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Background: Historical pathways have been a network of the interconnected routes that 
shaped the form, scale and the spatial distinctiveness of the public domain in the historic cities. 
The diversity of the form and physical characteristics of the pathways could lead to the 
development of a typological approach in which various criteria like how to form and the design, 
the shape, the lateral surfaces, the material and fabric of the surfaces, the indicative elements 
and the spatial proportions are taken into consideration. 
Objectives: The objective of this article is to review the characteristics and metrics of the 
historical pathways in Shiraz for the purpose of their analytical typology. 
Method: This article deals with the typological exploration of the historic urban fabric of Shirāz. 
So, a sample of twenty pathways which were of the most important ones of the urban fabrics 
with an appropriate dispersion has been analyzed. Using the analytical criteria derived from the 
previous studies and the field survey, the physical characteristics of each pathway have been 
recognized, analyzed and listed. 
Result: In the Iranian historic cities, the pathways give rise to a distinct image for its different 
parts. Accordingly, the variety of form and content, while sharing the same characteristics that 
can be conceived in each city for historic pathways, creates a distinct image for any of the city’s 
quarters; the unique features which characterize the historic and cultural realms of cities. 
Understanding of these place values and their re-evaluation of historical environments can serve 
as a mechanism for refining historical spaces and using them as redesign patterns. 
Conclusion: The results showed that despite the common basis of all the pathways as the 
components which form an interconnected network throughout the historic city, the 
characteristics of each pathway stemmed from the cultural context, location, function and its 
specified role leads to a diverse range of pathways, observing the design considerations which 
make the spatial diversity and continuity tangible. This diversity perfectly demonstrates the vast 
capacity of the historic urban fabric to create a multiplex integrity of the distinguished linear 
elements, the pathways, as a dynamic urban network. 

Highlights: 
In Iran's historic cities, pathways have identified the territories of urban life and culture. 
They define the interconnected structure of neighborhoods, stabilizing the boundary between 
homogeneous clusters, and restricting access scale, recognizing different parts of a city, and 
creating a distinct image for each. 
These parts have been to such an extent that the name, form, length, and width of each pathway, 
and the variety of physical and functional features, have itself been a factor in the recognition of 
each part of the historic city. 
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گذرهای تاریخی،  ها:کلید واژه

شکل گذر، گونه شناسی کالبدی، 

 شهر ایرانی، بافت تاریخی شیراز

 

هایی بوده که شاکله بافت، مقیاس و تعیّن فضایی قلمروهمگانی ذرهای تاریخی، شبکه ای هم پیوند از راهگبیان مسأله: 

اند. تنّوع در فرم و کالبد گذرها، می تواند سبب تکوین نوعی از نگاه گونه شناسانه شود را در شهرهای تاریخی رقم می زده
طراحی، شکل، سطوح جانبی، جنس و بافت سطوح، عناصر  که در آن معیارهای گوناگونی مانند نحوه شکل گیری و

شاخص و تناسبات فضایی مورد توجه قرار می گیرند. سازوارگی بافت های تاریخی به نحوی است که سبب می شود تنوّع 
یجاد گذربندی خود را به مثابه بارزترین وجه ایجاد تمایز در بافت بنمایاند، و سبب شود تا هر گذر، عاملی باشد برای ا

 تصویری مشخص از هر محله یا زیربخش از بافت شهر تاریخی.

مقاله بازخوانی بارزه مندی ها و معیارهای مستتر در کالبد گذرهای تاریخی شهر شیراز، به منظور گونه هدف  هدف:

 شناسی تحلیلی آنهاست.
ای شامل بیست گذر بدین منظور نمونهشناسانه گذرهای بافت تاریخی شیراز می پردازد. این مقاله به واکاوی گونه روش:

ترین گذرهای بافت با پراکنش متناسب مورد تحلیل قرارگرفته، و بر اساس معیارهای مستخرج از مطالعات پیشین، از مهم
 های کالبدی هر یک از گذرها بازشناسی، تحلیل و فهرست گردیده است.و پیمایش میدانی، ویژگی

ان، گذرها افزون بر اینکه عامل تشخّص قلمروهای فرهنگی و زیستی هستند، موجب در شهرهای تاریخی ایر: هایافته

ایجاد تصویری متمایز برای بخش های مختلف آن می شوند. بر این اساس تنوع فرم و محتوا در عین ویژگی های 
ایجاد تصویری  مشترکی که می توان در هر شهر برای گذرهای تاریخی متصور شد، به نوعی رخ می نمایاند و سبب

متمایز برای هر بخش از شهر می شود. ویژگی های منحصر بفردی که خود عامل بارزه مندی قلمروهای تاریخی و 
سازوکاری می تواند  های تاریخی دهی دوباره به محیط مکانی و ارزشهای مندی شارزاین فهم فرهنگی شهرهاست و 

 به عنوان الگوی بازطراحی گردد.و استفاده از آنها  فضاهای تاریخی بازخوانیبرای 
نتایج نشان می دهد علیرغم بنیان مشترک گذرها به عنوان اجزاء شکل دهنده به شبکه ای همپیوند در شهر نتیجه: 

تاریخی، ویژگی های منبسط از زمینه فرهنگی، موقعیت مکانی، و کارکرد و نقش پذیری مشخص، سبب ایجاد طیفی 
حظات طراحی منجر به تکوین تباین و تداوم فضایی بوده است. این تنوّع نشان از ظرفیت متنوّع از گذرها با رعایت مال

 بافت تاریخی در ایجاد کلّیتی متکثّر از عناصر متباین خطّی به صورت یک شبکه پویای شهری داشته است.

 نکات برجسته:
ها بوده، و ضمن تعریف ساختار همپیوند محله ها، و در شهرهای تاریخی ایران، گذرها عامل تشخّص قلمروهای فرهنگی و زیستی شهر

های همگن، و تحدید مقیاس دسترسی، موجب بازشناسی بخش های مختلف یک شهر، و ایجاد تصویری متمایز تثبیت مرز میان خوشه
های کالبدی از انواع بارزهاند تا جایی که نام و وجه تسمیه، شکل، درازا و پهنای هرگذر، و برخورداری برای هریک از این بخش ها بوده

 های شهر تاریخی بوده است.و کارکردی، خود عامل بازشناخت هریک از بخش
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 مقدمه

موجودیت شهرهای تاریخی، اگر بتوان مفهوم تاریخی بودن را به مثابه انتزاعی از شرایط گسست ساحت کالبدی و دگرگونی 
، می تواند با عناصری شناخته شود که ویژگی های کالبدی و کارکردی شهر دوران بطیء، و یا یکباره درونمایه های آن دانست

چینش قطعه هایی از چشم نمایان می ساخته اند. جوهره اساسی تکوین کالبد شهر، هم خود را همزمان متبلور ساخته و پیش
تعیّن یابد، و تداوم فضایی، به « فضا»هگذار، نامیده اند، به نحوی که در همین ر« توده»ات آن را آفرینش معماری است که در ادبی

فضایی، عنصرِ راه که آن را به -عامل و یا به تأویلی کالبدی عاملی برای ارتباط، اتصال و سرآخر، انسجام کالبدی شهر، بدل شود.
ارتباط و پیوند است، ه اند، سرشتی دوساحتی دارد، بدین معنا که هم عامل نام کرد« گذر»ترجمان کارکردی، در شهرهای تاریخی، 

عریف شدگی گذر، مرهون توده که از میان توده راه می سپارد، و هم خود فضاست و یا زیرمجموعه ای از کیفیت فضایی شهر. ت
ضا را به مثابه خاستگاهی وجودی بر است، و همپیوندی توده، به سبب وجود گذر. به این ترتیب، می توان دیالکتیک توده و ف

ها در یک بافت تاریخی دانست. این دیالکتیک همان است که در جستارهایی معتبر آن را دو وجه اصلی نضج واقعیت شبکه گذر

پیوندی کالبدی ، و در بازیابی جنبه ملموس بافتار شهر، آن را موجد هم(Panerai et al., 2005) شهرها دانسته یافتن بافت

. در شهرهای تاریخی ایران، گذرها افزون بر این ماهیت  (Kostof, 1993)اند در هر دو مقیاس قطعه و ابرقطعه برشمرده
زیستی شهرها بوده، و ضمن تعریف ساختار همپیوند محله ها، و تثبیت مرز شناخته شده، خود عامل تشخّص قلمروهای فرهنگی و 

(، و ایجاد 1673یاس دسترسی، موجب بازشناسی بخش های مختلف یک شهر )توسلی، های همگن، و تحدید مقمیان خوشه
نای هرگذر، و برخورداری از اند تا جایی که نام و وجه تسمیه، شکل، درازا و پهتصویری متمایز برای هریک از این بخش ها بوده

بوده است. به این تعبیر، فرم گذرها، تا  های شهر تاریخیهای کالبدی و کارکردی، خود عامل بازشناخت هریک از بخشانواع بارزه
شد، تنوّع ری، تابع عوامل و انگیزه های گوناگونی بوده، اما آنچه در این میان به عنوان اصلی ثابت می تواند مورد قبول باحدود بسیا

ع گذربندی های ای رخ می نمایاند. این مهم در شرایطی که محقق گردد تنوّفرم و مقیاس گذرهاست که در هر شهر به گونه
 ع بارز و عیان در کالبد شهرهای تاریخی است، بیشتر معنا می یابد. گری تنوّترین عامل جلوهتاریخی، مهم

مندی ها و معیارهای مستتر در کالبد  با در نظر آوردن پاره ای از مهمترین بارزهدر همین باره، مقاله حاضر تالش می کند تا 
گونه  فهرستی از نتایج مدوّن، ارائه نماید.گذرهای تاریخی شهر شیراز، به نوعی گونه شناسی تحلیلی دست یابد، و آن را در قالب 

در جهت  شتریب تیبه عموم یابیدست یوعه منظم براجمم کیدر  دهیچیپ ایاز اش یاقرار دادن مجموعه یاست برا یتالش یشناس

تحلیلی استفاده شده است. در -از روش تحقیق توصیفیپژوهش  نیدر ا.  (Rapaport,1990:96)یزیشناخت و برنامه ر
انی و د انجام پژوهش با استفاده از شیوه گونه شناسی، گذرهای تاریخی بافت قدیم شیراز براساس ساختار شکلی مورد بازخوفراین

رو در ساختار  نیشود و توسط  کال یو زوکر آغاز م تهیس یشکل شناسانه  یاز تالش ها یگونه شناس انیبنتحلیل قرار می گیرند. 
 ریرا برادران کر یشکل شناس نیگسترده تر تایکند و نها یم دایادامه پ یمعمار نهیدر زم یسو آلدورو یشهر یشهر و فضا یخیتار

در این راستا پس از شناسایی گذرهای تاریخی (. 1631)معماریان و طبرسا،  ندده یانجام م یشهر یفضاها هنی( در زملئون)راب و 
هجری شمسی، که به نوعی اولین  1686برداشت شده در سال  و نقشه 1661شیراز با برداشت میدانی براساس تصویر هوایی سال 

گذر تاریخی مورد تحلیل و گونه شناسی قرار  12، 1ر شیراز استنقشه کامل سازمان نقشه برداری کشوری از بافت تاریخی شه
در تمامی محله های گرفتند. امکان برداشت میدانی گذرها با توجه به شرایط فرسودگی آنها و نیز درجه اهمیت و پخشایش آنها 

 بافت تاریخی شیراز، از مهم ترین دالیل چگونگی انتخاب آن ها بوده است. 
 

 گذرهای تاریخی آنشهر قدیم شیراز و 

توان شد )دهخدا،  اریبس یهایها و جافراخ که از آنجا به راه یگذر است.راه شاه  ،جاده ،راه، معبر یدر لغت به معنا «گذر»
بدون سقف هم آورده شده است )فالح فر،  یهمحل عبور، محل تقاطع سه کوچه و بازارچ یبه معن نی(. همچن14344، 1677
بعد از بن بست  یکوچه در سلسله مراتب ارتباط» توان گفت یاز مفهوم سلسله مراتب م تفادهگذر با اس فی(. در تعر113، 1644

 دهیآمد که گذر نام یبه وجود م هاییدانچهیرخورد چند کوچه، مشود. در محل ب یبن بست ها به کوچه گشوده م یقرار دارد. دهانه

                                                           
 ، به چاپ رسید.6861براساس عکسبرداری سازمان نقشه برداری کشور در سال  1681اولین نقشه کامل شیراز در سال   .1
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 شعله ..،.شناسی عنصر گذر در بافت تاریخیواکاوی گونه

 
اند که نقش  یخیهر بافت تار یعمده و اصل یارتباط یکه گذرها راه هااست  آمده گرید فی(. در تعار76، 1632)پاکزاد،  «دش یم

داده اند و به  یخود جا یدر بدنه را یاصل یها تیو فعال یدر درون بافت داشته و عناصر کارکرد ادهیحرکت پ تیدر هدا ییسزابه
بودند  ییگذرها در واقع راه ها. دادند یت شکل مو گذراندن اوقات فراغ یتعامالت اجتماع یرا جهت برقرار ییمکان ها بیترت نیا

ا ستون رو، گذره نیکردند. از هم یمتصل م یجمع یفضاها ریو مرکز شهر و سا گریکدیرا به  آنهامحالت عبور کرده و  نیکه از ب
 زیرا ن یشهر همم یها یربربه هم، کا یجمع یرفته اند که عالوه بر مرتبط ساختن فضاها یشمار مبه یخیتار یهافقرات بافت

 دادند.  یم یدر کنار خود جا
عبور راه  ریسدر م قاًیاند، دق افتهی یامتداد م گرید یتا دروازه یاز دروازه ا که غالباً یاصل یشهرها، گذرها یخیتار یدر بافت ها

ا و کاروانسراها در مراکز محله ها، مساجد بزرگ، بازارچه ه ،یگذشتند و اغلب خدمات شهر یاز درون شهر م ،یمنطقه ا یها
است،  یرانیشهر ا یو تک راستا، که از شاخصه ها یخط یبازارها یریشکل گ لیدل نی. عمده ترندتگرف یآنها قرار م یهیحاش
از  راز،یش ژهیبه و یرانیا یشهرها یساختار کالبد (.11، 1672ذر آن از درون شهر است )سلطان زاده،و گ یراه اصل تیاهم نیهم

از  یکیو گذرها،  رهایمس لیدل نیاز درون آنها شکل گرفته اند. به هم یمنطقه ا انیم یمهم ارتباط یراه هاس عبور بر اسا ربازید
کنند  یم فایشهر ا زافراد ا یذهن ریرا در تصو یا ژهیدهند و نقش و یم لیرا تشک رانیا یشهرها یعناصر ساختار نیتر یاصل

 (.632، 1643 ان،یو معمار یری)اردش
ها جستجو نمود. اوژن فالندن، لی به سفرنامه ها می توان حال و هوای گذرهای تاریخی شیراز را در میان آنهی اجمابا نگا 

از دروازه ای که در اول بازاری بسیار خوب بنا شده وارد شهر گشتیم، این »نقاش فرانسوی در سفرنامه خود از شیراز می نویسد: 
م یکی از بهترین و زیباترین دروازه هایی است که در ایران دیده ام و از یادبودهای کریم سردر و دروازه بزرگ را می توانم بگوی

شین می شد، عبور کردیم. پس از اینکه هزاران پیچ وچه دیگر تاجرنشین که وسعتشان به مراتب کمتر از پیخان زند است. از چند ک
(. اشاره این سیاح اروپایی به اهمیت دروازه اصفهان و 614 ،1613)فالندن،« و خم را طی نمودیم در محله عیسویان داخل شدیم
نیز در اواخر دوره ل به سمت داخلی شهر تاریخی شیراز است.  کروسینسکی راه ارتباطی آن از طریق بازاری در راستای بازار وکی

ار تنگ و در بعضی جاها کوچه های شیراز همان طوری که اغلب گفته شد، بسی»صفوی گذرهای شیراز را چنین توصیف می کند: 
چه ها باز نمی شود و با این ترتیب به زحمت دو سوار کنار هم می توانند عبور نمایند. خانه ها آجری ولی هیچ پنجره ای به کو

 .1(111، 1633)کروسیسنکی، « ا ما به بازار وکیل رسیدیممدتی طول کشید ت
ن گونه احبقران در زمان ناصرالدین شاه اوضاع شهر شیراز را بدیبروگش، شرق شناس آلمانی در کتاب سفری به دربار سلطان ص

ورود قبل از هر چیز اشتیاق مسافری که راه دور و دراز بسیار خسته کننده ای را طی کرده و به شیراز می آید، پس از »می بیند که 
وچه های تنگ و باریک محله یهودیان دارد که دیدنی های این شهر افسانه ای و زیبا را هر چه زودتر تماشا کند. نخست از ک

گوشه و کنار آنها قرار داشت، شدیم و از آن جا به گذشتیم و بعد وارد چند کوچه نسبتاً پهن که دکان های عطاری یا داروخانه در 
است که  . به طور کلی آنچه از نوشتار این سیاحان در مورد گذرهای شیراز برمی آید، این1(831، 1643)بروگش،« ازار رسیدیمب

( و کل کوچه های شیراز مفروش از 611)ادوارد براون،کوچه های تنگ و پیچ در پیچ شهر شیراز، مانند سایر شهرهای ایران است 
 البته خانه ها بسیار درونگراست و پنجره ای رو به کوچه ندارد.( و 84، 1634سنگ است )آل داوود، 

 پژوهشو پیشینه  نظری مبانی
 گذرهای تاریخی مقیاس کارکردی شبکه 

سازمان کالبدی شهرهای ایران، بر اساس پیوند فضایی میان مجموعه عناصر مرکز شهر و مراکز محالت به وسیله رشته فضاها 
 ابانیعرض خ (. در شهرهای سرزمین های اسالمی،4، 1631لی، شکل گرفته است )توسلی،و عناصر ارتباط دهنده یا گذرهای اص

؛ به طوری که حتی عرض گذرها به عملکرد قطعه های پیرامون آن بستگی دارد. برای ردیگ یقرار م تأثیر شریعت اسالمها تحت 

                                                           
و اوضاع  مردم یۀبا روح یبه آسان یتسلط کامل بر زبان فارس لیو به دل رانیساله اقامت خود در ا ستیدوره ب یط یبه عنوان پزشک در اواخر دوره صفو زین ینسکیکروس. 1

 .(116)اهمیت تاریخی سفرنامه های ایران،  آشنا شد و در سفرنامه خود منعکس کرد یاسیو س یاجتماع
 رانیمردم ا انیدر تمام شئون و روابط م رانیدر تمام طول اقامتش در ا یشناسان روزگار خود بود. وشرق نیاز بزرگتر یکیو  نیدکتر بروگش مستشار و استاد دانشگاه برل .1
 طالعه کرد.م
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است، عرض معابر متأثر از کارکرد مسکونی، تجاری، ایجاد آسایش اقلیمی و تعامالت اجتماعی قوی که بین اهالی شهر برقرار بوده 

ده اند. از آنجا که طراحی گذرها براساس الگوی محرمیت شکل گرفته مذهبی و خدماتی پیرامون آن با ابعاد حداقل درنظرگرفته ش
نه عمومی، نیمه ه گونه ای است که با تغییر عرض گذر، سلسله مراتب فضایی از پهاست، الگوی حرکتی پیچیده و پرپیچ و خم ب

رد که عالوه بر ایجاد عمومی، نیمه خصوصی و خصوصی حفظ گردد. بدین ترتیب دستور زبان ویژه شهر به نحوی شکل می گی

 . (Mortada,2003: 82-85)انسجام در بافت متراکم شهر، شبکه اجتماعی منسجمی تنیده شود
 

 
 ((Mortada,2003, 86 یکارکرد یتمشهر، براساس محر یخیتار یگذرها یسلسله مراتب سنت .1 شکل

 

 یسطح زندگ نیکه باالتر یاز مرکز بخش دتاًعم یاست که معابر اصل یبه گونه ا ی تاریخیدر گذرها تیسلسله مراتب محرم
فرم و عملکرد  بیترت نیو بد افتهی لیشد و ابعاد آن به مرور تقل یگرفت، آغاز م یدر آن شکل م یعموم یها تیو فعال یاجتماع

از  یریگ گاه با بهره ییفضا زیتما نی. چندیرس یم یو بعد به بن بست و خصوص یعموم مهیبه ن یعموم یاز فضا یله مراتبسلس
 (.163، 1643گشت )اخوت و همکاران،  یکردند، حاصل م یم کیتفک یاراض یدرگاه ها و طاق ها که معبر را همچون کاربر

جا که بافت تاریخی شیراز، هویت مسکونی خود را حفظ کرده است، بسیاری آنبراساس مطالعات صورت گرفته در این پژوهش، از 
ل اتصال تعدادی از راه های درون محله ای و مسکونی است. در واقع می توان گفت گذری که از راه های شریانی درجه یک، حاص

زه ای به دروازه ی دیگر، یا از دروازه به مرکز ایجاد زنجیره ای با گذرهای قبل و بعد خود، مسیری را از دروا در مقیاس شهری و با
 مسکونی ایفای نقش می کند.   –تی شهر، شکل می دهد، در مقیاس محله ای به عنوان یک گذر خدما
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 یمشهر قد یاسبر نقش گذر در مق یمبتن یرازش یخیبافت تار یسلسله مراتب شبکه دسترس .2شکل

 

 
قرار گرفته است،  لیمطالعه مورد تحل نیکه در ا یساختار .رازیش میبافت قد یخیتار یگذرها ینقش ساختار بررسی . 3شکل

گذرهای اتصال  -1 رو به افزون آن تا به امروز است. یها بیاول و متعاقب آن تخر یدوران پهلو یها یکش انابیاز خ شیبراساس ساختار پ
گذرهای  -6ی دروازه ها به محله های مسکونی، به صورت حلقوی دهندهگذرهای اتصال  -1ی دروازه ها به مرکز شهر، به صورت شعاعی دهنده

 ی گذرهای اصلی به یکدیگر.گذرهای )محلی( اتصال دهنده -8ی محله ها به مرکز شهر،اتصال دهنده

 نام گذرها و وجوه تسمیه آن 
رفته در این پژوهش، نام های از دیگر ویژگی های گذرهای تاریخی شیراز، وجه تسمیه آن هاست. براساس مطالعات صورت گ

ه و قومیت و یا صنف خاص بوده است. گاهی نیز گذرهای تاریخی شیراز گاهی براساس اسم فرد معتمد و معتبر در محله و یا طایف
در گذر نام گذاری انجام شده است که این عناصر هم  براساس موقعیت گذر نسبت به عناصر شاخص یا عناصر شاخص موجود
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ی هم طبیعی بوده اند. همچنین به جهت فرم و شکل گذر یا موقعیت ارتفاعی و توپوگرافی آن و یا اسم مکان خاص انسان ساخت و

 1. وجه تسمیه گذرهای تاریخی بافت قدیم شیراز در جدول 1که گذر به آن منتهی می شده است، نامی بر آن نهاده شده است
 خالصه شده است. 

 یرازش یمبافت قد خییتار یگذرها یهوجه تسم .1جدول

 نمونه گذر تاریخی در بافت قدیم شیراز وجه تسمیه گذر

 زینل، حاجی رجب، مال محمد علی، مشیر، قوام، علمدارج حا اسم فرد معتمد و معتبر در محله
 فیلی ها، بیات ها اسم طایفه ی خاص

 کوچه لرها، گود عربان، کوچه کازرونی ها اسم اقوام خاص

 کوچه پشت امامزاده، سرچاه آب، سرباغ عناصر شاخصموقعیت نسبت به 

 عنصر شاخص موجود در گذر
ی کوچه حمام ، کوچه حمام ارگ، کوچه مسجد بغدادمنصوریه، سنگ سیاه ، حسینیه کردها

 قورخانه،کوچه مسجد جوال، کوچه بازارچه حاج زینل

 لب آب، سنگ سیاه، سردزک اسم محله بر روی گذر اصلی محله
 کوچه گمرک چی ها، کوچه مغنی ها، کچه دیزی پز ها و کوچه صابونی ها اس صنف خاصاسم بر اس

 وال، کوچه جلوخان آستانی،کوچه میدان حمام ارگ، میدان شاهپوریدان مکوچه م اسم میدان انتهای گذر

 قهر و آشتی، هفت پیچ نام گذاری به جهت فرم خاص

 ب گود شازده منصور، گودقناتتل عالف ها، گود عربان، ل موقعیت ارتفاعی گذر

 درخت گل اشرفی، کوچه درخت افرا عنصر طبیعی معروف

 پژوهش روش
 تاریخی بافت قدیم شیراز ه شناسانه گذرهایفرایند تحلیل گون

 یچون راپاپورت، مودون و رادبرگ در دهه  یرود که توسط افراد یبه شمار م یو شهرساز یدر معمار یدیکل یمفهوم« گونه»
ارد که ره داشا ایاز اش یگروه ایاز مردم  یدسته ا ایمفهوم به نوع، طبقه  کیقرار گرفته است. گونه، به عنوان  یورد بررسم 1332

کند  یم زیمتما ایاش یگروه ها ایمردم  گریها آنها را از د یژگیو نیو ا ددارن یمشخص مشترک یها یژگیو

(Rapaport,1990,48گونه شناس .)مدل، نمونه، فرم،  یمعادل واژه ها پ،یکلمه تا شهیاز ر یرهنگ غربدر ف ،یپولوژیت ای ی
هم دوره در  یاز دست ساخته ها یا همجموع یرا طبقه بند یان ادب، گونه شناسگرفته شده است. فرهنگست یژگیدسته، نماد و و

 یایکرده است. از مزا فیعرت یو فناورانه و کارکرد یشناخت ختیو ر یو کم یفیک یها براساس شاخص ها رگونهیگونه ها و ز
 جادیو ا لیمختلف؛ ابزار تحل یها یگژیبر حسب و یساختار شهر فیبرشمرد: ابزار توص نیتوان چن یم یاستفاده از گونه شناس

 یزیآنها؛ و ابزار برنامه ر لیشده و تحل فیمختلف تعر یبا گونه ها اجتماعی – یو اقتصاد یطیمح ستیز یداده ها انیم باطارت
 دیانم یمناسب تر در سطح خرد و کالن هموار م یو طراح یزیبرنامه ر یکه راه را برا یشهر یاز گونه ها قیدرک عم نیبا تام

(Radberg, 1996, 386). 
 یرو به زوال برا یخیتار راثیم نیدر جهت استفاده از ا یشهر یراحت تر فضا میتفه یپژوهش هدف از گونه شناس نیا در

ویژگی های کالبدی فضایی گذرهای تاریخی  که بازخوانیهدف پژوهش . بنابراین با توجه به ت هاستباف نیدر ا یمداخالت آت
ات به صورت العگردآوری اطو  1ل منطقی بهره گرفتهالاز روشهای تحقیق تفسیری ـ تاریخی و استداست،  بافت قدیم شیراز

از تالش شده است  راز،یش یخیبافت تار یگذرها یبا بررسدر این راستا  .انجام شده است (مشاهده و مصاحبه)اسنادی و میدانی 
 شناسی تحلیلی دست یافته شود. ، به نوعی گونههای آنطریق بازخوانی مؤلفه های کالبدی گذرها و بارزه

 رازیش یخیبافت تار یگذرها یجهت گونه شناس ییارهایبه معگذر تاریخی  12 یتا با مطالعه و بررس ن استپژوهش برآ نیا
مترین گذرهای گذر از میان مه 12این  و گونه شناسی کند. یبه دست آمده، گذرها را دسته بند یارهایو با استفاده از مع دابی دست

ر محله های درب شازده، اسحاق بیک، باالکفت، لب آب، سنگ سیاه و سردزک که از محله های تاریخی شهر هستند، تاریخی د

                                                           
 گذرهای تاریخی مورد شناسایی قرار گرفته است. با مطالعات اسنادی و مصاحبه با ساکنان و اهالی گذشته بافت تاریخی، چگونگی نام گذاری  .1
 (.1641)ونگ،  ته را تشریح کندرویدادها گذش گذشته تاریخی است و تالش می کند که کالبد وبیانگر چگونگی شکل دادن به  به این جهت کهتاریخی -تحقیق تفسیر . 1
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امکان برداشت میدانی گذرها با توجه به شرایط فرسودگی آنها و همچنین درجه بیان شد انتخاب شدند. همان طور که در مقدمه 

فهرست ها در محله های بافت تاریخی شیراز، از مهم ترین دالیل چگونگی انتخاب آن ها بوده است. اهمیت و پخشایش متوازن آن
 این گذرها به شرح زیر است: 

گذر  -7گذر شاه علی،  -3گذر فیلی ها،  -1گذر حاجی رجب، - 8جلوخان آستانی، گذر  -6گذر قوام،  -1گذر میدان موال،  -1
گذر  -11گذر منصوریه،  -11گذر دم تکیه یا گذر مسجد حاجی آبادی،  -12مالمحمدعلی،  گذر -3گذر بیات ها،   -4علمدار، 

گذر  -14گذر سنگ سیاه،  -17ینل، گذر حاج ز -13گذر گودعربان،  -11گذر ذغالی ها،  -18ب، گذر لب آ -16دربند مشیر، 
 گذر بهار ایران. -12گذر نصیرالملک،  -13سرباغ، 
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 یجهت گونه شناس یرازش یمبافت قد یخیتار یگذرها یشماره و نامگذار. 4شکل

 هایافته
 رازیش میبافت قد یخیتار یگذرها ییفضا یکالبد یها یژگیخوانش و

اریخی شیراز، در بازخوانی و تحلیل و گونه شناسی انتخاب و مورد استفاده قرار معیارهایی که پس از شناسایی کامل گذرهای ت
سقف گذر، دید به عناصر شاخص، محصوریت  از: شکل گذر، فضای مکث، جهت جغرافیایی،گرفته اند، به طور کلی عبارتند 



31 

 

 

 

 شعله ..،.شناسی عنصر گذر در بافت تاریخیواکاوی گونه

 
هایی که حاصل مطالعه  پیشینه این . این معیارها از میان ویژگی 1کالبدی و چیدمان عناصر و کاربری های شاخص در طول گذر

 (.1672)سلطان زاده، (، 1673(، )توسلی،  1671پژوهش و دیدگاه صاحبنظران بافت های تاریخی شهرهای ایرانی است )توسلی، 
تفسیری انتخاب شد. در این میان -(، و نیز پیمایش میدانی پژوهشگر به شیوه تاریخی1632(، )پاکزاد، 1673)حمیدی و دیگران، 

ار گیرد. الش بر آن بود که ویژگی های شکلی و ساختاری مشترک برجای مانده از گذشته که قابل بازخوانی باشد مورد توجه قرت
مکانی های مندی شارزاین فهم ویژگی های منحصر بفردی که خود عامل بارزه مندی قلمروهای تاریخی و فرهنگی شهرهاست و 

و استفاده از آنها به عنوان الگوی  فضاهای تاریخی بازخوانیسازوکاری برای می تواند  های تاریخی دهی دوباره به محیط و ارزش
 بازطراحی گردد.

 
 یرانا یشهرها یمبافت قد یخیتار یگذرها یشکل یها یژگیو .5شکل

 بحث

 شکل گذر

اخص شهری شکل گذرهای بافت تاریخی شیراز، تحت تأثیر توپوگرافی، جهت سرازیر شدن آب،  و نیز دسترسی به عناصر ش
. این شکستگی ها غالباً گرفته اند. همین امر، موجب شده است که برخی گذرها در مسیر خود دچار انحنا یا شکستگی هایی شوند

ب حفظ محرمیت بصری و پیچیدگی های همراه با واشدگاه ها و در محل اتصال چندین راه به یکدیگر رخ داده است. این امر، موج
همچنین در محل شکستگی ها نیز، دو گذر از هم تفکیک می شوند و هویت مجزا پیدا می کنند. شایان  ی مسکونی است.حوزه

ساخت ارگانیک بافت، وجود چنین شکستگی هایی اجتناب ناپذیر است. بدین ترتیب به جهت شکل گذر، در ذکر است که در 
 ی قابل بازشناسی است. انحناء و شکستگ یدارا و ،یشکستگ ی)انحناء(، دارا یدگیخم یدارا م،یشکل مستقمطالعات چهار 

                                                           
از آن در جهت برنامه ریزی ارایه می دهد:  به کارگیری شاخص های متعدد به جای شاخص واحد:  راپاپورت اصولی را در جهت قاعده مند سازی گونه شناسی برای استفاده .1

مایز باشد، بسیار باالست؛ پرهیز از تشخیص گونه ایده آل و خالص: در گونه شناسی، چون احتمال این که یک شاخص در میان گونه ها مشترک، اما سایر شاخص ها در آنها مت
ای رت ایده آل و تمام و کمال با هم مشترک نیستند، بلکه نسبت بزرگی از شاخص های آن ها با هم مشترک اند؛ عدم تأکید بر حضور تمام شاخص هاعضای یک گونه به صو

دی از شاخص ها را کافی است هر شاخص در میان تعداد بسیار زیادی از اعضای گونه مشترک و هر یک از اعضای گونه تعداد زیا مشترک در تمام اعضای حاضر در گونه:
یشتری گونه شناسی با دقت بداشته باشند؛ و انتخاب معقوالنه شاخص ها برای پرهیز از تکثر بیش از حد شاخص ها: درست است که هر چه قدر تعداد شاخص ها بیشتر باشد، 

ها خواهد بود. لذا باید یک حد بهینه ای برای تعداد شاخص ها تعیین نمود انجام می گیرد، اما از سوی دیگر تکثر شاخص ها به معنای تکثر گونه ها و پراکندگی بیش از حد آن
(Rapoport,1996, 69 -80) . 
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دارای -6دارای خمیدگی )انحناء(، -1شکل مستقیم،  -1لعه.  . نسبت زیر معیارهای شکل گذر در بین نمونه های مورد مطا6شکل 

 دارای انحناء و شکستگی-8شکستگی، 
 

د را به خود اختصاص داده اند و گذرهایی که تنها بین گونه های مورد مطالعه، گذرهای دارای انحنا و شکستگی، بیشترین درص
د که این شکستگی ها و انحنا ها موجب سکانس بندی گذر و در خمیدگی داشته باشند در اقلیت قرار گرفته اند.  به نظر می رس

 کنواختی آن می شود. نتیجه افزایش تنوّع فضایی در طول گذر و کاستن از ی
 

 شکل گذر اریگذرها در مع یگونه بند. 2جدول

 گونه گذر زیرمعیار معیار

 شکل گذر

 13-12-3-7-6 مستقیم -1
 12-14-16-1 دارای انحنا -1
 11-8-1-1 یی شکستگدارا -6
 13-17-18-11-11-4-3 دارای انحنا و شکستگی -8

 فضای مکث

د، واشدگاه هایی را جای داده گذرها به عنوان مسیرهای خطی، جهت حفظ تباین فضایی و جلوگیری از یکنواختی، در طول خو
اصر مذهبی همچون مسجد، مدرسه یا سقاخانه. اند که عموماً در محل تقاطع چند راه قرار گرفته اند، یا جلوخانی هستند برای عن

اشدگاه مشخصی هستند. از این رو دو گونه گذر در این برخی گذرها نیز با وجود طول بسیار زیادی که دارند، فاقد هر گونه و
ابتدا و انتها، در  طالعات قابل دسته بندی است: گذرهای دارای فضای مکث یا واشدگاه که این فضاها می تواند در ابتدا یا انتها، درم

 دگاه.میانه، در میانه و ایتدا یا انتهای گذر قرار گرفته باشد؛ و گذرهای بدون فضای مکث یا واش
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بین  . نسبت زیر معیارهای فضای مکث در8شکل 

 نمونه های مورد مطالعه

. نسبت زیر معیارهای فضای مکث در بین 3شکل 

 نمونه های مورد مطالعه

درصد از گذرهای نمونه برداری شده در درون خود واشدگاه دارند که داشتن حداقل یک  31 شاهده می شودهمانطور که م
پس از آن، گذرهایی که تنها یک واشدگاه در میانه ی خود دارند  واشدگاه در ابتدا یا انتهای گذر، در میان آنها بسیار مرسوم است.

  واشدگاه داشته اند و هم در یکی از دو سر خود.در درجه دوم و تنها دو گذر هم در میانه ی خود 
 

 مکث در گذر یفضا یارگذرها در مع یگونه بند. 3جدول
 گونه گذر زیرمعیار معیار

 فضای مکث

 12-14-13-18-12-3-8 بدون واشدگاه -1
 13-1-16 یک واشدگاه در ابتدا یا انتها -1
 11-11-11-1-3 یک واشدگاه در میانه -6
 17-4-6 و انتها اه در ابتدادو واشدگ -8
 7-1 دو واشدگاه در ابتدا یا انتها و میانه -1
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 گانه 28. گونه شناسی شکل گذرهای 7شکل
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مطالعات قابل دسته  یندو گونه گذر در ا .یرازش یمبافت قد یخیگانه تار 28 یگذرهاواشدگاه ها در  یامکث  یفضاها . 18شکل

گذر  یانتها یا یتداو ا یانهدر م یانه،انتها، در ابتدا و انتها، در م یاتواند در ابتدا  یفضاها م ینواشدگاه که ا یامکث  یفضا یدارا یاست: گذرها یبند
 واشدگاه یاکث م یبدون فضا یگرفته باشد؛ و گذرها رقرا
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 جهت جغرافیایی

ی حکمای مسلمان، داشتن و در اندیشهدر شهر و معماری اسالمی، جهت، عاملی بسیار تعیین کننده و پرمعنا تلقی می گردد 
 74باشد، جسم محسوب نمی شود. با استناد به روایاتی که در تفسیر آیه ی  جهت چنان ضروری است که اگر شیئئ جهت نداشته

، 1643ی مسلمانان ساخته شود)اخوت و همکاران، آمده است، توصیه شده که خانه های مسکونی به سمت قبله، کعبهسوره یونس 
(. بر آیندی از این تفکر و شرایط اقلیمی موجب شده است که رون شهر )جهت گیری عمومی قطعات( در بافت تاریخی 43-47

باشد. بدیهی است معابر که عمود بر این محور قرار می گیرند، حول درجه ی جنوب غربی  62درجه جنوب شرقی تا  62شیراز از 
قع می شوند. حال اگر مطابق تصویر این دو محور ترسیم شود و الگوی سایه درجه شمال شرقی وا 112درجه شمال شرقی تا  32

ر به گونه ای است که در سرمای مورد بررسی قرار گیرد، می توان دریافت جهت گیری معاباندازی جداره ها در تابستان و زمستان 
حداکثری از سایه ی جداره های خویش،  زمستان، جهت بهره گیری از نور خورشید، کمترین سایه و در تابستان با بهره گیری

سمت طلوع و غروب خورشید در تابستان نسبت به آسایش اقلیمی را برای شهروندان فراهم می آورد. دلیل این امر نیز تغییر 
ای درجه زاویه با راست 81تا  12بین -1ست. بدین ترتیب جهت جغرافیایی گذر را در سه دسته می توان طبقه بندی کرد: زمستان ا

  سایر-6درجه زاویه با راستای شمال و  182تا  112بین -1شمال، 
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N 

 

 

 

. تاثیر تابش خورشید بر جهت گیری 12شکل  . جهت بهینه ی قرار گیری معابر با توجه به ابنیه در شیراز11شکل 

 معابر

 

 

به . پراکندگی جهت گذرهای مورد مطالعه نسبت 13شکل

 جهت مطلوب گذرها در این اقلیم

. نسبت زیر معیارهای جهت 14شکل

 جغرافیایی گذر در بین نمونه های مورد مطالعه

 
صد از نمونه های برداشت شده، جهت گیری منطبق بر تحلیل انجام شده دارند. به نظر می در 8همانطور که مشاهده می شود، 

جهت ساخت و ساز انجام دهند و بلوک هایی با زوایای قائمه بسازند تا فضای بیهوده  رسد برای این که از زمین حداکثر استفاده را
درجه شمال  81تا  12شکل گرفته اند و جهت گیری بین  یری مطلوب هستند،درصد معابر که عمود بر جهت  گ 61ایجاد نشود، 

 درجه هستند.  32شرقی دارند که بهینه ترین اعداد نزدیک به جهت گیری 
 

60 

120 



34 

 

 

 1338 پاییز ،188-83، 3شماره  ،3دوره  ،یدانش شهرساز

 
 ونه بندی گذرها در معیار جهت جغرافیایی گذر. گ4جدول

 گونه گذر زیرمعیار معیار

 
 جهت جغرافیایی

درجه زاویه با راستای  81تا  12بین  -1
 شمال

1-1-4-3-12-16-13 

درجه زاویه با راستای  162تا  112بین  -1
 شمال

6-3-7-11-18-14-13-12 

 17-11-11-8-1 سایر -6

 سقف گذر

می گویند، محقق شود و یا « کپر»یا « بوریا»اند توسط سایبان مغازه ها که به آنها در زبان محلی گذرها می تو سرپوشیده شدن
اق و تویزه های آجری سرپوشیده شده باشد. همچنین ساباط نیز می تواند از عناصر که گذر بازارچه ای است که توسط طاین

ی باالی خود، روی گذر ادامه پیدا کرده و آن را در طبقه ع خانه ای در طبقهسرپوشیده کردن گذر باشد که در این موارد در واق
ی یب گردیده اند، برای شناسایی و بازخوانی آنها به نقشهها و ساباط ها تخر جا که امروزه بسیاری از طاقهمکف می پوشاند. از آن

و  دهیسرپوش مهیقسمت ن یدارابه سه دسته سرباز،  سازمان نقشه برداری کشور استناد شده است. بدین ترتیب گذرها 1686سال 
 تقسیم می شوند. دهیسرپوش مهیو ن دهیقسمت سرپوش یدارا

 
 ن نمونه های مورد مطالعه.. نسبت زیر معیارهای سقف گذر در بی15شکل

 دهیسرپوش مهیو ن دهیقسمت سرپوش یدارا-6و  دهیسرپوش مهیقسمت ن یدارا-1سرباز،  -1
 

درصد گذرها در  42ه، در طول مسیر، دارای هیچ گونه پوششی در سقف خود نیستند و درصد از گذرهای برداشت شد 12تنها 
قسمت ها در واقع سایبان واحدهای تجاری هستند که در این مسیرها قرار  طول خود حتماً قسمت های نیمه سرپوشیده دارند. این

ی فاع های غیر یکسان، موجب تقویت حس مکان گذر و افزایش کیفیت های فضایی حوزهدارند و قرارگیری ارگانیک آن ها در ارت
خوانایی بیشتر گذر و از بین رفتن  تجاری می شود. همچنین تباینی که حاصل سرپوشیده یا نیمه سرپوشیده شدن گذر است، موجب

اسایی،  اگر گذری کامال سرپوشیده شده ، قطعاً ی قابل توجه این است که در گونه گذرهای مورد شنیکنواختی آن می شود. نکته
  در مسیر آن، رهگذر، قسمت های نیمه سرپوشیده را نیز تجربه کرده است.
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 سقف گذر یارگذرها در مع یگونه بند. 5جدول

 گونه گذر زیرمعیار معیار

 
 جهت جغرافیایی

 14-18-3-1 باز )بدون پوشش سقف( -1
 12-13-12-3-4-7-1-8-6 دارای قسمت نیمه سرپوشیده -1
دارای قسمت سرپوشیده و نیمه  -6

 سرپوشیده
1-11-11-16-11-17-13 

 

 

 گونه شناسی سقف گذرها -16 شکل
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 دید به عنصر شاخص

یک معماری درونگراست. از این رو بافت های تاریخی شهرها در کمال سادگی و بدون پیرایه شکل گرفته معماری سنتی ایرانی، 
ی در طول مسیر یک گذراند که به علت ترس از غارت شدن و حفظ ا تنها فضاهای تعریف شده و گاهی تزیین شدهاند. ورودی ه

دیگر براساس مطالعات صورت گرفته، دید های موجود در بافت  محرمیت، معموالً در محور دید غریبه ها قرار ندارند. از طرف
یزی وجود دارد که ارزش دیده شدن و معرض دید قرار گرفتن را داشته باشد. تنها به چ« دید»تاریخی شیراز، دیدهایی معنادارند. 

شهر به حساب می آمدند و یا  این عناصر ارزشمند یا از جنس طبیعت اند؛ نظیر کوه ها که از دیرباز مرزی تعریف کننده برای
ان ساخت منتهی گردد که برای تقرب به درختان هویت بخشی مانند نخل یا سرو. همچنین دید می تواند به قسمتی از بنایی انس

به عنصر انسان  پروردگار ساخته شده باشد؛ نظیر مساجد و امامزاده ها. از این رو در بحث دید به عناصر شاخص، سه زیرمعیار دید
 و فاقد دید مورد بررسی قرار گرفته است. درخت( ای) کوه  یعیبه عنصر طب ، دیدمناره مسجد( ایاخت )گنبد س

 

 
 . نسبت زیر معیارهای دید به عناصر شاخص در بین نمونه های مورد مطالعه.17شکل

 
د؛ گویی قرار است در این شهر، همانطور که مشاهده می شود، بیشتر گذرها به ورودی یا منار و گنبد عناصر مذهبی دید دارن

وه بر القای معنا، موجب تقویت حس جهت یابی همواره انسان، حضور نیرویی برتر را به خود یادآوری کند. وجود چنین دیدهایی عال
  و خوانایی بافت می شوند.

 
 به عناصر شاخص یدد یارگذرها در مع یگونه بند. 6جدول

 گونه گذر زیرمعیار معیار

 
 صر شاخصدید به عن

عناصر انسان ساخت)ورودی، گنبد و مناره  -1
 عناصر مذهبی(

1-6-1-4-12-11-11-17-
13-12 

 13-16-11-7-12-1 )کوه و درخت( عناصر طبیعی -1
 14-11-3-18-3-8 فاقد دید به عنصر شاخص -6
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 . دید به عناصر شاخص18شکل

 روند تغییر محصوریت

ا طول زیاد، معموالً به صورت متناوب است که این امر موجب افزایش تنوّع فضایی می گردد روند تغییر محصوریت در گذرهایی ب
ی آن است و ی گذرها عمدتاً ناشی از وجود واشدگاهی در میانهوگیری می کند. کاهش محصوریت در میانهو از یکنواختی مسیر جل

ی مسیر می شود و افراد را به ش حس تنگی در میانهدر برخی از موارد نیز کاهش محصوریت در گذرهای طوالنی، موجب کاه
افزایش محصوریت همراهند، در میانه ی خود عنصری شاخص ی خود با ماندن در فضا تشویق می کند. گذرهایی که در میانه

فزایش ارتفاع دارند که بر آن ها به لحاظ ارتفاعی تأکید شده است. همچنین برخی از آنها دارای نقشی درون محله ای هستند که ا
نزولی/  -1قسیم بندی است: شود. به این ترتیب این روند در چهار دسته زیر قابل تو تنگی موجب محرمیت بیشتر این کوچه ها می

 افزایش شدید در میانه-8کاهش شدید در میانه و -6متناوب،  -1صعودی، 
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 ورد مطالعه.م ینمونه ها یندر ب یتمحصور ییرروند تغ یارهایمع یرنسبت ز. 13شکل

 

درصد  13می یابد.  در ی خود محصوریتشان کاهش یا افزایش درصد از گذرها، در میانه 34همانطور که مشاهده می شود، حدود 
درصد دیگر، گذرهایی هستند که خود قسمتی از  13گذرهای مورد مطالعه، محصوریت به صورت تناوبی، کم و زیاد می شود و 

دی و یکنواختی روند صعودی یا نزولی که در میزان محصوریتشان مشاهده می شود،  با وارد شدن به مسیری طوالنی تراند که رون
  داد مسیر جبران می شود.گذر دیگر در امت

 

 در گذر یتمحصور ییرروند تغ یارگذرها در مع یگونه بند. 7جدول
 گونه گذر زیرمعیار معیار

 
 روند تغییر محصوریت

 11-4-3 صعودی/ نزولی -1
 12-17-11 متناوب -1
 13-13-11-3-7-1-1 کاهش در میانه -6
-8-6-1   افزایش در میانه-8

12-16-14 

 

 اصر و کاربری های شاخص در طول گذرچیدمان عن

ی گذرها به کاربری تجاری خرد، در تمامی گذرها، راسته ای را به خود اختصاص داده است و جزئی جدایی ناپذیر از شالوده
د. این کاربری به دو شکل راسته و مرکز در طول گذر ظاهر می شود؛ که شکل راسته ای به دلیل انطباق بهتر با شمار می رو

ی توزیع عادالنه خدمات در یط مورفولوژیک تمامی گذرها، مرسوم تر است. پخشایش بازارچه های محلی، گواهی بر دغدغهشرا
 – 117، 1643طریق، افزایش سطح رفاه اجتماعی است )اخوت و همکاران،  جهت دسترسی شهروندان به متاع روزانه خود و از این

ته باشد، معموالً عنصری غالب در پیرامون آن وجود دارد؛ مانند یک مسجد، امامزاده (. در طول مسیر اگر واشدگاهی وجود داش114
 یا مدرسه.

( و ری)مانند گذر مش نینش انیاع یاقع در محلهو یدارند. گذرها یتنها در خود، بازارچه ا ،یمحل یها یدسترس نیساده تر
 زیرا ن یمذهب یرا دارند، عالوه بر بازارچه، کاربر یسکونم یبه واحدها یدسترس نیمأت فهیکه وظ یدرون محله ا یاصل یگذرها

ابر بزرگان و مساجد و مقی شامل مذهب ی، کاربرمورد مطالعه در این پژوهش یگذرها درصد 42داده اند. در  یدر مجاور خود جا
 ،یطراوت و پاک یلذا براند و امساجد نیمکان ها در زم نیچرا که مقدس تر .و سقاخانه احداث شده است هینیحس ایامامزادگان 

جهت عبادت خدا مورد  یکه مساجد تنها به عنوان محل نماندنا گفته  .شود ختهیانسان با مسجد آم یزندگ یبخش ها یهمه  دیبا
از مصارف  یکی ،ی. در فرهنگ اسالم(1647)هشام، آمده است یچند منظوره به شمار م یرفت و مجموعه اگ یاستفاده قرار نم

 ی مدهقسمت ع رباز،یمردم است و از د یمورد استفاده  یها، مدارس و مساجد و بناها مارستانیپل ها، ب میترم و سیسأزکات، ت
داشته  یمذهب یبناها اتیو ادامه ح سیسأبه ت یانیقف، کمک شانظام و نیا شده است. یم نهیقلمرو، هز نیموقوفه ها در هم
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 یشهروندان قرار م یکتابخانه داشتند که مورد استفادهو اصطبل ، مکتب خانه  ه،زگایآبر لیاز قب یساتیسأنوع از بناها، ت نیاست. ا

 . (31-36، 1643ان، اخوت و همکارکرد) یم فایانواع خدمات به مسلمانان ا یهیدر ارا ییسزابه شگرفت و نق

 

 یرازش یمبافت قد یخیتار یدر طول گذرها یتمحصور ییرروند تغ یبررس .28شکل

هر گذر دانست. از  یها یکاربر نیتر یتوان اصل یرا م یو مذهب یتجار ،یمسکون یسه کاربر ورت گرفتهمطالعات صطبق 
خدمات  یشتریبهتر، به شعاع ب یرفته اند تا با دسترسمساجد در محل تقاطع چند گذر شکل گ معموالً ،یمذهب یها یکاربر نیب

 یعمل یمسجد، کاربرد یکیشکل گرفته اند. اصل استقرار بازار در نزد مساجد رامونیبازارچه ها در پ معموالً نیکنند. همچن یرسان
و فروش، در  دیخر یها تیر فعالاستقرا نی. بنابرااستپنج مرتبه در روز به مسجد  باًیمسلمانان تقر یامر، مراجعه نیدارد. علت ا

مسجد از  محدودۀ پیرامون ،یبه طور سنت .رفت و آمدشان است ریداد و ستد در مس یبرا یمحل مناسب مردم، یمسجد برا یحومه 
 .آورد، مطرح بوده است یامکان تعامالت را فراهم م نیکه باالتر یبه عنوان مرکز یو عملکرد یلحاظ اجتماع
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در  زیمانند حمام را ن یخدمات شهر ،یو مذهب یتجار یها یگذرها عالوه بر کاربر نیدارند، که ا یاتخدم ینقش گذرها یبرخ
 یدر راه ایاز دروازه و  ایاز حصار منشعب شده اند،  ایکه در داخل خود کاروانسرا داشته اند،  ییگذرها نیهمچن. ادندد یم یخود جا

 لیگذرها قرار گرفته اند که دل یانتها ایدر ابتدا  شهیکردند. کاروانسراها هم یتصل مرا به مرکز شهر م یقرار گرفته اند که دروازه ا
 به نظر می رسد. یافراد ساکن محل یبرا انیاز مزاحمتِ کاروان زیبهتر و  پره یآن دسترس

 

  
.فراوانی کاربری ها در بین گذرهای مورد 21شکل

 مطالعه.

شاخص  . نسبت زیر معیارهای استقرار عناصر22شکل

 در بین نمونه های مورد مطالعه.

 

ری حداقل یک عناصر شاخص در یکی از دو سر درصد گذرهای مورد مطالعه، توسط قرارگی 32همانطور که مشاهده می شود، 
 درصد آنها، عنصری شاخص تنها در میانه ی خود جای داده اند. به نظر می رسد دلیل این امر عالوه بر 12خود تعریف شده اند و 

یت خاص گذر ی ساکنان گذرهای مجاور از عناصر قرار گرفته در دو سر گذر، سبب القای معنا و شخصفراهم آوردن امکان استفاده
به شهروندان می شود که همین امر موجد خوانایی هر چه بیشتر بافت از طریق نشانه گذاری ابتدا یا انتها یا هر دو سمت گذر 

 است.
 

 شاخص در طول گذر یها یکاربر یدماننحوه چ یارر معگذرها د یگونه بند.8جدول
 گونه گذر زیرمعیار معیار

 
 جیدمان کاربری ها

ابتدا و انتها و میانه گذر توسط عنصر یا کاربری  تعریف شدگی -1
 شاخص

1-6-1-4-11-16-17-13-
12 

تعریف شدگی ابتدا یا انتهای گذر توسط عنصر یا کاربری  -1
 گی میانه آنشاخص همراه با تعریف شد

1-3-7-12-11-18-11-
13-14 

تعریف شدگی میانه توسط عنصر یا کاربری شاخص بدون تعریف  -6
 ا و انتهای آنشدگی ابتد

8-3 

 

 تیجهن

 مجدد آنها، جهت انجام مداخله یایو اح یو کهن شهرها در جهت معاصرساز یمرکز یبه مداخله در بافت ها ازیبا توجه به ن
و  یکالبد یها یژگیو یو گونه بند تاریخیشهر  یها یژگیو یاست که در ابتدا به بازشناس یبافت، ضرور آگاهانه و همگون در

تالش گردید از طریق بازخوانی مؤلفه های  راز،یش یخیبافت تار یگذرها یپژوهش با بررس نی. در اپرداخته شود، آن ییمحتوا
 لی دست یافته شود. شناسی تحلیهای آن، به نوعی گونهکالبدی گذرها و بارزه

د، موجب ایجاد تصویری در شهرهای تاریخی ایران، گذرها افزون بر اینکه عامل تشخّص قلمروهای فرهنگی و زیستی هستن
متمایز برای بخش های مختلف آن می شوند. بر این اساس تنوع فرم و محتوا در عین ویژگی های مشترکی که می توان در هر 

تصور شد، به نوعی رخ می نمایاند و سبب ایجاد تصویری متمایز برای هر بخش از شهر می شود. شهر برای گذرهای تاریخی م
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د گذرها، می تواند سبب تکوین نوعی از نگاه گونه شناسانه شود که در آن معیارهای گوناگونی مانند نحوه شکل تنّوع در فرم و کالب

 شاخص و تناسبات فضایی مورد توجه قرار می گیرند. گیری و طراحی، شکل، سطوح جانبی، جنس و بافت سطوح، عناصر
بندی، و حنا و شکستگی امتداد اند که این شکل موجب سکانسگذرهای بافت تاریخی شیراز، دارای انبه جهت شکل گذر، بیشتر 

حفظ تباین  افزایش تنوّع فضایی در طول گذر و کاستن از یکنواختی آن می شود. همچنین گذرها به عنوان مسیرهای خطی، جهت
چند راه قرار گرفته اند، یا  فضایی و جلوگیری از یکنواختی، در طول خود، واشدگاه هایی را جای داده اند که عموماً در محل تقاطع

جلوخانی هستند برای عناصر مذهبی همچون مسجد، مدرسه یا سقاخانه. شرایط اقلیمی و عقاید مذهبی در شهر قدیم شیراز موجب 
درجه ی جنوب غربی باشد. از این رو گذرهای  62درجه جنوب شرقی تا  62گیری عمومی قطعات در بافت، از  شده است که جهت

درجه شمال شرقی واقع می شوند. بدین ترتیب  112درجه شمال شرقی تا  32ود بر این محور قرار می گیرند، حول شهر که عم
ای است که در زمستان، جهت بهره گیری از نور خورشید، کمترین  الگوی سایه اندازی جداره ها در تابستان و زمستان به گونه

 ه ی جداره های خویش، آسایش اقلیمی را برای شهروندان فراهم می آورد.سایه و در تابستان با بهره گیری حداکثری از سای
ویت حس مکان، اغلب گذرها در طول مسیرخود حتماً قسمت های سرپوشیده و نیمه سرپوشیده دارند. این شکل موجب تق

افت تاریخی شیراز، به خوانایی بیشتر گذر و از بین رفتن یکنواختی آن می شود. همچنین دید های معناداری که در گذرهای ب
عناصر طبیعی مانند کوه و درختان و یا عناصر انسان ساخت مانند مساجد و امامزاده ها وجود دارد بر ایجاد هویت و خوانایی آن ها 

ند تغییر محصوریت در گذرهای تاریخی نیز به گونه ای است که با ایجاد تغییر آن در طول گذرهای طوالنی از طریق می افزاید. رو
سرپوشیده کردن مسیر و یا وجود ساباط ها و یا واشدگاهی در میانه آن، تنوّع فضایی افزایش می یابد و از یکنواختی مسیر 

و  هینیحس ،مقابر بزرگان و امامزادگان ،مساجدبا کاربری خاص مانند بازارچه، جلوگیری می کند. در عین حال با وجود عناصری 
ها عالوه بر دسترسی، تقویت می شود. خصوصاً این که نحوه چیدمان این کاربری ها در نقش عملکردی محتوایی گذرسقاخانه 

 افزاید. گذرهای تاریخی تعریف شده و به گونه ای است که خود بر غنای حسی و خوانایی گذر می
شکلی فضایی شهر  واکاوی و بازشناسی گذرهای بیست گانه تاریخی شیراز بیانگر ویژگی های متمایز و شاخص آن ها در ساختار

است. بدین ترتیب می توان اذعان داشت علیرغم بنیان مشترک گذرها به عنوان اجزاء شکل دهنده به شبکه ای همپیوند در شهر 
زمینه فرهنگی، موقعیت مکانی، و کارکرد و نقش پذیری مشخص، سبب ایجاد طیفی متنوّع از  تاریخی، ویژگی های منبسط از

طراحی منجر به تکوین تباین و تداوم فضایی بوده است. این تنوّع نشان از ظرفیت بافت تاریخی در  گذرها با رعایت مالحظات
 شهری است. ایجاد کلّیتی متکثّر از عناصر متباین خطّی به صورت یک شبکه پویای 
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 یرازش یخیگونه شناسانه عنصر گذر در بافت تار یواکاو. 23شکل

 منابع
 . تهران: نشر هله.شهرسازی سنتی در کشورهای اسالمی معماری و(. 1643اخوت، هانیه ، الماسی فر، نینا و  بمانیان، محمدرضا. )

 .دیانتشارات مروار مجتبایی. تهران: اهللفتحترجمه  .رانیا اتیادب خیتار . 1631. ادواردبراون، 

 . شیراز: انتشارات نوید شیراز.شهری شیرازهویت (. 1643اردشیری،مهیار و معماریان، غالمحسین. )

 تهران: امیرکبیر. .ه.ق 1627و  1113های فرنامه از جنوب ایران: در سالدو س(. 1634آل داوود، علی. )

 . شیراز: انتشارات کوشامهر.شهرسازی و ساخت اصلی شهر(. 1641بذرگر، محمدرضا. )

 .اطالعات  . تهران: کردبچه نیحس، ترجمه صاحبقران به دربار سلطان یسفر (.1643. )کارل شینریها، بروگش

 . تهران: انتشارات آرمانشهر.مقاالتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری(. 1632پاکزاد، جهانشاه. )

 . تهران: انتشارات سروش دانش.سبک شناسی معماری ایرانی(. 1631پیرنیا، محمدکریم. )

العات و تحقیقات . جلد اول و دوم. تهران: مرکز مططراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران اصول و روش های(. 1671توسلی، محمود. )
 شهرسازی و معماری ایران.

 . تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.یشهر یفضا یطراح یارهایقواعد و مع (.1673توسلی، محمود. )

 .جلد دوم. تهران: انتشارات امیرکبیر.سنامه ناصریفار(. 1674حسینی فسایی، حاج میرزا حسن. )

سازمان مشاوره فنی و . جلد اول، دوم و سوم.تهران: استخوان بندی شهر تهران. 1673سید محسن و و سایر همکاران. حبیبی،، حمیدی، ملیحه
 .مهندسی شهر تهران

 ران: موسسه لغت نامه دهخدا با همکاری انتشارات روزنه.گیانا( .ته –: )قورج  11. جلد لغت نامه دهخدا(. 1677دهخدا، علی اکبر. )

 . تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.فضاهای شهری در بافت های تاریخی ایران(. 1672ن. )سلطان زاده، حسی

 . مترجم: منصور رستگار فسایی. تهران: انتشارات امیرکبیر.آثار عجم(. 1677فرصت شیرازی، محمدنصیر. )

 . تهران: نشر کاوش پرداز.فرهنگ واژه های معماری سنتی ایران(. 1644فالح فر، سعید. )
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 ، ترجمه حسین نورصادقی، تهران: اشراقی. سفرنامه اوژن فالندن به ایران(. 1613. )ندن، اوژنفال

 . مترجم: منوچهر طبیبیان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. گزیده ی منظر شهری(. 1677کالن، گوردون. )

 .دیانتشارات وح :، تهران یریترجمه مهراب ام .ده سفرنامه.  (1633ی. )کنسیکروس

. ترجمه ابوالفضل مشکینی و کیومرث حبیبی. تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی اصول سنتی ساخت و ساز در اسالم(. 1647مرتضی، هشام. )
 شهرسازی و معماری. 

 یزو شهرسا یمعمار یانجمن علم یپژوهش -یعلم هینشره و گونه شناسی معماری. (. گون1631معماریان، غالمحسین و محمدعلی طبرسا. )
 . 118-126، 3، رانیا

 . تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی.تاریخ جامع ایران(. 1636موسوی بجنوردی، کاظم. )

 تهران.. بختیاری لیلی و بهاروند اللهیامان سکندرترجمه  .رساله لرها و لرستان (.1631ر. )مینورسکی، والدمی
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