
International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 1 

 

 شیراز شهر در  یشناسی خانه های دوره قاجارآسیب 

 ) نمونه موردی خانه بصیری(

 
 3ایمان وطنی, 2حسین یوسفی ، *1محمد قائدشرفی

 
 ،شیراز،شیراز واحد یاسالم آزاد دانشگاه دانشکده هنر و معماری،یارشد معمار یکارشناس یدانشجو 1

 m.ghaedsharafi_art@yahoo.com.ایران
 h.yousefi_art@yahoo.comایرانراز،یش ، شیراز واحد یاسالم آزاد دانشگاه دانشکده هنر و معماری،یارشد معمار یشناسکار یدانشجو 2

 vatani102co@gmail.comایرانراز،یش ، شیراز واحد یاسالم آزاد دانشگاه دانشکده هنر و معماری،یارشد معمار یکارشناس یدانشجو 3

 

 

 

 

 چكیده
شهر شیراز از لحاظ دارا بودن بناهای تاریخی جزو شهرهایی است که صدها خانه ی تاریخی را در دوره های مختلف دارا 

لی از آنها صورت نگرفته است. است و با وجود تعدد عناصر تزئینی و معماری در این دوره ها تا به حال دسته بندی کام

امروزه به دلیل قرار گرفتن این خانه ها در بافت فرسوده و زندگی افراد کم درآمد در این محل ها , تغییر شیوه ی زندگی 

, تبدیل زندگی به مقیاس ماشینی , از دست دادن جذابیت و کم توجهی مسئولین مربوطه اکثر این خانه ها رو به خرابی 

ی , معرفی و آسیب شناسی این گونه خانه ها نیاز است. روش تحقیق در این مقاله به صورت مشاهده ای , رفته و بررس

میدانی و تفسیری بوده و نتایج حاصل از این تحقیق  نشان میدهد که خانه های سنتی و درونگرای شهر شیراز در زمان 

هرهای تبریز و قزوین دچار تغییرات کمتری در پالن هجوم معماری مدرن به ایران به دلیل دوری از پایتخت نسبت به ش

و تزیینات شده و همچنان عناصر بارز خود را حفظ کرده و همین امر باعث شده که در دوره ی قاجار تزئینات منحصر به 

ریت با مدی فرسودگی رفته واین بناهای ارزشمند رو به  دوران معاصر به دلیل کم توجهی فرد این دوره حفظ شود ولی در

از این خانه ها  در حفظ فرهنگ و ارزش های معماری سنتی گام برداشت و با جذب توریست و گردشگر به جا می توان

 درآمدزایی به سزایی کسب کرد.
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  مقدمه

 

 معرفی و تاریخچه شهر شیراز

هجری به دست محمدبن یوسف صورت گرفت و از روایت شیراز نامه مستقاد میشود که  47شهر شیراز در سال  احداث

طرح نخستین این شهر مانند دیگر شهرهای فارس )داراب, فیروزآباد و بیشابور( دایره شکل بوده است. شیراز در آغاز شهری 

ی حصار یاد کرده است که دارای کهن دژ و ربض بوده و به بی حصار بوده است. اصطخری از شهر شیراز به عنوان شهری ب

مرور زمان به دلیل نا امنی موجود در اواخر دوره ی آل بویه , ابوکالیجار دیلمی را مجبور ساخت برای جلوگیری از تجاوز 

ا و محله های گام محیط داشت و این خود دلیلی بر به وجود آمدن دروازه ه 12511دشمنان حصاری دور شهر بنا کنند که 

مختلف شهر شیراز شد. به گفته ی مقدسی در قرن چهارم شیراز هشت دروازه داشته است که عبارت است از: دروازه 

اصطخر, دروازه شوشتر, دروازه بند آستانه, دروازه غسان, دروازه سلم, دروازه کوار,  دروازه منذر, دروازه فهندرکه در قرن 

  رجوع شود.( 1)به جدول شماره  دروازه کاهش یافت. ششت و در دوره ی زندیان به دروازه افزایش یاف نُههشتم به 

 

 ]2[: دروازه های قدیمی و موقعیت آنها در شهر شیراز 1جدول شماره 
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 محله های قدیم شیراز

د, مانند: اسحاق بیگ , محله های شیراز دارای سه دسته بندی بوده است که پنج محله ی آن را حیدری خانه گوین

پنج محله دیگر را نعمتی خانه گویند, مانند: محله درب سلم , محله سر  بازار مرغ , باالکفت , درب شاهزاده و میدان شاه.

باغ , سر دزک , سنگ سیاه و لب آب و محله ی آخر محله ی یهودیان بوده است که از این دو عنوان خارج است. عموم 

ز از آجر و گل ساخته و با چوب پوشیده شده بود و اولین نفری که سقف پنج خانه ی خود را مانند خانه های محالت شیرا

فرنگستان یک تخته آهن انداخته جناب میرزا علی محمدخان قوام الملک شیرازی و سپس جناب میرزا احمدخان موید 

پشت بام عموم خانه های شیراز با تخته آهن  شیرازی این کار را کرده اند و ناصرالدین شاه دستور داد که با اندک زمان

 رجوع شود.( 1)به عکس شماره ]2[ .اندود شود

 

 
 ]2[: محله های قدیمی و موقعیت آنها در شهر شیراز 1عكس شماره 

 

 معرفی بافت فرسوده

ا از آنجا سرچشمه گرفته و به دلیل فرسودگی بافت فرسوده به آن دسته از تقسیمات شهری گویند که معموال هسته ی شهره

کالبدی و عدم برخورداری از دسترسی ها , تاسیسات شهری و خدمات , نسبت به سایر نقاط شهر آسیب پذیرتر بوده و از 

 مردماینکه ,امکان امکان این شرایط اقتصادی کمتری نسبت به بافت های دیگر شهری برخوردار است و به دلیل فقر ساکنین 

ود به نوسازی و بازسازی آنها دست بزنند وجود ندارد و سرمایه گذاران نیز عالقه ای به سرمایه گذادی در چنین بافت هایی را خ

ندارند. ویژگی های بافت فرسوده عبارتند از : قدمت بنا )عمر بنا( , تعداد طبقات , نوع مصالح , دسترسی ها و زیرساخت های 

بافت های فرسوده به دسته های بافت دارای میراث شهری , بافت فاقد د. ]8[افت می باشدشهری که جزو شاخصه های این ب

که با ارزش ترین این قسمت ها بافت  ]8[میراث شهری و بافت های حاشیه ای )سکونتگاههای غیر رسمی( تقسیم می شود 

شکل گیری هسته ی شهرها در آن می  دارای میراث شهری است که به دلیل دارا بودن عناصر قوی و غنی فرهنگی و همچنین

 توان درآمدزایی , ایجاد شغل , حفظ فرهنگ و تاریخ شهر را در آنها بازسازی و احیا کرد.
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و جهانگردی  گردشگری  

جهانگردی، پدیده ای است که از دیر باز در جوامع انسانی مختلف وجود داشته اما با ورود به عصر مدرن به صورت یک صنعت 

ده و مورد توجه بسیاری از کشورهای دنیا قرار گرفته و هرساله با رشد و توسعه این صنعت چند وجهی مواجه سودآور در آم

اما کامال متفاوت بوده،  است. نگاه کشورهای مختلف دنیا به توسعه جهانگردی با اهداف مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی

داده اند، بدین دلیل که جهانگردی به سرعت رشد یافته و به بزرگ  توسعه اقتصادی را درجه اول اهمیت قرار اکثر کشورها،

ترین صنعت دنیا تبدیل شده و منافع عمده اقتصادی و تولید سرمایه را به اقتصاد ملی کشورهای وارد کرده است. از دیدگاه 

مینه اشتغال، سرمایه اقتصادی اصلی ترین کارکرد صنعت جهانگردی کسب در آمدهای ارزی، توزیع مجدد درآمد، ایجاد ز

 .]14[گذاری و ایجاد ارزش افزوده، فروش کاالها و خدمات موردنیاز گردشگرها است

گردشگری به عنوان صنعتی نوپا در سال های اخیر تاثیرات زیادی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جهان داشته است. 

ی، کمک به سرمایه گذاری در میراث فرهنگی و جلوگیری از برون ایجاد اشتغال، ارزآوری، تعادل منطقه ای، کمک به صلح جهان

اکنون در آستانه هزاره سوم میالدی، درآمدهای حاصل از . ]5[کوچی جمعیت و مانند آن، از جمله مزایای این صنعت بوده است

طبیعی، فرهنگی، تاریخی  گردشگری در جهان فراتر از چند صد میلیارد دالر است. سهم کشور ما با همه توان ها و جاذبه های

و هنری از این فعالیت فوق العاده ناچیز است. در عین حال عملکرد برنامه های توسعه گویای آن است که به علت وابستگی 

بیش از حد کشور به صادرات نفت خام، اقتصاد ما در مقابل نوسان قیمت های بین المللی انرژی بسیار آسیب پذیر بوده است. 

و احوالی توسعه گردشگری یکی از گزینه هایی بوده است که به موازات سیاست های توسعه صادرات غیر نفتی  در چنین اوضاع

گردشگری عبارت است از گذران اختیاری مدتی از اوقات فراغت  .]11[به عنوان راه برون رفت از بحران ها پیشنهاد شده است

و یا در عصر مدرن؛ گردشگری  ]9[داری از لذت های گردشگریخود در مکانی غیر از محل سکونت دائمی به قصد بهره بر

نتیجه مدرنیته است. فرار از زندگی ماشینی، گذران اوقات فراقت، سفر، تجربه، تفریح، لذت بردن، آسایش طلبی، برتری جویی و 

نعتی در اختیار سود جویی است. گردشگری مدرن پناه بردن به لذتهای جسمانی و سودجویی است. گردشگری پدیده ایست ص

سرمایه داری. سرمایه داری بخشی از کره زمین)دریا، آفتاب، ماسه، کوهستان برف گیر( را تبدیل به جایگاهی برای لذت بردن 

 .] 7[گردشگر و سودجویی صنعت توریسم کرده است

به جایی غیر از مکانی که در گردشگر کسی است که به منظور تفریح، بازدید از نقاط دیدنی، معالجه، تجارت، ورزش یا زیارت، 

 . ]16[ساعت کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد27آن اقامت دارد سفر می کند، مشروط براین که حداقل مدت اقامت او از 

توریست برای ساکنین یک منطقه معین مهم است به دلیل اینکه توریسم اشتغال، منابع درآمد بیشتر و بهبود مهارت های 

گردشگرانی  -1بطورکلی می توان گردشگران را برحسب نوع گردشگری به دو دسته تقسیم نمود:  .کندتخصصی را فراهم می 

 ]13[ (گردشگرانی که اهل یا مقیم آن کشورند)گردشگر داخلی یا بومی -2که از خارج کشور وارد می شوند)گردشگر خارجی( 

جاذبه  -2جاذبه های طبیعی)اکوتوریسم(  -1ی شوند همچنین گردشگری از نظر جاذبه های گردشگری به پنج گروه تقسیم م .

گردشگری نقش ها و . ]12[جاذبه های ورزشی -5 و تاریخی جاذبه های فرهنگی -7جاذبه های مذهب  -3های اقتصادی 

 .کارکردهای مختلفی دارد که در اینجا فقط به دو نقش و کارکرد آن پرداخته می شود

  

 كاركرداقتصادی

از اقتصادی ترین فعالیت ها در چرخه ملی کشورها، به خصوص از جهت اشتغال و ارزآوری و رونق مناطق گردشگری امروز یکی 

مختلف تلقی می شود که عالوه برآن دارای مزایای ارتباطی، سیاسی، فرهنگی تأثیرات بین الملل خاصی است. به همین دلیل 

طبیعی هستند و از این فعالیت به منزله ابزاری راهبردی در اغلب کشورهای جهان که دارای میراث فرهنگی غنی و نیز مناطق 

اجتماعی آن ناحیه  -توسعه گردشگری در هر منطقه باعث رشد و پیشرفت اقتصادی. ]3[توسعه اقتصادی استفاده می کنند

 . ]19[گردیده است، بنابراین می تواند به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه مورد توجه قرار گیرد
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 توریسم تاریخی , فرهنگی و اجتماعیرد كارك

گردشگری فرهنگی از انواع بسیار مهم گردشگری در جهان امروز به شمار می رود و می تواند نقش بسیار مهمی در کاهش فقر 

. در مناطق محروم و دور افتاده که دارای منابع غنی فرهنگی و غیرمادی نظیر آداب و رسوم و فولکلور هستند، بازی کند

ایش درک متقابل، برانگیختن حس احترام و خوش نگری به جامعه و فرهنگ حاکم، توجه به هنرهای محلی )به ویژه، افز

همچنین تغییر در . ]4[موسیقی، تئاتر و صنایع دستی( را می توان از جمله نقش های اجتماعی و فرهنگی گردشگری برشمرد

جاد فرصت های جدید اجتماعی برای ساکنان، کاهش نابرابری های ساختار اجتماعی و نیز تغییر در نقش های اجتماعی، ای

 . ]18[اجتماعی و کمک به حفظ میراث فرهنگی از دیگر نقش های مهم صنعت گردشگری در این زمینه به حساب می آید

با نظری بلند و در جوامع امروز، باید  و تاریخی باتوجه به تأثیر شگرف گردشگری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 . ]15[مدیریتی عالمانه، آگاهانه و با برنامه ریزی صحیح، در جهت گسترش آن تالش کرده و آثار منفی آن را به حداقل، رسانید

ایران، سرزمینی چهار فصل و با تمدنی چند هزارساله، از جاذبه های متنو ع و منحصر به فرد تاریخی، مذهبی، فرهنگی، طبیعی 

ار است. به همین دلیل در رتبه بندی جهانی از نظر برخورداری از جاذبه های گردشگری در ردیف ده کشور اول و غیره برخورد

  .و جزء پنج کشور اول جهان از نظر تنوع گردشگری است] 11[جهان قرار دارد

 

 درآمد گردشگری از آثار تاریخی در شهر شیراز

در شهر شیراز  1392ریخی و باستانی آن شهرها است طبق آمار سال یکی از مهمترین روش های درآمدی در شهرها آثار تا

نزدیک به ده میلیارد ریال حاصل از بازدید از اماکن تاریخی شیراز در نوروز این سال گزارش شده است که این خود نشان 

بیشتری به این خانه ها دهنده ی ارزش معنوی ، فرهنگی و ریالی اینگونه بناهای تاریخی در شهر شیراز است که باید توجه 

خانه ی تاریخی در فهرست آثار میراث فرهنگی  381هزار پالک با ارزش وجوددارد اما تنها  6داشت. هم اکنون در شهر شیراز 

ثبت شده اند و همچنین بی توجهی به مرمت و نگه داشت این خانه ها باعث از بین رفتن هویت شهر شده است بدلیل متروکه 

یخی این خانه ها تبدیل به مکانهای امن معتادان و بی خانمان ها شده است. این خانه ها عمدتاٌ در بافت های بودن بناهای تار

تاریخی شهر شیراز قرارگرفته است و این دلیلی بر تخریب این خانه ها توسط مسئولین شده است. به گفته ی بصیری معاون 

یراث فرهنگی تعمیر و مرمت شده مکان نا امنی برای معتادان شده میراث فرهنگی استان فارس هر سقف خانه ای که توسط م

و هر سقف تعمیر نشده ای تبدیل به پناهگاه معتادان شده , بنابراین به جای تخریب این خانه ها و از بین بردن بافت همگن 

ناهای تاریخی در شهر شیراز باید به احیا و زنده سازی مناطق تاریخی و قدیمی شهرها پرداخته شود. مسئله ی دیگر تخریب ب

طرح توسعه می باشد که در محله ی اسکندری) گودعربان( در حال انجام است و در حال حاضر دو خانه ی تاریخی پورنواب و 

 حلی ساز تخریب شده است .

 
 معماری دوره ی قاجار

ری قبلی و پیش زمینه ای و فقط از دوره ی قاجار سرآغار وارد شدن معماری فرنگی به ایران است. معماریی که بدون یادگی

روی دیده ها , عکس ها , کارت پستال ها , تمبرها , عکس های روی  جعبه های شکالت بود است. تا قبل از این دوره معماری 

ه خانه ها, معماری سنتی با سلسله مراتب و درونگرایی بودند. معماری ایران از قدیم دارای چند اصل بوده که به خوبی در نمون

واری و درونگرایی  مردم ز بیهودگی , نیارش , خودبسندگی ,های این هنر نمایان شده است, این اصول چنین هستند: پرهیز ا

دوره ی اول  میتوانیم معماری قاجار از لحاظ تاثیرگذاری معماری اروپا را بر روی خود به سه دسته تقسیم کنیم. .  ]1[هستند

ی ایران شناخته می شود و شیوه ی اصفهانی دارد که هدف آن ادامه ی روند معماری سنتی معماری که به نام معماری سنت

ه  1313-1268ه ق( است. دوره ی دوم که از سال ) 1268-1211ایران است و مخصوص عوام و خواص مردم است که از سال)

ت که در این دوره است که معماری ق( است به دو دسته تقیسم می شود که دسته ی اول معماری سنتی شیوه ی اصفهانی اس

غرب شروع به وارد شدن به ایران می کند. این شیوه سنتی متعلق به عوام مردم است و دسته ی دوم که معماری تلفیقی شیوه 
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ی تهرانی است. اتفاقاتی که در این دوره می افتد احداث دارالفنون , تلفیق معماری نئوکالسیک غرب با معماری سنتی ایران 

ه ق( است به دو دسته ی معماری سنتی و معماری  1373-1313که مخصوص خاص می باشد. دوره ی سوم که ) است

تلفیقی تقسیم می شود که معماری سنتی شامل عوام مردم شده و معماری تلفیقی این دوره به دو دسته ی معماری تلفیقی و 

معماری نئوکالسیک غربی می معماری فرنگی به تقلید از معماری فرنگی تقسیم می شود,که معماری تلفیقی معماری خواص و 

این نوع سبک نیز شامل خواص  جامعه می باشد. فرآیند غربی شدن معماری  نمونه ی بارز آن قصر یاقوت است, کهپردازد,

جز تزیینات  ایران دوره ی قاجار ابتدا در دوره ی آقا محمدخان و فقط با تزیینات شروع می شود و در دوره ی فتحعلیشاه به

عناصر معماری نیز برای اولین بار وارد معماری ایران شده که در کاخ الله زار خود را نشان میدهد. بعد از آن در دوره ی 

محمدشاه نیز ادامه می یابد ولی اتفاق خاصی رخ نمی دهد تا آنکه در دوره ی ناصرالدین شاه به جز تزیینات و عناصر معماری , 

ای ساختمانها, پالنها, مصالح و پدیدار می شود که تکیه دولت, شمس العماره, باغ فردوس, قصر عشرت معماری غربی در نم

آباد, قصر شهرستانک نمونه ای از بناهایی هستند که تحت تاثیر آن بودند و عمارت های معیرالممالک, قصر یاقوت, عمارت 

, ایستگاه راه آهن, عمارت امین الدوله, کاخ ابیض و کاخ ملیجک اندرونی, عمارت خوابگاه, عمارت کامرانیه, عمارت پارک اتابک

منجمله بناهایی هستند که تبعیتی کامال اروپایی داشتند که عمدتا نئوکالسیک بودند و هیچگونه آثاری از معماری سنتی ایران 

 .در آن دیده نمی شود

 

 معرفی خانه های معروف دوره قاجار در شهر شیراز

های معروفی وجود دارد که در دوره ی زمانی خود متعلق به افراد سرشناس شیراز همچون دانشمندان ,  در شهر شیراز خانه

عارفان و دیگر شخصیت های برجسته بوده که در حال حاضر به عنوان موزه فرهنگ و یا موزه های فارس شناسی استفاده می 

و دیگر بناهایی که در  بناهای نصیرالملک,  ارت باغ عفیف آبادعم,  خانه زینت الملوک,  نارنجستان قوام: شود که عبارتند از 

 رجوع شود.( 3و  2عکس های شماره ,  2جدول شماره )به  نوع معماری خود بسیار ارزشمند و شاخص می باشند.

 

 ]نگارندگان[ نارنجستان قوام و تزیینات: 2جدول شماره 

 

 

 

 

 

  

 ()نگارندگان : نارنجستان قوام 3عكس شماره (ان)نگارندگ : تزیینات نارنجستان قوام 2عكس شماره 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 4 

 بصیری معرفی خانه

منزل مسکونی بصیری واقع در محله ی سنگ سیاه شیراز در بازارحاج زینل در یک کوچه فرعی قررار دارد و شمال ساختمان 

ده و سپس با اندک سرطویله , حوضخانه, یک حیاط مسکونی با حجره های اطراف است و  در گذشته منزل مسکونی بو

تغییرات به کاربری آموزشی ) مدرسه ( تغییر یافت. در تزیینات این بنا کاشی کاری نمای دیوارغربی حیاط خلوت که تاریخچه 

ی جنگ بوشهریها و انگلیسیها و سربازان طرفین را با نقوش و رنگ های بسیار متنوع نشان میدهد که درنوع خود بی نظیر 

آجری , گچکاری و موزاییک است و کف حیاط نیز آجر فرش است. نمای اندرونی که آجری و کف است نمای حیاط خلوت 

حیاط موزائیک گردیده است . سقف این بنا اردی و مصالح اصلی استفاده شده در آن آجر و گچ و خاک بوده و  نمای آجری آن  

درختان بعنوان تیرهای باربر استفاده شده که در طبقه به اواسط دوران قاجار  برمیگردد. سقف تاالرحوضخانه با چوب و تنه ی 

ی دوم آن دورادور هشتی تعبیه شده که چارچوب آنها نصب شده ولی موفق به اتمام آن نشده و نیمه کاره باقی مانده است. 

را از محل نمای دیوارهای حوضخانه دارای کتیبه ها و کاشی کاری های بسیار باارش و گران قیمت بوده که صاحب خانه آن

اصلی خود خارج و درحمام  مجاور حوضخانه در صندوقهانه چوبی قرارداده بود و درگوشه ای شمال شرقی حوضخانه تاالر 

وسیعی قراردارد که از بالکن حوضخانه راه ارتباط دارد و از حیاط مجاور نیز به وسیله ی راهرویی به حیاط مربوط می شود که 

گچبری انجام کرفته است. این تاالر که از نمونه های هنری دوره ی قاجاری محسوب می شود  در آن ترکیبی از آینه کاری و

سقف آن از چوب قاب سازی و روی آن با رنگ و روغن نقاشی شده است. درهای تاالر هم از چوب ساج و نظیر درهایی است 

د و در وسط هشتی حوضخانه ، حوض سنگی که در باغ قوام دیده میشود. درها با صدف بصورت زیبایی منبت کاری  شده ان

قرارداد به همراه بادگیر ) خیشخانی ( که در سقف هشتی تعبیه شده است. حوضخانه دارای هوای خنک و تهویه بطور کامل در 

آنجا انجام می پذیرد. داالن شمالی حوضخانه به حمام و به حیاط مجاور ارتباط دارد و سقف مدخل حمام و حیاط با کاشی 

معرق بسیار زیبایی کاشیکاری گردیده است .خزینه آبگرم حمام بوسیله چند ردیف پلکان سنگی به کف حمام مربوط می  های

شود سقف حمام دارای تزئینات آهک بری زیبایی است که نقوش زیبایی را نشان می دهد. حیاط شمالی که به منزله ی اندرون 

دبستانی استفاده می شد و صحن این حیاط وسیع و در وسط آن حوض  مجموعه بصیر دیوان استفاده می شد مدتها بصورت

بیضوی شکل که لبه و پاشویه آن از سنگ تهیه شده قراردارد در دوران مدرسه این حوض را برای بازی بچه ها با خاک انباشته 

ی پلکان سنگی به حیاط مربوط می  اند. در دورادور حیاط اتاقهای متعدد قرارداد که بین هر اتاق کفشکَن قراردارد که به وسیله

شود. در پیشانی نمای اتاقها یک حاشیه ی زیبای کاشیکاری هفت رنگ قراردارد که تصاویر زیبایی بر روی آنها دیده می شود. 

ساختمان های حیاط اندرون همه دو طبقه بوده و در طبقه زیرین آنها زیرزمین هایی به منظور داشتن فضای بیشتر و 

نفوذ رطوبت به طبقه دوم قراردارد. روی هم رفته مجموعه مذکور از نمونه های جالب در نوع خود محسوب می  جلوگیری از

 (4_7وعکس های شماره 7,  3)مراجعه شود به جدول شماره شود.

 

 ]نگارندگان[ مشخصات خانه بصیری: 3جدول شماره 

 خانه بصیری

 تاالر آینه کاری کاشیکاری ,  گچبری , سقف منبت کاری , خصوصیات بنا

 در مدخل اصلی وهشتی تغیر ایجادشده به منظور کاربری آموزشی تغییرات وملحقات

 

صاف )سقف هر اتاق با تزئیناتی مجزا با چوب نقش شده است که خود نشان دهنده زیبایی  سقف بنا

 و ارزش این بنا است(
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 ]نگارندگان[ : وضعیت خانه بصیری در دوره های قدیم و جدید4جدول شماره 

 شماره

 عكس

 وضعیت خانه در دوره معاصر وضعیت خانه در دوره گذشته

4 

  

5
 

 

 

6
 

  

7
 

  
 

 

 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 9 

 آسیب شناسی خانه  بصیری

به دلیل رسیدگی نشدن و رها شدن به حال خود با سرعت زیادی فرسوده و تخریب شده است و منزل مسکونی بصیری 

ز بی خانمان ها و معتادان برای مدت بسیار زیاد در آن , به سرقت رفتن آثار تاریخی همچنین زندگی کردن تعداد زیادی ا

همچون آینه کاری ها , کچ بری ها و کاشی کاری ها به تخریب این خانه دامن زده است و در اینجا فقط به اختصار چند نمونه 

 (5راجعه شود به جدول شماره از ده ها نمونه آسیب های جدی که بر این بنا وارده شده ذکر شده است.)م

 

 ]نگارندگان[ آسیب شناسی خانه بصیری: 5جدول شماره 

عدم  عامل مخل محل زمان نوع مصالح عكس ها

 تعادل

عارضه یا 

 آسیب

 

 

 راهروی جدید مالت و آجر

 ورودی

الحپوسیدگی مص تنش  

 فشاری

لتغییر شک  

 فشار زیاد
1 

 

 مالت و آجر

 چوب

طبقه دوم  جدید

 حوضخانه

ر اضافیبا  

الحپوسیدگی مص  

 رطوبت

تنش 

 فشاری

تخریب و 

 رانش
2 

 

 آینه کاری

 گچ

 ___ انسانی تاالر آینه جدید

 
هتخریب بدن  3 

 

 مالت و آجر

 چوب

سقف اتاق  جدید

های دورادور 

 حیاط

الحپوسیدگی مص  

 رسیدگی نشدن

 و بی توجهی

___ 

 
تخریب 

 سقفها

 شیرسرها

4 
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 مالت و آجر

 چوب

 قبدنه ی اتا جدید

های دو طبقه 

ی دور 

 حوضخانه

الحپوسیدگی مص  

 رسیدگی نشدن

 و بی توجهی

تنش 

 کششی
 

ه تخریب بدن

 فروریختگی
5 

 

 سنگ

پر شده با 

 خاک

 ___ انسانی وسط حیاط قدیم

 
ل تغییر شک

 حوض

6 

 

راهروی  جدید کاشی

ورودی رو به 

 حیاط

الحپوسیدگی مص  

 انسانی

___ 

 
 تخریب سقف

 کاشی کاری
7 

 

رگچ و آج  ___ رطوبت ورودی جدید 

 
 پیری مالت

 تکیدگی

تبله کردن 

 گچ

8 

 

 رطوبت زیرزمین جدید گچ و آجر

ل به انسانی )تبدی

 محل زباله(

___ 

 
هتخریب بدن  

تبله کردن 

 گچ

9 

 

 پیری مصالح اصطبل جدید گچ و آجر

 انسانی

___ 

 
ه تخریب بدن

 ها

11 
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 گیرینتیجه

 
ناسنامه ی آن شهر می باشد که این بافت ها قلب شهرها را تشکیل داده اند و بافت تاریخی هر شهر هویت , ارزش و ش

دارای ارزش های فرهنگی , اقتصادی و کالبدی شهر بوده و شیوه ی برخورد با این بافت ها متاثر از دیدگاه شهرسازی در آن 

 هم متفاوت هستند.شهر است و هر شهر بسته به دیدگاه های خود و مردمان , آداب و روسوم و اقلیم با 

یابان های شهری رنگ باخته و تضاد در ارزش ها بخصوص در بناها به وجود    ی به ایران اکثر بناها و خورود معماری فرنگبا 

شهر شیراز به دلیل اینکه از شهرهایی همچون تهران , تبریز , قزوین و اصفهان دور بوده است نسبت بیشتری از  می آید ولی

 می توان هنوز آرمانهایی از معماری سنتی را در آنها مشاهده کرد.د را حفظ کرده است عناصر معماری خو

پررنگ ترین نکته ی ساختمان های دوره ی قاجاری شیراز خودنمایی در غالبی از ساختمانها و جداره های منظم, متین و 

 ا هنوز با تاثیراتی که از معماری فرنگیآراسته می باشد که همگی دارای بافتی یکپارچه و هماهنگ هستند. این ساختمانه

گرفته اند در کنار هم ساختمانهایی منسجم و ایرانی را نشان می دهند و برای بررسی تاثیر پذیدی آنان باید  )بیشتر تزیینات(

 به جزییات و تزییناتشان توجه کرد و تغیراتی چندان در پالن ها و مقاطع دیده نمی شود.

درصد از مساحت این شهر را  8/2هکتار در مرکز این شهر قرار گرفته و حدود  361مساحت تقریبی  بافت قدیم شهر شیراز با

اثر با ارزش , دروازه های متعدد و محله ها در این شهر نشان دهنده ی غنای تاریخی این شهر  711در برگرفته است که حدود 

 می باشد.

تعداد کمی از این خانه ها مورد توجه قرار گرفته است که بیشتر این خانه از صدها خانه ی تاریخی که در شهر شیراز قرار دارد 

 های مربوط به دوره ی قاجار می باشد.

با برنامه ریزی دقیق , مستمر , استفاده از نیروهای محلی و اشتغال زایی برای مردمان بافت های فرسوده هم می توان از میزان 

و احیای این خانه ها توسط مسئولین مربوطه , نظارت افراد مرتبط و کارآمد در زمینه فقر در آنها را کاهش داد و هم با مرمت 

ی مرمت , گردشگری به صورت همزمان و در کنار آن با احیای فرهنگ غنی معماری ایرانی , درآمد زایی کسب کرد و میزان 

فراگیر شدن سفرها , عالقه به فرهنگ  ر وهمچنین به دلیل وجود و اهمیت گردشگری در دوره ی معاص بزهکاری را کاهش داد.

درآمدزایی بسزا و چشمگیر ها و رسوم مردمان سرزمین های دیگر و در کنار آن جذب توریست توسط بناهای تاریخی 

ود اثرها و بناهای ارزشمندی همچون خانه ی بصیری در شهر شیراز که به حال خود رها شده است , وج گردشگری در دنیا و

این بافت که هم اکنون محل سکونت افراد کم درآمد و بزهکار است با ایجاد شغل های فرهنگی هم از تخریب این می توان در 

درآمدزایی برای قشر کم درآمد ایجاد  ه گردشگران خارجی معرفی نمود وبافت ها جلوگیری کرد و هم فرهنگ غنی ایرانی را ب

 کرد.
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