعاليت افراد شد و از داشتن پشتوانه صنف خارج گرديد .مانند خشت مال ،حمال
و غيره.
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 .2برخي از گروهها تحت عنوان خاصي تغيير يافته و ضمن حفظ عنوان به فعاليتهاي ديگري
در همان راستا ميپرداختند .از جمله پيلهور و خرازي .براي مثال اگر به فعاليت خرازي توجه شود
ميتوان دريافت كه از آن پس بيشتر به توزيع ،خريد و فروش وسايل دوخت و دوز پرداختند.
بنابراين ميتوان گفت كه اين دست از اصناف استحاله يافتند.
 .3گروه ديگر به حيات خود ادامه داده اما با تغيير در نظام معيشت ،ترافيك و غيره در خارج
شهر؛ چندي ديگر در حومه و روستاها به فعاليت و حيات خود ادامه دادند .مانند دباغ ،دلودوز،
رزّاز و زهتاب .با توسعه بهداشت در سطح شهر هرگونه دباغي و زهتابي منع شد .همچنين گسترش
آب لوله كشي اسباب بيكاري دلودوزها را ايجاد كرد و آنهايي كه پايبند به حرفه بودند ناگزير به
روستاها رفتند.
 .4گروهي ديگر رفته رفته از حيات شهري و حتي روستايي محو شدند مانند مكاري ،و مهره-
كشها.

نتیجهگیری

حكومت پهلوي اقدامات گستردهاي را به منظور توسعه و نوسازي كشور صورت داد .توسعهي
اقتصادي كشور تا قبل از 1305ش1927/م بسيار كم بود و شهر دورهي قاجاري رشد نيافته ،بي
قاعده و قانون مانده و نتوانسته بود همگام با نيازهاي روز ،خود را ارتقا دهد .بدين ترتيب
ضرورت دگرگوني و تغيير وضع موجود تبديل به خواست عمومي جامعه شد .اين خواست همراه
با شعارهاي تحولخواهانه و تبليغ توسعه و نوسازي دستگاه حكومت پهلوي زمينهي مناسبي را
براي آغاز سلسلهاي از تحوالت شهري فراهم آورد
اگرچه در دوره قاجار با ورود ايران به فرآيند ادغام در سيستم سرمايهداري جهاني و ورود
كاالهاي خارجي و ايجاد تعداد محدودي كارخانه در خارج از بافت بازار ،نقش بازار به تدريج به
عنوان محور اصلي اقتصادي شهر تضعيف شد ،اما تحول كالبدي اصلي و نزول جايگاه بازار در
شهر در دوره پهلوي اتفاق افتاد .با گسترش اقتصاد سرمايهداري مبتني بر ادغام در اقتصاد جهاني،
گسترش ارتباطات جديد و تحول كالبديـاجتماعي شهرهاي ايران و به ويژه خيابانكشيها و
ورود وسايل نقليه جديد ،بازار به عنوان ستون فقرات شهر سنتي عمالً دچار از هم گسيختگي
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كالبدي و كاركردي شد .در اغلب موارد كاركردهاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي بازار سنتي به
شدت تحتالشعاع قرار گرفت .افول بازار سنتي به جنبههاي كاركردي محدود نبوده و كالبد بازار
را نيز دستخوش تغييراتي كرد و بخش چشمگيري از عناصر كالبدي آن بالاستفاده و گرفتار ركود
شد .به طرزي كه اين مركز پوياي شهرهاي قديمي ،در اغلب موارد به فضايي محصور در بافت
كهن شهر تبديل شد كه به آباداني قبل نبود .البته اين امر به معناي كنار گذاشته شدن كامل بازار
قديمي نيست ،بلكه بازار با ايجاد تحوالتي در ساختار خود ،تا اندازهاي با شرايط زمانه خود را
وفق داده و به ايفاي نقشي جديد در شرايط نوين اقتصادي پرداخت( .از جمله تأمين مواد اوليه
صنايع كارخانه اي ،فروش محصوالت كارخانهاي ،تغيير اصناف و حتي ورود به بازار صنعتي
جديد در كنار حضور در بازار قديمي).
با همه اين احوال بازار اصفهان ،هرگز بطور كلي فراموش نشد و علي رغم از دست دادن
پارهاي از عناصر مهم و ركود بخشهاي ديگر ،همچنان به عنوان واحد مهم اقتصادي در شهر
حضور داشت و در زندگي اقتصادي ،اجتماعي سياسي شهر مؤثر بود .با صنعتي شدن جوامع ،و
نيازهاي جديدو مشاغل تازه ،بازار اصفهان نيز بسياري از مشاغل جديد را پذيرا شد در حاليكه
دسته ديگري از مشاغل سنتي و ديرينه خود را از دست داد؛ همچنين از لحاظ كالبدي نيز با
تأسيسات جديد و دكور مدرنتري ظاهر شد .اگرچه رقباي سخت بازار مثل مغازههاي خياباني،
پاساژها ،فروشگاهها و ديگر هستههاي تجاري منفصل و مستقل از هسته بازار دسترسي آسانتري را
براي خريداران به ارمغان آوردند ،اما بازار اصفهان به عنوان يكي از مراكز مهم توليد و عرضه انبوه
كاال توسط حرف مختلف و در يك مكان واحد ،همچنان براي خريداران سنتي خود جاذبه داشت.
بعالوه در اكثر مواقع تأمين كاالهاي مغازهداران خياباني ،از بازار انجام ميگرفت؛ با اين حال ديگر
بازار محور اقتصادي شهر نبوده و كالبدهاي جديدي يافته بود .ديگر تنها مكاني مسقف ،با راستهها
و كاروانسراها ،تيمچه و ميدان و گذر بازار به حساب نميآمد و مفهوم بازار (چه به لحاظ
كاركردي چه كالبدي) گستردهتر شد.

منابع و مأخذ
الفـ .اسناد
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اسناد منتشر شده
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.21جناب.ميرسيدعلي.)1371(.االصفهان.به اهتمام عباس نصر.ج.2اصفهان.انتشارات گلها.
.22حبيبي محسن.)1390(.از شار تا شهر.چ،11تهران .دانشگاه تهران.
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.35شفقي ،سيروس .)1385(.بازاربزرگ اصفهان.اصفهان :سازمان فرهنگيتفريحيشهرداري.
.36شهري.جعفر.)1369(.تاريخ اجتماعي تهران در قرن سيزدهم،تهران.موسسه خدمات فرهنگي
رسا.
.37عابدي.حسن.)1334(.اصفهان از لحاظ اجتماعي و اقتصادي.بيجا.بي نا.
.38فرمانفرماييان.خداد و ديگران.)1381(.توسعه در ايران.1357-1320ويراسته غالمرضا
افخمي.تهران.گام نو.
.39فريورصدري.بهرام«.)1374(.نگاهي به تحوالت شهرسازي ايران در نيم قرن اخير» .مجموعه
مقاالت كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران .ج.2تهران.سازمان ميراث فرهنگي كشور.
.40فكوهي .ناصر .)1383(.انسانشناسي شهري .تهران .ني.
.41فالمكي .منصور .)1357(.سيري در تجارب مرمت شهري ،از ونيز تا شيراز .تهران .وزارت
مسكن و شهرسازي.
.42فلور.ويلم.)1366(.جستارهايي از

تاريخ اجتماعي ايران در عصر قاجار،ت ابوالقاسم

سري،ج.1تهران.توس.
.43فلور.ويلم.)1375(.نخستين اعالن هاينظميه در تهران،تهران .ايتخت 200ساله،تهران:سازمان
مشاور فني و مهندسي شهر تهران.
.44فوران.جان.)1390(.مقاومت شكننده.ت احمد نوين.تهران.رسا.
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.45كارشناس.مسعود .)1382(.نفت و دولت و صنعتي شدن.ت علي اصغر سعيدي و يوسف
حاجيعبدالوهاب .تهران.گام نو.
.46كاستللو.ويسنت فرانسيس.)1371(.شهرنشيني در خاورميانه،ت پرويز پيران و عبدالعلي
رضايي.تهران.ني.
.47كدي.نيكي.آر.)1369 (.ريشههاي انقالب ايران.ت شاهرخ قائم مقامي،تهران.قلم.
.48كلباسي.علي)1353(.اقتصاد شهر اصفهان.تهران.بي نا.
.49كياني.مصطفي.)1386(.معماري دوره پهلوي اول.چ.2تهران.موسسه مطالعه تاريخ معاصر
ايران.
.50لوتي.پير .)1372(.سفرنامه به سوي اصفهان .ت بدرالدينكتابي .بيجا .اقبال.
.51مستوفي.عبداهلل.)1343(.شرح زندگاني من،ج.2تهران.زوار.
52مقدسي.شمسالدينابوعبداللّهمحمدبناحمد.)1361(.احسنالتقاسيمفيمعرفهاالقاليم،تعلينقيمنزوي.
ج:.2شركت مولفان و مترجمان.

.53ملك محمدي نوري.حميدرضا.)1381(.برلبه پرتگاه مصرف گرايي.ررسي روند رشد
مصرف گرايي و تغيير الگوي مصرف در دوران پهلوي دوم،تهران.مركز اسناد انقالب اسالمي.
.54نورايي.مرتضي .)1386(.نقش كاگزاريهاي داخلي وزارت امورخارجه در روابط ايران و
بريتانيا ،تهران .وزارت امورخارجه.
.55نوردن .هرمان .)1356(.زيرآسمان ايران ،ت سيمين سميعي .تهران .دانشگاه تهران.
.56نورصادقي.حسين.)1316(.اصفهان مشتمل بر چهارفصل،تهران.چاپخانه سعادت.
.57همايون كاتوزيان،محمدعلي.)1366(.از مشروطيت تا سقوط رضاشاه.ج،1تهران.پاپيروس.
.58همايون كاتوزيان.محمدعلي.)1372(.اقتصاد سياسي در ايران،ت محمدرضا نفيسي و كامبيز
عزيزي،تهران .نشر مركز.
.مقاالت

.59اشرف.احمد«.)1353(.ويژگيهاي تاريخي شهرنشيني در ايران دورهي اسالمي»
،مطالعاتجامعهشناختي ،ش(،4صص.)49-7
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.60حبيبي،محسن«.)1373(.مدرنيسم ،شهر و دانشگاه».گفتگو،ش(5صص.)98-83
.61حبيبي،محسن.زهرا اهري و ديگران«.)1389(.از فروريختن باورها تا انديشهي
شاهراهها»ش.50
.62زركش.افسانه«،)1388(.نقش و تاثيرعوامل دولتي در معماري بناهاي خصوصي در دوره
پهلوي اول »،كتاب ماه هنر.ش(.136ص.)25-14
63سلطاني.عليواحمدعلينامداريان«.)1389(.بررسينيروهايمختلفدرشكلگيريفضاهايشهر
ي»،هويتشهر .ش(.7صص.)130-123
.64صارمي.علي اكبر«.)1374(.مدرنيته و رهاوردهاي آن در معماري و شهرسازي
ايران»،گفتگو،ش(.10صص.)57-70
.65قزويني حائري و سيد محمد سادات«)1389(.بزرگ شدن تهران و كوچك شدن
ايران».زمانه.ش  88و.89
.66مهديزاده.جواد«.)1381(.نظري به روند تاريخي توسعه كالبدي .فضايي شهر تهران(بخش
دوم)نوسازي و پيدايش مادر شهر تهران».جستارهاي شهرسازي.ش(.3صص.)26-16
.67نفيسي.مجيد «.)1385(.خاطرات شهر. 3دو كوچه و يك شهر».دانشنما.ش -141
(،139صص )45-51
مصاحبه

.68بهاآبادي .احمد(.)1393/7/28مديرعامل شركت نقش جهان پارس .نفيسه باقري .شركت
نقش جهان پارس.
.69حجه فروش.مصطفي( .)1393/9/24عضو هئيت رئيسه و هئيت نمايندگان اتاق بازرگاني و
صنايع و معادن اصفهان .نفيسه باقري ،اتاق بازرگاني اصفهان.
.70شفقي .سيروس( .)1393/6/15استاد بازنشسته گروه جغرافيا دانشگاه اصفهان .نفيسه باقري.
پژوهشگاه شاخص پژوه.
روزنامهها

.71اتاقتجارت .ش.58اسفند1311
.72اخگر .سالاول ،ش9 .25آذر1307
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.73اخگر.سال اول،ش5 .29دي1307
.74اخگر .سالاول .ش28 ،221مهر1308.
.75اخگر.سالسيزدهم.ش 1595،29دي 1319
لوح

.1لوح مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي و اسالمي،مركز پژوهش هاي كتابخانه،موزه و
مركزاسناد مجلس شوراي ملي.
.2مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي .دوره  ،6جلسه 147
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