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بررسی تأثیر ایجاد کاربری مناسب در بهبود کارکرد اقتصادی بناهای 
باارزش فرهنگی- تاریخی و جلوگیری از تخریب و فرسودگی بافت 
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چکیده
بناهای باارزش فرهنگی– تاریخی در شهر شیراز، در طی دهه های اخیر با عدم توجه شهروندان مواجه شده و این عامل 
باعث رسوخ هرچه بیشتر فرسودگی در این بناها بوده است. یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در فرسودگی بناها را می توان 
عامل اقتصاد دانست. چرا که این عامل مهم ترین تأثیر را در حیات و یا زوال شهرها در طول تاریخ داشته است. این مقاله 
برانست تا با توجه به اهمیت عامل اقتصاد در پویایی و سرزندگی شهرها، تأثیر آن را در بافت تاریخی شهر شیراز مورد 
بررسی قرار داده و با بررسی خصوصیات محدوده مورد نظر و تحلیل تأثیر کاربری های مختلف در آن از طریق روش هایی 
چون روش AHP و نظرسنجی و تهیه پرسشنامه از افراد ساکن در بافت و خارج از آن، در نهایت کاربری متناسب با این 
محدوده که بتواند در کنار حفظ شأن تاریخی بناها، بیشترین رونق اقتصادی را با تأکید بر اقتصاد فرهنگی در محدوده 
به وجود بیاورد، معرفی کند. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده است که با جمع آوری اطالعات از طریق روش 
کتابخانه ای و روش میدانی، به تحلیل این اطالعات بر روی محدوده مورد نظر پرداخته است. بررسی نتایج نشان داده 
است که ایجاد کاربری معاصر و متناسب با نیازهای امروز، بهبود بازدهی اقتصادی بافت تاریخی را در پی داشته و موجب 
ورود مجدد حیات و پویایی به کالبد بناهای باارزش خواهد شد و در نهایت مانع از تخریب بناها و بافت تاریخی می شود.
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مقدمه
بناهای باارزش فرهنگی– تاریخی موجود در هر شهر شناسنامه و هویت آن شهر را تشکیل می دهد و عدم توجه به این آثار 
باارزش در نهایت موجب ایجاد بحران و بی هویتی در فضای شهری خواهد شد. »کالبد هر شهر، تبلور مادی یک فرهنگ 

است. حتی کالبد شهرهای بی هویت تبلور مادی بی هویتی فرهنگ حاکم بر شهر است«
 )Aliabadi, 2003, p. 100(. همچنین »بافت های تاریخی عالوه بر این که واجد ارزش های نادر زیبایی شناختی اند و تداوم 
خاطره های جمعی و هویت بخش شهرهای ما هستند، هنوز در بسیاری از شهرها، محل سکونت و معیشت میلیون ها نفر 
از شهروندانند« )Teymoori, 2004, p. 18(. اگر چه سابقه مرمت و احیاء بناها و بافت تاریخی در ایران طوالنی است؛ لیکن 
اقدامات انجام گرفته نتوانسته به خوبی در زدودن فرسودگی از این بناها راهگشا باشد و این عامل زمینه تخریب این آثار با 
ارزش را فراهم ساخته است. »به نظر میرسد که بافت تاریخی در مکان و زمان خود منجمد شده است و پس از انجمادی 
طوالنی، دوره پوسیدگی خود را آغاز کرده است. شهر کهن در حالی که مملو از خاطرات است، به مکانی برای خطرات 
تبدیل شده که در این میان غالباً تنها به مرمت تک بناهای تاریخی، بسنده کرده و بخش وسیعی از بافت به حال خود 
رها شده است« )Jafari, 2011, p. 113(. این در حالیست که تنها آثاری که می توان از معماری اصیل و طراحی شهری 
بومی در شهرها یافت، بافت تاریخی و قدیمی هر شهر است. هسته اصلی شهرهای تاریخی، فرسوده نبوده و توسط ما به 
فرسودگی گراییده است. حفاظت و روش های مورد استفاده برای نگهداری آثار تاریخی نیز، گاه به اندازه نوسازی های 

.)Lotfi, 2010, p. 47( صورت گرفته در این مناطق تخریب کننده بوده است
بناها بر  این  اقتصاد در  تأثیر را عدم توجه به بعد  باارزش، بیشترین  آثار  می توان اذعان کرد که در فرسودن و تخریب 
جای گذاشته است. شهر شیراز مصداق بارزی از عدم توجه به بعد اقتصاد و لزوم ایجاد پویایی در بافت تاریخی است که 
منجر شده تا ماحصل کلیه اقدامات صورت گرفته در نهایت تنها به بهبود تقریبی کالبد بناها بیانجامد.  بنابراین با توجه 
به اهمیت بعد اقتصاد در سرزندگی و پویایی فعالیت ها در زندگی شهری و با وجود پژوهش مستمر کارشناسان، توجه 
به این بعد در احیای بافت تاریخی، آنچنان که باید صورت نگرفته و عدم توجه کارشناسان به ابعاد کیفی این مسأله و 
بسنده کردن به آمار و کمیت ها  باعث شده تا جستجوی راه حل مهندسی صرف و در نظر گرفتن راهکارهای یکسان برای 
محدوده های مختلف و عدم توجه به خصوصیات هر محدوده، عالوه بر ایجاد کاربری های نه چندان سودمند، موجب تخلیه 

هرچه بیشتر بافت تاریخی از سکنه بومی شود.
هدف مقاله حاضر، بررسی چگونگی ارتقاء بعد اقتصاد با تکیه بر خصوصیات محدوده مورد نظر بوده تا به واسطه آن، حیاتی 
پویا در بافت تاریخی از طریق ایجاد کاربری مناسب و فعالیتی مبتنی بر مشارکت شهروندان ایجاد کند. به منظور روشن تر 
شدن بحث و آشنایی با جنبه های کاربردی آن، مجموعه پاکیاری واقع در محله تاریخی سنگ سیاه انتخاب شده که با 

وجود بیش از سه بنای تاریخی باارزش از رسوخ فرسودگی در امان نمانده است. 
 با توجه به مقدمه، پرسش بنیادین این مقاله به قرار زیر است:

بهبود کارکرد اقتصادی بافت تاریخی فرسوده در شهر شیراز از طریق ایجاد کاربری مناسب چه تأثیری بر حفظ بناهای 
باارزش تاریخی- فرهنگی و جلوگیری از فرسودگی و تخریب آن ها خواهد داشت؟ 

در پژوهش حاضر، ابتدا به بررسی تأثیر اقتصاد بر حیات بافت تاریخی و مروری بر سوابق موضوع پرداخته شده و پس از آن 
تأثیر ایجاد و یا تغییر کاربری در بافت و بناهای تاریخی مورد بررسی قرار گرفته و پس از بررسی ویژگی های محدوده مورد 
نظر و بافت تاریخی شیراز، تحلیل اطالعات بر روی محدوده به منظور دستیابی به کاربری متناسب، از طریق پرسشنامه و 

تحلیل مجدد کاربری-ها، در نهایت کاربری برتر انتخاب و نتایج حاصله بیان شده است.

1. تأثیر اقتصاد بر فضای شهری و بافت تاریخی
»اقتصاد اولین و بزرگترین عالمت و شاخصه بافت فرسوده بوده و "حداکثر استفاده از حداقل ها" بزرگترین شعار ناخوانده 
و شعر ناسروده بافت های فرسوده است« ) Andalib, 2010, p. 209(. نگاهی گذرا به تجارب زندگی در شهرهای مختلف 

مؤید این نکته است که اقتصاد پویا به شهر سرزندگی خواهد بخشید و زندگی مردمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
زیرساخت های اقتصادی، بر عوامل دیگر مانند عوامل فرهنگی درون بافت، تأثیر مستقیم داشته و اگر بتوان از راهبردهایی 
برای ورود جریان اقتصادی به بافت های تاریخی بهره جست، می توان به یافتن راه حل مسائل دیگر امیدوار بود. همچنین 
در تهیه طرح های مرمت شهری، فراهم ساختن بستر مناسب برای جذب سرمایه های اقتصادی مبتنی بر الگوهای بومی، 

 .)Hanachee, 2007, p. 107( از نکات مورد تأکید است
کشورهای توسعه یافته به خوبی بر این امر واقفند که حفظ و پاسداشت بافت تاریخی و میراث معنوی یکی از مهم ترین 
راه های رشد و پیشرفت در جهان امروزی است. درحالی که در کشورهای جهان سوم این مهم مورد توجه قرار نگرفته 
است؛ به گونه ای که »انگیزه های اقتصادی و سرمایه گذاری در بافت فرسوده پایین است و فقر اقتصادی در بافت های 
فرسوده، توان مشارکت و نظارت مردم را سلب می کند« )Andalib, 2010, p. 63(. بنابراین لزوم در نظر گرفتن روش هایی 
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برای ایجاد انگیزه و ورود سرمایه به بافت تاریخی خواهد توانست در ایجاد پویایی در آن یاری رسان باشد.
 » لزوم هماهنگی شهر با اقتصاد زمان خود، امری است اجتناب ناپذیر« )Haeringer, 2003, p. 24(. خروج سرمایه از بافت 
تاریخی، موجب از میان رفتن سرزندگی این قسمت از شهر و خروج افراد بومی خواهد شد و ساکنان جدید که عمدتاً افراد 
کم بضاعت و مهاجران افغانی هستند، نخواهند توانست اقتصاد پویا را به بافت وارد کنند. ذکر این نکته نیز ضروری است 
:» انسان باید در شهری زندگی کند که فرزند زمان خود باشد، و لزوم منطبق کردن میراث گذشته با اقتضاهای این زمانه 

 .)Mansouri, 2004, p. 17( »انکار ناپذیر است
وجود این نظریه که یکی از اساسی ترین نظریات در حیطه اقتصاد شهری است، اهمیت در نظر گرفتن بعد اقتصادی را 
در بافت و بناهای تاریخی نشان می دهد: »استوار بودن بر بازده اقتصادی، به معنای سربار نبودن اقتصاد شهری است« 
)Falamaki, 2006, p. 141(. چرا که بافت تاریخی برای مشارکت در زندگی معاصر و دور ماندن از رکود و فرسودگی، 
از  و  داده  قرار  راستا  یک  در  شهر  توسعه یافته  نقاط  سایر  با  را  بافت  این  بتواند  که  است  فعالیت هایی  وجود  نیازمند 
عقب ماندگی ای که امروزه گریبان گیرش شده رهایی یابد. به طور کلی »اگر قرار است محله ای قدیمی در میان محله های 

.)Irandoust, 2004, p. 16( »دیگر شهر سرزنده و بانشاط باشد، نیاز به روح اقتصادی دارد

2. مروری بر تأثیر بعد اقتصاد در مرمت شهری و مداخله در بافت تاریخی 
توجه به بافت تاریخی و مرکزی شهر به مفهوم امروزی در اواخر قرن 19 و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد. فرآیند 
صنعتی شدن در مغرب که رشد سریع شهرنشینی و هجوم جمعیت از روستاها را در پی داشت و در این زمان متفکران 
به ارزش آثار تاریخی پی برده و دریافتند که هیچ گاه برای این آثار باارزش جایگزینی نخواهد بود. کشورهای غربی با  
برگزاری سمینارها و کنگره های متعدد در صدد احیاء مجدد بناهای باارزش برآمدند. در زمانی کوتاه اندیشه ها و نظریاتی 
اقتصادی  و  ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی  اقدامات در  انجام  از  بناها شکل گرفت. پس  احیاء  مختلف حول چگونگی 
در بافت تاریخی، صاحبنظران دریافتند که یکی از بهترین و مؤثرترین ابعادی که موجب پویایی حیات در بافت تاریخی 
خواهد شد، بعد اقتصاد است. با بیان این نظریه تأکید بر بعد اقتصاد در جلسات گوناگون مانند گردهمایی ایکوموس در 
سال 1967 انجام گرفت و توجه به این بعد به منظور بازگشت سریع سرمایه و منابع مالی با تکیه بر ویژگی های فرهنگی 
و اجتماعی در رأس برنامه های اجرایی قرار گرفت. نمونه این اقدامات را می توان به بهترین صورت در شهر بث در کشور 

انگلستان، تجربه شهر فیالدلفیا و احیای بالتیمور که بهترین نمونه احیاء اقتصادی بافت تاریخی است، مشاهده کرد.
در ایران نیز برنامه ریزی و فعالیت در بافت تاریخی از دهه 40 آغاز شد. این تجربه در ابتدا به صورت تقویت ابعاد فرهنگی 
و هنری و ایجاد قرابت با آثار تاریخی و حفظ آن ها شکل گرفت. اما اولین برنامه منسجم در حیطه برنامه توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی، پس از انقالب و بین سال های 1368 تا 1372، با هدف شناخت علل فرسودگی بناها و زندگی 
بخشیدن به بافت و حفظ ارزش های معماری صورت پذیرفت. پس از گذشت سال های متمادی  و تدوین سایر برنامه ها، 
در حال حاضر اقدامات انجام گرفته در بافت تاریخی بسیاری از شهرها نتوانسته راهگشای مقاصد اصلی مرمت شهری و 
جلوگیری از فرسودگی و تخریب بافت تاریخی باشد و شاید بتوان مهم ترین عامل در این امر را عدم هماهنگی کامل بین 

ویژگی های بافت مورد مطالعه و راهکارهای اعمال شده دانست.

 3. فرسودگی اقتصادی در بافت تاریخی و پیامدهای آن
»مفهوم فرسودگی چه در ساختمان ها و چه در مناطق، مستلزم ابعاد متعدد متفاوتی است. مهم ترین بعد در این میان، 

 .)Tiesdell, 2000, p. 16( »فرسودگی نسبی یا اقتصادی است
بافت های  که  نیازمندند  شهری  جدید  فضاهای  به  نیز  تاریخی  بافت  در  اقتصادی  تحوالت  جامعه،  پیشرفت  به  باتوجه 
بنابراین  باشد.  معاصر  فعالیت های  پاسخگوی  توانست  نخواهد  و  نبوده  برخوردار  فضاها  این  از  غالباً  فرسوده  و  تاریخی 
این ویژگی باعث کاهش سرمایه گذاری در بافت تاریخی خواهد شد که در نتیجه تخلیه بافت از سکنه بومی را در پی 
خواهد داشت )Andalib, 2010(. خروج سرمایه از بافت تاریخی موجب فرسودگی اقتصادی خواهد شد. بنابراین  به منظور 
درمان فرسودگی مکانی و بازگرداندن موقعیت های اقتصادی هر منطقه، برقراری امتیازهای رقابتی برای آن ضروری است 
)Tiesdell, 2000, p. 67(. یکی از بهترین روش های ورود سرمایه به بافت تاریخی را می توان ایجاد کاربری مناسب در آن 

دانست.

4 .ایجاد کاربری مناسب در بافت تاریخی
بحران اقتصادی ناشی از فقدان کاربری مناسب در بافت تاریخی، عاملی اساسی در فرسودگی بناهای باارزش است. این 
نکته نیز قابل تأمل است که »ناکامی در یافتن کاربری های جدید برای ساختمان های حفاظت شده شهر را به حضوری 

.)Tiesdell, 2000( »موزه  گونه در فضای آزاد محکوم می کند
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همچنین یکی از مهم ترین عوامل ایجادکننده پویایی و سرزندگی در بافت تاریخی، ایجاد فعالیت های مختلف و جلوگیری 
از ایجاد کاربری های تک عملکردی در بناها است. چرا که ایجاد تنوع عملکردی در بافت تاریخی می تواند مراجعه هرچه 
بازدهی  کنار  در  بتواند  تا  را می طلبد  کاربری هایی  تاریخی  باارزش  بناهای  باشد.  داشته  پی  در  را  بافت  به  افراد  بیشتر 
اقتصادی مناسب و هماهنگ با نیازهای معاصر، افراد را ترغیب به مراجعه به بناها و بافت تاریخی کرده و سکون و رکود 
حاکم بر بافت را از بین ببرد. می توان بر این نکته تأکید کرد که »بهره برداری مفید از بناها، اغلب بهترین روش حفظ آن 

.)Shafeea, 2011, p. 3( »است
مردم و فعالیت های اقتصادی آن ها، از فرسودگی بناها و بافت تاریخی جلوگیری کرده و موجب افزایش ارزش اقتصادی 
بافت تاریخی و بناهای موجود در آن می شود. البته ذکر این نکته ضروری است که کاربری ایجاد شده در بناهای تاریخی 
باید کاماًل مطابق و متناسب با ارزش این بناها باشد و توجه به ارزش بناها و به کارگیری "فرهنگ اقتصادی" به جای 
"اقتصاد فرهنگی" در برخورد با بناهای باارزش، صدمات جبران ناپذیری را برای این آثار و نهایتاً بافت تاریخی به همراه 

خواهد داشت.
می توان دلیل اصلی دور ماندن بافت تاریخی از زندگی امروز را در ناسازگاری میان کالبد بافت شهری تاریخی و فعالیت های 
ارائه شده در آن یا فعالیت های اقتصادی موجود در آن دانست. احیای کالبدی صرف و برخورد تک جانبه با بناها  باعث 
شده تا حتی بناهای مرمت شده نیز پس از مدتی کوتاه مجدداً متحمل تخریب و یا صدماتی از سوی ساکنین غیر بومی 

و یا بزهکار در بافت شوند.

5. ایجاد و تغییر کاربری در بناها و بافت تاریخی شهر شیراز 
با توجه به مباحث عنوان شده لزوم ایجاد زمینه مناسب جهت حضور فعاالن اقتصادی در سنین مختلف در بافت تاریخی 
شهر شیراز به منظور ایجاد کاربری و فعالیت های متناسب با بافت برای بهبود شرایط اقتصادی ضرورتی است که در ادامه 

این پژوهش بدان پرداخته خواهد شد. 

6. بررسی محدوده مورد نظر
در نظر گرفتن کاربری برای بناها و بافت تاریخی در محدوده مورد نظر، نیازمند تحلیل و بررسی ویژگی های موجود در 
این محدوده است، زیرا عدم در نظر گرفتن خصوصیات بستر در تغییر و یا ایجاد کاربری، نه تنها راهگشا نخواهد بود، بلکه 

منجر به شکست خواهد شد.

1-6- ویژگی های محدوده مورد نظر و محله سنگ سیاه
برداشت های  و  مشاهدات  و  فرهنگی شیراز  تاریخی-  منطقه  تفصیلی  بازنگری طرح  در طرح  ارائه شده  اطالعات کمی 
میدانی، نشان می دهد که در طی سال های گذشته جمعیت بافت تاریخی شیراز و به تبع آن، محدوده پیرامون محور 
سنگ سیاه به دلیل وجود شرایط نامناسب، همواره رو به کاهش بوده است. شکل 1، درصد گروه های مختلف ساکن در این 

محدوده را نمایش می دهد.

شکل 1: گروه  های ساکن در محله سنگ سیاه

)Armanshahr Consultant Engineers, 2009(
استفاده نامناسب از تک بناهای مرمت شده و  بسنده کردن به آمار صرف در مداخله و عدم توجه به کیفیت ها، نتوانسته 

در از بین بردن این رکود راهگشا باشد. جدول 1، وضع موجود محله سنگ سیاه را نشان می دهد.
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جدول 1: وضعیت موجود محله سنگ سیاه

ویژگی جمعیتی
• جمعیت بافت همواره رو به کاهش بوده است. بنابه برخی دالیل از جمله کمبود امکانات. )وجود اتباع خارجی بیش از یک سوم 

جمعیت محله(

سواد و تحصیالت
از  افراد کهنسال و سالخورده هستند که درصد زیادی  افراد بیسواد اکثراً شامل  از زنان بوده و  • میزان باسوادی مردان بیشتر 

ساکنین بافت را تشکیل می  دهند.

جمعیت فعال و نیروی کار
• براساس طرح تفصیلی ارائه شده از سوی مشاور در ازای هر صد نفر جمعیت، حدود شصت و شش نفر از لحاظ اقتصادی فعال 

نبوده اند و افراد فعال مخارجشان را تأمین می  کنند و درصد جمعیت فعال بالقوه مردان به مراتب کمتر از زنان است. 

وضعیت مسکن
• سهم باالی اجاره نشینی با اجاره  های کم در این منطقه باعث پایین آوردن احساس تعلق به مکان و در نتیجه انحطاط فیزیکی 

و اجتماعی محله خواهد شد.

)Armanshahr Consultant Engineers, 2009(

با توجه به وضع موجود این محدوده و به دلیل عدم تأثیر ساکنان در جلوگیری از فرسودگی و تخریب بناها، شرط الزم و 
ضروری ایجاد کاربری متناسب با هدف ارتقاء شرایط کیفی و اقتصادی محیطی در بافت تاریخی است تا به واسطه آن، 
موجب مراجعه عموم و سرمایه گذاری مجدد به بافت تاریخی شود. شکل 2، درصد افراد فعال و غیرفعال از نظر اقتصادی 

را نمایش می دهد. 

شکل 2: درصد افراد فعال و غیر فعال اقتصادی در بافت تاریخی شیراز

2-6- موقعیت محدوده مورد نظر نسبت به گذر تاریخی سنگ سیاه و بناهای باارزش 
این محدوده در غرب گذر تاریخی سنگ سیاه و در همجواری مسجد تاریخی مشیر، حسینیه مشیر، کلیسای ارامنه و چند 
خانه تاریخی باارزش با نام های خانه نشاطیان، خانه پاکیاری، موسوی، رضایی و خانه ای قدیمی که سابقاً کاربری شهرداری 

را داشته، قرار گرفته  است. شکل 3، بناهای باارزش موجود در محدوده را نمایش می دهد. 
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شکل 3: بناهای باارزش تاریخی در محدوده مورد نظر و همجوار آن

3-6- حوزه کارکردی محدوده مورد نظر در محله سنگ سیاه
 Armanshahr Consultant Engineers,( براساس مطالعاتی که سابقاً در محدوده محله تاریخی سنگ سیاه انجام گرفته
Emad, 2003 ;2009(، این محله به بخش های مختلفی تفکیک شده و با توجه به بناهای موجود در هر محدوده، نوع 
کاربری و شأن فضایی بناها، هر قسمت به عنوان حوزه مشخصی نامیده شده است. این حوزه ها عبارتند از حوزه مذهبی، 
حوزه مرکز محله، حوزه فرهنگی و حوزه مسکونی باارزش؛ محدوده مورد بررسی در حوزه فرهنگی محله واقع شده است.

7. بررسی و تحلیل کاربری های متناسب با محدوده و انتخاب کاربری برتر
توسط  پیشنهادی  کاربری های  سازگاری  ماتریس  همچنین  و  باالدست  طرح های  در  پیشنهادی  کاربری های  بررسی  با 
شرکت های مشاور که از مطالعه و بررسی در این محدوده به دست آمده است و با نظرسنجی از متخصصان سازمان میراث 
فرهنگی که مطالعه و شناخت بسیاری نسبت به این محدوده و کالبد بناهای تاریخی موجود در آن داشته اند، در نهایت 
چهار نوع کاربری فرهنگی، تجاری، آموزشی )دانشکده معماری( و اقامتی )هتل سنتی( انتخاب شد. الزم به ذکر است که 
با نظر متخصصان صاحب نظر در این محدوده، به دلیل وجود دو مهمانسرای سنتی فدک و نیایش، در محله سنگ سیاه و 
در نزدیکی محدوده مورد بررسی، ایجاد مجدد این کاربری غیرضروری بوده و تقویت دو مهمانسرای موجود مفیدتر است؛ 
در ادامه پژوهش به مقایسه سه کاربری دیگر به منظور دستیابی به برترین گزینه برای این محدوده پرداخته خواهد شد. 

کاربری های متناسب با این محدوده در شکل 4، نمایش داده شده است.

شکل 4: کاربری های متناسب با محدوده مورد نظر)محدوده فرهنگی محله سنگ سیاه(

در نظر گرفتن نیازهای افراد خارج از بافت نیز از مهم ترین عواملی است که باید در انتخاب کاربری و فعالیت مد نظر قرار 
گیرد.

1-7- تحلیل کاربری متناسب محدوده با استفاده از پرسشنامه
به این منظور با استفاده از پرسشنامه، از افراد داخل و خارج از بافت در مورد ایجاد کاربری مناسب نظرسنجی به عمل 

آمده و نتایج این نظرسنجی به اختصار در جدول 2 نشان داده شده است.
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جدول 2:  تحلیل داده ها و نتایج حاصل از پرسشنامه )کاربری ها و شرایط موجود(

نمودارتحلیل داده ها
ت

افراد درون باف

مراجعه به مراکز تجاری ایجاد شده در بافت قدیم: 13/4 درصد خیلی زیاد، 10/3 درصد 
زیاد، 13/4 درصد متوسط، 33 درصد کم و 29 درصد نیزخیلی کم.

میزان مراجعه و استفاده از مراکز فرهنگی موجود در بافت قدیم: 10/3خیلی زیاد، میزان 
افراد کم و  افراد متوسط، 29/9 درصد  افراد زیاد، 14/4 درصد  از  مراجعه 14/4 درصد 

30/9 درصد از افراد خیلی کم.

ایجاد  به  برای کمک  را  تاریخی  بافت  در  معماری  دانشکده  ایجاد  افراد  از  56/7 درصد 
کاربری های مفید و خدماتی مؤثر می دانند، 22/7درصد مرکز فرهنگی و 20/6 درصد 

مرکز تجاری و رستوران را برگزیدند.

امنیت،  وجود  عدم  را  تاریخی  بافت  به  افراد  مراجعه  عدم  دلیل  افراد  از  درصد   25/8
28/9درصد عدم وجود کاربری مناسب، 17/5 درصد بهتر بودن خدمات ارائه شده مشابه 
در دیگر نقاط شهر نسبت به بافت تاریخی، 12/4 درصد سهولت دسترسی به دیگر نقاط 

شهر و 15/5 درصد نیز نداشتن ذهنیت خوب نسبت به بافت تاریخی دانسته اند.

از افراد ساکن در بافت در مورد میزان آشنایی آنها با مراکز فرهنگی موجود در بافت سوال 
متوسط،  درصد  زیاد، 17/9  درصد  زیاد، 14/7  11/6 درصد خیلی  آشنایی  میزان  شد، 

27/4 درصد کم و 28/4 درصد نیز میزان آشنایی خیلی کمی دارند.

از افراد داخل بافت در مورد میزان مراجعه و استفاده آن ها از مراکز فرهنگی سؤال شد، 
12/6 درصد میزان آشنایی خیلی زیاد، 10/5 درصد میزان آشنایی زیاد، 12/6 درصد 
میزان آشنایی در حد متوسط، 33/7 درصد میزان آشنایی کم و 30/5 درصد نیز میزان 

آشنایی خیلی کمی دارند.

مراجعه افراد خارج از بافت به بافت برای استفاده از مراکز فرهنگی موجود در بافت: 12/6 
 28/4 و  کم  درصد   27/4 متوسط،  درصد   18/9 زیاد،  درصد   12/6 زیاد،  خیلی  درصد 

درصد خیلی کم

میزان مراجعه آن ها به به مراکز تجاری موجود در بافت تاریخی: 13/7 درصد به میزان 
خیلی زیاد، 10/5 درصد زیاد، 13/7 درصد متوسط، 30/5 درصد کم و 31/6 درصد خیلی 

کم

44/2 درصد از افراد برای خرید پوشاک و سایر وسایل مورد نیاز به مراکز تجاری موجود 
مراجعه  بافت  درون  تجاری  مراکز  به  برای خرید  و 55/8 درصد هم  بافت  از  در خارج 

می کنند.
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نتایج حاصله از پرسشنامه درمورد کاربری پیشنهادی افراد داخل و خارج از بافت در جدول 3 ارائه شده است.

جدول 3:  تحلیل داده ها و نتایج حاصل از پرسشنامه )تأثیر کاربری های پیشنهادی در مراجعه افراد به بافت تاریخی(

نمودارتحلیل داده ها

ت
افراد خارج باف

تأثیر کاربری ها در مراجعه بیشتر افراد به بافت تاریخی و استفاده مناسب 
از فضا: 51/5 درصد از افراد دانشکده معماری، 27/8 درصد مرکز فرهنگی 

و 20/6 درصد افراد، مرکز تجاری و رستوران.

ت
افراد درون باف

ایجاد کدام کاربری در مراجعه بیشتر افراد به بافت و برقراری امنیت در 
معماری، 23/2 درصد  دانشکده  است:  57/9 درصد  مؤثرتر  آن  محدوده 

مرکز فرهنگی و 18/9 درصد ایجاد مرکز تجاری و رستوران.

با توجه به نظرسنجی انجام شده این نتیجه حاصل شد که مهم ترین دلیل عدم مراجعه افراد به بافت تاریخی، عدم وجود 
کاربری معاصر و مورد نیاز در این محدوده است. همچنین در مقایسه سه کاربری پیشنهادی، دانشکده معماری بیشترین 

امتیاز را از افراد داخل و خارج بافت داشته است.
در پروژه های مشابه چنان چه نظرات افراد خارج از بافت و افراد درون بافت همسو و هم راستا نباشد، یکی از بهترین 
روش هایی که می توان به وسیله آن به کاربری مناسب رسید، استفاده از روش دلفی است که یک روش علمی بوده و رویکرد 
یا روشي سیستماتیک در تحقیق براي استخراج نظرات از یک گروه متخصص در مورد یک موضوع یا یک سؤال است و 

به وسیله این روش می توان به پاسخ مناسب که همان کاربری متناسب با بنا یا محدوده است، دست یافت.

AHP 2-7- تحلیل کاربری متناسب محدوده از طریق روش
در این روش پس از انتخاب معیارها و زیرمعیارهای مورد نظر، با استفاده از نتایج حاصله از پرسشنامه، به هریک از معیارها 

و زیر معیارها امتیازدهی شده در نهایت این نتیجه حاصل شد.
مجتمع تجاری: 0/231،    دانشکده معماری: 0/298 و     مجتمع فرهنگی:0/220

در این تحلیل نیز دانشکده هنر و معماری و کاربری آموزشی بیشترین امتیاز را کسب کرده است. نمودار 4، معیارها و 
زیرمعیارهای مورد نظر در انتخاب کاربری مناسب را نمایش می دهد.

نمودار 4: معیارها و زیرمعیارهای انتخاب کاربری مناسب
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3-7- تحلیل کاربری متناسب محدوده از طریق بررسی میزان مراجعه و ساعات حضور در بافت
یکی دیگر از معیارهایی که می توان میزان موفقیت کاربری مورد نظر را با آن سنجید، بررسی ساعات مراجعه به بناها 
)در نمونه های مشابه  در دیگر محدوده های بافت تاریخی شیراز( به منظور استفاده از هر نوع کاربری و دفعات مراجعه و 
همچنین طول و مدت زمانی است که افراد در این محدوده حضور خواهند داشت. این معیار نیز در جدول 3، مورد تحلیل 
قرار گرفته است. الزم به ذکر است که بررسی صورت گرفته بر روی کاربری های مشابه )نمونه های مشابه( بوده که در 
سال های گذشته در محدوده های دیگر بافت تاریخی ایجاد شده است که به منظور بررسی بازدهی این کاربری ها در بافت 
تاریخی بوده است. میزان مراجعه و استفاده از این بناها از مسئوالن مربوطه به صورت پرسشنامه تهیه شده و میانگین 

میزان استفاده و مراجعه به بنا به منظور استفاده از این کاربری ها، در جدول 3 ارائه شده است.

جدول 4: بررسی میزان تأثیر کاربری های فرهنگی، تجاری و آموزشی ایجاد شده در بافت تاریخی شیراز

                              مشخصات
ساعات مراجعهمیزان مراجعه به بناکاربری/ فعالیت

در ساعات اداریماهیانه و بیشتر در فصل تابستانفرهنگی

اکثراً در ایام تعطیالت و توسط تجاری
گردشگران است.

به طور میانگین 10 صبح تا2 بعداز ظهر، 4 
بعدازظهر تا 9 شب

به طور میانگین از 8 صبح تا 7 بعدازظهرهمه روزه به غیر از ایام تعطیالت رسمیآموزشی )دانشکده هنر و معماری(

براساس این تحلیل نیز کاربری آموزشی یا دانشکده هنر و معماری، در مقایسه با دو کاربری دیگر در افزایش ساعات حضور 
در بافت مؤثرتر خواهد بود.

8. جمع بندی و نتیجه گیری
تغییر وضع کنونی بناهای باارزش در بافت تاریخی شهر شیراز نیازمند اتخاذ روش هایی مناسب و متناسب با بافت تاریخی 
در مداخله است. همچنین باید در نظر داشت که با توجه به ارزش این میراث گران بها، اقتصاد مورد نظر باید اقتصادی 
مبتنی بر فرهنگ بوده و پرهیز از )فرهنگ اقتصادی( از نکات بسیار مهمی است که باید توجه خاص بدان مبذول شود؛ 
چرا که عدم توجه به  این مهم در نهایت صدمات جبران ناپذیری را بر بناها و بافت تاریخی به همراه خواهد داشت. یکی از 
مهم ترین و بهترین روش هایی که خواهد توانست )اقتصاد فرهنگی( مناسب و مؤثر را به بافت تاریخی وارد کند، اقتصادی 
بر مبنای ایجاد کاربری مناسب در بافت تاریخی است که با ایجاد کاربری معاصر، می توان به ورود مجدد سرمایه گذاری و  

پویایی در بافت تاریخی امیدوار بود.
و  ساعات  تحلیل   ،AHP روش  پرسشنامه،  از طریق  نظر  مورد  محدوده  در  گرفته  تحلیل های صورت  و  بررسی ها  طبق 
مدت زمان استفاده از کاربری ها در نهایت این نتیجه حاصل شد که بهترین کاربری برای این محدوده، کاربری آموزشی 
)دانشکده معماری( است و این کاربری بهترین بازدهی را در بافت تاریخی به همراه خواهد داشت، زیرا عالوه بر افزایش 
مراجعه افراد از خارج از بافت، در افزایش مدت زمان حضور افراد در بافت و ایجاد خدمات جنبی نیز که از مهم ترین 
معیارهای در نظر گرفته شده  بوده اند، بازدهی بیشتر و بهتری خواهد داشت. با در نظر گرفتن ماتریس سازگاری کاربری ها 
و با توجه به ساختار پالن این بناها و سایر کاربری های موجود در این محدوده، در نهایت کاربری رستوران سنتی برای 
خانه تاریخی موسوی و شهرداری سابق، کاربری نمایشگاه برای خانه پاکیاری، کاربری مرکز نمایش های آیینی و تئاتر شهر 
برای حسینیه مشیر و در صورت لزوم افزودن بنای میان افزا، که در کنار کاربری دانشکده معماری انتظار می رود سرزندگی 

و پویایی را در بافت تاریخی و بناهای باارزش آن ایجاد کند.
بنابراین وجود اقتصاد پویا و هماهنگ با نیازهای جامعه و کاربری های معاصر عاملی اساسی در جهت جلوگیری از تخلیه 
بافت توسط ساکنان بومی و پیامدهای اسفبار آن است؛ چنان که شهرهای تاریخی در گذشته نیز رونق خود را از پویایی 

اقتصادی در آن زمان داشته اند.
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