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چکیــده | بافــت تاریخــی بهمثابــۀ مکانــی بــا کالبــدی تاریخــی و محوطــۀ میراثــی در شــهرها شــناخته
میشــود و ســاالنه گردشــگران زیــادی بــه بافتهــای تاریخــی شــهرها ســفر میکننــد و در کشــورهای در
حــال توســعه مثــل ایــران مکانهــای مهمــی جهــت جــذب گردشــگر محســوب میشــوند .عنــوان بافــت
قدیــم شــیراز از زمــان رضاشــاه در اســناد مربــوط بــه توســعۀ شــهر و تخریــب بافــت قدیــم بــا نوســازیهای
دوران پهلــوی اول بــاب شــد کــه هماکنــون بــا عنــوان محــدودۀ تاریخــی شــناخت ه میشــود .تغییــرات
بنیادیــن در ســاختار شــهرهای ســنتی منجــر بــه فرســودگی ایــن بافتهــا شــده و جمعیــت ســاکن در
بافــت قدیــم شــیراز بهعنــوان 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 میشــود .بــا مهاجرتپذیــری 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
هویــت فرهنگــی آن را شــکل داده اســت ،بــه حیــات خــود ادمــه میدهــد؟ نتایــج حاصــل از تحقیــق
حاکــی از آن اســت کــه از دورۀ پهلــوی اول تــا کنــون اقدامــات صورتگرفتــه در بافــت تاریخــی شــیراز
در قالــب حفاظــت و توســعه منجــر بــه تحــول در ســاختار جمعیتــی بافــت تاریخــی و در نتیجــه تغییــر
اساســی در «میــراث فرهنگــی ناملمــوس» بافــت شــده اســت و هماکنــون بافــت تاریخــی شــیراز بــه
اســتثنای بــازار ،علیرغــم برخــورداری از پتانســیل بــرای توســعۀ گردشــگری فرهنگــی ،مــکان بازنمایــی
هویــت فرهنگــی شــهر شــیراز نیســت و بــه مثابــۀ مــوزه هنرهــای بصــری اســت کــه گردشــگران از بخشــی
از «میــراث ملمــوس» بــه جــای مانــده از گذشــته بازدیــد میکننــد.
واژگان کلیدی | گردشگری فرهنگی ،میراث ،فرهنگ ،بافت تاریخی ،شیراز.

بیـان مسـئله | بافـت تاریخـی در مقابـل پهنـۀ تاریخـی «یعنی
موجودیتـی در هـم تنیده کـه از تاروپود بافته شـده ،حائز کیفیتی
از زندگـی و داللتهـای تاریخـی ،فرهنگـی و طبیعـی اسـت کـه
ً
عملا در حیـات شـهرها و روسـتاها تنیـده شـده و آشـکارا قابـل
مشـاهده و مطالعـه اسـت [ ]...بنابرایـن بافـت تاریخـی دیگـر یک
پهنـه از پهنههـای شـهر نبـوده و بـه صفتـی مهـم ممتـاز اسـت»
(بهشـتی شـیرازی .)19 ،1394 ،بافـت تاریخـی شـهر شـیراز
بهعنـوان نمونـۀ مـورد مطالعـه در ایـن بحـث ،از دورۀ پهلـوی
اول پیـرو تحـوالت بنیادیـن در حوزۀ نوسـازی شـهرها -در اسـناد
تحـت عنـوان بافـت قدیـم و حومـه آن تحت عنـوان بافـت جدید
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ل گرفـت و دو اقـدام حفاظتمحور
شـهر بهمعنـای امـروزی -شـک 
و توسـعهمحور بهویـژه بـا اهمیتیافتـن بُعـد میـراث فرهنگـی و
گردشـگری بافتهـای تاریخـی ،تحـت عنوان نوسـازی ،بازسـازی،
احیـا ،بازآفرینـی ،بهسـازی و  ...در بافـت تاریخـی صورتگرفتـه
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 شـبکههای جدیـد شـهری بـدون توجه بـه بافت
تاریخـی صـورت گرفـت و اقدامـات صورتگرفتـه تحتعنـوان
سـندی نظیـر طـرح جامع بـا تأکید بیشـتر بر دسترسـی گذرهای
سـواره بهعنـوان اصلیتریـن رکـن در بهبـود زیرسـاختهای بافت
تاریخـی مـورد توجـه قـرار گرفـت .در دورۀ انقلاب اسلامی بـا
تشـکیل سـازمان میـراث فرهنگـی بـه عنوان سـازمانی وابسـته به
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بافت تاریخی بهمثابۀ موزه هنرهای بصری جهت گردشگری تاریخی با تأکید بر نمونۀ شیراز | مریم اسماعیلدخت
وزارت علـوم ،بـه جـای تأکیـد بر تک بناهـا ،تأکید بـر محوطههای
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 ،سیاسـتهایی نظیـر «تجمیع در
بافت مسـئلهدار شـهری» در دسـتور کار سـازمان میـراث فرهنگی
قـرار گرفـت .در سـال  1382سـازمان میـراث فرهنگی با سـازمان
ایرانگـردی و جهانگـردی ادغـام شـد و از وزارت فرهنـگ و ارشـاد
اسلامی منفـک شـده و زیـر نظـر ریاسـت جمهـوری قـرار گرفت.
ادغـام ایـن دو سـازمان ،فعالیتهـای میـراث فرهنگی را به سـمت
گردشـگری و بُعد اقتصادی آن سـوق داد .از جمله اهداف سـازمان
پـس از ادغـام ،افزایـش میـزان توجـه بـه حـوزۀ برنامهریـزی و
گردشـگری ،باالخـص گردشـگری فرهنگـی ،عنـوان شـده اسـت.
مسـئلۀ حال حاضر بافت تاریخی شـیراز ،مسـئلۀ توسـعه و احیای
پهنههـای گردشـگری نیسـت .در طـول  50سـال اخیـر اقدامـات
زیـادی بهمنظـور بهبـود بافت تاریخی شـیراز صورت گرفته اسـت؛
امـا کمـاکان بافـت تاریخـی شـهر بافتی فرسـوده اسـت کـه بهجز
قلمـروی اقتصـادی آن یعنـی بـازار نیـاز بـه حـل ریشـهای معضل
فرسـودگی دارد.

سؤال اصلی

بافـت تاریخـی شـهر شـیراز کـه هماکنون بقایـای کالبـدی میراث
گذشـتگان را تـا حدی با خود دارد ،کمـاکان حامل هویت فرهنگی
و میـراث فرهنگـی ناملمـوس اسـت؟ و اقدامـات صورتگرفته 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.

مبانی نظری

در حـال حاضـر بافـت تاریخی هر شـهر بهمثابۀ یکـی از اصلیترین
مکانهـای جغرافیایـی بـا هـدف گردشـگری فرهنگـی اسـت.
کاوشـگر فرهنگـی بـا هـدف گردشـگری فرهنـگ ،بهصورتهـای
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فرهنگـی مختلـف «بـه مکانهـای اختصاصـی صورتهـای
فرهنگـی مختلـف سـفر میکنـد و بـا تجربه فضـا و رویـداد آنها،
از چرایـی پدیدآمـدن صورتهـا و عناصـر گوناگـون فرهنگـی
پرسـش میکنـد .رویکـرد گردشـگر فرهنگ کشـف رونـد پیدایش
صورتهـای فرهنگـی و مظاهـر تمـدن در سـرزمینهای مختلـف
اسـت و شـناخت چگونگـی اختالفـات فرهنگی ملل پرسـش اصلی
او نیسـت .چنانچـه بررسـی و تحلیـل آثـار هنـری ،بهمثابـه عنصر
فرهنگـی یـک ملـت یـا مکانهـا ،رویدادهـا و سـایر محصـوالت
فرهنگـی آنهـا همچـون غـذا؛ شـهرها ،روسـتاها را نیـز مـورد
توجـه قـرار دهـد ،هـدف او آن اسـت کـه بتوانـد بهعنـوان نمونه و
مظهـری از «فرهنـگ» نقبـی بـه هزارتوی فرهنگ سـرزمین هدف
بگشـاید» (منصـوری .)7 ،1399 ،در مباحـث حوزۀ گردشـگری در
بافـت تاریخـی بیشـتر از عنـوان گردشـگری میراثی یا گردشـگری
فرهنگـی اسـتفاده میشـود .گردشـگری فرهنگـی نوعـی فعالیـت
گردشـگری اسـت که در آن انگیزۀ اساسـی بازدیدکننده یادگیری،
کشـف ،تجربـه و مصرف جاذبههـای فرهنگی ملمـوس و ناملموس
در یـک مقصـد گردشـگری اسـت .سـازمان جهانی گردشـگری در
آخریـن تعریـف خود در سـال  ،2018گردشـگری فرهنگی را یکی
از انـواع گردشـگری میدانـد کـه در آن «بازدیدکننـده انگیـزه
زیـادی بـرای یادگیـری ،کشـف ،تجربـه و بهکارگیـری و مصـرف
جاذبههـا /محصـوالت فرهنگـی ملمـوس و غیرملمـوس در مقصـد
گردشـگری دارد .ایـن جاذبههـا /محصـوالت از مجموعه مشـخص
و محـدودی از عوامـل تشـکیلمیشـوند 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 ،سیسـتمهای ارزشـی ،باورها و سـنتها هسـتند»
) .(UNWTO, 2018بهطـور کلـی عبـارت «گردشـگر فرهنگـی به
گردشـگرانی اشـاره دارد کـه علیرغم وجـود تضادهـا و تفاوتهای
فرهنگـی ،بـه شـهر یا کشـور دیگـری سـفر میکنند تـا از فرهنگ
و آداب و رسـوم آنهـا بازدیـد کننـد؛ از ایـن رو جاذبههـای
فرهنگـی محـور گردشـگری فرهنگـی محسـوب میشـود»
)« .(Petroman et al., 2013امـروزه گردشـگری فرهنگـی بـرای
گردشـگران بهسـمت تجربـۀ زندگـی روزمـرۀ سـاکنین محلـی
جهتگرفتـه و گردشـگر ترجیـح میدهـد ماننـد افـراد محلـی
زندگـی کنـد» ) .(Richards & Russo, 2016تمایـل 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.

••میراث شهری

«میـراث شـهری برای بشـریت یک دارایـی اجتماعـی ،فرهنگی و
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 2003تأکیـد 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 ،دانشهـا ،مهارتهـا ،ابزارهـا ،اشـیا ،آثـار هنری و
مکانهـای مرتبـط بـا آنهـا ،کـه جوامـع و افـراد ،آنها را بخشـی
از میـراث ناملمـوس خود میشناسـند و همواره از نسـلی به نسـل
دیگـر منتقـل میشـود و پیوسـته بهوسـیلۀ انسـانها ،جوامـع و
گروههـا در پاسـخ بـه محیـط اطرافشـان و در تقابـل بـا طبیعت و
تاریخشـان خلق میشـود و سـازگار با مفاد حقوق بشـر بینالمللی
و شـرایط احتـرام متقابـل میان جوامع ،گروهها و اشـخاص شـامل:
سـنتها و ابزارهـای شـفاهی شـامل زبـان ،هنرهـای نمایشـی،
اقدامـات اجتماعـی ،آیینهـا و جشـنوارهها ،دانـش و اقدامـات
مربـوطبـه طبیعـت و کیهـان ،مهـارت در هنرهای دسـتی سـنتی
اسـت» ).(UNESCO,2003

اقتصـادی محسـوب میشـود که بهواسـطۀ الیهبندیهـای تاریخی
از ارزشهـا تعریفشـده اسـت .ارزشهایی که توسـط فرهنگهای
متوالـی و موجـود ،و انباشـت سـنتها و تجـارب تولیـد شـدهاند
و تنوعشـان بـه رسـمیت شـناختهشـده اسـت .درک و شـناخت
ارزشهـا مسـیری را ایجـاد میکنـد کـه طـی آن اهمیـت معنایی
میـراث تعریـف میشـود» )« .(UNESCO, 2011سـاختارها،
محوطههـا و مناطـق میراثـی در مقیاسهـای معنایـی و گوناگون،
از تکبنـا تـا مناظـر شـهری و مناظـر طبیعـی ،اهمیـت معنایـی و
ویژگـی متمایـز خـود را از ارزشهـای شناختشـده اجتماعـی و
معنـوی ،تاریخـی ،هنری ،زیباییشـناختی ،طبیعـی ،علمی یا دیگر
ارزشهـای فرهنگی خود کسـبمیکنـد .مناطـق تاریخی اهمیت
و مشـخصۀ خـود را از روابـط پرمعنـا بـا زمینـه و بسـتر فرهنگـی،
کالبـدی ،بصـری و معنوی خـود میگیرنـد» ).(ICOMOS, 2005
پـس روابـط اجتماعـی و کنشهایـی کـه در بسـتر تاریخی شـکل
میگرفتنـد ،گویـای ارتبـاط سـاکنین بـا طبیعـت و محیـط خـود ••هویت فرهنگی
بـوده اسـت و ارزشهـای یـک مـکان تاریخـی مثل بافـت قدیم در هویـت ،تلقیـات یـک جامعـه از زندگـی اسـت کـه در جریـان
ارزشهـای فرهنگـی ملمـوس و ناملمـوس آن نهفته اسـت« .بافت فراینـد اجتماعیشـدن شـکل میگیـرد .بـا ایـن رویکـرد میتـوان
قدیـم شـهر یـک خلـق انسـانی اسـت و بـه همیـن لحـاظ هویـت «هویـت را حاصـل دیالکتیـک واقعیـت ذهنـی و واقعیـت عینـی
آن بیشـتر هویـت فرهنگـی اسـت .اصالـت هویـت فرهنگـی در دانسـت کـه در برابـر سـاختارهای اجتماعـی معین واکنش نشـان
بافتهـای قدیـم شـهر در نـگاه محیطمـدار ،فنـی و پروژهمـدار داده و موجـب حفـظ ،تغییـر یـا شـکلگیری مجـدد سـاختارهای
جایگاهـی نـدارد .بنابرایـن برنامههـای موفـق بافـت ،برنامههایـی اجتماعـی میشـود» (لوکمـان و برگـر .)236 ،1375 ،گیدنـز
هسـتند کـه از راه ارزشهـا ،آرمانهـا و هنجارهـای موجـود در هویـت را «آگاهـی شـخص ،گـروه و جامعـه بـه خـود میدانـد که
بافـت طراحـی ،تدویـن و اجـرا شـوند» (ایمـان.)61 ،1390 ،
ل میگیـرد»
در کنشهـای اجتماعـی بهصـورت تدریجـی شـک 
(گیدنز .)81 ،1378 ،سـخنگفتن از فرهنگ ،به سـبب درآمیختن
••میراث فرهنگی
هـر فرهنگـی دارای دو عنصر مادی (ملموس) و معنوی (ناملموس) دو مفهـوم فرهنـگ و هویـت ،بـه معنـای صحبـت از هویت اسـت.
اسـت؛ عناصـر مـادی فرهنـگ ،بـه آن دسـته از عناصـر فرهنگـی از ایـن رو« ،هویـت هماننـد فرهنـگ دامنـهای را دربرمیگیـرد
اطلاقمیشـود کـه محسـوس و ملمـوس و قابـل اندازهگیـری بـا کـه ،نسـبت بـه دوری و نزدیکـی از سرمنشـأ ،از آنچـه کموبیـش
موازیـن علمـی و کمـی هسـتند ،مانند ابـزار کار ،وسـایل صنعتی ،عینـی اسـت بـه سـوی مجموعـهای وسـیعتر مـیرود کـه ماهیت
ابداعـات ،سـاختمانها ،بناها ،جادههـا .عناصر معنوی یـا ناملموس ذهنـی آن بیشـتر مشـهود اسـت» (نورایـی .)118 ،1393 ،هویـت
فرهنـگ ،آن دسـته از عناصـر فرهنگـی هسـتند کـه جنبه شـیئی فرهنگـی جنبـۀ نوعـی ابـزار ذهنـی پیـدا میکنـد کـه فـرد بـا
ندارنـد و غیرقابـل اندازهگیـری و مقایسـه بـا محک علمـی و کمی دراختیارداشـتن آن بهموقعیـت خود ،در گروهی که در آن زیسـت
بـوده و از طریـق خـط و زبـان انتقـالمیپذیرند؛ ماننـد اعتقادات ،میکنـد ،پیمیبـرد و بهکمـک ایـن آگاهـی بـه تنظیـم روابطـش
آداب و رسـوم ،سـنتها و قوانیـن و مقـررات ،ارزشهـا و هنجارهـا میپـردازد .جمعـی از متخصصـان در یونسـکو ،بـا تعریفـی جامـع
و فلسـفه و اخلاق کـه درواقـع هویت فرهنگـی و سـرمایۀ معنوی دربـاره فرهنـگ ،آن را «مجموعـهای از شـناختها و نحوههـای
یـک جامعـه را تشـکیل میدهنـد .کشـورهای جهـان سـوم از تفکـر و کردارهایـی دانسـتهاند کـه بـرای همـۀ افـراد جامعـه این
م میکنـد تـا بـا اتخـاذ رفتاری مناسـب روابطشـان
جملـه ایـران بـا فرهنـگ جهانـی عجیـن شـدهاند و سیاسـتهای امـکان را فراهـ 
سـرمایهداری و اسـتعمار فرهنگـی ،جهـان را بهسـوی تکفرهنگی را بـا دیگـران و بـا طبیعـت تنظیمکننـد» ).(UNESCO, 1972, 4
( )Monoculturalشـدن سـوق داده و منجـر به فراموشیسـپردن «فرهنگ ،براسـاس تعریف ارائهشـده ،به محیطی تشـبیهمیشـود
بخـش اعظمـی از میـراث فرهنگـی ناملمـوس شـهرها و کشـورها کـه عملکـرد آن تنظیـم رابطـه فـرد بـا دنیـای خـارج از اوسـت،
شـده اسـت و اصالـت موجـود در بافـت کالبـدی و اجتماعـی عملکـردی کـه از طریـق القـای ارزشهـا صـورتمیگیـرد .ایـن
شـهرهای سـنتی مـورد هجـوم قـرار گرفتـه اسـت .از همیـن رو جنبـهای اسـت کـه درعینحال بـه نقش فرهنـگ در مقـام حافظ
کنوانسـیون حفاظـت از میـراث فرهنگی و طبیعی در سـال  1972هویـت نیـز اشـاره دارد .درواقع ،اعتقادات مشـترک و مشـارکت در
ل گرفت و در سـال آداب و رسـوم آیینـی تاروپود منسـجمی پدید میآورنـد و رفتاری
بـا تأکیـد بـر حفاظـت از میـراث فرهنگی شـک 
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بافت تاریخی بهمثابۀ موزه هنرهای بصری جهت گردشگری تاریخی با تأکید بر نمونۀ شیراز | مریم اسماعیلدخت
کـه بـر محـور ایـن آداب نمـود مییابـد ،ضمـن تأثیر بر حـاالت و
حـرکات افراد ،بهواسـطه مشـارکت همگانـی ،شـکلدهنده زندگی
روزمـره جمعـی میشـود .بدینمعنیکـه تمامـی حـرکات و اعمال
منطبقبـر ایـن آداب ،همچنیـن ظاهـری کـه افـراد بـا آن نمایـان
میشـوند ،همهوهمـه در سـاخت زندگـی روزمـره نقشـی مؤثـر
دارنـد .جنبـه تکـراری رفتـار در زندگـی روزمـره ،بهنوعـی ،نفـی
ی میدهـد و از ایـنرو بـا خواسـت اسـتمرار
گذشـت زمـان را معنـ 
وضـع موجـود صـورتمیگیـرد .درواقـع ،همیـن تکـرار اسـت که
متضمـن تـداوم فرهنگ و هویت اجتماعی اسـت» (نورایی،1393 ،
 .)116-114جنبـۀ رفتـاری فرهنـگ در بسـتر و کالبـد مشـخصی
در جریـان اسـت و بـه طور مسـتمر کنشهای اجتماعـی در مکان
جغرافیـای مشـخصی جریـان مییابـد .از آنجاکـه فرهنـگ در
بسـتری اجتماعی سـاختهمیشـود ،در متـن یک جامعـه بازتولید
و وابسـته بـه گروههـای اجتماعی اسـت ،پـس با جامعـهای که آن
فرهنـگ را برسـاخت کـرده در ارتبـاط اسـت و در گام اول جامعـۀ
شـکلدهنده 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
انتقال دادهاسـت.
«از طرفـی فرهنـگ بیوقفـه از گذشـته بهسـوی آینـده جریـان
دارد .ازایـنرو ،بـا گذشـت زمـان بـه غنـای آن افـزوده میشـود
و ریشـه سـرزمین عمیقتـری مییابـد .هرچنـد ارتباطداشـتن
خطـوط اصلـی هر فرهنـگ با دورههای پیشـین ،و وجـود و حضور
اعتقادهـا و شـیوههای عملکـردی در بطـن آن ،آن را بـه میراثـی
از گذشـته بـدل میکنـد امـا ،بـه سـبب آنچـه در طـول زمـان
بـر جامعـه حـادثمیشـود ،تـداوم اعتقادهـا و جنبههـای رفتاری
همـواره بـا برخـی تغییـرات محتوایـی روبـهرو اسـت .بهاینمعنـی
کـه در هـر مرحلـه بازسـازی خالقیتـی پدیـد میآیـد کـه وسـیله
تطبیـق با شـرایط محیطـی و احتیاجات نوظهور میشـود؛ در قبال
تغییـرات اجتماعـی ،بهضـرورت ،بخشـیاز خصوصیـات فرهنگـی
مرتبـط بـا سـاختار اجتماعـی تغییـر مییابـد و هـرگاه موضـو ِع
واردشـدن ارزشهـای فرهنگی بیگانـه مطرح باشـد ،چنانچه تغییر
حاصـل از آن بـا نیازهـای اقشـار مختلف جامعه هماهنگی نداشـته
باشـد ،میـان ویژگیهـای قدیـم و جدیـد برخـورد پدیـد میآیـد.
برایناسـاس ،میتـوان نتیجـه گرفـت کـه واردشـدن ارزش جدیـد
فقـط در صورتـی تغییـر رفتـاری پدیـد مـیآورد کـه تأثیـر آن بـر
نظـام ارزشهـا مشـهود باشـد و امـر فرهنگی جدید فقط به شـرط
رسـوخ در روابـط اجتماعـی میتوانـد صـورت هنجـاری پیداکند»
(همـان .)120 ،در نتیجـه بـه نظر میرسـد مؤلفههـای فرهنگ در
تعامـل بـا دو جنبـۀ اصلی انسـانی ،مکانـی و زمانی به صـورت پویا
و بههمپیوسـته در حـال شـکلگیری اسـت .درواقـع در مکانـی
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مشـخص بهواسـطۀ کنشهـای انسـانی بهصـورت فـردی و جمعی
در بسـتری اجتماعی ،فرهنگ در حال شـکلگیری و تکامل اسـت
و فرهنـگ غالـب یک منطقه بدین صـورت تداوم یافتـه و علیرغم
تغییـرات ،محتواهـای فرهنگـی را بازتولیـد میکند .پـس در درجۀ
اول انتقـال فرهنگ وابسـته به سـاکنینی اسـت کـه در طول زمان،
مـکان را بازتولیـد کردهاند و میراث ملموس و ناملموسـی را از خود
بهجـای میگذارنـد .بافـت تاریخـی شـهر بـه عنـوان یـک واقعیت
اجتماعـی ،میتوانـد نقـش یـک پدیـدار اجتماعـی به خـود بگیرد.
ایـن پدیـدار اجتماعـی بـا برخورداری از یـک هویت انسـانی دارای
تجربـه زیسـته اسـت که هرگونـه برنامهریـزی بـدون در نظرگیری
ایـن تجربۀ زیسـته نمیتوانـد 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 زمینهای
از روابـط بـا اشـیا ،مـردم ،وقایـع و موقعیتهـا امکانپذیر نیسـت»
(ایمـان .)66 ،1390 ،انقطـاع و یـا انتقـال اساسـی هریـک از ایـن
مؤلفههـا میـراث فرهنگـی را خدشـه دار کـرده و هویـت فرهنگـی
بسـتر مشـخص را تحتالشـعاع قـرار میدهـد؛ بهعنـوان مثـال
تغییـر در بافتـار جمعیتـی یـک منطقـه مؤلفـه انسـانی ،تغییـر در
کالبـد و رویدادهـا مؤلفـه مکانـی را تحـت تأثیـر قـرار میدهـد .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 میرسـد فرهنـگ بافـت تاریخـی متحـول شـده اسـت
(تصویر .)1

بافت تاریخی شیراز

تـا اواخـر دوران قاجار بافت قدیم شـیراز با حفـظ حصارهای خود،
بخـش اصلـی شـهر جهـت سـکونت سـاکنین محسـوب میشـد و
اقدامـات صورتگرفتـه در ایـن بافـت رویکـردی توسـعهمحور بـا
اقداماتـی ُخـرد بهمنظور زیسـت سـاکنین شـهر را در برمیگرفت؛
از قبیل مجموعه مشـیر در محله سـنگ سـیاه (تصویر  .)2از دورۀ
پهلـوی اول بهمنظـور نوسـازی بافـت قدیم و توسـعۀ بافـت جدید
شـهری ،بـا کشـیدن خیابانهـای عمود بر هـم از میـان قلمروهای
اجتماعـی محلات ،مناسـبات اجتماعـی محلـه تحـت تأثیـر قـرار
گرفـت و کمبـود زیرسـاختهای شـهری در بافـت تاریخـی ،اعیان
و سـاکنین قدیمـی را به حاشـیه شـهر (شـهر جدید) رانـد (تصویر
 .)3رفتهرفتـه بـا اقدامـات بعـدی در دورههـای پهلـوی دوم و
انقلاب اسلامی بـا رویکـرد کالبدگرایانـه مبتنـی بـر نوسـازی و
بازسـازی بافـت قدیـم حالت جـاری زندگـی در بافت متحول شـد
و زمینههـای فرهنگـی آن بـه جـای پیوسـتگی و اسـتمرار در عین
نوشـدن ،متوجـه گسسـت فرهنگـی شـد .بـا اهمیتیافتـن بافـت
قدیـم بهعنـوان میـراث فرهنگـی ،در سـال  1369شـهر شـیراز
بهعنـوان یکـی از شـهرهای اصلـی فرهنگی-تاریخـی معرفی شـد.
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تصویر  .1فرهنگ از مناسبات اجتماعی در مکانی مشخص بازتولید میشود که مکان به مثابۀ میراث فرهنگی ملموس و تجارب زیسته به مثابۀ میراث فرهنگی
ناملموس در رابطهای تعاملی در طول زمان ،فرهنگ را بازتولید میکنند .مأخذ :نگارنده.

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

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

محور تاریخی-فرهنگی شـیراز در سـال  1371توسـط مهندسـین
مشـاور نقـش جهـان -پـارس ،پیـرو اهمیـت یافتـن بافتهـای
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بافت تاریخی بهمثابۀ موزه هنرهای بصری جهت گردشگری تاریخی با تأکید بر نمونۀ شیراز | مریم اسماعیلدخت
جدول  .1اقدامات حفاظتمحور و توسعهمحور در بافت تاریخی شیراز ،از دوره قاجار تا کنون .مأخذ :نگارنده.
دوره
قاجار

رویدادهای مؤثر
•تأسیس بلدیه در
اقدامات در بافت
•توجه به
محوطههای
باستانی

پهلوی
اول

تأسیس انجمن آثار ملی

پهلوی
دوم

تأسیس سازمان ملی حفاظت

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

اقدامات حفاظتمحور و توسعهمحور

توضیحات

آشنایی با باستانشناسی 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 محدودهای محصور است و
اقدامات به صورت خُ رد جهت نوسازی صورت
میگیرد.

•ثبت تک بناهای باارزش تاریخی
احــداث دو خیابــان اصلــی عمــود برهــم بــا نــام
•عدم توجه به بافت تاریخی شهر و توسعۀ معابر در خیابــان کریمخــان زنــد و لطفعلیخــان زنــد در
بافت قدیم شهرها و شکلگیری شهرهای جدید با جهــت شــرق -غربــی و عبــور از بافــت محــات
و تخریــب انســجام محــات و عــدم توجــه بــه
امکانات بهتر اطراف شهر قدیم
بناهــای فاخــر قاجــاری.
•حفاظــت از برخــی تــک بناهــا و
تأکیــد بــر نوســازی
•ادامــۀ تخریــب بافــت قدیــم بــه
دنبــال توســعه شــتابزده شــبکههای
اتومبیــل روی شــهری

•مرمت ابنیه و تک بناها و البته تأکید بر مرمت
مجموعههای تاریخی بهجای توجه صرف به تک
بنا
•توجه به بافت تاریخی
•بهسازی محالت تاریخی
•پروژههای جدید در محوطههای تاریخی
•بهسازی ،نوسازی و بازسازی بافتهای مسئلهدار
شهری با حفظ هویت نواحی باارزش در شهرها
•توجه به بافتهای تاریخی شهرها بهعنوان بخشی
مهم از سیاستهای توسعه شهری

تصویر  .3اقدامات صورت گرفته در دوره پهلوی اول در بافت تاریخی و محدوده آن،
و اولین دور مهاجرتهای ساکنین شیرازی از بافت تاریخی شهر .مأخذ :نگارنده.
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طــرح جامــع  1351و نفــوذ در بافــت قدیــم
بهمنظــور تــردد خــودرو .میــراث در ایــن دوره
بــدون توجــه بــه بافــت و فقــط بهصــورت اســمی
مــورد توجــه بــود ماننــد جشـنهای  2500ســاله
نــوروز.
•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 بینالحرمین شیراز
•...

تاریخـی در جهـان و ایـران در همین دوره ،مطالعه و طراحی شـد.
از جملـه تهدیدهایـی کـه در ایـن طـرح بـرای بافـت قدیم شـیراز
برشـمرده میشـود؛ درونگرایـی بافـت و منزوی بـودن آن و اهتمام
بـه اتصـال هرچـه بیشـتر آن به بافت جدید شـهر به ویـژه با تأکید
بـر جنبههـای اقتصـادی اسـت .برخلاف مطالعـات صـورت گرفته
در ایـن طـرح ،بـه نظر میرسـد 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 میشـد و
قلمروهـای اجتماعـی از جملـه محلات سـابق بـه دلیـل مهاجرت
سـاکنین قدیمـی بیـش از پیش نیاز به احیا و یا نوسـازی داشـتند
(تصویـر  .)4پیـرو اقدامـات صورتگرفتـه در دورههـای مختلـف با
اهمیتیافتـن 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 محوطههـا بـا اقدامات توسـعهای دوره پهلـوی اول و
دوم نظیـر خیابانهـای عمـود برهـم ،پـروژه حـرم تـا حـرم و تخریب
بخـش عظیمـی از بافت قدیم شـیراز و  ...تخریب شـد.
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میراث فرهنگی ناملموس شیراز

طبـق اسـناد و متـون باقیمانـده از آداب و رسـوم و میـراث فرهنگـی
ناملمـوس شـهر شـیراز کـه اغلـب سـینه بـه سـینه نقـل میشـده،
میتـوان دریافـت کـه علیرغم سـعی در حفاظت از باقیمانـده میراث
مـادی بافـت تاریخـی ،متأسـفانه میـراث معنـوی تـا حـدودی از بین
رفتـه اسـت .بهعنوان مثـال در بخش هنرهای نمایشـی و فعالیتهای
جمعـی ،آیینهـا و جشـنها ،مراسـم تعزیـه شـیراز در آثـار فرهنگی
ناملموس ثبت شـده اسـت ،اما مانند گذشـته در بافت قدیم نمیتوان
ایـن مراسـم را مشـاهدهکرد .اگرچه مراسـم مـاه محـرم در بافت قدیم
اجرا میشـود ،ولی مراسـم تعزیـه بهدلیل تغییر در سـاختار جمعیتی
بافـت و گسسـت در فرهنـگ و میراث معنوی گذشـته ،متحول شـده
است.
محلـۀ سـعدی بهعنـوان یـک محلـۀ خودگـردان و همجـوار بـا بافت
قدیـم شـیراز از گذشـته تاکنـون بهدلیـل قرارگیـری آرامگاه سـعدی
در ایـن محلـه و همجـواری با باغ دلگشـا ،بخشـی مهـم از بافت قدیم
شـیراز محسـوب میشـود و قرارگیـری چشـمۀ قنات سـعدی (قنات
پهنـدژ) بـه اهمیـت این منطقـه افـزوده اسـت .از گذشـته آب جاری
قنـات مقـدس بـوده و مـردم شـیراز عالوهبـر اسـتفادۀ روزمـره بـرای
شسـت و شـو ،از ایـن آب بـرای بختگشـایی جوانـان بهویـژه شـب
چهارشنبهسـوری ،افزایـش محصـول کشـاورزی ،باطلکردن سـحر و
جـادو ،اسـتفاده آیینـی میکردند (تصویـر  .)5با سـاخت آرامگاه فعلی
سـعدی در سـال  1331ه.ش ،.اسـتفادۀ آیینی از آب قنات ممنوع شد
(تصویـر  .)6در طرح مجموعههای فرهنگی شـیراز ( ،)1375در 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 صـورتبگیـرد .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
پـس کوچههـای فعلـی وجـود دارد (تصویـر  .)7درواقـع سـاخت و
در ِ
سـازهای اطـراف آرامـگاه سـعدی منجر بـه از بین رفتـن فعالیتهای
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 آیینهـای ویـژه نظیـر حمـام چهارشنبهسـوری و
مراسـم عروسـی (تصویـر  )8کمرنـگ شـد .مبتنـی بـر داسـتانهای
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 میکردنـد ،امـا با تبدیل باغ تخـت به پادگان (پهلـوی اول)،

تصویر  .4طرح نهایی پیشنهادی اطراف ارگ کریمخان در طرح احیاء محور
تاریخی-فرهنگی شیراز که توسط مهندسین مشاور نقش جهان پارس تهیه شد.
مأخذ :آرشیو شهرداری شیراز.1371 ،

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

تصویر .6محدودۀ قنات سعدی شیراز پس از بازسازی  .1331مأخذ :شهرداری
منطقه  3شیراز.
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تصویر .7محدودۀ آرامگاه سعدی شیراز .1397 ،مأخذ :شهرداری منطقه  3شیراز.

تصویر .8عکس قدیمی از کاروان عروسی در خیابانهای شیراز .مأخذhttps://www.fardanews.com/fa/news :
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تأسـیس بلوار و حذف آسـیاب سـهتایی (پهلوی دوم) ،کنارگذر تندرو
در جـوار رودخانـه خشـک (انقلاب اسلامی) ،و ...زندگـی اجتماعـی
مـردم شـیراز را که با داسـتانهای عامیانه و مراسـمهای مختلف آنان
عجین شـدهبـود ،از بیـن بـرد .داسـتانهای پهلوانان نظیـر داشآکل
کـه برگرفتـهاز زندگـی اجتماعی مردم شـیراز در طول تاریخ اسـت با
کمرنگشـدن نقـش زورخانههـا و تخریب آنـان از میانرفـت (جدول
 .)2اقدامـات بـه صـورت موضعی و موضوعی و یـا کالن فارغ از اهمیت
جایـگاه بافت تاریخـی و مقولۀ میراث فرهنگـی در آن ،رفتهرفته بافت
را فرسـودهتر نمـود؛ بهگونـهای که هماکنـون 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 شـدهاند« .مشـخص شـده اسـت کـه 39 /7درصد
از سـاکنان ،علـت سـکونت خـود را در ایـن بافـت ،مسـکن ارزان/9 ،
 30درصـد از سـاکنان ،نزدیکـی به محـل کار 3 /4،درصد از سـاکنان،
نزدیکـی بـه اقـوام و آشـنایان 8 /8 ،درصـد از سـاکنان ،بهخاطر اماکن
مذهبـی  -فرهنگـی و  14 /4از سـاکنان ،بهخاطـر محـل تولدشـان
انتخـاب کردهانـد» (وارثـی ،تقوایی و رضایـی .)152 ،1391 ،سـاکنان
جدیـد بـا فرهنگ جدیـد در کالبـد تاریخی ،تجـارب زیسـتهای دارند
کـه بـا فرهنـگ و الگـوی زندگی سـنتی جـاری در بافت قدیم شـیراز
متفـاوت اسـت .وارثی و همـکاران ( )1391به این نتیجه رسـیدند که
«عوامل متعددی از جمله توسـعه فیزیکی شـهر شـیراز در سـالهای
اخیـر ،کمبـود امکانات و خدمات شـهری و تأسیسـات زیربنایی درون
بافـت ،مهاجرفرسـتی بافت و جایگزیـن کردن افـراد غیربومی به جای
افـراد بومـی بـا فرهنگهـای متفـاوت و ...از عوامل اصلی منفیشـدن
نـرخ رشـد جمعیـت ،در بافـت تاریخی شـیراز شـده اسـت» .البته در
ایـن تحقیـق عنوان شـده اسـت کـه  57 /8درصد 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 میرسـد تجارب زیسـتۀ سـاکنین فعلی به
عنوان مؤلفۀ انسـانی گردشـگری فرهنگی با تجارب زیسـتۀ سـاکنین
قبلـی که بسترسـاز تاریخ هزارسـاله این بافـت بودهانـد بهدلیل تغییر
اساسـی در سـاختار جمعیتی بافت متحول شـده اسـت بهگونهای که
میـراث ناملموس بافت تاریخی شـیراز تا حدود زیـادی طبق مصادیق
عنـوان شـده از میـان رفتـه اسـت .در نتیجـه کالبد تاریخـی و حیات
اجتماعـی بهدلیـل تغییر در سـاختار جمعیتـی دچار تحول شـده و با
توجـه بـه تعاریـف گردشـگری فرهنگی و میـراث فرهنگـی نمیتوان
بافـت تاریخی شـیراز را محدودهای جهت گردشـگری فرهنگی عنوان
کـرد و بـا توجـه بـه اقدامات صـورت گرفته چـه پیش از شـکلگیری
عنـوان بافـت قدیم و چه پـس از آن ،اهمیت حفاظت و توسـعه پایدار
در راسـتای حفـظ ارزشهـای گذشـته ،بـا خالیشـدن 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 میکنـد .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 میکند.
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 میشـود ،هـدف شـناخت منظـر اسـت .به نظر
میرسـد 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 بهصورت
قبـل بـه فعالیـت خـود ادامـه میدهـد و تنهـا بخـش بافت اسـت که

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

نمونه

سنتها و ابرازهای شفاهی شامل زبان

مراسم مخصوص ازدواج که قدیمیها به سیل 1مراسم میرفتند و ترانههایی تحتعنوان
“واسونک” با مضامین فرهنگی میسرودند.

هنرهای نمایشی

نمایش “جیجیبیجی” که بهطور دائم در مراسمهایی نظیر ختنهسوران و مراسمهای مربوط
به عروسی برگزار میشد ،بهتازگی تنها در چند جشنواره احیا شده است ،اما در گذشته
سنتی جدانشدنی از زندگی مردم شیراز بود.

اقدامات اجتماعی ،آیینها و جشنوارهها

مراسم تعزیهخوانی در ایام محرم که در میراث ملی ناملموس نیز ثبت شده و کمتر اثری از
آن باقیمانده است.

دانش و اقدامات مربوط به طبیعت و کیهان

قربانی کردن شتر حنابسته و سرمه کشیده با موسیقی محلی در روز عید قربان در محلی
تحت عنوان قربانگاه.

مهارت در هنرهای دستی سنتی

هنر دواتگری در شیراز که در فهرست آثار ناملموس ملی به ثبت رسیدهاست.
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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 میتوان شـاهد همبسـتگی و کلیتی
از تجارب زیسـته سـاکنین بود که درحالحاضر تنها بخشـی از کالبد
ی مانـده اسـت .درصورتیکـه در
آن بهمثابـۀ محصـول فرهنگـی باقـ 
گردشـگری فرهنگـی ،گردشـگر به دنبال شـناخت فرهنـگ حاکم بر
ناحیـه جغرافیایـی اسـت .درنتیجه بهنظرمی رسـد که ریشـهایترین
اقـدام جهـت بازگشـت هویـت بافـت تاریخـی و تبدیـل آن بـه مکان
گردشـگری فرهنـگ ،بازگردانـدن پیوسـتار هویت فرهنگی سـاکنین
آن اسـت کـه تجربـۀ زیسـتۀ سـاکنین مجـددا ً بـا شـیوۀ نویـن خود

بهصـورت همپیونـد با گذشـته جریـان یابـد و در حال حاضـر تمامی
اقدامـات کالن 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 بهمثابـه 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.

 .1در گویش شیرازی به معنای تماشاکردن است که در گذشته دسته موسیقی و

مطرب در مراسم شادی به ویژه عروسیها آورده میشد و عموم مردم به تماشای
عروسی بهویژه از پشت بام منازل میرفتند.
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