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چکیــد ه| امــروز ورودی شــیراز از ســمت اصفهــان را »تنــگ اهلل اکبــر« و »دروازه قــرآن« مشــخص می کننــد. 
در طــول زمــان و دوره هــای مختلــف مؤلفه هــای متعــددی ایــن ورودی طبیعــی را تعریــف کــرده، بــه آن افــزوده 
یــا کاســته و هویــت ورودی بــودن ایــن محــدوده بــرای شــیراز را متحــول کــرده اســت. ایــن نوشــتار بــه دنبــال 
پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه کــدام مؤلفــه در تعریــف ورودی شــیراز به صــورت تاریخــی مانایــی داشــته و 
مؤلفــۀ ماهــوی شــکل دهنده بــه منظــر ورودی شــهر شــیراز اســت؟ به منظــور پاســخ بــه ایــن ســؤال، نوشــتار 
ــک  ــش از ی ــیراز در بی ــر ورودی ش ــه منظ ــکل دهنده ب ــف ش ــای مختل ــیری-تاریخی، مؤلفه ه ــیوۀ تفس ــا ش ب
قــرن اخیــر را بــا توجــه بــه بســتر تغییــرات اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی هــر دوره تحلیــل می کنــد. نوشــتار 
به صــورت مشــخص تغییــرات منظریــن رخ داده در ایــن محــدوده را در پنــج دورۀ زمانــی آل بویــه تا قاجــار، قاجار، 
ــد  ــان می ده ــش نش ــج پژوه ــد. نتای ــرار می ده ــی ق ــورد بررس ــامی م ــوی دوم و جمهوری اس ــوی اول، پهل پهل
دروازه قــرآن در کنــار دو مؤلفــۀ دره و کوه هــای اطــراف ورودی بــه لحــاظ عینــی و ذهنــی در دوره هــای تاریخــی 
مختلــف در شــکل دادن بــه منظــر و هویــت ورودی شــیراز نقــش مهمــی داشــته اند. ایــن مانــا بــودن به صــورت 
پویــا و همــگام بــا تغییــرات و نیازهــای زمانــه دســتخوش تغییــرات شــده امــا هیــچ گاه از بــار منظریــن ایــن 
مؤلفه هــا در تعریــف ورودی شــهر شــیراز کاســته نشــده اســت. بااین وجــود پــس از انقــاب اســامی هویــت 
تاریخــی و طبیعــی ایــن محــدوده به عنــوان ورودی شــهر شــیراز دچــار اغتشــاش شــده اســت. نتایــج نشــان 
ــن  ــوی ای ــت ماه ــه اهمی ــدم توجــه ب ــان و ع ــرات زم ــا تغیی ــا ب ــن مؤلفه ه ــدم هماهنگ ســازی ای ــد ع می ده
مؤلفه هــا در تعریــف هویــت ورودی شــهر، زمینــۀ حــذف، تخریــب و یــا بــه حاشــیه رانده شــدن ایــن مؤلفه هــا 

را فراهــم و نقــش آن هــا در تعریــف ورودی شــهر شــیراز را مخــدوش ســاخته اســت.
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مقد مـه| در فروردیـن 1398 سـیاب ناگهانـی در محـدوده دروازه 
قـرآن شـهر شـیراز بـه  جان باختـن 22 نفـر منجـر شـد. اتفاقـی که 
بـار دیگـر توجهـات را بـه رویکردهـای سـاماندهی ورودی شـهرها 
به ویـژه در شـهر شـیراز معطـوف کـرد. رویکـرد انتقادی بـه تغییرات 
رخ داده در ورودی شـهر شـیراز کـه درنهایـت بـه فاجعـۀ 5 فروردیـن 
1398 انجامیـد، نویسـندگان را بـر آن داشـت تا به منظور شناسـایی 

بـا  بـه منظـر ورودی شـهر شـیراز،  افـزوده  و  ماهـوی  مؤلفه هـای 
رویکـردی تاریخـی و به صـورت سیسـتماتیک به تحلیل سـیر تحول 
در مؤلفه های شـکل دهنده به منظر در ورودی شـهر شـیراز بپردازند. 
نتایـج ایـن نوشـتار مشـخصاً بـه شـناخت پتانسـیل های موجـود و 
نهفتـه در سـاماندهی مجـدد محـدودۀ ورودی شـهر شـیراز یـاری 
می رسـاند تـا با شـناخت دقیـق از مؤلفه هایـی که به صـورت تاریخی 
منظـر عینـی و ذهنـی ورودی شـیراز را تعریف می کننـد، مداخله در 
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سـاماندهی ایـن محدوده متناسـب بـا ماهیت تاریخـی و فرهنگی آن 
صـورت گیـرد. ورودی یک شـهر، امـکان اتصال دو گسـترۀ طبیعی و 
مصنـوع را میسـر می سـازد. ایـن مبـادی ورودی، عرصه هـای فضایی 
هسـتند کـه به صورت مفصـل، امکان برقـراری ارتبـاط و ایجاد تعامل 
مناسـب میـان فضـای بیـرون شـهر و درون شـهر را برقـرار می کنند. 
اگرچـه ماهیـت ایـن عرصـۀ فضایی تـا حـد قابل توجهی تحـت تأثیر 
مؤلفه هـای ماهـوی فضـای بیرون شـهر و درون شـهر اسـت، لیکن از 
هویـت ویـژه و خاصـی برخوردار اسـت )جوهـری، پورجعفـر، مثنوی 
و رنجبـر، 1391(. دروازۀ یـک مـکان در دیـد نخسـت مدخلی اسـت 
کـه امـکان حضـور در آن محیـط را فراهم می سـازد و امـکان حرکت 
در مراحـل بعـد را فراهـم مـی آورد. معمـوالً بـه هنـگام ورود بـه یک 
فضـا، به سـرعت امکان هـا، گزینه هـا و جذابیت هـای آن را شناسـایی 
می کنیـم و بـه  ایـن  ترتیـب، دربـارۀ حرکـت بعـدی خـود در مـکان 
مزبـور، تصمیـم می گیریـم )کرمونـا و تیزدل، 1390(. بررسـی سـیر 
و تحـول ورودی شـهرها از گذشـته تـا بـه امـروز مبیـن تحـوالت 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسـی، اقتصادی و فن آوری اسـت که باگذشت 
زمـان الگوهـای زیسـتی جوامـع را در سـکونتگاه های هـر سـرزمین 
تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت. ایـن اتفاقـی اسـت که در شـهر شـیراز 
نیـز به صـورت ویـژه رونـد تغییـرات و مداخـات در ورودی شـهر را 
تعییـن کـرده اسـت. این نوشـتار تـاش می کنـد تصویـری ملموس 
از مؤلفه هـای منظـر شـکل دهنده به ورودی شـهر شـیراز در هر دورۀ 
زمانـی نشـان دهد و ارتباط این تغییرات را با سـایر متغیرها بسـنجد 
و درنهایـت مؤلفه هایـی بـا مانایی بیشـتر کـه به صورت ماهـوی درک 
ورود بـه شـهر شـیراز را شـکل داده و مؤلفه هایـی که به صـورت گذرا 
به عنـوان مؤلفه هـای افـزوده به منظـر ورودی شـیراز افزوده  شـده اند 
و یـا هویـت ورودی بـودن ایـن محـدوده را مغشـوش کرده انـد، بیابد. 
مقالـه به صـورت قیاسـی تغییـرات را در پنـج دورۀ زمانـِی پیـش از 
قاجـار، قاجـار، پهلـوی اول، پهلوی دوم و بعد از انقاب اسـامی )دهۀ 
60 و 70، دهـۀ 80 و دهـۀ 90( مورد بررسـی قـرار می دهد. به صورت 
هم زمـان تغییـرات در میـزان بارندگـی، پوشـش گیاهـی، جمعیـت، 
میزان مسـافر ورودی به شـهر و میزان ساخت وسـاز در شـهر شـیراز 
به عنـوان متغیرهـای وابسـته و مؤثـر در تغییرات منظر ورودی شـهر 
در ایـن بازه هـای زمانـی موردبررسـی قرارگرفتـه و تأثیـرات آن ها در 

تغییـرات منظـر ورودی شـهر مـورد سـنجش قـرار می گیرد.

پیشینۀ پژوهش
و  بررسـی  منظـر ورودی شـهرها در پژوهش هـای مختلـف مـورد 
تحلیـل قرارگرفتـه اسـت. در ایـن میـان بخشـی از پژوهش هـا بـه 
ورودی  بـه  شـکل دهنده  کالبـدی  مؤلفه هـای  تحلیـل  و  بررسـی 
شـهرها پرداخته انـد )جوهـری و همـکاران، 1391(. در گروهـی دیگر 
بـه بررسـی شـرایط نامطلـوب ورودی شـهرها و اثـرات منفـی آن بـه 
سـاکنین پرداختـه شـده اسـت )عبـداهلل دخـت، 1395(. گروهـی 
درصـدد تفهیـم معیارهای منظرین ورودی شـهرهای معاصـر )باقری 

و منصـوری، 1397( و گروهـی دیگـر از مطالعات به بررسـی فضاهای 
ورودی شـهرها و شـناخت عوامل نابسـامانی این عرصه ها پرداخته اند 
)خطیبـی و تربـت اصفهانـی، 1393(. گروهـی از مطالعـات نیـز بـه 
شناسـایی دالیـل ناکارآمـدی ورودی شـهرهای امـروزی می پردازنـد 
)قوام پـور، 1389(. برخـی پژوهش هـا نیز به دنبـال تعاریف و مفاهیم 
مرتبـط با پدیـدۀ ورودی، در جسـتجوی راهبردهایـی ادراکی-بصری 
در راسـتای ایـن کیفیـات هسـتند )دانشـپور و ماسـتیانی، 1393(. 
در گروهـی دیگـر بـر دسـتیابی اصـول الـزام در طراحـی نمادهـای 
ورودی شـهرها و ارزیابـی کیفیـت نمـاد ورودی تأکیـد شـده اسـت 
)براتـی و نجفـی تروجنـی، 1395(. در گروهـی دیگـر از پژوهش هـا 
سـعی بـر تفسـیر ماهیـت فضـای ورودی بـا توجـه بـه ویژگی هـای 
فرمـی، عملکـردی و معنایـی و تقسـیم بندی فضـای ورودی بـه سـه 
حـوزۀ نیمه مسـتقل خارجی، مسـتقل میانـی و نیمه مسـتقل داخلی 
پرداخته  شـده اسـت )ارجمنـد و جلیلی پـور، 1396(. در پژوهش های 
اخیـر غربـی پدیـدۀ ورودی شـهرها با تکیه بـر اصل پویابودن شـهر و 
اینکـه شـهرها همیشـه ناتمـام بـوده، در تاش مسـتمر بـرای بهبود 
هسـتند و به مرورزمـان بـا توجـه بـه کاربـران آن ها تکمیل می شـوند 
(de las Rivas Sanz & Sardá, 2014). بحـث ورود بـه شـهرها در 
مطالعـات شـهری از وجـوه مختلفـی مـورد بررسـی قرار می گیـرد. از 
منظـر ارتبـاط بـا سـاختار شـهر و تعامل با سـاکنان )بحرینـی و علی 
طالب بابلی، 1382(، بحث ورود به شهرها از منظر مشکات ترافیکی 
و  غیررسـمی  سـکونت های  سـاماندهی  منظـر  از   ،(Adnan,2007)
تعامـات اجتماعی (Uzun & Simsek, 2015)، از منظر دیوار و دروازۀ 
از  ورودی شـهر(Yadin, 1958, Vandorpe, 1995)، ورودی شـهرها 
 .(Flinchpaugh, 1996; Miron & Formoso, 2010) منظر اقتصـادی
امـا بحث تـداوم تاریخی در مؤلفه های شـکل دهنده به منظـر ورودی 
کمتـر موردتوجـه بـوده اسـت. و اصـوالً در مطالعـات منظـر کمتـر 
پرداختـه شـده اسـت.  ورودی شـیراز و دروازه قـرآن نیـز موضـوع 
پژوهش هایـی در سـال های اخیـر بوده انـد. در گروهـی بـه بررســی 
مؤلفه هـای تصویر ذهنی ارزیابانۀ شـهروندان از محـدودۀ دروازه قرآن 
شـیراز که شـامل منطقه ای وسـیع از ویژگی های تــاریخی، طبیعی، 
خاطـره ای و اجتماعی اسـت پرداخته  شـده اسـت )فیضی و اسـدپور، 
1392(. در آخریـن پژوهـش تا به امـروز دروازه قرآن شـیراز به عنوان 
یکـی از نمونه هـای شـاخص کـه دارای مؤلفه هـای مختلـف فضایی و 
ادراکـی در ابعـاد گوناگـون و همچنیـن یک فضای شـهری با سـطح 
کنش گـری بـاال و فعالیت هـای متنوع اسـت، انتخاب و مـورد تحلیل 
جامـع الگوهـای رفتـاری قـرار گرفتـه اسـت )جوانمـردی، سـجادی، 
شـبانی و دعایـی، 1399(. در پژوهـش حاضـر بـا تمرکـز بـر نمونـه 
مـوردی ورودی شـهر شـیراز سـعی شـده اسـت بـا بررسـی و قیاس 
تغییرات ورودی شـهر شـیراز از گذشـته تاکنون در دوره های مختلف 
زمانـی، به تحلیل این تغییرات در بسـتر تغییـرات طبیعی، اجتماعی، 
فرهنگـی و اقتصـادی هـر دوره پرداخته و مؤلفه های شـکل دهنده به 

منظـر ورودی شـهر شـیراز را طبقه بنـدی کند. 
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در جست وجوی ورودی شیراز

روش پژوهش
ایــن پژوهــش از نــوع ترکیبی کمی و کیفــی بوده و با بهره گیری 
از شـیوۀ پژوهش تفسـیری-تاریخی، به صورت سیسـتماتیک سـیر و 
تحـول منظـر ورودی شـهر شـیراز از دورۀ آل بویـه تا امـروز را مورد 
بررسـی قـرار می دهـد. ایـن مقالـه به صـورت مشـخص از اسـناد 
تطبیقـی کرونولوژیکال شـامل ابزارهای تحلیل تصویری )نقشـه های 
قیاسـی و تایم الیـن چندالیه( و داده های آمـاری در تحلیل تغییرات 
منظـر بهـره بـرده اسـت. روش جمـع آوری اطاعـات کتابخانـه ای و 
مشاهدات میدانی، از طریــق حضور در فضاهای مختلف ایــن مکان 

در طـول مدت بیش از شـش ماه اســت.

ورودی شهر شیراز
ورودی شـهر شـیراز بـا دروازه قـرآن در ذهن هـا شـناخته می شـود. 
دروازه قـرآن در شمال شـرقی شـهر شـیراز در تنـگ اهلل اکبـر1 میان 
کـوه چهـل مقـام و کـوه باباکوهـی در مسـیر شـیراز بـه سـمت 
شـهر اصفهـان، واقع شـده و به عنـوان ورودی شـهر شـیراز شـناخته 
می شـود. به این ترتیـب ورود بـه شـهر شـیراز، به عنـوان مهم تریـن 
سـکانس جداشـدن از بسـتر طبیعـت و ورود بـه بسـتر انسان سـاز 
شـهر بـا بسـتر طبیعی ویـژه و مداخات انسان سـاز مورد شناسـایی 
از  امـروزه هماننـد بسـیاری دیگـر  قـرار می گرفتـه  اسـت. لیکـن 
شـهرهای کشـور بـا توجـه به گسـترش شـهر و شهرنشـینی و عدم 
توجـه بـه منظـر و هویـت ورودی شـهرها در طرح هـای شـهری، 
ورودی اکثـر شـهرهای جدیـد بدون توجـه به وجوه عینـی و ذهنی 
شـکل دهنده بـه ورودی شـهر به صـورت تاریخـی مـورد مداخـات 
اغتشـاش برانگیـز در منظـر قرار گرفته است.درگذشـته، بـرای ورود 
بـه شـهرها پـس از مدت هـا گـذر از میـان بیابـان یـا کوهسـتان، با 
رسـیدن بـه مـزارع و باغـات اطـراف شـهر، احسـاس نزدیک شـدن 
بـه یـک مجتمـع زیسـتی در مسـافرین ایجـاد می شـد، به طوری که 
بـا عبـور از میـان ایـن فضاهـا و رسـیدن بـه یـک دروازه ایـن حس 
تکمیـل می شـد. ورود بـه شـهر یک  رونـد سـریع و لحظـه ای نبود، 
بلکـه پدیـدۀ ورود، به صـورت تدریجـی و سلسـله مراتبی از مناظـر 
بکـر بیـرون شـهر بـه مناظر شـهری شـکل می گرفـت )جوهـری و 
همـکاران، 1391؛ باقـری و منصـوری، 1397(. بااین وجـود، ایجـاد 
حـس حضور در شـهر، یکـی از مهم ترین کارکردهای ورودی اسـت. 
در شهرنشـینی ایرانـی حصارهـای منظـم، باروهـا و دروازه ها، قلمرو 
شـهر را بـرای ورود بـه شـهر تعییـن می کردنـد. کشـاورزی و نیـز 
حضـور پـاره ای از کنش هـای حاشـیه شـهری تـا حـد زیـادی وارد 
شـونده را پیـش از مشـاهدۀ دروازه و حصـار شـهر بـه نزدیک شـدن 
به شـهر آگاه می سـاخت )ماهان و منصوری، 1396(. پتانسـیل های 
طبیعـی در تعریف سلسـله مراتب ورود و مهم تر از آن حس رسـیدن 
و حضـور در شـهر اهمیـت پیـدا می کننـد. عواملـی نظیـر موقعیت 
طبیعـی، شـکل زمیـن و ویژگی هـای توپوگرافـی نظیـر کـوه، دره 

و رودخانـه را در تعییـن محـل ورودی شـهرهای قدیـم نمی تـوان 
نادیـده گرفـت. ایـن عوامـل طبیعـی دسترسـی بـه شـهر را محدود 
بـه نقاطـی خـاص می کردنـد. نمونـۀ بـارز آن بنـای دروازه قـرآن 
شـیراز اسـت )باقـری و منصـوری، 1397(. در کنـار ایـن، ورودی ها 
قابل توجهـی  پتانسـیل طبیعـی  دارای  لبه هـای شـهری  به عنـوان 
هسـتند کـه در پیوند با زیرسـاخت های سـبز شـهری امـکان پیوند 
بـا بسـتر طبیعـی را فراهـم سـاخته و عـدم توجـه بـه الیه هـای 
طبیعـی در عرصه هـای ورود به شـهر منجـر به قطع ارتباط شـهر با 
طبیعـت بکـر شـده و عاوه بـر مشـکات زیسـت محیطی، منجر به 
ازبین رفتـن زیرسـاخت های طبیعـی در شـهرهای معاصـر می شـود 
نقطـۀ  به عنـوان  (Tyrvainen & Miettinen, 2000). دروازۀ شـهر 
مـرزی ورود بـه شـهر، مهم ترین نشـانۀ انسان سـاز در سلسـله مراتب 
ورود بـه شـهر اسـت )سـعیدی، حبیبـی و شـیعه، 1396(. بافـت 
کالبـدی و سـاختار مکانـی- فضایی شـهرها یکی از مهم تریـن ابعاد 
هویتـی شـهرها را شـکل می دهـد زیـرا شـکل گیری بافـت هویتـی 
شـهری متأثـر از اندیشـه ها، باورهـا، فعالیت هـا و سـطح فرهنـگ 
جامعـه اسـت. در شـیراز برهم نهـش بسـتر طبیعـی ورود و مـرز 
انسان سـاز ورود بـه شـهر )دروازه( بـه تعریفـی قـوی و هدفمنـد از 
ورودی بـرای شـهر شـیراز انجامیـده اسـت. اتفاقی کـه در دوره های 
مختلـف تاریخی باوجـود تغییرات متعدد در منظـر ورودی همچنان 
باقـدرت حـس ورود بـه شـیراز را در ابعـاد مختلف فراهم می سـازد. 

ورودی شهر شیراز، منظری در حال تغییر
و  طبیعـی  منظـر  مؤلفه هـای  شـیراز  شـهر  ورودی  تعریـف  در 
انسان سـاز در کنـار یکدیگـر نقـش بـازی می کننـد. مؤلفه هایـی 
کـه بـا وجـوه مختلـف عینـی و ذهنـی، منظـر ورودی شـیراز را 
در دوره هـای مختلـف تجسـم بخشـیده اند. ایـن مؤلفه هـا کـه در 
طـول تاریـخ دچـار دگرگونـی شـده اند محصـول این تغییـرات در 
پیونـد بـا پدیـدۀ ورود به شـهر از یکسـو و در پیوند بـا تغییرات در 
حوزه هـای پیوسـتۀ طبیعـی و اجتماعی در مقیاسـی فراتر، نتایجی 

گاه فاجعه آمیـز بـه همـراه داشـته اسـت.

ورودی شیراز پیش از دوران قاجار: دروازه قرآن و 
آغاز ماجرا

در سـدۀ چهـارم و پنجـم هجـری قمـری سلسـلۀ آل بویـۀ فـارس، 
شـیراز را بـه پایتختی برگزیدند. شـکل گیری سـاختار اصلی شـهر را 
مربـوط به همیـن دوره می داننـد. دروازه قرآن نیز یکـی از دروازه های 
به جـای مانـده از سلسـلۀ آل بویـه در شـیراز اسـت. ایـن دروازه بـرای 
اولین بـار در زمـان عضد الدوله دیلمی سـاخته شـد )معینی، عباسـی 
و آقایـی،1390(. کهن تریـن تصاویـر موجـود از دروازه قـرآن شـیراز، 
تصویـری اسـت متعلـق بـه »آنـدره دولیـه دلنـد« بـه سـال 1664 
میـادی کـه از محـور شـمالی شـهر از تنـگ اهلل اکبـر آغـاز و بـه پل 
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رودخانـۀ خشـک منتهی می شـود و نشـان دهندۀ انبوهـی از درختان 
سـرو درهم تنیـده اسـت. »شـاردن« فرانسـوی کـه در سـال 1674 
میـادی از شـیراز دیـدن کـرده اسـت، در تصویر خـود بـه انبوهی از 
درختـان در پیرامون محور شـمالی اشـاره دارد. »کرنلیـس د بروین« 
جهانگـرد مشـهور هلنـدی نیـز در سـال 1704 میادی راهی شـیراز 
شـده و در تصویـری ضمـن اشـاره بـه دروازه قرآن و مسـیر مسـتقیم 
منتهی به شـهر، مجموعه باغ های اطراف این محـور را موردتوجه قرار 
می دهد. »نیبور« که در سـال 1765 میادی به شـیراز سـفرکرده نیز 
تصویـری از ایـن بخش از شـیراز ترسـیم کرده اسـت. در تصویر او که 
پـس از زمامـداری صفویه ترسیم شـده، دیگر از آن سرسـبزی نشـانی 
نیسـت. ایـن موضـوع به سـبب این اسـت که پـس از حملـۀ افغان ها 
بـه ایـران و سـقوط صفویـه در سـال 1722 میـادی، سـپاه افغان در 
سـال 1723 شـیراز را درنوردیـد )صداقـت کیـش،1383؛ اسـدپور، 
1386؛ فیضـی و اسـدپور ، 1392(؛ و آخریـن تصویر موجود از شـیراز 
نیـز در سـال 1860 میـادی توسـط »هنریش بروگشـن« از سـمت 
شـمال و تنـگ اهلل اکبـر ترسیم شـده کـه دروازه قـرآن در آن وجـود 
نـدارد. درسـت مقابـل تنگ اهلل اکبـر، خیابانی اسـت که در دو سـوی 
آن باغ هایـی بـا درختان سـرو دیده می شـود )اسـدپور، 1386(. چهار 
تصویـر مـورد اشـاره در بازۀ زمانـی تقریباً 200 سـاله ترسیم شـده اند 
به نحـوی  کـه سـه تصویر نخسـت تقریباً در طـول یک قـرن و تصویر 
آخـر نیـز در حـدود یک قـرن بعد ترسـیم  شـده اسـت. ازآنجاکه این 
تصاویـر توسـط چهار جهانگـرد خارجی در چهار زمـان مختلف ایجاد 
شـده اند، امـکان پژوهـش در منظر کان شـیراز را فراهم آورده اسـت 
)تصویـر 1(. نکتـۀ مهـم که در همـۀ تصاویر به چشـم می خورد توجه 
بـه عناصر طبیعی شـامل آسـمان، پهنـۀ زمین، بافت شـهر، رودخانه، 
درختـان و باغ هـا و کوه هـای پیش زمینـه و پس زمینـه اسـت )فیضی 
و اسـدپور، 1392(. بـا بررسـی تصاویـر موجـود از آن دوره پی می بریم 
دروازۀ ورودی شـهر شـیراز یـک طـاق مرتفع کجاوه ای داشـته که در 
وسـط با مسـیر عبوری برای ورود به شـهر اسـتفاده می شـده است. از 
دیگـر آثـار دورۀ دیلمیـان در تنـگ اهلل اکبـر می توان به گهـوارۀ دید و 
چـاه مرتضـی علی اشـاره کرد. در ایـن دوره در قلۀ کوه شـرقی دروازه 
قـرآن شـیراز، سـمت چپ تنـگ اهلل اکبـر اسـت، دلیل ساخته شـدن 
ایـن چهارطـاق بـر روی قلـۀ کوه تأسـیس مکانـی جهـت دیده بانی و 
خبررسـانی بوده اسـت2. دیگر بنایی که در این دوره سـاخته شـد چاه 
مرتضـی علـی کـه به چـاه مرتاض علی مشـهور اسـت سـه متر عمق 
دارد و کنـار آن بنایـی اسـت کـه دارای چند اتاق گچـی و دو آب انبار 
اسـت. طـاق ایوان هـا کوتاه و هالی شـکل اسـت و روی کاشـی کاری 
آن، آیـات و احادیثـی نوشته شـده اسـت. )بهـروزی، 1349(، )جـدول 
1(. در زمـان کریم خـان زنـد )1164-1193 ه. ق.( شـیراز به عنـوان 
پایتخـت برگزیـده شـد و رونقـی دوبـاره یافـت و بـر جمعیـت آن 
افـزوده  شـده اسـت. دروازه قـرآن که به مـرور زمان طاقش شکسـته و 
تخریب شـده بـود در زمـان حکومت کریم خـان زنـد )1172ـ  1193 
ه.ق.( مجدداً بازسـازی و در قسـمت فوقانی اتاقکی سـاختند و دو جلد 

قـرآن نفیـس به خط ثلث )سـلطان ابراهیم بن شـاهرخ تیمـوری( در 
آن جـای دادنـد. در ایـن دوره مدخـل ورودی بـه دروازه را عریض تـر 
کردنـد تـا رفت وآمـد راحت تر انجام شـود. در ایـن دوره روزهـای اول 
هرمـاه، مـردم شـیراز از زیـر طاق قـرآن عبـور می کردند و بـه  فرمان 
کریم خـان زنـد، دو قـرآن بـاالی دروازه قـرار داده  شـده بـود تـا مردم 
بـا عبـور از زیـر آن از بایـا و خطرهـا بیمه باشـند )بهـروزی، 1349؛ 
خرمایـی، 1344(. ایـن رسـم تـا چهل سـال پیـش نیز انجام می شـد 
)جدول 1(. در سـفرنامۀ »توماس هربرت« انگلیسـی نوشته است: »از 
شـیراز به سـمت پرسپولیس سفر کردیم نخسـت از آن آبراهۀ معروف 
کـه شـبیه راه آب تنگ دالون اسـت عبـور کردیم. لوله ها کـه بر پایه ها 
اسـتوار اسـت از کـوه به کوه گذشـته به شـیراز می رسـد. ایـن کوه را 
هندی هـا اکبـر تنگـی و ایرانی هـا تنـگ اهلل اکبـر نامنـد که هـر دو به  
یـک معنـی اسـت. ازآنجـا آب بـه اغلب باغ هـای خوش منظر رسـانده 
می شـود« )افسـری، 1353(. »سـر رابرت کرپورتر« سـیاح انگلیسـی 
در سـفرنامۀ خـود بـه شـیراز )1817-1819( در مورد تنـگ اهلل اکبر 
نوشـته اسـت: »شـهر در نظـر مـا ظاهر شـد شـهر در جلگۀ وسـیعی 
نزدیـک دانـۀ ارتفاعاتـی کـه از آن سـرازیر می شـویم قرار دارد. شـهر 
به نظر وسـیع می رسـد. شـیراز ممکن اسـت همان شـهری باشـد که 
بطلمیـوس در جغرافیـای خـود آن را کورا3 نامیده اسـت«. موقع ورود 
کرپورتـر بـه شـیراز فاصلـۀ بین تنـگ اهلل اکبر و دیـوار شـهر تقریباً از 
درختـان سـرو و چنـاری کـه در قدیـم این منطقـه را سرسـبز کرده 
بـود خالی بوده اسـت )همـان(. کریم خـان در دوران حکومت خود در 
شـیراز اقدامـات فاخری جهت عمـران و آبادانی این شـهر انجـام داد. 
ازجملـه بناهایی که در این محدوده سـاخته شـد می تـوان به آرامگاه 
شـاه شـجاع اشـاره کرد )آرامگاه موجود امروز در سـال 1338 هجری 
شمسـی بازسـازی شـد(؛ و دیگری عمارت هفت تنان اسـت که باغی 
مصفـا در دامنـۀ کـوه چهـل مقـام اسـت )جبـاری، 1379(. می توان 
بیـان کـرد جمعیـت شـیراز در دورۀ کریم خـان زنـد تا  50 هـزار نفر 

رسـیده است )افسـری، 1353(.

ورودی شیراز در دوران قاجار: دروازه قرآن ماهیتی 
ماندگار، فرمی متغیر

تحـول کالبـدی در شـهر در دورۀ قاجـار نسـبت بـه دورۀ قبـل ناچیز 
بـوده و کاربری هـای شـهری همچنـان بـر محـور زنـد و بـازار شـهر 
متمرکـز بـوده اسـت. در ابتـدای قـرن اخیـر شـیراز همچـون سـایر 
شـهرهای کشـور تحـت تأثیر فراینـد نوگرایی قـرار گرفت. وسـعت و 
جمعیـت آن تـا اواخـر دورۀ قاجـار تقریباً ثابـت بود و تغییـر چندانی 
نکـرد )همـان(. در زلزلـه  ای بـه تاریـخ بیسـت و هفتـم شـهر شـوال 
1239 هجـری قریـب به 1230 جان خود را از دسـت دادنـد و دروازه 
قـرآن به طـور کامـل فروریخت )همـان(. پـس از زمین لرزه به وسـیلۀ 
محمـد زکـی خـان نـوری مجـدداً بازسـازی شـد )جـدول 2(. مـادام 
دیـو الفـوا در سـال 1881 در مـورد تنـگ اهلل اکبر چنین می نویسـد: 
»بـه تنگه ای رسـیدیم که موسـوم اسـت به تنـگ اهلل اکبـر. این معبر 
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مؤلفه های انسان ساز مؤلفه های طبیعی شکل دهنده به منظرتصویردوره 
شکل دهنده به منظر

مؤلفه

عضد الدوله دیلمی 

- درۀ صخره ای و خاکی که بین دو کوه سنگی 
چهل مقام و بابا کوهی قرار داشت.

-ردیف درختان انبوه سرو در بخش شمالی
- پوشش های گیاهی مهم منطقه شامل:

 آویشن، بادام کوهی، ریواس، بلوط،  ارژن، بن، 
کنگر، پیاز کوهی، گل اَرونه، گل شقایق،  گل 

َختنی و الله های واژگون و درختان سرو و چنار 
آلو سیاه وحشی

مسیر خاکی کم عرض )حدود 3 
متر( جهت عبور

طاق با دروازه با پوشش ورق فلزی 
به گفتۀ شاردن به ارتفاع حدودی 

5/5 متر
که تا دورۀ زندیه به نام دروازۀ 

»باب نو« خوانده می شد.

مؤلفه های با بار 
عینی

عضد الدوله 
دیلمی

ساخت گهواره دید--
ساخت چاه مرتاض علی

مؤلفه های با بار 
ذهنی

زندیه

- مسیل در کوه سنگی چهل مقام و بابا کوهی
که آب چشمۀ قنات آب زنگی و آب رکن آباد 
را از داخل تنگ عبور داده و به سمت باغات 

هدایت می کند.
- پوشش های گیاهی مهم منطقه 

شامل: آویشن، بادام
کوهی، ریواس، بلوط،  ارژن، بنه، کنگر، 
پیاز کوهی، گل اَرونه، گل شقایق،  گل 

َختنی و الله های واژگون و آلو سیاه وحشی

- ساخت طاق بزرگ آجری با اتاقی 
باالی آن برای نگهداری قرآن.
ساخت پشت بند وزنی برای 

جلوگیری از ریزش کوه
- عریض تر کردن جاده عبوری
- ساخت دیوار قطور در سمت 

دره که مسیر ورود را از دره جدا 
می کند

مؤلفه های با بار 
عینی

زندیه

جاری شدن آب رکن آباد و آب زنگی در داخل -
تنگ در کنار دروازه به سمت باغات شهر

- ساخت آرامگاه هفت تنان
- ساخت آرامگاه شاه شجاع

- ساخت اتاقی باالی طاق دروازه 
برای نگهداری قرآن.

مؤلفه های با بار 
ذهنی

جدول 1. مؤلفه های شکل دهنده به منظر ورودی شیراز تا پیش از قاجار مأخذ: نگارندگان.

تصویر 1. الف: آندره دولیه دلند به سال 1664 میادی ب: شاردن فرانسوی در سال 1674 میادی ج: نیبور در سال 1765 میادی د: هنریش برو گشن 1860 
میادی مأخذ: صداقت کیش، 1383.
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تنگ راهـی اسـت که می توان به وسـیلۀ آن به دشـت شـیراز رسـید و 
تا شـهر یـک کیلومتر فاصلـه دارد. یک عده از سـپاهان نیـز در اینجا 
پاسـبانی می کنند. در باالخانۀ سـر در این تنگ نسـخۀ گران بهایی از 
قرآن مجید با دسـت سـلطان ابراهیم پسـر شـاهرخ اسـت« )همان(. 
به این ترتیـب منظـر محدودۀ ورودی شـیراز در این دوران دسـتخوش 
تغییـرات جزئـی می شـود و تنهـا دروازه قـرآن بـا بنـای جدیـدی که 
نسـبت به نمونۀ قبلی متفاوت اسـت، جایگزین می شـود )جـدول 2(.

ورودی شیراز در دوران پهلوی اول: آغاز تغییرات
در دورۀ پهلـوی هسـتۀ اولیـۀ شـهر شـیراز از شـالودۀ شهرسـازی 
سـنتی دگرگـون شـد و از دوران پهلـوی اول بیـش از صـد محلـۀ 
جدیداالحـداث و یـا شـهرک های جدید در شـیراز معاصـر به وجود 
آمـده اسـت )خالقـی مقـدم، 1396(. دورۀ اول توسـعۀ شـیراز کـه 
می تـوان سـرآغاز آن را سـال 1304 )مصـادف با آغـاز دورۀ پهلوی( 
دانسـت. تـا سـال 1335 وسـعت شـیراز بـه دو برابـر وسـعت تمـام 
دوران گذشـته خـود رسـید )جـدول 3(. جمعیـت شـهر شـیراز 
بـه 156557 افزایـش یافـت. در دورۀ پهلـوی اول سـاختار سـتون 
فقـرات شـهر به صـورت شـبکه ای پراکنـده در جـدارۀ عناصـر اصلی 
حرکـت )خیابان هـا( شـکل می گیـرد و شـهر دارای دو محـور قـوی 

)خیابان هـای کریم خـان زنـد و لطفعلی خـان زنـد( می شـود کـه 
عمـود برمحـور اولیـۀ بـازار و شـهر اسـت )نصـر، 1383(. اولیـن 
تغییـرات اساسـی منظریـن در تنـگ اهلل اکبـر از دورۀ پهلـوی اول با 
سـاخت آرامـگاه خواجـوی کرمانـی در دل کـوه و نابـودی دروازه بـا 
دینامیـت آغـاز شـد کـه منجـر به تعـرض به طبیعـت و تغییـر فرم 
طبیعـی محـدوده گردید )جـدول 3( )همـان(. دروازه قرآن تا سـال 
1315 شمسـی بـر پـا بـود تـا اینکـه در طـرح توسـعۀ راه شـمالی 
شـیراز بـرای توسـعۀ جـاده به دلیـل افزایـش روزافـزون خودروهای 
موتـوری، دهنـۀ دروازه بـرای رفت وآمـد آن هـا به ویـژه کامیون هـا و 
اتوبوس هـا تنـگ و خطرناک بود، بنابراین به دسـتور رضاشـاه دروازه 
را بـا دینامیـت تخریـب و قرآن هـای آن را بـه مـوزۀ پـارس منتقـل 
کردنـد )زارع، جعفـری و کاراندیـش، 1389(. پـس از خراب کـردن 
طـاق و برداشـتن قرآن اهالی شـیراز عـادت دیرینـه را از کف ندادند 
امـا وقتی کـه وارد تنـگ اهلل اکبـر می شـدند از نبودن قرآنـی که باید 

از زیـر آن بگذرنـد متأسـف بودنـد )بهـروزی، 1349(.

ورودی شیراز در دوران پهلوی دوم: دروازه قرآن با 
چهره ای دیگر

دورۀ بعـدی تغییـرات در منظـر ورودی شـیراز را می تـوان هم زمان با 

مؤلفه های طبیعی شکل دهنده تصویردوره
به منظر

مؤلفهمؤلفه های انسان ساز شکل دهنده به منظر

قاجاری

- کوه سنگی
- پوشش های گیاهی مهم منطقه 

شامل: آویشن، بادام کوهی، 
ارژن، بنه، کنگر، پیاز کوهی،  گل 

َختنی و الله های واژگون و آلو 
سیاه وحشی

- عریض تر کردن مسیر عبوری
- بازسازی دروازه قرآن: طاق آجری مرمت شده و 
دو اتاق در طرفین آن جهت نگهبانی و استراحت 

مسافرین اضافه گشت.
- تخریب دیوارۀ قطور سمت دره )سمت چپ 

تصویر( به علت زلزله
- حذف برخی از گیاهان موجود در مسیر عبوری و 

در دامنۀ کوه

مؤلفه های با 
بار عینی

قاجاری

-

مسیل تنگ اهلل اکبر

- نصب نقش برجسته رستم در تنگ اهلل اکبر بر روی 
کوه بابا کوهی

- فاخرتر شدن محل نگهداری قرآن در باالی دروازه 
و قرارگیری نسخۀ نفیس قرآن در آن

مؤلفه های با 
بار ذهنی

جدول 2. مؤلفه های شکل دهنده به منظر ورودی شیراز در دوران قاجار. مأخذ: نگارندگان.

مؤلفه های طبیعی شکل دهنده به دوره
منظر

مؤلفه های انسان ساز شکل دهنده به 
منظر

مؤلفهتغییرات نسبت به دورۀ قبل

پهلوی اول

- کوه باباکوهی و چهل مقام
- مسیل تنگ اهلل اکبر

- پوشش های گیاهی مهم منطقه 
شامل: آویشن، بادام کوهی، 

ارژن، بنه،  پیاز کوهی،  گل َختنی  و آلو 
سیاه وحشی

- ساخت مقبرۀ خواجوی کرمانی
- بازسازی آرامگاه شاه شجاع

- شروع ساخت شهرک های مسکونی

- تخریب کامل دروازه قرآن با دینامیت 
توسط شهرداری به علت تنگ بودن دهانه 

برای رفت وآمد خودروها

مؤلفه های با 
بار عینی

جدول 3. مؤلفه های شکل دهنده به منظر ورودی شیراز در دوران پهلوی اول. مأخذ: نگارندگان.
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دوران پهلوی دوم دانسـت. دورانی که شـیراز همگام با سایر شهرهای 
ایران رشـدی سـریع را تجربه کرد. در بین سـال های 1335 تا 1345 
مسـاحت شـهر به سه برابر مسـاحت اولیه رسـید. دلیل این توسعه و 
گسـترش شتاب زده را می توان ایجاد مراکز اداری، نظامی و دانشگاهی 
و افزایش نرخ مهاجرپذیری و رشـد طبیعی جمعیت دانسـت )خالقی 
مقدم، 1396(. بر اسـاس سرشـماری کشـور در آبان ماه سـال 1345 
جمعیـت شـیراز بالغ بر 270 هزار نفر بوده اسـت. جمعیت شـهر طی 
نیم قـرن بعـد ابتـدا بـا رشـدی کنـد )حـدود 2 درصـد در سـال بین 
سـال های 1300 تـا 1335( و سـپس بـا رشـد سـریع تری )حـدود 
4/ 7 درصـد در دهـۀ 1335-1345( افزایش یافتـه اسـت به نحوی که 
جمعیـت شـهر در مـدت نیم قرن پنج برابر شـده اسـت )طـرح جامع 
شـیراز، 1351(. کنـار ایـن رشـد جمعیت  بـا توجه به سیاسـت های 
ملی گرایانـۀ اتخاذشـده در زمـان پهلـوی دوم، شـیراز اهمیت خاصی 
پیدا کرد. زمینه سـازی برای برگزاری جشـن های 2500سـاله از سال 
1337 شـروع شـد و در روز 20 مهـر 1350 برگـزار شـد )پورآریـن و 
دل آشـوب، 1394(. ایـن جشـن ها باانگیزۀ پیونددادن سلسـلۀ پهلوی 
بـه شاهنشـاهی ایـران باسـتان و کسـب اعتبـار و هویـت تاریخی در 
سـطح بین المللـی و تحت الشـعاع قـراردادن فرهنـگ اسـامی مردم 
ایـران آن زمـان بود )همـان(. مهم ترین انگیزۀ برگزاری این جشـن ها 
در شـیراز، عاقـۀ شـاه بـه باسـتان گرایی و ادعـای وراثـت حکومـت 
2500 سـال قبـل کـوروش بـود و فریدون هویـدا در کتاب »سـقوط 
شـاه« می نویسـد: گرچه شـاه ممکـن بود محاسـن و ارزش هـای نژاد 
آریایی را باور داشـته باشـد اما مشـخص اسـت او می خواست از طریق 
پلـزدن بیـن خـود و پادشـاهان باسـتانی ایـران بـه سـلطنتش جنبه 
وراثـت بدهـد )هویـدا، 1301(. بنابرایـن در این زمان شـیراز به عنوان 
پایتخـت فرهنگی کشـور انتخاب شـد. خاندان پهلـوی از آن به عنوان 
پایتخـت زمسـتانی خـود اسـتفاده می کردنـد و برگزاری جشـن های 
2500سـاله اهمیـت آن را چندیـن برابـر کرده بود. تمـام این اتفاق ها 
باعـث افزایـش چشـمگیر تعـداد مسـافران ورودی به این شـهر شـد. 
طبـق اسـنادی از صنعت جهانگردی تعـداد گردشـگران از 210 هزار 
نفر در سـال 1346 به 520 هزار نفر در سـال 1351 رسـید )خانیکی، 
موسـوی، مسـجدجامعی و محمـدی، 1380(. در ایـن زمـان شـیراز 
همـگام با سـایر شـهرهای ایـران بـه دوران مدرنیزاسـیون شـهرهای 
ایـران وارد شـد و طـرح جامع شـیراز بـرای اولین بار در سـال 1351 
توسـط دانشـکدۀ هنرهای زیبا دانشـگاه تهران تهیه شـد. پـس  از آن 
در سـال 1327 یعنـی دوازده سـال بعد از تخریـب دروازه با دینامیت، 
یکـی از بازرگانـان شـیراز به خواسـتۀ مـردم و به همت حسـین ایگار 
اعتمـاد التجـار تاق قـرآن کنونی را سـاخت و برای رفـع نگرانی مردم 
شـیراز قرآنـی بـر باالی آن قـرارداد تا مـردم باذوق و متدین شـیراز را 
از نگرانـی خـارج کند )بهروزی، 1349(. در ایـن دوران دروازه قرآن بار 
دیگـر با الهام از گذشـته بازسـازی شـد امـا دروازۀ جدیـد تفاوت هایی 
بـا دروازۀ کهـن داشـت، انـدازه ای بزرگ تـر، دهانۀ اصلی قـوس دار، دو 
ورودی کوچـک در دو طـرف و اتاقـی مستطیل شـکل بـر بـاالی آن 

برای قرآن سـاخته می شـود. همچنین راه ورودی به شـیراز همچنان 
به صـورت راهـی باریـک و محـدود بـه گذشـتن از زیـر دروازه قـرآن 
می شـد، درعین حـال مداخـات انسان سـاز بـه توسـعۀ محدوده های 
مسـکونی پیـش ورودی و اسـتقرار کاربری هـای تجـاری و مسـکونی 
در محـدودۀ ورودی، منظـر ورودی شـهر را دچـار تحـول کـرد. ایـن 
تحوالت باعث ازبین رفتن بسـیاری از پوشـش گیاهی منطقه شـد که 
به صـورت خاصـۀ مؤلفه هـای منظرسـاز و تغییـرات رخ داده در آن ها 

در جـدول 4 آمده اسـت.

تغییرات  اسالمی:  انقالب  دوران  در  شیراز  ورودی 
بنیادی، دروازه قرآن نمادی رو به افول

بیشـترین تحـوالت در منظـر ورودی شـیراز مربوط به بعـد از انقاب 
اسـامی اسـت. ایـن دوران هم زمـان بـا تغییـرات مهـم سیاسـی، 
شـهری، اجتماعـی و درعین حـال اقلیمی در شـیراز بـوده و تغییرات 
قابل توجهـی در مؤلفه هـای شـکل دهنده بـه ورودی شـهر شـیراز در 
ایـن زمـان قابل مشـاهده و پیگیـری اسـت )تصویـر2(. در ایـن زمان 
ایـن شـهر با رشـد جمعیـت قابل توجه مواجـه بوده و جمعیت شـهر 
بیـن سـال های 1358 تـا 1398 رشـد 80 درصـدی را شـاهد بوده و 
از 350 هـزار نفـر بـه 1.869 میلیـون نفـر رسـیده اسـت کـه در پنج 
سـال اخیر حدود 300 هزار نفر رشـد داشـته است. مسـافرین ورودی 
از یک میلیـون و دویسـت هـزار نفـر به یـازده میلیـون و پانصـد هزار 
نفـر رسـیده اسـت )سـالنامۀ آمـاری شـهر شـیراز، 1389(. در ایـن 
دوران رونـد توسـعۀ شـهر شـتاب گرفـت و طـرح جامع جدید شـهر 
در سـال 1388 توسـط مهندسـین مشـاور شـهر و خانـه تهیـه شـد. 
ساخت وسـازها نیـز حـدود 80 درصـد افزایش داشـته اسـت. در کنار 
ایـن میـزان بارندگـی و تغییرات اقلیمـی در محدودۀ شـیراز هم زمان 
با توسـعۀ شـهری بر منظر طبیعی شـهر تأثیر فراوان گذاشته و منظر 
ورودی شـهر را نیز دگرگون سـاخته است. مقایسۀ نقشۀ محدوده های 
ساخت وسـاز و اراضـی طبیعی و کشـاورزی در محدودۀ ورودی شـهر 
شـیراز )تصویـر 3( نشـان می دهـد کـه در ایـن دوره میـزان فضاهای 
سـبز و اراضی کشـاورزی مطابق نقشـه ها از 18 هزار هکتار به 2857 
هکتار تغییریافته اسـت )سـالنامۀ آماری شـهر شـیراز  ، 1395(. یکی 
از مهم تریـن مداخـات کـه منجـر بـه تغییـر بسـتر طبیعـی ورودی 
شـیراز شـد، ازمیان رفتـن مسـیل اسـت کـه سـیاب درۀ ورودی را 
بـه رودخانـۀ خشـک می رسـانده اسـت. مـردم قدیم شـیراز بـه تنگ 
اهلل اکبـر »سـیل آباد« می گفتنـد، در سـال 1365 در زمـان »صمـد 
رجـا«، شـهردار وقـت شـیراز، کانـال بزرگـی بـر روی دره بنـا شـد و 
طـی مـدت 10 سـال زباله های سـاختمانی شـیراز بـه درون این دره 
ریختـه شـد و کم کـم رودی کـه از میـان تنـگ عبـور می کـرد تـا به 
رودخانۀ خشـک برسـد از میان برداشـته شـد. درنهایت درۀ موردنظر 
بـا تراشـیدن کوه هـای اطراف عریض شـد و راه ورودی شـیراز به کنار 
دروازه قـرآن منتقـل شـد. ایـن امـر به جهـت تسـهیل در عبورومرور 
بـه دلیـل افزایـش جمعیـت و ورود خودروهـای موتوری انجام شـد و 



86 85 شمارۀ 57زمستان 1400

سیما خلیلیان و همکاران

درنهایت طراحی ورودی شـیراز در سـال 1372 به مسـابقه گذاشـته 
شـد )تصویر 3(. مهـرداد ایروانیان، برندۀ مسـابقه، با الهـام از معماری 
دروازه قـرآن و فلسـفۀ ایرانـی جـدارۀ کـوه آرامگاه خواجـوی کرمانی 
و کنـار دروازه قـرآن را  طراحـی کـرد )دانشـمیر، 1378(. در همیـن 
سـال ها بـا ایجـاد بولوار بـزرگ دوطرفـه میدان قـرآن شـیراز میزبان 
سـازه ای به شـکل طاووس شـد که دمش را گل های رنگارنگ تشکیل 
می دادنـد. ایـن طـاووس خیلـی زود به نماد شـهر شـیراز تبدیل شـد 
)پایـگاه خبـری اول فارس، 1397(. در طی سـنوات آتـی به مرورزمان 
کاربری هـای تجـاری و خدماتـی بـه این حـوزه اضافه شـد. همچنین 
مداخـات در باالدسـت حوزه ها ماننـد بهره برداری بیشـتر از ظرفیت 
جنگل هـا و مراتـع، تخریـب و تغییـر کاربـری آن هـا و ایجاد سـطوح 
نفوذناپذیـر ماننـد سـاختمان ها، جاده ها و خیابان ها از عوامل تشـدید 

رواناب ها و درنهایت سـیاب سـال 1398 شـیراز شـد )جـدول 5(.

بحث 
در خوانـش منظـر ورودی شـهر شـیراز و مؤلفه هایـی کـه ورود بـه 
شـیراز را به صـورت عینـی و ذهنـی شـکل می دهـد، می توانیـم بـه 

لحـاظ تاریخـی ایـن مؤلفه ها را در شـش دورۀ تاریخی تقسـیم کنیم 
)تصویـر 4(: در همـۀ دوره هـا دو کـوه چهـل مقـام و باباکوهـی مؤلفۀ 
طبیعـی منظرسـاز ورودی شـیراز به صـورت جزئـی بـوده اسـت و در 
پنج دورۀ زمانی دروازه نمادی از ورود به شـهر بوده اسـت. بیشـترین 
تغییـرات و افزوده شـدن مؤلفه هـای الحاقـی خـارج از هویـت ورودی 
شـهر و یـا حـذف و تغییـر در بسـتر طبیعی پیوندخـورده بـا ورودی 
ایـن شـهر در دوران پـس از جمهـوری اسـامی اتفـاق افتـاده اسـت. 
مشـخصاً افزوده شـدن مؤلفه هایـی پرطمطـراق در حاشـیۀ ورودی و 
عـدم توجـه بـه توسـعه و بازسـازی دروازه قـرآن منطبـق بـا نیازها و 
تغییـرات رخ داده عمـًا نقـش هویتـی آن را به عنـوان دروازه مختـل 
سـاخته اسـت )جـدول 6(. تراشـیدن کـوه و سـاماندهی جـدارۀ کوه 
به صـورت مداخـات حداکثـری در بسـتر طبیعـی، موجـب تغییر در 
مؤلفه هـای طبیعـی شـکل دهنده الزم بـه ذکـر اسـت کـه بـا تغییـر 
وضعیت شـیراز تنگ اهلل اکبر و مسـیل آن بیشـتر از همه دسـتخوش 
تغییـر شـده اند و بسته شـدن مسـیر مسـیل تنـگ اهلل اکبـر منجر به 
تشـدید رواناب ها و سـیاب فرودین سـال 1398 شـده است )جدول 
6(. سـاخت مجـدد دروازه پـس از تخریـب آن در دورۀ پهلـوی اول 

مؤلفه های طبیعی تصویردوره
شکل دهنده به منظر

مؤلفهمؤلفه های انسان ساز شکل دهنده به منظر

پهلوی دوم

- کوه بابا کوهی و چهل مقام
- مسیل تنگ اهلل اکبر
- پوشش های گیاهی 
به جامانده از منطقه 

شامل: آویشن، بادام کوهی، 
ارژن، بنه،

- ساخت اتاقی در کنار مقبرۀ خواجوی کرمانی در دل 
کوه در سال 1337 به همت بنیاد باستان شناسی فارس
- ایجاد بنایی برای اقامت و استراحت سفرا و مهمانان 

سران شاهی در سال 1345
- ایجاد جادۀ آسفالت برای عبور خودروها از زیر دروازه

- تراش کوه و ایجاد جاده در دل کوه

مؤلفه های با بار 
عینی

پهلوی دوم

- ساخت مجدد بنای دروازه قرآن در سال 1328مسیل تنگ اهلل اکبر
- ایجاد دهانۀ وسیع تر نسبت به دروازۀ قبلی

- استفاده از قوس تیزه دار برای دهانه
- ایجاد دو دهانۀ کوچک برای عبور پیاده
- حذف گیاهان موجود در مسیر جاده ای

مؤلفه های با بار 
ذهنی

جدول 4. مؤلفه های شکل دهنده به منظر ورودی شیراز در دوران پهلوی دوم. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 2. نمودار تغییرات بارش، جمعیت، ساخت وساز، مسافران ورودی و... از سال 1330 تا 1398. مأخذ: نگارندگان بر اساس سالنامۀ آماری شهر شیراز، 1398؛ 
طرح جامع شیراز، 1351؛ خانیکی و همکاران، 1380؛ سالنامۀ آماری شهر شیراز، 1395.
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در جست وجوی ورودی شیراز

تصویر 3. نقشۀ ورودی شیراز از دورۀ پهلوی تا امروز- میزان تغییرات و مداخات در بستر طبیعی در دوران بعد از انقاب اسامی مشخص است. مأخذ: نگارندگان.

بـه خواسـت مـردم مهم تریـن نشـانه از جایـگاه منظریـن ایـن مؤلفه 
در شـهر شـیراز دارد کـه تنهـا به فیزیک دروازه وابسـته نیسـت بلکه 
جایـگاه ذهنی آن در میان مردم را نشـان می دهـد )تصویر4(. در کنار 
ایـن انطبـاق تغییـرات منظر سـایت بـا تغییـرات جمعیت و ... نشـان 
می دهد که گسـترش و رشـد جمعیـت، تقاضا برای زمیـن، منابع آب 

و خشک سـالی، آلودگـی هـوا و ... را بـه دنبـال دارد. 

نتیجه گیری
مؤلفه هـای  از  گروهـی  کـه  داد  نشـان  نوشـتار  ایـن  مطالعـات 
شـکل دهنده به منظر ورودی شـهر شـیراز ویژگی مانایـی در منظر 
پیداکـرده و به نوعـی بـا ماهیـت ورودی شـیراز پیونـد خورده انـد. 
دروازه قـرآن، کـوه و دره سـه مؤلفـه ای هسـتند کـه اگرچـه در 
طـول تاریـخ تغییـرات و انطباقاتـی بـا تغییـرات شـهر و نیازهـای 
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روز داشـته اند امـا بـه لحـاظ ماهیتـی نقشـی کلیـدی در تعریـف 
ورودی شـیراز داشـته اند. در دوره هـای مختلـف مؤلفه هـای هویتی 
یـا زیباشناسـانه متنوعـی بـه محـدودۀ ورودی شـهر شـیراز افزوده 
 شـده اسـت. گروهـی چـون چـاه مرتضـی علی یـا مقبـرۀ خواجوی 
کرمانـی بـا حضـوری چنـد صدسـاله جزء منظـر محدوده به شـمار 
ارتبـاط  بـا هویـت ورود بـه شـهر شـیراز  امـا مشـخصاً  می رونـد 
برقـرار نمی کننـد. نتایـج پژوهـش نشـان می دهـد کـه مؤلفه هـای 
در وجـوه مختلـف  ورودی شـهر شـیراز  منظـر  بـه  شـکل دهنده 
ذهنـی و عینـی درجـات مانایی مختلفـی داشـته اند. دروازه قرآن را 
می تـوان مهم تریـن عنصر انسان سـاخت در منظر ورودی این شـهر 
دانسـت کـه در تمـام دوران )از دیلمی تا امروز( ماندگار بوده اسـت. 
نکتـۀ مهـم مانـدگار بـودن ماهیـت دروازه قـرآن و نه فـرم عینی و 
کالبـد فیزیکی آن اسـت کـه در دوره های مختلف بنا بـه اقتضاعات 
دوران بازطراحـی و بازسازی شـده اسـت. نتایـج پژوهـش همچنین 

نشـان می دهـد در مداخـات بعـد از انقـاب اسـامی عـدم تاش 
در حفـظ جایـگاه ذهنـی و ادراکـی آن در ورود و یـا خروج از شـهر 
)گـذر از زیـر قرآن( ، عـدم توجه بـه دروازه قرآن به عنـوان مؤلفه ای 
پویـا و برخـورد مـوزه ای با آن به عنـوان بنایی تاریخـی زمینۀ حذف 
دروازه قـرآن به عنـوان دروازۀ ورود بـه شـهر را مهیا سـاخته اسـت. 
در ایـن دوران در کنـار کمرنگ شـدن حضور عینـی و ذهنی دروازه 
قـرآن در ورودی شـهر، دخـل و تصـرف در منظـر طبیعـی )کـوه 
و دره-مسـیل(، شـاهد بهـا دادن بـه پروژه هـای مـوازی و افـزودن 
درواقـع  بوده ایـم.  شـیراز  ورودی  منظـر  در  جدیـد  مؤلفه هـای 
افزوده شـدن ایـن مؤلفه هـای جدیـد بـدون توجه به منظـر تاریخی 
ورودی شـیراز و مؤلفه هـای ماهـوی تعریف کنندۀ ایـن منظر زمینۀ 
اغتشـاش و عـدم خوانایی منظر ورودی شـیراز هم بـه لحاظ ذهنی 
و ادراکـی و هـم بـه لحـاظ عینـی )در دو بخـش بسـتر طبیعـی و 

ادراک بصـری( فراهـم کرده اسـت.

جدول 5. مؤلفه های شکل دهنده به منظر ورودی شیراز در دوران انقاب اسامی )امروزه(. مأخذ: نگارندگان براساس سالنامۀ آماری شهر شیراز، 1395؛ پایگاه خبری اول 
فارس، 1397؛ دانشمیر، 1387.

مؤلفه های طبیعی شکل دهنده تصویردوره
به منظر

مؤلفه های انسان ساز 
شکل دهنده به منظر

تغییرات نسبت به دورۀ قبل

جمهوری اسامی

- پر کردن دهانۀ تنگ اهلل اکبر در 
طی 10 سال

- کاشت درختان و درختچه ها در 
بلوار اصلی بدون توجه به گیاهان 

بومی منطقه
- پوشش های گیاهی به جاماندۀ 

منطقه: بادام کوهی، بنه
- اضافه کردن درخت سرو و کاج 

به پوشش گیاهی منطقه

- تبدیل مسیل تنگ اهلل اکبر به جا 
برای عبور خودرو

- تراش کوه و ایجاد پله برای عبور 
پیاده و ایجاد مکانی جهت گذراندن 

اوقات فراغت در شیراز
- دست اندازی به مؤلفه های طبیعی

- طراحی پارک حاشیه ای خواجوی 
کرمانی توسط مهرداد ایروانیان

- ساخت پارک کوهپایه
- ساخت بوستان کوهستانی نور، 

هتل شیراز، هتل لوتوس
و بسیاری از کاربری های تجاری دیگر

- میدان طاووس

- حذف بنای اقامت سفرا و 
مهمانان سران شاهی

- مرمت دروازه قرآن و استفاده 
از سه دهانۀ دروازه قرآن برای 

عبور پیاده
- تاش در افزودن مؤلفه های 

هویتی نوین به ورودی شهر

تصویر 4. تغییرات در مؤلفه های شکل دهنده به منظر ورودی شهر شیراز در تنگ اهلل اکبر )تایم الین(. مأخذ: نگارندگان.
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در جست وجوی ورودی شیراز

رویکردآثار اضافه یا حذف شده در تنگ در هر دورهدورۀ تاریخی

- گهوارۀ دیدعضدالدوله دیلمی
- چاه مرتاض علی

توجه و احترام به طبیعت و تاش در جهت کمترین تصرف و 
دخالت در طبیعت

آرامگاه هفت تنانزندیه
آرامگاه شاه شجاع

هویت بخشی به منطقۀ رهاشده و باتکلیف که جزئی از 
جغرافیای طبیعی منطقه و شهر است.

پیش بینی راهکارهایی جهت ایجاد تقویت کارکرد در منطقۀ نصب نقش برجستۀ رستم در تنگ اهلل اکبرقاجاری
موردمطالعه

- ساخت مقبرۀ خواجوی کرمانیپهلوی اول
- بازسازی آرامگاه شاه شجاع

- شروع ساخت شهرک های مسکونی

- توجه به زندگی ماشینی
- عدم توجه به تاریخ و خاطرات مردم

- ایجاد بنایی برای اقامت و استراحت سفرا و مهمانان سران شاهیپهلوی دوم
- ساخت اتاقی در کنار مقبرۀ خواجوی کرمانی در کوه

- بازگرداندن عملکرد صحیح گذشته و ایجاد کارکرد جدید با 
توجه به نیازهای منطقه
- نمایش قدرت حکومت

- حذف بنای اقامت سفرا و مهمانان سران شاهیجمهوری اسامی
- طراحی پارک حاشیه ای خواجوی کرمانی توسط مهرداد ایروانیان

- ثبت نقش برجستۀ رستم در تاریخ 16 اسفند 1384 توسط سازمان میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در فهرست میراث ملی

- ثبت دروازه قران در تاریخ 9/19/ 1375 با شمارۀ 1800 در فهرست آثار ملی
- ساخت پارک کوهپایه، بوستان کوهستانی نور، هتل شیراز و...

- حفاظت موزه ای از دروازه قرآن و اختصاص آن به گردش پیاده و به حاشیه 
رانده شدن آن از مسیر ورودی شهر

- توجه به نیاز مردم و عدم توجه به طبیعت و جود زندگی 
ماشینی

- ایجاد ارتباط دوسویۀ لبه های شهری با کوه های اطراف 
)تقویت ارتباط شهر و طبیعت(

- افزودن مؤلفه های عینی با طراحی ویژه و پرطمطراق
- تاش در افزودن مؤلفه های هویتی نوین به ورودی شهر 

همگام با تغییرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

جدول 6. مؤلفه های شکل دهنده به منظر ورودی شیراز و رویکرد آن. مأخذ: نگارندگان.
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