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)ارائه تصویر معتبر بین المللی و فراهم آوردن فرهنگی شهری چه در تقویت جایگاه شهرهای  منطقه فرهنگی چکیده:

فضای مناسب برای ارتقاء رقابت پذیری شهری و استقرار فعالیت های مرتبط با این شهرها( و چه در کمک به شهرهای 
ی ه معنایرستگوم و همف، نقش و اهمیت قابل توجهی دارند فرهنگیدر جهت حرکت به سوی جایگاه شهر  غیر فرهنگی

و بررسی میزان و نحوه  عاد فضایی و هندسی آنبا اتلکردی آن است مر وجوه کارکردی و عبیشتر ناظر بر هش زمرک

ی. و شناسایی و تعیین کارکردهای اثرگذاری منطقه فرهنگی در توسعه شهری به لحاظ حوزه های عملکردی و فضای
کالبدی و نمادین در عرصه های شهری و معرفی مزیت ها و ارزش افزوده های ناشی از آن. برای رسیدن به این سواالت 
که شکل گیری یک منطقه مرکزی فرهنگی چگونه می تواند به توسعه شهری منجر شود؟ حوزه های عملکردی و فضایی 

با استفاده از  شیرازشهر فرهنگی  ) منطقه ( محدودهری چگونه تعیین می شود؟ فرهنگ در منطقه مرکزی شه

افراد جامعه مورد مطالعه مراجعه و  ازبرای تحقق این منظور،  و ارزیابیشناسایی شده در مرحله تحلیل  پرسشنامه
عملی )کاربردی( می باشد و  و مقاله دارای دو بعد نظری وویژگی های مورد نظر مورد ارزیابی و بررسی قرارگرفته اند. 

به لحاظ ماهیت تحقیق )پرداختن به مقوله فرهنگ(، از نوع روش کمی می باشد که در جای خود و به اقتضای ساختار 

در محدوده مورد بررسی فعالیتی که بتواند پژوهش از روش کمی  استفاده خواهد شد. و در نهایت به ذکر این مهم که 
ن را به خود جذب کند وجود ندارد و از ساعات آخر شب به بعد تقریباً هیچ فعالیتی به غیر در طول شبانه روز شهروندا

فرهنگی نیز ممکن است در محدوده فرهنگی شهر وضعیت  موانع غیر از عبور و مرور در این محدوده انجام نمی گردد.
رایط ریزی برای کل شهر با تأکید ویژه بر ش نامناسبی را نسبت به سایر نقاط شهری ایجاد کنند. این موانع باید در برنامه

 خاص محدوده فرهنگی شهر در نظر گرفته شوند.
 شیراز منطقه فرهنگی، فضای شهری، گردشگری، محدوده مرکزی، واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

طرفه می دارای تعاملی دو  شهرها منطقه فرهنگی

در گستره اثرات پایتخت فرهنگی از یک سو جریان  باشند.

خود بر شهرها، به تدریج تاثیرات خود را بر فرم و فعالیت 

فضاهای باز شهری نمایان می سازد و از سویی دیگر فضاهای 

جایگاه شهری به شهرها )و حتی کشورها( در دستیابی به 

 شدن یاری می تغییر کاربری به منطقه فرهنگی  مناسب در

 رسانند. 

شکل گیری یک منطقه مرکزی فرهنگی چگونه می 

 تواند به توسعه شهری منجر شود؟

حوزه های عملکردی و فضایی فرهنگ در منطقه 

 مرکزی شهری چگونه تعیین می شود؟

 پژوهشپیشینه  -2
 پیشینه پژوهش 1-1جدول

پدید 

 آورنده

 

عنوان 

 پژوهش

 یافته های پژوهش

دکتر 

زاده  علی کریم

دکتر سید 

الدین  کمال

 شهریاری، دکتر

 مهیار اردشیری

1931 

 تبیین

 سیاست های

 فرهنگی

 بر تأثیرگذار

 بازآفرینی

 شهری

 محور فرهنگ

 چون مؤلفه هایی

 فعالیتهای فرهنگی، کاربریهای

 شهری، عمومی فضای فرهنگی در

 اب فرهنگی فعالیتهای ترکیب

 حفاظت خالقانه، شهری طراحی

گردشگری  و فرهنگی میراث

 معیارهایی عنوان به را فرهنگی

 کلیدی

فرشته 

 1911 حبیب

تحلیلی از 

تعامل فرهنگ 

و کالبد شهر 

نمونه موردی: 

 -اصفهان

 صفویه

فرهنگ ملی، مجموعه همه 

ارزشهای الگوهای کهن و 

فرهنـگ  مان اسـت و اساطیری

اعتقـادات مـذهبی، حاصـل 

باشد و  مان میت شـرعی و سن

فرهنگ مدرن، در ارتباط با سایر 

 ها  فرهنگ

دکتر 

 سهند لطفی

1913 

بـازآفرینــی 

شــهری 

فـرهـنگ 

تأملی  :مبـنا

ن مایه ببر 

 های فرهنگی 

کاربست فرهنگ در 

ای باشد و  جایگاه اهداف توسعه

 ،گرا برای شهرها چهره ای فرهنگ

دستیابی به و با هدف  راهبردی

سازوکاری اقتصادی و پررونق که 

در چارچوب بازآفرینی شهرها به 

 آن اهمیت فراوانی داده شده است

کارهای هنرمندان خالق موجب تاریخمارکوسن و 

                                                           
1. - Makusen and Schrock 

 اسچروک
1(2002) 

ی و تطبیقی 

درباره بیست و 

نه منطقه مادر 

شهری دارای 

بیش ترین 

هنرمند ایاالت 

 متحده آمریکا

طراحی، تولید و  افزایش و تقویت

بازاریابی تولیدات و خدمات در 

 ها شده است سایر بخش

آلبرتو 

 وانلو

2012 

شهر 

فوردیست و 

شهر خالق: 

تکامل و 

انعطاف پذیری 

در تورین، 

 ایتالیا

عامل فرهنگ انعطاف پذیری 

جهت تجزیه و تحلیل انتقال  شهر 

تورین از فوردیسم به یک پایگاه 

اقتصادی صنعتی فرهنگی 

ترکیبی شکل گرفته  به منظور 

واکنش به وضعیت فعلی بحران 

 اقتصادی

   

 

 مبانی نظری -9

ر مترادف هرداشت اول، مرکز شبهر چند در نگاه و 

عریف می شود، ولی تر هیت هندسی و مکانی هر شزمرک

یشتر بر هش زمعنایی مرک هرستگوم و هاست که مف نواقعیت ای

 عاد فضایی وبا اتلکردی آن است مر وجوه کارکردی و عبناظر 

 لمعریف مالک عتونه گهندسی آن. پیش از ارائه و قبول هر 

عاریف ته سیر بلی مار، نگاهی اجهش زوم مرکهدر مورد مف

امروزه توجه به ابعاد ود. ب واهدخر خالی از فایده نهش زمرک

تنوع کاربری در فضاهای شهری مهمترین موضوع شهر عنوان 

های واقعی نیز هر جا که نسبت فضایی  عرصهشود و در  می

کار، بر فضای مسکونی و گردشگری غلبه کند. مسائل و 

مشکالت متعدد اجتماعی و فضایی در آن پهنه شهری بروز 

 (Ahmadi Barugh et al, 2020) .کند می

ناحیه مرکزی یک محدوده  -1معادل  تدا مرکز شهربدر ا

مکان  -3لیتی خاص،رای انجام فعابساختمانی  -2تر، بزرگ

در معنای  -4 ای خاص و در نهایتهتمرکز بعضی فعالیت 

فریحی تجاری، اداری، فرهنگی، تمجموعه ای از فعالیت ای 

و... تعریف شده است. مالحظه می شود که در ابتدا، در تعریف 

رافیکی و به خصوص تبیشتر بر ابعاد کالبدی،  مرکز شهر

 (Basirat, 2012: 111) کارکردی تاکید شده است.

 2محدوده مرکزی شهر-9-1

اگر فرض کنیم که شهرها مانند موجودات زنده، جاندار »

2. - City Center Area  
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و فعال هستند، بخش مرکزی شهرها به صورت قلب آن ها 

  (Shekoe, 2000 : 87)« خواهد بود

ناحیه مرکزی شهر یا نواحی داخل شهر، مجموعه »

خدماتی شهر را  محالت قدیمی هستند که مرکز تجاری/

احاطه کرده اند. ناحیه مرکزی شهر به علت دگردیسی 

. شوند اجتماعی و کالبدی، اصطالحًا منطقه تحول نامیده می

 -در حالت عمومی، منطقه تحول دستخوش تباین اجتماعی

شغلی، برتری جمعیت کم درآمد و عالئم فرسودگی کالبدی 

مرکز شهر را می توان ناحیه  (Saednia, 2008: 798)« است

ی و مرکزی شهر، نه لزوماً در معنای هندسی آن، تعریف کانون

گیری و تجمع مهم ترین فعالیت  کرد که بستر وقوع، شکل

های شهری، خاطرات جمعی و تجلیگاه حضور اجتماعی 

تمامی مردم شهر است و در عین حال بخش عمده ای از 

تعامالت اداری و اقتصادی شهر را در خود جای داده است. 

، مرکز هر شهر شخصیت آن شهر را تشکیل می عالوه بر این

دهد و توسط ساکنانش به عنوان مهم ترین قسمت شهر از 

 (Shakiba manesh, 2008: 37) .شودآن نام برده می

 

 منطقه فرهنگی -9-1-1

بار در انگلستان در سال  نخستینفرهنگی  منطقهمفهوم 

. استفاده از ارائه داده شد  BAAA 6 انجمن به وسیله 1891

یزی ر عنوان بخشی از برنامه فرهنگی بهتعاریف مجموع عناصر 

به بحث گذاشته هشتاد میالدی  پایان سال هایشهری در 

 ،(Montgomery) چون مونتگمری صاحبنظرانیو  شد

به بیان این  (Griffits) و گریفیتس ، (Boogarts) بوگارتس

در نظریات خود پرداختند. مهم ترین مصادیق عملی این هم م

، سوهو (Sheffield Cultural Industries)رویکرد در شفیلد 

(soho) ،منچسـتر در شهر لندن (Manchester Northern 

Quarter)لفت بانک در پاریس ، (Left Bank)  و دوبلین

(Temple Bar in Dublin) رخ داده است (Montgomery, 

2009) . 

با  2003فرهنگی را در سال  مناطقمونتگومری ایده 

اقتصادی و طراحی  در جهترشد شهری توسعه و  نظریه

ی فرهنگ منطقه اهیممنظور تدقیق مف به وشهری مطرح کرد. 

 خصوصیتو سه  اشاره کرد TIمکان کانتر  مفهوم از مدل

                                                           
 

د از: ان ها را بیان کرد که به ترتیب عبارت مشترک این مکان

کاربری اختالط عملکردی، اقتصاد شب و بنگاه های  اختالط

 اقتصادی کوچک، محیط کالبدی مناسب مورفولوژی غنی،

 )و معنای فرهنگی( ابنیه، فضاهای عمومی مناسب تنوع گونه

ازآنجا که در  حس تاریخی و پیشرفت، هویت و سبک طراحی

های بسیاری در سراسر دنیا برمبنای  سال اخیر  نمونه 10

بررسی نحوه  های فرهنگی برپا شده است، وقمنطق پات

ا ه آن یندهسازوکار، پشـتیبانی و توسعه در وضع موجود و آ

  .(Couch, 2011) مورد توجه قرار گرفته بودند

این محدوده توسعه یافته شامل تمرکز باالی واحدها و 

مؤسسات تجاری، ستادی، ادارات، مراکز تاریخی، فرهنگی، 

نی و ... است که عمدتاً دارای عملکردی درما –مراکز بهداشتی 

فراشهری می باشند. این محدوده به عنوان بافت قدیمی و 

تاریخی شیراز محسوب می شود. بنابراین تراکم جمعیت، 

فعالیت ها، آمد و شدها و فعالیت های اقتصادی و امور 

بهسازی و نوسازی در این قسمت بیشتر نمایان است که این 

-است ها و برنامه ریزی های ویژه در زمینهامر لزوم اتخاذ سی

طلبد. به طور کلی های ترافیکی، کاربری اراضی و ... را می

تدارک فضایی برای ایفای نقش منطقه ای، ملی و فراملی 

های فرادست در زمینه خدمات برتر  پیشنهادی در طرح

همچون؛ جهانگردی، خدمات فن آوری، تجاری، مالی، 

مرکز شهر، استفاده از عناصر کالبدی با ای و ... در مشاوره

ارزش فرهنگی در جهت ایجاد فضای مناسب برای تعامل 

اجتماعی، احیاء، تقویت و امروزی کردن نقش منطقه تاریخی، 

های فراغتی متناسب با نقش مرکز شهر، افزایش توسعه فرصت

کارایی و سهم شبکه حمل و نقل عمومی و افزایش نقش پیاده 

شهر از جمله راهبردهای مناسب برای پهنه روی در مرکز 

 Review of the detailed)شود مرکزی شهر تلقی می

plan of Shiraz, 2007: 127) 

 که است ای کلمه سه یا دو جزء فرهنگ1ویلیامز نظر به

 هاییرتعب و است پیچیده بسیار آن معنای انگلیسی زبان در

 .   شودمی برداشت آن از متنوعی بسیار مفاهیم و

 :   انجامدمی عمده برداشت سه به موارد بیشتر در فرهنگ

 که انسانی امور و زیبا هنرهای در فضیلت برترین

 .  دارد شهرت عالی فرهنگ به همچنین

1 - Williams  
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 به که بشری رفتار و عقاید دانش، از یکپارچه الگوی -1

 بستگی نمادین اجتماعی یادگیری و فکری گنجایش

 .  دارد

 اعمال و اهداف ها،ارزش ها،گرایش از ای مجموعه -2

 تعریف و مشخص را گروه و سازمان نهاد، یک که مشترک

 (Lak, 2007, 46). کندمی

 

فرهنگ عمید واژه فرهنگ را به معنای دانش، ادب، 

معرفت، تعلیم و تربیت، آثار  علم، آموزش و پرورش، هنر و

 علمی و ادبی یک قوم یا ملت و نیز به معنای کتاب آورده

   (Lak, 2007: 53). است

 فرهنگیهای ارزش

 رایب باالیی پتانسیل از اساساً فرهنگی های فعالیت  

 گذاری سرمایه جمله از ،می باشند برخوردار گردشگر جذب

 در مداوم ریزی برنامه خاص، های جشنواره و رخدادها بر

 های فعالیت بندی دسته به رو این از...  و هنری های زمینه

 و صحیح شناخت. است شده پرداخته بخش این در فرهنگی

 در تصویر واضح تر ایجاد به منجر ها فعالیت این بندی دسته

 میشهر  تاریخی های دربافت ریزی برنامه و طراحی زمینه

 ها درخدا این وقوع ساز بستر و ساز زمینه که کالبدی. دشون

 طراحی رخدادها این با متناسب و همساز باید بود خواهد

 .  باشد شده

 به بعدی چند رویکردی فرهنگی های ارزش به توجه

ه ک حیط می باشدم یک احیای یا بازسازی ،دو باره استفاده

فرهنگ، هنر و یا خالقیت در آن نقش انتقالی و راهبر را ایفا 

می کنند. فرآیند احیای شهری مطلوب است که در آن ارزش 

، نقش رهای فرهنگ به عنوان یک نیروی کشاننده یا کاتالیزگ

 .(Wang, 2010, 8) کندرا ایفا می یکلید

 شهرها  فرهنگی نطقههای مویژگی

ه مرکزی شهرها معموالً قلب شهر را تشکیل می نطقم

دهد نخستین هسته اغلب شهرها و بازار اصلی شهر به تدریج 

تبدیل به مرکز تجاری و کسب وکار مرکزی می گردد. در این 

تجاری و اجتماعی تمرکز می محدوده است که فعالیت های 

یابند و خطوط حمل ونقل از هر جانب شهر به آنجا منتهی 

 فروشگاه ها، دفترهای کار، می شوند. در مرکز شهر، بازارها،

باشگاه ها، هتل ها، موزه ها، دفترهای اصلی قرار می گیرند و 

 .کنندمعموالً تأسیسات عمده فروش این محدوده را احاطه می
(Shakiba Manesh, 2008: 18) 

با توجه به تعاریف و توصیفات صورت گرفته  •

پیرامون بافت مرکزی شهر، از جمله مهمترین ویژگی ها 

 و خصوصیات بافت مرکزی شهر عبارتند از: 

مرکز شهر، کانون فعالیت ها و عملکردهای متنوع  •

و منطقه فعالیت های بخش سوم )خدمات( می باشد. در 

تجاری و اداری بیش از هر این بخش از شهر موسسات 

  جای دیگر تمرکز یافته اند.

مشتری ها اشیای مورد نیاز خود را در مساحتی  •

اندک پیدا می کنند و دارای حق انتخاب وسیعی هستند. 

اکثر شهرهای بزرگ یک مرکز بزرگ دارند، یعنی 

محدودهای که تقریبا تمامی آن به فعالیت های بخش 

 (Ashrafi, 2001: 18)سوم اختصاص یافته است 

تعداد افرادی که روزانه به بخش مرکزی شهرها وارد  •

می شوند، از دیگر بخش های شهری بیشتر است؛ از این 

رو یکی از کارکردهای این بخش، وجود و گسترش بخش 

پذیرایی است و در آن بیش از هر جای دیگر شهر، 

رستوران، اغذیه فروشی و قهوه خانه دیده می شود. 

ین بخش از شهر، عرصه اصلی بروز تعامالت بنابراین ا

اجتماعی و تجلیگاه خاطرات جمعی شهروندان و 

همچنین نماد هویت اجتماعی و فرهنگی است 

(Shekoe, 2000 : 87)   تراکم فعالیت و کسب و کار در

شهرهای بزرگ ایران، در بافت قدیم شهر و پیرامون بازار 

ای سبب شده که فضای کسب و کار و اشغال فضاه

مسکونی کوچکتر شوند. از این رو مغازه های عمده 

فروشی و خرده فروشی در امتداد معابر و در جوار بازار 

گسترش یافته و خانه های قدیم محله بازار، به انبار کاال 

و کارگاه های تولیدی تبدیل شده اند. این روند هویت 

 نخستین آنها را رو به زوال و تباهی گذاشته است. بنابراین

جمعیت ساکن در مراکز شهری که به امور اداری، مالی 

  اند، رو به کاهش استو تجاری اختصاص یافته
(Ashrafi, 2001: 64) 

تراکم جمعیت در بخش مرکزی شهرها، در ساعات  •

معینی از روز به حداکثر ممکن می رسد؛ در حالی که 

 Shekoe, 2000)  باشدهمین بخش، شب ها خلوت می

: 65) 

 اريخت مكان، حس معنا:  اجتماعي اقتصادي، فرهنگي وفعاليت: 
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 ارتباط بين بناها و فضا: فرم  فرهنگ و

 

 ارزیابی برای را ها شاخص از ییهاه دست 1-1نمودار 

 فرهنگی محالت نسبی موفقیت

)2003:295(Montgomery,  

شناخت شهر و مراکزی شهری در میان نظریه پردازان 

جایگاه ویژه ای دارد. هوسمان در و در مطالعات شهری 

نوسازی شهر پاریس، توجه خود را به مراکز مهم و قدیمی 

مبذول کرد. وی برای ایجاد دسترسی های مناسب به تعریض 

گذرها و ایجاد فضاهای جدید در این شهر اقدام کرد و مراکز 

 papili yazdi)هایی تبدیل کرد مهم و قدیمی را به کانون

et al, 2003: 72) 

 لهمداخ هزمین فرهنگی گردشگری در اینکه به توجه با

 ات است الزم رو این از است فرهنگی نطقهم و تاریخی مناطق

 به شهری طراحی معنا، و کالبدی فرم فعالیت، حوزه سه در

 یک های ویژگی که چرا .بپردازد الزم های کیفیت ارتقاء

 توریست های مقصد که موفق و خوب فرهنگی هنطقم

 در .شود می تعریف شده یاد هزمین سه در است فرهنگی

 اصلی شاخص سه حوزه در اهمیت حائز معیارهای زیر جدول

 طراحی توسط است الزم که (معنا و کالبدی فرم فعالیت،)

 دهش ارائه یابند ارتقاء فرهنگی گردشگری ارتقاء برای شهری

 .  است

 فرهنگی ناطقهای مکانی و کالبدی مویژگی 2-1جدول 

 ها  فعالیت و ها کاربری تنوع

 های مکان و وقایع تنوع و وسعت

  فرهنگی

 از عصرگاهی های فعالیت وجود

  فرهنگی های کافه جمله

 

 

 فعالیت

 اقتصاد و کوچک های تجارت تقویت

  خالق

    آموزش به دسترسی

   ریزدانه کالبدی بافت

  ها پذیری ساختمان انطباق و تنوع

  ها ساختمان نفوذپذیری

   خوانایی

  عمومی فضاهای کیفیت و میزان

   ها خیابان فعال جداره

 

 

 کالبدی فرم

  مهم ییاگردهم و مالقات فضاهای

  پیشرفت و تاریخ حس

  محلی هویت و تصویر

  شناخت قابلیت

   تحسین قابل طراحی و فرم

 

 

 معنا

(Montgomery, 2003:295) 

 

 هنطقم برای ضروری نیاز پیش یک: فعالیت ،اول شاخص

 انامک که جایی تا. است فرهنگی فعالیت وجود فرهنگی،

 فرهنگ محصوالت تولید شامل باید ها فعالیت این دارد

 توانندینم فرهنگی فعالیت بدون فرهنگی ناطقم. شود

 فرهنگی هایمکان وجود کار این الزمه. شکل بگیرند

. کنندمی تقویت را خیابان سرزندگی که باشد می متنوع

 ضروری نمایش و تمرین برای فضاهایی وجود همچنین

 به تواندمی فرهنگی هایفضا در تجاری تنوع وجود. است

 باید فرهنگی هایمکان این. کند کمک آنها پایدار تقویت

 . بمانند باز عصرها و روز طول در امکان حد تا

 هایفضا از ایشبکه اغلب فرهنگی، ناطقم ترینموفق

 این تولیدی در هایشرکت وجود. اندکرده ایجاد فرهنگی

. کندمی ایجاد آن برای را مضاعفی وزن و کیفیت ناطقم
(Montgomery, 2003:295). 

 منطقه فرهنگیشاخص های شکل خوب  9-1جدول 

 ه فرهنگینطقهای شکل خوب م شاخص

 خصوص فعالیتهای فرهنگیه ها ب پیچیدگی فعالیت
 خصوص حرکت پیادهه الگوهای متنوع حرکت ب

 های اولیه و ثانویه تنوع کاربری
 اقتصاد خرد با سهم مناسبی از هنر و اقتصاد خالق

 های فرهنگی قوی زندگی خیابانی خالق با کافه
    ساعات کارتنوع 
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(Montgomery, 2003:300) 

 ابعاد منطقه فرهنگی از نظرگاه مونتگومری 1-1جدول 

 کارکردی کالبدی معنا و )تصویر(

فضاهای مهم برای 

 گردهمایی و دیدار

ریزدانگی و 

ریخت شناسی 

 همگن

دسترسی به تأمین 

کننده ها و منابع 

 آموزشی

برخورداری از 

حس تاریخ 

)گذشته( و 

)حال و  پیشرفت

 آینده(

تنوع و تطبیق 

پذیری ذخائر 

 ساختمانی

وسعت وتنوع 

رویدادها و مکان 

 های فرهنگی

هویت و 

تصویرسازی 

 محدوده

نفوذپذیری 

 منظر خیابانی

 

حضور اقتصاد 

شبانگاهی شامل 

 فرهنگ کافه ای

وجود سبک ها و 

طراحی قابل 

 تحسین

 خوانایی

 

قوت بنگاه های 

اقتصادی کوچک و 

 خالقکسب و کار 

تعداد و  شناخت پذیری

کیفیت 

فضاهای 

 شهری

تنوع کاربری 

های اصلی و 

 فرعی

(302  ,Montogomery, 2003) 

 قه فرهنگی نطسیاست های اجرایی رویکرد م

 2فرهنگ کف خیابانی -2  1طرح جامع هنرهای عمومی

 4فرهنگ خرده فروشی و پیاده روی-4 3ای محله ی موزه -3

تقویت  -1شهر بیست و چهار ساعته  -6 5فرهنگ کافه ای -5

 هابرگزاری رویدادها و جشنواره -9صنایع خالق و بومی 

 روش تحقیق -1

معیارهای موثر در انتخاب شهرهای فرهنگی 

باالخص شهر شیراز، با تمرکز بر روی هسته فرهنگی شهر 

نقش کالبدی این بخش از شهر که منجر به شکوفایی، 

جذب توریسم و توسعه هویت بخشی، رونق دهی، 

در بخش  گردشگری شهری می شود را تعین نماید.

نظری به منظور تدوین یک چارجوب نظری متناسب و 

به روز؛ سعی می شود با توصیف و تحلیل آثار، منابع و 

                                                           
1 Public Art Master Plan  

2 Steet Level Culture  

3 Museum  

ادبیات موجود و تحقیقات انجام شده و نیز بررسی دیدگاه 

نظریه پردازان؛ از نظریات و تجارب جهانی و داخلی 

تبط با موضوع مورد استفاده و جهت نیل به هدف بهره مر

هدف، دارای دو بعد  لحاظ به حاضر پژوهش گیری شود.

نظری و عملی )کاربردی( می باشد و به لحاظ ماهیت 

تحقیق )پرداختن به مقوله فرهنگ(، از نوع روش کمی 

می باشد که در جای خود و به اقتضای ساختار پژوهش 

 برایکمی( استفاده خواهد شد. از تکنیک های مربوطه )

پاسخگویی به سؤاالت تحقیق ناگزیر به استفاده از روش 

های میدانی می باشد، از این رو اقدام به مراجعه به جامعه 

آماری و جمع آوری داده های مورد نیاز از طریق 

به صورت باز و بسته و تجزیه و تحلیل آنها  پرسشنامه

 پرداخته شده است.

 پژوهشهای یافته -2

 با استفاده از شیرازشهر  (فرهنگیفرهنگی)محدوده 

افراد جامعه مورد مطالعه مراجعه و ویژگی  از پرسشنامه

 که در شکل گیری مکان ممتاز مرکز های مورد نظر

شهری دارای اهمیت باالتری نسبت به سایر  فرهنگی

فرصت های موجود  باشند و منحصر به محدوده فرهنگی 

می گردند. بر این اساس فرصت هایی که  شیرازشهر 

بیش ترین اهمیت را نسبت به سایر عوامل و فرصت ها 

دارند بر اساس مکان هایی سنجیده می شوند که به 

اهمیت شناسایی شده از طرف  عنوان زیر مراکز با

 اند. شهروندان معرفی گردیده

های های مبتنی بر دادهتحلیل شاخص

 پرسشنامه 

از جمله منابع داده ای اساسی و مهمی  در پژوهش حاضر

که برای بررسی شاخص های تدوین یافته مورد استفاده 

 قرارگرفته است از طریق پرسشنامه است.  

4 Retail  

5 - Café culture 
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 توصیف مشخصات کلی نمونه آماری 

گردد که این نمونه از  معلوم می با بررسی نمونه آماری،

 نظر توصیفی دارای مشخصات کلی زیر است: 

درصد زن تشکیل شده  25/ 5صد مرد و در 5/15از -الف

  است.  

درصد مجرد  4/46درصد متأهل و  6/51از  بین افراد -ب

 بوده اند.  

درصد  58سال ، 21درصد کمتر از  5از لحاظ سنی، -پ 

 33سال، 41تا  13درصد بین  22سال ، 11تا  23بین 

درصد کل افراد باالی  1سال و تنها  51تا  43درصد بین 

 سال سن داشته اند.   51

جامعه آماری مورد بررسی به طرق گوناگونی به مرکز 

درصد با پای  25شهر سفر می نمایند که از آن جمله 

درصد با تاکسی  21 درصد با خودروی شخصی، 12پیاده ،

درصد با دوچرخه یا  1درصد با اتوبوس و  31یا ون  ،

 موتورسیکلت است.  

  ه فرهنگی شهرطرق سفر به محدود 2-1 نمودار

 

 ،فواصل زمانی که افراد جامعه به مرکز شهر سفر می کنند

درصد 32 درصد فقط ماهی یک بار، 1بدین ترتیب است که 

درصد   21هفته ،  درصد یک بار در21دو یا سه بار در ماه،

 14درصددو یا سه بار در هفته و 21  ،در هفته ردو یا سه با

 نمایند.شهر سفر میدرصد روزانه به محدوده فرهنگی 

 

 نفواصل زمانی مراجعه شهروندا 9-1 نمودار

ایی هتوان یافتهبا استنباط از اطالعات شخصی افراد می

شهروندانی که به محدوده  به دست آورد که قابل ذکرند.

کنند عمدتًا از نظر جنسی فرهنگی شهر شیراز سفر می

ضور برای حباشند این نکته نشان از امکانات کمتر مرد می

بین مجردها و  تأهلاز نظر  زنان در چنین محیطی است.

امکانات و انگیزه حضور باشد. ها تعادل نسبی می متأهل

 و استفاده از این محدوده برای هر دو گروه مهیا است. 

 روها حلیل شاخص های سنجش پیادهت
با توجه به تردد جمعیت انبوهی که روزانه در محدوده 

راز به صورت پیاده تردد می نمایند شی  فرهنگی شهر

اهمیت پیاده روها برای عابران پیاده دو چندان می گردد. 

شاخص ایمنی  4در راستای سنجش وضعیت پیاده روها 

دسترسی و جذابیت تعریف گردیده اند.  ،و امنیت، راحتی

هر یک از شاخص های مذکور توسط متغیرهایی که 

مورد آزمون سنجش دقیق شاخص ها را مدنظر دارند 

قرار گرفته اند. وضعیت شاخص های سنجش پیاده روها 

 به شرح زیر بوده است: 

 ایمنی و امنیت 

شاخص ایمنی و امنیت با اختصاص امتیاز میانگین 

در وضعیتی تقریباً متوسط قرار دارد. از میان 88/3

متغیرهای مورد سنجش مشاهده می گردد که وضعیت 

دارای کمترین امتیاز و  82/3عرض پیاده روها با امتیاز 

متغیر وجود عالئم، تابلوها و خط کشی خیابان ها و لوازم 
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کنترل ترافیک برای تردد ایمن عابران پیاده با امتیاز 

همان طور که  دارای بیش ترین امتیاز می باشند. 19/2

گردد تفاوت بین امتیازات متغیرها بسیار مشاهده می

ها و فعالیت، 82/3 کیفیت محیطی باشد.ناچیز می

فضای ) عبوری فضای، 85/3، های اجتماعیناهنجاری

، فرهنگ کف خیابانی، 16/2، در ساختار کالبدی (واسط

باشد می 3/ 00به این عدد که  میانگین، که 15/2

عرض پیاده روها در نقاط مختلف  وضعیترسیدیم و  

محدوده فرهنگی شهر تفاوت چندانی را در عرض آن 

عرض پیاده روها در وضعیتی تقریباً  نشان نمی دهد و

 متوسط از مطلوبیت شهروندان شیرازی قرار دارد. 

  جذابیت -دسترسی  -راحتی -ایمنی

دارای  15/3شاخص راحتی با اختصاص امتیاز 

وضعیتی پایین تر از سطح متوسط بوده و به همین جهت 

می تواند مانعی جدی در استفاده از پیاده ها و یا ترغیب 

 افراد به پیاده روی در محدوده فرهنگی شهر شیراز باشد. 

کمترین امتیاز کسب شده توسط متغیرهای 

سنجش راحتی متعلق به متغیر وضعیت آسایش عابران 

می باشد که در  32/3با امتیاز  قدم زدن پیاده در هنگام

مقایسه با متغیر کف سازی مسیرهای عابران پیاده با 

دارای تفاوت قابل توجهی است. شاخص  9/3امتیاز 

راحتی در میان سایر شاخص های سنجش وضعیت پیاده 

 کم ترین میزان امتیاز می باشد. روها دارای 

ه ب وضعیت متغیرهای مربوط با شاخص راحتی که

طوری که نه احساس خفگی )عرض پیاده رو ها ترتیب به 

دست بدهد و نه احساس فراخی بیش از حد و  به انسان

ایمنی تجهیزاتی که در مسیرهای عابران ، 9/3(: ترس

نداشتن لبه تیز یا جلوگیری از )پیاده نصب گردیده اند 

وجود عالئم، تابلوها ، 51/3(: حرکت راحت عابران پیاده

یابان ها و لوازم کنترل ترافیک برای تردد و خط کشی خ

کیفیت روشنایی ، 6/3ایمن جمعیت عابران پیاده  

وضعیت می باشد  11/3، مسیرهای عابران پیاده در شب

کف سازی پیاده روها با وجود تفاوت در کیفیت و نوع 

کف سازی در نقاط مختلف محدوده فرهنگی شهر شیراز، 

سطح متوسط ارزیابی  در مجموع در وضعیتی پایین تر از

ا سیب شده یآکه بیشتر بعد از بازسازی دچار  شده است.

هایی ناهماهنگ با مجموعه به  برای تعمیرات قسمت

  وجود آمده اند.

محدوده فرهنگی شهر شیراز از نظر وجود محل 

هایی برای نشستن عابران پیاده تقریبًا دارای هیچ گونه 

نمی باشد. تنها محلی که شاید بتوان از  مناسب امکاناتی

آن جا به عنوان محل های نشستن استفاده کرد لبه 

و صندلی هایی که بیشتر در آفتاب قرار دارند و جداول 

برخی فضاهای سبز می باشد. وضعیت وجود محل هایی 

برای نشستن و استراحت در مسیرهای عابران پیاده 

دان توسط شهرون پایین تر از سطح متوسطی از مطلوبیت

شیرازی ارزیابی شده است. از میان تمامی متغیرهای 

سنجش وضعیت پیاده روها، وضعیت آسایش عابران پیاده 

دارای بدترین وضعیت  تابش آفتابهنگام بارش باران و 

ارزیابی شده است. این متغیر در وضعیتی پایین تر از 

سطح متوسطی از مطلوبیت طبق نظرات شهروندان 

  قرار دارد.شیرازی 

  هاتجمع فعالیت

 2331با اختصاص امتیاز  تجمع فعالیتشاخص 

دفاتر باالترین امتیاز را در میان شاخص های سنجش 

به خود اختصاص می دهد.  (بیمه، وکالت و غیره)شخصی 

از میان متغیرهای سنجش این شاخص، متغیر وضعیت 

هنر و  صنایع خالق و بومی قرار گیری دانشگاه هاوجود 

بیش ترین امتیاز را در میان  2319با امتیاز و  معماری

سایر متغیرها به خود اختصاص می دهد .و متغیر وضعیت 

فضاهای توریستی و تفریحی و فرهنگ وجود عناصر 

دارای امتیازی  1391با امتیاز  خرده فروشی و پیاده روی

پایین تر از سطح متوسط می باشد. وجود فعالیت های 

پیاده روها عمومًا توسط مغازه های  خرید و فروش در

موجود در کنار پیاده روها انجام می یابد و از عوامل مؤثر 

جذابیت در محدوده فرهنگی شهر شیراز است طوری که 

هایی را باالتر از شهروندان شیرازی وجود چنین فعالیت
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سطح متوسط ارزیابی کرده اند. وجود مناظر تماشایی در 

باشد که میزان وجود آن  واملی میکنار پیاده روها از ع

در رتبه دوم  پس از وجود فعالیت های خرید و فروش

قرار می گیرد و سطحی باالتر از متوسط را به خود 

اختصاص می دهد. وضعیت وجود مکان های پذیرایی در 

پیاده روها از موارد دیگری می باشد که میزان وجود آن 

سطح متوسط  در محدوده فرهنگی شهر شیراز باالتر از

ارزیابی شده و بر جذابیت پیاده روهای این محدوده 

 افزوده است.   

های تنوع فعالیتی و تحلیل شاخص 

 ها زمانی کاربری

انی مبا توجه به پیوستگی و ارتباط تنوع فعالیتی و ز

عنوان تحلیل تنوع  ها، این دو شاخص تحت کاربری

فعالیتی و زمانی کاربری ها مورد بررسی واقع گردیده اند. 

تنوع فعالیتی مورد نظر در این جا میزان امکان به انجام 

 منطقه فرهنگیرسانیدن فعالیت های متنوع مرتبط با 

مثال  ، 1(تک توقف)شهر با یک بار پارک کردن اتومبیل 

انجام می  که به صورت پیاده در سنگ فرش حافظیه

شود، در نظر گرفته شده که بر این اساس نتایج به دست 

آمده حاکی از این است که وضعیت تنوع فعالیتی در این 

را به خود اختصاص 2333محدوده باال بوده و میانگین 

داده است که باالتر از سطح متوسط است و مثبت ارزیابی 

 می گردد. 

اد توسط در ادامه بر اساس این که میزان جذب افر

کاربری های مختلف در اوقات گوناگون با منظورهای 

متنوع نشانگر توزیع زمانی کاربری ها است، اقدام به 

سنجش توزیع زمانی کاربری های مختلف در این 

گردیده است.  نکاتی که باید در بررسی  فرهنگی محدوده

اثر توزیع زمانی کاربری ها بر سرزندگی به آن ها توجه 

میزان سرانه هر کاربری نقش بسیار مهمی را نمود اینکه 

در سرزندگی محیط شهری و توزیع متعادل جمعیت 

                                                           
1-  One step breaking   

حتی اگر توزیع زمانی کاربری ها . جاذب بازی می کند 

متعادل باشد اگر پاسخگوی جمعیتی که به آن نیاز یا 

تمایل دارند نباشد عمالً تأثیر چندانی بر موارد مذکور 

ی این نکته را در نظر گرفت ضمنًا بایست. نخواهد داشت 

که فعالیت هایی که در ساعات غیر کاری فعال اند باید 

کاربری هایی باشند که مردم مایل اند در اوقات فراغت 

 خود فعالیت مربوط به آن کاربری را انجام دهند. 

طبق بررسی های انجام شده کاربری های اداری که 

ه شهر ک سرانه آن در مرکز شهر بوده نسبت به سطح کل

ه و بیشتر به صورت تشریفات یا میزان کمتری داشت

کارهای خاص می باشد و در حال انتقال به نقطه ای 

و بنابراین  )مانند شهرداری شیراز( دیگر می باشند

محدوده فرهنگی شهر شیراز نمی تواند به عنوان فرهنگی 

اداری که در کل سطح شهر خدمات رسانی کرده و جاذب 

مختلف شهر بوده، فرض گردد. در توزیع  افراد از نقاط

زمانی سایر کاربری ها و فعالیت ها، فعالیت هایی در نظر 

 گرفته شده اند که: 

مجموعه های تاریخی  مقیاس شهری دارند مثل-الف 

وکیل الرعایا، باغ های تاریخی، آرامگاه های سعدی و 

   حافظ

میانگین سرانه آن ها از سطح متوسط شهر بیشتر  -ب

 ده مثل کاربری تجاری   بو

به ماهیت فرهنگی و تفریحی، پذیرایی و اوقات -پ

فراغت مرکز شهر مرتبط می شوند یعنی چیزی که از 

محدوده ای با کارکرد یک  محدوده ی فرهنگی شهر،

 ساختار کلی متفاوت با سطح کل شهر به وجود می آورد. 

برخی کاربری ها که بنا به دالیل مختلف مثل -ت

 بی، رقابت و ... در مرکز شهر متمرکزشده اند مثلبازاریا

و موتور و سیگار فروشی ها و  چرخهفروشگاه های دو

مراکز خدماتی که خدمات ارسال بار را انجام می دهند 

در سراسر منطقه فرهنگی در شریان های اصلی خود 

در محدوده مورد بررسی فعالیتی که  نمایی می کنند.
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شهروندان را به خود جذب کند بتواند در طول شبانه روز 

وجود ندارد و از ساعات آخر شب به بعد تقریبًا هیچ 

فعالیتی به غیر از عبور و مرور در این محدوده انجام نمی 

ادبیات تا چهار راه حافظیه  چهار راه که حد فاصلگردد. 

حتی در و از پتانسیل های خوبی بر خوردار می باشد 

درصد از کل مسافران به  3231ساعات آخر شب نیز تنها 

ساعات ظهر تا غروب محدوده مذکور مراجعه می کنند. 

   آفتاب از نظر میانگین اوج فعالیت ها در صدر قرار دارد.

بنابراین توزیع زمانی کاربری پذیرایی، تفریحی و  

گذران اوقات فراغت از این نظر وضعیت چندان مساعدی 

را ندارد به عبارتی ضمن کمبود سرانه این کاربری، توزیع 

زمانی جذب افراد توسط این کاربری تحت تأثیر کاربری 

های دیگر از جمله کاربری تجاری قرار دارد درحالی که 

درمانی با میزان جذابیت -ی تجاری و بهداشتیکاربری ها

باال برای افراد هماهنگ با حضور شهروندان در ساعات 

توان گفت رابطه می  مختلف شبانه روز فعالیت دارند.

جذابیت کاربری های تجاری و بهداشتی با حضور افراد 

در سطح محدوده فرهنگی شهر رابطه ای دو طرفه و 

ربری فرهنگی نیز با توجه متقابل است. توزیع زمانی کا

به این نکته که دارای جذابیت پایینی برای افراد است، 

به شدت تحت تأثیر توزیع زمانی سایر کاربری ها قرار 

دارد. وضعیت توزیع زمانی جذب افراد توسط فعالیت های 

 مورد نظر در محدوده فرهنگی شهر به صورت زیر است:

 درصد جذب افراد توسط هر فعالیت در طول شبانه روز به محدوده فرهنگی شهر شیراز 1-1جدول 

توزیع زمانی نسبت جذب افراد توسط هر  مجموع 

 فعالیت در طول شبانه روز 

 کاربری  فعالیت ها

در 

طول 

 شب

ساعات  آخر شب 

اولیه 

 شب

ظهر تا 

 غروب

صبح 

 تا ظهر
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مثل بازار )فروشگاه ها و مراکز خرید تخصصی بزرگ  2/21 3/42 29/8 5/9 1

  بان زند واطراف(اخیکامپیوتر در   موبایل، بزرگ

 تجاری 

  فروشگاه های صنایع دستی و مشابه آن  6/21 5/42 2/11 9/1 1

 پذیرایی، (رستورانها،  )کافه پذیرایی رستوران ها و انواع مراکز  3/4 5/21 6/53 9/21 1

تفریحی و 

گذران 

اوقات 

 فراغت 

 پارک ها و فضای سبز  3/5 4/24 1/11 2/11 1

بازی  همانند بازی بیلیارد،)مراکز بازی و سرگرمی  1/4 4/21 9/46 5/25 1

  (های کامپیوتری و غیره

 فرهنگی  و یا گالری هاسینما و تئاتر  1 54/43 9/44 9/31 1

 نمایشگاه ها و فروشگاه های آثار هنری  8/39 3/42 5/11 4/9 1

  (غیرهکتاب، عکس و ) مراکز عرضه محصوالت فرهنگی 1/12 1/21 1 1 1

 کتابخانه ها  9/31 8/56 9/24 6/4 1

1 1/32 2/28 11 36 

 باشگاه های ورزشی

 مأخذ: نگارنده بر اساس داده های برگرفته شده از پرسشنامه
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به طور میانگین فعالیت های مورد نظر در محدوده 

 3/55 (ایجاد انگیزه) فرهنگی شهر تنها توانایی جذب

درصد شهروندان را با منظورهای مختلف دارا می باشند 

بیش ترین جذب افراد به محدوده فرهنگی شهر توسط 

و بیش از همه توسط  93/9کاربری تجاری با میزان جذب 

انواع مغازه های خرده فروشی بوده است و کمترین میزان 

جذب افراد توسط کاربری های فرهنگی با میزان جذب 

لیت هایی چون کتابخانه ها در طول درصد و فعا 24/2

 شبانه روز است. 
 

 

 میزان جذابیت هر یک از کاربری ها و فعالیت ها برای شهروندان در محدوده فرهنگی شهر شیراز 3-1 جدول

 میزان جذب افراد 

 توسط هر کاربری

 میزان جذب افراد 

 توسط هر فعالیت
 کاربری ها فعالیت ها

9/93 
 فروشگاه ها و مراکز خرید بزرگ  3/91

 تجاری
 انواع مغازه های خرده فروشی 4/91

5/54 

9/91 
انواع مراکز پذیرایی: رستوران ها، قهوه خانه 

 ها، آب میوه فروشی ها، و غیره

پذیرایی 

،تفریحی و 

گذران 

اوقات 

 فراغت

 پارک ها و فضاهای سبز 1/53

3/13 
 مراکز بازی و سرگرمی 

2/24 

 سینما  2/38

 8/62 فرهنگی
 و مراکز عرضه محصوالت فرهنگی، هنری: کتاب، عکس، فیلم

 غیره

 کتابخانه ها 6/34

 مطب های شخصی پزشکان 2/12 2/12
 -بهداشتی

 درمانی

  میانگین 3/55 2/55

 مأخذ: نگارنده بر اساس داده های برگرفته شده از پرسشنامه
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ها برای میزان جذابیت هر یک از کاربری 1-1نمودار 

 شیرازشهروندان در محدوده فرهنگی شهر 

 
منبع: نگارنده بر اساس داده های برگرفته شده 

 از پرسشنامه

های شناخته تحلیل شاخص بخش

برای شهروندان به عنوان مرکز  شده

 شهر 
بر اساس مطالعات انجام شده، بخش هایی از 

شهر شیراز به مثابه مجموعه ای از نقاط، محورها و 

پهنه ها، مراکز اصلی شناسایی شده توسط 

شهروندان را شکل می دهند. از صد در صد افرادی 

که مورد پرسش قرارگرفته اند، با توجه به پاسخ های 

خش ب متعدد و توضیحاتی که توسط افراد داده شده،

های مختلف و عمدتاً پیوسته باهم با عنوان مرکز 

اهمیت هر بخش با توجه به  شهر ذکر گردیده اند.

ه تعیین گردید پرسش شوندگان تعدد اشاره از طرف

است. این میدان  محور عرفاناولین بخش   است.

 5/14قرارگرفته، در  شیراز شهر شمالکه تقریباً در 

درصد از کل پاسخ ها، به صورت نقطه ای فرهنگی 

درعین حال چهارراه  مورد اشاره قرارگرفته است.

درصد  66به عنوان نقطه ای مورد اشاره در  حافظیه

تبه دوم قرار می گیرد که از از کل پاسخ ها، در ر

 ارتباط حور عرفانوسط با م حافظیهطریق خیابان 

برقرار می کند. در مجموع این محور که شامل 

حافظ، هفتنان، دروازه ، خیابان حافظیهچهارراه 

تا آرمگاه سعدی و قسمت هایی از دروازه  قران

درصد از کل پاسخ ها،  5/82می گردد، در  اصفهان

شهر شیراز را شامل می  فرهنگی یمفهوم مرکز اصل

گردد. مجموعه کل سایر نقاط و محورها و پهنه های 

درصد از شهروندان  88مرتبط با محور مذکور برای 

شهر شیراز است. فرهنگی به معنای مرکز اصلی 

درصد از پرسش شوندگان از مکان هایی غیر  3 فقط

ر شهفرهنگی پهنه از مجموعه گفته شده به عنوان 

 نام برده اند. شیراز 
میزان شناخت بخش های مختلف 10-1جدول 

شهری توسط فرهنگی  شهر شیراز به عنوان مرکز 

 شهروندان

 (درصد) امتیاز نقاط

 5/14 حافظیهچهارراه 

 66 محور عرفان

 14/36 دروازه قران

 13/41 حافظخیابان 

 63/38 حافظیه تا سعدی

 68/35 هفتنان

 42/32 اصفهانحافظ تا دروازه خیابان 

های چهل مقام جدید خیابان 

 قران و بلوار آزادی

46/31 

 84/52 سبزه میدان

 11/35 بلوار آزادی

 38/1 بازار

مأخذ: نگارنده بر اساس داده های برگرفته شده از 

 پرسشنامه
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تحلیل شاخص ارزیابی کلی محدوده 

 فرهنگی شهر  

ل تمای در ارزیابی کلی محدوده فرهنگی شهر از نظر

به انجام آن بیش از عدم تمایل به آن است. در این 

 1/12راستا از کل افراد جامعه آماری مورد بررسی 

درصد به میزان زیادی تمایل به حضور و یا عبور از 

درصد نیز   3/26شهر داشته اند و فرهنگی مرکز 

درصد  2/43دارای تمایل کمی بوده اند و در نهایت 

وسطی از تمایل را داشته افراد مورد سنجش حد مت

 اند.

مشکالت موجود در محدوده  2-1نمودار 

فرهنگی شهر شیراز جهت حضور یا عبور 

 شهروندان 

 
 

مأخذ: نگارنده بر اساس داده های برگرفته از 

 پرسشنامه

امتیاز به دست آمده از ارزیابی محدوده  

فرهنگی شهر می باشد که نشانگر تمایل متوسط 

شهروندان به تمایل به حضور و عبور از مرکز شهر 

دارد این میزان تمایل به دلیل ذکر مشکالتی که 

کمتر گردیده اند مثبت ارزیابی می  باعث تمایل

 باشد.شلوغی مرکز شهر هم میگردد. 

اعث تمایل کمتر افراد شده اند مشکالتی که ب

به ترتیب میزان تأثیر شامل ترافیک سواره، شلوغی 

و ازدحام، مشکل پارکینگ، کیفیت پایین معابر و 

عدم جذابیت ذکر گردیده اند. اهمیت مشکالت در 

بین کسانی که از مشکالت نام برده اند به شکل زیر 

شهروندان، میزان تمایل به حضور و  بوده است: 

از محدوده فرهنگی شهر متغیری بود که نشان  عبور

با در نظر گیری بازدید از این منطقه داد میزان 

انتظارات فعالیتی که شهروندان از محدوده فرهنگی 

  مشاهده می گردد که: شهر شیراز دارند،

شهروندان بیش از همه ترجیح می دهند که 

ی از مرکز شهرشان محل تجمع فعالیت های تجار

باشد در این ارتباط  سنتیاه ها و مراکز نوع فروشگ

عدد  از کاربری تجاری به طور میانگین این نوع

را به خود اختصاص می دهد که باالتر از سطح  66/2

متوسط بوده و تمایل زیاد به استقرار این نوع از 

فعالیت های تجاری را نشانگر است و تمایل به 

 15/3استقرار سازمان های دولتی با میانگین امتیاز 

کمترین میزان را داراست. وضعیت ترجیح وجود و 

  :استاستقرار سایر فعالیت ها به صورت زیر 

سازمان های ، 81/3خدمات گردشگری: دفاتر 

، 15/3(: و غیره های مختلفمثل اداره )دولتی 

فروشگاه ها،  بازارها،، 49/2ایستگاه های گردشگری: 

ی: باشگاه ها، هتل ها، دفترهای اصل دفترهای کار،

، فروشگاه های عرضه محصوالت صنایع دستی 61/2

ها،  )کافهرایی پذی انواع مراکزو رستوران ها ، 51/2

مراکز بازی و ، 49/2(: آب میوه فروشی ها، و غیره

سینما ، 86/3ساعته(:  )شهر بیست و چهارسرگرمی 

، افزایش جذابیت شهر، ارتقاء گردشگری و تئاتر

مجتمع های تجاری، پارک ها و ، 19/2فرهنگی 

، صنایع خالق و بومی 49/2پاساژها و فروشگاه ها: 

مندان)کافه کتاب، کافه ، فضاهای گروهی هنر28/2

، 2گالری ها( و برگزاری رویدادها و جشنواره ها: 
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فضاهای توریستی و تفریحی و فرهنگ خرده 

 ، قرار گیری دانشگاه ها99/3فروشی و پیاده روی: 

 توسعه سیستم معابر پیاده، 2هنر و معماری: 

 .باشدمی 85/3توریسم  فرهنگی 

 گیری و پیشنهادنتیجه -2

 یزندگی فرهنگ باز اندیشیفرهنگی در منطقه 

  و فرهنگی عناصرو بررسی  شهرها به شناسایی 

ها به عنوان  آن خلقمؤثر در فرهنگی های  مؤلفه

فرهنگ مبنا در قالب منطقه  محیط شهرییک 

و شهرها با استفاده از منابع داخلی  فرهنگی

 و اثر ارتباطنحوه و میزان  به دنبال فرامنطقه ای

در  ر فرهنگی در بطن جامعه شهریعناصگذاری 

محدوده های مشخص دارای پتانسیل سازی  مکان

 . فرهنگی و گردشگری تمرکز دارند

به عنوان ساختاری  شیرازشهر  بخش فرهنگی

کلی در سطح کل شهر در نظر گرفته شده است 

شهر  فرهنگیزیرا فرصت هایی که در محدوده 

فرصت هایی می باشند که در سطح کل شهر  شیراز

شهر  فرهنگیساماندهی محدوده را در بر می گیرد. 

دارای امتیازی متناسب با میزان ارتباط آن با رفع 

ی در مرکز شهر، بازارهاموجود می باشد. موانع 

مسافرتی و ، هتل ها، موزه ها، دفترهای سنتی

و حتی جاذبه های گردشگری  خدمات گردشگری

قرار می گیرند کارکرد بخش و ناملموس  سوملم

شهرها نسبت به بخش های دیگر  منطقه فرهنگی

خودی مجموعه ه ب توسعه خود آن متنوع تر است.

و به تدریج در دوره های مختلفی به صورت 

های منسجم و کارآمدی، تظاهر کالبدی مجموعه

، وظیفه پذیرش کارکردهای خاص و پیدا کرده اند

حیطه فعالیت شهری و فراشهری منحصر به فرد با 

است با پذیرش وظایف اجتماعی و محل تنظیم 

روابط اجتماعی می باشد. این مناطق در طول زمان 

و با بزرگ شدن، به تدریج از پاسخگویی مناسب به 

نیازهای شهر باز می مانند و همچنین فرسودگی 

بافت و کاهش ارزش های محله ای و مسکونی؛ وارد 

دمه به ارزش های تاریخی، شدن خسارات و ص

عملکردی، ویرانی  -فرهنگی دوگانگی فضایی

کالبدی و فقدان امنیت نارسایی و نقص در 

زیرساختها و تاسیسات شهری الزم برای زندگی و 

فعالیت راحت، امن و آسوده مشکالت این مناطق 

الگوهای نهفته در "می باشد. مفهوم فرهنگ از

 ل پیدا کرده است،نمادها که به صورت تاریخی انتقا

مجموعه ای از گرایش ها، ارزش ها، اهداف و اعمال 

مشترک که یک نهاد، سازمان و گروه را مشخص و 

همانند تعیین موضوعات راهبردی  تعریف می کند

ه با توجو مشکالت  یابی راهبردی در مرحله فرصت

 به ماهیت ویژه محدوده فرهنگی شهر مطرح اند. و 

صت های راهبردی در محدوده در ارتباط با تحقق فر

بر این اساس  فرهنگی شهر موجودیت می یابند.

موانعی خواهند بود که به دلیل ارتباط با  عضالتم

فرصت های یگانه محدوده فرهنگی شهر، نه تنها در 

کل سطح شهر بلکه در محدوده فرهنگی شهر شکل 

ویژه و متفاوت و یگانه ای را دارند و موانع اصلی 

صت های راهبردی محسوب می عدم تحقق فر

 ا باید در نظر داشت که موانع غیرگردند. این نکته ر

نیز ممکن است در محدوده فرهنگی شهر  فرهنگی

وضعیت نامناسبی را نسبت به سایر نقاط شهری 

ایجاد کنند. این موانع باید در برنامه ریزی برای کل 

شهر با تأکید ویژه بر شرایط خاص محدوده فرهنگی 

نظر گرفته شوند. از میان موانع متعدد  شهر در

معرفی  موانع زیر به عنوان موانعشناسایی شده، 

 گردیده و مورد تأکیدند: 
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 روابط علت و معلولی بین مسائل و مشکالت محدوده فرهنگی شهر شیراز 2 -1نمودار 

 

 نطقه فرهنگیمو عوامل موثر بر  ها مؤلفه 12-1جدول                                        

 نطقه فرهنگیمو عوامل موثر بر  ها مؤلفه
دارا بودن مقیاس های متنوع از 

کوچک و متوسط آموزش هنر و 

نمایش های خیابانی اعم از 

 مذهبی و مناسبت ها

مسیرهای  ب در خواناییناسبریخت شناسی م

 گردشگری

و خدمات گردشگری تعداد و کیفیت فضاهای عمومی 

 تاریخی و معاصرتنوع و انطباق ساختمان های 

هویت و همایش و  فرهنگیفضاهای 

 یتاریخ نمایشنقش انگیزی فضا 

 منطقه فرهنگی شهر شیراز

 

 درمکان  دلبستگی ایجاد حس

هنگام حضور کاربران در زمان 

های مختلف برای همه سنین و 

گردشگران خارجی و داخلی بر 

 اساس هویت فرهنگی

مجموعه وکیل و محور  فضاهای شهری نفوذپذیری در 

عرفان و فضاهای خدمات دهنده و خدمات گیرنده 

شریان های منتهی به منطقه دسترسی به   پیرامون 

   پیرامون فرهنگی

اده استف  همگانی فضاهای شهری عمومی وارتقا کیفیت 

آسایش اقلیمی از ابزارهای طبیعت و سایبان ها جهت 

  موردنظرمنطقه فرهنگی 

ی مانند نور پردازی و پرهیز از کنج ها استفاده از عناصر

 دهایمن و سرزنجهت خلق فضاهای 

فرهنگی و خدمات تنوع کاربری های 

های  جشنواره تنوع در همچنین

 فرهنگی

 اساسبر  ساعت 24شهر بروز اقتصاد 

ساکنان بومی  فعالیت فرهنگی

 منطقه فرهنگی و فرا منطقه ای

 

 گیری راهبردهای عناصر و عوامل فرهنگی منطقه فرهنگینتیجه  19-1جدول                   

 نتیجه گیری راهبردهای عناصر و عوامل فرهنگی منطقه فرهنگی

 

 

 فعالیت

 تغییر کاربری های صنعتی و اداری غیر ضروری

  و رستوران های نتی های فرهنگی کافهمانند  یهای وجود فعالیت

 خدمات گردشگریتغییر کاربری های غیر ضروری به هتل و مراکز 

 ، حافظیه، سعدیه، دروازه قرانوجود عناصر باارزش تاریخی، فرهنگی،  بازار قدیمی، امامزاده

 متروکه مانند ساختمان سیلو وجود دید و منظرهای زیبا ناشی از تنوع توپوگرافیکی وجود زمین های

مکانی مناسب اما دارای 
نواقص

کمبود سرانه خدمات 
فرهنگی

کمبود سرانه کاربری 
پارکینگ

میزان کم کاربری 
سطوع پیاده

وجود ترافیکزکمبود سرانه فضای سب
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متناسب با شهر  اث فرهنگی، سازمان میرمراکز خریدوجود کاربری های فرا منطقه ای و هویت بخش مانند 

کاربری  تغییرترمینال مسافربری،  تغییر و جنمایی جدید، در شریان های اصلی ، ایستگاه آتش نشانیشیراز

  در خیبان حافظ شرکت ملی نفت ایران ساختمان

و احیای  با امکان تبدیل به محور پیاده شهری چهارباغ شمالی)خیابان حافظ(وجود محورهای زنده و پویا چون 

 آن.

 

 

 کالبدی فرم

 مکان یابی کاربری های چندمنظوره و چند عملکردی 

 میزان و کیفیت فضاهای عمومی 

 ها   جداره خیابانتغییر جداره ها با توجه به فرهنگ و عناصر هویت فرهنگی در

 ایجاد تنوع بصری و حجمی از نظر وجود ساختمان ها و عملکردهای منطقه ای و شهری 

 فضاهای خدماتی و عمومی چون فضای سبز، بهداشتی  درمانی، تفریحی و پارکینگ  گردنایجاد 

 

 

 

 معنا

 در فضاهای منطقه فرهنگی مانند سیلو و سایت باغ نویی افضاهای مالقات و گردهم

 در تقاطع چهار راه حافظه که دارای پتانسیل های تاریخی و معاصرحس تاریخ و پیشرفت 

 هویت محلی  با رویکردمکان یابی کاربری های مورد نیاز به ویژه خدمات عمومی 

به وسیله احداث رینگ شهری در مکان  انتقال بار تراکمی برخی محدوده ها و ایجاد تعادل فضایی در منطقه

 مناسب
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