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تحوالت تاریخی و هنری،
شهر بم،
دوره پهلوی،
معماری.

دورۀ حکومت پهلوی (1304تا 1357ش) در ایران یک دورۀ متفاوت از نظر فرهنگی و هنری بود.
در این دوره تحوالت نوینی در ساختار کالبدی ،معماری و شهرسازی ایران ایجاد شد که با دوره
قاجار متفاوت بود .در این میان ،عوامل داخلی در زمینه اوضاع سیاسی ،تحوالت تاریخی و فکری،
تغ ییرات اجتماعی و عوامل خارجی در خالل انتقال دوره قاجار به پهلوی در نحوه ساختار کالبدی
شهرها و شهرسازی دوره پهلوی بسیار حائز اهمیت است .شهر تاریخی بم یکی از اشهرهایی است
که از نظر معماری در این دورۀ تاریخی تحوالتی را پشت سر گذاشته است .پژوهش حاضر با روش
توصیفی -تحلیلی در صدد پاسخگویی به این سؤال است که مهمترین عامل مؤثر در تحوالت
تاریخی -هنری شهر بم در دوره پهلوی چه بود .برای این واکاوی دو بنای شهر بم؛ مدرسه احمدیه
و خانه سروش زابلستانی به عنوان آثار معماری مربوط به دورۀ پهلوی به عنوان نمونۀ معماری این
دوره بررسی میگردد .یافتههای پژوهش حاکی از این است که تقلید از الگوی غرب ،اصالحات ارضی
و پیامدهای آن و سیطره مدرنیته از مهمترین عوامل مؤثر در تحوالت تاریخی -کالبدی شهر بم در
دوره پهلوی بود که در نتیجه آن بافت میانی و بافت جدید در اطراف بافت قدیم شهر بم ایجاد شد.
این موضوع به نوبه خود منجر به گسترش شهر بم بهسوی مزارع و باغات ،مهاجرت روستائیان به
شهر بم و گسترش حاشیهنشینی و بورسبازی زمین گردید.
اهداف پژوهش:
 .1تبیین تحوالت تاریخی و هنری شهر بم در دوره پهلوی.
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 .2بررسی بازتاب تحوالت تاریخی و هنری شهر بم در دوره پهلوی در آثاری معماری این شهر.
سؤاالت پژوهش:
 .1عوامل مؤثر در تحوالت تاریخی -هنری شهر بم در دوره پهلوی چه بود؟
 .2مدرنیته چه تأثیری بر تحوالت معماری شهر بم در دوره پهلوی داشت؟
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مقدمه
در دوره صفویه برای اولین بار مردم بم از قلعه و بخش قدیم پای به نواحی بیرونی نهادند ،اما قلعه را به صورت کامل
ترک ننمودند .در دوران قاجار و متعاقب ورود مدرنیته به ایران ،به تدریج از شهر قدیم خارج شده و در نواحی جنوبی
اطراف قلعه بم و در اطراف رودخانه تهرود اقدام به ساخت منازل کردند .برپایی حجرههایی در صحن امامزاده اسیری
از سوی برخی تجار هرندی ،یزدی ،هندی و ...زمینههای ایجاد یک بازار که در واقع راهروی ارتباطی شهر و قلعه قدیمی
بم با بخش جدید آن را ایجاد نمودند .متعاقب احداث بازارهایی همانند امیر نظام ،حمامها و خیابان جدید در زمان
عبدالحسین میرزا فرمانفرما تحوالت کالبدی محسوسی در این شهر به وجود آمد .با کاشت درختان نخل ،مرکبات ،انار
و...ک اربری این شهر از اداری ،سیاسی و تجاری به کشاورزی تغییر یافت و تبدیل به یک باغ شهر شد .علیرغم گذر
ایران از سنت به مدرنیته در دوره قاجار و تحوالت تاریخی -کالبدی شهر بم منجر به خالی شدن کامل بخش قدیمی
بم از سکنه نشد .با گسترش روند مدرنیته در ایران دوره پهلوی به تقلید از غرب تغییراتی در ساختارهای مختلف
صورت گرفت و در شهرسازی و معماری نیز بازتاب یافت .محور کلیدی پژوهش حاضر پاسخگویی به اثرات و پیامدهای
مدرنیته در تحوالت تاریخی -کالبدی شهر بم در دوره پهلوی است.
درباره اثرات مدرنیته در شهرسازی و تحوالت کالبدی شهرها؛ وضعیت شهرنشینی و شهرسازی در ایران دوره پهلوی
پژوهشهایی صورت گرفته است .حبیبی ( )1383در «از شار تا شهر» اطالعات جامع و کاملی از نحوه شهرنشینی و
تحوالت کالبدی شهرهای ایران در طول تاریخ ارائه نموده است .رجبی( ، )1355در «معماری ایران ،دوره پهلوی» به
ویژگیهای معماری و جابری مقدم( )1384در «شهر و مدرنیته» به تأثیرات مدرنیته در نظام شهری ایران و
حســینزاده دلیر( )1384در مقاله «مدرنیسم و تأثیر آن بر معماری و شهرســازی ایــران» ،به اثرات متفاوت مدرنیته
در شهرسازی و معماری ایران پرداخته است .از میان آثار نویسندگانی که به تحوالت شهر بم در دوره پهلوی توجه
کردهاند می توان به اثر نوربخش( )1355که به تحوالت تاریخی شهر بم ،روند شهرسازی آن در طول تاریخ بررسی
نموده ،اما به تأثیر مدرنیسم بر تحوالت کالبدی آن نپرداخته است .حسن کریمیان( )1383در دو مقاله خود به شکل
کلی به تحوالت تاریخی و شهرسازی بم پرداخته است .اما پژوهش مستقلی در باره تحوالت تاریخی -کالبدی شهر بم
در دوره مدرنیته و پهلوی با تأکید بر اثرات مدرنیته در تحوالت کالبدی این شهر تدوین نشده ،در پژوهش حاضر تالش
گردیده تا به آن پرداخته شود .این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای منابع کتابخانهای انجام
شده است.
.1تحوالت شهرسازی و معماری در دورۀ پهلوی
در فرایند توسعه شهری ،تحوالت کالبدی و شکل شهرهای ایران ،قبل از سلسله پهلوی عوامل محیطی ،دفاعی -امنیتی
و ژئوپولیتیک و از آن پس تا کنون عوامل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و فنّاورانه نقش آفرین بودند (رهنمایی
و شاه حسینی .)227-228 :1386،در آستانه سقوط دولت قاجار وحشت از تجزیه و نا امنی بعد از انقالب مشروطه،
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موجب پررنگ شدن گرایشات ناسیونالیستی و واژههای میهن و ملیت ،هویت ملی شد که در نتیجه آن اکثر مشروطه
خواهان و تجدد طلبان طرفدار قانون و آزادی ،لزوم روی کار آمدن «دیکتاتور مصلح» را حس نموده و با دیکتاتوری
رضاشاه کنار آمدند (کاتوزیان211 :1371،؛ غنینژاد ،) 32 :1377،زیرا تنها راه مدرنیته و تجدد را در ناسیونالیسم
متمرکز و اقتدارگرایانه تلقی میکردند .با این وجود متعاقب قدرتگیری رضاشاه روابط پیشین حاکم بر جامعه ایران
در قالب تجدد طلبی و تأکید بر دگرگونیهای روابط کهن ،با استفاده از دیوانساالری و نیروی نظامی مستقل و قوی(نه
با تکیه بر سازمان قومی-عشیرهای) ،استیالی خود را بر هر سه جامعه شهری ،روستایی و ایلیاتی گستراند .پس از
خاتمه جنگ جهانی اول (1914-1918م) وی با تقلید و الگو قرار دادن جامعه و شهرهای غربی به عنوان آرمان
شهر(حبیبی،بیتا ،ش )5برای ارائه چهارچوب جدیدی در زمینه تغییر شکلی کشور تالش نمود .گسترش دیوانساالری
دولتی در شهرها ،فاصله گرفتن جامعه شهری از روستاها و ایالت ،هجوم سرمایه و کاالی خارجی و مصرفی شدن
کشور ،تأکید بر مالکیت خصوصی با تدوین قانون ثبت امالک و اسناد ،تکیه بر سرمایه نفتی و....در کشور اثراتی را
برجای نهاد(حبیبی149-153 :1383،؛ اعتماد .)28-30 :1363،در واقع رضاشاه محصول ناسیونالیسم رمانتیک و
فضایی بود که بعد از جنگ جهانی اول ایران را فرا گرفته بود .در این زمینه بسیاری از روشنفکران بر مسائل
ناسیونالیستی ،باستان گرایی با هدف تأمین تمامیت ارضی کشور ،ایجاد ملت واحد و زبان مشترک ،کوتاه کردن دست
عشایر ،حکام محلی و ...تأکید میکردند (انتخابی.)132 :1390،
رضاشاه در دوران حکومت خود تحت تأثیر گرایشها و نگرشهایی همانند باستانگرایی (صارمی)45 :1376،
مدرنیزاسیون (همان45،؛ بانی ،)134 :1388،نظامیگری (تحت تأثیر آلمان نازی) (کیانی ،بیتا ،)144 :استفاده از
خارجیان در شهرسازی و معماری(اعتصامی ،)94/3 :1364،گرایش به ایجاد ساختمانهای صنعتی و کارخانهها
(رجبی68 :1355،؛ آبراهامیان166 :1389،؛ کیانی ،بیتا )245 :قرار داشت .همچنین چهار گرایش فکری اصولگرا،
بومگرا ،نوواره و نوپردازانه در شهرسازی ایران به وجود آمد که پایه آن ایجاد خیابانهای صلیبی(برگرفته شده از اروپای
قرن 19م) ،توسعه شطرنجی ،منطقهبندی و فرسودهانگاری بافت کهن بود (وحدتنژاد :1386،ش  .)31در این میان
غرب ستایی ،تجددطلبی و مدرنیسم سرلوحه کار حکومت قرار گرفت .تحوالت مهم در ساختار اقتصادی نیز در کشور
به وجود آمد که در نتیجه آن روستاها تضعیف و شهرها ،بازارهای شهری ،معابر و راههای ارتباط شهری و میان شهری
گسترش

یافتند

(سعیدی

رضوانی:1371،

ش

،25

194؛

مسعودی،

بیتا:

.)/http://mehreganmag.com/contents/mehregan5
در حقیقت عوامل حکومتی در دو بُعد غیر فیزیکی (ابعاد سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و اجتماعی ،فرهنگی ) و عامل
فیزیکی (کالبد شهری و فنی) در معماری و شهرسازی دوره پهلوی موثر بوده و در راستای مدرنسازی از الگوهای
غربی تقلید نمودند .عالوه بر این در خالل سالهای 1310-1320ش عامل مدرنگرایی در ابعاد کیفی و کمی در
معماری و شهرسازی تحت تأثیر عامل خارجی بخصوص حضور کارشناسان و معماران بیگانه (صارمی45 :1376،؛
حسامیان )28-30 :1363،و دانش آموختگان معماری بازگشته از اروپای مدرن (بانی )134 :1388،نقش آفرین شد.
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در این میان ،اولین تغییرات کالبدی در پایتخت صورت گرفت .مدرنیزاسیون دوره رضاشاه با شعار پیشرفت و
توسعه از باال به زور و اجبار ،با انتخاب سرتیپ کریم بوذرجمهری به ریاست بلدیه (شهرداری) اعمال شد .رضاشاه در
1930/1309م با استفاده از اداره بلدیه برای طراحی شهر جدید تهران و جایگزینی آن به جای شهر قبلی به تهیه
اولین نقشه خیابانها ،تخریب دارالخالفه ناصری و ایجاد خیابانهای جدید شاه و رضا پهلوی با محورهای شرقی -غربی
و شمالی -جنوبی در شهر تهران اقدام کرد و آن را در سراسر شهرهای مهم ایران عملیاتی نمود .بدین ترتیب توسعه
شهرسازی ایران در دوره پهلوی مقارن با سال 1311ش .با تخریب برج هشت ضلعی شهر تهران آغاز شد (سعیدی
رضوانی .)144 :1371،متعاقب صدور قانون تعریض و توسعه خیابانها در 1312ش (به تبعیت از اقدامات بارون اوسمان
در پاریس ،که معیار تغییر شبکه معابر در بسیاری از کشورهای جهان شد) ،تعریض معابر برای ورود خودرو و اتوموبیل
در بافتهای قدیمی ،ایجاد میدانها و ساختمان های مدرن ،به بافت سنتی شهرها (بخصوص اصفهان ،یزد و کاشان)
آسیب جدی وارد نمود (مزینی .)339 :1381،عالوه بر این ،دیوارهای کهن شهرها تخریب و خیابانها بر روی قناتها
احداث گردید و همه شهرهای ایالتی به پایتخت وابسته شدند .در 1316ش متخصصان فرانسوی اولین نقشه شهر
تهران را بر اساس شهرسازی بینالمللی تهیه نمودند .در 1320ش قانون اصالح توسعه معابر صادر گردید و فضای
خیابانها و ساختمان های مشرف از فضاهای پشتی جدا شد .به سرعت شهر تهران با نقابی از تجدد به اماکنی از قبیل
بیمارستان ،دانشگاه ،کارخانه ،ایستگاه راه آهن و...مجهز گردید(حبیبی .)159-167 :1383،نمود اصلی تحول در ساختار
کالبدی شهر تهران در نتیجه مدرنیته بنای ساختمانهای نوین ،بهخصوص تأسیس دانشگاه تهران در اراضی خارج از
شهر (همان )174-183 ،و ایجاد میدان انقالب بود .دوران رضاشاه که دوران عملیاتی شدن مدرنیته و نوسازی در ایران
است ،کالبد شهرسازی با تحوالت عمیقی مواجه گردید.
در نتیجه این تحوالت بخشهای شمال شهر شکل گرفت و خیابانهای چلیپایی به عنوان نمادی از تجدد در
بافت کهن شهری شکافی ایجاد نمود و به سازمان محلهای و بازارهای اصلی شهر که همسان ستون فقرات اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی شهر بودند ،ضربهای مهلک وارد آمد .در حکومت رضاشاه تنوعی در سبک معماری و شهرسازی با
توجه به سه نوع تفکر پدید آمد که عبارتند از :دوری نمودن از تفکر سنتی و مذهبی ،اندیشه احیای اقتدار ایران باستان
و نگرش مدرنیزاسیون که موجب پیدایش بناهایی با شیوهی تلفیقی یا التقاطی گردید( .خبرگزاری یزد فردا:،
 .)http://yazdfarda.com/iranfarda/news/1391/09/57534.htmlطرحهای عمرانی در فاصله سالهای
 1320-1310ش حاکی از آن است که :حذف مفاهیم کهن و جایگزینی مفاهیم جدید در شهرسازی ،تبدیل میدانها
و دروازهها به مکان خاطرهها ،مداخله ارادی در بافتهای کهن شهری ،پاره پاره شدن سازمان اجتماعی ،فرهنگی شهر،
در هم شکستن چهارچوب سکونتی شهرها و محالت ،گرفتاری شهر در مجموعهای از روابط آشفته و نامفهوم اجتماعی
و فرهنگی و ...موجب شد تا شهرها بدون هیچ فضای کالبدی متشکل از تعدادی بلوک شهری شوند(که به وسیله
خیابانهای اطراف به هم مرتبط میشدند) ایجاد وحدت شکلی در محدوده خیابانها و میادین (حبیبی-174 :1383،
 )167و ...مورد توجه قرار گرفت.
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رضاشاه با اتکاء به بیگانگان از یک سو موفق به ایجاد یک دولت واحد و تمرکزگرا متکی بر انگیزه آرمان گرایانۀ
باستانگرایی گردید که در شهرسازی و کالبد شهری به خوبی نمایان شد .وی یک الگوی خطوط راست (رایج در قرن
19م) را برگزید که خیابانهای اصلی و فرعی دامنه شهر را از هم مشخص میکرد .نتیجه نهایی آن به ایجاد یک شهر
گشاد با یک هسته مرکزی منتهی شد که بیانگر نظام متمرکز و واحد بود (فقیه ،بیتا .)4 :از سوی دیگر ساختار قدرت
رضاشاه در ایجاد و ارائه یک معماری و شهرسازی برونگرا موفق شد و با استفاده از برگرفتن حجاب ،نمایش بینقاب
ساختمانهای باشکوه و عظمت ،خیابانهای عریض و کوچههای صاف خود را نمایان کرد و پنجرهها یکی پس از دیگری
به روی کوچهها و خیابانهای جدیداالحداث گشوده و دیوارهای حیاطها کوتاهتر شدند.
ویژگی برجســتۀ این مدرنیزاســیون عامل بیرونــی و تحمیل مدرنیتۀ غرب بود (جابری مقدم.)248-249 :1384،
مهمترین پیامدهای تأثیر مدرنیســم بر معماری ،شهرســازی و ساختار کالبدی شهرهای ایران عبارتند از :تخریب
حصار شهرها ،تغییر بافتهای انداموار به اشکال هندسی ،استفاده اقتصادی در معماری به سبک بساز و بفروش،
بهرهگیری از تکنولوژی غربی در ترکیب با اقلیم و تکنولوژی سنّتی ،پیدایش سبک جدیدی از معماری تحت عنوان
معماری سیمانی به دلیل استفاده از مصالح جدید به ویژه بتُن ،فوالد و شیشه (حســینزاده دلیر ،هوشیار:1384،
 ،)217توجه به جنبههای عملکرد حوزههای متفاوت شــهری به جای کیفیت فضاهای شهری و معماری موجود ،ایجاد
شبکههای حمل و نقل شطرنجی ،سریع و تک عملکردی (احمد پور ،وفایی .) 74 :1396،عالوه بر این اثرات نظامیگری
در نمای ساختمانهای دوره رضاشاه (تحت تأثیر اقتدار آلمان نازی) نیز به صورت بناهای بلند و باشکوه ،ستونهای
مرتفع و کشیده ،استفاده از نشانهها و عناصر خطی -عمودی در نمای بناها بخصوص ستون و پنجرهها بروز
یافت(مختاری طالقانی.)70 :1388،
پس از خروج رضاشاه در  1320و قدرتیابی محمدرضاشاه در ایران ،در مفهوم شهر ،شهرسازی و کالبد شهری دگرگونی
ایجاد گردید .شاخصهایی همانند استحاله ایران در نظام سرمایهداری غرب ،ورود ایران به اقتصاد کارخانهای ،ظهور
صنایع مونتاژ ،تکیه ایران بر اقتصاد نفتی ،تبدیل جامعه ایران به مصرف کننده کاالها ،مهاجرت روستائیان به شهرها در
نتیجه ایجاد سوداگری پول و سرمایه از طریق بخش خدمات ،تلقی شدن کهنگی و عقبماندگی بافت و سازمان فضایی
شهرها ،ایجاد انواع شهرها (شهرهای سراب ،فریب ،وابسته ،تقلیدی) ،دخالت دادن شاخصهای مادی و عینی در کالبد
شهرها و غیره در ایجاد این دگرگونی نقش آفرین بودند (حبیبی .)153-158 :1383،از سویی مهمترین شاخصههای
دوره پهلوی گرایش به مدرنیزاسیون بود که در دوره حکومت محمدرضا شاه نیز تداوم یافت .اما در آمدهای حاصله از
صنعت نفت ،تصویب قوانین و برنامههای گوناگون توسعه اقتصادی -اجتماعی و تأسیس نهادهای مختلف در دوره
محمدرضا شاه موجب ساختارمند شدن فرایند تولید فضا و ساختار کالبدی شهرها شد .در این میان غربگرایی ،تجدد
طلبی و مدرنیسم در تداوم دوران پیشین سرلوحه کار حکومت محمدرضا شاه قرار گرفت.
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در خالل سالهای  1320-1357دولت پهلوی در طی  3مرحله تعداد  5برنامه اصالحی و توسعه اقتصادی ارائه داد.
در مرحله اول1320-1332( :ش) مسائلی مانند مهاجرت روستائیان به شهرها ،توسعه شهرها در مسیر خیابانها ،حضور
تحصیلکردگان و تجددطلبان در شهرها ،شکلگیری محالت اعیان و اشراف در برابر محالت فقیرنشین ،توجه به
طرحهای شطرنجی در احداث خیابانها به جای طرحهای چلیپایی ،تمرکز فعالیتهای عمرانی در پایتخت ،استفاده
بسیاری از فرادستان از اراضی کشور در نتیجه قانون ثبت اسناد و امالک ،تصویب الیحه شهرداری ،تشکیل انجمن شهر،
مفهوم جدید شهر و شهرسازی ،تصویب طرح الیحه قانونی ثبت اراضی موات از سوی دولت در جهت گسترش شهر،
حضور سبک های بین المللی در شهرسازی ،گسترش ساخت مسکن و ...موجب دگرگونی در مفاهیم کهن معماری،
شهرسازی و ساختار کالبدی شهرها گردید .در برنامه عمرانی اصالحات اجتماعی ،شهری و کشاورزی ،گسترش راههای
مواصالتی و راه آهن ،صنایع ،معادن ،نفت ،پست ،تلگراف و تلفن مورد نظر بود (حبیبی186 :1383،؛ مشهدیزاده
دهاقانی73 -75 :1374،؛ حسامیان.) 54-55 :1363،
در مرحله دوم :در خالل سالهای 1332-1345ش ،مسائلی از قبیل تبدیل ایران به کشوری تک محصولی بر اساس
صادرات نفتی و وابستگی سیاسی -نظامی ایران به جهان سرمایهداری مطرح شد .برنامههای شهرسازی ایران بار دیگر
در  1336از سر گرفته شد و با فعالیت دو تیم به سرپرستی یک شهرساز آمریکایی و یک شهرساز آلمانی در شهرهای
تهران ،اصفهان ،شیراز ،رشت ،تبریز و ک رمانشاه آغاز شد .اما عواملی همانند :عدم امکانات مالی ،فنی و قانونی ،عدم
آشنایی متخصصان خارجی با محیط و شرایط ایران ،موقتی بودن مأموریت آنان ،موجب شد تا تیمهای مزبور اقدامات
چندانی را صورت ندهند .با این وجود برای  99شهر ایران طرحهای هادی و نیز در  1344برای  8شهر طرحهای جامع
تهیه و تدوین گردید .پس از آن طرحهای توریستی برای کرانه دریای خزر مطرح شد .سرانجام با تأسیس دورههای
شهرسازی در دانشگاه تهران و سایر دانشگاهها و آموزشگاه ها ،تا حدودی مشکل کمبود نیروی متخصص مرتفع
گردید(مزینی .)340-341 :1381،در پی سیاست درهای باز اقتصادی انقالب سفید در سالهای ،1340-1350
پیامدهای اصالحات ارضی و گسترش سیل مهاجرتهای روستاییان به شهرها؛ تصویب قانون تملک آپارتمانها در
(1340اعتماد82-95 :1363 ،؛ حبیبی192-199 :1383 ،؛ حائری :1386 ،روزنامه اعتماد ملی ،ش 540به تاریخ
 ،)86،1542820/9/29ایجاد صنایع مونتاژ و قطبهای صنعتی در شهرهای اصفهان ،اراک ،تبریز و قزوین ،دوران مهار
گسیخته شهرنشینی در ایران آغاز شد .افزایش قیمت نفت وتحوالت گسترده مدرنیزاسیون جامعه ،بدون توجه به
ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ،فرهنگی موجب دو قطبی شدن جامعه شهری شد .حاشیهنشینی ،شهرکسازی ،و
رشد بادکنکی شهرها نیز گسترش یافت(مسعودی/http://mehreganmag.com/contents/mehregan5 ،
هویت-شهری-در-ایران)-
مرحله سوم :متعاقب رشد شهرنشینی (1345-1357ش) و تحقق طرحهای عمران جامع شهری بار دیگر در مفهوم
شهر دگرگونی ایجاد شد .تقسیم کالبدی و فضایی شهرها توسط طرحهای جامع ،نوسازی در بافت کهن و تقابل سنت
و مدرنیته ،میل به ایجاد شهرهای جهانی (بدون توجه به تفاوتهای فرهنگی ،اجتماعی ،طبیعی و انسانی) ،گسترش
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شهر بر مبنای رشد روز افزون بخش خدمات و رشد جمعیت ،سوداگری زمین ،ایجاد بحران مسکن و پرتاب اقشار فقیر
به نواحی دوردست شهر و حلبی آبادها بخصوص در پایتخت (مشهدیزاده دهاقانی81 :1374،؛ حبیبی-204 :1383،
ک شهرها به شهرکهای جدید ،سود
 ،)200رشد شهرک سازی در اراضی دور و نزدیک شهرها ،تبدیل روستاهای نزدی ِ
آوری خرید و فروش اراضی ،ساخته شدن اراضی غیر مجهز به اماکن مسکونی ،حرکت فرادستان به حومههای مرفه،
ایجاد شکاف عمیق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی از یک سو میان تهران و سایر ایاالت ،از سوی دیگر میان شهرها و
روستاها ،شناخته شدن روستائیان به عنوان شهروند ،کاهش سهم کشاورزی ،رشد محدود صنایع و تأکید بر بخش
خدمات و ..صورت گرفت که نمایانگر تالش دولت برای هویتزدایی از جامعه و دگرگونی محتوایی آن ،تضاد و تقابل
دولت و جامعه بر سر تجدد طلبی و نوگرایی بود .اما با این وجود در پایان دوره پهلوی بافتهای کهن شهری تخریب،
ارزشها و بنیانهای اجتماعی کالبد کویها ،گذرها ،محالت و هویت شهرها فروریخت و شهرها از نظر محتوایی و
درونی تهی شدند (حبیبی47 :1385،؛ حسامیان .)57 :1363 ،سرانجام در پایان دورهی پهلوی در شهرها ظهور ترکیبی
نا متجانس از کلیهی سبکهای معماری اروپایی و آمریکایی تا بساز و بفروش ایجاد گردید که تا کنون نیز ادامه دارد
(نصر.) 20-21 :1383،
.2تحوالت تاریخی-کالبدی شهر بم در دوره پهلوی با تکیه بر مدرسه احمدیه و خانۀ سروش زابلستانی
هسته اولیه شهر بم ،قبل از ورود اسالم به ایران در یک فضای کالبدی مدور شکل گرفته و شامل سه عنصر ارگ،
شارستان و ربض بوده است .با گسترش شهر اولیه بم به سمت نواحی غرب به تدریج محالت آن شکل گرفت
(مشهدیزاده دهاقانی .) 424-428 :1374،پس از سرکوب آقاخان محالتی توسط محمدشاه قاجار ،مردم بم از بخش
قدیمی و ارگ خارج شده و در نواحی جنوبی اطراف آن سکنی گزیده و شهر جدید بم را گسترش دادند .اواخر دوره
قاجار شهر بم از سمت جنوب به امامزاده زید و رودخانه ،از سمت غرب به بید آباد و مسجد سعدالدوله و از سمت شمال
به رودخانه پشت رود محدود میشد(محالتی .)146 /1 :1371،در نتیجه پیامدهای مدرنیته ،در دوره پهلوی در اثر
تغییرات سیاسی ،اجتماعی ،شیوه زندگی مردم ،نوع معماری و چهره شهرها از جمله شهر بم تغییر اساسی کرد .رضاشاه
در  1309ه.ق وارد بم شد سپس فرمانی مبنی بر خروج نظامیان از قلعه این شهر و انتقال ژاندارمری آن به زمینهای
محصور شده در میان باغهای مشجر و کشتزارهای سرسبز ناحیه جنوب غربی قلعه بم را صادر نمود .با انتقال بخش
نظامی قلعه ارگ علیا به سربازخانه جدید ،قلعه تاریخی بم کامالً متروک وخالی از سکنه شد .دو عراده توپ موجود در
قلعه ارگ بم به تهران منتقل و کاربری نظامی قلعه پایان یافت .در واقع متعاقب صدور قانون احداث و توسعه معابر و
اقدامات شهرداریها و صدور قانون ثبت امالک در  1307فعالیت در زمینه شهرسازی و تغییر کالبدی شهرها گسترش
یافت .مهمترین تغییر کالبدی شهر بم پیدایش خیابانها ،میدانهای جدید ،تعریض خیابانهای قدیمی و استفاده از
الگوی رایج ایجاد خیابانکشی عمود بر هم بود .در این زمینه به فرمان رضاشاه در  1309غالمحسینخان عامری موظف
به احداث خیابانی در شهر بم گردید که به صورت عمودی از شمال به جنوب و از مرکز شهر به سمت جنوب آن امتداد
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داشت .این خیابان با درهم کوبیدن بخشی از بناهای شهر جدید بم واقع در خارج قلعه احداث گردید و بخشی از باغات
خوانین بم همانند :غالمحسین عامری ،سردار مجلل و ...را نیز در بر گرفت که با حصارکشی به احداث باغات وسیع
مرکبات ،خرما و عمارات اشرافی در وسط آنها پرداختند .اولین خیابان شهر بم را که انتهای شمالی آن به یخدان
بزرگ قدیم بم – حوالی محله سرابستان که درآن دوران به صورت گورستان عمومی شهر ،واقع در ناحیه غرب درآمده
بود ،خیابان بهمن نام گرفت (اسعدپور بهزادی131 :1379،؛ معینی فر .)119-120 :1376،برای برنامهریزی و توسعه
بم یک طرح طولی در نظر گرفته شد .در این دوره محدوده بم مانند اواخر دوره قاجار بود ،با این تفاوت که قسمت
جنوبی رودخانه وسط شهر یعنی محالت محداب ،قصر حمید و عیشآباد کنونی به محدوده بم افزوده شدند .در سالهای
بعد خیابانهای دیگری در بم ایجاد و به خیابان اصلی متصل شدند .به تدریج مغازهها و دکانها و ساختمانهای اداری
در خیابانهای مزبور احداث شدند (محالتی.)148/1 :1371،
بیمارستانی در شهر بم احداث گردید که در  1383با شماره ثبت  9588در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید
(طرح ویژه ساختاری و تفضیلی شهر بم .)36 /10 :1383،نخستین گام در راستای نوسازی بم ،تغییر نظام اداری
متناسب با نهادها و موسسات نوین ،تدوین قوانین مختلف مانند :ثبت امالک ،شهرداریها ،تعریف معابر و مسائل ناشی
از نوسازیها بود (سعیدی رضوانی .)143-144 :1371،ایجاد منازل جدید در کنار خیابانها ،اهمیت دادن به نمای
ساختمانها از دیگر ویژگیهای کالبدی شهر بم در این دوره است(محالتی .)158 /1 :1371،درباره مسائل مرتبط با
ساختار کالبدی بم ،گزارشها و ا سنادی در دست است .در گزارش و سندی در باره اجاره ملک مسکونی در بم و
اختصاص آن به اداره پست در (1307ساکما ،شماره سند  )240039877و گزارش حاکم شهرهای بم و نرماشیر،
فتحعلیخانی معروف به باباخان وکیل در خصوص مدارس دولتی و ملی بم و تقاضای افزایش اعانه مدرسه ملی پهلوی
و تشویق مدیر این مدرسه (آقای مدرسزاده موسس اصلی مدرسه مزبور) در  -1308به شماره  -297028606 -مورخ
 8/12/8موجود است .بر اساس این گزارش شهر بم در  1308دارای یک مدرسه اناث دولتی و یک باب مدرسه ذکور
دولتی و دو مدرسه ملی بوده که یکی از آنها از وجوه موقوفه(پدران) اداره میشد .یک باب از دو مدرسه ملی (به نام
مدرسه ملی پهلوی) از  1304در اثر رقابتهای محلی تأسیس شد و با استفاده از اعانه دولتی به مبلغ ماهی  25تومان
اداره میشد .افزایش هزینه های مدرسه موجب نگارش این نامه و تقاضای باباخان وکیل(حاکم وقت شهرهای بم و
نرماشیر) جهت افزایش اعانه ماهیانه مدرسه به میزان  50تومان و تشویق مدیر آن مدرسزاده شده است (ساکما،
شماره سند ،297028606 ،شماره میکرو فیلم .)209/163
متعاقب اصالح قانون تقسیمات کشوری در  1316ایران به  10استان و  49شهرستان تقسیم شد .شهر بم در استان
کرمان همراه با سیستان ،بلوچستان و هرمزگان و با مرکزیت  5شهر ،کرمان ،بم ،خاش ،زابل و بندرعباس در مجموع
استان هشتم کشور را تشکیل و بم به لحاظ بنیه اقتصادی به مرکزیت شهری در آمد .همچنین منطقه بم از چنان
اهمیتی برخوردار بود که نواحی رودبار جنوبی ،قلعه گنج ،جیرفت(سبزواران) ،کهنوج ،منوجان ،عنبر آباد ،فاریاب و
بخشهای گلباف ،راین ،ساردوئیه ،گلزار و الله زار ،مشیز(بردسیر) ،بندرعباس ،میناب ،جاسک ،قشم ،خاش ،قصرقند و
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ایر انشهر تابع شهرستان بم شدند؛ لذا نقش سیاسی و اداری جایگزین نقش نظامی بم شد .و شهر بم در کنار اهمیت
تجاری و کشاورزی به رشد فزاینده ساختار کالبدی و فضای شهری آن کمک کرد (محالتی.)151 /1 :1371،
در دوران مزبور مرمتهایی در بخش قدیم و تحوالت کالبدی در شهر جدید بم صورت گرفت که عبارتند از:
.2.1مرمتهای شهر و بخش قدیم بم
ارگ بم در طول تاریخ به دالیل انسانی و طبیعی در معرض تخریب قرار گرفته به گونهای که در زمینه بردن خاک ارگ
توسط اشخاص ناشناس« ،ابو عامری» شهردار وقت بم در  27آذر  1335نامهای برای حسین لبافزاده مأمور کشتارگاه
و قلعه بم ارسال نموده و در آن ،ضمن اشاره به یادداشت فرماندار وقت در زمینه برداشتن خاک قلعه ارگ بم توسط
افراد ناشناس ،به وی گوشزد نموده که در صورت عدم پیگیری و گزارش در این زمینه ،قیمت خاک به قراری یکصد
ریال از حقوق شما کسر خواهد شد و در صورت تکرار از کار بر کنار خواهید شد(توحیدی .)59 :1381،در واقع ارگ
بم در خالل سالهای  1309-1337که خالی از سکنه شده بود ،با بیشترین تخریب از سوی مردم مواجهه شد (باستانی
پاریزی4 :1385،؛ محالتی48 /1 :1371،و 14؛ بهرامی .)757-758 :1394 ،اما این موضوع به نوبه خود موجب غارت
و سرقت اشیاء عتیقه و باستانی موجود در قلعه بم شد؛ لذا وزارت داخله با ارسال نامهای به وزارت مالیه درخواست
نمود تا به منظور حفاظت آثار و اشیاء موجود و انجام تعمیرات باقی مانده؛ ارگ بم در اختیار شهرداری بم قرار گیرد
(اسعدپور بهزادی .)102 :1370،پس از آن درسال 1292ه.ش وزارت داخله براساس نامهای (ساکما ،شماره
 ،)240005057-416ضمن انعکاس تلگراف حاکم کرمان مبنی بر اهمیت و ضرورت مرمت ارگ تاریخی بم به وزارت
مالیه ،از آن وزارتخانه درخـواست نـمود تا قبل از خرابی بیشتر ارگ در این خصوص اقدام گردد .ادامه مکاتبات مذکور
منجر به اخذ تصمیم از سوی کابینه وقت در واگذاری محوطه ارگ بم به بلدیه شهر مذکور گردید(کریمیان67 :1386،؛
وزارت مسکن و شهرسازی استان کرمان :1383،طرح ویژه ساختاری و تفضیلی شهر بم.)36 /10 :
در واقع ارگ بم عالوه بر آن که در دوره قاجار مرمت و بازسازی شد ،دوبار نیز در دوران محمدرضاشاه مرمت گردید.
در  1337که مردم با خاکبرداریّ های مکرر راهی از مقابل ورودی مسجد به قلعه باز کرده و موجب تخریب آن شده
بودند ،تالشهای حسن درخشان و حمایت های مالی حاج ماشاءاهلل مصطفوی (تنها مأمور حفاظت از ارگ بم) موجب
شد تا توسط اداره فرهنگ و زیر نظر اداره کل باستانشناسی مرمت ارگ بم بخصوص در عمارت چهار فصل انجام شود.
عمارت قورخانه (سرباز خانه) نیز که تا سال  1309ه.ش به عنوان پاسگاه ژاندارمری استفاده میشد در 1337ش1959/م
توسط اداره فرهنگ حفاظت گردید ،با این وجود ،ارگ بم آسیب فراوان دیده بود تا آن که سرانجام در  1348حفاظت
از مجموعه ارگ بم سرلوحه کار دولت قرار گرفت (وزارت مسکن و شهرسازی استان کرمان :1383،طرح ویژه ساختاری
و تفضیلی شهر بم 59-6،/1 ،و  .)46-50مسجد جامع نیز در 1337ش مرمت شد و تا 1354ش فعال و مرکز برگزاری
نماز جمعه بود (توحیدی .)38-39 :1381،همچنین سالهای 1337-1336ش ،هم زمان با تعمیر پلههای ورودی
ساختمان چهارفصل ،داخل این بنا و برج دیدبانی اصلی قلعه را نیز سفید کردند .این تعمیر مقطعی و ناهماهنگ را
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اولین بازسازی بناهای ارگ بم بعد از ترک کامل آن در زمان پهلوی دانستهاند(مهریار .)46 :1383،در  1352سازمان
ملی حفاظت آثار باستانی ایران تعمیرات تدریجی قلعه باستانی بم را در دستور کار خود قرار داد ،لیکن به دلیل اندک
بودن اعتبارات مالی جهت مرمت ،تنها تعمیرات مختصری در ارگ حکومتی انجام گردید (کریمیان69-70 :1383،؛
طیاری )5-9 /5 :1376،وبه سنگفرش نمودن کوچههای ارگ بسنده شد .درب ورودی دروازه حکومتی قلعه بم نیز در
 1354ش در زمان ساخت فیلم سینمایی «صحرای تاتارها» به کارگردانی زولینی (کارگردان فرانسوی) نصب
گردید(توحیدی )59 ،46-47 :1381،و از ارگ بم برای تهیه این فیلم استفاده شد( .بهرامی.)759-760 :1394،
.2.2تحوالت کالبدی شهر جدید بم
بین سالهای  1320 -1340حوادثی مانند ورود ایران به جنگ جهانی دوم و پیامدهای آن ،استعفای رضاشاه و خروج
وی از کشور در کالبد شهرها اثر گذار بود .ضربه خوردنِ اقتصاد کشاورزی و مختل شدن زندگی کشاورزان ،صدور
کاالهای کشاورزی و کاهش رونق شهرها ،اختالل در برنامههای عمرانی شهرها و توقف رشد اقتصادی تا حدودی موجب
رکود نوسازی گردید که تا کودتای  28مرداد  1332تداوم یافت .با انجام برنامه دوم عمرانی ،سیستمهای پست ،تلگراف،
لولهکشی آب ،تأمین برق ،افزایش ادارات و امور خدماتی سرلوحه اصالحات دولت قرار گرفت (مشهدیزاده
دهاقانی .) 50 :1374،در حکومت محمدرضا ،شهرسازی در بخش و شهر جدید بم گسترش یافت به گونهای که در
 1332این شهر دارای  500دهنه مغازه برای تبادل کاالهای گوناگون بود (محالتی .)151 /1 :1371،در این میان عالوه
بر ادارات ،بیمارستانها ،مدارس و ...افتتاح شدند (بهرامی .)754 :1394 ،در سالهای  1320 -1330ساختار کالبدی
شهر بم با دگرگونی اساسی مواجه شد؛ چنان که در کنار خیابانها و راههای مراصالتی ،بازارها و مغازههای تازه با
محصوالت جدید احداث شدند (معینی فر .)123-124 :1376 ،در دوران مزبور فردی به نام آرشام عامری در توسعه
شهر بم نقش موثری ایفاء نمود.
در  1325اولین خیابان شهر بم که ناقص مانده بود با جهت شمال امتداد یافت ،و قسمت انتهایی بازار امیر را قطع
نموده و تا حوالی کوچه دارایی گسترش داده شد .در وسط خیابان مزبور میدانی به نام شهرداری احداث گردید.
همچنین از این میدان در بستر رودخانه قدیم خیابانی به طول  1100متر در جهت غرب کشیده شد که در انتهای
غربی آن میدان دیگری به نام ژاندارمری احداث گردید .پس از آن میدان فرمانداری به عنوان سومین میدان شهر در
انتهای جنوبی همان خیابان اول شهر ایجاد شد که با میدان شمالی فاصلهای در حدود  1100متر داشت .این مجموعه
در واقع یک خیابان طویل با جهت شمالی و جنوبی و یک خیابان غربی -شرقی که عمود بر دومی بود ،در شبکه عمومی
شهر ایجاد شد .مدتی بعد دو بازار به موازات بازار امیر در قسمت انتهایی خیابان کاشانی (اولین خیابان شهر) احداث
گردید.
بم در سالهای  1320-1340به دلیل گسترش باغات خرما و نخلستانها ،توسعهای به صورت واحدهای مسکونی
پراکنده و ناهمگن یافت ،به گونه ای که حتی باغات شهر را در بر گرفت .اما به علت وجود فضای کافی جهت گسترش
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شهر در اطراف باغات تا  1335این روند تداوم یافت که نتیجه نهایی آن افزوده شدن محالت و نواحی جدید در کنار
قدیمیترین محالت و مناطق بم بود .نه تنها شهر در این دوره به واسطه قناتها و منابع آبی کشاورزی (که اصوال در
روستاها انجام میشود) بخصوص در زمینه باغات حصارکشی شده و تفکیکیِ خرما رونق یافت ،بلکه به واسطه گسترش
بازارها در زمینه تجاری پیشرفت نمود.
بین سالهای  1335-1345توسعه شهر بم به سمت شرق از میدان مرکزی (میدان شهرداری) با گمانه زنی به سمت
جنوب شرقی و تبعیت از بستر رودخانه تا حمام کتو امتداد یافت و خیابان دیگری موازی اولین خیابان شهر به سمت
شمال از بستر رودخانه مزبور کشیده شد و تا نزدیکی ارگ گسترش داده شد .به این ترتیب فضاهای باز و خالی میان
محالت قدیم و جدید شهر از برجستهترین موارد توسعه شهر بم در دهه مزبور بود .عالوه بر این در بخشهای شمالی،
رودخانه شمال شهر و جنوبی ،بخصوص جنوبغربی که دارای باغات نخل فزاینده است به صورت درهم و پراکنده
توسعه یافت .همچنین در بخش غربی شهر یک سیل بند و تغییر جهت دادن رودخانه به صورت کمانی به سمت شمال
و در نهایت پیوستن آن به رودخانه شمال شهر صورت پذیرفت؛ اما در سالهای مزبور در بخش شمالشرقی شهر بم
توسعهای صورت نگرفت.
بین سالهای 1345-1355رشد اندامهای بم در قسمت شمال با همان سیستم کوچههای مستقیم و مسیرهای عمود
بر هم تداوم و تا ساحل راست رودخانه بم گسترده شد .در قسمت شرقی نیز ابتدا باقی مانده مسیر رودخانه قدیمی
وسط شهر به تصرف امتداد خیابان منشعب از میدان اولیه و اصلی شهر(شهرداری) در آمد که در نتیجه این خیابان به
میدان بزرگی منتهی گردید .سپس از میدان مزبور تا درب ورودی گورستان عمومی شهر یک خیابان کشیده شد که
دو طرف آن به تصرف مهاجران روستاهای بروات ،نارتیچ ،کرک ودارستان در آمد ،پیامد نهایی آن ایجاد محلهای با
بافت درهم در حاشیه شرقی دروازه ورودی روستاهایشان بود .شهر بم در قسمتهای شمالشرقی و شمالغربی به
صورت یکسان گسترش نیافت .همچنین در قسمت جنوب شرقی شهر ،بورس بازی زمین آغاز گردید (محالتی:1371،
166 /1؛ معینیفر .)119-124 :1376،ایجاد صنایع مونتاژ و کاهش فعالیتهای کشاورزیِ سنتی اثرات نابهنجاری در
بافت اقتصادی و اجتماعی روستاها ایجاد نمود(مشهدیزاده دهاقانی53 :1374 ،؛ معینیفر .)124 :1376،در این میان
هرچند حتی صنایع کوچک مونتاژ ابتدا در شهر بم برپا نشد ،اما نقش امور اداری و خدماتی آن افزایش یافت.
.3سیر توسعه فضایی و رشد بم در دوره پهلوی
در یک نگاه کلی تحوالت تاریخی -کالبدی و فضایی شهر بم در دوران نوسازی ،مدرنیته و دوره پهلوی در دو مقطع
صورت گرفت:
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.3.1ایجاد بافت میانی شهر بم ()1300-1342
این دوران از حکومت رضاشاه تا اصالحات ارضی  1342را در بر دارد که در خالل آن بافت تازهای در پیرامون بافت
قدیم ایجاد شد که بافت میانی آن را تشکیل داد و به تدریج هسته و بافت قدیمی را در بر گرفت که این روند تا دهه
 1340تداوم یافت .بافت میانی موجب تغییرات کالبدی در بخش قدیم بم شد که بر اساس آن خیابان کشیهای جدید
به عنوان اولین نمود شهرسازی خود را نشان داد .همچنین ساختمانها در لبه خیابانها احداث شد در حالی که
بخشهای عقب آنها دست نخورده باقی ماند .در مرحله بعد تخریب بافت قدیمی و کهن شهر همراه با ایجاد میدان(امام
خمینی فعلی) در مرکز و خیابانهای عمود برهم (پاسداران ،شریعتی و امام خمینی کنونی) احداث شد که بافت میانی
به موازات آنها گسترش یافت .عالوه بر این ایجاد پیاده رو و نما سازی در لبه خیابانها و درختکاری آنها در بافت
میانی انجام شد .با این وجود تعادل میان شهر با مزارع و باغات آن برقرار بود .همچنین ادارات به سبک جدید مانند
شهرداری ،فرمانداری ،اداره فرهنگ ،بهداری و ...در دو طرف شمالی -جنوبی خیابانهای جدید احداث گردید .در
ساختمانهای بافت میانی از نقشه منظم (به جای نقشههای پیچ در پیچ قدیم) و مصالح نسبتا جدیدی برای ساختمان
سازی استفاده شد ،اما سبک معماری همانند قبل بود و رشد شهر در مسیر تقسیم مزارع ،باغات و آبیاری آنها صورت
پذیرفت.
بدین ترتیب احداث خیابان ،میدانها ،فلکههای جدید ،تبدیل بخشی از بازار به خیابان ،عبور خیابانها از داخل برخی
محالت قدیمی و توسعه مرکزیت اداری انجام گردید .در این میان ایجاد ساختمانهای غیربومی و توسعه بدون ضابطه،
ضربه مهلکی به بافت اندام وار(کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی) شهر وارد نمود و عالوه بر آن استخوانبندی جدید کالبدی
در جوار راههای اصلی با الگوی شبکهای ایجاد گردید و کاربریهای جدید با بافت باز و متشکل از ساختمانها و بناهای
پراکنده که به هیچ وجه از بافت قدیمی تبعیت نمیکرد ،ظهور نمودند .عالوه بر این خیابانهای جدید و عریض با
ساختمان های متشکل از اسکلت فلزی و بتُن آرمه بافتِ جدید در بافت قدیمی نفود کرد .با این وجود هم زیستی دو
بافت قدیم و جدید در کالبد شهر تا حدودی تداوم یافت .عالوه بر خیابانها ،مراکز تجاری ،تجزیه طبقاتی و استقرار
مراکز دولتی در بخش های نوساز و مناسب احداث گردید ،اما بازار قدیمی تضعیف شد .همچنین ایجاد یک برشِ صلیبی
شکل در داخل بافت و یک میدان ،ایجاد شبکه اصلی دسترسی سواره ،ایجاد یک مجموعه عناصر جدید در خارج از
بافت قدیم نیز در بم ایجاد شد که کارخانهها ،راه آهن و ...در زمره آنهاست.
درباره تحوالت کالبدی شهر بم در دوره مزبور گزارشات و اسنادی وجود دارد .برای نمونه سند مرتبط با اخبار فرهنگی
شهرستان بم در خصوص برگزاری کنفرانس فرهنگیان و واگذاری زمین به اداره فرهنگ در  1336از سوی اداره فرهنگ
شهرستان بم -در نامه شماره - 900 -در  1336/2/15به امضای بهشتی -رئیس اداره فرهنگ شهرستان بم ،و تقاضای
پخش آن در برنامه رادیویی و جراید کشور(ساکما ،سند شماره .)297022362 -گزارش دیگر از سوی وزارت دارایی
مربوط به تقاضای واگذاری عمارت مخروبه خالصجات بم به اداره گمرگ در  1337به امضای موالیی (وزیر گمرکات و
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انحصارات) موجود است .ملک مزبور از امالک دولتی دارای پالک شماره 3823 -به مساحت چهارهزار متر و دارای دو
ساختمان قدیمی بوده است (ساکما ،سند شماره .)240039877 -همچنین گزارش دیگری از سوی وزارت گمرکات و
انحصارات درباره واگذاری عمارت مخروبه پالک  2823خالصه شهرستان بم به اداره گمرک در 37/3/18وبه شماره
 6605با امضای کریمی رئیس اداره ساختمان کل گمرک وجود دارد (ساکما ،سند شماره.)240039877 -
.3.2ایجاد بافت جدید ()1342 –1356
پس از اصالحات ارضی تا  1356رشد شهر نشینی ،ایجاد تحوالت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و توسعه کالبدی شهر
بم انجام شد .جذب کار و نیروی مهاجر و توسعه حاشیه نشینی ،شهر بم ضمن مرکزیت سیاسی به مرکز اداری و
خدماتی(مراکز بهداشتی ،درمانی ،آموزشی ،اداری ،فرهنگی ،تجاری) شهرستان تبدیل گردید .در زمینه اقتصادی افول
کارگاههای پارچه بافی در برابر منسوجات خارجی و فرش ماشینی به جای دست بافت ،رونق صنایع کارخانهای ،پیدایش
شبکه های ارتباطی بخصوص در میان روستاها و بم ،تبدیل آن به یک شهر مرکزیِ پیرامون روستاها ،بهرهمندی از راه
آهن و ارتباط محوری راههای مهم و گسترش سکونت مهاجران روستایی در حواشی بم صورت گرفت.
در واقع بافت جدید بم در گرداگرد بافت قبلی شهر ایجاد شد .با اقدامات عمرانی از قبیل خیابانکشی ،آسفالت،
ساختمانهای اداری ،سیستم لولهکشی آب آشامیدنی و مصرفی ،گسترش ساختمان سازی توسط بخش خصوصی،
افزایش مهاجرت ها ،ساخت و ساز داخل شهرها ،رواج شدید بورس بازی ،گسترش حاشیه نشینی ،گسترش فیزیکی
شهر بدون هیچ ضابطه قانونی و کنترل سازمانهای دولتی ،پُرشدن فضاهای خالی میان محالت قدیم و جدید نمود
یافت .بین سالهای  1345 -1355شهر بم به غیر از نواحی شمالغربی و شمالشرقی ،در بقیه جهات به صورت تقریبا
یکسان گسترش یافت و شهر در سمت شمال تا ساحل راست رود بم با مسیرهای عمود و کوچههای مستقیم پیشرفت
نمود .عالوه بر این وجود بافت متراکم واحدهای مسکونی و معابر به دلیل عدم وجود باغات و ظاهر متفاوت محالت
شمالغربی  ،غرب و نواحی جنوبی بم در دوره مزبور صورت پذیرفت .در این دوران میادین شهرداری ،فرمانداری و
ژاندارمری احداث شدند .عالوه بر این اولین خیابان(بهمن) ،دومین خیابان در امتداد خیابان اول و سومین خیابان عمود
بر خیابان اول همراه با  3بازار موازی به عنوان مراکز عمده فروشی در شهر بم برپا شدند .در سمت جنوبشرقی شهر
بم نیز بورس بازی ،خریداری و تفکیک قطعات اراضی میان محالت عیشآباد باال و پایین ،تقسیم باغات فخرآباد به
قطعات کوچک ،احداث یک خیابان با کوچههای عمود بر آن و فروختن آن به مهاجر نشینهای بم ،بروات و نرماشیر
بروز یافت.
درباره تحوالت کالبدی بم در دوره مزبور گزارشی از سوی دفتر اعتبارات درباره افزایش بودجه جهت تکمیل ساختمان
دبستان پروین و تهیه وسایل آن در  1344در بم ،به شماره /4535د.ع در  1344/11/30با امضای رادمند-دبیر هیئت
عامل برنامه وجود دارد (ساکما ،سند شماره ،220/9172 -طرح شماره .)510201 -همچنین اسناد وگزارشهایی مبنی
بر طرح لولهکشی آب بم وجود دارد؛ از جمله :گزارشی از گروه مهندسان مشاور آبکار -عضو انجمن مهندسان مشاور
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ایران در  1347/10/3خطاب به سازمان برنامه کمیته عمران شهروره در زمینه استرداد سپرده حُسن انجام کار چاه
شهرداری بم به شماره  2001/771در دست است (ساکما ،شماره سند .)220/9756 -گزارش بعدی در خصوص طرح
عمرانی تأمین آب مشروب وآشامیدنی شهر بم از سوی سازمان برنامه مورخ  1352/7/7به امضای محمد تقی
نورایی(رئیس دفتر اعتبارات طرحها) است (ساکما ،شماره سند .)220002324 -سند دیگری درباره کار پروژه لولهکشی
آب شهر بم از سوی سازمان برنامه باستناد نامه شماره  536-مورخ  47/4/42و پرداخت کلیه هزینههای آن به صورت
اقساطی با امضای رئیس کمیته عمران شهروره -ممقانی موجود است(ساکما ،شماره سند.)220/9756 -
از  1354به بعد بم در نتیجه توسعه اقتصادی و سیاسی به مرکزیت اداری -سیاسی تبدیل شد و در زمینه کشاورزی
شهرهای جیرفت و بروات جایگزین بم شدند .عالوه بر این بم به یک استراحتگاه و توقفگاه بین راهی تبدیل شد و پس
از آن در نتیجه تغییر راه ارتباطی شهرهای کرمان -زاهدان و متمایل شدن آن اندکی به سمت جنوب ،موجب اتصال
شبکههای خیابانی شهر با انشعابات به جاده و گسترش شهر به سمت جنوب ،جنوبغربی و غرب شد (محالتی:1371،
ج.)166 ،1
.3.3رشد حاشیه نشینی
«حاشیه نشینی» در مفهوم کلی به کسی اطالق میگردد که در شهر سکونت دارد ،اما به عللی نتوانسته جذب نظام
اقتصادی شهر شود و از خدمات شهری استفاده کند (انتظاری91 :1368،؛ عابدین درکوش .)137 :1364رشد حاشیه
نشینی از مهمترین تحوالت کالبدی دراین دوره است که در نتیجه سکنی گزیدن مهاجران و اسکان روستائیان در شهر
به دالیل مختلف (مشهدیزاده دهاقانی ،)119 ،137 ،141 :1374،از جمله تفاوتهای مذهبی ،نژادی و زبانی ،پایگاه
اجتماعی ،در آمد اقتصادی ،شغل و...است که عواقبی همانند تخریب اراضی کشاورزی و باغات پیرامون شهرها ،مختل
کردن برنامههای توسعه شهری و ...را به ارمغان میآورد(بهادری :1382 ،ج .)204-205 ،1در  1335حدود  20/1درصد
از جمعیت شهرستان بم در شهرها اقامت داشتند ،اما پس از آن جمعیت این شهر در نتیجه ورود مهاجران افزایش
یافت.
شهر بم به لحاظ قرار گرفتن در حاشیه کویر و موقعیت خاص طبیعی محدودیتی برای توسعه ندارد .با این وجود عواملی
همانند تأمین آب ،مسیلهای شرقی و غربی ،مسیل عریض شمالی آن (که اغلب خشک و مانع از توسعه شهر به سمت
شمال و شمالغربی است) ،اتصال نواحی شمال و شمالشرق آن با اراضی کویری ،مسیلهای غربی و اراضی
شنی(بخصوص در غرب آن) ،باغات گسترده و وسیع ،گورستان عمومی در حاشیه شرقی مانع از توسعه شهر است ،اما
در جنوب شهر مشکل عمدهای برای توسعه وجود ندارد .به تدریج افزایش جمعیت در بم و عواملی همانند :پایین بودن
قیمت اراضی بایر و حواشی شهر ،دسترسی راحت تر روستائیان به راه ارتباطی با روستای خود (محالتی/1 :1371،
 ،) 213موجب سکنی گزیدن برخی از سکنه و مهاجران به حاشیه ارگ بم و حواشی شرقی ،جنوبشرقی و غربی شد
که از امکانات رفاهی ،فرهنگی ،آموزشی و فضای سبز مناسب برخوردار نبوده ،همچنین خانوادههای حاشیه نشین بم،
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دارای جمعیت بسیار بوده و فقر و بیکاری و جرائم اجتماعی در میان آنها باالست .به عالوه منازل مسکونی آنان غالبا
در جوار یکدیگر و در اطراف کوچههای عمود بر هم شکل گرفته و راههای ارتباطی تا حدودی در کنار واقع شده و
فضاهای بایر و باز از زباله و اشیای کهنه آکنده است .عالوه بر حاشیهنشینی وجود بافتهای خالی و قطعات پراکنده
که نه تنها از نظر سیمای شهر ،چهرهای نامناسب بدان بخشیده ،بلکه دارای مخاطراتی از نظر اقتصادی و امنیت
اجتماعی است که از دیگر مشکالت کالبدی بم است .با این وجود اغلب ساخت و سازها به صورت عمودی صورت گرفته
است (وزارت مسکن و شهر سازی کرمان :1375،طرح جامع شهر و شهرستان بم .) 8 /7 ،مدرسه احمدیه یک بنای
تاریخی مربوط به دورۀ پهلوی است .خانه سروش زابلستانی واقع در محله کوزران در شهر بم از دیگر بناهای تاریخی
مربوط به دورۀ پهلوی در شهر بم است.
نتیجهگیری
ایران در دوره قاجار با مدرنیته غربی مواجهه شد که از دوران ناصرالدین شاه قاجار و در آستانه انقالب مشروطه در
ساختارهای جامعه ایران و از جمله شهرسازی و فضای کالبدی شهرها تحوالتی را بر جای نهاد که ابتدا از شهر تهران
آغاز و سپس در شهرهای دیگر اعمال شد .اما از آنجایی که در دوره قاجار ایران در دوران گذار از سنت به مدرنیته بود،
تغییرات کالبدی شه رها چندان محسوس نبود و از شهرسازی سبک صفوی و سبک تهران به صورت تلفیقی استفاده
میشد .با تشکیل سلسله پهلوی توسط رضا شاه ،از آنجایی که وی تحت تأثیر جریانهای مدرنیزاسیون ،باستان گرایی،
نظامی گری ،استفاده از خارجیان در ساخت ابنیه صنعتی و کارخانجات قرار داشت ،به ایجاد بناهای تلفیقی توجه نمود.
تحوالت کالبدی شهرها در  1312از شهر تهران و طراحی جدید آن با تهیه اولین نقشه خیابانها ،تخریب دارالخالفه
ناصری و ایجاد خیابانهای جدید با محورهای شرقی -غربی و شمالی -جنوبی(چلیپایی) ،ایجاد میدانها ،تعریض معابر
وشکل گیری بخش های شمالی شهر آغاز شد که پس از آن در سراسر شهرهای مهم به کار برده شد که در نتیجه آن
به سازمان محلهای و بازارهای اصلی شهرها ضربهای مهلک وارد آمد .در دوران رضا شاه پهلوی تغییرات گستردهای در
ساختار شهری و نظام بوروکراسی اداری و نهادهای حکومتی پدیدار شد .شهرهای سنتی (در برابر صنعتی) متعاقب
تخریب برج و باروها ،احداث میادین و ساختمانهای جدید حکومتی ،خیابانکشیها و…دراین دگرگونیها سهیم
شدند .در دوران رضا شاه متعاقب خروج نظامیان از قلعه و بخش قدیم بم کاربری نظامی ارگ خاتمه یافت .پس از آن
خیابان چلیپاییِ عمود از شمال به جنوب در شهر بم احداث شد که بخشی از باغات اشراف همانند سردار مجلل را نیز
شامل میشد .در  1316ه.ق بم مرکزیت شهری یافت و خیابانهای مرکزی شهر ایجاد شدند .در سالهای بعد
خیابانهای دیگری به خیابان اصلی شهر متصل گردید و به تدریج مغازهها ،ساختمانهای ادارای و جدید درجوار
خیابان های مزبور احداث گردید .عالوه بر این در آغاز دوره پهلوی به دلیل کندی رشد جمعیت و بطئی بودن توسعه
کالبدی شهر ،دگرگونی در نظام شهری و معماری محدود به بافتهای نوساز،محالت اعیاننشین ،ساختمانهای
حکومتی ،میدانها و خیابانهای اصلی شهر بود ،اما با این وجود بخش اعظم ساکنین شهر در محالت قدیمی زندگی
می کردند .این موضوع بیانگر تعامل مثبت میان سنت و مدرنیته در زمینه کالبد شهری است .با این وجود به دالیلی
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همانند عدم تغییر آنچنانی نقش و عملکرد شهرها نسبت به دوره قبل ،تداوم بنیانهای اقتصادی و نظام زمینداری؛
تغییرات مزبور باعث دگرگونی بنیادی ،همه جانبه و فراگیر در نظام کالبدی ـ ساختاری و سیمای شهری کشور
نشد.عالوه بر این تغییرات انجام گرفته عمدتاً شکلی بود چون نه از نقش نوین شهری ـ مثل عملکرد شهر در کشورهای
صنعتی برخوردار بود و نه از ضرورتها و الزامات شهرنشینی جدید ناشی شده بود .سالهای  1320 -1332ه.ش آغاز
گر واقعی دگرگونی نظام شهری در ایران میباشد .در این راستا شهرهای قدیم در حال فروریزی و شهرهای جدید در
حال شکلگیری بودند.متعاقب اصالحات ارضی و فروریزی اقتداراربابان و زمینداران ،سیل مهاجرتهای روستائیان به
شهرها ،ایجاد مشاغل جدید متنوع ،طرح حقوق شهروندی ،گروهبندیهای جدید اجتماعی ،رشد صنایع مونتاژی و
مصرفی ،تبدیل شهرها به مراکز تولیدعلم ،ثروت و ...موجب دگرگونی (هرچند به صورت کُند) در عملکرد ،ساختار و
سیمای شهرها در بنای ساختمانهای حکومتی ،خیابانها ،میادین ،محالت شهر تهران و سایر شهرهای بزرگ گردید.
در این میان شهر جدید بم نیز گسترش یافت به گونهای که در خالل سالهای  1320-1330دارای مغازههای بسیار(بالغ
بر  500باب) ،راهها ،ادارات ،بیمارستانها و مدارس جدید و ورود محصوالت جدیدی در بازارهای آن گردید .عالوه بر
این ارگ و قلعه قدیمی شهر مرمت شد و شهردار بم موظف ِرسیدگی به امور قلعه بم شد .مدتی بعد در  1337عمارت
چهارفصل ،قورخانه و مسجد جامع و در  1352سنگفرش آن انجام گردید .در  1336تحوالت شهرسازی در ایران موج
تازهای یافت؛ به گونهای که متعاقب تداوم گرایش به مدرنیزاسیون ،تجدد طلبی و غرب ستایی ،تعداد  5برنامه توسعه
اقتصادی در ایران برنامه ریزی شد که بخشهایی از آن تحوالت کالبدی شهرها را در بر میگرفت.اما نکته اساسی در
روند تحوالت تاریخی -کالبدی شهر بم از تأسیس سلسله پهلوی تا اصالحات ارضی در  ،1342ایجاد بافت میانی شهر
بم درپیرامون بافت قدیم آن بود که خیابان کشیهای جدید در آن به عنوان اولین نمود تحول کالبدی شهر خود را
نشان داد .تخریب بافت قدیمی ،تبدیل بخشی از بازار به خیابان ،احداث میدان در مرکز شهر و خیابانهای عمود بر
هم ،برپایی ساختمانها در لبه خیابانها ،ادارات به سبک جدید مانند شهرداری ،فرمانداری ،اداره فرهنگ ،بهداری و...
با نقشه جدید و رشد شهر در مسیر تقسیم مزارع ،باغات و آبیاری آنها در دوره مزبورصورت پذیرفت.هر چند بافت
جدید در بافت قدیمی نفود کرد ،با این وجود هم زیستی دو بافت قدیم و جدید در کالبد شهر تا حدودی تداوم یافت.
دومین تحول تاریخی – کالبدی شهر بم ایجاد بافت جدید شهر در ( )1342 – 1356بود .در این میان متعاقب جذب
کار و نیروی مهاجر و توسعه حاشیه نشینی ،شهر بم ضمن مرکزیت سیاسی به مرکز اداری و خدماتی(مراکز بهداشتی،
درمانی ،آموزشی ،اداری ،فرهنگی ،تجاری) شهرستان تبدیل گردید .در دوره مزبور توسعه شهر بم در سمت شمال تا
ساحل راست رود بم با مسیرهای عمود و کوچه های مستقیم صورت گرفت و میادین سه گانه در آن احداث گردید.
عالوه بر این وجود بافت متراکم واحدهای مسکونی و معابر به دلیل عدم وجود باغات و ظاهر متفاوت محالت شمال
غربی و غرب و نواحی جنوبی شهر بم در دوره مزبور صورت پذیرفت .همچنین در سمت جنوبشرقی بم نیز بورس
بازی زمین و فروش آن به مهاجر نشین های بم ،بروات و نرماشیر بروز یافت ،که روند حاشیه نشینی در این شهر را
گسترش داد.
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