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چکیده
تمامی حکومتها از بنیانهای نظری و ایدئولوژیکی برخوردار هستند که تالش میکنند بدین وسیله مشروعیت سیاسی
خود را تامین کنند .شهر یکی از مهمترین بسترهای اجتماعی است که بنیانهای نظری و سیاستهای دیدگاه حاکم بر
کالبد فیزیکی آن و در نتیجه بر منظر شهر موثر است .اولین تصویر ذهنی شهروندان از یک شهر ،منظر خیابانهای آن
است که بخش اعظمی از تجربه زیباییشناختی مخاطبان از شهر را شکل میدهد .هدف از این پژوهش بررسی قانونمندی
حاکم بر اقدامات و مداخالت شهرداری در خیابان زند شیراز در طول سه دوره تاریخی مهم در شکلگیری خیابان زند
به عنوان یکی از قدیمیترین خیابانهای شهر شیراز و مهمترین شاهراه اقتصادی است .پژوهش حاضر از جمله پژوهش
های تفسیری تاریخی است که با جمعآوری دادههای کتابخانهای و مشاهدات میدانی به تفسیر و تحلیل جنبههای
مداخالت دیدگاه حاکم و تاثیر آن بر زیباییشناسی خیابان زند در طول سه دوره قاجار ،پهلوی ،انقالب اسالمی تاکنون
میپردازد .بدین منظور معیارهای ارزیابی زیبایی متاثر از دیدگاه حاکم ،در طول خیابان در سه دسته زیباییشناسی
کالبدی ،اجتماعی و تاریخی در نظر گرفته شد .نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که مداخالت صورت گرفته
توسط نهادهای رسمی انجام میگیرد و نهادهای اجتماعیای جهت کنترل مداخالت وجود ندارد .از یک سو مداخالت
صورت گرفته در جهت رسیدن به مشروعیت دیدگاه حاکم است و هر دوره به اقتضای شرایط سیاسی و اجتماعی موجود،
روند مختص به خود را پی میگیرد .و از سوی دیگر مداخالت در هر دوره تحت تاثیر فردگرایی شدید و هرج و مرج گرا
(ترجیحات فردی ارجح بر ترجیحات اجتماعی) حکام ،تفکر تقلیدی به جای تفکر استنباطی (تجددگرایی وارونه)  ،عدم
شناخت صحیح بستر ،عدم ارزیابی مداخالت پیش از اقدام و سرعت زیاد مداخالت ،و کوتاه مدت بودن تغییرات در اثر
پذیرش وضع موجود؛ است.

واژگان کلیدی
دیدگاه حاکم ،زیباییشناسی ،تاریخ ،خیابان کریمخان زند ،شیراز.
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مقدمه
چند دهه اخیر بستر تغییرات و تحوالت مهمی در عرصههای سیاسی،
فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی بوده است .رشد سریع این تحوالت
گسستهایی را در محیطهای ساخته شده به دنبال داشته است.
خیابان ،امروز به عنوان مطرحترین محیطهای ساخته شده و عنصر
اصلی در پیکره شهر بهشمار میرود و بسیاری از فعالیتهای مرتبط
با شهر و شهروندان در آن جریان دارد .برای تامین فعالیتهای جدید
و تجربیات جدید زیبایی شناختی یا تامین بهتر فعالیتهای موجود
شرایط خیابان تغییر میکند .دلیل ایجاد این تغییرات ،پاسخگویی
بهتر به مقاصد انسانی است .این تغییرات بازتاب باورها ،نگرشها
و امکانات زمانی خاص هستند و الگوهایی را برای آینده فراهم
میآورند .گاهی مردم از تغییرات بهره میبرند و گاهی عدهای به
قیمت بهره نبردن دیگران از این تغییرات سود میبرند؛ گاهی منافع
کوتاه مدت به مضرات بلند مدت منجر میشود و گاهی هم همه

• دیدگاه حاکم
تمرکز قدرت در دست حکومت ،یکی از بارزترین خصوصیات
سیاسی و اجتماعی جامعه ایران در طول تاریخ بوده است .در ایران
هرگز نهادهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی مستقل از حکومت
(همانند جوامع غربی) نتوانستند به وجود آیند و سیطره قدرت
بی چون و چرای حکومت بر هر امر ریز و درشت جامعه سایه
افکن شد (زیباکالم .)94 :1374 ،پیامد مهم شرایط اقلیمی ایران
تمرکز قدرت در دست حکومت بود .این تمرکز باعث شد تا امکان
به وجود آمدن برخی از تحوالت اجتماعی که الزمه پیشرفت و
توسعه هستند ،به طور کامل از میان برود و یا عمیقا کاهش یابد.
در عمل بدین معنا بود که مشارکت مردم در امر هدایت جامعه،
مدیریت و توسعه آن ناچیز بوده است .در نتیجه هر سیاست و هر
تصمیمی اعم از سیاسی یا اجتماعی ،فرهنگی یا اقتصادی ،خرد
یا کالن ،کوتاه مدت یا برنامه ریزی شده و بلند مدت در تجزیه
و تحلیل نهایی ،مولود «عقل حکومت» بود (همان.)112-111 :
زیباییشناسی خیابان
با اتخاذ دیدگاه تعاملی ،حس زیبایی از الگوهایی که مردم و اشیا
را به هم مرتبط میسازند ،نشات میگیرد (پاکزاد و ساکی:1393 ،
 .)6زیباییشناسی خیابان ،علم تفسیر مولفههای صورت دهنده
به خیابان است (آتشینبار )14 :1391 ،مولفهای صورت دهنده
به خیابان شامل کالبد خیابان ،مردم و تعامل این دو در طول
زمان و در نتیجه نمادین شدن الگوهای رفتاری مردم در کالبدی

مردم از این تغییرات متضرر میشوند (لنگ .)93 :1388 ،چند دهه
اخیر سرعت تغییرات در منظر خیابانهای شهر به قدری است که از
ادراک شهروندان خارج شده و بستری برای نهادهای رسمی فراهم
آمده است که بدون در نظر گرفتن سلیقه زیباییشناسی مردم ،و
به صورت فردگرایانه در این تغییرات از یکدیگر پیشی بگیرند .ندیم
در کتاب خیابان زند شیراز شروع اصلی تحوالت در این خیابان را
از دوره رضا خان و پیرو تغییرات و تحوالت اقتصادی و اجتماعی
جهان میشمارد .رضاخان با توپ پر و شصت تیر معروفش آمده بود
تا قانونمند باشد و پیش از هر چیز با مدرنیته به جنگ سنتها برود
اما غافل از آنکه نه جامعه آمادگی الزم برای این کار را داشت و نه
شهرها و روستاهای سرزمین ما دارای بستر الزم برای این تحوالت
بودند (ندیم.)242 :1394 ،

مشخص در گذر زمان است که در سه وجه قابل بررسی است .1 :
وجه کالبدی (فرمی) .2 ،وجه اجتماعی (نمادین) .3 ،وجه تاریخی
(تداوم) .در نتیجه دو عنصر شی و مردم و رابطه این دو با یکدیگر
در طول خیابان و در بستر زمان اهمیت مییابد .هر جا شی مورد
بررسی باشد زیبایی بصری اهمیت مییابد و هرجا مردم مورد
بررسی باشند زیبایی اجتماعی و تعامل این دو با یکدیگر در طول
تاریخ ،زیبایی تاریخی را رقم میزند (جدول .)1از آنجایی که هدف
از این نوشتار بررسی مداخالت دیدگاه حاکم بر زیباییشناسی
خیابان است ،شاخصهایی از زیبایی مورد سنجش قرار میگیرند
که حاصل مداخالت دیدگاه حاکم باشد.
• زیبایی اجتماعی (نمادین)
زیباییشناسی نمادین با معانی تداعی کننده و لذت بخش محیط
(خیابان) سر و کار دارد .بعضی از پژوهشگران (مثل Rapoport,
 )1997: 1982معتقدند که بر خالف طراحان حرفهای که به
زیباییشناسی فرمی توجه بیشتری دارند ،مردم محیط (خیابان)
را به خاطر نمادها و قابلیت تامین فعالیتها تحسین میکنند.
زیباییشناسی نمادین ،با لذتی که از پیشینه ذهنی مردم و یا
ذهنیتی که از پیکره بندی و ویژگی های محیط ساخته شده
ایجاد می شود ،سرو کار دارد (لنگ .)206 :1388 ،از آن جایی
که مخاطب زیباییشناسی نمادین در خیابان ،مخاطبانی هستند
که در تجربه روزمرهشان با محیط سرو کار دارند ،در تفسیر این
وجه زیبایی درک مشترکی از فعالیتهای جاری در خیابان دارند

مداخالت دیدگاه حاکم بر زیباییشناسی خیابان زند شیراز در سه دوره تاریخی
مریم اسماعیلدخت

و «خیابانهای شهر باید مکانهایی برای حیات اجتماعی باشند»
(اپلیارد .)81 :1382 ،در این نوشتار این جنبه زیبایی با لغت
ابداعی زیباییشناسی اجتماعی خیابان ،تعبیر میشود .مراد از این
وجه زیبایی خاطرات مشترکی است که شهروندان از فعالیتهای
صورت گرفته در خیابان دارند و در واقع وجه ذهنی زیبایی در
ادراک شهروندان از کاربریهای اجتماعی و حضور مردم در خیابان
است که منجر به شکلگیری خاطرههای جمعی از خیابان میشود.
• زیبایی کالبدی خیابان
زیبایی خیابان در بعد کالبدی آن ،مجموعه قواعد شکلی خیابان
را در بر میگیرد که مولفههای آن نامحدود است :تناسبات ،رنگ،
مقیاس ،خط اسمان  ،ریتم .از بارزترین مولفههای کالبدی ناشی
از مداخالت دیدگاه حاکم در طول سه دوره تاریخی ،کاربری و
تعریف فعالیتها ،جداره و کفسازی است .کاربری خود از حیث
نوع مالکیت (حکومتی-مردمی) و مقیاس (درشت دانه -ریزدانه) بر
زیبایی خیابان موثر است .هرجا مالکیت دولتی باشد وحدت بصری
ناشی از کنترل حداکثری مداخله بیشتر است .هر چه بافت درشت
دانه تر باشد و تراکم کمتر وحدت بصری عناصر منجر به کیفیت
زیبایی کالبدی میشود.
• زیباییشناسی تاریخی
زیباییشناسی تاریخی در واقع تعامل زیباییشناسی اجتماعی و
کالبدی در بستر زمان است که با شاخص هویتمندی از وجوه
ذهنی زیبایی است .هرگاه فعالیتهای مستمر صورت گرفته در
خیابان و یا مشخصه های کالبدی هویت دهنده به خیابان یا هر
دو به طور قطع از بین برود ،زیبایی تاریخی در آن بخش متزلزل
میشود.
ویژگی های خیابان زند
قسمت اعظم بافت کالبدی خیابان زند در چند دهه اخیر شکل
گرفته است .اما به لحاظ تاریخی اصلیترین الیه گسترش شهر
شیراز در آستانه مدرنیسم شناخته میشود .البته جنبه فعالیتی

خیابان زند بسیار مهمتر از جنبه کالبدی آن است .زیرا خیابان زند
به واقع خیابانی استثنایی نه تنها در ایران بلکه در جهان است و
این گفته اغراق نیست که در یک خیابان با طول نه چندان زیاد،
هر موسسه ،اداره و سازمانی وجود دارد اعم از مناطق مسکونی،
تجاری ،آموزشی ،تفریحی ،سیاسی ،بهداشتی ،ورزشی ،مذهبی
و حتی نظامی (همان .)47 ،کالبد و فعالیتهای هویتبخش به
خیابان زند در طول سه دوره تاریخی ،متاثر از دیدگاه حاکم،
متغیر بوده است .به طوری که در هر دوره فعالیتی جدید اضافه
شده و یا فعالیتی مهم از دوره قبلی در دوره جدید به دست
فراموشی سپرده شده است و کالبد تحت تاثیر جهتگیریهای
سیاسی و ایدئولوژیک متغیر بوده است .حال سوال اساسی تحقیق
این است که عوامل موثر بر منظر خیابان زند و در نتیجه ادراک
زیباییشناسی خیابان در نتیجه مداخالت حکومتی چگونه بوده و
چه عواملی در این مداخالت دخیل هستند؟
جهتگیریهای زیباییشناسانه دیدگاه حاکم-قاجار
حاکمان این دوره به ویژه فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه ،برای تثبیت
قدرت خود التفاط خاصی به هنر داشتند به گونه ای که اهتمام
به تثبیت قدرت شاهنشاهی مولد مداخالت زیباییشناسانهای در
شهرها شد .این مداخالت حاصل متوسل شدن حاکمان به سه
پدیده بود  :مدرنگرایی به واسطه ارتباط با اروپا و جنگ با روسیه
(اتینگهاوزن 37 :1379 ،و جکسن 89 :1387 ،و شمیم:1387 ،
 )76که سفرهای اروپا و معاشرت با اروپاییان در گسترش هنر در
این دوره به ویژه هنر معماری تاثیر به سزایی گذاشت (دیاالفوا،
 689 :1361به نقل از علیزاده بیرجندی و ناصری) .ارتباط با
انگلیس و سفرهای حکام سبب نفوذ گونهای معماری در این دوره
شد که پیش از این در معماری سرزمین ما سابقه نداشت( .علیزاده
بیرجندی و ناصری )73 :1393 ،به واسطه این ارتباط ،آشنایی با
مصالح جدید و مدرن غیر بومی رواج یافت .بازگشت به عظمت
باستانی ایران به واسطه آشنایی فتحعلی شاه با میراث باستانی
ایران (چیت سازیان و رحیمی )75 :1391 ،به طوری که معماری

جدول  .2ارزیابی زیباییشناسی خیابان در نتیجه مداخالت دیدگاه حاکم دوره قاجار -ماخذ :نگارن.
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺘﺎﺛﺮ از دﻳﺪﮔﺎه ﺣﺎﻛﻢ )ﺷﻬﺮداري(

ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ادراك زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎن

ﻣﻌﻴﺎر

ﻣﺮدم

زﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻛﺎﻟﺒﺪ

زﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎﻟﺒﺪي

ﺟﺪاره

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﺎﻟﺒﺪ و ﻣﺮدم در ﺑﺴﺘﺮ زﻣﺎن

زﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ

ﺗﺪاوم

ﻛﺎرﺑﺮي
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ﻛﺎرﺑﺮي
ﻛﻒ

ﻧﺘﻴﺠﻪ

ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﻲ
ﻟﺬت ﺑﺼﺮي
ﻫﻮﻳﺖﻣﻨﺪي
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توپخانه که محل تجمعات سیاسیون و مردم در اعیاد و جشن ها
بود .فعالیتهای تعریف شده در این دوره حاکی از جنبه سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی خیابان است (تصویر .)1

تصویر  .1تجمع در مقابل قنسولگری انگلیس در خیابان زند دوره قاجار1277(.
خورشیدی) -ماخذ  :منصور صانع.1390 ،

درباری دوران نخست قاجار تجلی میراث عظیم گذشتههای
باستانی است .پایبندی به سنت به این دلیل که قاجاریان خود
را وارثان صفویان میدانستند (دالمانی .)547 :1378 ،تلفیق
مدرنگرایی ،بازگشت به عظمت ایران باستان و تعهد به معماری
سنتی به ویژه عصر صفوی ،سبب شکلگیری گونهای از ساختمان
سازی شد که منبع الهام آن از معماری سنتی و معماری غربی
بود و از این دوره به ویژه اواخر دوره قاجاریه این سبک ساخت و
ساز در شهرها توسعه یافت و منظر شهرها را دستخوش تغییر قرار
داد .البته به دلیل کمبود امکانات فنی سرعت مداخالت و تغییرات
بسیار کند بود به گونهای که به نظر میرسد منظر شهرها شکل
سنتی خود را حفظ کردند و تحوالت تجدد گرایانه با سرعت کمی
آغاز شد.
خیابان زند در دوره قاجار
براساس سفرنامه شاردن سیاح فرانسوی مربوط به دوره صفویه،
حاکمان صفوی دوست داشتند خیابانی مانند چهار باغ اصفهان را
در تمامی شهرها بسازند امامقلی خان (حاکم فارس) برای دسترسی
به دروازه باغشاه (نزدیک به خیابان زند کنونی) خیابان جدیدی را
احداث کرد (شاردن به نقل از ندیم) .در نتیجه بستر باقیمانده از
خیابان زند در زمان صفوی ،محوری است که دو سمت جدارههای
آن باغاتی رسمی مربوط به حاکمان احداث شده بود .در دوره زندیه
و با ساخته شدن بناهای زندیه در محله درب شازده و نزدیک به
دروازه باغشاه ،این خیابان اهمیت خود را حفظ کرد .در همین
دوره زمینی از ابتدای خیابان سعدی کنونی تا نزدیک خیابان
انوری ،را هموار کرده و از آن برای چوگان استفاده میکردند که
تا اواسط دوره قاجار میدان چوگان وجود داشت .در عهد ناصری و
قبل از آن در کنار ارگ کریمخانی میدانی قرار داشت به نام میدان

• دیدگاه حاکم (اداره بلدیه)
مداخالت در شهر در این دوره توسط اداره بلدیه صورت میگرفت.
از وظایف اداره بلدیه در شهرهای تهران ،شیراز و تبریز "رسیدگی
و اهتمام در ساختن همه بناها و وسعت دادن راهها و منظم داشتن
آنها و سنگفرش کو چهها و کورههای زیر آب و انشاعات همه
راههای آب و کارهای متعلق به آنهاست و ساختن و بنا کردن
بناهایی که مشرف به خراب است و آراستگی و پاکیزه نگهداشتن
همه شهر و طور و طرز ساختن همه امالک و زمینهای خالی و
بناهایی که موجود است و ثبت اسامی امالک  ...رو شن کردن راهها
و کوچهها  ...ساختن و وسعت دادن میدانها  ...از تکالیف اداره
امانت شهر است" (آقا محمد طاهر تبریزی )1253 ،در اسفندماه
سال  1285نشریه ندای اسالم در مورد وظایف اداره بلدیه
مینویسد" :اداره شهر محول به دستگاهی است که او را اداره بلدیه
گویند ...شامل یک نفر رئیس و چند تفر اعضا  ...تسطیح و تعمیر
کوچههای بلد ،چراغ شبانه و تعمیر پلهای مخروبه شهر ،نظافت
اسواق  ...نظم و اداره دستگاه اطفائیه ... ،اداره مریضخانههای
بلدی ،امحای نقشه و تعمیرات جدید شهر ... ،آذینبندی شهر
 ...واگر کسی خارج و داخل شهر تکلیفی کند ،این اداره در چند
مجلس با اعضا شهر خود مشاوره میکند و بعد از آن با اکثریت آرا،
رد یا قبول میشود" (نشریه ندای اسالم 27 ،محرم الحرام 1325
ه.ق) .پس هرگونه مداخلهای در شهر زیر نظر اداره بلدیه بوده به
گونهای که حتی تغییر در روزن خانه شخصی هم باید به اداره
بلدیه گزارش شود (همان).
• زیباییشناسی اجتماعی (مردم)
میدان توپخانه در سال  1281-1279هجری شمسی توسط عال
الدوله تعمیر و تزیین شد و چراغ های حباب داری اطراف آن
نصب شد .هر روز عصر در میدان توپخانه ،آب پاشی کرده ،موزیک
زده میشود و تمام صاحب منسبان با لباس نیمه رسمی در آن
جا جمع میشوند و در این میدان مراسمهای مختلف مذهبی
و فرهنگی برگزار میشود (وقایع اتفاقیه.)708-702 :1383 ،
عمده فعالیتهای اعمال شده در خیابان در این دوره ،فعالیتهای
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی بود در نتیجه کاربریهایی که زیر
نظر اداره بلدیه و حاکم ایجاد می شد شامل  :میدان توپخانه،
بنای کنسولگری بریتانیا و  ....از طرفی همجواری بازار وکیل در
کنار ارگ کریمخانی ،سبب تعامالت مردم و دستگاههای حکومتی
گشت و در واقع خیابان زند پتانسیل تبدیل شدن به خیابانی

مداخالت دیدگاه حاکم بر زیباییشناسی خیابان زند شیراز در سه دوره تاریخی
مریم اسماعیلدخت

حکومتی-مردمی را داشت .مالکیت خیابان اصلی شهر به طور
کامل دولتی است و باغات احداث شده در دوره صفوی به قوت
خود باقی است.
زیباییشناسی کالبدی-قاجار
در دوره قاجاریه ،چند باغ جدید در مسیر این خیابان احداث
شد .از جمله باغشاه که بعدا به باغ کنسولگری بریتانیا تبدیل
شد (ندیم .)44 :1394 ،گذری با محور قدرتمند ولی به شکل
خیابانهای سنتی ،نهرهای آب در دو طرف و درختکاری منظم در
طول خیابان ،جداره متشکل از تک بناها و باغها با حداقل مصالح
و تزیینات .پس از آن با احداث بنای کنسولگری ،جداره بنا به نظر
میرسد رجعتی به عظمت معماری باستانی ایران دارد و همچنان
درونگرایی معماری سنتی حفظ شده و جدارههایی که در خیابان
قرار دارند با حداقل تزیینات مجالی به طبیعت و درختان برای
بروز در منظر خیابان میدهند پس زمینه به دلیل وجود باغات
شامل فضای سبز و زمینه شامل جداره باغ و یا بناهایی حداکثر
با ارتفاع دو طبقه است .مصالح عموم خانههای محالت شیراز از
آجر و گل و چوب است .اما در سال  1299تعدادی از حکام
مانند فرنگستان بر پشت بام منزل خود تخته آهن انداختهاند و
امید است که در پناه ناصرالدین شاه به اندک زمانی ،پشت بام
عموم خانه های شیراز به تخته آهن اندود شود (حسینی فسایی،

 .)911 :1378شروع استفاده از مصالح جدید از حکام فرنگ رفته و
قدرتمند شروع میشود و سلیقه زیباییشناسی مردم را تحت تاثیر
قرار میدهد به طوری که امید دارند همه منازل با آهن پوشیده
شود .در این کتاب هرجا که به توصیف ابنیه حکومتی میپردازد
به مصالح سنگ ،آجر و گچ اشاره میکند (همان) .در اواخر دوره
قاجار خیابان زند پس از پوشیده شدن از شن و خاک ،کوبیده
شد (ندیم .)45 :1394 ،به نظر میرسد این دوره شروع تغییرات
بنیادین برای شکلگیری خیابان و آغاز نظم بخشی به محوری
بنیادین در شهر به نام خیابان است .البته تغییراتی بنیادینی در
کالبد خیابان صورت نگرفت .طبق عکسها و اطالعات موجود در
سفرنامهها تراکم بافت پایین و کاربریها بسیار درشت دانه است.
به نظر میرسد در این دوره تمامی بناهای حکومتی در باغ قرار
داشتند (تصویر .)1البته همانطور که گفته شد ورود مصالح جدید
سبب شد که کسب و کار جدیدی برای فروش مصالح جدید آغاز
شود .کسبه با فعالیت جدید اواخر دوره قاجاریه مغازههایی را در
خیابان زند احداث کردند و خروج کسبه از بازار سنتی و ورود
کسب و کار به گذرها و رونق گرفتن گذرها آغاز شد.
میراب ،آب را توسط کانالهایی واقع در گذر از منبع به محالت
میرساند (فارسنامه ناصری ،جلد  .)1در این دوره در وسط خیابان
درختکاری شد و کف خیابان پس از پوشیده شدن از شن و خاک،
کوبیده شد (همان ( ،)66-45 :جدول.)2

جدول  .2ارزیابی زیباییشناسی خیابان در نتیجه مداخالت دیدگاه حاکم دوره قاجار -ماخذ :نگارنده.
ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ادراك
زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎن

ﻣﻌﻴﺎر

ﻣﺮدم

زﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻛﺎﻟﺒﺪ

زﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻛﺎﻟﺒﺪي

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﺎﻟﺒﺪ و ﻣﺮدم در
ﺑﺴﺘﺮ زﻣﺎن

زﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺘﺄﺛﺮ از دﻳﺪﮔﺎه ﺣﺎﻛﻢ

ﻛﺎرﺑﺮي

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﺑﺮي

ارگ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ
ﺑﻨﺎي ﻛﻨﺴﻮﻟﮕﺮي
ﻣﻴﺪان ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ
ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

درﺷﺖ داﻧﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ

ﻧﺘﻴﺠﻪ

ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ در ﻃﻮل ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ در ﻣﺤﻞ
ﺗﻼﻗﻲ ﺑﺎزار و ﻣﻴﺪان

ﻛﻒ

ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﺘﻲ در ﺟﺪاره ﺧﻴﺎﺑﺎن و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دﻳﻮار
ﺑﺎﻏﺎت ،ﺟﺪاره ﻫﺎي ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻈﻴﺮ
ﻛﻨﺴﻮﻟﮕﺮي ﺗﺪاﻋﻲ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺷﻜﻮﻫﻤﻨﺪ
اﻳﺮان
ﺷﻦ و ﺧﺎك ﻛﻮﺑﻴﺪه ﺷﺪه

ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎي درﺷﺖداﻧﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ در ﺟﺪارهﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
وﺟﻮد ﺑﺎﻏﺎت ،ﻛﻔﺴﺎزي ﺳﺎده ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
وﺣﺪت ﺑﺼﺮي ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﺪاﺧﻼت ،ﻣﻲﺷﻮد.

ﺗﺪاوم

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﺎﻟﺒﺪ و ﻣﺮدم ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ

ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﻮﻻت در اﻳﻦ دوره ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﺎﻟﺒﺪ و ﻣﺮدم
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً روﻧﺪ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده اﺳﺖ.

ﺟﺪاره
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به نظر میرسد از سه خصوصیت مداخالت دیدگاه حاکم در دوره
قاجار در خیابان زند شیراز ،پایبندی به سنت و رجعت به عظمت
باستانی ایران در منظر خیابان زند بیشتر از مدرن گرایی مشهود
است البته به واسطه سرعت کند مداخالت ،مدرنگرایی تنها در
ظهور مصالح مدرن به طور جزیی در این دوره تاثیر داشت و
بستری را برای تحوالتی عظیم در دوره پهلوی فراهم کرد.
جهتگیریهای زیباییشناسانه دیدگاه حاکم-پهلوی
حکومت پهلوی همانند هر حکومت دیگری از بنیانهای نظری و
ایدئولوژیک برخوردار بودکه تالش میکرد بدین وسیله مشروعیت
سیاسی خود را تامین کند و زاده تغییرات در سیاستهای جهانی
پس از جنگ جهانی اول بود .سلطنت پهلوی اولین حکومتی بود که
در ایران از طریق غیر سنتی (کودتا  )1299و به پشتوانه انگلیسها
به قدرت میرسید .حکومتهای سنتی پیشین مشروعیت خود را
به واسطه فلسفههای سیاسی معطوف به دین به دست میآوردند
اما ایدئولوژی سیاسی پهلوی مبتنی بر چهار ویژگی باستانگرایی،
ناسیونالیسم اقتدار طلب ،سلطنت جویی و تجدد گرایی بود
(اسماعیلی .)29 :1388 ،پدیده ناسیونالیسم معاصر یا نوین تالشی
بود برای جایگزین کردن عالیق ملی به جای وابستگیهای قومی
و دینی که به طور معمول متضاد با پدیده جهان گرای ی (�Inter
 )nationalismشمرده میشد .مهدی قلی هدایت (ملقب به مخبر
السلطنه1334 -1243 -ه.ش ).از درباریان رضا شاه در خاطراتش
می نویسد « :تغییر اسامی شهرها و بنادر بی حکمت نبود ،همه این
نوکردنها و تجددخواهیها زمینهای بود برای تضعیف در عقاید و
تغییر  ...حتی دلیل خرابی دروازهها را کشیدن خیابانُها دانستند
و آن دلیل علیمی بود که بر این موضوع تخریب ،اروپاییان هم
افسوس خوردند» .ایدئولوژی باستانگرایی در راستای ملی گرایی،
بیشترین تاثیر را بر مداخالت در شهرها گذاشت .باستان گرایی
در عصر پهلوی با دو مقوله دیگر همراه است :دین زدایی و غرب
گرایی .بدین صورت که در جهت استحکام باستان گرایی و نیز
توسعه و نوسازی ،هر آنچه مانع دینی بود برداشته شد و هر آنچه
جدید و غربی بود به خدمت گرفته شد (کیانی .)1383،وانمود
میشد که رضا شاه قرار است گذشته با عظمت ایران باستان را در
کنار ارزشهای جدید غرب احیا کند در نتیجه پیوندی میان ایران
جدید و باستان برقرار میشود .ایدئولوژی حکومت پهلوی دوم در
امتداد ایدئولوژی پهلوی اول شکل میگیرد .با این تفاوت که در
دوره پهلوی دوم ارزشهای لیبرال دموکراسی به تدریج در جامعه
نفوذ میکند و بر این اساس شاه تالش میکند با بهرهبرداری
شکلی از مفاهیمی چون آزادی ،حکومت ،مردم ،تساوی حقوق
زن و مرد و به ویژه توسعه آموزش ایدههای محافظه کارانه خود را
مشروعیت بخشد (اسماعیلی.)39 :1389 ،

خیابان زند در دوره پهلوی
 اولین اقدام برای ساخت خیابان امروزی در دوره ناصرالدین شاه با
نام «خیابان ناصری» بود (آتشینبار .)123 :1391 ،اما در شیراز
تا دوره پهلوی اول ،اصطالح خیابان معنا و مفهوم خاصی نداشت،
اصطالح مرسوم بین مردم در بافت قدیم ،کوچه و بازار و طاق بود.
خیابانها به عنوان محمل پیاده شدن طرحهای شهری در دوره
پهلوی ،چنان واجد اهمیت هستند که نخستین نقشه دگرگونی
تهران در سال  1309به عنوان نقشه خیابانها شناخته میشود،
عنصری مسلط ،مختص تردد و لبه عینی تقسیمات نوین سیاسی و
اقتصادی (حبیبی  .)163 :1382در دوره پهلوی و زمانی که توسعه
شهر و ایجاد خیابانها و محلههای جدید مد نظر قرار گرفت،
توسعه از سوی این خیابان در اولویت بود چرا که موقعیت بافت
قدیم شیراز و جهات دیگر توسعه به دلیل وجود موانعی نظیر شیب
و مسیر حرکت آب ،کوه و یا قبرستان ممکن نبود .از طرفی محل
ارگ کریمخان و خیابان زند به گونهای بود که به دلیل دسترسی
به دروازه ورودی شیراز از سمت شمال و به جهت فرهنگی به دلیل
وجود آرامگاه حافظ و سعدی در اولویت بود .در نتیجه در نخستین
اقدام خیابان زند ساخته شد و به موازات و عمود بر آن خیابانهای
دیگری احداث شد و بدین ترتیب مهاجرت مردم از بافت قدیم به
بافت جدید شهر آغاز شد .تغییر منظر خیابان زند در دوره پهلوی
در دو دوره توسعه رخ داد .در دوره پهلوی اول (1304-1320
ه.ش ).که توسعه بیشتر از مقابل بازار وکیل تا میدان ستاد امروزی
و دوره دوم توسعه در پهلوی دوم ( 1320-1357ه.ش ).که توسعه
بشتر از میدان ستاد تا میدان نمازی امروزی صورت گرفت.
• دیدگاه حاکم (شهرداری)
احداث ،توسعه و اصالح معابر به عنوان مهمترین اقدام شهرداری،
تحت عنوان «قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها» تصویب
و بخشنامه شد .طبق مهمترین سلسله مقررات نماسازی در سال
 ،1311احداث بنا در جبهه معابر عمومی بدون کسب جواز کتبی
از بلدیه ممنوع اعالم شد .در این مقررات احداث بنای خشتی،
چینهای و کاهگلی با ممنوعیت مواجه شد (صفامنش:1378 ،
 .)256در سال  1318قانون "آییننامه پیشآمدگی در گذرگاهها"
توسط دانشجویان اعزامی به خارج از کشور پایه گذاری و تصویب
شد .با اجرای این قانون ساختمان های مشرف به بدنه خیابان با
اعمال ضوابطی بی تفاوت به محالت کهن پشت خود ،نقاب تجدد
زدند (حبیبی .)167-164 :1382 ،در همین سالها نام بلدیه به
شهرداری تغییر مییابد .اقدامات شعبه ساختمان اداره بلدیه ،با
وظایفی از جمله  :تخریب ساختمانهای قدیمی ،احداث خیابان،
توسعه و تسطیح کوچههای عمومی ،برداشتن موانع زمینی و
هوایی و تنظیف شهر (ندیم )66 :1394 ،موثر بر تغییرات در
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منظر خیابان زند بوده است .در سال  1305اداره بلدیه جهت
خیابان کشی ،اقدام به تخریب طاق وارهها و منازلی که در معابر
قرار گرفته بود میکند .از سال  1308تا  1320شمسی از بلدیه
شیراز اطالعات دقیق و کافی در دست نیست .در  12بهمن 1322
شهرداری شیراز فعالیت شهرسازی خود را در حوزه خیابان زند
چنین معرفی میکند  :طرحریزی و حفر جدول خیابان زند تا
انتهای خیابان ،تسطیح پیادهروی خیابان زند ،تعمیر مجاری آب
داخل شهر و ساختمان کریم خانی ،در این دوران معضل اصلی
شهرداری مسئله آب است (ندیم .)83 ،به گفته کسبه قدیمی در
دوره پهلوی انتخاب مصالح نما و رنگ مصالح وکاشت گیاهان به
طور کامل توسط شهرداری تعیین میشد و مردم موظف به آبیاری
گیاهان و تنظیف حریم خود بودند که پس از انقالب اسالمی،
نظافت معابر و رسیدگی به گیاهان به عهده شهرداری است.
• زیباییشناسی اجتماعی (مردم)
در دوره پهلوی کاربریهای جدید شهر در این منطقه به سرعت
در حال رشد است .در دوره اول توسعه با تغییر در سیستم عرضه
و تقاضا کاربریهای زمان قاجار از بین رفت و کاربریهای جدیدی
ایجاد شد .نخستین مراکز اداری و دولتی در دوره رضا شاه و در
نزدیکی ارگ کریمخان در مرحله اول توسعه ساخته شد .میدان
توپخانه که در زمان قاجار محلی برای تجمع سیاسیون و اتفاقات
سیاسی-اجتماعی بود به بانک ملی و سپه ،دادگستری ،دارایی و
شهرداری تبدیل شد و ارگ کریمخان با تغییر کاربری به زندان
تبدیل شد .لزوم ساخت و سازهای تازه و متعدد در حکومت جدید
که بیشترین سهم را از این عمران و نوسازی نهادها و سازمانهای
دولتی داشتند ،زمینه بسیار مناسبی برای بیان ناسیونالیستی و
باستانگرایانه در معماری به وجود آورد (کیانی .)26 ،با ورود
گسترده اتومبیل در این دوره کاربری گاراژهای مسافربری حال
و هوای اجتماعی-اقتصادی خیابان را تغییر داد .گاراژ ایران پیما
( )1310کاربریهای مدرن فرهنگی از قبیل سینما ،مسافرخانه و
رستوران در دوره دوم توسعه در این خیابان احداث شدند (ندیم،
 .)1394این تغییر کاربری و افزوده شدن کاربریهای جدید
فعالیتهای سیاسی و اجتماعی مناسبتی خیابان را به سمت
فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی روزمره سوق داد .ارائه فناوریهای
جدید و مصالح نوین به عموم مردم ،دکانهایی با مصالح مدرن
برای عرضه پوشاک جدید ،اتومبیل و مصالح جدید برای ساخت
بناهای جدید ،شکل گرفت و منظر خیابان زند را تحت تاثیر قرار
داد .ساخت اولین هستههای شکلگیری دانشگاه شیراز (پهلوی
سابق) و بیمارستان آموزشی-درمانی نمازی در دوره دوم توسعه
سبب تردد روشنفکران و عموم مردم در طول خیابان شد .خیابان
زند که تا دوره قاجار خیابانی برای اعیان و اشراف بود اکنون
محل تردد روزانه شهری ،روستایی ،روشنفکر ،امی و ...شد .از سال

 1335تا  ،1357دو نهاد سیاسی و اجتماعی ،استانداری و ستاد
مرکزی ارتش ساخته شد .با ساخته شدن استانداری ،بسیاری از
باغات زمان قاجار از بین رفت و تبدیل به بافت مسکونی شد.
• زیباییشناسی کالبدی
در ابتدای دوره اول توسعه گاراژ ایران پیما به شیوه سنتی و
جدارهای بسیار زیبا در سال  1310ساخته شد .با ساخت بناهای
فاخر (نظیر دادگستری ،بانک ملی ،بانک سپه و )...با معماری به
سبک باستانگرایی ،رفته رفته کالبد خیابان در حال تغییر و
تحول بود .در دوره رضا شاه (دوره اول توسعه) با بروز تحوالت
اداری و تاسیس اداره ثبت اسناد و تهیه بنجاق ملکی ،بسیاری از
امالک بزرگی که به چند خانواده تعلق داشت به دو یا چند قسمت
تقسیم شد و در نتیجه بافت درشت دانه چند مالکیتی تبدیل
به بافت ریزدانه تک مالکیتی شد و همچنین الگوی گسترش،
افزایش واحدهای تجاری خارج از بافت قدیم برای عرضه کاالهای
جدید غیر بومی بود و دکانهایی از بازار که در اثر ساخت خیابان
جدید از بین رفته بود به کنار خیابان انتقال یافت (ندیم.)61 ،
آغاز تغییر کاربریهای درشت دانه با مالکیت عمومی به ریزدانه
با مالکیت خصوصی از دوره اول توسعه در زمان پهلوی است ..با
تغییر کاربریها در دوره دوم توسعه باحضور کاربریهایی نظیر
سینما و مغازههای تجاری ،جدارههای ساده و بی تکلف باغهای
قاجاری با حداقل مصالح جای خود را به تابلوهای تبلیغاتی دادند.
ساخت دانشگاه ،بیمارستان نمازی ،سازمان هالل احمر و بناهای
مسافرخانه و  ...با سبک معماری دوره پهلوی دوم (بینالملل) رواج
داشت .شاخصترین بنا با معماری سبک بینالملل ساختمان شهر
و روستا بود که با نمایی از سنگ و شیشه و به صورت خطوط
راست گوشه مستطیلی هم اکنون نیز وجود دارد .در سال 1305
طبق دستور رضاخان ،خیابان زند آسفالت شد .در این دوره کاشت
درخت و ایجاد نظام آبیاری مورد اهتمام شهرداری بود (شعبانی و
کامیاب .)87 :1391 ،جویهای متصل به هم در شهرهای سنتی
به شیوه جدید حفظ شد .در سال  1338خیابان به صورت بلوار
در آمد و درختان دوره قاجار که برای ساخت چهارباغ کاشته
شده بودند ،وسط بلوار قرار گرفتند .یکی از مهمترین فناوری های
تاثیرگذار بر منظر خیابان زند در این دوره تاسیس اداره برق در
سال  1307و تامین روشنایی خیابان زند است.
انقالب اسالمی تا کنون
• دیدگاه حاکم
در سال  1359شهرداری منطقه یک شیراز تاسیس شد با تقسیم
شهرداری به مناطق گوناگون دیدگاه حاکم بر خیابان زند چندپاره
شد .در دوره قاجار اداره بلدیه ،پهلوی اداره شهرداری و در حال
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حاضر خیابان زند با طولی در حدود  2300متر ،زیر نظر چهار
منطقه شهرداری شیراز در حال توسعه است .به نظر میرسد در
این دوره چهار بخشی شدن دیدگاه حاکم بر خیابان منجر به

مداخالت حداکثری در عین عدم هم سویی مداخالت شده است
(تصویر .)2

جدول  .3ارزیابی زیباییشناسی خیابان در نتیجه مداخالت دیدگاه حاکم دوره پهلوی -ماخذ  :نگارنده.
ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ

ادراك زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎن

ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﺮدم

زﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻛﺎﻟﺒﺪ

زﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻛﺎﻟﺒﺪي

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﺎﻟﺒﺪ و ﻣﺮدم
در ﺑﺴﺘﺮ زﻣﺎن

زﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ

ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺘﺎﺛﺮ از دﻳﺪﮔﺎه
ﺣﺎﻛﻢ

ﻛﺎرﺑﺮي
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﺑﺮي
ﺟﺪاره
ﻛﻒ

ﺗﺪاوم

ﻣﺪاﺧﻼت دﻳﺪﮔﺎه ﺣﺎﻛﻢ

اداري ،اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ،درﻣﺎﻧﻲ ،آﻣﻮزﺷﻲ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
درﺷﺖ داﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮي ﺑﺎغ از ﻣﻴﺪان ﻧﻤﺎزي ﺗﺎ ﺳﺘﺎد
ﺗﺮﻛﻴﺐ درﺷﺖ داﻧﻪ و رﻳﺰداﻧﻪ از ﺳﺘﺎد ﺗﺎ ارگ ﻛﺮﻳﻤﺨﺎن
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺟﺪاره ﻫﺎي رﻳﺰ داﻧﻪ
ﺗﻨﻮع در ﻣﺼﺎﻟﺢ :آﻫﻦ ،ﺑﺘﻦ ،ﺷﻴﺸﻪ ،آﺟﺮ و...

آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻛﻒ ﺧﻴﺎﺑﺎن و ﺟﻮي ﻛﺸﻲ ﻣﻨﻈﻢ و ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺖ در اﻃﺮاف
آب روان
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎ ،ﻋﻤﻮﻣﻲﺷﺪن ﺧﻴﺎﺑﺎن و اﻳﺠﺎد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺧﺎﻃﺮات ﺟﻤﻌﻲ ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺷﺪ .وﻟﻲ ﻛﺎﻟﺒﺪ
ﺧﻴﺎﺑﺎن در اﻳﻦ دوره ﺑﻪ ﺷﺪت دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻏﺎت دوره ﻗﺎﺟﺎر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺟﺪارهﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺪرن ﺷﺪ.

تصویر .2نقشه خیابان زند شیراز -خیابانی به طول تقریبی  2300متر که زیر نظر چهار منطقه شهرداری شیراز می باشد .ماخذ google earth 2016 :
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• زیباییشناسی اجتماعی
در بخشهایی که مالکیت دولتی و کالن و ارگانهای خصوصی
حاکم است ،اغتشاش کمتر و نظم و رسیدگی بیشتر است .در
بخش هایی با مالکیت مردمی (مالکیت خصوصی و مشاع) همان
طور که قبال اشاره شد ،مقیاس خرد هم در اغتشاش بیشتر نقش
پررنگی دارد و معموال شامل مالکیت خصوصی است %76 .از تراکم
شهرداری منطقه  1به کاربریهای دولتی اختصاص پیدا میکند
که همین عامل در نظم و تناسبات بصری این بخش خیابان
تاثیرگذار است .در صورتی که شهرداری منطقه دو با خرد شدن
مقیاسها و در اختیار دادن این بخش ،به گروههای مردمی و
تبدیل شدن به بافت تجاری ریزدانه بیشترین اغتشاش را به خود
اختصاص داده است .نکته جالب در بخش مربوط به شهرداری
منطقه  8این است که ضلع شمالی تبدیل به بافت تجاری ریز
دانه شده است در صورتی که ضلع جنوبی به صورت تک کاربری
به ساختمان شهرداری تعلق دارد و یکی از منظمترین بخشها در
طول خیابان ضلع جنوبی شهرداری منطقه  8است.
• زیباییشناسی کالبدی
حضور آب در تمامی بخشهای شهرهای سنتی ایران و صدای آن
و آبیاری درختان به واسطه حرکت آب در بخشهای مختلف شهر

(شیبانی )1394 ،عنصری هویتبخش به خیابانها و کوچههاست.
اما در خیابان زند شیراز در سال  1391شهرداری منطقه  1در
ابتدا و سه منطقه دیگر با کانال کشی و پوشاندن جویها در
خیابان عنصر آب را از حیات خیابان زند حذف کرد و با هزینهای
گزاف ،پوشش گیاهی منطقه را به روش قطرهای ،آبیاری میکندد.
عمده دالیل مهندس تاسیسات گروه مبنی بر پوشاندن جوی و
کانالکشی جدید و انتخاب آبیاری به روش قطرهای شامل  :تبعیت
از استانداردهای روز دنیا ،کمبود آب و خشکسالی ،افزایش عرض
خیابان ،جلوگیری از آب جمع شدگی ،جلوگیری از سوانح برای
عابرین پیاده و  ...است .آیا بهترین راه حل حذف جویهای آب و
استفاده از روش آبیاری قطرهای است؟ به نظر میرسد یکی از عوامل
مهم در از بین رفتن هویت خیابان و اغتشاش بصری ،حذف جریان
آب از خیابان است زیرا تداوم حرکت آب در خیابان سبب پیوند
عناصر خیابان به واسطه حضور دائم آب در هر سکانس حرکتی و
عامل هم پیوندی اجزا بصری در طول خیابان بود .اگر کمبود آب
و خشکسالی  ،به عنوان ضرورت مطرح باشد راهحلهای اثربخش و
کلنگری میتوان یافت که منجر به حفظ پیوستگی عناصر طبیعی
و ایجاد نظم حاصل از پیوستگی و استمرار حرکت آب میشد و
تجربه زیباییشناختیای منطبق بر فرهنگ منظر شهرهای ایرانی
در خیابان زند را برای مخاطب رقم میزند (جدول )4

جدول  .4ارزیابی زیبایی شناسی خیابان در نتیجه مداخالت دیدگاه حاکم از انقالب اسالمی تا کنون -ماخذ نگارندگان.
ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ادراك

ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺘﺄﺛﺮ از دﻳﺪﮔﺎه ﺣﺎﻛﻢ

ﻣﺪاﺧﻼت دﻳﺪﮔﺎه ﺣﺎﻛﻢ

ﻣﺮدم

زﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻛﺎرﺑﺮي

اداري ،اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ،درﻣﺎﻧﻲ ،آﻣﻮزﺷﻲ

ﻛﺎﻟﺒﺪ

زﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻛﺎﻟﺒﺪي

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﺎﻟﺒﺪ و ﻣﺮدم در
ﺑﺴﺘﺮ زﻣﺎن

زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ

زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎن

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ﻛﺎرﺑﺮي
ﺟﺪاره
ﻛﻒ

ﺗﺪاوم

ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ رﻳﺰداﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ

ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺟﺪارهﻫﺎي رﻳﺰ داﻧﻪ
ﺗﻨﻮع در ﻣﺼﺎﻟﺢ :آﻫﻦ ،ﺑﺘﻦ ،ﺷﻴﺸﻪ ،آﺟﺮ و...
ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻨﺎﻫﺎﻳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﺘﻞ ﭘﺎرس و...

آﺳﻔﺎﻟﺖ و ﻣﻮزاﻳﻴﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻴﺎده .ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻐﺸﻮش ﺑﺎ ﺗﻨﻮع زﻳﺎد

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎ از درﺷﺖداﻧﻪ ﺑﻪ رﻳﺰداﻧﻪ .ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺧﻴﺎﺑﺎن در اﻳﻦ دوره ﺑﻪ
ﺷﺪت دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي درﺷﺖداﻧﻪ دوره ﭘﻬﻠﻮي
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ رﻳﺰداﻧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ و وﺣﺪت ﺑﺼﺮي دﭼﺎر ﺗﻜﺜﺮ ﺷﺪ .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً از ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺣﺬف ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ وﻟﻲ ﻣﻮرد ﺑﻲﻣﻬﺮي و ﻛﻢ
ﺗﻮﺟﻬﻲ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ .و ﺑﺎﻓﺖ دﭼﺎر ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻛﺎﻟﺒﺪي و ﻋﻤﻠﻜﺮدي
ﺷﺪه اﺳﺖ.
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نتیجهگیری
سیر این مداخالت در طول حدود  110سال حاکی از آن
است که در دوره قاجار پایبندی به نظام سنتی هنوز در شهر
شیراز حاکم است و خیابان زند گذری سنتی است که میل
به تجددگرایی به دلیل سرعت کند مداخالت کمتر فرصت
بروز مییابد .در دوره پهلوی اول نگاه قانونمدار حاصل از
مشروطیت و خصلت مستبد رضا شاه بستری را برای تحولی
عظیم در ساختار خیابان زند فراهم کرد .در ابتدای توسعه
رضاخانی سعی در خیابان کشیهای منظم در شهرها ،سبب
شد که اهتمام شهرداری معطوف به خیابان کشی شود و کمتر
بناها و کاربریهای جدیدی به خیابان اضافه شد در اواسط
دوره پهلوی اول نگرش باستان گرایانه به معماری سبب تغییر
در کالبد خیابان شد و مصالح خشتی گلی دیوارهای باغی
قاجار رفته رفته جای خود را به بناهایی رفیع که نشان از
شکوه پادشاهی رضا شاه داشت ،دادند .در دوره پهلوی دوم
سیاستهای فرهنگی محمدرضا شاه سبب شد که کاربریها با
رشد فزایندهای در طول خیابان اضافه شود و از طرفی فروش
نفت و رشد اقتصادی و تعامل با آمریکا و اروپا بستری را
فراهم کرد که میل به تجددگرایی تحت لوای دنیای غرب که
زمانی در مخیله قاجاریان هم نمیگنجید ،در این دوره به اوج
خود برسد .پس از انقالب اسالمی و سیاست تعدیل قدرت و
تقسیم آن به بخش های کوچکتر سبب شد در طول خیابان
مداخالت چند پاره شود (تصویر  .)3مشخصه مداخالت جز
نگر صورت گرفته توسط نهادهای رسمی فاعل و جامعه منفعل
با ویژگیهای زیر قابل بررسی است :
 .1فردگرایی شدید و هرج و مرج گرا (نمادگرایی فردی به
جای نماد گرایی اجتماعی)  :به نظر میرسد مشکل اصلی

در مداخالت فردگرایانه تصمیمگیری نهادهای رسمی در
حل مسائل شهری است و نبود نهادهای اجتماعی متشکل
از شهروندان آگاه به حقوق شهروندی ،منجر به فردگرایی
در تصمیمگیریهای شهری میشود و در واقع نهاد تصمیم
گیرنده شامل چشمهایی است که آنگونه که دوست دارد
میبیند و گوشهایی که آنگونه که دوست دارد میشنود.
شاید دلیل اصلی تفاوت مدرنیته در ایران و غرب خاستگاه آن
باشد .خاستگاه تجددگرایی در غرب اجتماعی ولی در ایران
نووارگی و تجدد بیشتر ناشی از گرایشهای سیاسی بود .به
همین دلیل نو وارگی در ایران در دوره قاجار و پهلوی در
جهت میل به مشروعیت سیاسی حکام بوده است.
 .2تفکر تقلیدی به جای تفکر استنباطی  :در تفکر تقلیدی
مقلد بدون توجه به بستر به منظور حل مسئله با کپی برداری
از فناوریهای کشورهای توسعه یافته بدون توجه به زیربنای
فلسفی تعامل با محیط در بستر خود ،معضالتی را برای
خیابان رقم میزند .نکته جالب توجه در این تقلیدها نظام
سلسله مراتبی آن است .به طوری که تقلید در شیراز از نوع
درجه دو است که خود وابسته به مقلد درجه یک تهران به
عنوان قدرت برتر و به روزتر است.
.3سرعت مداخالت  :در دوره قاجار سرعت رشد تغییرات و
مداخالت به دلیل عدم دسترسی به فناوریهای شتاب دهنده
در اعمال تغییرات ،کم بود به همین دلیل منظر خیابان از حیث
کالبدی کمتر دچار اغتشاش بصری شد .ولی از دوره پهلوی به ویژه
بعد از انقالب سرعت مداخالت توسط عمال حکومتی ،سبب بر هم
خوردن تداوم رابطه مردم و کالبد شده است.

مداخالت دیدگاه حاکم بر زیباییشناسی خیابان زند شیراز در سه دوره تاریخی
مریم اسماعیلدخت

تصویر  .3سیر تکامل کالبدی اجتماعی اطراف ارگ کریمخان (میدان شهرداری) از زمان قاجار تا کنون .باال سمت راست .رژه سربازان هندی در خیابان زند دوره
قاجار 1291( .خورشیدی) -باغ کنسولگری انگلیس در تصویر قابل مشاهده است .ماخذ  :کتاب بیاد شیراز .باال سمت چپ .خیابان زند شیراز دوره پهلوی (-1307
 1308خورشیدی) .باغ کنسولگری انگلیس در عکس قابل مشاهده است .ماخذ  :کتاب بیاد شیراز .وسط سمت راست .خیابان زند دوره پهلوی (دهه چهل خورشیدی)
باغ کنسولگری و دیگر باغات از بین رفته ،پوشش گیاهی تغییر کرده و بافت شروع به تجزیه شدن میکند .ماخذ  :کتاب بیاد شیراز .وسط سمت چپ .خیابان زند در
دوره پهلوی (دهه  50خورشیدی) حرکت پیاده و سواره .ماخذ  :شیراز قدیم-منصوری .پایین خیابان زند امروز .عدم کنترل وسایل نقلیه ازبین رفتن بافت فرهنگی و
کم توجهی به آن .بافت فرسوده ،ریزدانه با حداکثر تبلیغات و ...
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