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 :چکیده 

م ترين مسائل مربوط به فضاهای شهری است که منجر به زدودن خاطرات جمعی، افول حیات شهری واقعه بی هويتی يکی از مه

بی توجهی به . می باشد« حیات بخشی»ای و شکل گرفت حیات شهری روزمره ای می گردد در حالی که هويت يکی از ابعاد اصلی 

که پیامدهايی نظیر نزول حس تعلق مکانی و مشارکت جمعی،  باعث ايجاد محیط هايی مصنوع و تهی از هويت انسانی می گردد آن

را در پی  اجتماعی و نهايتا بروز بی هويتی ناهنجاری های امنی ومهاجرت ساکنین بومی و افزايش اسکان غیر رسمی، ايجاد نا 

به واسطه  فته در خود ودی، فرهنگی و خاطرات جمعی قدرتمند نهببا ارزش کال در اين میان فضاهای شهری تاريخی. خواهد داشت

ين مولفه های هويت يکی از مهمترکه منجر به شکل دادن تصوير ذهنی و نقشه شناختی از شهرها می گردند، قه غنی تاريخی بسا

لذا باز زنده سازی اينگونه بافتها و احیای مولفه های هويتی موجود در آنها اعم از عناصر ارزشمند  .شهری محسوب می شوند

برآنیم  تحقیق اين درلیکن . نگی، مذهبی و غیره، می تواند به حل بسیاری از مشکالت ناشی از بی هويتی کمک نمايدتاريخی، فره

زنده سازی ه هويت شهری استفاده نموده و با باز برای غنا بخشیدن ب شیراز« خانقاه احمدی»موجود در گذر تاريخی که از پتانسیل 

د به عنوان يکی از مولفه های هويت بخش که هر يک می توانن مذهبی واقع در آن-گیفرهن-یاين گذر و عناصر ارزشمند تاريخ

هدف اصلی اين پژوهش کاربردی است و روش به کار گرفته  .عمل نمايند، روح سرزندگی و حیات بخشی را در آن به ارمغان آوريم

ت میدانی و برداشت های بصری در محدوده همچنین مطالعا. شده جهت جمع آوری اطالعات از نوع اسنادی و توصیفی می باشد

به بررسی  (SWOT)گیری تکنیک سوات ق در قالب جداول گرد آوری شده و با به کاريافته های تحقی .مطالعاتی انجام شده است

 نتايج حاصل بیانگر اين است که،.و تحلیل احیاء هويت شهری در باز زنده سازی بافت های فرسوده تاريخی پرداخته شده است

راهکارهای ارائه شده در راستای بهسازی و نوسازی محدوده مطالعاتی بايستی با حداقل دخالت و تغییر و بیشترين حفاظت با تاکید 

به « گذر تاريخی خانقاه احمدی»در نتیجه تقويت نقش . بر فنون درون زا و پايدار بومی مبتنی بر مشارکت جمعی همراه باشد

محدوده مطالعاتی، کاهش بزهکاری و ناهنجاری های اجتماعی  امنیت فرهنگی، باعث افزايش-یتاريخ-عنوان يک محور گردشگری

و  قا وتقويت حس تعلق مکانیدر نهايت باعث ارت. لیکن منجر به افزايش حضور پذيری گردشگران و شهروندان می شود. می گردد

 .تجديد هويت شهری می گردد
   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 

نويسنده مسئول: درجه علمي، مقطع تحصیلی و رشته تخصصي، دانشکده و دانشگاه محل تحصیل نويسنده  -*1 و 
  11، راست چين(.B Nazanin ptاول )
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 :مقدمه- 

شوند که در اصل اين ويژگی ها ی ت شهری مطرح می گردد، تفاوت شهرها نسبت به يکديگر حائز اهمیت مزمانی که بحث هوي       

مولفه های هويتی هر شهر بر پايه عناصر طبیعی، مصنوع و انسانی شهر مستقر می . هويت هر دوره را رقم می زنند ،و تفاوت ها

 . می آورند و ناشی از سازمان فضايی هر شهر است اين مولفه ها تصوير ذهنی مردم آن شهر را به وجود. باشند

با پیدايش انقالب صنعتی و فعالیت های همسو با آن، کالبد شهرها نیز دستخوش تحوالت ظاهری و درونی در جهت        

عتی در حال ساختار بافت قديمی شهرهای ايران نیز با اندکی تاخیر نسبت به کشورهای صن. پاسخگويی با اين دگرگونی ها گرديدند

تالش عدم شناخت و درک ساختار و استخوان بندی شهرها، سازمان فضايی شهرها و عدم . توسعه درگیر اين دگرگونی ها گشت

نصر و )برای حفظ و احیاء آن موجب بروز لطمات فروان به ارزش های نهفته در شهرها و الگوهای شهرسازی سنتی ايران شده است 

 (. 272: 1932ماجدی، 

از آنجا که بافت تاريخی . امروزه ايجاد هويت در فضاهای شهری به عنوان يکی از ملزومات توسعه پايدار به شمار می رود       

محسوب می  شهرها با ارزش کالبدی، فرهنگی و خاطرات جمعی قدرتمند نهفته در خود يکی از بهترين مولفه های هويت شهری

حیات اين بافت ها مانع از بی هويتی و فرسودگی . ش حائز اهمیتی را ايفا می نمايندشوند، بنابراين در هويت بخشی به شهر، نق

های لیکن پژوهش حاضر نگاهی به مقوله احیاء در بافت . شهری از درون می گردد و توسعه بی رويه آن را نیز محدود می نمايد

 . ها پرداخته شودتاريخی دارد با اين ضرورت که از نظر کاربردی و علمی به مقوله هويت شهر

 

 :بیان مساله- 

تاريخی شهرها که امروزه در محاصره تکنولوژی عصر حاضر و توسعه شهری روبه فرسودگی می روند، در فرآيند های بافت        

ان منجر اينگونه بافت ها با در بر گرفتن حس تعلق مکانی شهروند. زمانی شکل گرفته اند و مولفه های هويتی هر شهر را در بر دارند

لیکن با وجود عملکردهای منطقی و سلسله مراتبی زمان خود، امروزه از لحاظ . به تداعی و ايجاد خاطرات جمعی می گردند

در واقع می توان گفت زندگی سالم . ساختاری و عملکردی دچار کمبودهايی می باشند که جوابگوی نیاز زندگی امروز نمی باشند

ه بافت های تاريخی با کالبد و فرهنگ غنی خود می توانند به عنوان بهترين نشانه هويت شهری در صورتی ک. شهری جريان ندارد

که گستره ای  «شهروند شدن»مانع از بی هويتی و فرسودگی شهری از درون و توسعه بی رويه آن شوند و شهرنشینان را به سوی 

 . فعال تر از ساکن شدن صرف دارد، هدايت کنند

پژوهش حاضر به . ساس يکی از ضرورت های مهم شهر و شهر نشینی عصر حاضر، احیاء اين بافت های شهری استبنابراين ا       

در نهايت . پرداخته استهر شیراز، جهت احیای مولفه های هويتی اين ش «خانقاه احمدی»راهبردهای باز زنده سازی گذر تاريخی 

فرهنگی واقع در آن، موجب احیاء مولفه های -شیراز و عناصر تاريخی به نظر می رسد که ساماندهی گذر تاريخی خانقاه احمدی

 .هويتی اين شهر می گردد

 

 :سواالت تحقیق-3

 عوامل موثر در شکل گیری ويژگی های مولفه های هويت بخش شهر شیراز کدامند؟-1       

 شهر شیراز چگونه است؟ بر اساس مولفه های هويت بخش« خانقاه احمدی» جايگاه و کیفیت فضايی گذر تاريخی-2

شنهادی جهت ساماندهی گذر تاريخی چگونه می توان با احیا و ارتقای مولفه های هويت بخش يهر شیراز در قالب يک پروژه پی-9

 و تاثیر آن در هويت بافت تاريخی شهر شیراز را باال برد؟ مکانی محدوده مطالعاتی-، ارزش محیطی«خانقاه احمدی»

 

 

 :فرضیات تحقیق-4

رسد ويژگی های هويت بخش در فضاهای شهری منتج از يک روح کلی متشکل از مجموعه ای از فاکتورهای  به نظر می-1       

شامل فعالیت های )و عملکردی ...( شامل کیفیت جداره ها، محصوريت، تناسبات، نمادها، تاريخ، فرهنگ و )هنری -زيبايی شناختی

 .حاکم بر اين فضاها می باشد..( .زيارتی، تجاری، گردشگری، اجتماعی و 
و عناصر ...( جداره ها، نمادها و تناسبات و )مذهبی آن تاثیر غالبی بر عناصر فرمی -در محدوده مطالعاتی، عملکرد فرهنگی-2

 .داشته است( فعالیت های متنوع جاری در آن)عملکردی آن 

عات تاريخی از يک سو و مطالعه رفتارهای اجتماعی و تعريف نقش اين امکان وجود دارد که با ارائه طرح و برنامه بر پايه مطال-9

معماری، به تقويت شاخص های هويت بخش در -مذهبی محدوده مطالعاتی از سوی ديگر، در قالب يک پروژه شهرسازی-فرهنگی

 .تقا بخشیدمحدوده مطالعاتی پرداخت و اساس هويت در اين محدوده را در رابطه با هويت بافت تاريخی شهر شیراز ار
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 :ضرورت تحقیق-5

مسلما فضاهای شهری بیش از حد فرسوده، مخروبه و بیغوله ها، بستر ساز ناهنجاری های اجتماعی نیز می گردند و مکان        

در حال حاضر در کشور ايران (. 77: 1932محمد صالحی، )ريزند  های افسرده، مغشوش، نا امن و بدون مشارکت ساکنین را پی می

که ( 129: 1932صداقت رستمی و همکاران، )شهرف شناسايی شده است  989هزار هکتار بافت فرسوده ناکارآمد در  77از بیش 

عزلتی و نصر، )هکتار آن را بافت تاريخی شهر شیراز را تشکیل می دهد  9.7که هکتار می رسد  1731اين رقم در شهر شیراز به 

تاريخی -راز را گذرهای تاريخی، مراکز فعالیت و عناصر شاخص فرهنگییديم شهر شاستخوانبندی اصلی منطقه بافت ق(. 9: 1939

 .ساله شکل داده اند 1922تاريخی اين شهر را طی يک فرآيند تاريخی -تعريف می کنند که هسته فرهنگی

گذر حائز اهمیت بافت  17نیز يکی از اين  «خانقاه احمدی»گذر تاريخی  تاريخی ثبت شده می باشد که گذر 17شهر شیراز دارای  

عدم وجود تسهیالت و امکانات مطابق با نیاز متاسفانه در حال حاضر به علت فرسودگی، . اريخی شهر شیراز محسوب می گرددت

قاه ، خانمسجد مشیر) ذهبیم-ز جمله مجاورت با عناصر تاريخیگذر ا ندر حالی که ويژگی های خاص اي. امروز، روبه زوال می رود

مسجد میرزا محمد جباری، امام زاده زين  دين، بی بی دختران،امام زاده صدرال ، شاهچراغ،ايلخانی ای ارامنه، مسجداحمدی، کلیس

وريده شیرازی، خانه خانه هوايی، خانه ضرغامی، خانه فاطمی، خانه صالحی، خانه ش)خانه های متعدد تاريخی ، ...(و  العابدين

 هفت پیچ، طاق بیضايی، طاق حاج زينل، کوچهگذر یاه، سنگ سگذر )تاريخی  یهاو طاق  هامجاورت با گذر و...( سعادت و 

می تواند آن را به يکی از مهمترين مولفه های هويت ساز شهر و همچنین از جذاب ترين محورهای گردشگری شیراز با  (شوريده

 .توسعه اقتصادی بدل سازد

 

 :اهداف تحقیق-6

 .ریهای هويت بخش شه هيررسی مولف-       

 .بررسی روش های مداخله در بافت های تاريخی-

 .یگذر تاريخی مطالعات اقتصادی-و اجتماعی ارتقاء کیفیت کالبدی، فعالیتی، شبکه ارتباطی-

 .رئه راهکارهايی جهت احیای مولفه های هويتی شهر شیراز با باز زنده سازی گذر تاريخی مطالعاتیا-

 

 

 

 :پیشینه تحقیق-7

هجری شمسی شکل گرفته اند، بافت تاريخی اطالق می  1922از بافت های شهری کشور که تا قبل از سال به آن بخش        

اين بافت ها به دلیل فرسودگی کالبدی و فقدان استاندارهای ايمنی يا استحکام کالبدی، خدمات و زير ساختهای شهری و نیز . گردد

  (.78: عظیمی، پرتوی و شهابیان)ونتی چندانی ندارند به رغم دارا بودن ارزش های هويتی، منزلت مکانی و سک

قبل از جنگ جهانی دوم هیچگاه بهسازی و مرمت بافتهای فرسوده شهری به طور مجزا از بناهای تاريخی و به عنوان عنصر  تا       

کارا به مرمت، حفاظت و بهسازی برای اولین بار در کنگره گوبینو آش 1372در سال . شهری زنده و پويا مورد توجه قرار نگرفته بود

تدوين کنندگان منشور آمستردام خواستار تغییرات وسیع در موازين قانونی و  1377همچنین در . بافتهای فرسوده شهری توجه شد

مقررات اجرايی مداخله در بافتهای فرسوده شهری شدند به نحوی که بتوان فضاهای کالبدی قديمی را با فضاهای زندگی مدرن 

میالدی  13به اين ترتیب می توان گفت بحث مرمت، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری از اواسط قرن . ز آشتی دادامرو

         (. 1932داوودپور و نیک نیا، )در اروپا از ديدگاه های مرمتی، معماری و رشته های وابسته مجزا شد 

ای بهسازی و باز زنده سازی نواحی مسکونی فرسوده شهر آنکارا پرداخته و به بررسی راهکاره 2223اوزلم گزی نیز در سال        

معتقد است که با زنده سازی اين مناطق، راهبردی فضايی جهت هويت بخشیدن به ساکنین و افزايش تجهیزات مورد نیاز آنهاست 

(Geuzey, 2223: 27). 

از جمله کامیلیوسیت، لودوک، جان راسکین و غیره طی سالهای  نظريه پردازان مکتب  نظريه پردازان مکتب فرهنگ گرايی،       

: 1977حبیبی، )توجه به میراث فرهنگی و جلوگیری از نابودی تاريخ گذشته را بسیار با اهمیت و ضروری می دانند  1392-1818

که تنها در يک بنا  ، به طوری که کامیلوسیت در نظريه هويت تاريخی شهرها، هويت شهر را مجموعه های تاريخی(179-197

و در نهايت طاهره نصر معتقد است که هويت و ( 93: 1981حبیبی و مقصودی، )خالصه نمی شود بلکه در کل شهر معنی می يابد 

 ه در مکان و زمان دارند و با سنت،شاخص هايی که ريش. شخصیت شهر زمانی معنا می يابد که شاخص های خاص شهر نمود يابند

 (.29: 1939نصر، )ه طور کلی با دانش و فرهنگ و دانش آن جامعه پیوسته اند عقايد و کالبد و ب
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 :روش تحقیق-8

هدف اصلی اين پژوهش کاربردی است و روش به کار گرفته شده جهت جمع آوری اطالعات از نوع اسنادی و توصیفی می        

نخست مفاهیم اصلی مرتبط با . انجام شده است همچنین مطالعات میدانی و برداشت های بصری در محدوده مطالعاتی. باشد

های تاريخی، به رابطه موضوع پژوهش تعريف و ارزيابی شده اند و سپس با ذکر اهمیت و جايگاه هويت شهری نهفته در بافت 

ا به کار گیری يافته های تحقیق در قالب جداول گرد آوری شده است و ب. باز زنده سازی بافت های تاريخی می پردازيم متقابل آن با

 .به بررسی و تحلیل احیاء هويت شهری در باز زنده سازی بافت های فرسوده تاريخی پرداخته می شود (SWOT)تکنیک سوات 

 

 :مفاهیم، دیدگاه ها و مبانی نظری-9

 :بافت تاریخی-9- 

است که در آن بر اثر گذر زمان شهری تاريخی، مکانی زير مجموعه شهر امروزی و بهره مند از خصوصیات خاص شهر بافت        

 اين(. 193: 1931حناچی و پورسراجیان، )ارزش هايی ذخیره است و با آشکار شدن آنها در هر زمانی، بعد تاريخی به خود می گیرد 

 قرن حاضر می باشند، منعکس کننده گونه بافت ها که به يادگار مانده از يک يا دو قرن گذشته و حتی نیمه اول

 

 

هر شهر بوده که به دست آمده از تعامل انسان و محیط پیرامون در طول تاريخ است و اکثر انها علی  تاريخی-فرهنگیارزش های 

 .رغم واجد ارزش بودن، به فرسودگی گرايیده اند

 

 لزوم توجه به بافت های تاریخی- نمودار 

 

 
 (7: 1939عزلتی و نصر، : ماخذ)

 

 :بافت فرسوده-9- 

بخش هايی از بافت های شهری که (. نقش)عملکرد  -2(  فرم)کالبد  -1: ری متشکل از دو بخش عمده می باشدهر بافت شه        

فرسودگی بافت و عناصر درونی . کیفیت کالبدی و کارکردی آنها کاهش يافته يا منحل گرديده است، بافت فرسوده نامیده می شود

 (. Loosum,1337:73)ت فنی بر شکل گیری آن بافت بوجود می آيد آن يا به سبب قدمت و يا فقدان برنامه توسعه و نظار

فرسودگی نسبی، فرسودگی است که در يکی از عناصر مهم فضای شهری . فرسودگی نسبی و کامل: فرسودگی بر دو نوع است       

ودگی کامل، در هر دو فرس. يعنی کالبد يا فعالیت رخنه می کند و به دنبال خود باعث فرسودگی نسبی فضای شهری می گردد

بنابراين فرسودگی يا . عنصر فضای شهری يعنی کالبد و فعالیت آن رخنه می کند و به دنبال آن باعث فرسودگی کامل فضا می شود

 (. 1987حناچی و همکاران، )به طور يکجا رسوخ می کند « کالبد و فعالیت»و يا در « فعالیت»يا « کالبد»در 

می ( فرسودگی نسبی)تا بهسازی ( فرسودگی کامل)طبقات نیازمند به کارگیری الگوی خاصی از نوسازی هر يک از اين زير        

بهسازی به مجموعه اقداماتی اطالق می شود که با اندک تغییراتی در فعالیت، موجبات افزايش (. 77: 1932محمدصالحی، )باشد 

در معاصر کردن فضای شهری نهفته است و نه در باز تولید فضای  عمر اثر را فراهم می آورد و بايد توجه داشت که عمل بهسازی

گیرنده مجموعه اقداماتی است که با تغییرات برنامه ريزی شده در کالبد، عالوه بر نو سازی در بر(. 7: 1987حناچی، )شهری گذشته 

ازی دارد و اين عمل برخالف پس نوسازی شهری نیز سر در معاصر س. طوالنی شدن عمر اثر، به احیای آن نیز مدد می کند
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حناچی، )بهسازی، می تواند به ايجاد فضاهای شهری جديدی منجر شود و به گفتگوی خالق بین گذشته و آينده مدد رسانند 

 های متفاوتی در خصوص مداخله در بافتهای فرسوده شهری  مکاتب و ديدگاه( 7: 1987

 .به آن اشاره شده است 1وجود دارند که در جدول 

 

 

 

 

 

 . مکاتب بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری- جدول 

 (123-229: 1989شماعی و پوراحمد، : )ماخذ

 

 :احیاء شهری -3-9

يد حیات يا باززنده سازی بخش هايی از نواحی شهری دانسته شده که فاقد استاندارد عمومی رايج احیاء شهری به مفهوم تجد       

از منظر ديگر می توان احیاء را به معنای اقداماتی مبتنی بر برنامه ريزی دانست که برای بهبود فعالیت های اقتصادی و . هستند

ه توانبخشی اقتصادی و اعطای عملکرد هماهنگ با نیازهای روز می اجتماعی منطقه ای که عملکرد خود را از دست داده، دست ب

احیاء محله های تاريخی شهری، هم نوسازی بافت فیزيکی و هم استفاده اقتصادی فعال يا (. 7: 1931حناچی و پورسراجیان، )زند 

 . بهره برداری از بناها و فضاها را شامل می شود

راحل متوالی تشکیل شده و با ايجاد زمینه مناسب برای مشارکت شهروندان در برنامه های احیاء شهری فرآيندی است که از م       

به عنوان يک  1377، در سال «هويت»و «ويکسر»توسط  «احیاء شهری»اصطالح  (.1939:17نصر، )توسعه شهری انجام می گیرد 

رساندن ساختمان های موجود به يک استاندارد  برنامه طراحی شده برای دستیابی به اهدافی چون بهسازی يک ناحیه به و سیله

فرسوده شده قابل قبول، نگهداری به وسیله حفاظت ساختمان های دارای ارزش نگهداری، تخريب و پاکسازی ساختمان هايی که 

 (. 17: 1989نعمتی مهر، )اند، ارائه شده است 

زيرا قلمرو همگانی، ساختار فیزيکی و . عی نیز صورت پذيردبنابراين برای تکمیل موقیت آمیز احیاء بايستی احیاء اجتما       

چرا که وجود مردم و . همچنین است و فضای شهری با حضور انسان زنده اند و سرزندگی و پويايی خود را به دست می آورند

 (.92-91: 1988تیزدل، اک و هیث، )تعامالت اجتماعی خود راهی برای پايداری احیاء صورت گرفته است 

 

 :ساماندهی بافت های تاریخی-4-9

ساماندهی شهری به منظور استفاده از پتانسیل های مثبت موجود در فضاهای شهری و کمرنگ کردن نقاط ضعف، به کار        

در اين . خصوصا زمانی که ساماندهی در بافت تاريخی شهرها مطرح می گردد، مساله هويت شهرها به میان می آيد. گرفته می شود

 .مورد تاکید قرار خواهند گرفتناهايی که دارای هويت خاص بوده، خصوص ب

 

 بهسازی و نوسازی از طريق زنده کردن ارزشهای فرهنگی گذشته: ارجهیت نیازهای معنوی بر نیازهای مادی فرهنگ گرایی

 رواج شهرسازی بلدوزر: هنگام نوسازی و بازسازی شهرهای قديمی، هیچ چیز را جز راهها حفظ نمی کند ترقی گرایی

 های اجتماعی و اقتصادی و جدايی گزينی های ناشی از بی عدالتی اجتماعیرکود بافت قديمی شهر، در اثر گروه مکتب اكولوژیک

 توجه به هماهنگی و انسجام در اين فرايند: در نظر گرفتن يک کلیت منسجم در امر بهسازی و نوسازی شهری سازمند گرایی

 بهسازی و نوسازی بايد در راستای توسعه اقتصادی و کارکردی شهر باشد كاركرد گرایی

 فضايی در مجموعه ها و نه تک بناها-بهسازی و نوسازی ساختارهای کالبدی: نگرش مجموعه وار و سیستمی به شهر ختار گراییسا

 توجه به بعد بصری و تاکید بر زيباسازی به عنوان تنها رويکرد مناسب بهسازی و نوسازی شهری زیبایی شناسی

 ی که حتی نوسازی و بهسازی ابنیه مرده و غیر تاريخی را خواستار می شدتمايل افراطی برای حراست از آثار باستان مدرنیسم

 برانگیختن حس مکان، احیای آنچه دارای ارزش محلی و ويژه است: بیشتر به روابط اجتماعی در شهر می انديشد پست مدرنیسم

 دم گرايانهمداخله مر: توجه به مردم و مشارکت آنها در بهسازی و نوسازی فضای شهری انسان گرایی

 توجه به احیای تاريخ و فرهنگ، البته نه با تقلید از گذشته، بلکه به روز در آمدن در ساختمانهای آن نئوكالسیک
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 :ها دیدگاه و مفاهیم، آن سازنده عناصر و هویت -5-9

يعنی آنچه را که باعث تمايز يک فرد از . هويت عبارت است از آنچه که موجب شناسايی شخص باشد «فرهنگ معین»در        

به معنای متداول امروزی، هويت . عنوان چیستی و کیستی فرد، از هويت ياد می کندبه  «فرهنگ آکسفورد». ديگری می باشد

(Identity)  همان طور که از اصطالح تشخیص هويت . است «اين همانی»نتیجه(Identification)  بر می آيد، منظور فرآيند

انسان است که با ذهنیت (. 17: 1939نصر، )ست ابا اطالعات و داده هايی از آن، در يک حافظه  «ابژه»مقايسه بین عینیتی موجود 

 های نامه واژه و ها فرهنگ در (.22-21: 1987پاکزاد، )دهد  را انجام می «اين همانی»خود و مطابق دريافت های ادراکی، فرآيند 

 فرهنگ)دباش خصشناسايی ش موجب آنچه -ج و وجود و هستی -ب خداوند، -الف :شده است آورده هويت برای معنی سه فارسى

(. 1978. مطهری) .شود می داده «؟چیست آن»يا « ؟هو ما»پرسش به که پاسخی است هويت، شده، بیان يا ، و(عمید و معین

 «بريتانیکا المعارف دايره»در و رساند می اثبات به را شخصیت کسی که است عواملی مجموعه آمده هويت، «الروس فرهنگ»در

 جدا ديگر اشیاء از را آن که چیز يک شرايطی در يا و کند می جدا متفاوت شرايط در را آن ومتدا که چیز يک حالتی از يا را هويت

 .(1981. نقره کار) است چیز يا شخص آن هويت چیز يک کیستی يا کنندة چیستی تعیین عوامل يا و کند می

 تمايز وجه دادن نشان و هستی های هپديد ديگر هويت انسان از هويت جداسازی هويت، مفهوم بررسی هاى زمینه از يکى       

 موجودی هر چراکه هاست پديده ديگر تر از پیچیده بسیار انسان، کیستی يا هويت که اند پذيرفته همگان .باشد آن می ساختاری

 جدايی ماهیتش و خودش میان است که موجودی تنها انسان .است غیرممکن جدايی تصور ماهیتش، خودش و میان انسان، از غیر

 اراده با و است مقدر و جبری امری جز انسان، به موجودات، همه هويت اسالم، ديدگاه از و انسانیت انسان میان يعنی .است فاصله و

 بر انسان هويت های ويژگی دربرگیرنده همه که بینشی، هويت -1: است بنیادی وجه دو دارای هويت انسان .پذيرد می تحقق الهی

 بايد آدمی که هويت است هايی ويژگی همه دربرگیرنده که ارزشی يا گرايشی هويت-2 .باشد یم آمده بدست های آگاهی پايه

 (.1978. مطهری) باشد داشته

 بر تأکید :هويت به تاريخی رويکردهاى -1 :يافت توان را می هويت مفهوم به رويکرد سه ايرانی معاصر انديشمندان میان در       

 :گرايشی رويکرد -9.هويت ساختار در بینش تأکید بر :بینشی رويکرد-2 .جمعی هويت ناختش در تاريخی میراث تاريخ و عامل

 کرد برداشت چنین توان می گونه بدين(. 1981. نقره کار)ها  آرمان و ها هدف نیز و هويت شناخت در های انسان گرايش بر تأکید

 را ها دگرگونی وسوی همگی سمت و آينده در هیگرو و اکنون در گروهی و جويند می را درگذشته هويت کانون گروهی که

 .شمرند برمی ها هويت تمايز برای مالک بهترين

 

 :هویت شهری-6-9

: 1981ربانی، )می گیرند، هويت می بخشد  است و گروه هايی را که در آن قرارهر فضا و مکانی، به عنوان يک منبع هويت        

يگر می باشد، حس تعلق مکانی شهروندان و تعامالت اجتماعی آنها را در توسعه هويت شهری که وجه تمايز شهرها از يکد(. 97

و  «شهر»همانگونه که آلدو روسی نیز رابطه ای جدی بین . يت به جمعیت ساکن در آن معنا می بخشداشهر رقم می زند و در نه

با اشیاء و مکان  «خاطره»و همچون ساکنانش می بیند و معتقد است که شهر خود، خاطره جمعی مردمش است  «یخاطره جمع»

 (.97: 1978گلکار، )و تجلیگاه خاطره جمعی است  (Locus)شهر، مهبط (. 17: 1939نصر، )ها رابطه دارد 

در هويت شهری بايستی به . می باشد (Subjective)و ذهنی  (Objective)هويت هر پديده متشکل از دو بخش عینی        

. يعنی شهر و کالبد شهری، موازی با گروه های اجتماعی ساکن مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند. دارتباط هر دو سويه توجه شو

. بنابراين بديهی است که شهر بدون عامل انسانی مفهومی ندارد و زمانی که سخن از شهر می شود، منظور تعامالت انسانی است

 توان می را شناسی خويشتن اساس اين بر (.272: 1932و ماجدی،  نصر)تعامل انسان با انسان، انسان با محیط و انسان با شهر 

 بر که است فرهنگی ويژگی يک اساس بر فرآيند معناسازی که هويتی آورد، بحساب فرهنگی سازی هويت راستای در اساسی گامی

 .دارد الويت معنايی منابع ديگر

 است نژاد خاص يا فرهنگ قوم يک اجتماعی ساخت و فرهنگ ايانگرنم که گذشته دانست و تاريخ از مدلی بايد نیز را معماری       

 و ابنیه سنتی فضاهای در حرکت با که شود می ادراک نکته اين ذکر با مهم اين .نماياند می را خود وفضايی کالبدی بستری در که

 را خود فضايی سرزندگی و ادابیش قالب در که شود می حاکم انسان بر نفسانی، صیانتی و خودبانی ايرانی، شوری کهن شهرسازی

 خاطر انبساط و شادی سبب و میشود سپرده ذهن به می آيد، ديده به که میزند رقم را شهر سیمای .لینچ، تعبیر به و نماياند می

 چرا شود، می ادراک سنتی ابنیه بستر در تنها که زند می رقم هايی ارزش همان را معماری فرهنگی هويت (.1981لینچ،)میگردد 
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 و نبود چنین اگر که شود متصور آنها بر کالبدی صورتی و بپروراند خويش در را ارزشها تا گیرد می شکل آن دلیل به معماری که

 هنری ايرانی، هنر .نمود نمی خاک و خشت مشتی از بیشتر چیزی کهن ابنیه معماری نمود، می ارزش ايرانی فاقد سنتی معماری

 هنرش و باشد داشته خود آن از نبوغی و غريزه بايد آورد، می بوجود را هنری چنین که قومی و است اصیل ايرانی نبوغ از سرشار

 و معماری که دارد داللت اين بر نکته اين(. 1973. حقیقت) باشد ديگر فرهنگهای از برگرفته عناصر تلفیقی از تنها تواند نمی نیز

 بخش هويت عنصری اساس اين بر و دارد خويش پاس ذات درون در را فرهنگی کهن های ارزش تا است رسالتی واجد شهرسازی،

 .(1987. یحبیب) میشود مشاهده جهان آثار معماری در معماری و فرهنگ همگونی التزام چنانچه ،شود شمرده فرهنگی ساختار به

 

  .عوامل هویت بخش شهری- نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7: 1939عزلتی و نصر، : )ماخذ

 

 :)ایران و جهان در( شهرى بخش هویت عیارهاىم انواع-7-9

 عام معیارهاى توان مى ها شهر هويتى معیارهاى شناسايى با رابطه در جهان شهرسازى نظران صاحب ديدگاه از استفاده با       

 يان، (1389)چويولی ،(1381) لینچ کوين ،(1371)جیکوبز  جین مانند افرادى از رابطه اين در .کرد شناسائى را شهر بخش هويت

. پاکزاد( )1332)و يان بنتلی  (1388) تیبالدز فرانسیس( 1387) کولمن ،(1387) ترانسیک راجر ساوتورث، مايکل ،(1387)بنتلی 

  .برد نام توان مى( 1988

 تقسیم شهرى طراحى و شهرى ريزى برنامه مقوله دو توان در مى نیز را اسالمى -ايرانى شهر به بخش هويت اصول و معیارها       

 طبیعت با شهر رابطه ،(سنت و فرهنگ و معیشت، اقلیم) شهر دهنده شکل عوامل شامل شهرى ريزى برنامه که معیارهاى نمود

 ها، حوض نماها، آب فضاى سبز، آب،) طبیعى عناصر حضور ،(قبله جهت شهر، جغرافیايى يابى طبیعى، جهت محیط با انطباق)

، (1977. توسلی) (شهرى فضاى در باد جريان و آفتاب تابش معابر، و ها راه مسیر ها در يبارهجو و ها آب کردن جارى استخرها،

 سبز شهرى فضاهاى ،(ربض و شارستان دژ، کهن) کهن شهرهاى عناصر اجزاء و ،(جمعى و فردى زندگى)شهر در زندگى هاى شیوه

، (شهر پیرامون و محالت درون سبز فضاهاى ها، باغچه هاى خصوصى، باغ مسکونى، واحدهاى در سبز فضاهاى) جديد و قديم

 ساختمان همراهى با توام و باد جريان آفتاب، تابش مانند عوامل طبیعى با ارتباط در آنها نقش مراتب، سلسله) شهر هاى راه شبکه

 می شود( آب بندى متقسی نظام رعايت اقلیمى، شرايط توجه به زمین، عوارض از تبعیت) شهر بافت ،(شهرى بارز هاى نشانه ها و

 مسیرهاى گرمابه، انبار، آب بازارچه، و بازار محله،)ايرانى  شهر شالوده مانند، موارى نیز شهرى طراحى معیارهاى(. 1987. حبیبی)

 هاى زمینه و همسايگى و خوديار واحدهاى به جزء جزء وجود) مسکونى فضاهاى ،(ها راه شبکه به مربوطه فضاى باز و فضاهاى آب،

 (1987. سلطانزاده) شود جديد می و قديم شهرى محالت اجتماعى فضاى و (يکديگر با با مردم تر نزديک اطارتب

 

 :شناخت محدوده مطالعاتی-1 
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گذر حائز اهمیت  17،يکی از (منطقه بافت تاريخی)شهرداری شیراز  8واقع در منطقه « خانقاه احمدی»فرهنگی -گذر تاريخی       

اين گذر تاريخی در گذشته به عنوان متصل کننده دو قطب مذهبی . تاريخی اين شهر محسوب می گرددتاريخی ثبت شده بافت 

دی و عبور آن از وسط اين  3در چند سال گذشته با احداث خیابان  عمل می کرد، لیکن« شاهچراغ»و « مسجد مشیر»بزرگ يعنی 

 .(1تصوير ) بیش باقی نماده است گذر تاريخی اين اتصال از بین رفته و متاسفانه تنها نیمی از آن

 

 . « خانقاه احمدی»موقعیت كنونی گذر تاریخی - تصویر 

 (نگارندگان: ماخذ)

 

( 2تصوير )همچنین، ديگر ويژگی های خاص اين گذر تاريخی، از جمله واقع شدن عناصر با ارزش تاريخی در مجاورت آن        

ی،  فاطمی، شوريده شیرازی، سعادت، صالحی، صبوری، باب اناری، چکامه، خانه های تاريخی هواي)همچون خانه های تاريخی 

مسجد مشیر، مسجد ايلخانی، کلیسای ارامنه، خانقاه احمدی، بقعه بی بی دختران، )تاريخی -، عناصر مذهبی(منطقی نژاد و غیره

طاق بیضايی )دستغیب، طاق های تاريخی  و همچنین حوزه های علمیه امام سجاد و شهید( امامزاده صدرالدين، حسینیه موال وغیره

و ديگر عناصر ( گذر سنگ سیاه، گذر حاج زينل، گذر نصیر نظام، کوچه هفت پیچ)، گذرهای تاريخی (و طاق شوريده شیرازی

توان تاريخی مانند گرمابه خانی، آرامگاه سیبويه و غیره که هريک می توانند به عنوان عناصر هويت بخش شهر شیراز ياد شوند، می 

 .آن را به يکی از جذاب ترين محورهای گردشگری شهر شیراز در مقیاس ملی بدل ساخت

 

 . « خانقاه احمدی»موقعیت عناصر ارزشمند تاریخی در مجاورت گذر تاریخی - تصویر
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 (نگارندگان: ماخذ)   

 

يست محیطی، اجتماعی از جمله فرسودگی اما متاسفانه در حال حاضر به علت فرسودگی ناشی از برخی مشکالت کالبدی، ز       

کالبدی بنیه، شبکه ارتباطی با عرض کم و ضريب نفوذ پذيری نازل، عدم وجود تاسیسات و تسهیالت شهری مطابق با نیاز امروز، 

 9تصوير ) کمبود فضاهای سبز و باز شهری، وجود نقاط کور و بروز ناهنجاری های اجتماعی و ايجاد نامنی و غیره روبه زوال می رود

 (. 9و 

اين معضالت باعث پايین آمدن ارزش زمین گرديده و مهاجرت ساکنین بومی و به دنبال آن اسکان غیر رسمی را در پی        

در نهايت همانگونه که اشاره شد منجر به بروز ناهنجاری های اجتماعی گشته که ايمنی، هويت و پويايی محدوده . داشته است

از آنجا که اينگونه بافت ها به دلیل فقر ساکنین و عدم تمايل مالکین، امکان باز زنده سازی خود . گردانیده است مطالعاتی را متزلزل

به خودی نداشته و نیز سرمايه گذاران انگیزه ای جهت سرمايه گذاری در اين بافت ها را ندارند، لذا با مداخله هدفند در عرصه 

مذهبی -فرهنگی-با توجه بهموقعیت قرار گیری گذر تاريخی مطالعاتی و عناصر تاريخی بهسازی و نوسازی گذر تاريخی مطالعاتی

ذکر شده در مجاورت آن با نگاهی به معماری تاريخی حاکم برآن، می توان در راستای باز زنده سازی گذر تاريخی مطالعاتی و 

 .احیای مولفه های هويت بخش شهر شیراز گام برداشت

 

 

 

 

 گذر تاریخی خانقاه احمدی-4تصویر                                                   خانقاه احمدی گذر تاریخی-3تصویر
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 :یافته های تحقیق-  

 :« خانقاه احمدی»آسیب شناسی گذر تاریخی -  - 

شناسايی گرديده و « خانقاه احمدی»يخی با استفاده از مشاهدات میدانی و برداشت های بصری، معضالت موجود در گذر تار       

سپس با توجه به . آسیب شناسی گرديده است اجتماعی،-اقتصادیو  شبکه ارتباطی، فعالیتیتحت عناوين آسیب های کالبدی، 

در گذر تاريخی مطالعاتی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در قالب و تهديدات فرصت ها ، کنیک سوات، نقاط ضعف، نقاط قوتت

 .ارائه گرديده است 2جدول 

 

در قالب جدول سوات « خانقاه احمدی»بررسی نقاط ضعف و قوت، فرصت ها تهدیدات در گذر تاریخی - جدول

(SWOT).  

آسیب 

 ها

 تهدیدات فرصت ها نقاط قوت نقاط ضعف

ی
كالبد

 

فرسودگی کالبدی -

بناهای ارزشمند تاريخی 

و عدم مقاومت برخی از 

 .آنها

متروکه وجود مخروبه و -

 .های فاقد کاربری

فرسودگی کالبدی -

 .معابر و جداره های آن

عدم تناسب میان -

ساخت و ساز جديد و 

 .بناهای تاريخی

استفاده از مصالح -

ناسازگار با بستر تاريخی 

مطالعاتی در بدنه های 

 .جديد ساز

وجود عناصر ارزشمند -

 .مذهبی-فرهنگی-تاريخی

بهسازی بناهای ارزشمند -

هت احیای هويت تاريخی ج

 .تاريخی محدوده مطالعاتی

نوسازی بناهای فاقد ارزش -

تاريخی با لزوم توجه به بستر 

محدوده تاريخی مطالعاتی با 

تعريف کاربری های سازگار 

 .مورد نیاز

استفاده از فضاهای متروکه -

فاقد کاربری، جهت نوسازی 

 .مکان های مورد نیاز و جاذب

بهبود و رونق محیط -

 .کالبدی

احیای بصری ارزش های -

 .فرهنگی-تاريخی

باز زنده سازی و احیای -

 .فرهنگی-میراث تاريخی

امکان تخريب، نوسازی و -

يا بهسازی برخی بناهای 

فاقد ارزش تاريخی جهت 

آزاد سازی حريم بناهای 

 .ارزشمند تاريخی

فرسودگی کامل و در -

آستانه تخريب قرار 

گرفتن برخی بناهای 

در ارزشمند تاريخی و 

نتیجه بروز بی هويتی 

 .تاريخی

عدم وجود ضابطه -

نماسازی متناسب با 

بستر بافت تاريخی و 

ايجاد بدنه های ناسازگار 

 .از سمت مالکین

 



 

11 

 

ی
فعالیت

 
عدم وجود فضاهای -

سبز و باز شهری جهت 

برقراری تعامالت 

 .اجتماعی

وجود فضاهای گمشده -

شهری و ايجاد فعالیت 

 .های نامطلوب

ری های وجود کارب-

ناسازگار و تهديد آمیز از 

قبیل انجمن درمان 

 .اعتیاد

وجود کاربری های جاذب -

مذهبی که -فرهنگی-تاريخی

می توانند گروه های متفاوت 

اجتماعی را به خود جذب 

 .نمايند

بهسازی بناهای ارزشمند -

تاريخی با تعريف کاربری های 

سازگار با بنای تاريخی مورد 

 .نظر

 و احیاء واقع شدن سازمان-

 و فرسوده های بافت نوسازی

شیراز  شهر فرهنگی_تاريخی

 .در مجاورت محدوده مطالعاتی

تغییر کاربری های -

ناسازگار با فعالیت های 

سازگار در بناهای ارزشمند 

 .تاريخی

تعريف کاربری های -

سازگار مورد نیاز جهت 

نوسازی بناهای فاقد ارزش 

 .تاريخی

تبديل فضاهای مخوربه و -

وکه فاقد کاربری به متر

فضاهای سبز و باز شهری 

جهت ايجاد و برقراری 

 .تعامالت اجتماعی
ايجاد تسهیالت -

گردشگری جهت تقويت 

حضور پذيری گرشگران در 

 .محدوده مطالعاتی

امکان برگذاری تورهای -

گردشگری در بافت 

 .تاريخی

عدم تدوين ضوابط -

متناسب جهت تعريف 

کاربری های مجاز در 

بافت تاريخی و محدوده 

وجود کاربری های 

 .تهديد آمیز

 

ی
شبکه ارتباط

 

عرض کم گذر -

مطالعاتی و ضريب 

نفوذپذيری نازل جهت 

دسترسی سواره 

 .خدماتی

تداخل بیش از حد -

حرکت سواره و پیاده، و 

در نتیجه اختالل در 

نظام حرکت پیاده با 

توجه به عرض کم گذر 

 .مطالعاتی

استفاده از فضاهای باز -

روبه به عنوان مخ

 .پارکینگ

عملکرد به عنوان ارتباط -

دی به  3دسترسی از خیابان 

 .گذر سنگ سیاه

وجود سکانس های حرکتی -

مناسب به دلیل وجود عناصر 

 .تاريخی و مذهبی

موقعیت گذر مطالعاتی به -

عنوان بخشی از کريدور عبوری 

بین دو قطب مذهبی حائز 

اهمیت يعنی مسجد مشیر و 

 .شاهچراغ

مکان ايجاد مسیر پیاده ا-

 .گردشگری

امکان ايجاد مسیر سواره -

 .خدماتی کنترل شده

ايجاد گره های مناسب -

جهت به وجود آمدن 

 .قرارگاه رفتاری

امکان تقويت اتصال -

کريدور عبوری مسجد 

 .مشیر و شاهچراغ

تهديد آسیب رساندن -

به بناهای ارزشمند 

تاريخی به خصوص 

جداره های ارزشمند، در 

ر برخورد فیزيکی اث

حاصل از عبور و مرور 

وسايل نقلیه موتوری از 

 .مجاورت آنها

صوتی و )ايجاد آلودگی -

توسط وسايل ( محیطی

 .نقلیه

اختالل در نظام -

حرکتی پیاده و بروز 

حوادث ناشی از آن به 

دلیل تداخل شديد 

 .سواره و پیاده
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ی
صاد

اقت
-

ی
اجتماع

 
وجود فضاهای گمشده -

یت شهری، ايجاد فعال

های مخرب و در نهايت 

بروز ناهنجاری های 

 .اجتماعی

مهاجرت ساکنین -

بومی، افزايش اسکان 

غیر رسمی و در نهايت 

نزول حس تعلق مکانی 

 .و بروز بی هويتی

عدم انگیزه در سرمايه -

گذاری به دلیل معضالت 

 .مذکور

عدم حضور چشمگیر -

گردشگران به دلیل 

فقدان تسهیالت 

 .گردشگری

 و احیاء سازمانستقرار ا-

 و فرسوده های بافت نوسازی

 شیراز شهر فرهنگی_تاريخی

در مجاورت محدوده مطالعاتی 

و به وجود آمدن امنیت نسبی 

و نظارت غیر مستقیم حاصل 

از رفت و آمد به واسطه 

 .سازمان مذکور

تقويت تعامالت اجتماعی به -

دلیل وجود عناصر مذهبی و 

 .برگذاری مراسم ها و آيین ها

جود آثار تاريخی ارزشمند و-

جهت ارتقای جذب توريست و 

 .صنعت گردشگری

 

امکان حفاظت و بهسازی -

آثار ارزشمند تاريخی 

جهت جذب توريست، 

بهبود صنعت گردشگری و 

امکان ايجاد توسعه 

 .اقتصادی

امکان بهسازی و نوسازی -

بناهای فاقد ارزش تاريخی، 

با تدوين برنامه ريزی 

مشارکتی جهت رونق 

جتماعی و توسعه ا

 .اقتصادی

امکان ايجاد تسهیالت -

گردشگری و توسعه صتعت 

گردشگری و در نتیجه 

 .توجیه اقتصادی

فرسودگی کامل برخی -

بناهای ارزشمند تاريخی 

 .و در نهايت تخريب آنها

تبديل مخروبه های -

فاقد کاربری به مکان 

 .های بزهکاری

افزايش روز افزون -

تبديل بناهای فاقد 

تاريخی به خرابه ارزش 

ها و تبديل آنها به 

قرارگاه های رفتاری 

نامطلوب، بروز ناامنی و 

افزايش ناهنجاری های 

 .اجتماعی ناشی از آنها

 (نگارندگان: ماخذ)

 

 

 :« خانقاه احمدی»احیا و باز زنده سازی گذر تاریخی -  - 

ل حاضر با معضالت ناشی از فرسوگی و به دنبال ديگر آسیب در حا«خانقاه احمدی»همانگونه که اشاره گرديد، گذر تاريخی        

لذا اين . های زيست محیطی و اجتماعی دست به گريبان است و به لحاظ کیفیت کالبدی نیز در وضعیت نامطلوبی به سر می برد

در . می رود شده است معضالت مانع از به نمايش گذاردن ارزش های موجود در اين گذر تاريخی حائز اهمیت، آن گونه که انتظار

اين راستا با شناسايی عناصر ارزشمند و حفظ آنها و در مقابل حذف بناهای فاقد ارزش تاريخی و زيبايی شناختی می توان در جهت 

لیکن پاره ای از راهکارها در . باز زنده سازی گذر مطالعاتی  و احیای مولفه های هويتی شهر شیراز در اين گذر تاريخی گام برداشت

 .به اختصار ارائه گرديده است 9قالب جدول 

 

  .اقدامات ساماندهی بافت های تاریخی-3جدول 

 ارتقای کیفیت کالبدی، عدالت، کارآمدی، دمیدن روح سرزندگی جهت رونق اجتماعی و اقتصادی معیارهای اصلی 

ی
خ
ی تاری

ت ها
ی باف

سامانده
 

 

 

 

 اهداف عمده

لبدی از طريق بازسازی و نوسازی، با توجه به مولفه های تاريخی حاکم ساماندهی معضالت ناشی از فرسودگی کا-1

 .جهت حفظ هويت هر بافت تاريخی

 .تغییر و کنترل الگوی حرکت سواره و گسترش و تقويت حرکت پیاده-2

اصالح و بهبود مشکالت زيست محیطی با ايجاد و تقويت فضاهای سبز و باز شهری و تاسیسات شهری مناسب با -9

 .ای امروزنیازه

 .ايجاد و احیای رونق اقتصادی با ارائه کاربری ها و فعالیت های سازگار و متناسب با بافت تاريخی-9

فرهنگی با ارتقای تعامالت اجتماعی، از طريق توسعه فعالیت های مشارکت جمعی، -بهسازی محیط اجتماعی-7

 .تفريحی سازگار با بافت تاريخی-هنری-فعالیت های فرهنگی

 .د تسهیالت شهری همانند مبلمان های شهری، زيبا سازی شهری و غیرهايجا-7

 .احیا  و باززنده سازی ارزش های بصری و مولفه های هويت بخش از طريق ساماندهی بافت های تاريخی-7
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 محورها و مضامین

 نوسازی-1

 حفاظت-2

 بهسازی-9

 هويت بخشی-9

 (نگارندگان: )ماخذ

 

 :نتیجه گیری-  

اين تحقیق لزوم احیاء بافت های تاريخی و ديگر عناصر ارزشمند موجود در آنها که هر يک حکايت از فرهنگ و گذشته ما در        

فرهنگ که غنی ترين سرچشمه . دارند و می توانند به عنوان مولفه های هويتی هر شهر عمل نمايند مورد بررسی قرار گرفته است

لیکن میتوان گفت شهر شیراز با سابقه تاريخی خود دارای هويت . نسجام بخش استهويت می باشد، در عین تفاوت آفرينی، ا

. فرهنگی و اجتماعی ويژه ای است که احیاء و تقويت اين مولفه های هويتی می تواند در ارتقای هويت شهری موثر باشد-تاريخی

زندگی و نیازهای  يد بابا گیرد و از طرفی نیز مور توجه قرار بافت های تاريخی مساله ای است که همواره بايستی« اصالت»بحث 

بنابراين با ارائه راهکارهايی درجهت تغییر کاربری های متناسب با نیاز امروز، نه تنها می توان از . سازگاری داشته باشد امروز

يد و به جبران هويت ناکارآمدی و فرسودگی آن جلوگیری نمود، بلکه می توان موجب تقويت هويت اجتماعی و فرهنگی آن نیز گرد

ارائه فعالیت های سازگار پرداخت و در ادامه آن می توان به  از دست رفته و خاطرات زدوده شده با باز تولید عرصه های عمومی و

از آنجا که  .به اختصار بیان گرديده است 9يک جمع بندی کلی در قالب اقدامات ساماندهی بافت های تاريخی رسید که در جدول 

 اجتماعی و کالبدی بسیاری می  - فرهنگی – ی تاريخی واجد ارزش های تاريخیبافت ها

 

باشند، با باز زنده سازی و دمیدن روح سرزندگی به آنها می توان با تدوين برنامه ريزی متناسب در صنعت گردشگری با ايجاد 

فت ها سرمايه های ملی هر کشوری است و نماد چراکه اينگونه با. تسهیالت مورد نیاز در جهت توسعه اقتصادی مطلوب گام برداشت

 .فرهنگ و تمدن آن ها محسوب می شوند

نیز با توجه به موقعیت قرارگیری منحصر به فرد آن در بطن بافت تاريخی شهر شیراز « خانقاه احمدی»بنابراين گذر تاريخی        

های متفاوت اجتماعی می باشند، به عنوان يکی از مذهبی که هر يک جاذب گروه -فرهنگی-در مجاورت عناصر بی شمار تاريخی

تمامی مکان های ارزشمند تاريخی اعم از بافت تاريخی محدوده مطالعاتی، . گذرهای تاريخی ارزشمند شهری محسوب می گردد

توانند در مذهبی موجود در آن که دارای جنبه همگانی هستند، می -فرهنگی-گذر تاريخی خانقاه احمدی و عناصر ارزشمند تاريخی

تنوع و تعدد اين عناصر ارزشمند با ويژگی های پیوسته و يکنواخت خود می توانند به . احیای هويت محدوده مطالعاتی موثر باشند

نیز به « خانقاه احمدی»در اين راستا گذر تاريخی . عنوان پل ارتباطی میان نسل ها متفاوت، نقاط مشترکی را به نمايش بگذارند

لیکن با استفاده از نشانه های هويتی . اصل پیوستگی در فضا و وجود فضای متباين در طول مسیر بدل شده استه نوعی نشان دهند

به لحاظ طبیعی و مصنوع، برجسته نمودن و متمايز کردن عناصر شاخص در طول مسیر و همچنین تغییر در سنگفرش که منجر به 

در راستای احیاء و باز زنده سازی . انايی را در گذر مطالعاتی ارتقا بخشیدتقويت و شخصیت دادن اين محور می گردد، می توان خو

اين گذر تاريخی، با توجه به عناصر ارزشمند موجود در آن که هر يک می توانند به عنوان يکی از مولفه های هويت بخش شهر 

که به  ای حس تعلق مکانی گام برداشتشیراز عمل نمايند، می توان در جهت احیای مولفه های هويت شهری و به تبع آن ارتق

اين امر نهايتا منجر به زنده شدن فضايی شهری پويا، افزايش حضورپذيری شهروندان و . به آن اشاره شده است 2تفضیل در جدول 

دستاوردهای تحقیق را در  در آخر می توان. رمايه های داخلی و خارجی می گرددگردشگران، توسعه صنعت گردشگری و جذب س

 :وارد زير خالصه نمودم

 .بررسی و شناسايی عوامل موثر بر شکل گیری ويژگی مولفه های هويت بخش شهر شیراز -

 .بررسی مولفه های هويت بخش کالبد شهری در محدوده مطالعاتی-

يخی مورد مطالعه وبررسی نقش و جايگاه گذر تاريخی خانقاه احمدی به عنوان يک محور گردشگری در هويت بخشی به بافت تار-

 .مطالعه

مفاهیم، نمادهاف حفظ مجموعه های با ارزش و هويت )در قالب اماندهی گذر تاريخی خانقاه احمدی ارائه الگويی مناسب جهت س-

 .در بافت تاريخی شهر شیراز...( فرهنگی و -تاريخی

 .بررسی میزان حس تعلق مکانی ساکنین محدوده مطالعاتی جهت اهداف مشارکت جمعی-

 .تحلیل رابطه میان شاخص های هويت شهری و حس تعلق مکانی ساکنین محدوده مطالعاتی سنجش و-

احیای مولفه های هويت شهر شیراز و ارزش دادن به مفاهیم موجود در محدوده مطالعاتی با ارايه راهکارهای برنامه ريزی و مداخله -
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 .ه هوايیهدفمند در عرصه بهسازی و نوسازی گذر تاريخی خانقاه احمدی و خان

کاهش ناهنجاری های اجتماعی و از بین بردن ناهنجاری های بصری موجود و استفاده از سیستمی کارا در جهت ايجاد محیط -

 .مطلوب شهری در بافت تاريخی مورد مطالعه

ست های کلی معرفی و شناساندن گذر تاريخی خانقاه احمدی به عنوان يکی از محورهای تاريخی شهر شیراز در سطح ملی با سیا-

باز زنده سازی در زمینه بازسازی اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و عملکردی خواهد بود که به شکل موازی با هم دنبال خواهند شد و 

 .روايط متقابل بین آنها نیز هر کدام مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت

پايدار با توجه به احیای مولفه های هويت شهر شیراز در  توسعه اقتصادی از طريق جذب توريست و دستیابی به اهداف توسعه-

 .محدوده مطالعاتی

 
 

 

 :تشکر و قدردانی

 سپاس

 همه آنها که صداقتشان طنین گام هايم بود و سجود سبز محبتشان حريم دست هايم

 همه را سپاس می گويم،

که خلوت حضورش  دكتر علی محمد جوادپور همسرمکه سايه خود را رايگان به من بخشیدند، دكتر طاهره نصر استاد عزيزم 

...چون شفافیت ناب يک عبور بود و مادرم  

.که در زاللی چشمه وجودش تا بی نهايت تکرار میشوم  مادرم  
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