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چکیده
شاهچراغ شیراز به مثابۀ فضای شهری با عملکرد مذهبی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در شهر سنتی شیراز 
تا حدود صد سال گذشته به عنوان هستۀ مرکزِی مذهبی-اجتماعی، میعادگاه مردم با باورها و اعتقاداتشان در 
طول روز و هفته بود. با گسترش شهر شیراز و تحوالت مرزهای کالبدی شهر، بافت تاریخی پیرامون حرم از 
حدود 1330 شمسی تا کنون آماج حملۀ توسعه و حفاظت از طرف برنامه های مصوب مدیران قرار گرفته است. 
پس از تخریب بخش اعظمی از بافت تاریخی شیراز به بهانۀ احیاء، آخرین تیر، طرح تخریب 57 هکتاری بافت 
در سال 1400 در جوار حرم مطهر سید عالءالدین حسین بود که با تالش متخصصین و مردم آگاه تا کنون 
عملی نشده است. با توجه به عملکرد آستانه و شاهچراغ نزد عموم مردم، و تقدس حریم آن، تخریب محدودۀ 
دو حرم و اتصال آن ها به یکدیگر با چه هدفی و به چه قیمتی، قرار است از طرف مدیران شهری به عنوان 
نماینده های معتمد مردم صورت گیرد؟ فضاهای مذهبی و حریم فضاهای مذهبی در باور مسلمانان مکان 
سیر در انفس و غلبۀ اتمسفر روحانی فضاست، حال می توان با غلبۀ کاربری تجاری نامأنوس با بافت مذهبی و 
تاریخی یک مکان زیارتی را اسماً بین الحرمین خواند و رسماً زوار را از سیر در انفس بازنمود و به سیر در آفاق 
تشویق. در چنین فضایی به نظر نمی رسد مخاطب زائر باشد، بلکه سیاحی است برای خرید مایحتاج و سوغات.

واژگان کلیدی: شیراز، بین الحرمین، تخریب، حفاظت.

مقدمه و بیان مسئله
با توسعۀ شهر شیراز پس از مدرنیزاسیون رضاشاهی مفهومی 
تحت عنوان بافت قدیم و بافت جدید شهر شکل گرفت. فارغ از 
ارزش تاریخی بافت سنتی شهر، با هدف انطباق بافت قدیم با 
زندگی جدید شهری بدون برنامه های کالن ازپیش  تعیین شده، 
اقداماتی توسعه محور و شتابزده در بافت قدیم انجام گرفت و 
ساکنین به هسته های پیرامون شهر تحت عنوان بافت جدید 
دادند  جدید  ساکنین  به  را  خود  جای  و  نمودند  مهاجرت 
به گونه ای که در حال حاضر ساکنین ساختارهای فرهنگی و 
اجتماعی متفاوتی نسبت به شیراز سنتی دارند و شهر شیراز با 
هستۀ تاریخی )کل محدودۀ شهر در طول 1300 سال( ساختار 
بافت  یک  به عنوان  و  داراست  جدیدی  اجتماعی  فرهنگی- 
مسئله دار شهری از نظر اجتماعی و کالبدی محسوب می شود 

و قرابتی با ساختار اجتماعی و فرهنگی گذشته خود ندارد. از 
طرفی در طول 50 سال اخیر با شاخص شدن اهمیت تاریخی 
گذشتگان،  از  میراثی  به مثابۀ  شهر  سنتی  بافت  فرهنگی  و 
محدودۀ کالبدی بافت سنتی موردتوجه متخصصین، مدیران 
و عموم مردم قرار گرفته است. تعارض میان حفاظت با توجه 
بافت مسئله دار  با توجه به  بافت و توسعه  تاریخی  به اهمیت 
برنامه هایی برای  اتخاذ تصمیمات و  شهری، تاکنون منجر به 
بافت تاریخی شهر شیراز شده است. محدودۀ شاهچراغ شیراز 
به مثابۀ فضای شهری با عملکرد مذهبی، اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی در شیراز سنتی، از جمله پهنه های جغرافیایی در بافت 
تاریخی شیراز فعلی است و در حال حاضر حریم تأثیر آن تحت 
عنوان پروژۀ بین الحرمین شناخته می شود. پروژۀ بین الحرمین 
از دسته پروژه های توسعه محور، تاکنون تخریب بخش اعظمی 
تعارض  به  با توجه  به همراه داشته است.  را  تاریخی  بافت  از 
میان توسعه )بافت مسئله دار شهری( و حفاظت )بافت تاریخی 
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شهری(، و وضع موجود بافت تاریخی شیراز، آیا تخریب بافت 
کالبدی-تاریخی راه حل نجات وضعیت اجتماعی بافت است؟

بدنۀ نقد 
• توسعۀ بافت تاریخی )بین الحرمین 1 و 2(

از ابتدای دوران حکومت پهلوی دوم، با افزایش جمعیت شهر 
از یک طرف و تسهیل در حوزۀ زیارت و سیاحت، شاهچراغ 
در باور متخصصین و مدیران از تک بنای معماری و تمرکز 
زیارتی و  به مثابۀ عملکردی  و  و... خارج شد  تعمیر گنبد  بر 
و  تخریب  گام  اولین  شد.  دیده  وسیع تر  ابعاد  با  گردشگری 
آغاز  از سال 1330  اطراف حرم  با خیابان کشی های  توسعه، 
 1348 سال  در  داشت.  ادامه   1335 سال  حدود  تا  و  شد 
بر  تمرکز  با  بین الحرمین  عنوان  تحت  توسعه  دوم  جریان 
توسعۀ صحن به منظور اتصال صحن دو حرم مطهر میراحمد 
دو  بین  بافت مسکونی  تخریب  و  بازار  و حذف  میرمحمد  و 
حرم به بهانۀ وضعیت نامطلوب و کمبود فضای مناسب برای 
سیل جمعیت ساکن و زائر، بدون اتکا به برنامه ریزی مبتنی بر 
زمینه با اتکا به قانون نوسازی و عمران شهری )1347( کلید 
تولیت  و  فارس  استانداری  همکاری  با  شهرداری  و  خورد 
شهرِی  بافِت  امالِک  خرید  به  اقدام  احمدی،  مقدس  آستان 
مجاوِر شاهچراغ نمود و در سه فاز، تعریض خیابان ها و توسعۀ 
میدان و صحن حرم شاهچراغ )ع( و حضرت سید میرمحمد 

)ع( انجام شد )تصویر 1(.
جریان سوم توسعه پس از اتمام جنگ با توجه به رویکردهای 
عمرانی-توسعه ای، در سال 1371 در تکمیل طرح تفصیلی 
شیراز  تاریخی-فرهنگی  منطقۀ  احیاء  طرح  ارائۀ  با  شیراز، 
توسط مهندسین مشاور نقش جهان-پارس آغاز شد. در این 

طرح بر ستون فقرات شهر )دروازۀ اصفهان تا خیابان حضرتی( 
بر دو مجموعۀ کریمخانی و شاهچراغ به منظور احیاء و توسعۀ 
بازار با توسعه حریم ارگ، تأکید شد و تمرکز چندانی بر حریم 
به  نفوذ  در  پیشنهادی  تنها بخش  نگرفت.  شاهچراغ صورت 
یک صحن  با  شاهچراغ  و  نو  مسجد  اتصال  شاهچراغ  حریم 
پروژۀ  و  توسعه  چهارم  جریان   1374 سال  در  بود.  مرکزی 
معروف به بین الحرمین، با اقدام شهرداری به تملک و تخریب 
گذر ارگانیک میان دو حرم مطهر شاهچراغ )ع( و سید عالء 
الدین حسین )ع( و کاربری های اطراف گذر آغاز شد. پس از 
برای محدودۀ تخریب شده  برنامه های مختلفی  آن طرح ها و 
طرح  پیش نویس  جمله  از  فعلی،  بین الحرمین  به  موسوم 
جهان،  نقش  آمود،  شهرسازی  و  معماری  مشاور  مهندسین 
و... پیشنهاد گردید. در سال 1384 پس از 10 سال تملک و 
تخریب، کلنگ پروژه بین الحرمین زده شد و شرکت ایرانی-

به  بود.  پروژه  خصوصی  بخش  سرمایه گذار  التواصل  اماراتی 
تجاری  بافت  پروژه  این  از  درصد   15 تنها  شهرداری  گفتۀ 
است، درصورتی که بخش اعظمی از ساخت وساز، تا کنون با 
کاربری تجاری صورت گرفته است، که شاید حاکی از اهمیت 
باشد.  مسئولین  نگاه  در  بین الحرمین  تجاری  بخش  جایگاه 
طرح تخریب 57 هکتاری بافت تاریخی شیراز به بهانۀ توسعۀ 
مجدد بین الحرمین در سال 1400 آخرین فکر توسعه از نظر 
مدیران شهری است، که با فشارهای متخصصین و مردم تا 

کنون راه به جایی نبرده است.
• حفاظت بافت تاریخی )برنامه های کالن کشوری(

با تأسیس وزارت فرهنگ و هنر در سال 1343، از دهۀ 50 
اهمیت بخش تاریخی شهر با رویکرد حفاظتی به ویژه تأکید 
شکل گیری  با  و  جنگ  از  پس  گرفت.  رونق  بناها،  تک  بر 

تصویر 1. خیابان شاهچراغ و فلکۀ دایره ای شکل شاهچراغ )عکس مربوط به قبل از سال 1348 و قبل از تخریب بازار بین الحرمین و جدایی صحن امامزاده میراحمد و میر محمد 
)ع((. مأخذ: ترسیم نگارنده بر عکس هوایی قدیمی.

 

صحن فعلی 
 )ع( شاهچراغ

الحرمین( و بازار آقا )بازار بین
 بافت مسکونی اطراف بازار

 شدهتخریب
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سازمان میراث فرهنگی، و برگزاری سمینارهایی نظیر تداوم 
حیات در بافت قدیم شهرهای ایران )1367(، تأسیس واحد 
فرهنگی  میراث  سازمان  احیاء  و  حفظ  معاونت  در  »بافت« 
اقدامات  کنار  در  فرهنگی  اقدامات  تأکیدبر  و  گرفت  صورت 
»تجمیع  نظیر  سیاست هایی  با  حفاظت،  حوزۀ  در  فیزیکی 
از  گرفت.  قرار  کار  دستور  در  شهری«  مسئله دار  بافت  در 
جمله اسناد جدید حفاظت از بافت های تاریخی، سند واحد 
کلی  رویکردهای  و  تاریخی-فرهنگی  بافت های  از  حفاظت 
حفاظت و احیای محدوده های تاریخی-فرهنگی است که در 
13 بند و هفت بخش، در اردیبهشت ماه 1396 به تصویب 
رسید. در بند 1، 3، 6، 7، و 11 این سند بر ارتقا، حفاظت 
در  بافت ها  این  فرهنگی-اجتماعی  ساختارهای  از  صیانت  و 
 1 بند  در  است.  شده  تأکید  دانشگاهی  و  مدیریتی  حوزۀ 
عنوان شده، محدوده های تاریخی-فرهنگی شهرها با توجه به 
ویژگی های شکلی )ریخت شناسی(، عناصر و اجزاء متشکله و 
»ساختارهای فرهنگی-اجتماعی شان« قابل شناسایی هستند. 
به عنوان  شهرها،  تاریخی-فرهنگی  محدوده های   ،3 بند  در 
میراث فرهنگی یک ملت، سازندۀ اصلي منظر تاریخی شهری، 
عنوان  محیطی  و  اقتصادی  »اجتماعی«،  ارزش های  بیانگر 
»میراث  فرهنگی  از  حفاظت  به  توأمان  توجه  لذا  شده اند؛ 
تاریخی- میراث  و  ملموس  میراث  فرهنگی  و  ناملموس« 

طبیعی، در داخل بافت این محدوده ها ضروری است. در بند 
فرایندی  تاریخی-فرهنگی  احیاء محدوده های  و  6، حفاظت 
و  کالبدی  اقدامات  مجموع  از  پیوسته  و  تدریجی  جامع، 
فرهنگی-اجتماعی  »ساختارهای  تأکیدبر  با  غیرکالبدی 
هرگونه   ،7 بند  در  است.  گرفته  قرار  تأکید  مورد  زمینه« 
ازمیان رفتن  موجب  و  مخدوش  را  آن  وحدت  که  مداخله 
»اجتماعي،  تاریخي،  ارزش هاي  بر  ناظر  شواهد  و  »هویت« 
فرهنگي« و کالبدي بوده و امکان بازشناسي ارزش هاي نهفته 
آن را از میان خواهد برد، نهی شده است. در بند 11، با توجه 
به  و  احیاء  و  حفاظت  فرایند  در  ساکنان  محوری  نقش  به 
منظور جلب مشارکت همه جانبۀ آنان، بر ضرورت »طرح ها و 
برنامه های این محدوده ها با محوریت ساختارهاي فرهنگي-

اجتماعي ساکنان و شناخت دقیق مختصات حیات شهري«، 
تأکید شده است )مصوبۀ شورای عالی شهرسازی و معماری 

ایران- ابالغ محدودۀ تاریخی 168 شهر کشور، 1396(.

نتیجه گیری
برنامه های  و  کنون  تا  صورت گرفتۀ  توسعه های  به  توجه  با 
حفاظت محور کالن، مسئلۀ پیش رو اهمیت زیارت و اتمسفر 
حاکم بر فضای زیارتی از یک سو و ساختار اجتماعی-فرهنگی 
غالب از دیگر سو است. فضاهای شهری نظیر شاهچراغ شیراز 

با عملکرد مذهبی در کنار بازار در شهرهای ایران پس از ورود 
اسالم، به عنوان هستۀ مرکزی شهر، بستر رویدادهای مذهبی، 
محسوب  مردم  عموم  نزد  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
نو-  مسجد  صحن  اول  پهلوی  و  قاجار  دوران  در  می شدند. 
همجوار با شاهچراغ- فضایی شهری و بستری برای بسیار از 
رویدادها و اتفاقات روزانۀ اجتماعی و رویدادهای مهم تاریخی 
در  آزادی خواهان  تحصن  جمله  از  سیاسی  رویدادهای  بود. 
صحن مسجد نو و حریم شاهچراغ )ع(، رویدادهای مذهبی 
از قبیل روضه خوانی در ایام شعبان و عزاداری حسینی در ایام 
محرم و صفر، برگزاری مراسمی نظیر ختم و... مکانی جهت تکریم 
صحن  در  شهر  اجتماعی  و  مذهبی  مهم  شخصیت های  دفن  و 
مسجد نو و حریم شاهچراغ )ع( رقم می خورد. از طرفی عهد بستن 
از دیرباز، سنت قدیمی مردم با حرم مطهر شاهچراغ )ع( در نقاط 
عطف زندگیشان بوده است؛ متبرک کردن کودک در چهل روزگی، 
ازدواج،  پیمان  حرم،  در  تبرک  برای  کودک  سر  موی  کوتاه کردن 
تحویل سال نو، عزاداری در ایام محرم، نماز عید فطر و... صحن 
حرم و حرم را تبدیل به فضایی اجتماعی کرده بود. در زمینۀ توسعه 
 1400 بافت  کالبدی  تخریب  پیشنهادی،  طرح  آخرین  تأکیدبر  با 
ساله با عنایت به بولدوزر و تبدیل آن به فضای گردشگری-تجاری 
راه حل احیاء بافت و غلبۀ کاربری مذهبی-اجتماعی برای عموم مردم 
نیست. چراکه هدف از توسعه، توسعۀ صحن با هدف تسهیل زیارت 
عنوان می شود، اما در عمل توسعۀ اقتصادی با هدف تسهیل سیاحت 
تا کنون صورت گرفته است. آیا مجتمع های تجاری ساخته شده با 
تخریب بخش اعظمی از میراث کالبدی شیراز در قلب بافت تاریخی 
به بهانۀ اتصال دو حرم مطهر شاهچراغ )ع( و سیدعالءالدین حسین 
)ع( راه حل مناسب در احیاء بافت تاریخی و تسهیل زیارت مریدان 
و توجه به میراث ناملموس بافت بود؟ طبق نظریۀ جامعۀ کوتاه مدت 
کاتوزیان: »ما ایرانیان، هراز چند  گاهی عمارتی نو می سازیم؛ اما پس 
به عنوان  نو  این ساختمان  یا 30 سال(  )معمواًل 20  زمان  از مرور 
عمارتی کلنگی و کهنه، ویران و نابود می شود« )همایون کاتوزیان، 
1391(. ارزیابی پس از بهره برداری از بهترین راهکارهایی است که 
خطاهای  جلوی  پیشین،  برنامۀ  بدون  اقدامات  خطای  و  سعی  در 
تکراری را می گیرد. نیاز است یک پروژۀ شکست خورده تکرار شود؟ 
جامعۀ کلنگی، جامعه ای است که به جای انباشت سرمایه و تمرکز 
بر داشته ها، با تصمیمات کوتاه مدِت عجوالنه، منفعت طلبانه و بدون 
برنامه و بی توجه به ارزیابی تصمیمات پیشین، تیشه به ریشۀ خود 

می زند.
دیدگاه دوم حفاظت با عنوان توجه به بافت تاریخی شهر است 
که در ساختارها و تعاریف دچار انحراف است. همان طور که 
تاریخی- بافت های  از  واحد حفاظت  در سند  نمونه  به عنوان 

اجتماعی  ارزش های  و  فرهنگی-اجتماعی  ساختار  فرهنگی، 
حال حاضر بافت قدیم شیراز و حریم شاهچراغ )ع( و آستانه، 



مریماسماعیلدخت

  نحوه ارجاع به این مقاله
 اسماعیل دخت، مریم. )1401(. توسعۀ تخریبی: پروژۀ بین الحرمین شیراز. مجلۀ هنر وتمد ن شرق، 10)38(، 70-67.

DOI:10.22034/jaco.2023.377625.1285
URL:http://www.jaco-sj.com/article_164080.html

170

اجتماعی  ارزش های  و  فرهنگی-اجتماعی  ساختار  نمایندۀ 
از  کالبدی  عناصر  از  بخشی  درواقع  و  نیست  شیراز  گذشتۀ 
میراث فرهنگی ملموس آن باقیمانده و ساختارهای فرهنگی-

بیانگر هویت  و  است  در حال حاضر جدید  زمینه،  اجتماعی 
تاریخی، اجتماعی و فرهنگی شیراز سنتی نیست. اما به نظر 
با  سنتی  شیراز  اجتماعی-فرهنگی  ساختار  احیاء  نمی رسد 
تخریب و ازبین بردن میراث ملموس بافت، و غلبۀ عملکردهای 
جدید به جای عملکرد زیارتی-اجتماعی میسر شود بلکه تنها 

می تواند بهانه ای برای تخریب باشد.
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