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              چه مصر و چه شام و چه بّر و چه بحر
همه روستایند و شیراز شهر
»سعدی شیرازی«

در  بل که  پارسی،  ادبیات  در  تنها  نه  که  بوده  برخوردار  و جاللی  چنان شکوه  از  پیشین  در سده های  شیراز 
نیز، سخن   ... و  تاورنیه  شارون،  ابن بطوطه،  ناصرخسرو،  هم چون  جهان گردان  و  خاورشناسان  سفرنامه های 
شیراز  آن چه  است.  رفته  آن  آبادانی  از 
می نمود،  جلوه  متمایز  شهری  را 
اقلیم  جغرافیایی،  ویژه ی  موقعیت 
چشم اندازها،  و  چشمه ها  اعتدالی، 
در  بود که  باغاتی  و  پیرامونی  ارتفاعات 
پرورش  و  بروز  زمینه ساز  یکدیگر  کنار 
دانشمندان و مشاهیر، هنرمندان، ادیبان 

و شاعران شد.
   این حال و هوا، میراث قرن ها شهریت 
از  بخشی  تنها  که  بوده  سرزمین  این 
را متمایز می کرد.  واقعیت هویت شیراز 
مفهوم دیروزین »حال و هوای شیراز« 
شهرسازی  نوین  ادبیات  با  تطبیق  در 
زندگی،  »کیفیت  مانند  کلیدواژگانی  در 
تعلقات  شهری،  هنر  آرامش،  آسایش، 

فرار شیراز از شیراز  
علی سلطانی
دکترای شهرسازی

 محمد شفاعت
 کارشناس ارشد شهرسازی
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اجتماعی« نمود می یابد.
   به یقین، شیراز پس از باغ های سرسبز، معماری باشکوه و کوی های همسایگی یکپارچه از ویژگی های 
به  آن  از  باید  امروز  بوده که  بهره مند  نیز   ... و  قناعت، سادگی، هم بستگی، محرمیت  مانند  جامعه شناختی 
مثابه ارزش های از دست رفته یاد کنیم. در واقع، یک جریان فرهنگی- اجتماعی در کنار دو مؤلفه ی طبیعت 

تجربه  را  مسالمت آمیزی  هم زیستی  شیراز،  شهرسازی  معماری-  و 
می کرده اند.

با  نیز  و  با همدیگر  رابطه ی شهروندان  شیراز دیروز شاید محصول 
بستر آن بوده که به مرور زمان به شکل گیری فضاهای جمعی در 

بستر طبیعی محیط منجر شده است.
   ساختار شیراز قدیم دارای الگویی از کنار هم قرار گرفتن عناصری 
اساس  بر  که  بوده  محله های مسکونی  و  بازار،  جامع،  مانند مسجد 
روابط متقابل اجتماع و محیط نقش ایفا کرده اند. مسجد جامع و بازار 
اجتماعی در مقیاس شهری و محله ها، بستر  تعامالت  برای  مکانی 
روابط اجتماعی در سطح بین خانواده ها و افراد بوده اند. هر محله واجد 
اتکایی«  دو صفت مهم »شخصیت و هویت« و »خودیاری و خود 
بوده که در دل آن، ارتباط چهره به چهره و آشنایی محله ای، نظام 
ریش سفیدی، نظام احترام سلسله مراتبی، دستگیری بین همسایگان 
نظام  یک  یعنی  است،  بوده  جاری  مذهبی  قومی-  اشتراک های  و 
برنامه ریزی سلول وار اجتماعی- فضایی، ولی ارگانیک و خودتنظیم گر 

که به بازتولید ارزش های اجتماعی و کالبدی منجر می شد. 
   شکی نیست که پدیده ی جهانی شدن، افزایش تنوع فرهنگی و 
توسعه ی  است.  مؤثر  اجتماعی  تفرق  بر  امروز  فزاینده ی  فردگرایِی 
شبکه های ارتباطی و ظهور رسانه ها، جایگزینِی ارتباط مجازی را به 
فیزیکی موجب شد. وابستگی به فضای سایبری مانعی در برابر قوام 
ارتباط عمومی شده و به تولید محله های مجازی منجر شده است. 
فقدان مجاورت  و  زیست خانوار  الگوی  و  تغییر سبک  فناوری،  رشد 

فضایی موجب کاهش سرمایه ی اجتماعی شده است.
محله ای شهر،  رشد  نظام  رفتن  از دست  از سرچشمه های  یکی     
بود.  مبنا«  »خیابان  رشد  با  مبنا«  »محله  رشد  الگوی  جایگزینی 
واسطه ی  به  مکانی  مطلوبیت  آن  در  که  بود  آغاز سده ی 1300  از 
با  که  زیست پهنه ای  الگوی  واقع  در  شد.  تعریف  خیابان  نزدیکی 
الگویی  به  می یافت  تکوین  محله  مکتب خانه ی  یا  مسجد  مرکزیت 
پیوند  به هم  را  آن ها  می توانست  خیابان  تنها  که  شد  تبدیل  خطی 
نیز  تولید خودرو، خیابان  با حضور یک باره و جهش سریع در  دهد. 
نقش پیوند دهنده ی اجتماعی را از دست داد و تنها به مجرای عبور 

خودروها تبدیل شد.

فرار شیراز از شیراز
توسعه ی شیراز تا دهه ی حاضر بر مکان یابی اراضی شهری برای جای دادن جمعیِت رو به افزایش این شهر 

استوار بوده است. 
   در حالی که برنامه ریزی شهری مدرن، تنها به زیرساخت های کالبدی شهر و محله مانند ذخیره ی آب، هدایت 
فاضالب، مواد زاید جامد، راه ها و مزایای ماشینی شدن می پردازد، نگرانی های زیست-محیطی در سه دهه ی 
اخیر، الزامات مهمی را برای طراحی و اجرای زیرساخت های کالبدی مثل محافظت و مدیریت زیست محیطی 
آب طوفان و فاضالب، حفظ منابع، محیط های پشتیبان عبور پیاده، و ... ایجاد کرده است. توسعه ی محله ها 
نه تنها باید از نظر زیست-محیطی پایدار باشند، بلکه بایستی از جنبه ی اجتماعی نیز پایدار شوند. رشد رویکرد 
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کّمی در تحقیقات برنامه ریزی نواحی شهری می تواند بدون هیچ زحمتی مبتنی بر 
جنبه های اقتصادی تدبیر شود. چراکه اِعمال کردن مقیاس های اندازه گیری بر جنبه های اجتماعی مثل خوب 
زیستن در سالمتی، امنیت، حس مکان، برابری و ... دشوار است. اندازه گیری پایداری اجتماعی به طور رایج 
از شاخص های وابسته به آمارگیری نفوس استفاده می کند؛ مثل رشد جمعیت، نسبت جنسی، درآمد و آمار 

سالمت.
   افزایش جمعیت شیراز به جز موالید که رشد طبیعی محسوب می شود، از جابه جایی های ناخواسته ی زمان 
جنگ تحمیلی منتج شد. اما بحران مهاجرت از روستاها یا شهرهای کوچک استان فارس به شیراز نتیجه ی 
این سیل  است. عواقب  تقویت ساختار مرکز-پیرامون  و  برنامه ریزی  نظام  در  منطقه ای  آمایش  نگاه  فقدان 
... باعث  مهاجرت، افزایش فشار به زیرساخت ها، رشد ازدحام ترافیک، اشتغال کاذب، تولید مازاد پسماند و 
شد تا مدیران و برنامه ریزان شهر و استان تنها به افزایش مساحت شهر و رشد پراکنده و هزینه افزای شهر به 

صورت افقی به عنوان تنها راه چاره بیاندیشند.
افزایش جریان مهاجرت به شیراز و تجربه ی ساکنان پیشین روستاها و شهرهای کوچک به زندگی در     
خانه های دارای حیاط و برخوردار از آزادی و تحرک موجب انحراف بیش تر بازار به گسترش های پیرامونی شهر 

و شکل گیری شهرک های اقماری منفصل یا پیوسته در اطراف شیراز شده است.
 

   اکنون در پهنه ای که در واپسین دهه های حکومت ساسانیان به دشت یا جلگه ی شیراز معروف بوده است، 
خیابان های عمود برهم و خانه هایی با نقشه ی یکسان، فقط تکرار شده اند. آیا شیراز در حال گسترش است؟ 
سراسر  از  انبوه  جمعیتی  اسکان  برای  شیراز  دشت  بلکه  نکرد...؛  پیدا  ادامه  شیراز  که  گفت  باید  شوربختانه 
سرزمین فارس، به زمین های متساوی در بلوک های بین شوارع تحمیل شده، تقسیم بندی شد. ابتدا پهن شد 
و سپس در برخورد با موانع طبیعی شمال و جنوب دشت، از شمال غرب و جنوب شرق کشیده شد. در این 
حالت، مردم ساکن هر بخش مسکونی نه می توانند پیاده به قلب تپنده ی تجاری شهر بروند و نه می توانند 
گنبدهای الجوردی را سالم دهند، و نه می توانند به راحتی در عرصه های عمومی با امنیت خاطر گرِدهم آیند.

 

    روند توسعه ی مرکز-گریز شیراز در چند دهه ی اخیر موجب شده تا کمتر بتوان در بخش های مسکونِی تازه 
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ساخت، عامل و نشانه ای از هویت شیراز را مشاهده کرد. عالوه بر بحث هویت کالبدی، از دیدگاه اجتماعی 
هم بستگی و انسجام عمومی همانند الگوی توسعه ی کالبدی، پراکنده و سست شده است. سبک زندگی ناشی 
از جدا افتادگی کانون های سکونت و فعالیت و تکیه ی افراط گونه بر جابجایی با خودرو باعث شده تا سالمت 

ساکنان به گونه ای بی سابقه به خطر افتد. نابرابری در دسترسی به مسکن، تسهیالت و حمل و نقل برای 
گروه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و گروه های آسیب پذیر جمعیتی مثل سالخوردگان و بچه ها، افزایش 
میزان و دامنه ی امراض، ناتوانی و مرگ و میر ناشی از سبک های زندگی غیرمتحرک، و آلودگی فزاینده ی آب 

و هوای شهر و انتشار گازهای گلخانه ای، از نشانه های این ناسالمتی عمومی هستند.
   توسعه ی مرکزگریز کالبدی و اجتماعی شیراز، سبب دور شدن شیراز از »شیراز« و به تعبیر دیگر، از خود 
بیگانگی شیراز در زمینه ی هویت غنی و پرافتخار خود شده تا جایی که نه تنها به  سختی بتوان از بی هویت 
شدن شهر سخن گفت، بلکه تأسف بارتر از آن، دیگر نمی توان از قول سعدی، شیراز را شهر به حساب آورد!

الحاق روستاها
بر اساس دیدگاه جامعه شناسان شهری متأخر فرهنگ گرا، برخی از ویژگی های شهر عبارتند از کانون تخصصی 
نوآوری.  و  اطالعات  منبع  اجتماعی،  تغییرات  و  تحرکات  اجتماعی،  انسجام  سیاسی،  مشارکت  کارها،  شدن 
از  نیز برخی  از روستاها  شواهد تاریخی نشان می دهند شهرها کارکردهای روستایی داشته اند و در بسیاری 
کارکردهای شهری وجود داشته است و هر دوی این ها را هم اکنون نیز می توان در مناطق گوناگون کشور دید. 
شهرهای دارای سابقه ی تاریخی، صرف نظر از این که به چه صورت پیدایش یافته اند، به نوعی با روستاهای 
اطراف خود ارتباط برقرار می کرده اند. این ارتباط در شهرهای تاریخی مانند شیراز تا پیش از تحوالت توسعه ی 
شبه مدرن قرن حاضر، می تواند به این صورت بوده باشد که ضمن پذیرش برخی از کارکردهای روستایی، 
رابطه ی تعاملی با روستا همواره محفوظ بوده است. روستا و شهر از نظر فضایی دارای استقرار خاصی بوده، 
ولی این دو بر حسب فاصله و مجاورت های طبیعی با هم دارای تعامالت تجاری، اجتماعی و کارکردی بوده اند. 
   در قرن حاضر و بخصوص در سا ل های اخیر، سکونت گاه های متعدد روستایی که اطراف شیراز قرار داشتند 
به دالیل عمدتًا اقتصادی با شیراز ادغام گردیده و توسعه ی افقی، بی مالحظه و مستبدانه ی این شبه شهر 
از جنوب، شرق و شمال غرب منجر به نابودی یا تغییر مرفولوژی و هویت روستاهای پیرامون شد. در واقع، 
روستاهایی که به واسطه ی فعالیت ها و اجتماع ساکن دارای اعتبار و هویت بودند، اکنون به صورت آنی در 
شهری ادغام شده اند که حداقل در آن موضع، فاقد امکانات و صفات یک شهر است؛ گویی که یک »هیچ 
ه، مکان ها و افرادی که هم دل در گرو نوستالوژی شهری یا  کجا آباد« شکل گرفته است با هویت های چند تِکّ
روستایی خود دارند، و هم به دنبال راهی برای پذیرفته شدن در محل زندگی جدید هستند؛ به دنبال هویتی 

که هم خوِد قبلی اش باشد و هم با شیراز باشد!
    

      

    

شیراز امروز، روستاهای پیرامون را یکی پس از دیگری در َخِزش و گسترش بدون کنترل خود بلعیده و تغییر 
نام و عنوان داده است. با یکی شدن کالبد و وارد شدن اهالی روستا به شهر، به تدریج تضادهای فرهنگی و 
شکل گیری خرده فرهنگ ها در کالن شهر را دامن زده است که کاهش این تضاد ها تنها با عامل زمان و با 

تاریخ و ساخت یافتگی بلند مدت روابط اجتماعی در یک جامعه و زیرحوزه های گوناگون آن میسر است.
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   شکل گیری محله های قوم مبنا البته در درازمدت برای کاهش ضربه های فرهنگی در برخورد فرهنگ های 
قوانین  از  مملو  که  شهری  شرایط  با  جدید  افراد  انطباق  برای  که  اتفاقی  بنابراین،  می شود.  ارزیابی  نابرابر 
شهرنشینی است می افتد در دو مرحله شامل گسستگی روابط غیرشهری مرسوم و سپس تشکیل روابط مکانی 
ناشی از شناخت های ماقبل شهری شدن، اما این بار در یک بستر شهری و در عین حفظ اصول و ارزش های 

غیرمتضاد با جامعه ی شهری رخ می دهد.

نکته ی پایانی
این نوشتار اگرچه قصدی برای ارائه ی راه کار ندارد، ولی پرسش های دیگری را در پایان برمی انگیزد تا 

دست مایه ی نویسندگان بعدی قرار گیرد.
  چرا در طرح شهر انسان محور مجموعه ای از تناقضات دیده می شود؟ چرا عرصه های عمومی و فضاهای 
شهری از نظر فرهنگی در شیراز نتیجه ی معکوس داده اند؟ چرا مؤلفه های خاصی که شهریت شهرهای عصر 
حاضر را در برخی شهرهای دیگر کشور تقویت کرده اند در شیراز اتفاق نمی افتند و صرفًا در بُعد تجاری و 
اقتصاد بازار آزاد می توان شاهد رشد بود؟ چرا شیراز از گذشته ی تاریخی خود مبنی بر یک شهر بازرگانی، 
خدماتی و تولیدات کارگاهی به سطح یک شهر مصرفی وابسته که روزبه روز نیز در حال رشد است، تبدیل 
شده است؟ چرا به واسطه ی طرح های به ظاهر تسهیل گِر ترافیکی مانند تقاطع های غیرهم سطح، احترام به 
عابران پیاده، احترام به مسیرهای حمل و نقل عمومی از بین می رود؟ ... و در آخر، این که چرا شهری مانند 
شیراز که به ویژگی های برتر علمی- ادبی، هنری و مذهبی آن باید شناخته شود، در نزد برخی عوام، به برخی 

از ویژگی های مبتذل و دون تشخص آن شناخته می شود؟
   برای پاسخ به این پرسش ها در وهله ی نخست الزم است که افرادی که مسبب این اتفاقات بوده اند، در هر 
سطح و جایگاهی که هستند، حداقل به پذیرش اشتباه خود اذعان کنند تا گره های این کالف سردرگم کور 
و کورتر نشود و بگذارند شیراز به حال خود 

ادامه ی حیات دهد!!!!!
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