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 چکیده:

 و شهری توسعه فرآیند در. است منطقه آن مردم خاطره و ازشناسه جزئی شهرها تاریخی بافت

 بوده خیرا قرن در متنوعی هایایده دستخوش شهرها مرکزی و تاریخی مناطق بافت، تغییرات روند

 بستری هک ساز تاریخ فاقاتات قلب تاریخی، مختلف هایدوره در تهران شهر تاریخی بافت.  است

 رغم علی اام. است داده جای خود در را بود، خواهد شهر این در ادبی گردشگری رشد برای مناسب

 از توان یم که است شده واقعیت در انتظارات انطباق عدم سبب مشکالتی درمحدوده، پتانسیل این

 توسط دیعملکر و تاریخی یتهو بین هماهنگی عدم نتیجه که ناصحیح های بازآفرینی به بین این

 شهر تاریخی بافت پژوهش، طراحی کرد. هدف اشاره باشد می بازنگری های طرح کنندگان اجرا

 نویسی انداز چشم و سیاستگذاری پژوهش این تحقیق روش. است ادبی گردشگری رویکرد با تهران

 ادبی، گریگردش یکردرو از استفاده با ابتدا پژوهش این در بنابراین. است پیشنهادی طرح برای

 به بردن ازپی عدوب شده بازنمایی ها، روایت و ها رمان ها، داستان از را گذشته واقعی شهری فضاهای

 بخشی درهویت طراحی وابرازهای ازآنها موجود تصویر براساس درگذشته، فضاها این صحیح شکل

 ویت،ه مکان، حس وانبدین ترتیب می ت .است شده پرداخته طراحی به تاریخی، های بافت ادبی

 .بازگرداند دوباره را فضاها این رفته ازدست جمعی خاطرات معنا،

 ناصری حصار تهران، شهر ادبی، گردشگری گردشگری، تاریخی، بافت کلیدی: هایواژه
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 . مقدمه1

. بود خواهد مؤثر بسیار شهرها آینده سرنوشت در شهرها، تاریخی بافت به مربوط مسائل به توجه

 نادرست بازآفرینی است، تهران شهر تاریخی بافت گیر گریبان امروزه که مشکالتی و مسائل زا یکی

 توان می مهم، مسئله این به پاسخ در. است اند، بوده گذشته در که فضاهایی به نسبت آن، فضاهای

 آن شدن گردشگری در مهمی نقش گردشگری، های محل تاریخ. گرفت کمک ادبی گردشگری از

 جذب هایشیوه جدیدترین در. باشد داشته واقعیت معنای که رودمی جایی دشگرگر. دارند

 در امروزه. آوردند روی خود های مکان مورد در سازی قصه به دنیا کشورهای از بسیاری گردشگر،

 تاریخی بافت .نیست حاکم دیگر کالبدی صرفا نگاه زنده تاریخی هایبافت به بخشی هویت بحث

 که است شهر کالن این مرکز تاریخی محوریت از نشان که دارد قرار تهران شهر قلب در تهران شهر

 ادبی گردشگری رشد برای مناسب بستری که ساز تاریخ اتفاقات قلب تاریخی، مختلف های دوره در

 که اند برده پی قضیه این به دنیا تمام در امروزه. است داده جای خود در را بود خواهد شهر این در

 در متاسفانه. کنند مراجعه آن هایقصه و خاطرات به توانند می مکان یک کردن گریگردش برای

 یا و اندشده فراموش یا زدگی توسعه تیغ زیر که خاطراتی و ها قصه رسوم و آداب بسیارند چه ایران،

 شهری فضاهای. نیست مستثنی مهم این از نیز تهران شهر تاریخی بافت. هستند فراموشی حال در

 با پژوهش این بنابراین. شوندمی دیده اند، بوده گذشته در آنچه از تر متفاوت امروزه تاریخی، بافت

 طراحی به ادبی، گردشگری بر مبتنی تهران شهر تاریخی بافت بازنمایی با توانمی چگونه " سؤال

  .گیرد می انجام " رسید؟ آن مناسب

  د؛باشن می زیر شرح به پژوهش این اصلی اهداف بنابراین

 تهران شهر تاریخی بافت بازنمایی در ادبی گردشگری ( تاثیر1

  مکان در موجود روایات به توجه طریق از تهران شهر تاریخی بافت ( بازنمایی2

 ادبی توصیفات و مکان روایات به توجه با قدیمی بافت بازطراحی جهت طراحی اصول تدوین (3

 

 پیشینه پژوهش .1-1

     شناسایی" عنوان با خود نامه پایان در ،1394 سال ن،گیال دانشگاه در مهرورز طراوت

: که کندمی تعریف اینگونه را ادبی گردشگری "گیالن استان در ادبی گردشگری هایظرفیت

 جهان سراسر در امروزه که است گردشگری کلی حوزه نوظهور های شاخه از یکی ادبی گردشگری

 آثار که هاییموزه آنها، کار محل و هاخانه سندگان،نوی شاعران، آرامگاه. است یافته چشمگیری رشد

 منظومه با رمان یک درون که مناظری و شهرها همچنین و کنندمی نگهداری را آنها نگارش ابزار و

 منحصراً و خودکار امری را فرآیند این نباید. است گردشگری چنین مقصد غالباً اند،شده توصیف

 سراسر در گردشگر جذب صنعت شدن رقابتی با امروزه بلکه ،گرفت درنظر ادبیات خود به وابسته

 و فرهنگی ترویج و تبلیغات به نیاز حوزه، این گسترش تمهیدات روزافزون شدن تخصصی و جهان
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 اولین در هندخاله رضایی حمید اسدی، مجید اصفهانی، زهرا .شودمی حساس بسیار رسانی اطالع

 آرامگاه" عنوان با ایمقاله در ،1392 پایدار، ستزی محیط و جغرافیا گردشگری، ملی همایش

 اینگونه را ادبی گردشگری "ایران و تهران ادبی گردشگری ارتقاء برای ویژه فرصتی ظهیرالدوله

 در بسزایی نقش دارد، محلی اقتصاد بر که مادی تاثیرات بر عالوه ادبی گردشگری: کنندمی تعریف

 و ملموس غیر فرهنگی میراث جزء حقیقت در که ملت و ومق یک مفاخر ادبی آثار حفظ و شناساندن

 به زیادی کمک ادبی، گردشگری توسعه. نماید می ایفا جوامع دیگر به شود می محسوب آنها هویت

 بیشتر هرچه نزدیکی به زیادی کمک راه، این از و نموده فرهنگ و جامعه یک از ترواقعی شناخت

 افسانه دکتر قادری، اسماعیل دکتر .نمایدمی یکدیگر به الملل بین سطح در هافرهنگ و ها ملت

 ،1391 زمستان ایران، اجتماعی توسعه مطالعات مجله در کنیمی جاللی هاشم سید و مقدم زمانی

 تاریخی هایبافت حفظ و توسعه احیا، مدیریتی اجتماعی راهبردهای تدوین" عنوان با ای مقاله در

 تاریخی، بافت: که میکند تعریف چنین را تاریخی بافت "رانته شهرداری 12 منطقه: موردی نمونه

 مختلف هایدوره در و بوده تاریخی شهر یک خودش قبال که است موجود شهری سیستم از بخشی

 و ساخت نظر از کاملی مشخصات با سیستمی و بوده جریان در زندگی آن در داشته، حضور تاریخی

 از شواهدی هنوز و است بوده جریان در آن در طبیعی ملعوا و انسانی جامعه هویت، عملکرد، ساز،

 .گفته می شود تاریخی بافت آن به اصطالحا که جامانده به فعلی شهر در تاریخی شهر این
 

 . مبانی نظری  2-1

 تاریخی بافت . مفهوم 1-2-1

 که است شهری تجهیزات یا و فضاها ها،مجموعه بناها، از پیوند هم ای گستره تاریخی بافت

 آگاهی در توانندمی که هستند ناپذیری جایگزین و گذشتگان از مانده جا به ارزش با آثار دارای

 باعث ها بافت این حفظ. باشند داشته شایانی نقش خود فرهنگی هایارزش و گذشته از جوامع

: 1385پاکزاد،) باشدمی شهروند نزد در تعلق احساس و هویت حس ایجاد ملی، غرور برانگیختن

 زیبا و علمی اجتماعی، تاریخی، هایارزش: گرفت نظر در باید را شاخص چهار تعریف این در(. 72

 .شناختی

 از را حفاظت آگاهانه اقدامات از افتاده تک و پراکنده های نمونه توانمی": لوونتال اظهار بر بنا

 ما پیشینیان زشمندار مادی آثار گونه هر از نگهداری اما... کرد یاد و نقل دور بسیار هایزمان

   حفظ برای بسیاری توجیهات و دالیل. "است گرفته شکل اخیر دوران در که است ایاندیشه

 به توانمی آنها جمله از که دارد وجود توسعه روند در تاریخی ناحیه محلی هایمشخصه و هاویژگی

 .کرد ( اشاره1زیر )جدول  جدول موارد

 

 
 



 1397پاییز   هم،دشانزی ، شمارهپنجمشهری، سال  ساختار و کارکردفصلنامه مطالعات  ......................12

 

 باره لزوم حفاظت هویت از ناحیه تاریخ تاریخی: نظرات مختلف در 1جدول شماره 

 
 (1390منبع: )امینی الری، 

 . گردشگری و انواع آن2-2-1

 لغت در ریشه که گذار و گشت معنای )تور(به کلمه از. است توریسم واژه ترجمه "گردشگری"

 به ونانیی از که باشد می چرخش و مقصد و مبدا به آمد و رفت زدن، دور، معنای به tourns التین

 گردشگری اولیه عناصر(. Oxford,1970,189) است یافته راه انگلیسی به نهایت در و فرانسه اسپانیا،

 آثار: مانند بازدید، قابل های مکان شامل و آیدمی شمار به گردشگر جذب اصلی عوامل واقع در که

   برای که هایینمکا همچنین است؛... و سبز فضای ها،بوستان تاریخی، هایخیابان تاریخی،

 عناصر... و هنری هایگالری گنجینه، تئاتر، سینما،: مانند اندشده ساخته گردشگری هایفعالیت

 کار که هستند دیگری عناصر سوم، بخش... و هافروشگاه و اقامتی تاسیسات شامل گردشگری ثانویه

: 138۶ موحد،... )و گردشگری راهنمایی اداره مانند دهند؛می انجام را گردشگری خدمات و راهنمایی

 دهد.( الگوی فضای توریستی را نشان می2نمودار زیر )نمودار (.43
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 کرده بندی تقسیم زیر ترتیب به فعالیت نوع مبنای بر را گردشگری( 1385) کاظمی مهدی

  :است

 گردشگری -سالمت گردشگری -فرهنگی گردشگری -تجاری گردشگری -تفریحی گردشگری

 گردشگری -ورزشی گردشگری -علمی مبادالت منظور به گردشگری -مذهبی گردشگری -بهداشتی

 .ماجراجویانه گردشگری -جنسی

 

 ادبی . گردشگری 3-2-1

    کمک فرهنگی توسعه اهداف پیشبرد به گردشگری، صنعت و تاریخی هایبافت بین پیوند

 یا شده فراموش رسوم و ننس احیای و محلی اجتماع رفاه و معیشت وضعیت بهبود موجب و کندمی

 را فرهنگی ارتباط از شکلی جذاب، و خالقانه ایشیوه با ادبی گردشگری. شودمی فراموشی، حال در

 آن هایالیه گذاری هم روی از و پرداخته تاریخی هایبافت روایات بازخوانی به که شودمی منجر

 .شدبخمی قوت را آن ساختاری شکل و شناخته را شهر ساختاری ضعف

 در شده ارائه تفسیرهای طریق از بازدیدکنندگان کنجکاوی حس برانگیختن با ادبی گردشگری

 گردشگری. دهدمی افزایش را متن از مخاطب شناخت و داده افزایش را فرهیختگی جریان محل،

 هداد افزایش را وی دلبستگی احساس طریق این از و دهدمی افزایش را مکان از انسان استفاده ادبی،

 پیدا معنا مخاطب برای مکان که جایی تا. کندمی مکان هایپیچیدگی درگیر را او احساسات و

 فرهنگی تنوع و محلی هایارزش مدافع ادبی گردشگری. کندمی ایجاد عاطفی ارتباط و کندمی

 در یادب گردشگری. مکان به دلبستگی یعنی این و کندمی فرد منحصربه را هامکان رواین از باشدمی

 فرد که چرا. باشدمی نیز مکان به دلبستگی از باالتر مراحلی ایجاد به قادر حتی محلی افراد مورد

 و عشق و شودمی تعهد دچار مکان به نسبت هویت احساس و خودی محل شناخت افزایش با محلی

زیر  جدول رد. شودمی نیز مکان کیفی ارتقاء به منجر این و یابدمی افزایش مکان به نسبت او شور

 .شود میپرداخته  ادبی شهرهای های ویژگی بیان به (2)جدول
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 : ویژگی های شهرهای ادبی2جدول 

 
 (1396منبع: )قاسمی، 

 این به شایانی کمک که است فرهنگی گردشگری از جدیدی بخش ادبی، گردشگری رویکرد

 این. است نشده استفاده آن از شهری طراحی در صحیح یشیوه به هنوز متاسفانه اما کرده صنعت

( 2نمودار) شده ساخته هایمکان و خیالی هایمکان واقعی، هایمکان دسته سه به خود رویکرد

 .است شده تقسیم

 

 
 علمی مشاهدات و اظهارات به تنها تاریخی، هایبافت هایجذابیت به ادبی گردشگری مقوله نگاه

 هایبافت با ارتباط در گردشگری توسعه. دارند یپررنگ نقش آن در هاداستان و روایات بلکه نیست،

. گذاردمی ما روی پیش را بخشی هویت از ایتازه ابعاد دارند ادبی گردشگری پتانسیل که تاریخی

 از سرشار که زنده تاریخی بافت یک با برخورد در شهری طراح یک که است، معنی بدین هااین همه

 و تاریخی هایقصه ببیند، بافت امکانات و هافرصت وانعن به را روایات این باید است، روایات

 و بدهد شکل تغییر کالبد به را هاآن هماهنگ، و ساده صورت به و بخواند را مکان جاری رویدادهای

 .بپردازد آن کیفی ارتقاء و مکان حس ایجاد به
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 بافت یفیک ارتقای و ادبی بخشی هویت در طراحی ابزارهای بیان به (3زیر )جدول  جدول در

 اشاره شده است. باشد،تهران که در حقیقت ابزارهای اصلی طراحی ما در انتهای پژوهش می تاریخی
 : ابزارهای طراحی در هویت بخشی ادبی و ارتقای کیفی بافت تاریخی3جدول 

 
 (1396منبع: )قاسمی، 

 تحقیق. روش 2

 ادبی گردشگری رویکرد طریق از تهران، شهر تاریخی بافت از قسمتی طراحی به پژوهش این در

 پیشنهادی طرح برای نویسی انداز چشم و گذاری سیاست پژوهش، روش لذا. است شده پرداخته

 و گذاری سیاست به مکان، روایات و هاداستان ها،رمان محتوای تحلیل از استفاده با درواقع. باشدمی

 . است شده پرداخته مطالعه مورد محدوده نویسی انداز چشم

 اسنادی مطالعات از تهران، شهر تاریخی بافت توصیفات به دستیابی منظور به حاضر ـژوهشپ در

 فضایی توصیفات و ها داستان به دستیابی جهت قدیمی افراد با مصاحبه همچنین و ای کتابخانه و

 این در استفاده مورد روایات و هارمان. است شده استفاده متخصص افراد با مصاحبه و آنها گذشته

 و تجزیه روش .اندشده انتخاب تهران شهر تاریخی بافت توصیفات و حوادث با متناسب ژوهش،پ

 و روایات از تاریخی بافت بازنمایی و آوری جمع بخش برای نیز پژوهش این در اطالعات تحلیل

 از استفاده تاریخی، بافت طراحی یعنی دوم، بخش برای و محتوا، تحلیل تکنیک ها،داستان

 .باشدمی طراحی برای یکپارچه تحلیل و نویسی انداز چشم برای CDSتکنیک

 

 مطالعه مورد نمونه . معرفی1-2

 به جنوب ری، خیابان به شرق از خمینی، امام خیابان به شمال از تهران، ناصری حصار محدوده

 .شودمی منتهی کارگر خیابان به غرب از و شوش خیابان
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 تا خمینی امام خیابان فاصله از متعددی ادبی ردشگریگ هایپتانسیل پژوهش، این آغاز از پس

 انقالب خیابان تا شمال از این پژوهش مطالعه مورد محدوده بنابراین. بدست آمد انقالب خیابان

 آمد، میان به مطالعه مورد محدوده از صحبت جا هر پس بنابراین زین. شده است داده افزایش

، موقعیت (1)تصویرتصویر زیر  .باشدمی ری و شوش ر،کارگ انقالب، های خیابان فاصل حد منظور

 دهد.محدوده مطالعه را نشان می
 

 

 
 

 پژوهش در بررسی مورد هایداستان و هارمان . معرفی 2-2

مشاهده  4پرداخته شده است که در جدول شماره  رمان 11 تحلیل و بررسی به پژوهش این در

 :شودمی
 های مورد بررسی: فهرست رمان ها و داستان 4جدول 

 
 (1396منبع: )قاسمی، 

های مورد بررسی به تحلیل محتوای محتوای آنها پرداخته شده است. باتوجه پس از معرفی رمان

های بررسی شده شود که تمامی رمانها، این نتیجه حاصل میها و داستانبه تحلیل مطالب رمان
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های آنها باشند اما زیرشاخهدبی میهای خیالی گردشگری امکان -های واقعیجزو دسته مکان

 ( بیان شده است.5متفاوت است. نتایج حاصل را در جدول صفحه بعد )جدول شماره 
 : دسته بندی رمان ها و داستان ها5جدول 

 هاها و داستانبندی رمان دسته بندی

 رمان ردیف
دسته بندی 

 گردشگری ادبی

های سازنده مولفه
 گردشگری ادبی

 یی شده از رمان هاتصاویر بازنما

1 
هشت و 

 چهل و چهار
 مکان های واقعی

 محل آفرینش آثار 
  توصیف فضاهای

موجود در گذشته که 
امروزه به شکل قدیم خود 

 نیستند.
ده  

 ش
ی

مای
ازن

ر ب
وی

ص
ت

 از
ی

وس
رد

ن ف
ابا

خی
 

 مکان های واقعی من او 2

توصیف فضاهای موجود در 
گذشته که امروزه به شکل 

 قدیم خود نیستند.

ی  
مای

ازن
ر ب

وی
ص

ت
 از

ده
ش

اد 
 آب

ی
خان

 

3 
خاطرات 
 پراکنده

 مکان های واقعی

توصیف فضاهای موجود در 
گذشته که امروزه به شکل 

 قدیم خود نیستند.

ده  
 ش

ی
مای

ازن
ر ب

وی
ص

ت
ول

انب
ست

ن ا
ابا

خی
از 

 

 مکان های واقعی دو دنیا 4

توصیف فضاهای موجود در 
گذشته که امروزه به شکل 

 قدیم خود نیستند.

5 
شب های 

 تهران
 مکان های واقعی

توصیف فضاهای موجود در 
گذشته که امروزه به شکل 

 قدیم خود نیستند.

- 

 مکان های واقعی گذر ایلچی ۶

 محل مرگ و دفن 
  توصیف فضاهای

موجود در گذشته که 
امروزه به شکل قدیم خود 

 نیستند.

 
 

ی
لچ

 ای
اغ

ب
- 

یم
قد

ت 
ار

سف
ی 

لچ
 ای

ذر
ر گ

 د
قع

 وا
یه

وس
ر

 

7 
ان، شهر تهر

 بی آسمان
 مکان های واقعی

توصیف فضاهای موجود در 
گذشته که امروزه به شکل 

 قدیم خود نیستند.

- 

8 

روزی، 
روزگاری در 

 طهران

 -مکان های واقعی
 مکان های خیالی

  توصیف
فضاهای موجود در گذشته 
که امروزه به شکل قدیم 

 خود نیستند.
  تجلی

  فضای نمایشنامه

از 
ده 

 ش
ی

مای
ازن

ر ب
وی

ص
ت

زار
ه 

الل
ن 

ابا
خی

 

9 
داستان 
 جاوید

 مکان های واقعی

توصیف فضاهای موجود در 
گذشته که امروزه به شکل 

 قدیم خود نیستند.
 

ه  
حل

ز م
ه ا

شد
ی 

مای
ازن

ر ب
وی

ص
ت

ج
گل

سن
- 

ی 
خان

طر
ه 

رچ
ازا

ب
ک(

مال
لم

را
عی

)م
 

 مکان های واقعی دل کور 10

توصیف فضاهای موجود در 
ته که امروزه به شکل گذش

 قدیم خود نیستند.
 

11 
بازگشت به 
 درخونگاه

 مکان های واقعی
توصیف فضاهای موجود در 
گذشته که امروزه به شکل 
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 قدیم خود نیستند.
 

 منبع: )همان(

 . نتایج و یافته های پژوهش3

 ناصری حصار محدوده در شاعران و نویسندگان هایخانه و ها. پاتوق1-3

. شده است پرداخته تهران تاریخی بافت کسبه و ساکنین از نفر 15 با مصاحبه به بخش این در

 تاریخی بافت در نویسندگان و شاعران قدیمی هایخانه یافتن مصاحبه دسته این از حاصل نتایج

 پرداخته شده است. آنها معرفی ( به2)تصویر شماره  زیر هاینقشه در که شد تهران

 

 

 
 

 دوده طراحی. معرفی مح 2-3

های توصیفی در ای تولید شده که در آن پهنهبرای تعیین محله استراتژیک برای طراحی، نقشه

(. نتایج حاصل از این پهنه بندی، اینگونه بود که، 17-4نقشه شماره ) هر رمان را مشخص شده است

های قسمترمان داستان جاوید، گذر ایلچی، دل کور و بازگشت به درخونگاه، به توصیف  4در 

متفاوتی از محله سنگلج پرداخته شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که این محله در بین 

، بسیار حائز اهمیت بوده است. بنابراین محله ثار آنها در این پژوهش بررسی شدهنویسندگانی که آ

( نشان 3ره انتخاب گردیده است که در تصویر زیر )تصویر شما سنگلجطراحی این پژوهش، محله 

 داده شده است.
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 سنگلج محله . شناخت3-3

 4قالب نقشه تحلیل یکپارچه در تصویر  که دراین بخش به شناخت محله سنگلج پرداخته،  در

 برای این محله ارائه گردیده است.
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 . بحث و نتیجه گیری4

 ادبی گردشگری رویکرد با سنگلج محله . طراحی1-4

طراحی محله سنگلج، با استفاده از ابزارهای طراحی بدست آمده و نکات کلیدی  در این بخش به

هایی را ها پرداخته شده است. در ابتدا راهبردها و سیاستها و داستانحاصل از تحلیل محتوای رمان

(، در انتها 5مسیر گردشگری را در محله سنگلج معرفی )تصویر 3و پس از آن  (۶ارائه )جدول 

 نقطه استراتژیک طراحی شده در محله ارائه گردیده است. ۶بعدی حاصل از تصاویر سه 
 : دسته بندی رمان ها و داستان ها6جدول 

 
 هاها و داستان: دسته بندی رمان6ادامه جدول 

  سیاست ها راهبردها اهداف
بهبود تصویر جهانی 

از شهر تهران و 
تقویت جریان 

گردشگری محلی، 
 ملی و فرا ملی

ارتقای گذشته تاریخی 
 محله سنگلج

ها رهها و یادوابرگزاری جشن
متناسب با آیین گذشته محله 
جهت معرفی این باقت تاریخی 

های محلی، ملی و در مقیاس
  فراملی

اطالع رسانی و 
دسترسی به 

 اطالعات

دسترسی آسان به 
اطالعات و سوابق 

 تاریخی محله

تدوین بروشورها و کاتالوگ ها و 
کتابچه هایی جهت معرفی بافت 

 تاریخی محله سنگلج

 

های اینترنتی یتطراحی سا
 گردشگری جهت معرفی 

های تاریخی ها و پتانسیلجاذبه
 محله

افزایش کارایی در 
 مقیاس محلی

تامین نیازهای روزانه 
ساکنین در گذر های 

 موجود

های داخل تبدیل فعالیت
های محلی بازارچه به فعالیت

های گذر معیر به )کفش فروشی
 قصابی، نانوایی و...(

 

م هویتی احیا و تداو
و شخصیت تاریخی 

 محله

باززنده سازی عناصر و 
اماکن تاریخی محله با 
استفاده از بازنمایی 
 های گردشگری ادبی

 شناسایی ابنیه تاریخی با ارزش

 

استفاده از هنر عمومی جهت 
احیای مکان رویداد های 

 تاریخی

احیای محور فرهنگی، 
تاریخی و گردشگری 

 درون بافتی

ی تاریخی محور احیای گذرها
 طرخانی، معیر و...

ایجاد مسیرهای گردشگری 
تاریخی و ادبی به روایت تاریخ 

 قدیم
ها، عناصر کالبدی استفاده از نام

و .. گذشته در مسیرهای 
 پیشنهادی

  سیاست ها راهبردها اهداف
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 : دسته بندی رمان ها و داستان ها6ادامه جدول 

ارتقای ایمنی 
 و امنیت

ایش حس امنیت و افز
 ایمنی در فضا

حفظ کاربری مسکونی بافت به عنوان 
 کاربری غالب

 
 

ایجاد فعالیت های فعال در شب به 
خصوص در محور طرخانی، 

 امجدالدوله، وزیردفتر و...

 ها در محورهای اصلیاختالط کاربری

اختصاص اراضی بایر و متروکه و 
های فعالیت  ها و مخروبه به کاربری

های مورد نیاز ساکنین و فعالیت
 گردشگری

 افزایش روشنایی محله

بهبود خاطره 
انگیزی در 

 محله

ثبت و انتقال خاطرات 
 جمعی

هایی که موجب افزایش ایجاد کاربری
خاطره در گردشگران شود )اقامتگاه 

 گردشگری، کافه و...(

 

 ها در محلهبازنمایی مکان رویداد

ای تقویت فضاه
عمومی و شناسایی 
 پاتوق های محلی

های موضوعی در تعریف پارک
 فضاهای سبز محله

-طراحی فضاهای باز و احیای پاتوق

 های محلی قدیمی

بهبود احساس 
 مکان

ارتقای سطح اجتماعی 
 زندگی ساکنین

 تامین فضاها و امکانات رفاهی محله

 

ایجاد فضاهایی جهت گذران اوقات 
 فراغت

 تقای میزان همبستگی ساکنینار

ارتقای مشارکت 
ساکنین در امور 

شهری و مشکالت 
 محله

ها و استفاده از ساکنین در جشن
 رویداد های محلی

های شورایاری محله و بهبود فعالیت
کمک گرفتن از ساکنین در آن 

 فعالیت ها

بهبود کالبد 
 محله

 احیای کالبد تاریخی
 در نماها استفاده از مصالح گذشته

 

طراحی نماها با الهام از نماهای 
 تاریخی گذشته

 افزایش انعطاف پذیری
های تاریخی محله استفاده از مکان

مشارکتی و  -برای امور فرهنگی
 اجتماعی

  سیاست ها راهبردها اهداف

افزایش حضور 
 پذیری

 ریارتقاء پیاده مدا

ایجاد محورهای پیاده در گذرهای 
 تاریخی )درخونگاه، طرخانی و معیر(

 

های جذاب و طراحی پیاده راه
 سرزنده

کف سازی و جانمایی مناسب مبلمان 
در فضاهای مکث )درخونگاه، طرخانی 
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ها به گذر طراحی و نقاط طراحی که در ها و داستانهای باال و نکات رماناز هم پوشانی نقشه

 . آیددست میبه ( مشخص شده اند ۶های صفحه بعد )تصویرنقشه

 

 
 ادبی گردشگری رویکرد با سنگلج محله طراحی از بعدی سه . تصاویر 6-2

( جهت طراحی محله سنگلج با رویکرد گردشگری ادبی ارائه شده 7تصاویر زیر )تصویر شماره 

 است.

 و...(

ایجاد حمل و نقل سبز 
 درون محله ای

اختصاص پارکینک عمومی در پوسته 
 تاریخی محلهبیرونی بافت 

اختصاص سرویس های رایگان حمل 
و نقل پاک و مناسب بافت تاریخی 

 برای ساکنین و گردشگران
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 . جمع بندی6

 مهمترین عنوان به زنده تاریخی هایبافت و باشدمی آن هویت شهر، کیفی جنبه مهمترین

 که هستند بسیاری معنوی و مادی فرهنگی باارزش میراث برگیرنده در شهر تیهوی هاینشانه

 .باشندمی خوب شهر یک ایجاد به قادر تداوم درصورت

    کمک فرهنگی توسعه اهداف پیشبرد به گردشگری، صنعت و تاریخی های بافت بین پیوند

 یا شده فراموش رسوم و سنن احیای و محلی اجتماع رفاه و معیشت وضعیت بهبود موجب و کندمی

 را فرهنگی ارتباط از شکلی جذاب، و خالقانه ای شیوه با ادبی گردشگری. شودمی فراموشی، حال در

 آن هایالیه گذاری هم روی از و پرداخته تاریخی هایبافت روایات بازخوانی به که شودمی منجر

 .بخشدمی قوت را آن ساختاری شکل و شناخته را شهر ساختاری ضعف
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 در شده ارائه تفسیرهای طریق از بازدیدکنندگان کنجکاوی حس برانگیختن با ادبی گردشگری

 گردشگری. دهدمی افزایش را متن از مخاطب شناخت و داده افزایش را فرهیختگی جریان محل،

 داده افزایش را وی دلبستگی احساس طریق این از و دهدمی افزایش را مکان از انسان استفاده ادبی،

 پیدا معنا مخاطب برای مکان که جایی تا. کندمی مکان های پیچیدگی درگیر را او احساسات و

 فرهنگی تنوع و محلی هایارزش مدافع ادبی گردشگری. کندمی ایجاد عاطفی ارتباط و کندمی

 در ادبی گردشگری. مکان به دلبستگی یعنی این و کندمی فرد منحصربه را هامکان رواین از باشدمی

 فرد که چرا. باشدمی نیز مکان به دلبستگی از باالتر مراحلی ایجاد به قادر حتی محلی افراد مورد

 و عشق و شودمی تعهد دچار مکان به نسبت هویت احساس و خودی محل شناخت افزایش با محلی

 .شودمی نیز مکان کیفی ارتقاء به منجر این و یابدمی افزایش مکان به نسبت او شور

 گردشگری مقوله براین در یک نتیجه گیری کلی از این پژوهش میتوان بیان کرد که نگاهبنا

 و روایات بلکه نیست، علمی مشاهدات و اظهارات به تنها تاریخی، های بافت های جذابیت به ادبی

 پتانسیل که تاریخی هایبافت با ارتباط در گردشگری توسعه. دارند پررنگی نقش آن در هاداستان

 بدین ها این همه. گذاردمی ما روی پیش را بخشی هویت از ای تازه ابعاد دارند ادبی شگریگرد

 است، روایات از سرشار که زنده تاریخی بافت یک با برخورد در شهری طراح یک که است، معنی

 جاری رویدادهای و تاریخی هایقصه ببیند، بافت امکانات و ها فرصت عنوان به را روایات این باید

 حس ایجاد به و بدهد شکل تغییر کالبد به را هاآن هماهنگ، و ساده صورت به و بخواند را مکان

 .بپردازد آن کیفی ارتقاء و مکان
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