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  چكيده
 ايـران  اجتمـاعي  حيـات  گوناگون هاي عرصهدر  ييراتموجد تغ اول پهلوي دولت
 دولت. نمود رخ يشهر عرصة در كهبود  هايي يدگرگون ييرات،تغ ينا جملة از شد؛

شهرها همـت   ييربه تغ ي،غرب يمنطبق با الگوها ينوساز ايدة اساس بر اول پهلوي
آنهـا   ةو ابزار مـدرن كـه از جملـ    يلبا وسا يشهر يزندگ ي،نوساز يندر ا. گمارد

 يخـود را بـر بافـت و فضـا     يرتـأث  ،به شكل گسترده در شهرها بـود  يلورود اتومب
خـود   شهري، نوسازي وجه ترين مهم يعني، گذاشت؛ سازي خيابان يقاز طر يشهر

. كـرد  نمـودار  موجود هاي خيابان به دادن وسعت و جديد هاي يابانرا در احداث خ
 ياعتراضات وامالك شهروندان بود  يبمستلزم تخر ي،شهر يوجه از نوساز ينا اما،

 هـايي  عريضـه امـالك، در   يبمربوط به تخر از اعتراضات يبخش. داشت يرا در پ
حاضر  ةمقال رو، اين از. شد ميواصل  ملي يكه به مجلس شورا است شدهمنعكس 
 است پرداخته يانينگاه شاك يچةاول از در يپهلو ةدر دور يشهر ينوساز يبه بررس
مربوط به سـه   ها عريضه اين. دادند ارائه يمل يخود را به مجلس شورا ياتكه شكا

. اول است يپهلو ةاول دور يمةمصادف با ن يعنيمجلس ششم، هفتم و هشتم  ةدور
اسـناد و منـابع    ديگـر  بـه و با اتكـا   يليتحل ـ يفيتوص يوةش هب عرايض ينا بررسي
  .است گرفته انجام اي كتابخانه
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 يشهر ينوساز برنامة را ازعارضان  يتياست تا علل نارضا صدددر نوشتار اين
 يمناسب يياجرا برنامة شهري نوسازي آيادهد  پاسخ پرسش ينو به ا دريابددولت 
در پرداخـت   يرعارضان از جملـه در خصـوص تـأخ    ياتبا توجه به شكا داشت؟

 هـا،  نقشـه  ترسيم در نفوذ اعمال غيراصولي، گاه و متعدد هاي نقشه يمترس ها، يمتق
 يـي اجرا برنامة داراي دولت است اين بر فرضالزم،  مقررات و قوانين تدوين عدم
 هـاي  آسيب به دولت دهد نتيجه نشان مي. نبود يشهر ينوساز ياستدر س يمناسب
 تخريـب  از ناشـي  معيشـتي ــ   شـغلي  هاي يبسرپناه و آس يباز تخر ناشي رواني

 دو هـر  از شـهروندان  كـه  يدر صورت بود، نكرده معطوف چنداني توجه مستغالت
  .شدند آسيب تحملم حيث

 .مستغالت خانه، كشي، خيابان يضه،عر ي،شهر نوسازي :ها كليدواژه

 

  مقدمه .1
اي كـه در شـرايط آشـفتة     دولت پهلوي اول داعيـة اصـالحات و نوسـازي داشـت؛ داعيـه     

نمـود و مبتنـي بـر زدودن آثـار      ناپـذير مـي   روز، ضـرورتي اجتنـاب  اقتصـاديِ آن    ـ  سياسي
بر اين اساس، نوسازي در . ماندگي از چهرة ايران و واردشدن در دايرة تمدن غربي بود عقب

اين دوره، امري محدود به يك وجه از زندگي اجتمـاعي نبـود، بلكـه بـه الگـوي مسـلطي       
و زندگي شهري نيـز از  » شهر«. گر بود جلوهبود كه آثار آن در تمامي وجوه جامعه  شده مبدل

اي اقدامات نوسـازانة چهـرة بيرونـي     ويژه اينكه شهر به مثابة آيينه نبود، به ياين قاعده مستثن
  .كرد تفكرات دولت را نمايان مي

هـا نمايـان شـد و خيابـان بـه عامـل        نوسازي شهري به شكل عمده در احداث خيابان
يافتن خيابـان در الزامـات جديـد     البته، علت اهميت. گرديد بخش شهر تبديل اصلي هويت

ونقل مـدرن و كاالهـاي جديـد بـود كـه       نوسازي نظير سيماي مدرن شهري، وسايل حمل
نيازمند فضاي متناسب با خود بود و ايجاد ايـن فضـا نيـز نيازمنـد گسـترش آن در بافـت       

ا بـراي تـأمين   زندگي شهروندان بود و اين امر خريداري و تخريـب امـالك شـهروندان ر   
امـا، در سـوي ديگـرِ ايـن ايـدة نوسـازي،       . كـرد  هـا الزامـي مـي    فضاي الزم براي خيابـان 

جايي امالك آنها، هـم   ها، با تخريب و جابه شهرونداني قرارداشتند كه برنامة توسعة خيابان
ت شـهري در هـر   تحـوال گذاشت، چراكه  بر بعد مادي و و هم ذهني زندگي آنها تأثير مي

... هاي متعـدد زيسـت، توليـد، معيشـت و      هايي در سبك زندگي، شيوه گرگونياي د دوره
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از اين رو، بررسي، تجزيه و تحليل واكنش شهرنشينان به تغييرات حاصل از . كند ايجاد مي
  .اهميت است حائزها و تخريب امالكشان  گسترش خيابان

مشـكالت حاصـل از   هاي مردم به مجلس، هم بـه دليـل انعكـاس     در اين ميان، عريضه
ديدگاه آنان و هم فراواني، تمركز و عدم پراكندگي، محمل مناسبي براي بررسـي بخشـي از   

هــاي تــاريخي مــورد توجــه  ايــن تغييــرات هســتند؛ موضــوعي كــه تــاكنون در پــژوهش 
  .است نشده واقع

ش   1305تكية اصلي اين مقاله بر اسناد عرايضي است كه طي سه دورة مجلس، از سال 
ايـن اسـناد تعـداد    . است ش، به كميسيون عرايض مجلس شوراي ملي واصل شده  1312تا 

بندي اولية اسناد، بـر اسـاس ادوار    مطالعه و تقسيم. گيرد را دربرمي) يا شكايت(پرونده  153
گرفت و سپس موضوعات شكايات، از محتواي اين اسناد استخراج گرديـد   مجلس صورت

اي  شهري، از مطالعات كتابخانـه  تحولتاريخي و و براي تكميل اطالعات و تشريح فضاي 
است و  در اين بررسي، هر دو وجه كمي و كيفي اسناد مورد توجه قرارگرفته. نيز استفاده شد

ضمن استفاده از اسناد در توصيف مشكالت حاصل از نوسازي شهري، به تجزيه و تحليـل  
  . است شده كميت و محتواي آنها نيز پرداخته

ها دربارة نوسازي شـهري در دورة رضاشـاه، از سـوي دو دسـته از      وهشترين پژ عمده
نخسـت، آثـار متعـددي كـه از سـوي پژوهشـگران حـوزة        : اسـت  گرفته پژوهشگران انجام
ت فضـا و  تحـوال است كه عمدتاً بر تغييـرات و   گرفته ريزي شهري انجام شهرسازي و برنامه

است؛ دستة دوم  كرده راخور از آنها استفادهكه مقالة حاضر نيز به ف كالبد شهرها تكيه داشتند،
ت تحـوال ها، آثار پژوهشگراني است كه با اتكا به منابع، اسناد و مدارك تاريخي، به  پژوهش

تـرين آنهـا    شـمار اسـت و مهـم    تعداد اين آثار انگشـت . اند داده نوسازي شهري توجه نشان
ت عمـران و مـديريت   تحوالكياني،  مصطفي تأليفمعماري دورة پهلوي اول : ند ازا عبارت

 ريـزي  مجلس و برنامـه « ةو مقال ييرجا ياثر عبدالمهد اول يپهلو دورة شهري اصفهان در
  . پور جالل شهره اثر »شهري

ت شهرسـازي اختصـاص   تحـوال يك فصل بـه   ،معماري دورة پهلوي اولدر كتاب 
شده، به انعكاس اقدامات دولتـي   يافته و با ذكر نقش شهرداري و قوانين و ضوابط وضع

هـاي   را دربارة همة فعاليت اخگراثر دوم نگاه روزنامة . است ت شهري پرداختهتحوالدر 
هـا   بخشي از كتاب به توسـعه و احـداث خيابـان   . است شهرداري اصفهان منعكس كرده

اختصاص يافته و از آنجايي كه نگرش اين روزنامه مبتني بر نـوگرايي و نوسـازي بـود،    
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كـرد   نابراين با همين نگرش، فعاليت شهرداري را در توسعه و احداث معابر بررسي ميب
مجلـس  «مقالة . و البته گاه به شكايات ناشي از تخريب امالك و مستغالت اشاره داشت

به طور كلي به نوسازي شهري پرداخته و اقـدامات مجلـس را از   » ريزي شهري و برنامه
هـايي دربـارة    اي به شكواييه رسي كرده و فقط اشارهبر مصوبخالل مذاكرات و قوانين 

  .است نوسازي شهري داشته
  ت شـهري را بـر اسـاس اسـناد و شـكايات     تحـوال بار  پژوهش حاضر براي نخستين

هـاي   بار نه شهر، كه شهروندان و دغدغـه  است؛ يعني، براي نخستين مردمي بررسي كرده
هـايي اسـت كـه توجـه خـود را از       است و در زمرة پـژوهش  آنها مورد توجه قرارگرفته
شان از تصميمات نخبگان تأثير  معطوف كرده كه زندگي روزمره  نخبگان بر مردمي عادي

  .پذيرفت مي
  

  يشهر ينوساز پيشينة .2
در ايـن دوره،  . گردد ت به سبك مدرن در شهرسازي ايران، به دورة قاجار بازميتحوالآغاز 

هاي گوناگون حيات خود، از آنها  جامعة ايراني در جنبهبه تبع آشنايي با كشورهاي اروپايي، 
  .تأثير پذيرفت؛ از جملة اين تأثيرات، تغييراتي بود كه در شهرسازي ايرانيان اتفاق افتاد

بينـي توحيـدي و    با نگـاهي آسـماني مبتنـي بـر جهـان     «شهر سنتي يا همان شار ايراني 
گيـرد و تـابع    مـي  اي ديني شـكل  آميزهايدئولوژي عرفاني و خصوصاً پس از ورود اسالم، با 

مذهب در مسجد جامع و ابنية مـذهبي،  . است عوامل مذهب، حكومت، تجارت و امت بوده
حكومت در ارگ و دارالحكومه و داراالماره، تجارت در بـازار و امـت در بافـت مسـكوني     

اينها . شود مي همچنين، وحدت سه جامعة شهري، ايلي و روستايي در آن ديده. متبلور شدند
اند كه نتيجة آن، نظام ارگانيك كالبدي  هميشه و با هم در كالبد شهر، روابط تنگاتنگي داشته

اين شكل غالب در . هم از لحاظ بصري و هم از لحاظ عملكرد و محتوا: است در شهر بوده
در آستانة ورود بـه  . است تاريخي شكل شهر تا پيش از دوران جديد ادامه داشته تحولسير 
ي كه بـا  تحولي در شهرسازي ايجادكرد؛ تحولجديد، در عهد صفويه، مكتب اصفهان  مقطع

تكيه بر مفاهيم ذهني، به مصاديق عيني بدل شد و رونق و آباداني شهر افزايش يافت كه نـه  
اندازي در شهر كهن، بلكه از طريق ايجاد شهرهاي جديد در كنار شهر قديم  از طريق دست

  ). 268: 1384جابري مقدم، (» پديدآمد
معـروف  » سـبك تهـران  «اما در دورة قاجار، سبكي در شهرسازي زاييده شد كـه بـه   
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گيـري ايـن سـبك بـا شـروع عصـر تأثيرپـذيري از اروپـا يعنـي دورة           نطفة شكل. است
ويـژه در قالـب    رفته بـا افـزايش مـراودات بـا اروپاييـان بـه       شد، اما رفته شاه بسته فتحعلي

و حضور معلمـان و مهندسـان اروپـايي، شـيوة شهرسـازي      مسافرت و تأسيس دارالفنون 
ــايي بســط بيشــتري يافــت   ــي، (اروپ ــذيري در دورة ). 130: 1372حبيب ــن تأثيرپ اوج اي

جـابري مقـدم،   (شـد   شاه عيان و تغييرات عمده نيز در دارالخالفة تهران انجـام  ناصرالدين
قشـه و در سـال   ن يـك  يشياتر يشكرش ،ق  1275به سال  ي،ناصر دورة در). 281: 1384
در مقايسة اين دو نقشه، تغييراتـي  . كردند يمترس يگرد اي نقشهعبدالغفار منجم  ،ق  1309

شـدن يـك محلـة جديـد و بـزرگ بـه نـام         خورد؛ از جمله، اضافه مي  چشم  در تهران به
هاي اعيـان و اروپاييـان و    به چهار محلة قديم تهران كه بناهاي مهم دولتي، خانه» دولت«

در آن ... الدولـه و   هاي مسجد سپهساالر، ميـدان توپخانـه، پـارك امـين     مارتهمچنين ع
استقرار يافت و نيز نخستين نهادهاي جديد و تفريحي مثـل سـينما، هتـل و تئـاتر در آن     
داير شد؛ همچنين، مركز شهر به سوي شمال متمايـل شـد و ميـدان توپخانـه در كـانون      

در ايـن دوره، شـاه   ). 19 -  18: 1381مهـديزاده،  (اصلي شبكة ارتباطي شـهر قرارگرفـت   
دستور طراحي شهر جديد تهران را صادر كرد و مسيو بهلر فرانسوي مـأمور تهيـة نقشـة    

صـفامنش و  (اين طرح نخستين طرح شهري به شيوة اروپايي بـود  . دارالخالفة تهران شد
ت و شـهر از  با اجراي اين طرح، ديوارهاي كهن شـهر فروريخـ  ). 254: 1379همكاران، 

تبع آن، عناصر جديد در شـهر    چهار سو گسترش يافت و مساحت آن چندبرابر شد و به
هـاي   خيابـان ). 134 -  133: 1372حبيبـي،  (به چشم خورد و خيابان در شهر احداث شد 

ي تفرجـ يك نوع همچون مكتب اصفهان، خاستگاه : كردند اين دوره از دو الگو تبعيت مي
منطبـق بـا الگـوي دوم، بـراي     . اندرون و عالءالدوله د خيابان دربو تفريحي داشتند؛ مانن

گاه، بلكه به عنوان مكان تجارت و بازرگاني هم تفرجبار خيابان نه فقط به عنوان  نخستين
ويژه فرانسه انواع و اقسـام   هاي اروپا به ها، كه به سبك خيابان اين خيابان. نقش بازي كرد

گرفتند، در شـبكة سـنتي بـازار بـه عنـوان سـتون        خدمات و تأسيسات شهري را دربرمي
كردند و از اين پس خود را به عنوان عنصـر اصـلي توسـعة     فقرات شهري خلل وارد مي

هايي با كاركرد جديد به عنوان رقيـب   بار خيابان براي نخستين. كردند شبكة شهري معرفي
در ... و فرنگـي و   بازار وارد عرصه شد و تقابل مفاهيم نو و كهنه، جديد و كهـن، سـنتي  

هـا   همچنين، وسايل نقلية عمومي به عنوان عنصر جديد وارد خيابان. شهر نيز نمود يافت
اين وسايل نظير تراموا و واگن، اگرچه بيشتر جنبة تفريحي داشـت، شـكل شـهر را    . شد
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ساختن بناها و عمارات دولتي به سبك فرنگي، بناهاي جديدي نظير تماشاخانه، . تغيير داد
نيـز نشـان از تغييـر در    ... هاي بـه سـبك فرنگـي و     ما، باغ ملي، قورخانه، بانك، مغازهسين

  ).135 -  134: همان(ريخت شهر و حضور عناصر جديد داشت 
ايـن  . هاي خاص خود را داشت ها، سبك تهران ويژگي اما با وجود همة اين تأثيرپذيري

سبك در التقاطي از سبك ايراني و غربي پديدآمد و با وجود ايـن التقـاط، غلبـه بـا عنصـر      
دولت . اما، اين سبك فقط در دارالخالفه تغييرات خود را بروز داد). 145: همان(ايراني بود 

قط تبريـز،  مالي، امكان گسترش اين سبك را در كل كشور نيافت؛ ف تمكنبه علت نداشتن 
ترين شهر پس از تهران، بـه دليـل توجـه قاجـار، در مسـير فرآينـد مدرنيزاسـيون         شاخص

  ).284: 1384جابري مقدم، (قرارگرفت 
ش، بلديه   1300نخست در سال . ش، سرآغاز تغييراتي جديد در شهر شد  1299كودتاي 

تورها بيشـتر در  اين دس .تجديد سازمان شد و دستورالعمل سيد ضياء دربارة شهر منتشر شد
محدودة نظافت، بهداشت عمومي، بهداشت در محل كسب و كار اصناف و كسـبه، چهـرة   

 /5 :1369شـهري،  (بود و تغييري در فضا و بافت شهري ايجاد نكـرد  ... ظاهري دكاكين و 
گيري رضاخان و سپس تشكيل سـلطنت    اما، تغييرات گستردة شهري با قدرت). 347، 340

  .فتپهلوي اول نمود يا
هاي نوسازي  تي، وارد دورة پهلوي اول شد و مقرر بود سياستتحوالشهر با اين پيشينة 

بنابراين، شهر با ارادة آمرانـة دولـت متمركـز    . دولت به شكل عيان در چهرة آن نمايان گردد
هـايي را تجربـه كـرد     منطقي درونـي، دگرگـوني   تحولمبتني بر تغيير و انديشة بروني و نه 

  ).174: 1372حبيبي، (
  

 شهري نوسازي هاي ضرورت. 3

گرفـت؛   در دورة دولت پهلوي اول اقدامات بسياري در خصوص اصالحات شـهري انجـام  
اقداماتي در توجه به امور صحي، نظافت و پاكيزگي، روشـنايي، تسـطيح معـابر، مؤسسـات     

هـاي جديـد تـا تصـويب      ها و احداث خيابـان  المنفعه، نظارت بر ارزاق، تعريض خيابان عام
  . ش  1309قانون جديد بلديه در سال 

بـود و قـوانين    هاي سياسي و اقتصادي، توسـعة شـهري متوقـف مانـده     به دليل آشفتگي
در مـورد تهـران بـه عنـوان پايتخـت، تـا قبـل از        . مشروطه هم ضـمانت اجرايـي نداشـت   

  :است آمدن رضاشاه چنين گزارش شده كار روي
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. نداشـت  اي بهـره  يشهر قابل سكن يكبود لكن از امكانات  يتختهر چند پا طهران
قدرت انجـام   يگردستگاه د يچو نه ه يهبود كه نه بلد يادز يبه قدر يمشكالت شهر

 از پـر  و تنـگ  هـاي  كوچـه . نبـود  يخبر ياز بهداشت به مفهوم واقع. نداشت يفهوظ
ز گـرد و خـاك   و تابستان ا يكه در زمستان از كثرت گل و ال هايي خيابان و كثافت

 ها محله. كشيد ميزننده به خود  ياربس يرا به صورت يقابل عبور نبود، نظر هر تازه وارد
 هـا  بچهو  ها زن بايد آفتاب غروب از قبل. قرارداشت اوباش و اشرار نفوذ زير گذرها و
 گرديـد  مـي از خانـه خطرنـاك    آمـدن  بيـرون  شـد  مـي  يكخانه باشند، چون هوا تار در
  ).297: 2535 يمان،كر(

دادن به وضعيت شهرها، دو ويژگي مهم ديگر سلطنت پهلـوي اول،   اما، عالوه بر سامان
  :ويژگي نخست، مربوط به ساخت قدرت است: كرد هاي شهري را ضروري مي نوسازي

 نزديـك  ارتباط در كه است جامعه روابط كل از مينياتوري حكومت، نظام و قدرت ساخت
شـهر   يخبـه تـار   يبا نگـاه . قراردارد حقوقي و سياسي اقتصادي، اجتماعي، ساختارهاي با

ساخت قدرت و نظـام   ييراتبا تغ زمان هم شهر شكل تغييرات نسبي طور به كه يابيم درمي
بلكـه از لحـاظ    معلـولي،  و علـت  روابط جهت از نهحداقل  كه اي گونهاست، به  يحكومت
 تشـخيص  را شـهر  شكل تحولساخت قدرت و  ييرتغ ينب يهمبستگ رابطة توان مي يآمار
  ). 180:1383ياني، ك( داد

، كه مبتني بـر تمركـز قـدرت بـود، شـكل جديـدي از شـهر را        »دولت مطلقه«ساخت 
شدن  طلبيد؛ شهري جديد كه با يك هستة مركزي، بيانگر نظام متمركز واحد بود و كشيده مي

ز و بـوم كشـور   پايتخت بر تمامي مرشدن دامنة حكومت  هاي سراسري نشانة كشيده خيابان
  ).61: 1374صارمي، (

 ةاسـتحال بـا  «. سـازي جامعـه بـود    ويژگي دوم، مربوط به گرايش حكومت به مـدرن 
بافت شهر و سـازمان فضـايي آن كهنـه و     ،»ماندگي عقب«به » سنت«و » كهنه«به » كهن«

متناسـب بـا   فضـاي شـهري   . )103: 1389، سـادات  ي ونـ يقزو(» شدندمانده تلقي  عقب
توسعة جامعه كه مبتني بر معيارهاي جديـد و اقتباسـي از فراسـوي مرزهـاي داخلـي و      

كرد كـه از   گرفتن از الگوها و شيوة زيست سنتي بود، نيازهاي جديدي را ايجادمي فاصله
ونقل اگرچه از دورة قاجار آغاز  ورود وسايل حمل. ترين آنها وسايل نقليه بود جمله مهم

شد اتومبيل را در فضـاي شـهري    تنها نمي ن شتابي بيشتر گرفت و ديگر نهبود، اكنو شده
اي بـه فضـاي    ونقل جديـد، خـود را بـه گونـه     ناديده گرفت، بلكه اتومبيل و نظام حمل

ساختن خود با اين  اي جز بازتعريف اين فضا براي هماهنگ شهري تحميل كرد كه چاره
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هاي جديد در شهر، عمالً  كشي ها و خيابان انگارة تعريض خيابان« در واقع،. وسايل نبود
حبيبي و ديگـران،  ( »شود آغاز مي) نشانة عصر جديد(وسايل نقليه  ترددبا هدف تسهيل 

ش، فقط يك اتومبيل در ايران وجود داشت كـه تـا ده سـال     1289در سال ). 87: 1389
ش، نزديك  1302تا  1300هاي  اما، در فاصلة سال. بعد، تعداد آن از عدد ده تجاوز نكرد

تـا پايـان سـال    . به هزار وسيلة نقليه وارد شد كه نيمي از آن متعلق به شركت نفت بـود 
 زاده، سـلطان (كاميون در ايـران وجودداشـت    6000اتومبيل و  800ش، در حدود  1308
اي قـراردارد، بـه نوبـة     هاي جـاده  اين آمار اگرچه در ارتباط مستقيم با راه). 172 :1376

 در آغـاز همچنـين،  . ندة افزايش وسايل نقلية موتوري در شهرها نيز هسـت خود نشانده
  بـه  ، سـال   همين  در پايان  كه  وجودداشت  خودرو در تهران  تعميرگاه 27،  ش 1308 سال
اين افزايش تعداد تعميرگاه از سويي  ).»تهران« ذيل: 1391 مؤمني،( رسيد  تعميرگاه 233
هـا   بودن خيابان اتومبيل و از سوي ديگر به دليل نامناسب تواند به دليل افزايش تعداد مي

هـا و يـا احـداث     ها باشد كه در هر دو صورت، نياز به تعريض و تسـطيح خيابـان   و راه
  .كند هاي جديد را هويدا مي خيابان

 كاالهـا  عرضة يزن و... و  يخدمات اداري، يدجد يساتتأس يفضا برا يجادا افزون بر اين،
   .داشت يشتريب جلوة يا دنمومي يعمل يابانخ ةدر عرص نو، خدمات و

و  يجـد  يـب رق ينكـه آن عالوه بـر ا  ياقتصاد جنبة بر تكيه با خيابان مسير و طول عرض،
 باز فضاهاي در اي تازه يفو تعر يشهر يشبه نما يبه نوع ،بازارها شد ةراست يگسترده برا

كـه در   يبـه عنـوان مكـان    يابـان خ رفته رفته. فاقد آن بود يمكه بازار قد پيداكرد دست شهر
 كنـد  پيـدامي  گسـترش  و رشـد  شـود،  مـي  يستأس ياقتصاد يدجد هاي مكان آن هاي كناره

  .)86: 1391 ي و امامعلي،شعبان(
  

  عرايض جغرافيايي پراكندگي و كميت. 4
است، مربـوط بـه اقـدامات     ها منعكس شده هاي نوسازي شهري در عريضه آنچه از سياست

كشي است كه يا به شكل احداث خيابان جديد يا تعريض  شهرهاي مختلف در خيابانبلدية 
  . هاي موجود بود بخشيدن به خيابان و وسعت

مــرداد  23 - 1305تيــر  19(هــا در ســه دورة مجلــس ششــم  فراوانــي ايــن عريضــه
آذر  24(و مجلـس هشـتم   ) ش 1309آبان  14 - 1307مهر  14(، مجلس هفتم )ش 1307
بيشــترين فراوانــي در مجلــس هفــتم ديــده . يكســان نيســت) ش 1311دي  24 - 1309
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پراكندگي جغرافيايي مجموع عرايض فوق، اگرچه همة اياالت و واليات و توابع آنها را 
كشـور را  هـاي   عدم ارسـال عـرايض از سـاير بخـش    . 1: شود، با توجه به اينكه شامل نمي

بر فرض چنين . 2توان نشان از عدم نوسازي و يا عدم نارضايتي در ساير نقاط دانست؛  نمي
احتمالي، با توجه به اينكه شكايات مورد بررسي مربوط به نيمة اول دورة پهلـوي اول و در  

است، بنابراين دامنة تغييرات و به تبع آن دامنة شـكايات،   1نتيجه آغاز روند نوسازي شهري
توان با توزيـع منـاطق جغرافيـايي داراي شـكايت بـه ايـاالت و        اما، مي. ندي كند داشترو

گيري كرد كه نوسازي شهري امري بـود كـه بـا شـدت و      چنين نتيجه واليات آن دوره، اين
بندي مسعود  قسمتي كه در تقسيم 27در ميان . ضعف در تمام نقاط كشور در حال اجرا بود

كيهـان،  (ناحيه فاقد عريضه است  5سيمات كشور ايران شده، ش از تق  1311كيهان در سال 
. خمسه، ساوه و زرند، بختياري، كويرهاي مركزي: اند از قسمت عبارت 5اين ). 137: 1311

توان حمل به عدم نوسازي شهري كرد، چراكه مثالً  قسمت نمي 5اما نبود عريضه را در اين 
ش، از حضور يك نفر مهندس در زنجان   1310سال  اطالعاتدر مورد خمسه، در روزنامة 

اسـت   براي ترسيم نقشة شهري و قرض معاريف شـهر بـراي ايجـاد خيابـان سـخن آمـده      
، برخـي از منـاطقِ فاقـد    يـران مفصـل ا  نقشةو يا طبق  )3 /1367: 1310 يرت 28 اطالعات،(

هران، عريضه در محدودة مناطق داراي عريضه قرارداشت؛ به عنوان مثال، زرند در محدودة ت
   ).1309 حسين،(است  و كاشان در محدودة عراق ذكر شده

نكتـة نخسـت، تعـداد عـرايض     : اهميت اسـت  حائزهمچنين، دو نكته در آمار يادشده 
بودن و دامنة تغييراتي كه در مطالعات شهرسـازي   با توجه به پايتخت. مربوط به تهران است

كشي  ندارد، در حالي كه روند خيابان توجهي قابل شود، آمار آن فراواني مي به آن نسبت داده
آقاخان بوذرجمهري به سمت كفالـت بلديـه از     ش با انتصاب كريم  1303در تهران از سال 

و يـا در  ) 258: 1378زاده،  صفامنش و منـادي (الوزرا با قاطعيت آغاز  سوي رضاخانِ رئيس
به هر حـال، مـتن   ). 256: همان(ش طرح شهري توسعة تهران تهيه و انجام شد   1307سال 

گردنـد و   عرايض و مطالعات تاريخي و شهرسازي به داليلي در اين خصوص رهنمون نمي
توان احتماالتي را درنظرگرفت؛  مي هاي تاريخي و شرايط ويژة آن دوره، تنها بر اساس زمينه

جار در به عنوان نمونه، با توجه به وجود سابقة نوسازي و آشنايي با مظاهر مدرن از دورة قا
تهران، امر نوسازي شهري به نسبت اياالت و واليات ديگـر، امـري كمتـر نامـأنوس تلقـي      

آقاخـان،   شد و يا از پذيرش اجتماعي باالتري برخوردار بود؛ همچنـين، انتصـاب كـريم     مي
  . شد مانعي براي طرح شكايات بيشتر مي
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از  تهـران،  در درپـي  پـي  يو اعالم حكومت نظـام  ش  1299 كودتاي از بعد سياسي فضاي
 نظاميـان  جـدي  تـأثير  تحـت آن را  يشـهر  يريتو مـد  يتختپا ادارة كه بود ؤثريعوامل م
نظـر   يـر تهـران ز  يةبلد ادارة مسئوليت، )ش  1313 -  1303( ساله ده دورة در ويژه به قرارداد؛

در . بـود  ش  1299 كودتـاي  در رضـاخان  نزديـك  همكاران از كه داشتآقاخان قرار يمكر
اجـرا درآمـد    مرحلـة  بـه  دستوري و آمرانه اي شيوهتهران به  يبود كه نوساز ها سال ينهم

  ). 18: 1381 مهديزاده،(

تـرين شـهر آن    و مهـم (آمار آذربايجان . نكتة مهم ديگر، آمار مربوط به آذربايجان است
ن بـه  شـايد سـابقة آذربايجـا   . در مقايسه با ديگر اياالت و واليات، كميت بااليي دارد) تبريز

ترين شهر بعـد از دارالخالفـه، وجـود     ترين ايالت و مركز آن تبريز به عنوان مهم عنوان مهم
شده كه به نسبت ساير شهرها، اقدامات نوسازانة بيشتري  هاي شهري، موجب بلديه و انجمن
از احداث نخستين خيابـان  . باشد گرفته و به تبع آن شكايات بيشتري را داشته در آن صورت

است؛ همچنين،  شده ش، سخن گفته  1305تا  1300هاي  ه نام خيابان پهلوي طي سالتبريز ب
اش، در آزادي عمـل   خـواهي  حضور شهرداراني چون محمدعلي تربيت با سـابقة مشـروطه  

  .)47 -  46: 1379صفامنش و همكاران، (مردم در بيان اعتراضات نقش داشت 
  

  اسناد در شهري نوسازي مشكالت انعكاس. 5
كرد، شرايط نامناسب معابر  ها را ضروري مي طور كه آمد، آنچه توسعه و تسطيح خيابان همان
اين شرايط از سويي در برخي از منابع كه از وضعيت معـابر پـيش از سـلطنت پهلـوي     . بود

  : ها در دورة قاجار اند، صادق است؛ مانند توصيف مستوفي دربارة وضعيت خيابان سخن گفته
 گره سه دو عمق به را خيابان كف هاي خاك االغ، و قاطر و اسب و درشكه و كالسكه عبور

كـه خركـدارها و    هـايي  خـاكروب  هـوارو  هـاي  خاك جمله، اين بر. كرد مينرم  يامثل توت
 بيـرون  تـا  آن بـردن  از را خود و دور ديدهعمر را  يقل يچشم سپورها كه ها كش خاكروبه

كه  ها خيابان اين بنابراين،. شد مياضافه  يزن بودند ريخته ها خيابان در و كرده خالص شهر،
گرد  گره، سه دو قدر به تابستان، در آنهاعرض نداشت، در اكثر نقاط  يشترده دوازده ذرع ب

 و شـرقي  هاي خيابان نسار سمت كه طوري به. داشت گل يكچاركيو خاك و در زمستان 
 و گـل  دريـاي  مثـل  ارديبهشـت،  اوايل تا شد ميو گل  شروع باراني فصل كه همين غربي،
   .)232 :1343ي، مستوف( بود لجن

هـاي نوسـازي شـهري نيـز      از سويي، اين وضعيت نامناسـب، در زمـان اجـراي برنامـه    
  :هاست شود و گواهي بر ضرورت بازسازي خيابان مي ديده
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 بودن با مخصوصاً است تنگ ها خيابان چقدر است سخت چقدر ها خيابان از عبور وضعيت
 و واگـون  گذشـتم  مـي  برق چراغ خيابان از روزى يك بنده خود ها اتومبيل و ها كاميون اين

 بگذرد ها اين كه بود الزم وقت ساعت نيم الاقل كه بودقدرى   به اتومبيل و كاميون و گارى
 تا بكشد طول ساعت يك شهرى يك در كه نيست طور اين دنيا جاى هيچ در آنكه حال و

  .)147 ة، جلس7 دورة ي،مل يشورا مجلس مذاكرات مشروح( كند عبور بتواند اتومبيل يك
. اقدام به اجراي تغييرات گسترده و سـريع، فقـط بـا سـلطنت پهلـوي اول منطبـق بـود       

  :مستوفي در اين باره بر آن بود كه
پذير  امكان» ديكتاتوري پهلوي«هاي جديد صرفاً با  هاي سابق و ايجاد خيابان توسيع خيابان

ـ  يابود  ياناع ، چرا كه صرف نظر از اينكه خانة»چ زر و زوري ممكن نبودبا هي«بود و   ةخان
 عمـارت  يـا  بـود  سفارت باغ خارجه، يا بود داخله به متعلق مدرسه، يا بود مسجد زن، يوهب

بـه هـر    و گرديد ميمبتال  يبه خراب شد ميواقع  يابانخ يداخل خط فرض كه همين دولتي،
سـابق باشـد حاصـل     يابـان خ دادن وسعت ياتازه  يابانخ يشكه بود مقصود كه گشا يفيتيك

   2).242: 1343 ي،مستوف( گشت مي
اما، اينكه چه اموري در تقابل بـا ضـرورت نوسـازي، بـه شـكايات مختلـف از سـوي        

شد و يا اينكه چه مسائلي از نوسازي شهري در شكايات عارضـان تبلـور    عارضان منجرمي
محتـواي عـرايض، نـوع و علـت     . گـردد  اسناد آشـكار مـي  است، در بررسي محتوايي  يافته

همچنين، عرايض از سويي ناظر بـر ديـدگاه عارضـان از    . دهد مي شكايات عارضان را نشان
اي بـر نحـوة اجـراي ايـن عمليـات       هاست و از سـويي ديگـر دريچـه    برنامة توسعة خيابان

ين موارد به چشـم  بر اساس محتواي عرايض، شكايت و نارضايتي عارضان در ا. گشايد مي
هاي ذهني و مادي مربـوط بـه    و آسيب) شامل خانه و مستغالت(تخريب امالك : خورد مي

هاي شـهري و   نكردن خسارت يا نپرداختن قيمت امالك، ترسيم غيراصولي نقشه آن، جبران
جسـتن از   همچنين، با يـاري . اعمال نفوذ در آن و شكايت از تخريب مقابر و بناهاي مذهبي

از . گـردد  نكردن قوانين و مقررات متناسب با نوسازي شهري آشكار مـي  گر، تدوينمنابع دي
  :پردازيم اين رو، در ادامة اين نوشتار به بيان موارد يادشده مي

  
  مستغالت و امالك تخريب 1.5
هـا شـامل    طور كه آمد، در اين عرايض، نوسازي شهري محدود بـه توسـعة خيابـان    همان

علت ضـرورت تعـريض و   . ها بود ها، تعريض و تسطيح خيابان بخشيدن به خيابان وسعت
بر همين اساس، مبناي . بودن معابر براي عبور و مرور وسايل نقليه بود تسطيح نيز نامناسب
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اصلي عمدة شكايات، طي هر سه دورة مجلس ششم تا هشتم نيـز بـر ايـن اسـت كـه در      
جـزء  ) سرا و حمام دكان، كاروانخانه و مستغالت مانند (ها، امالك عارضان  توسعة خيابان

بخشي از شـكايات  . است طرح توسعه يا احداث خيابان قرارگرفته و به ناچار تخريب شده
گردد؛ يعني، عارضان از اينكه خانه يا مسـتغالت آنهـا تخريـب     به نفس اين تخريب بازمي

 كردند و بخشي از شكايات ناشـي  گرفت، شكايت مي شده و يا در معرض تخريب قرارمي
رغـم اشـتراك كلـي محتـواي عـرايض،       بـه . از نحوة اجرا و اقـدامات مـرتبط بـا آن بـود    

هـاي خـود بيـان     هايي در محتوا يا عباراتي كه عارضان در بيان مشكالت و خواسته تفاوت
اين تفاوت، بـه شـكايت از تخريـب نـوع ملـك يعنـي خانـه يـا         . شود مي كردند، ديده مي

نظر از ارزش مادي هريـك از آنهـا،    نوع ملك، صرف گردد، چراكه اين دو مستغالت بازمي
كنندة بعـد   كنندة سرپناه و مستغالت تأمين خانه تأمين: ناظر بر دو نوع نياز و رفع نياز است

  .معيشتي عارضان بود

  سرپناه و خانه تخريب 1.1.5
هايشـان   توجه به مفهوم خانه، ذهنيت ناخودآگاه و خودآگـاه عارضـان را از تخريـب خانـه    

ايـن توجـه   . وضـوح در مـتن عريضـة آنهـا مـنعكس نباشـد       سازد، حتي اگر به آشكارتر مي
اي واقعـي يـا غيرواقعـي از تخريـب      شود كه شكايات آنها را صرفاً ناله و ضـجه  مي موجب
هايشان ندانيم و به تعاملي بين ذهنيت و متن شكايات عارضان برسيم؛ يعني، از دريچة  خانه

كرد، به اسناد نگـاهي   انسان ايراني آن روز كه پديدة نويي را تجربه ميمفهوم خانه و ذهنيت 
  . يابيم باشيم و از دل اسناد نيز به اين ذهنيت دست ديگرگونه داشته

دانسـت نـه   » اي اجتمـاعي و فرهنگـي   سازه«يا » برساخته«خانه را بايد بيش از هرچيز «
بنابراين، زمـاني كـه از    ).34: 1386 ،يفاضل(» اي از مواد و مصالح چوب، سنگ سازه صرفاً

گوييم، صرف تخريب يك سـاختمان بـدون هرگونـه بـار معنـايي،       تخريب خانه سخن مي
تخريب خانه حتي به دليل . راحتي بتوان با بناي ديگر جايگزين كرد نيست كه به... عاطفي و 

وعـة  كشيدن صاحب خانه از مجم ويژه در فضاي سنتي به معناي دست توسعه و بهسازي به
اين امر . بود داده بود يا بدان خانه شكل بود كه در آن خانه شكل گرفته... ها و  باورها و ارزش

كـه نقـش    يابـد، چنـان   هايي كه براي خانه متصور است، اهميتي دوچندان مي ويژه با نقش به
از همـه  ). 35: همـان (دهنـد   را به آن نسبت مي» دادن هويت فردي و جمعي تثبيت و شكل«

تنها به معناي تثبيت و رهايي از سرگشتگي است، بلكه به معناي دستيابي بـه   نهر، خانه ت مهم
 از اين .شود مي حريم جايي است كه حرمت انسان در آن پاس داشته. حريم خصوصي است
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خانـه حـريم   . ست كه تجاوز به حريم فرد، تجاوز به تماميت هويت و حيثيت اوسـت و ار
زيسـتي مـا بـا     كند و در عين حال زنـدگي و هـم   ديگري جدا ميفرهنگي است كه ما را از 

سـازي، اهميـت    اين نقش خانه در ايجاد حريم). 36 -  35: همان(سازد  ديگران را ممكن مي
  .كند ويژه در فرهنگ سنتي ايراني پيدا مي

گوينـد؟ در شـكايت عارضـان از تخريـب      اما، متن عرايض از تخريب خانـه چـه مـي   
  .بعد ذهني و فرهنگي و بعد مالي: خورد چشم مي منازلشان دو بعد به

  يفرهنگ و يذهن بعد 1.1.1.5
توان به بررسي شـكايات عارضـان    بهتر مي با درنظرگرفتن تعاريف و ذهنيات يادشده،

ترين وجهي كه در ارتباط با تخريب خانه در برخي از ايـن   رسد كه مهم نظرمي به .پرداخت
مسـتتر اسـت؛ مـثالً،    » حـائط «نظيـر آبـرو، نـاموس و    شود، در عبـاراتي   مي شكايات ديده

اش، تاكنون نتوانسته براي حفاظـت   كند كه بعد از تخريب خانه اي از اراك بيان مي عريضه
اي از  ؛ يـا در عريضـه  )72/16/198/8: 3كمـام (از ناموس خود ديوار خانه را درسـت كنـد   

عد بـه تـزئين و توسـعة    دولت جليله اول حفظ ناموس ملت بنمايد ب«همدان ذكر شده كه 
، چراكه در ذهنيـت آنهـا خانـه بـا خـانواده عجـين       )61/1/30/29/8: همان(» شهر بپردازد

شـد؛ يعنـي،    مـي  خـانوادگي آنهـا محسـوب   » حـريم «بود و خرابي خانه، واردشدن در  شده
كردن خانواده در بيرون از ديوار خانه  تخريب خانه پيام واردشدن به حريم خانواده و عيان

بنابراين، تخريب خانه به معناي تجاوز به حريم خانه و خـانواده  . كرد ه ذهن متبادر ميرا ب
  . شد مي محسوب

شدن خانه، در دو عريضه كه در آنهـا از خانـه بـه عنـوان حـائط       مسئلة حريم محسوب
عريضة نخست بنا به گفتة عارضان متعلق بـه فرزنـدان   . است خوبي انعكاس يافته يادشده، به
» هاي مسكوني به عنوان وسيلة حفظ آبرو حائط«وفي است كه در آن از تخريب مجتهدي مت

يا عريضة ديگر از مرند، كـه   )135/1/14/188/8: همان(است  براي ايجاد خيابان سخن رفته
پرستار نه پسـر دارم نـه بـرادر، وسـيلة سـتر       ضعيفة بي«: كند عارض آن زني است، بيان مي

: همـان (» كـه بـه مركـز خيابـان مرنـد تصـادف كـرده        آبروي كمينه يك قطعه حائطي بـود 
در اين عريضه، عارض پس از بيان ضعف خود كه در كلمات ضعيفه و ). 433/1/14/194/8
شود و با اشاره به فقدان حضور مردي حامي كه نقش محافظت و مراقبت  مي پرستار ديده بي

ر اين بيان، خانه عالوه بر ايجاد د. كند ياد مي» حائط«را بر عهده دارد، از خانة خود به عنوان 
حائط و ديوار بين خانواده و غير، به عنوان سرپناه، نقش حراست و حفاظت از ساكنان خانه 
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بنابراين، با اين ديدگاه روشن است كه . داشت ويژه زن را به عنوان ناموس آن خانه برعهده به
  .كرد تخريب خانه براي صاحب آن، چه دغدغة خاطري ايجاد مي

تر  چنين، با توجه به نقش خانه در ايجاد حس تثبيت و رهايي از سرگشتگي كه پيشهم
هايشان آواره و  ذكر شد، در برخي شكايات، عارضان از اين نگران بودند كه با تخريب خانه

همين ترس واقعي يـا غيرواقعـي از آوارگـي و    ). 333/1/15/109/7: كمام(سرگردان شوند 
خورد كه درخواست كـرده از تخريـب    بارفروش به چشم مي سرگرداني، در اين عريضه از

پوشيده و وي را نزد اهل و عيالش شرمنده نكنند كه مجبور به خوابيـدن در   خانة وي چشم
  ).24/1/33/151/7 :همان(مسجد و مدرسه شوند 

  مالي بعد 2.1.1.5
در يك وجـه آن  : تخريب خانه، از نظر عارضان، خسارت مالي براي آنان در پي داشت

شده است و وجه ديگـر آن در ارتبـاط تخريـب خانـه و      هاي تخريب نپرداختن قيمت خانه
تـوان گفـت كـه از نظـر      در كـل، مـي  . ها قرارداشت بهاي خانه كشي با افزايش اجاره خيابان

اي، عارض ذكر  در عريضه. هايشان براي آنها ضرر مالي در پي داشت عارضان، تخريب خانه
دادن محلـي نمانـده    نشين شده و ديگر طاقت به كرايـه  اش، كرايه نهكند كه با تخريب خا مي

اي از رشت احداث خيابان پهلـوي را موجـب كـاهش     عريضه). 433/1/14/194/8: همان(
اسـت، بـه طـوري كـه اغلـب محاكمـات        خانه دانسـته  خانه و بنابراين افزايش قيمت كرايه

مربـوط اسـت و از نـاتواني خـود در     هـا   االجارة دكاكين و خانـه  هاي رشت، به مال صلحيه
  ).178/4/21/127/7: همان(اند  پرداخت كرايه سخن گفته

  معيشت و مستغالت 2.1.5
شد كه منبع كسـب   اين شكايات، دكان، حمام، بازار و بازارچه، باغ و كاروانسرا را شامل مي

راين، هـر  بنـاب . رفت و در پيوند با كسب و كار قرارداشت شمارمي درآمد براي صاحب آن به
گذاشت و به تبع آن معيشت   اقدامي در خصوص مستغالت، بر كسب و كار عارضان اثر مي

ماية شكايت عارضان هم در ايـن بـود كـه بـا تخريـب       بن. داد تأثير قرارمي آنها را نيز تحت
اي از ماليـر دربـارة    شد؛ به عنوان مثال، در عريضه مستغالت آنها، امرار معاششان مختل مي

ممر معيشت و ماية زندگاني كوچ و «: خورد ك قطعه باغ، اين عبارت به چشم ميتخريب ي
اي از بـارفروش در مـورد    يـا در عريضـه  ) 62/1/30/62/6: كمام(» كلفت او همين باغ است

گـردد   مـي  شده كه در صورت خرابي حمام، امور معاشية عارض مختـل  تخريب حمام گفته
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بود كه عارضان گـاه خرابـي مسـتغالت خـود را      به همين دليل). 122/1/33/153/7: همان(
كنند  كه در عرايضي از همدان و كنگاور، عارضان بيان مي دانستند، چنان برابر با فقر خود مي

 :همـان (شـوند   نكـردن خسـارت، متكـدي مـي     كه با خرابي دكانشـان در صـورت جبـران   
از كنگــاور مشــابه همــين مضــمون در عــرايض ديگــري ). 12/1/13/98/7؛ 65/1/22/46/6

باالتر از اين، عارض تخريـب يـا خرابـي خانـه و بازارچـة خـود را برابـر بـا         . شود مي ديده
  ).43/1/27/58/6؛ 63/1/22/46/6 :همان(است  شدن از هستي خوانده ساقط

. ها از نظر عارضان بـود  گونه تخريب كنندة نتيجة اين هاي يادشده، بيان عبارات و واكنش
شدن امر  ه اين مسئله كه تخريب مستغالت چگونه موجب مختلدر اين عرايض، عارضان ب

شواهد ديگـر   بنابراين، با استفاده از. كردند اي نمي شد، اشاره كسب و كار و معيشت آنها مي
  :شود مي پرداختهچگونگي  به اين
. رفتن ثبات محـيط كسـب و كـار جسـت     ترين عامل را بايد در ازبين رسد مهم نظرمي به

بنابراين، با تخريب يـك مسـتغل،   . گيري و تثبيت يك كسب، نيازمند زمان است طبعاً، شكل
بـود، مختـل    يك بخش از سرمايه كه از طريـق دو عامـل زمـان و ثبـات محـيط ايجادشـده      

از ايـن رو، تغييـر   . دو عامل زمان و محيط در ارتباط تنگاتنگ با مشتري قراردارد. گرديد مي
هايي را كه در طـي زمـان    شد صاحبِ مستغل مشتري مي ناچار موجب محيط كسب و كار به

  . بدهد بود، ازدست كسب كرده
  : بامداد نمايندة مجلس گفت. شد اين مسئله در مذاكرات مجلس نيز مطرح

به  كند معرفى را آنجا تا كشد مي زحمت ها سال بنكدار نفر يك كاسب نفر يك تاجر نفر يك
 ايـن  ديگـر  بشناسـند  را آنجـا  هـايش  مشـتري  تـا  خـودش  عنوان و آدرس به خودش اسم
 كجـا  در واقـع  كـى  دكان به شود معروف دومرتبه تا بكند جان ديگر سال بيست تواند نمي

  .)142 جلسة، 6 دورة ي،مل يشورا مجلس مذاكرات مشروح(

با تغيير محل مستغل، مالكي كه از . االجارة آن نيز مسئلة مهم ديگر بود اجارة ملك و مال
 كـرد، تضـميني نداشـت كـه محـل جديـد همـان         خود امرار معاش مـي طريق اجارة ملك

اين مسئله دربارة مستأجر ملك هم صـادق  . باشد دادن داشته هاي سابق را براي اجاره ويژگي
بود، محل كسب خود را، با توجه به دو عامل زمان و  بود؛ مستأجري كه ملك را اجاره كرده

ن مسئله، پرداخت وجه تخريـب، ميـزان وجـه و    در ارتباط با اي. داد مي ثبات محيط، ازدست
اي عـارض   در عريضـه . كرد خاطر ايجادمي تغيير محل مستغل براي صاحب مستغل دغدغة 

بنـابراين، تقاضـا   . »وجه كراية حمام و دكاكين ماية معاش اين فدوي اسـت «كند كه  بيان مي
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 كارسازي نمايندقيمت دكاكين و حمام فدوي را به موجب كراية عايدي حاليه «داشت كه 
 »باشد كه امر معاش فـدوي را قطـع كـرده و قيمـه نـازلي دهنـد       واال دور از انصاف مي... 
  ).66/1/15/104/7 :كمام(

بامداد، نمايندة مجلس در ادامة نطق پيشين خود دربـارة مسـتأجران امـالك نيـز چنـين      
  : گويد مي

 دارد طلب و قرض است كرده معامله دارد مستأجر نفر يك كه دكانى اطالع بدون مرتبه يك
 يااهللا كه دكانش در آيد مي كلنگ و بيل نشسته كه صبح اول اند شناخته را آنجا هايش مشتري

 به بايد. رود مى ميان از آدرسش. رود مى ازميان دارد طلب هرچه اين. شود خراب اينجا بايد
 مـذاكرات  مشروح( كند معرفى هايش مشتري به و كند عوض را جايش كه بدهند مهلت او

  ).147 ةجلس ،6 دورة ي،مل يشورا مجلس
 

  خسارات نكردن جبران 2.5
در . نكردن خسارات ناشي از تخريب امالك اشاره دارند اما بخش عمدة شكايات، به جبران

اين شكايات، عارضان نسبت به پرداخت قيمت امالك خود معترض بودند؛ يعني، از اينكـه  
تـأخير يـا   . ا پرداخت آن بـا تـأخير بـود، شـكايت داشـتند     نشده ي قيمت ملك آنها پرداخت

  :است ها به چندگونه در عرايض منعكس شده نشدن قيمت پرداخت
قيمت ملك مخروبة خـود بـود كـه بخـش       نشدن شكايت اصلي عارضان، از پرداخت ـ

عريضـه   87تعـداد  . اعظم عرايض نوسازي شهري نيز به اين نوع عـرايض اختصـاص دارد  
نشدن قيمت امالك خود حكايـت داشـتند؛    درصد شكايات، از تأخير و پرداخت 56برابر با 

  . دارد يعني، بيش از نيمي از شكايات به اين موضوع اختصاص
اي  كه در عريضه گاه عارضان از نحوة جبران خسارت تخريب شكايت داشتند، چنان ـ

تومان قيمت گذاشتند شده كه خانة وي را هفتصد  از سوي مدير كتابخانة صدف تبريز بيان
مانـده، زمـين    كردند و به جـاي پانصـد تومـان بـاقي     كه دويست تومان آن را نقد پرداخت

است كه زمين واگذارشده زميني نامناسـب اسـت و درخواسـت     عارض ادعا كرده. اند داده
 اسـت  پاسخ دستور مسـاعدت در صـورت امكـان    . است استرداد زمين و گرفتن پول كرده

  ).386/1/15/110/7 :كمام(
توان  شده نيز مي هايي كه از سوي بلديه به اين نوع شكايات داده در برخي از پاسخ ـ

كه پاسخي كه به دو عريضه  ها را مشاهده كرد، چنان تأييدي از تأخير در برخي پرداخت
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بـه عبـارت بهتـر،    . دانست است، علت اين تأخير را قلت عايدات مي شده رضائيه داده از
اعتبار الزم را بـراي جبـران خسـارت تخريـب امـالك عارضـان نداشـت        بلدية رضاييه 

؛ يا به شكايتي از همـدان كـه از تـأخير در    )120/1/14/188/8؛ 48/1/14/186/8: همان(
قريبـاً در تنظـيم   «شـد كـه    ماندة بهاي خانه خود شكايت كرده، پاسـخ داده  پرداخت باقي

 »شـود  مـي  داخت قـروض بلديـه داده  بودجه هذه السنه بلديه همدان، اقدام در ترتيب پر
  ).202/1/20/9/8؛ 20/1/31/147/7: همان(

دهـد،   مـي  هـا را نشـان   كند و تأخير در پرداخـت  نظر مي تاريخ برخي شكايات نيز جلب
داده، در  ش رخ  1306شد كه خرابـي دكـاكين در سـال     اي از همدان بيان كه در عريضه چنان

در ). 29/1/31/147/7: همـان (ش اسـت    1308حالي كه تاريخ اين عريضه مربوط بـه تيـر   
ش   1307ش و خرابـي خانـة آن در سـال      1308عريضة ديگري نيز تاريخ عريضه در سال 

اي ديگر از رضائيه نيز با همين مضمون به تأخير در  عريضه). 32/1/34/154/7: همان(است 
بـه عريضـة    همچنين، در پاسخ). 471/1/15/195/8: همان(است  كرده پرداخت قيمت اشاره

شد كه خسارت از محل اعتباري جبران شود كـه بـراي قـروض     شركت باقسيم دستور داده
  ).92/1/15/104/7: همان(بود  شده گرفته نظر ش بلدية تبريز در  1304

ها، عالوه بر عرايض، در پرسـش نماينـدة كرمـان از وزيـر      نشدن قيمت مسئلة پرداخت
  :داخله نيز انعكاس پيداكرد

كه ايالت كرمان بـراي  ] دارم[ كرمان شهر خرابي موضوع در داخله وزير از سؤالي بنده اين
را چهارماه  ها خانهتمام  و اند دادهرا تقويم و سند دست آنها  مردم هاي خانهاحداث خيابان 

نه از بابـت  . اند نموده خانمان بيجمعي مردم را  خاك، تل يك را شهر اند كردهاست خراب 
و  انـد،  نمودهنه شروع به ساختن خيابان احداثي  شده دادهبه صاحبان  ريدينا ها خانهقيمت 

بـه كرمـان    دينـاري  انـد  داده كراراً كه قطعي هاي وعدهوزارت داخله از اعتبارات مربوطه با 
 بـراي  شوند حاضر مجلسي در شود اخطار ايشان به شود مياستدعا  كهست ا اين اند، نداده

   .)11/1/3/77/7 :كمام( موضوع اين در بنده سؤاالت

مشـروح  (و اين مسئله همچنين در مذاكرات مجلس مربوط به بلديه نيز مـنعكس شـد   
  ). 103، جلسة 7مذاكرات مجلس شوراي ملي، دورة 

ش، در نطق خود، به اقدامات بلديه اعتـراض    1307بهمن  16فيروزآبادي نيز در جلسة 
  :كند بيان ميها،  كرده و ضمن تأييد اقدام به توسعة خيابان

بـه   كـه  شـود  دادهاست كه بـه وزارت داخلـه تـذكر     ينكنم ا عرض خواهم ميكه  چيزي
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اطـالع   شـود   ميخراب  ها خيابان ساختمانامالكشان در اثر  كه ها خانهو  ينصاحبان دكاك
 شـود  مـي هر خانه نصب  يكه باال يسرخ يرقب اين. داده و خسارت وارده را جبران كنند

 تهيـه  ها خرابي براي اي بودجه يهعرض كنم كه بلد خواستم مي. گيرند ميخانه عزا  آناهل 
در  هـا  يابـان خ توسـعة  و خرابـي  بـراي  مـردم  كه بدهد مجلس به داخله وزارت توسط و

ملـك بـا صـاحبان آن     يمـت بـه قـدر ق   يدزحمت نباشند و جبران خسارت آنها بشود و با
 آنهاست اراضي وجه تنها كه شود دادهتومان و پانزده قران  يك يبشود نه آنكه ذرع يهمراه

  ).4/452 :1362ي، مك(

كند كه در سال سـوم حكـومتش در    عزالممالك اردالن هم در خاطرات خود ذكر مي
استرآباد، براي احداث خيابان در وسـط شـهر قـديم و از تـرس اينكـه در زمـان بازديـد        

زيادي خراب شد كه پولي هم بابت پرداخت  هاي رضاشاه مورد مؤاخذه قرارنگيرد، خانه
فقـط بعـد از بازديـد رضاشـاه و دسـتور وي بـه       . شده نداشتند هاي خراب خسارت خانه

هـا، وزارت كشـور اعتبـاري بـراي پرداخـت خسـارت درنظرگرفـت         پرداخت خسـارت 
  ).241: 1372اردالن، (

باشد كه  خاص ميهاي اش قيمت دكاكين و خانه«عمدة قروض بلدية تبريز نيز مربوط به 
  ). 3/ 360، 1306 آبان 27 اطالعات،(» اند رفته بين در نتيجة وسعت خيابان شهر تبريز از

هـا، عـالوه بـر علـل فرهنگـي و مـادي        گونه تأخير در پرداخـت  رسد كه اين نظرمي به
بـود كـه    هايي نيز براي افرادي ايجادكرده مشغولي نارضايتي از تخريب امالك، نگراني و دل

بود؛ يعني، در برخي موارد، شكايت عارضان قبل از تخريـب   آنها هنوز تخريب نشدهملك 
شـود؛ يعنـي، عـارض از     اين امر در پاسخ بلديه آشـكار مـي  . گرفت مي امالك آنها صورت

اينكه امالك او در معرض تخريب قراربگيرد، اظهار نگراني كرده و قبل از تخريـب اقـدام   
 ق حق خود و جبـران خسـارتش اطمينـان حاصـل كنـد     به شكايت كرده تا نسبت به احقا

  ).168/4/21/127/7؛ 72/16/198/8: كمام(
 

 يشهر هاي نقشهاز  شكايت 3.5

هاي شهري بود كه احـداث و توسـعة    بخشي از شكايات واصله به مجلس، مربوط به نقشه
تعريض و ها و  رسد روند احداث خيابان نظرمي اگرچه به. شد مي ها بر اساس آن انجام خيابان
ش شـكلي ديگـر     1310ش و   1309هاي شهري از سـال   بخشيدن به آنها و نيز طرح وسعت

ش   1309هـا در سـال    كه نخستين نقشة دگرگوني تهران با عنوان نقشة خيابان يابد، چنان مي
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هـاي   اي براي همدان ترسيم گرديد، در سـال  ش نيز چنين نقشه  1310تدوين شد و در سال 
كـه در سـال    هايي در ايـن زمينـه وجودداشـت، چنـان     ها و طرح نيز نقشهها  قبل از اين سال

هـاي   ها و بسياري از طرح كشي شد كه مبناي تمام خيابان ش، طرحي براي تهران تهيه  1307
همچنين، در عـرايض   ).254 :زاده صفامنش و منادي(ديگر در ايجاد فضاهاي شهري گرديد 

هري وجـوددارد؛ بـه عنـوان مثـال، در پاسـخ      هـاي شـ   ش، اشاره به نقشه  1309قبل از سال 
ش به شكايت اهالي رفسنجان آمده، بـه تغييـر نقشـه و تنظـيم       1306اي كه در سال  عريضه

  ). 129/1/23/94/6: كمام(است  نقشه با رضايت اهالي اشاره شده
ش،   1309هاي شهري پس از سـال   ها و طرح رسد كه تدوين نقشه نظرمي بر اين اساس، به

هايي كـه در نيمـة دوم دولـت     تر از پيش داشت و با قوانيني و طرح گسترده و جامعشكلي 
ش و يـا طـرح     1312نظير قانون تعـريض و توسـعة معـابر شـهري در سـال       ـ  پهلوي اول

بنابراين، واكنش و دامنة اعتراضـات  . تر گرديد تر و گسترده ـ كامل  ش تهران اجرا شد  1316
جـز عريضـة   . وجـو كـرد   كايات نيمـة دوم ايـن دولـت جسـت    ها را بايد در ش به اين نقشه

ذكرشده دربارة رفسنجان كه مربوط به دورة ششم مجلس است، بقية شـكايات مربـوط بـه    
ايـن شـكايات در دورة هفـتم در    . هاي هفتم و هشتم است هاي شهري متعلق به دوره نقشه

الهيجـان،   شهرهاي رشت، بـارفروش، كنگـاور و همـدان و در دورة هشـتم در شـهرهاي     
علت اصلي شكايت عارضان هم متوجه اين مسئله . شود مي شيراز، گلپايگان و فومنات ديده

شده يا مقرر است كه اعمال شود، امالك آنها تخريـب شـده    اي كه اعمال است كه در نقشه
؛ امـا، در ايـن شـكايات    )178/4/21/127/7: كمـام (گرفـت   يا در معرض تخريـب قرارمـي  

  :شود مي ديده انتقادات ديگري هم

 ها نقشه ييراز اعمال نفوذ و تغ شكايت 1.3.5

شده  هاي ترسيم در اين نوع شكايات، عارضان مدعي هستند كه با اعمال نفوذ متنفذان، نقشه
بنـابراين، ايـن   . اسـت  شـده  كشي ترسـيم   هاي خيابان تغييركرده و يا با اعمال نفوذ آنها، نقشه

گرفت،  در مقابل، امالك آنها در معرض تخريب قرارميمتنفذان امالك خود را حفظ كرده و 
اي براي بارفروش ترسيم  اي از بارفروش، عارضان مدعي هستند كه نقشه كه در عريضه چنان

اي جز خرابي بارفروش نداشت، بر اساس متحـدالمĤل تلگرافـي وزارت    شد كه چون نتيجه
شـده،   ، اجراي اين نقشه ازسرگرفتهاالجرا شد، اما به دليل اعمال نفوذ چند نفر داخله موقوف

هاي اين چندنفر متنفذ در  هاي سابق، خانه چراكه در صورت احداث خيابان در ادامة خيابان
: همـان (شـود   هـاي آنهـا تخريـب مـي     گرفت، اما با اين تغيير، خانـه  معرض خرابي قرارمي
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موريـت  عريضة گلپايگان مدعي است كه مهنـدس اعزامـي طـي دورة مأ   ). 48/1/33/151/7
شده كه   اي ترسيم ها ساكن بود و بنابراين نقشه به گونه هاي چندنفر از حاجي خود، در خانه

اي از شيراز هم از  عريضه). 3/1/24/20/8: همان(امالكشان از تغيير و تخريب محفوظ بماند 
  ).15/1/22/15/8: همان(تغيير نقشة اولية شهر با اعمال نفوذ متنفذان شكايت داشت 

شد، شكايات ديگري هـم در   ها ديده بر شكاياتي كه از اعمال نفوذ در تغيير نقشهعالوه 
در اين عرايض نيز عارضان از اعمال نفوذ متنفذان شاكي هستند و . شود مي اعمال نفوذ ديده

ها از محل زندگاني و كسـبِ افـراد متنفـذ،     بر اين نظرند كه با اعمال نفوذ آنها، مسير خيابان
: كمـام (اسـت   و بر خانه و مسـتغالت افـراد فقيـر و بيچـاره تحميـل شـده      منحرف و تغيير 

گاه در اين عرايض، عارضان مدعي هستند كـه بلديـه   ). 48/1/33/151/7؛ 328/1/12/94/7
گيـرد   با اغنيا و پولدارها مساعدت و همراهي دارد و همة خسارات دامن فقرا و ضعفا را مي

اي ديگر، در اشاره به تخريـب امالكشـان، اشـاره     و يا در عريضه) 16/1/198/8/ 72: همان(
). 328/1/12/94/7: همـان (شده كه آنها قدرت و استطاعت رشـوه و ارتشـا را هـم ندارنـد     

در ايـن  . دهـد  نفـع خبـر مـي    اي ديگر از تغيير مسير خيابان با اعمال نفوذ افـراد ذي  عريضه
نكند، منحرف شده و به جـاي  الحكما برخورد  عريضه، مسير خيابان براي آنكه با خانة بديع

دو عريضـه از رفسـنجان و   ). 134/1/22/46/6: همان(شود  هاي عارضان خراب مي آن خانه
 ).16/1/198/8/ 72؛ 129/1/23/49/6: همان(اراك هم متضمن همين محتواست 

 غيراصولي هاي نقشه يماز ترس شكايت 2.3.5

دانسـتند   غيراصولي و غيرمهندسي ميشده را  هاي ترسيم در اين نوع شكايات، عارضان نقشه
اي از  كه صرفاً متضمن ايجاد خسارت براي دولت و عارضان بود؛ به عنـوان مثـال، عريضـه   

اي مستقيم و مبتني بر رعايت صرفة دولت و ملت  شده را نقشه بارفروش، نقشة سابقاً ترسيم
مخـالف طريـق   وخـم ترسـيم شـده و     دانست، اما نقشة جديد به شكل منحني و پـرپيچ  مي

مشت فقرا و ضرر فاحش به بار  ويراني يك«ريزي است كه  مهندسي و رعايت اصول طرح
اي از همـدان بـا مضـموني مشـابه، نقشـة       ؛ يـا عريضـه  )49/1/33/151/7: همـان (» آورد مي

مشـت   جـز بربـاددادن خانمـان يـك    «دانست كه  مي» غيرعملي«شده را براي همدان  ترسيم
عريضة گلپايگان هـم بـه نابلـدبودن    ). 78/1/31/148/7: همان(» تبيچاره نتيجه نخواهدداش

؛ يـا از الهيجـان   )30/1/24/20/8:همـان (اسـت   مأمور بلديه در ترسـيم نقشـه اشـاره كـرده    
كج «كشي  مانده و اقدام به خيابان بود كه چرا نقشة قبلي مسكوت باقي اي ارسال شده عريضه

عريضة كنگاور به تغيير مجدد نقشه معترض ). 76/1/20/6/8: همان(است  شده» و پرمخارج
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كشي شد و بخشي از امالك آنها تخريب شد  اي خيابان كرد نخست طبق نقشه بود و بيان مي
اي ديگر ترسيم كرده، به طوري كه نقشة قبلي متروك شده و  و مجدداً مهندسي آلماني نقشه

  ).12/1/13/98/7 :همان(رود  مي در صورت اجراي اين نقشه كلية امالك آنها ازبين
  :است درپي نقشة شهري اشاره شده از همدان، به تغيير پي اطالعاتدر خبر روزنامة 

 يابـان خ يكاحداث  ةو صدور اجاز يبهمدان، بعد از تصو بلدية مأمورين سال يك قريب
 باشند مي ها خانهبام  يباال قرمز هاي بيدقنصب  و كشي نقشهبزرگ در شهر همدان مشغول 

 يهـا  از بام قرمز هاي بيدقكرده و  ييرمعلوم نشد به چه علت نقشه تغ يپس از چند يول... 
كـرده   ييردو روز نقشه تغ ةباز به فاصل قرارگرفت، ديگر هاي خانهبام  يسابق كنده شده رو

 كـه  انـد  درنظرگرفتـه  را خيابـاني  تأسـيس  اينـك  و گرديـد  نصـب  ديگر هاي بام به ها بيدق
  .)2 /558 :1307 مرداد 28 اطالعات،( نيست همدان شهر وضعيت با متناسب وجه هيچ به

، روزنامة محلي اصفهان به عنوان روزنامة هوادار تغييرات شهري، طي اخگردر روزنامة 
توجهي بلدية اصفهان به ترسيم نقشة جامع انتقـاد   ش، نسبت به بي  1308و  1307هاي  سال
نقشـة  «نگراني شـهروندان را در ترسـيم   اين روزنامه رفع مشكالت شهر، بالتكليفي و . شد

  ).68، 49، 24: 1387رجايي، (كرد  پيشنهاد مي» مهندسين آزموده«توسط » صحيح شهر
  
  مذهبي بناهاي و مقابر تخريب از شكايت 4.5

خـرداد   16، اطالعـات (شـد   هاي مخروبه به باغ و بوسـتان تبـديل   در دورة پهلوي، قبرستان
ها به  به دليل حفظ بهداشت عمومي بود، زيرا اين قبرستاناين مسئله هم ). 3/ 1334: 1310

هـا در مسـير    وقتـي كـه قبرسـتان   . بود و هم براي زيباسازي شهر شده تبديل... محل زباله و 
همچنين، در راستاي بهداشت . پذير بود گرفت، تخريب آنها اجتناب ها قرارمي توسعة خيابان

از نظر شرعي نيز در زمينة انتقال و تخريـب  . دها به خارج از شهر منتقل ش عمومي، قبرستان
ها، در صورتي كه زمين آن وقف نباشد و هتك حرمت قبور مسـلمانان و صـلحا و    قبرستان

اما، مستوفي از اهميت قبرستان ). 523: 1381اي،  خامنه(شود  علما نباشد، مشكلي ايجادنمي
  :سواد سخن گفته و اينكه ويژه مردم بي براي عامة مردم به

دانند، در صورتي كه به مذهب  تصرف قبرستان را هر قدر كهنه هم باشد، خالف شرع مي
انعي نـدارد  شيعه همين كه سي سال در قبرسـتاني مـرده دفـن نكننـد، تصـرف در آن مـ      

  ).250: 1343مستوفي، (

مسـاجد در  . ها و تخريـب قرارگرفـت   در اين دوره، مساجد نيز در مسير توسعة خيابان
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البته نه از باب مخالفت مطرح شد، چراكه طبق اين سـخنان، دولـت ايـن    مذاكرات مجلس 
 اقدامى داخله وزارت آيا«كند كه  فيروز اين پرسش را طرح مي. كرد مساجد را تجديد بنا مي

 خـراب  كـه  مسـاجدى  ايـن  خير اينكه يا دارند شود مي خراب كه مساجدى اين ساختن در
و سـيد يعقـوب   » رود مـي  بين از هم مسجد و برد مي خواهد مي هركس را مصالحش شود مي

گويـد   نمايندة ديگر، از حسن اقدام بلديه در خصوص چند مسجدي كه وي ديده سخن مي
  ).64، جلسة 7مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي، دورة (

در ايــن ميــان، البتــه «گويــد  مــيمســتوفي در بــاب خرابــي مســجدها در دورة پهلــوي 
بعضاً گرفتار مصيبت خرابي شده؛ كه چون مدعي حاضـري   مسجدهايي هم بوده كه كالً يا

و با آوردن مثال مسجد » نداشته، تبديل به احسن يا تعويض به مماثل، در آنها به عمل نيامده
ضرار، معتقد بود مسجدي كه مخل آسايش مادي و معنوي خلق خدا شد، بايد خراب شود 

  ).246: 1343مستوفي، (
در اجتماعـات  . افته، مربوط به حرمت مساجد و مقابر بودي اما آنچه در عرايض انعكاس 

مذهبي، مقابر و بناهاي مذهبي از احترام و تقدس برخوردار بوده و هست و طبعـاً هرگونـه   
ها نيز  در توسعة خيابان. كرد دار مي آسيب با هر عنوان و دليلي، احساسات مذهبي را جريحه

گرفتنـد؛ از ايـن رو، گـاه اعتراضـاتي      قرارمـي گونه بناها در معرض تغيير و تخريب  گاه اين
اي بـود از   از جملـة ايـن عـرايض، عريضـه    . اسـت  نسبت به آنها در عرايض منعكس شـده 

انهدام مزار شـيخ علـي عالمـه و خرابـي     «بارفروش كه تغيير نقشة خيابان ساري را مستلزم 
: كمام(» دانست ميهتك مقابر مسلمين و توهين به قبور صالحين «و بنابراين » مسجد آستانه

وين در مورد اعالن بلديـه دربـارة توسـعة خيابـان     زاي ديگر از ق عريضه). 48/1/33/151/7
  :كند كه رشت بيان مي

مسـجد و   5اين اقدام  ةمن جمله در نتيج ،خيابان مزبور متضمن مفاسدي است توسعة
انتي و در صورتي كه رعايت آثار مذهبي و دي خواهدرفت بينمذهبي از ةدو باب مدرس

تخريـب   شـود،  مـي  شـمرده بناهاي قديمي در هر جامعه و مملكتـي مقـدس و محتـرم    
 اسالميه موجب هيجان عامه خواهدگرديد ةمساجد و مدارس و اضمحالل شعائر مقدس

  .)207/1/24/53/6 :همان(
  
  انتقاد به تفكر نوسازي شهري 5.5

. ها، ديدگاه ديگري نيز در ايـن بـاب وجودداشـت    در كنار ديدگاه معتقدان به توسعة خيابان
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نظرهـايي   عالوه بر آنچه در متن عرايض انعكاس يافته، در ميان نخبگان سياسي نيز اختالف
ها وجوددارد؛ بدين معنا كه دربارة ضـرورت توسـعة    دربارة ضرورت و نحوة توسعة خيابان

به عنوان نمونه در برخـي از   ديدگاه ديگري را كه. ها صرفاً يك ديدگاه وجودنداشت خيابان
مذاكرات . توان به شهروندان عادي جامعه نيز تسري داد نمايندگان مجلس وجودداشت، مي

بندي در عملكرد بلديـه   خوبي اين تفاوت را در ديدگاه يا حداقل توجه به اولويت مجلس به
و تأييـد  هـا   ل بـه ضـرورت توسـعة خيابـان    ئدر كنار ديدگاهي كه قا. دهد مي خوبي نشان به

از نظـر آنهـا، بـا توجـه بـه      . انديشيدند اي ديگر مي عملكرد بلديه بود، افراد ديگري به گونه
ها نبايد در اولويـت   پذيري تدريجي، توسعة خيابان بودجة بلديه و ضرورت توسعه و تمدن

  : زاده شنيدني است اين سخن از تقي. گرفت اصلي فعاليت بلديه قرارمي
 به مربوط و باشد صحيه به مربوط بايد فقط كند صرف بايد مملكت اين در بلديه كه پولي
 در. كنـد  دفـع  را هـا  ميكـرب  اقسـام  و انـواع  باشـد  تميز بايد آبش. باشد مردم صحى امور

 در اگر هم روشنايى مختصر. كند رفع را آنها آورد مي ناخوشى ها زباله كه جاهايي ها كوچه
 قديمى هاى چراغ همان از. است كافى باشد چراغ يا متر دويست متر صد فاصلة در ها شب
 را مملكت اين مردم تمام دارايى اگر. نيست پاريس اينجا. ندارد عيبى. است خوب باشد هم

   .ندارند پول پاريس محلة يك قدر به بشمارند

از نظر او، نوسازي شهري . زاده بر روش بلديه در نوسازي شهري نيز معترض است تقي
  :شهر قديم، بايد شهري جديد در كنار شهر قديم احداث كندبه جاي تخريب 
 همچو دارند پول ميليارد و ميليون هزارها دارند پول خيلى كه هم ممالكى آن در اصالً

. كنند نمي باز قديم شهر وسط از خيابان. كنند نمي خراب را قديم شهر رسد مي كه موقعى
 يا صحرا طرف است باز كه شهر طرف يك از. كنند نمي خراب را اينها و كهنه مساجد
 به و باشد چطور و باشد عرضش ذرع پنجاه بايد كه گذارند مي قانونى يك كوه طرف
 هم را قديم شهر آن. جديد طهران مثالً، شود؛ مي پيدا جديدى شهر يك آنجا زمان مرور

 كنند مي عريض هم را ها خيابان شايد تدريج به كنند مي پاك گذارند مي باقى خود حال به
 صاحبش و شد خراب اگر صدسال سال پنجاه از بعد كه خانه هر گذارند مى قار يعنى

 االن را ات خانه گويند نمي را كس هيچ ولى. بكشد عقب ذرع نيم كند بنا مجدداً خواست
 هاست خانه به راجع آنچه بنده عقيدة به. كنيم درست خيابان خواهيم مي ما كن خراب

   .سوار اتومبيل چندنفر براى و است اتومبيل براى دهيم مي كه رأى اين

دو هـزار نفـر   «ها، در حقيقت مسئلة عدة معدودي  زاده، مسئلة توسعة خيابان از نظر تقي
در نگاه وي . شود سوار است كه آن هم در زمرة تجمالت محسوب مي اتومبيل» مĤب فرنگي
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جامعة ايراني، در ترددهـاي شـهري،   و برخي ديگر از نمايندگان، اتومبيل با توجه به شرايط 
 ).147، جلسة 6مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي، دورة (بيشتر اسباب تجمل است 

. نمايد اين سخنان از كسي كه خود به ترويج فرهنگ و تمدن غرب شهره بود، جالب مي
دادگـر  كه  زاده با توجه به همين امر مورد تعرض نمايندگان ديگر قرارگرفت، چنان البته، تقي

زاده  و شيرواني نيز به جملة مشهور تقي» ايم از كاوه ياد گرفته«در مقابل اين سخنان گفت كه 
زاده ايـن جملـه را مبتنـي بـر اخـذ       امـا، تقـي  . استناد كـرد » شد فرنگى بايد جسماً و روحاً«
  :دانست تمدن غرب مي» صوريات«و نه » معنويات«

! را صـورياتش  نه برداريد را معنوياتش را، دنتم اصول گفتم من كنيد مي من از پيروى اگر
 از هـم  مـن  يك برداريد معنوياتش از مثقال يك كه  ييجا ولى است خوب هم صورياتش
 و قشـنگ  شـكل . كنند مي صوريات به منحصر را چيز همهكه   ييجا نه. بياوريد صورياتش

  ). همان( بكنيد درست را روحيات از خردل يك. قشنگ لباس

است، به طور طبيعي نارضايتي عارضـان   تاكنون دربارة آنها صحبت شدهدر عرايضي كه 
هاي  شد، اما عرايضي هم وجودداشتند كه عالوه بر نارضايتي از اجراي نوسازي شهري ديده

اي از همـدان، عـارض    شده، انتقاداتي نيز به نفس اين سياست دارند؛ مثالً، در عريضـه  گفته
خواست پرداخت قيمت آن به قيمت مورد تأييـد  ضمن شكايت از تخريب خانة خود و در

كشـي را در   چنين مورد انتقاد قرارداد و خيابـان  معمار، اجراي سياست نوسازي دولت را اين
  . دانست مورد مي و نارضايتي اهالي بي» قوتي بي«همدان با توجه به 
 يـد دار در نظـر  يـه دارد چـه داع  يابانخ) ذرع 24(است  يرانا خطة اولين و پايتخت طهران

 30( كه ايد كردهپنجاه ذرع طرح و موضوع  كه فرماييد ميخراب چه تصور  ةقصب ينا يبرا
واشنگتن را به همـدان   تجارتخانة ايد فرمودهتصور  آيا. ساختمان) ذرع 20( و خيابان) ذرع

  .)61/1/30/29/8 :كمام( يددادخراب انتقال خواه

احوال شهر سـيرجان و مشـكالت   عريضة سيرجان با امضاي يك خيرخواه، به گزارش 
سعيدآباد به عنوان مركز حوزة سيرجان پرداخته و فقر عمومي، فقدان آب و كمبـود اعتبـار   
الزم را براي پرداخت قيمت تخريب بناها جهت توسعة خيابان، به عنوان مشـكالت اصـلي   

 كشي در منطقه، اصـالحات ديگـر نظيـر تسـطيح خيابـان، ايجـاد       برشمرد و به جاي خيابان
دانست و بـر آن بـود كـه بـا      بافي و توسعة معارف را ارجح مي اشتغال و خريد دستگاه قالي

گونه اقدامات، سرماية الزم براي بلديه نيز تأمين شده و هزينة كمتـري نيـز بـراي بلديـه      اين
پيشنهاددهنده با توجه به تسطيح راه عباسـي بـه كرمـان و احـداث سـاختمان در      . دربردارد
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نتيجه ايجاد خيابان در خارج محدودة شـهر، احـداث خيابـان جديـد را در      اطراف آن و در
  ).109/1/19/3/8: كمام(دانست  وسط غيرضروري مي
بـودن و   اي از محالت بر اين نظر بود كه محالت به دليـل كوهسـتاني   همچنين، عريضه

. ددوري از خط عبور، محل عبور و مرور اتومبيل نيست كه نيازي به احـداث خيابـان باشـ   
شـود، چراكـه تأسـيس     مخالفت آنها با احداث خيابان به مخالفت با تأسيس بلديه ختم مـي 

تنهـا   دانست كه از احـداث خيابـان هـم نـه     بلديه را به دليل درخواست چند نفر مغرض مي
؛ يعني، در اين عريضـه اقـدام   )1/37/72/6/ 81: همان(بردند  متضرر نشده، بلكه نفع هم مي

است و بنابراين براي حل اين مشكل، كليت اين نهاد را زيـر   يافته ي تقليلكش بلديه به خيابان
  .برد سؤال مي

  
  شهري مقررات و قوانين 6.5

اينكـه آيـا   . هـا، قـوانين و مقـررات شـهري اسـت      مسئلة مهم اما مغفول در توسعة خيابـان 
است، امـري   هاي بلديه مبتني بر سازوكار قانوني بوده و بنيان حقوقي محكمي داشته فعاليت

در مذاكرات مجلس . است نشده وضوح بيان است كه متأسفانه در عرايض و در ديگر منابع به
هـايي   رسـيد، بحـث   نيز كه طبعاً بسياري از اقدامات نوسازي دولت بايد به تصويب آن مـي 

. شـد  اين مباحث عمدتاً پيرامون تصويب بودجـة بلديـه مطـرح   . است گرفته اختصار شكل به
كردند كه نبايد تصويب بودجة بلديه را منوط بـه تصـويب قـانوني     مي گان بيانبرخي نمايند

كند و برخـي از نماينـدگان    مي براي بلديه كرد، چراكه در اجراي اقدامات بلديه وقفه ايجاد
. نطق مصدق در اين باب مؤيد اين ديـدگاه بـود  . دانستند فقط قانون را مالك عمل بلديه مي

هـا، فقـط بـر     ه اصل مالكيت، تخريب امالك را براي توسعة خيابـان وي با تأكيد بر احترام ب
  :است اساس قانون مجاز شمرده

 نيـز  آن و شرعى مجوز با مگر كرد بيرون توان نمي ملك صاحب تصرف از را ملكى هيچ
 مالكيـت  اصل به معتقد مملكت اين در كه ما... است عادالنه قيمت تأدية و تعيين از پس

 انتـزاع  شـود  نمي مالكش تصرف از را ملكى هيچ شماريم مي محترم را اصل اين و هستيم
 هـم  بعـد . باشـد  داشـته  شـرعى  مجوز اينكه مگر كند اقتضا عمومى مصالح اينكه ولو كرد

 بـه  هركس و نباشد محفوظ مملكت در اصل اين شود بنا اگر واال شود تأديه عادله قيمت
 بـه  ديگـر  مـا  ببرد ازبين را اصول و بكند اقداماتى يك است الزم ترتيب فالن اينكه عنوان
 كـامالً  و دارم نظريـاتى  باب اين در بنده. كنيم زندگى مملكت اين در توانيم نمي وجه هيچ

 مجـوز  كـه  شود تدوين قانونى يك قبالً اينكه شرط به ولى بلديه عمليات با هستم موافق
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 ي،ملـ  يشورا مجلس مذاكرات مشروح( شود تعيين هم عادله قيمت و شده معلوم شرعى
  ).147 ة، جلس6 دورة

نظامنامـة ايـن   . ش، به تصـويب نرسـيد    1309ارديبهشت  30به هر حال، قانون بلديه تا 
شـمارة   29مادة . است قانون، ضمن تعيين تشكيالت ادارة بلديه، به بيان وظايف آن پرداخته

وجود اين، در مـادة   با. هاست اين نظامنامه، مربوط به وظيفة شهرداري در توسعة خيابان 11
هـا و تنظـيم امـور ارزاق     ، اولويت وظايف بلديه به نظافت، تعمير و روشنايي معابر، آب30

يافت و انجام وظايف ديگر با موافقت و نظارت انجمن بلـدي منـوط بـه حـدود      اختصاص
  ).5577/290: ساكما(آورد  مي دست عوايد و اعتباراتي بود كه بلديه به

ها، تا زمان تصويب قانون احداث و توسـعة معـابر در    وسعة خيابانهمچنين، در زمينة ت
  .ش، به طور خاص قانوني كه مالك عمل بلديه باشد، وجودنداشت  1312سال 

هـا   قانون بلديه و نظامنامة مربوطه، به نحوة عمل بلديه در مورد توسعة معـابر و خيابـان  
هـا و تصـميمات    اي از برنامه توان پاره ها مي ها و دستورالعمل اي ندارد، فقط در اعالن اشاره

اعـالن در اصـل بـر    . بلديه را دريافت يا به ناچار آنهـا را بـه مقـررات شـهري تعبيـر كـرد      
ها و تصميمات خود را در قالب اعـالن بـه اطـالع     بلديه نيز برنامه. رساني داللت دارد اطالع

هـا   بلديه از جمله توسـعة خيابـان  ها در مورد تمام وظايف  البته، اين اعالن. رساند عموم مي
  : ش بلدية طهران با اين محتوا  1307خرداد  7شد؛ مثالً، اعالن مورخ  صادر مي

سـاكنين   ةوسايل تسهيل عبور و مرور كه متضمن رفاهيت عام تأمينبه توسيع معابر و  نظر
 نايـ  بـه  نيل براي و گردد مي محسوب بلديه ةاز وظايف حتميه و ضروري باشد ميپايتخت 
 پـروژه  و شده برداري الزم است از نقاطي كه توسيع آنها ضرورت يافته نقشه بدواً، مقصود،

 آبـاد  به اطالع عمـوم سـاكنان خيابـان شـاه     لزوماً. گردد تهيه فوق منظور شدن عملي تجه
 مهندسين توسط مزبوره خيابان برداري ظرف اين چند روزه، عمليات نقشه در كه رساند مي

 را مقصـود  اجـراي  لـزوم  و اهميـت  سـاكنين،  آقايان است الزم. خواهدگرديد شروع بلديه
 فرماينـد  مبـذول  اعزامـي  مـأمورين  كـار  پيشـرفت  در را مسـاعدت  نهايـت و  درنظرگرفته

  ).1/ 500 :1307خرداد  7 ،اطالعات(

توسط دالالن جهت تشـويش اذهـان   » اشتهارات كاذبه«در اعالن ديگر، با اشاره به نشر 
كند كه بلديـه فقـط در    ها، اعالن مي بر تخريب يا توسعة برخي معابر و خيابانعمومي مبني 

وجوب ايجاد يا توسعة معبري براي حفظ نفوس زكيه از خطـرات وسـايل نقليـة    «صورت 
 10، اطالعـات (كنـد   و با اطالع مالكين، اقدام به اين كار مـي » كنوني و تسهيل عبور و مرور

  ).4 /729: 1308فروردين 
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شـده كـه در صـورت     بة وزارت داخله با حكومت اصفهان، به بلديه دستور دادهدر مكات
هاي بلدي به مركز ارسال دارنـد و   ضرورت ايجاد خيابان جديد، موضوع را تحت كميسون

علت اهميت ايجاد خيابان، بودجة مورد نياز، مبلغ موردنظر مالكـان،  : جواب سؤاالت دربارة
در نهايت ميزان مبلغ مورد نياز بـراي خريـد اراضـي و    تعيين ميزان مساعدت مالي دولت و 

  ).291 /287: ساكما(مستغالت را نيز ضميمه كنند 
واصله از واليات، برخـي  » شكايات متواتر«در مكاتبة ديگر، اشاره شده كه بر اساس 

. انـد  ها بدون تحصيل رضايت خاطر صـاحبان امـالك، اقـدام بـه خرابـي كـرده       از بلديه
ه حفظ منافع و امالك اهالي مملكت، قبل از شروع به اين اقدامات، طرح بنابراين، نظر ب
بينـي   تحت شور درآورده و با موافقت انجمـن كميسـيون بلـدي، و پـيش    «اصالحات را 

قيمت مورد رضايت صاحبان، با تصديق حكومت، گزارش به مركز ارسال دارنـد تـا در   
» ية محل فاقد آن است تهيه شودصورت لزوم محل اعتباري براي اين قبيل كارها كه بلد

  ). 291 /3214: همان(
  

  يريگ جهينت. 6
نوسـازي شـهري،   . ترين ضرورت براي نوسازي شهري بـود  طور كه آمد، مدرنيته مهم همان

هـا را   اصالحات مختلف شهري نظير نظافت معابر، روشنايي معابر، تسطيح و توسعة خيابان
ها بـا واكـنش جـدي     ها، توسعة خيابان نوسازي اما، در ميان اين اصالحات و. شد شامل مي

با توجـه بـه   . رو شد كه امالكشان در معرض تخريب قرارگرفت گروهي از شهروندان روبه
شد، تفاوت نگرش در نگاه عارضان و متصديان امر نوسـازي   آنچه از شكايات عارضان بيان

سازي شهري، به نـوعي  رسد دولت در امر نو  نظرمي از اين منظر به. خورد مي چشم شهري به
هاي خود تمام ابعاد و جوانب نوسازي شهري  گذاري سونگري شده و در سياست دچار يك

  .هاي آن را نيز به حداقل برساند را درنظرنداشت تا بتواند آسيب
ها  كردن فضاي شهري با اقتضائات مدرن، به توسعة خيابان دولت با نگاه توسعه و منطبق

ايجاد تغييرات در فضاي شهري ابايي نداشـت و تخريـب منـازل و    پرداخت و در نتيجه از 
كـردن را در   پنداشت و هر نـوع هزينـه   مستغالت را با همين هدف ضرورتي انكارناپذير مي

اي ارزشمند تلقي  تخريب و تغيير جايگاه امالك شهروندان در مقابل نوسازي شهري، هزينه
ديگر بود؛ تخريب امالك و مسـتغالت از نظـر   اي  گونه كرد، در حالي كه نظر عارضان به مي

  .ناپذير بود آنها متضمن خسارت مالي جبران
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رسد در اين سياست نوسازي، آسيب روانـي ناشـي از تخريـب     نظرمي از سوي ديگر، به
بنابراين، دولت دركي از نگرانـي  . شد مي گرفته سرپناه و يا محل كسب و كار عارضان ناديده 

  .آمد مي  ه براي عارضان از بعد ذهني و معيشتي پيشخاطر نداشت ك و دغدغة 
رسد با توجه به بافت مذهبي برخي از  نظرمي همچنين، با عنايت به برخي از شكايات، به

ها نيز توجه الزم به احساسات مذهبي عارضان نشان  اجتماعات، دولت در امر توسعة خيابان
رسد دولت امكانات مـالي   نظرمي ه، بهشد از سوي ديگر، با توجه به شكايات بررسي. داد نمي

تخريب امالك و ناتواني در جبران خسارات و . الزم را براي روند گستردة نوسازي نداشت
ريزان امر شـهري داشـت؛ يعنـي،     ريزي مناسب برنامه ها، نشان از نبود برنامه پرداخت قيمت

  .ت شهري با امكانات مالي هماهنگي نداشتتحوالسرعت 
هـاي شـهري نيـز     ريزي را به نوعي ديگر در شكايات مربـوط بـه نقشـه    امهاين نبود برن

و جامع با اهداف  مدونها، از نبود برنامة  شكايات مربوط به تغيير نقشه. كرد توان مشاهده مي
  . دارد بلندمدت حكايت

ها، لزوم  ها در توسعة خيابان همچنين، با توجه به گستردگي و گاه سرعت اقدامات بلديه
ش، فاقـد    1312اما، بلديه تا سال . ها ضروري بود ر قوانين و مقررات در اجراي برنامهاتكا ب

  . روز و اقدامات خود بود اين مرجع و اعتبار قانوني متناسب با شرايط به
رسد عارضان نيز دركي از اهداف دولت نداشتند و همة اقدامات  نظرمي از سوي ديگر، به

بـردن كـل    اوج ايـن ناآگـاهي در زيـر سـؤال    . سـنجيدند  بلديه را با خسارت مالي خود مـي 
حاصــل دانســتن آن، صــرفاً بــه دليــل خســارت وارد بــه عــارض  تشــكيالت بلديــه و بــي

  .شود مي ديده
  

  نوشت يپ
 چـراغ  ابـان يخ از تهران در پنجم ةدور به مربوط تيشكا كي تنها ششم مجلس از شيپ ادوار از. 1

 ).47/1/6/91/5: كمـام ( بـود  سـپه  سـردار  رضـاخان  يـي وزرا استير به مربوط كه شد  دهيد برق
 يپادشاه با و شد آغاز ياسيس قدرت ةعرص در رضاشاه آمدن كار  يرو با يشهر راتييتغ ن،يبنابرا

  .گرفت تر فزون يشتاب يو
 و ايتاليا ةتبع كنت منزل به زار، الله ابانيخ ةتوسع در كه شده انيب زين يبهبود مانيسل خاطرات در. 2

ـ ا ا،يـ تاليا ريسـف  داللحنيشـد  پروتست وجود با و كردند برخورد هينظم سابق سيرئ ـ تخر ني  بي
  ).190: 1372 ،يبهبود( گرفت صورت
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