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ــا کالبــدی تاریخــی و محوطــۀ میراثــی در شــهرها شــناخته  چکیــده|بافــت تاریخــی به مثابــۀ مکانــی ب
می شــود و ســاالنه گردشــگران زیــادی بــه بافت هــای تاریخــی شــهرها ســفر می کننــد و در کشــورهای در 
حــال توســعه مثــل ایــران مکان هــای مهمــی جهــت جــذب گردشــگر محســوب می شــوند. عنــوان بافــت 
قدیــم شــیراز از زمــان رضاشــاه در اســناد مربــوط بــه توســعۀ شــهر و تخریــب بافــت قدیــم بــا نوســازی های 
ــرات  ــود. تغیی ــناخته  می ش ــوان محــدودۀ تاریخــی ش ــا عن ــون ب ــه هم اکن ــاب شــد ک ــوی اول ب دوران پهل
ــا شــده و جمعیــت ســاکن در  ــن بافت ه ــه فرســودگی ای ــن در ســاختار شــهرهای ســنتی منجــر ب بنیادی
بافــت قدیــم شــیراز به عنــوان نمونــه در ایــن تحقیــق، بــه بافــت اطــراف مهاجــرت کردنــد. از طرفــی طبــق 
تعاریــف ســازمان جهانــی یونســکو، گردشــگر فرهنگــی بــا هــدف آشــنایی بــا فرهنــگ جامعــۀ میزبــان عــازم 
مقصــد می شــود. بــا مهاجرت پذیــری بافــت تاریخــی شــهرها و تغییــر اساســی در ســاختار جمعیتــی، آیــا 
میــراث فرهنگــی ناملمــوس بافــت، کــه بــه عنــوان مثــال در بافــت تاریخــی شــهر شــیراز حــدود هزارســال 
ــق  ــل از تحقی ــج حاص ــد؟ نتای ــه می ده ــود ادم ــات خ ــه حی ــت، ب ــکل داده اس ــی آن را ش ــت فرهنگ هوی
ــت تاریخــی شــیراز  ــه در باف ــات صورت گرفت ــون اقدام ــا کن ــوی اول ت حاکــی از آن اســت کــه از دورۀ پهل
ــه تحــول در ســاختار جمعیتــی بافــت تاریخــی و در نتیجــه تغییــر  در قالــب حفاظــت و توســعه منجــر ب
ــه  ــیراز ب ــی ش ــت تاریخ ــون باف ــت و هم اکن ــده اس ــت ش ــوس« باف ــی ناملم ــراث فرهنگ ــی در »می اساس
ــرای توســعۀ گردشــگری فرهنگــی، مــکان بازنمایــی  ــازار، علی رغــم برخــورداری از پتانســیل ب اســتثنای ب
هویــت فرهنگــی شــهر شــیراز نیســت و بــه مثابــۀ مــوزه هنرهــای بصــری اســت کــه گردشــگران از بخشــی 

ــده از گذشــته بازدیــد می کننــد. ــه جــای مان از »میــراث ملمــوس« ب
واژگانکلیدی|گردشگری فرهنگی، میراث، فرهنگ، بافت تاریخی، شیراز.

بیـانمسـئله| بافـت تاریخـی در مقابـل پهنـۀ تاریخـی »یعنی 
موجودیتـی در هـم تنیده کـه از تاروپود بافته شـده، حائز کیفیتی 
از زندگـی و داللت هـای تاریخـی، فرهنگـی و طبیعـی اسـت کـه 
عمـًا در حیـات شـهرها و روسـتاها تنیـده شـده و آشـکارا قابـل 
مشـاهده و مطالعـه اسـت ]...[ بنابرایـن بافـت تاریخـی دیگـر یک 
پهنـه از پهنه هـای شـهر نبـوده و بـه صفتـی مهـم ممتـاز اسـت« 
شـیراز  شـهر  تاریخـی  بافـت   .)19  ،1394 شـیرازی،  )بهشـتی 
پهلـوی  دورۀ  از  بحـث،  ایـن  در  مطالعـه  مـورد  نمونـۀ  به عنـوان 
اول پیـرو تحـوالت بنیادیـن در حوزۀ نوسـازی شـهرها- در اسـناد 
تحـت عنـوان بافـت قدیـم و حومـه آن تحت عنـوان بافـت جدید 

شـهر به معنـای امـروزی- شـکل  گرفـت و دو اقـدام حفاظت محور 
و توسـعه محور به ویـژه بـا اهمیت یافتـن بُعـد میـراث فرهنگـی و 
گردشـگری بافت هـای تاریخـی، تحـت عنوان نوسـازی، بازسـازی، 
احیـا، بازآفرینـی، بهسـازی و ... در بافـت تاریخـی صورت گرفتـه 
 اسـت. در دوران پهلـوی اول بیشـتر بـر توسـعۀ جدیـد و تخریـب 
بافت تاریخی تمرکز شـد. در دوران پهلوی دوم با تأسـیس سازمان 
ملـی حفاظـت تأکید بیشـتر بـر حفاظـت از تک بناها و نوسـازی و 
توسـعۀ شـتابزده شـبکه های جدیـد شـهری بـدون توجه بـه بافت 
تحت عنـوان  صورت گرفتـه  اقدامـات  و  گرفـت  صـورت  تاریخـی 
سـندی نظیـر طـرح جامع بـا تأکید بیشـتر بر دسترسـی گذرهای 
سـواره به عنـوان اصلی تریـن رکـن در بهبـود زیرسـاخت های بافت 
تاریخـی مـورد توجـه قـرار گرفـت. در دورۀ انقـاب اسـامی بـا 
تشـکیل سـازمان میـراث فرهنگـی بـه عنوان سـازمانی وابسـته به 
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وزارت علـوم، بـه جـای تأکیـد بر تک بناهـا، تأکید بـر محوطه های 
تاریخـی در حـوزۀ اقدامـات حفاظتـی از بافت تاریخی قـرار گرفت 
و بـا تأسـیس واحـدی تحـت عنـوان »بافـت« در معاونـت حفظ و 
احیـای سـازمان میراث فرهنگی، سیاسـت هایی نظیـر »تجمیع در 
بافت مسـئله دار شـهری« در دسـتور کار سـازمان میـراث فرهنگی 
قـرار گرفـت. در سـال 1382 سـازمان میـراث فرهنگی با سـازمان 
ایرانگـردی و جهانگـردی ادغـام شـد و از وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
اسـامی منفـک شـده و زیـر نظـر ریاسـت جمهـوری قـرار گرفت. 
ادغـام ایـن دو سـازمان، فعالیت هـای میـراث فرهنگی را به سـمت 
گردشـگری و بُعد اقتصادی آن سـوق داد. از جمله اهداف سـازمان 
پـس از ادغـام، افزایـش میـزان توجـه بـه حـوزۀ برنامه ریـزی و 
گردشـگری، باالخـص گردشـگری فرهنگـی، عنـوان شـده اسـت. 
مسـئلۀ حال حاضر بافت تاریخی شـیراز، مسـئلۀ توسـعه و احیای 
پهنه هـای گردشـگری نیسـت. در طـول 50 سـال اخیـر اقدامـات 
زیـادی به منظـور بهبـود بافت تاریخی شـیراز صورت گرفته اسـت؛ 
امـا کمـاکان بافـت تاریخـی شـهر بافتی فرسـوده اسـت کـه به جز 
قلمـروی اقتصـادی آن یعنـی بـازار نیـاز بـه حـل ریشـه ای معضل 

فرسـودگی دارد.

سؤالاصلی
بافـت تاریخـی شـهر شـیراز کـه هم اکنون بقایـای کالبـدی میراث 
گذشـتگان را تـا حدی با خود دارد، کمـاکان حامل هویت فرهنگی 
و میـراث فرهنگـی ناملمـوس اسـت؟ و اقدامـات صورت گرفته اعم 
از حفاظـت و توسـعه، بافـت قدیم شـیراز را به سـمت بافتی جهت 
گردشـگری فرهنگـی سـوق داده یـا صرفـاً گردشـگری کالبـدی-

تاریخی؟

فرضیه
بافت تاریخی شـهر شـیراز عاری از تجربۀ زیسـتۀ سـاکنین سـابق 
آن اسـت و فهـم کلیتـی از زندگـی اجتماعـی سـاکنین در کالبـد 
موجـود، مسـتلزم بازگردانـدن هویـت فرهنگی بافت جهـت ارتقای 
صنعـت توریسـم و تبدیـل این بافت به گردشـگری فرهنگی اسـت 
و محصـول فرهنگـی بافـت تاریخی تنها در کالبد آن نهفته نیسـت 
کـه بـا بازآفرینـی، نوسـازی و احیـای آن بتـوان آن را تبدیـل بـه 
مکانـی جهت گردشـگری فرهنگـی نمـود. گام اول در تبدیل بافت 
تاریخـی شـیراز به بافـت تاریخی-فرهنگـی و تبدیـل آن به مکانی 
جهت گردشـگری فرهنگـی، بازگرداندن حیـات اجتماعی-فرهنگی 

آن با سـابقۀ هزارسـاله است.

مبانینظری
در حـال حاضـر بافـت تاریخی هر شـهر به مثابۀ یکـی از اصلی ترین 
اسـت.  فرهنگـی  گردشـگری  هـدف  بـا  جغرافیایـی  مکان هـای 
کاوشـگر فرهنگـی بـا هـدف گردشـگری فرهنـگ، به صورت هـای 

صورت هـای  اختصاصـی  مکان هـای  »بـه  مختلـف  فرهنگـی 
فرهنگـی مختلـف سـفر می کنـد و بـا تجربه فضـا و رویـداد آن ها، 
فرهنگـی  گوناگـون  عناصـر  و  صورت هـا  پدیدآمـدن  چرایـی  از 
پرسـش می کنـد. رویکـرد گردشـگر فرهنگ کشـف رونـد پیدایش 
صورت هـای فرهنگـی و مظاهـر تمـدن در سـرزمین های مختلـف 
اسـت و شـناخت چگونگـی اختافـات فرهنگی ملل پرسـش اصلی 
او نیسـت. چنانچـه بررسـی و تحلیـل آثـار هنـری، به مثابـه عنصر 
فرهنگـی یـک ملـت یـا مکان هـا، رویدادهـا و سـایر محصـوالت 
مـورد  نیـز  را  روسـتاها  غـذا؛ شـهرها،  آن هـا همچـون  فرهنگـی 
توجـه قـرار دهـد، هـدف او آن اسـت کـه بتوانـد به عنـوان نمونه و 
مظهـری از »فرهنـگ« نقبـی بـه هزارتوی فرهنگ سـرزمین هدف 
بگشـاید« )منصـوری، 1399، 7(. در مباحـث حوزۀ گردشـگری در 
بافـت تاریخـی بیشـتر از عنـوان گردشـگری میراثی یا گردشـگری 
فرهنگـی اسـتفاده می شـود. گردشـگری فرهنگـی نوعـی فعالیـت 
گردشـگری اسـت که در آن انگیزۀ اساسـی بازدیدکننده یادگیری، 
کشـف، تجربـه و مصرف جاذبه هـای فرهنگی ملمـوس و ناملموس 
در یـک مقصـد گردشـگری اسـت. سـازمان جهانی گردشـگری در 
آخریـن تعریـف خود در سـال 2018، گردشـگری فرهنگی را یکی 
انگیـزه  »بازدیدکننـده  آن  در  کـه  می دانـد  گردشـگری  انـواع  از 
زیـادی بـرای یادگیـری، کشـف، تجربـه و به کارگیـری و مصـرف 
جاذبه هـا/ محصـوالت فرهنگـی ملمـوس و غیرملمـوس در مقصـد 
گردشـگری دارد. ایـن جاذبه هـا/ محصـوالت از مجموعه مشـخص 
و محـدودی از عوامـل تشـکیل  می شـوند کـه شـامل مـواد اولیـه، 
هـوش و ذکاوت، عوامـل احساسـی و معنـوی یک جامعـه با تأکید 
بـر هنـر و معمـاری، میـراث فرهنگـی و تاریخی، میراث سـاختنی، 
ادبیـات، موسـیقی، صنایـع خالـق، و فرهنـگ زندگـی دربرگیرنده 
سـبک زندگـی، سیسـتم های ارزشـی، باورها و سـنت ها هسـتند« 
(UNWTO, 2018). به طـور کلـی عبـارت »گردشـگر فرهنگـی به 
گردشـگرانی اشـاره  دارد کـه علی رغم وجـود تضادهـا و تفاوت های 
فرهنگـی، بـه شـهر یا کشـور دیگـری سـفر می کنند تـا از فرهنگ 
جاذبه هـای  رو  ایـن  از  کننـد؛  بازدیـد  آن هـا  رسـوم  و  آداب  و 
می شـود«  محسـوب  فرهنگـی  گردشـگری  محـور  فرهنگـی 
(Petroman  et al., 2013). »امـروزه گردشـگری فرهنگـی بـرای 
محلـی  سـاکنین  روزمـرۀ  زندگـی  تجربـۀ  به سـمت  گردشـگران 
محلـی  افـراد  ماننـد  می دهـد  ترجیـح  گردشـگر  و  جهت گرفتـه 
زندگـی کنـد« (Richards & Russo, 2016). تمایـل بـه تجربـۀ 
زندگـی افـراد محلـی مسـتلزم تجربـۀ زندگـی اجتماعی-فرهنگی 
و شـناخت هویـت فرهنگـی آنـان در بسـتری مشـخص اسـت کـه 
در مقولـۀ گردشـگری فرهنگـی در بافـت تاریخـی شـهرها الـزام 
بـه شـناخت توأمـان تجربـه زیسـتۀ سـاکنین در طـول زمـان در 

محـدودۀ بافـت تاریخـی را دارد.
میراثشهری•

 »میـراث شـهری برای بشـریت یک دارایـی اجتماعـی، فرهنگی و 
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اقتصـادی محسـوب  می شـود که به واسـطۀ الیه بندی هـای تاریخی 
از ارزش هـا تعریف شـده اسـت. ارزش هایی که توسـط فرهنگ های 
متوالـی و موجـود، و انباشـت سـنت ها و تجـارب تولیـد شـده اند 
و تنوعشـان بـه رسـمیت شـناخته  شـده اسـت. درک و شـناخت 
ارزش هـا مسـیری را ایجـاد می کنـد کـه طـی آن اهمیـت معنایی 
»سـاختارها،   .(UNESCO, 2011) می شـود«  تعریـف  میـراث 
محوطه هـا و مناطـق میراثـی در مقیاس هـای معنایـی و گوناگون، 
از تک بنـا تـا مناظـر شـهری و مناظـر طبیعـی، اهمیـت معنایـی و 
ویژگـی متمایـز خـود را از ارزش هـای شناخت شـده اجتماعـی و 
معنـوی، تاریخـی، هنری، زیبایی شـناختی، طبیعـی، علمی یا دیگر 
ارزش هـای فرهنگی خود کسـب  می کنـد. مناطـق تاریخی اهمیت 
و مشـخصۀ خـود را از روابـط پرمعنـا بـا زمینـه و بسـتر فرهنگـی، 
 .(ICOMOS, 2005) »کالبـدی، بصـری و معنوی خـود می گیرنـد
پـس روابـط اجتماعـی و کنش هایـی کـه در بسـتر تاریخی شـکل 
می گرفتنـد، گویـای ارتبـاط سـاکنین بـا طبیعـت و محیـط خـود 
بـوده اسـت و ارزش هـای یـک مـکان تاریخـی مثل بافـت قدیم در 
ارزش هـای فرهنگـی ملمـوس و ناملمـوس آن نهفته اسـت. »بافت 
قدیـم شـهر یـک خلـق انسـانی اسـت و بـه همیـن لحـاظ هویـت 
آن بیشـتر هویـت فرهنگـی اسـت. اصالـت هویـت فرهنگـی در 
بافت هـای قدیـم شـهر در نـگاه محیط مـدار، فنـی و پروژه مـدار 
جایگاهـی نـدارد. بنابرایـن برنامه هـای موفـق بافـت، برنامه هایـی 
هسـتند کـه از راه ارزش هـا، آرمان هـا و هنجارهـای موجـود در 

بافـت طراحـی، تدویـن و اجـرا شـوند« )ایمـان، 1390، 61(.
میراثفرهنگی•

هـر فرهنگـی دارای دو عنصر مادی )ملموس( و معنوی )ناملموس( 
اسـت؛ عناصـر مـادی فرهنـگ، بـه آن دسـته از عناصـر فرهنگـی 
اطـاق  می شـود کـه محسـوس و ملمـوس و قابـل اندازه گیـری بـا 
موازیـن علمـی و کمـی هسـتند، مانند ابـزار کار، وسـایل صنعتی، 
ابداعـات، سـاختمان ها، بناها، جاده هـا. عناصر معنوی یـا ناملموس 
فرهنـگ، آن دسـته از عناصـر فرهنگـی هسـتند کـه جنبه شـیئی 
ندارنـد و غیرقابـل اندازه گیـری و مقایسـه بـا محک علمـی و کمی 
بـوده و از طریـق خـط و زبـان انتقـال  می پذیرند؛ ماننـد اعتقادات، 
آداب و رسـوم، سـنت ها و قوانیـن و مقـررات، ارزش هـا و هنجارهـا 
و فلسـفه و اخـاق کـه درواقـع هویت فرهنگـی و سـرمایۀ معنوی 
از  سـوم  جهـان  کشـورهای  می دهنـد.  تشـکیل   را  جامعـه  یـک 
جملـه ایـران بـا فرهنـگ جهانـی عجیـن شـده اند و سیاسـت های 
سـرمایه داری و اسـتعمار فرهنگـی، جهـان را به سـوی تک فرهنگی 
)Monocultural( شـدن سـوق داده و منجـر به فراموشی سـپردن 
بخـش اعظمـی از میـراث فرهنگـی ناملمـوس شـهرها و کشـورها 
اجتماعـی  و  کالبـدی  بافـت  در  موجـود  اصالـت  و  اسـت  شـده 
شـهرهای سـنتی مـورد هجـوم قـرار گرفتـه اسـت. از همیـن رو 
کنوانسـیون حفاظـت از میـراث فرهنگی و طبیعی در سـال 1972 
بـا تأکیـد بـر حفاظـت از میـراث فرهنگی شـکل  گرفت و در سـال 

2003 تأکیـد بـر حفاظت از میـراث فرهنگی ناملموس در دسـتور 
کار کنوانسـیون قرارگرفـت. طبق مفاد بند دوم کنوانسـیون 2003 
یونسـکو، میـراث فرهنگـی ناملمـوس چنیـن تعریـف  شـده اسـت: 
»ُعـرف، نمادهـا، دانش هـا، مهارت هـا، ابزارهـا، اشـیا، آثـار هنری و 
مکان هـای مرتبـط بـا آن هـا، کـه جوامـع و افـراد، آن ها را بخشـی 
 از میـراث ناملمـوس خود می شناسـند و همواره از نسـلی به نسـل 
دیگـر منتقـل می شـود و پیوسـته به وسـیلۀ انسـان ها، جوامـع و 
گروه هـا در پاسـخ بـه محیـط اطرافشـان و در تقابـل بـا طبیعت و 
تاریخشـان خلق می شـود و سـازگار با مفاد حقوق بشـر بین المللی 
و شـرایط احتـرام متقابـل میان جوامع، گروه ها و اشـخاص شـامل: 
نمایشـی،  هنرهـای  زبـان،  شـامل  ابزارهـای شـفاهی  و  سـنت ها 
اقدامـات  و  دانـش  جشـنواره ها،  و  آیین هـا  اجتماعـی،  اقدامـات 
مربـوط  بـه طبیعـت و کیهـان، مهـارت در هنرهای دسـتی سـنتی 

.(UNESCO,2003) اسـت« 
هویتفرهنگی•

 هویـت، تلقیـات یـک جامعـه از زندگـی اسـت کـه در جریـان 
فراینـد اجتماعی شـدن شـکل  می گیـرد. بـا ایـن رویکـرد می تـوان 
»هویـت را حاصـل دیالکتیـک واقعیـت ذهنـی و واقعیـت عینـی 
دانسـت کـه در برابـر سـاختارهای اجتماعـی معین واکنش نشـان 
 داده و موجـب حفـظ، تغییـر یـا شـکل گیری مجـدد سـاختارهای 
گیدنـز   .)236  ،1375 برگـر،  و  )لوکمـان  می شـود«  اجتماعـی 
هویـت را »آگاهـی شـخص، گـروه و جامعـه بـه خـود می دانـد که 
می گیـرد«  شـکل   تدریجـی  به صـورت  اجتماعـی  کنش هـای  در 
)گیدنز، 1378، 81(. سـخن گفتن از فرهنگ، به سـبب درآمیختن 
دو مفهـوم فرهنـگ و هویـت، بـه معنـای صحبـت از هویت اسـت. 
را دربرمی گیـرد  ایـن رو، »هویـت هماننـد فرهنـگ دامنـه ای  از 
کـه، نسـبت بـه دوری و نزدیکـی از سرمنشـأ، از آن چـه کم وبیـش 
عینـی اسـت بـه سـوی مجموعـه ای وسـیع تر مـی رود کـه ماهیت 
ذهنـی آن بیشـتر مشـهود اسـت« )نورایـی، 1393، 118(. هویـت 
فرهنگـی جنبـۀ نوعـی ابـزار ذهنـی پیـدا می کنـد کـه فـرد بـا 
دراختیارداشـتن آن به موقعیـت خود، در گروهی که در آن زیسـت  
می کنـد، پی می بـرد و به کمـک ایـن آگاهـی بـه تنظیـم روابطـش 
می پـردازد. جمعـی از متخصصـان در یونسـکو، بـا تعریفـی جامـع 
از شـناخت ها و نحوه هـای  دربـاره فرهنـگ، آن را »مجموعـه ای 
تفکـر و کردارهایـی دانسـته اند کـه بـرای همـۀ افـراد جامعـه این 
امـکان را فراهـم  می کنـد تـا بـا اتخـاذ رفتاری مناسـب روابطشـان 
 .(UNESCO, 1972, 4) »را بـا دیگـران و بـا طبیعـت تنظیم کننـد
»فرهنگ، براسـاس تعریف ارائه شـده، به محیطی تشـبیه  می شـود 
کـه عملکـرد آن تنظیـم رابطـه فـرد بـا دنیـای خـارج از اوسـت، 
عملکـردی کـه از طریـق القـای ارزش هـا صـورت  می گیـرد. ایـن 
جنبـه ای اسـت کـه درعین حال بـه نقش فرهنـگ در مقـام حافظ 
هویـت نیـز اشـاره دارد. درواقع، اعتقادات مشـترک و مشـارکت در 
آداب و رسـوم آیینـی تاروپود منسـجمی پدید می آورنـد و رفتاری 
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کـه بـر محـور ایـن آداب نمـود می یابـد، ضمـن تأثیر بر حـاالت و 
حـرکات افراد، به واسـطه مشـارکت همگانـی، شـکل دهنده زندگی 
روزمـره جمعـی می شـود. بدین معنی کـه تمامـی حـرکات و اعمال 
منطبق بـر ایـن آداب، هم چنیـن ظاهـری کـه افـراد بـا آن نمایـان 
نقشـی مؤثـر   می شـوند، همه وهمـه در سـاخت زندگـی روزمـره 
دارنـد. جنبـه تکـراری رفتـار در زندگـی روزمـره، به نوعـی، نفـی 
گذشـت زمـان را معنـی  می دهـد و از ایـن رو بـا خواسـت اسـتمرار 
وضـع موجـود صـورت  می گیـرد. درواقـع، همیـن تکـرار اسـت که 
متضمـن تـداوم فرهنگ و هویت اجتماعی اسـت« )نورایی، 1393، 
114-116(. جنبـۀ رفتـاری فرهنـگ در بسـتر و کالبـد مشـخصی 
در جریـان اسـت و بـه طور مسـتمر کنش های اجتماعـی در مکان 
در  فرهنـگ  آنجاکـه  از  جریـان  می یابـد.  مشـخصی  جغرافیـای 
بسـتری اجتماعی سـاخته  می شـود، در متـن یک جامعـه بازتولید 
و وابسـته بـه گروه هـای اجتماعی اسـت، پـس با جامعـه ای که آن 
فرهنـگ را برسـاخت کـرده در ارتبـاط اسـت و در گام اول جامعـۀ 
شـکل دهنده آن فرهنـگ خـاص، میـراث آن را اعـم از ملمـوس یا 
ناملمـوس بـا خود بـه همراه دارد و بسـتر یا بافـت موقعیتی مکانی 
اسـت که توسـط گـروه فرهنگی خاص بـه مرور زمـان در ارتباط با 
هویـت فرهنگـی آن گـروه خاص بازتولید شـده و میـراث فرهنگی 
را سـینه به سـینه و نسـل به نسـل در کنار عناصر کالبدی بسـتر 

داده اسـت. انتقال 
»از طرفـی فرهنـگ بی وقفـه از گذشـته به سـوی آینـده جریـان  
دارد. ازایـن رو، بـا گذشـت زمـان بـه غنـای آن افـزوده  می شـود 
ارتباط داشـتن  هرچنـد  می یابـد.  عمیق تـری  سـرزمین  ریشـه  و 
خطـوط اصلـی هر فرهنـگ با دوره های پیشـین، و وجـود و حضور 
اعتقادهـا و شـیوه های عملکـردی در بطـن آن، آن را بـه میراثـی 
از گذشـته بـدل می کنـد امـا، بـه سـبب آن چـه در طـول زمـان 
بـر جامعـه حـادث  می شـود، تـداوم اعتقادهـا و جنبه هـای رفتاری 
همـواره بـا برخـی تغییـرات محتوایـی روبـه رو اسـت. به این معنـی 
کـه در هـر مرحلـه بازسـازی خاقیتـی پدیـد می آیـد کـه وسـیله 
تطبیـق با شـرایط محیطـی و احتیاجات نوظهور می شـود؛ در قبال 
تغییـرات اجتماعـی، به ضـرورت، بخشـی  از خصوصیـات فرهنگـی 
مرتبـط بـا سـاختار اجتماعـی تغییـر می یابـد و هـرگاه موضـوِع 
واردشـدن ارزش هـای فرهنگی بیگانـه مطرح باشـد، چنانچه تغییر 
حاصـل از آن بـا نیازهـای اقشـار مختلف جامعه هماهنگی نداشـته 
باشـد، میـان ویژگی هـای قدیـم و جدیـد برخـورد پدیـد می آیـد. 
براین اسـاس، می تـوان نتیجـه  گرفـت کـه واردشـدن ارزش جدیـد 
فقـط در صورتـی تغییـر رفتـاری پدیـد مـی آورد کـه تأثیـر آن بـر 
نظـام ارزش هـا مشـهود باشـد و امـر فرهنگی جدید فقط به شـرط 
رسـوخ در روابـط اجتماعـی می توانـد صـورت هنجـاری پیداکند« 
)همـان، 120(. در نتیجـه بـه نظر می رسـد مؤلفه هـای فرهنگ در 
تعامـل بـا دو جنبـۀ اصلی انسـانی، مکانـی و زمانی به صـورت پویا 
و به هم پیوسـته در حـال شـکل گیری اسـت. درواقـع در مکانـی 

مشـخص به واسـطۀ کنش هـای انسـانی به صـورت فـردی و جمعی 
در بسـتری اجتماعی، فرهنگ در حال شـکل گیری و تکامل اسـت 
و فرهنـگ غالـب یک منطقه بدین صـورت تداوم یافتـه و علی رغم 
تغییـرات، محتواهـای فرهنگـی را بازتولیـد می کند. پـس در درجۀ 
اول انتقـال فرهنگ وابسـته به سـاکنینی اسـت کـه در طول زمان، 
مـکان را بازتولیـد کرده اند و میراث ملموس و ناملموسـی را از خود 
به جـای می گذارنـد. بافـت تاریخـی شـهر بـه عنـوان یـک واقعیت 
اجتماعـی، می توانـد نقـش یـک پدیـدار اجتماعـی به خـود بگیرد. 
ایـن پدیـدار اجتماعـی بـا برخورداری از یـک هویت انسـانی دارای 
تجربـه زیسـته اسـت که هرگونـه برنامه ریـزی بـدون در نظرگیری 
ایـن تجربۀ زیسـته نمی توانـد از اعتبار الزم برخوردار شـود. »بافت 
تاریخـی دقیقـاً یـک تجربه زیسـته اسـت بـا ابعـاد زمانـی، مکانی، 
کالبـدی و روابط انسـانی که شـناخت از آن جـز از طریق زمینه ای 
از روابـط بـا اشـیا، مـردم، وقایـع و موقعیت هـا امکان پذیر نیسـت« 
)ایمـان، 1390، 66(. انقطـاع و یـا انتقـال اساسـی هریـک از ایـن 
مؤلفه هـا میـراث فرهنگـی را خدشـه دار کـرده و هویـت فرهنگـی 
مثـال  به عنـوان  می دهـد؛  قـرار  تحت الشـعاع  را  مشـخص  بسـتر 
تغییـر در بافتـار جمعیتـی یـک منطقـه مؤلفـه انسـانی، تغییـر در 
کالبـد و رویدادهـا مؤلفـه مکانـی را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. با 
نگاهـی پدیدارشناسـنانه بـه گردشـگری فرهنگی، مردم بـه عنوان 
بدن زیسـته و رابطه انسـانی زیسـته، جدای از بافت قدیم نیسـتند 
و اگـر تجربـه زیسـته از بافـت تاریخـی دچـار تحول شـود در واقع 
بـه نظـر می رسـد فرهنـگ بافـت تاریخـی متحـول شـده اسـت 

.)1 )تصویر 

بافتتاریخیشیراز
تـا اواخـر دوران قاجار بافت قدیم شـیراز با حفـظ حصارهای خود، 
بخـش اصلـی شـهر جهـت سـکونت سـاکنین محسـوب می شـد و 
اقدامـات صورت گرفتـه در ایـن بافـت رویکـردی توسـعه محور بـا 
اقداماتـی ُخـرد به منظور زیسـت سـاکنین شـهر را در برمی گرفت؛ 
از قبیل مجموعه مشـیر در محله سـنگ سـیاه )تصویر 2(. از دورۀ 
پهلـوی اول به منظـور نوسـازی بافـت قدیم و توسـعۀ بافـت جدید 
شـهری، بـا کشـیدن خیابان هـای عمود بر هـم از میـان قلمروهای 
اجتماعـی محـات، مناسـبات اجتماعـی محلـه تحـت تأثیـر قـرار 
گرفـت و کمبـود زیرسـاخت های شـهری در بافـت تاریخـی، اعیان 
و سـاکنین قدیمـی را به حاشـیه شـهر )شـهر جدید( رانـد )تصویر 
و  دوم  پهلـوی  دوره هـای  در  بعـدی  اقدامـات  بـا  رفته رفتـه   .)3
انقـاب اسـامی بـا رویکـرد کالبدگرایانـه مبتنـی بـر نوسـازی و 
بازسـازی بافـت قدیـم حالت جـاری زندگـی در بافت متحول شـد 
و زمینه هـای فرهنگـی آن بـه جـای پیوسـتگی و اسـتمرار در عین 
نوشـدن، متوجـه گسسـت فرهنگـی شـد. بـا اهمیت یافتـن بافـت 
قدیـم به عنـوان میـراث فرهنگـی، در سـال 1369 شـهر شـیراز 
به عنـوان یکـی از شـهرهای اصلـی فرهنگی-تاریخـی معرفی شـد. 
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تصویر 1. فرهنگ از مناسبات اجتماعی در مکانی مشخص بازتولید می شود که مکان به مثابۀ میراث فرهنگی ملموس و تجارب زیسته به مثابۀ میراث فرهنگی 
ناملموس در رابطه ای تعاملی در طول زمان، فرهنگ را بازتولید می کنند. مأخذ: نگارنده.

تصویر 2. بافت تاریخی شیراز در زمان قاجار. ترسیم: نگارنده بر نقشه شیراز در زمان قاجار از حسینی فسایی.

بـر ایـن اسـاس طرح هایـی تحـت عنـوان محورهـای فرهنگـی-
تاریخـی بـرای شـهر شـیراز تهیـه شـد )جـدول 1(. طـرح احیـای 

محور تاریخی-فرهنگی شـیراز در سـال 1371 توسـط مهندسـین 
بافت هـای  یافتـن  اهمیـت  پیـرو  پـارس،  نقـش جهـان-  مشـاور 
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تاریخـی در جهـان و ایـران در همین دوره، مطالعه و طراحی شـد. 
از جملـه تهدیدهایـی کـه در ایـن طـرح بـرای بافـت قدیم شـیراز 
برشـمرده می شـود؛ درونگرایـی بافـت و منزوی بـودن آن و اهتمام 
بـه اتصـال هرچـه بیشـتر آن به بافت جدید شـهر به ویـژه با تأکید 
بـر جنبه هـای اقتصـادی اسـت. برخـاف مطالعـات صـورت گرفته 
در ایـن طـرح، بـه نظر می رسـد بیشـترین بخـش بافت کـه حیات 
حداقـل دویسـت سـاله خود را حفظ کـرده بود، قلمروی سیاسـی- 
فرهنگـی )پهنـه میـدان توپخانـه( و اقتصـادی )پهنـه بـازار( بافت 
بـود کـه بـه مثابـۀ مرکز شـهر، برای سـاکنین شـناخته می شـد و 
قلمروهـای اجتماعـی از جملـه محـات سـابق بـه دلیـل مهاجرت 
سـاکنین قدیمـی بیـش از پیش نیاز به احیا و یا نوسـازی داشـتند 
)تصویـر 4(. پیـرو اقدامـات صورت گرفتـه در دوره هـای مختلـف با 
اهمیت یافتـن آثـار ملـی از دورۀ قاجـار در زمینـه میـراث فرهنگی 
ملمـوس بـه عنـوان مؤلفـۀ مکانـی گردشـگری فرهنـگ، بخـش 
اعظمـی از میـراث ملمـوس کـه در گـذر زمـان شـکل گرفتـه بود 
از بیـن رفـت. از جملـه بخـش اعظمـی از میراث ملمـوس در قالب 
آثـار، بناهـا و محوطه هـا بـا اقدامات توسـعه ای دوره پهلـوی اول و 
دوم نظیـر خیابان هـای عمـود برهـم، پـروژه حـرم تـا حـرم و تخریب 

بخـش عظیمـی از بافت قدیم شـیراز و ... تخریب شـد.

توضیحاتاقداماتحفاظتمحوروتوسعهمحوررویدادهایمؤثردوره

•قاجار تأسیس بلدیه در 	
اقدامات در بافت

• توجه به 	
محوطه های 

باستانی

آشنایی با باستان شناسی و حفظ آثار ملی و عتیقات
زندگی در بافت قدیم و توسعۀ محدود در خارج از 

محدودۀ دیوار حفاظتی شهر

بافت قدیم و جدید در این دوره معنایی ندارد، 
تمام بافت شهر در محدوده ای محصور است و 
اقدامات به صورت ُخرد جهت نوسازی صورت 

می گیرد.

پهلوی
اول

ثبت تک بناهای باارزش تاریخی	 تأسیس انجمن آثار ملی
عدم توجه به بافت تاریخی شهر و توسعۀ معابر در 	 

بافت قدیم شهرها و شکل گیری شهرهای جدید با 
امکانات بهتر اطراف شهر قدیم

ــام  ــا ن ــم ب ــی عمــود بره ــان اصل احــداث دو خیاب
ــد در  ــان زن ــد و لطفعلی خ ــان زن ــان کریم خ خیاب
ــات  ــت مح ــور از باف ــی و عب ــرق- غرب ــت ش جه
ــه  ــه ب ــدم توج ــات و ع ــجام مح ــب انس و تخری

ــاری. ــر قاج ــای فاخ بناه

پهلوی
دوم

•تأسیس سازمان ملی حفاظت حفاظــت از برخــی تــک بناهــا و 	
ــازی ــر نوس ــد ب تأکی

• ادامــۀ تخریــب بافــت قدیــم بــه 	
دنبــال توســعه شــتابزده شــبکه های 

ــهری ــل روی ش اتومبی

طــرح جامــع 1351 و نفــوذ در بافــت قدیــم 
ــن دوره  ــراث در ای ــودرو. می ــردد خ ــور ت به منظ
بــدون توجــه بــه بافــت و فقــط به صــورت اســمی 
مــورد توجــه بــود ماننــد جشــن های 2500 ســاله 

ــوروز. ن

انقالب
اسالمی

سازمان میراث فرهنگی	 
تأسیس واحد “بافت” در 	 

معاونت حفظ و احیای سازمان 
میراث فرهنگی و تأکید بر 
اقدامات فرهنگی در کنار 
اقدامات فیزیکی در حوزه 

حفاظت

مرمت ابنیه و تک بناها و البته تأکید بر مرمت 	 
مجموعه های تاریخی به جای توجه صرف به تک 

بنا
توجه به بافت تاریخی	 
بهسازی محات تاریخی	 
پروژه های جدید در محوطه های تاریخی	 
بهسازی، نوسازی و بازسازی بافت های مسئله دار 	 

شهری با حفظ هویت نواحی باارزش در شهرها
توجه به بافت های تاریخی شهرها به عنوان بخشی 	 

مهم از سیاست های توسعه شهری

سمینار تداوم حیات در بافت قدیم شهرهای 	 
ایران )1367(

طرح احیای محدودۀ تاریخی- فرهنگی 	 
شیراز

طرح پردیسان نظیر خانه شاپوری در شیراز	 
پروژه محله آستانه شیراز	 
نوسازی و بازسازی محله موردستان	 
پروژه بین الحرمین شیراز	 
 	...

جدول 1. اقدامات حفاظت محور و توسعه محور در بافت تاریخی شیراز، از دوره قاجار تا کنون. مأخذ: نگارنده.

تصویر 3.  اقدامات صورت گرفته در دوره پهلوی اول در بافت تاریخی و محدوده آن، 
و اولین دور مهاجرت های ساکنین شیرازی از بافت تاریخی شهر. مأخذ: نگارنده.
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میراثفرهنگیناملموسشیراز
طبـق اسـناد و متـون باقیمانـده از آداب و رسـوم و میـراث فرهنگـی 
ناملمـوس شـهر شـیراز کـه اغلـب سـینه بـه سـینه نقـل می شـده، 
می تـوان دریافـت کـه علی رغم سـعی در حفاظت از باقیمانـده میراث 
مـادی بافـت تاریخـی، متأسـفانه میـراث معنـوی تـا حـدودی از بین 
رفتـه اسـت. به عنوان مثـال در بخش هنرهای نمایشـی و فعالیت های 
جمعـی، آیین هـا و جشـن ها، مراسـم تعزیـه شـیراز در آثـار فرهنگی 
ناملموس ثبت شـده اسـت، اما مانند گذشـته در بافت قدیم نمی توان 
ایـن مراسـم را مشـاهده کرد. اگرچه مراسـم مـاه محـرم در بافت قدیم 
اجرا می شـود، ولی مراسـم تعزیـه به دلیل تغییر در سـاختار جمعیتی 
بافـت و گسسـت در فرهنـگ و میراث معنوی گذشـته، متحول شـده 

است. 
محلـۀ سـعدی به عنـوان یـک محلـۀ خودگـردان و همجـوار بـا بافت 
قدیـم شـیراز از گذشـته تاکنـون به دلیـل قرارگیـری آرامگاه سـعدی 
در ایـن محلـه و همجـواری با باغ دلگشـا، بخشـی مهـم از بافت قدیم 
شـیراز محسـوب می شـود و قرارگیـری چشـمۀ قنات سـعدی )قنات 
پهنـدژ( بـه اهمیـت این منطقـه افـزوده اسـت. از گذشـته آب جاری 
قنـات مقـدس بـوده و مـردم شـیراز عاوه بـر اسـتفادۀ روزمـره بـرای 
شسـت و شـو، از ایـن آب بـرای بخت گشـایی جوانـان به ویـژه شـب 
چهارشنبه سـوری، افزایـش محصـول کشـاورزی، باطل کردن سـحر و 
جـادو، اسـتفاده آیینـی می کردند )تصویـر 5(. با سـاخت آرامگاه فعلی 
سـعدی در سـال 1331 ه.ش.، اسـتفادۀ آیینی از آب قنات ممنوع شد 
)تصویـر 6(. در طرح مجموعه های فرهنگی شـیراز )1375(، در بخش 
توسعۀ فرهنگی- توریسـتی آرامگاه سعدی حدود %20 از طرح جهت 
حذف بافت مسـکونی محله سـعدی و ایجاد مجتمع اقامتی- تفریحی 
پیشـنهاد شـد. توجه صرفاً کالبدمحور به آرامگاه سـعدی و باغ دلگشا، 
بـدون توجـه بـه تجـارب زیسـته سـاکنین در طـول تاریـخ، موجـب 
 شـد کـه در هـر مرحلـه از حفاظـت و توسـعه در بافت مجـاور آرامگاه 
سـعدی، توسـعه کالبدمحور صـورت  بگیـرد. در حال حاضر از مراسـم 
آیینـی حمـام سـعدی اثر اندکی اسـت که معـدود افرادی کمـاکان به 
ایـن سـنت پایبنـد هسـتند و تنهـا یک حمـام عمومی رو بـه تخریب 
در پـِس کوچه هـای فعلـی وجـود دارد )تصویـر 7(. درواقـع سـاخت و 
سـازهای اطـراف آرامـگاه سـعدی منجر بـه از بین رفتـن فعالیت های 
فرهنگـی در بسـتر مجموعه سـعدی شـده که پاسـخگوی کالبدی به 
صنعـت توریسـم اسـت اما پاسـخگو به گردشـگری فرهنگـی آنچنان 
کـه ذکرشـد، نیسـت و بـا اقدامـات کالبدمحـور در این بافـت، زندگی 
اجتماعـی مـردم و آیین هـای ویـژه نظیـر حمـام چهارشنبه سـوری و 
مراسـم عروسـی )تصویـر 8( کمرنـگ شـد. مبتنـی بـر داسـتان های 
معاصـر نظیـر سووشـون، سـنگ صبـور گردشـگری و تفـرج در جوار 
رودخانه خشـک، جزیی از فرهنگ و تجارب مردم شـیراز بوده اسـت و 
سـاکنین در ایام تعطیل در جوار رودخانه، آسـیاب سـه تایی، باغ تخت 
و... تفـرج می کردنـد، امـا با تبدیل باغ تخـت به پادگان )پهلـوی اول(، 

تصویر 5. قنات سعدی شیراز در گذشته. مأخذ: صانع، 1380.

تصویر6. محدودۀ قنات سعدی شیراز پس از بازسازی 1331. مأخذ: شهرداری 
منطقه 3 شیراز.

محور  احیاء  طرح  در  کریمخان  ارگ  اطراف  پیشنهادی  نهایی  طرح   .4 تصویر 
تاریخی-فرهنگی شیراز که توسط مهندسین مشاور نقش جهان پارس تهیه شد. 

مأخذ: آرشیو شهرداری شیراز، 1371.
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 https://www.fardanews.com/fa/news :تصویر8. عکس قدیمی از کاروان عروسی در خیابانهای شیراز.  مأخذ

تصویر7. محدودۀ آرامگاه سعدی شیراز، 1397. مأخذ: شهرداری منطقه 3 شیراز.
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تأسـیس بلوار و حذف آسـیاب سـه تایی )پهلوی دوم(، کنارگذر تندرو 
در جـوار رودخانـه خشـک )انقـاب اسـامی(، و... زندگـی اجتماعـی 
مـردم شـیراز را که با داسـتان های عامیانه و مراسـم های مختلف آنان 
عجین شـده  بـود، از بیـن بـرد. داسـتان های پهلوانان نظیـر داش آکل 
کـه برگرفتـه  از زندگـی اجتماعی مردم شـیراز در طول تاریخ اسـت با 
کمرنگ شـدن نقـش زورخانه هـا و تخریب آنـان از میان  رفـت )جدول 
2(. اقدامـات بـه صـورت موضعی و موضوعی و یـا کان فارغ از اهمیت 
جایـگاه بافت تاریخـی و مقولۀ میراث فرهنگـی در آن، رفته رفته بافت 
را فرسـوده تر نمـود؛ به گونـه ای که هم اکنـون به جز گذرهـای نزدیک 
به بازار مابقی بافت فرسـوده شـده و عاری از تجربۀ زیسـتۀ سـاکنین 
اسـت و تبدیـل بـه پاتـوق و محـل بزه شـده و سـاکنین فعلـی بافت، 
اکثریـت مهاجرینـی هسـتند کـه به دلیل قیمت مناسـب مسـکن در 
ایـن بافت سـاکن شـده اند. »مشـخص شـده اسـت کـه  7/ 39درصد 
از سـاکنان، علـت سـکونت خـود را در ایـن بافـت، مسـکن ارزان، 9/ 
30 درصـد از سـاکنان، نزدیکـی به محـل کار،4/ 3 درصد از سـاکنان، 
نزدیکـی بـه اقـوام و آشـنایان، 8/ 8 درصـد از سـاکنان، به خاطر اماکن 
مذهبـی - فرهنگـی و 4/ 14 از سـاکنان، به خاطـر محـل تولدشـان 
انتخـاب کرده انـد« )وارثـی، تقوایی و رضایـی، 1391، 152(. سـاکنان 
جدیـد بـا فرهنگ جدیـد در کالبـد تاریخی، تجـارب زیسـته ای دارند 
کـه بـا فرهنـگ و الگـوی زندگی سـنتی جـاری در بافت قدیم شـیراز 
متفـاوت اسـت. وارثی و همـکاران )1391( به این نتیجه رسـیدند که 
»عوامل متعددی از جمله توسـعه فیزیکی شـهر شـیراز در سـال های 
اخیـر، کمبـود امکانات و خدمات شـهری و تأسیسـات زیربنایی درون 
بافـت، مهاجرفرسـتی بافت و جایگزیـن کردن افـراد غیربومی به جای 
افـراد بومـی بـا فرهنگ هـای متفـاوت و... از عوامل اصلی منفی شـدن 
نـرخ رشـد جمعیـت، در بافـت تاریخی شـیراز شـده اسـت«. البته در 
ایـن تحقیـق عنوان شـده اسـت کـه 8/ 57 درصد از سـاکنین، متولد 
شـیراز هسـتند )همان( که بدون احتساب سـن، ممکن است اکثریت 
متولدین شـیراز سـاکن در بافـت قدیـم، فرزندان مهاجران چندسـال 
اخیـر باشـند کـه تحقیق در این زمینه مسـتلزم موشـکافی بیشـتری 

اسـت. در نتیجـه بـه نظـر می رسـد تجارب زیسـتۀ سـاکنین فعلی به 
عنوان مؤلفۀ انسـانی گردشـگری فرهنگی با تجارب زیسـتۀ سـاکنین 
قبلـی که بسترسـاز تاریخ هزارسـاله این بافـت بوده انـد به دلیل تغییر 
اساسـی در سـاختار جمعیتی بافت متحول شـده اسـت به گونه ای که 
میـراث ناملموس بافت تاریخی شـیراز تا حدود زیـادی طبق مصادیق 
عنـوان شـده از میـان رفتـه اسـت. در نتیجـه کالبد تاریخـی و حیات 
اجتماعـی به دلیـل تغییر در سـاختار جمعیتـی دچار تحول شـده و با 
توجـه بـه تعاریـف گردشـگری فرهنگی و میـراث فرهنگـی نمی توان 
بافـت تاریخی شـیراز را محدوده ای جهت گردشـگری فرهنگی عنوان  
کـرد و بـا توجـه بـه اقدامات صـورت گرفته چـه پیش از شـکل گیری 
عنـوان بافـت قدیم و چه پـس از آن، اهمیت حفاظت و توسـعه پایدار 
در راسـتای حفـظ ارزش هـای گذشـته، بـا خالی شـدن سـکنۀ آن و 
مهاجـرت سـاکنین بـه بافـت حومـه، فرهنگ و میـراث ناملمـوس در 

تجـارب زیسـته سـاکنین تا حدودی متحول شـده اسـت.

نتیجهگیری
کاوشـگر فرهنـگ جهت شـناخت فرهنـگ و عناصر فرهنگـی جامعۀ 
میزبـان بـه مقصد سـفر می کنـد. مقصد گردشـگری فرهنـگ، مکانی 
جغرافیایـی، حامـل تجربـۀ زیسـتۀ سـاکنین در طول تاریخ اسـت که 
در حـال تولیـد محتـوای فرهنگـی در یـک نظام اجتماعی مشـخص 
هسـتند و این نظـام اجتماعی، منظـر را برسـاخت و بازتولید می کند. 
منظر کلیتی سـیال و پویاسـت کـه در ارتباط با جامعـه در طول زمان 
شـکل گرفتـه و متأثـر از و مؤثـر بـر نحـوۀ نگـرش و تجربۀ زیسـته و 
هویـت فرهنگی جامعه اسـت. هنگامی که صحبـت از مکانی فرهنگی 
و شـناخت آن مـکان می شـود، هـدف شـناخت منظـر اسـت. به نظر 
می رسـد بافـت تاریخـی شـیراز هم اکنـون تبدیل بـه کالبـدی زیبا و 
تاریخـی شـده اسـت که بخـش اعظمی از جاذبـه فرهنگی خـود را به 
دلیل تصمیمات صورت گرفته و توسـعۀ شـهر و مهاجرت ساکنین آن 
از دسـت داده و بـازار بـه عنـوان رکن اقتصـادی بافت قدیـم به صورت 
قبـل بـه فعالیـت خـود ادامـه می دهـد و تنهـا بخـش بافت اسـت که 

جدول 2. میراث فرهنگی ناملموس در بافت تاریخی شیراز که برخی از میان رفته است. مأخذ: نگارنده.

نمونهمیراثفرهنگی ناملموس

مراسم مخصوص ازدواج که قدیمی ها به سیل1 مراسم می رفتند و ترانه هایی تحت عنوان سنت ها و ابرازهای شفاهی شامل زبان
“واسونک” با مضامین فرهنگی می سرودند.

نمایش “جی جی بی جی” که به طور دائم در مراسم هایی نظیر ختنه سوران و مراسم های مربوط هنرهای نمایشی
به عروسی برگزار می شد، به تازگی تنها در چند جشنواره احیا شده است، اما در گذشته 

سنتی جدانشدنی از زندگی مردم شیراز بود.

مراسم تعزیه خوانی در ایام محرم که در میراث ملی ناملموس نیز ثبت شده و کمتر اثری از اقدامات اجتماعی، آیین ها و جشنواره ها
آن باقیمانده است.

قربانی کردن شتر حنابسته و سرمه کشیده با موسیقی محلی در روز عید قربان در محلی دانش و اقدامات مربوط به طبیعت و کیهان
تحت عنوان قربانگاه.

هنر دوات گری در شیراز که در فهرست آثار ناملموس ملی به ثبت رسیده است.مهارت در هنرهای دستی سنتی
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صـورت و سـیرت فرهنگـی خـود را حفـظ کـرده و بیشـترین مقصد 
بـا هـدف گردشـگری را دارد. بخـش اعظـم بافـت تبدیـل بـه بافـت 
فرسـوده و اسـکان مهاجرین غیربومی با آداب و رسـوم متفاوت شـده 
اسـت؛ چنانکه در آداب و رسـوم حاکم در روابـط اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگـی و کالبـدی بافت قدیم می توان شـاهد همبسـتگی و کلیتی 
از تجارب زیسـته سـاکنین بود که درحال حاضر تنها بخشـی از کالبد 
آن به مثابـۀ محصـول فرهنگـی باقـی  مانـده اسـت. درصورتی کـه در 
گردشـگری فرهنگـی، گردشـگر به دنبال شـناخت فرهنـگ حاکم بر 
ناحیـه جغرافیایـی اسـت. درنتیجه به نظرمی رسـد که ریشـه ای ترین 
اقـدام جهـت بازگشـت هویـت بافـت تاریخـی و تبدیـل آن بـه مکان 
گردشـگری فرهنـگ، بازگردانـدن پیوسـتار هویت فرهنگی سـاکنین 
آن اسـت کـه تجربـۀ زیسـتۀ سـاکنین مجـدداً بـا شـیوۀ نویـن خود 

به صـورت هم پیونـد با گذشـته جریـان یابـد و در حال حاضـر تمامی 
اقدامـات کان در ارتقـای صنعـت گردشـگری بافـت قدیـم منجـر 
بـه تبدیـل بافـت بـه محوطـه گردشـگری تاریخی-کالبـدی اسـت 
نـه گردشـگری فرهنگـی، چـرا کـه در گردشـگری تاریخـی محصول 
و کالبـد مـورد توجـه اسـت در صورتـی کـه در مباحـث فرهنـگ و 
فرهنگـی تأکیـد بر فرایند تجارب زیسـته اسـت. درواقع حـال حاضر 
بافـت تاریخی شـهر شـیراز به مثابـه موزه هنرهـای بصـری- تاریخی 
اسـت که حیات فرهنگی آن دسـتخوش تحول عظیمی شـده اسـت. 
اگـر هـدف از گردشـگری در بافت قدیم، گردشـگری فرهنگی اسـت؛ 
اولیـن و موثرتریـن گام بـرای نیل به ایـن هـدف، بازگرداندن حیات 
اجتماعـی و احیـا میـراث فرهنگـی ناملمـوس بافت در کنـار میراث 

ملموس آن اسـت.
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