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رامگاهها ومقبره های مشاهیر برباززنده سازی محله ای وتوسعه شهری با آبررسی اثرات احیاء 

 استفاده از مدل سوات

 (آرامگاه خواجه علی ابن الحسن سیرجان)نمونه موردی 

 
 معماری دانشگاه آزاد سیرجان ،مسلم احسانی ،   کارشناس ارشد 

 سیرجانمنطقه دو  شهرداری. اس.کارشناس جی آی

09132782679 me.ehsani6668@gmail.com 

 سمیه محمدی آباده ، کارشناس ارشد برنامه ريزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان ،
 سیرجان منطقه يک شهرداری.اس.آی.مسئول واحد جی

mohammadisamin@yahoo.com 

 مهدی محمدی نژاد ، کارشناس ارشد برنامه ريزی شهری دانشگاه آزاد سیرجان ،
 شهرداری سیرجانمديرعامل بافت فرسوده 

 

 

 

 چكیده 
 باعث و داشته نگه دور ها گزندآسیب از را آن که است آن تاريخی هويتالزمه ساختاری و کالبدی هر منطقه ای          

 خالء با مناطق اين  رويكردها و مشكالت برخی خاطر به عمدتا ولی. گردد می هايی بافت چنین پويايی و ماندن زنده

ان به عدم تمايل مردم به زندگی در اين بافت ها اشاره نمود که تو می جمله از که اند گرديده رو روبه معنايی و هويتی

. برای هويت بخشی دوباره به اين مناطق باززنده سازی و ساماندهی بافت فرسوده از شرايط الزم و ضروری آن می باشد

رسوده و قديمی می تواند ضمن باززنده سازی بافت های ف مقابر مربوط به مشاهیر برجستهعناصر فرهنگی مثل آرامگاه و 

که  سیرجان به آنهاهويت بخشد که وجود آرامگاه خواجه علی بن حسن از عارفان قرن چهارم هجری در محله مكی آباد

به  ارامگاهاثرگذاری اين  به تحقیقدر اين  يكی از اين عناصر می باشد ودچار فرسودگی کالبدی و فرهنگی شده است 

 حله ای پرداخته خواهد شدم فضايی باززنده سازی فرهنگی و کالبدی

 

 آرامگاه،بافت فرسوده،توسعه شهری،آنالیز سوات،سیرجان: های کلیدی واژه
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  مقدمه -1
بافتهای قديم به عنوان هسته های اصلی شكل گیری شهرهای کهن ايرانی، کارايی خود را از دست داده و با انواع بحرانهای   

عواملی چون بعد نظری تجزيه و تحلیل نظريه های توسعه کالبدی در بافتهای قديم شهری مواجه گرديده است حال آنكه 

پاسخگويی به نیازهای جمعیت رو به تزايد، اهمیت بار فرهنگی اين بافتها،  عنواناين بافتها در کالبد شهرها به  شهری، اهمیت

ز اين بافتها، اهمیت و لزوم خدمات رسانی به اين وجود عناصر و المانهای با ارزش تاريخی و میراثی، مشكالت ترافیكی حاصل ا

مناطق در زمان بحران، قطعیت خطر وقوع زلزله و عدم امكان پیشگويی زمان وقوع زلزله، استفاده از سیستمهای جديد برنامه 

بافت جه به اينكه وباتو ريزی و پردازش اطالعاتی، لزوم حفظ، بهسازی و نوسازی اين نوع از بافتهای شهری را دو چندان می سازد

جديد به  زندگی فرهنگ با نادرست آمیختگی دلیل به و گرفته شكل فرهنگی و اجتماعی –قديمی شهرها بنا به داليل اقتصادی 

از مسائل عمده ای که در بی هويتی بافت های فرسوده موثر است می توان به عدم  وتدريج هويت خود را از دست می دهند 

اين امر چهره ای بی  کهوجود نظمی ساختاری که دست ساکنین را در سیمای محل سكونت خود باز می گذارد، اشاره نمود

 دور ها گزندآسیب از را آن که تاس آن تاريخی هويت ،الزمه ساختاری و کالبدی هر منطقه ای  .هويت به بافت بخشیده است

 مناطق اين  رويكردها و مشكالت برخی خاطر به عمدتا ولی. گردد می هايی بافت چنین پويايی و ماندن زنده باعث و داشته نگه

که  ايل مردم به زندگی در اين بافت ها اشاره نمودتم عدم به توان می جمله از که اند گرديده رو روبه معنايی و هويتی خالء با

. برای هويت بخشی دوباره به اين مناطق باززنده سازی و ساماندهی بافت فرسوده از شرايط الزم و ضروری آن می باشد

عناصر فرهنگی مثل آرامگاه و مقابر مربوط به مشاهیر برجسته می تواند ضمن باززنده سازی بافت های . (11،ص1831حبیبی،)

 د آرامگاه خواجه علی بن حسن از عارفان قرن چهارم هجری در محله مكی آبادفرسوده و قديمی به آنهاهويت بخشد که وجو

 يكی از اينکه دچار فرسودگی کالبدی و فرهنگی شده است  سیرجان

                                                            .میباشدعناصر                                                                                                                      

                             

 

 مبانی نظری  -2
    وکهن شهری بافت فرسوده-الف 

فرسودگی کالبدی، عدم  به عرصه هايی از محدوده قانونی شهرها اطالق میشود که به دلیل وقديمی بافت فرسوده شهری 

مناسب از دسترسی سواره ، تاسیسات و خدمات و زير ساخت های شهری آسیب پذيز بوده و از ارزش مكانی، برخورداری 

در يک جمع بندی نهايی و محیطی نازلی برخوردارند بافت فرسوده به سبب فرسودگی در کلیت با يكديگر وجوه مشترکی دارند

           می توان اهمیت بافت کهن را به شرح زير ارائه کرد 

 :بعد نظری تجزيه و تحلیل نظريه های توسعه کالبدی در بافت های قديم شهری  - 

اولیه پیدايش اين شهر ها در  تئوری های توسعه شهری با محوريت بافت های کهن شهری و هسته های بسیاری از نظريات

 تارتباط اس

قد و ارزيابی آن جهت ارتقاء مبانی و الگوهای تجزيه و تحلیل الگوهای فعلی مالک عمل سازمان های اجرايی همراه با ن -

 .اجرايی توسعه در بافت های کالبدی شهری 

 :اهمیت اين بافت ها در کالبد شهرها به عنوان قلب تپنده اقتصادی  -
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اکثر بافت های قديمی کشور در اطراف محورهای ساختاری و اصلی شهر و نیز بازارهای سنتی و راسته های تجاری قرار گرفته 

 .و فرسودگی کالبدی و عملكردی آن دير يا زود به اين مراکز تسری می يابد 

قديمی ، الگوهای رفتاری  ناشی از وجود عناصر با ارزش فرهنگی و يادمانی همچون مراکز آموزشی : اهمیت بار فرهنگی  -

چرا که میراث فرهنگی شامل آثار ... سنتی و تقويت رفتارهای مشارکتی مردمی در فضاهايی چون سبزه میدان ها و غیره و 

انسان در طول تاريخ می باشد و با شناسايی آنها زمینه شناخت هويت و خط باقی مانده از گذشتگان است که نشان گر حرکت 

،  1812میراث فرهنگی ، )حرکت فرهنگی جوامع میسر می گردد و از اين طريق زمینه های عبرت برای انسان فراهم می آيد 

 (.1ص

 وجود عناصر و المان های با ارزش تاريخی -

 کلیسا ، حسینیه ، مراکز تاريخی چون رختشوی آرامگاهها،ع و امامزاده ، تكايا ،ناشی از وجود مراکز مذهبی چون مسجد جام

                         . خانه ها ، حمام های سنتی ، زورخانه ، کاروان سراها ، ديوان های اداری

 

 در ،ه ها و شخصیت ها ضمن بررسی نظري باززنده سازی بناها و شهرهای تاريخی در اثر با ارزش دکتر محمد منصورفالمكی  

 فضاهای از ، محیط با پیوند و معماری بخش در فرسوده، بناهای بررسی روش تاريخی، بناهای سازی باززنده تكاملی سیر

 منفرد بناهای از ، تاريخی شهرهای تخريب و فرسودگی عوامل ، مسكونی مراکز توسعه و رشد مراحل ، زيستی فضای تا کالبدی

.  نمايد می ارزيابی و بررسی را شهرسازی بخش در آن شالوده تغییر و تاريخی شهری های بافت شناخت ، شهری  های بافت تا

 های طرح ، تزئینی های طرح  ، فنی و بهداشتی های طرح چون هايی روش تاريخی شهرهای سازی باززنده جهت فالمكی

                                                                                     (                                             81، ص 1811فالمكی ) .يدنما می ارائه را شهری مرمت جامع طرح و محدود فضای مرمت ، بازسازی

 شناخت منطقه مورد مطالعه  -8

شهری که . جايی ديگر به حیات خود ادامه دادباز هم در . در حمله تیمور با خاک يكسان شد، افغانها آنرا غارت و ويران کردند

رونق و اعتبار خود را پیوسته حفظ نموده و امروز يكی از شهرهای مهم استان . مرتبه جايش عوض شد، اما هنوز پا برجاست 8

 .کرمان است

ق .ه 191سال کیلومتری در جنوب شرقی شهر فعلی و در محل قلعه سنگ می باشد و تا  9محل شهر قديم سیرجان در فاصله 

موقعیت دوم شهر در باغممید قرار گرفت . در حمله تیمور نابود شد و مردم به محل ديگری بنام باغممید منتقل شدند.آباد بود.

اين محل نیز در زمان هجوم محمود افغان ، به . ساختند و زندگی را از سر گرفتند.... و مردم بر روی خرابه ها ، بازار، مسجد و 

 .و خراب می شود و از رونق می افتدکرمان تاراج 

يعنی زمان . ق.ه 1211که در سال . است( باغمبید)موقعیت سوم شهر که مكان فعلی می باشد، در جنوب همان موقعیت دوم 

 .به سمت جنوب بنا گرديد( باغممید)سلطنت آقا محمد خان قاجار و با گسترش موقعیت دوم 
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 جانموقعیت شهر سیر: 1شكل شماره 

کیلومتر مربه مساحت درجنوب غربی استان کرمان و در تقاطع راههای چهار استان 11431موقعیت فعلی شهرستان سیرجان با 

اين .بندرعباس واقع شده که ويژگی بسیار مناسبی رابدست اورده است -فارس،کرمان،هرمزگان ويزد ودرمسیر اصلی تهران

حله مورد مطالعه در اين تحقیق محله مكی آباد میباشد که در جنوب غربی متر ارتفاع دارد و م 1181شهرستان از سطح دريا 

مترمربع که ازشمال به بلوار شیراز وجاده اصلی سیرجان شیراز وشهرک فدک ،محله 1111191 شهرستان سیرجان با مساحت 

اهد جاده اصلی تهران بندر دهیادگار و از جنوب به بلوار غدير و شهرک کوثر،شهرک اژدروفیروزاباد واز شرق به کمربندی ش

 .عباس و شهرک نظام مهندسی،شهرک امام حسین واز غرب به  زمین های کشاورزی معروف به نصراباد محدود میشود

 

 
 محدوده محله مكی اباد: 2شكل شماره 

 روش شناسی تحقیق  -8
محدود شهری ، خواص و پتانسیل  آنالیز سوات به صورت ماتريس ابزار قدرتمندی است برای تفكیک خواص و پتانسیل های 

محل يا بخش مورد بررسی را می توان در عناوين يا عوامل مختلف بررسی کرد و کلیه نقاط ضعف و تهديدهای محیط را نیز 

طبقه بندی نمود با استفاده از اين ماتريس می توان نقاط قوت و ضعف فرصت و تهديد محدوده موردبررسی رابر اساس مولفه 

اين ماتريس برای طرح کاربردی بیش از يک گزارش ساده در موردمنطقه داشته و بیش از آنچه .  گردآوری کرد های ذکر شده

نتیجه اين آنالیز خالصه ای از پتانسیل های سايت جهت دسترسی به توسعه را ارائه کرده و مداخالت . به نظرمی آيد مهم است 

 .می کنديا اعمال الزم برای رسیدن به اهداف طرح را مشخص 
 

  هاه تجزيه و تحلیل داد

در اين بخش بر اساس بررسی های میدانی و مطالعات اسنادی و همچنین مصاحبه و مشاهده نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ،  

تهديد محدوده بافت قديم سیرجان بر اساس مولفه های عملكردی و زيبايی شناختی  شناسايی و در قالب جداول مشخص  

 .قرار گرفته است  مورد تجزيه و تحلیل

 

 فعالیت    و کاربری -عملكردی مؤلفه تحلیل: 1جدول شماره                            
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 کاربری و فعالیت -تحلیل مؤلفه عملكردی 

حضور مراجعه کنندگان وگردشگران به آرامگاه خواجه علی ابن  - قوت 

 الحسن و رونق کسب وکاروفعالیت در اين محله

های تمرکز  حضور ارامگاه در محله به عنوان يكی از  محل -

 اجتماعی و مراکز فعال عملكردی -های فرهنگی فعالیت

 

از هم گسیختگی بافت بدلیل ناهمگن بودن فعالیت ها و فقدان  - ضعف

 ساختار منسجم عملكردی

به دلیل حاشیه ای بودن محله از کاربری های خدماتی رفاهی  -

 برخوردارمیباشدکمتری 

 عدم استفاده و بهره گیری مناسب از بسترهای -

ايجادکاربری های فرهنگی گردشگری بخصوص در بخش تاريخی 

 (ارامگاه خواجه علی ابن الحسن)محله 

های بالاستفاده در سطح محدوده بافت فرسوده و  حضور زمین - فرصت

 های مورد نیاز  فرصت تزريق کاربری

 ی های خدمانی موردنیاز محلهامكان ايجاد کاربر-

های خدمات رسان شهری به وضعیت  عدم توجه مسئولین و ارگان - تهديد

محل که به طبع شاهد ادامه روند کنونی ساخت و سازها و فاقد 

ها به معضلی برای شهر  امكانات گرديدن اين محالت و تبديل آن

 .سیرجان و فرسودگی بیشتر آن خواهیم بود

ها در حوزه پیرامونی بازار و کشیده  بارگذاری فعالیتادامه افزايش  -

های  های تجاری و خدمات تابعه آن به داخل بافت شدن کاربری

های ناشی از آن در سطح محالت مسكونی و  مسكونی و مزاحمت

 .ها عدم توانايی تأمین نیاز به ساخت ها و تجهیزات مورد نیاز آن

 
 

 

 

             رشبكه دسترسی و معاب-عملكردیتحلیل مؤلفه : 2جدول شماره

 شبكه دسترسی و معابر -تحلیل مؤلفه عملكردی 

همجواری ارامگاه با ورودی غربی شهر سیرجان که باعث - قوت

 جذب مسافر وگردشگر شده وباعث پويايی محله میشود

ها در سطح درون  نبودن سلسله مراتب مناسب دسترسی - ضعف

  محله ای

بودن برخی از معابر که امكان خدمات رسانی به باريک  -

 سازد ها را با مشكل مواجه می های واقع در اين محدوده پالک

 های اصلی شهر جواری محله  با شريان مزاحمت ناشی از هم -

های شهری و خصوصاً کفسازی  کیفیت نامناسب زيرساخت -
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 های درون محلی معابر به ويژه در شريان

 

های پیاده و نبود امنیت و ايمنی برای  رسیتعريف نشدن دست -

 اين شكل از عبور و مرور در سطح شهر

 دشوار بودن دسترسی ساکنین ساير محالت  مرکز شهر -

 

امكان تعريف و طراحی ورودی برای محله از سمت شمال - فرصت

 محله در جوار ارامگاه

 

به دلیل سرانه باالی جمعیتی در اين محله وعدم - تهديد

زيرساختهاومعابر مناسب باعث ايجاد ترافیک عبوری در سطح 

 محله میشود

 
             کالبدی -تحلیل مؤلفه زيبايی شناختی: 8 جدول شماره                             

 

 کالبدی -مؤلفه زيبايی شناختی لیلتح 

هماهنگی نسبی ارتفاع ابنیه به دلیل وجود  - قوت 

 يک و دو طبقه های عمدتاً ساختمان

  تر در ساخت و سازهای اخیر استفاده از سازه مقاوم -

کمبود قطعات ريزدانه در بافت و عدم وجود فرسودگی  -

 ناشی از ريزدانگی

ناپايداری ابنیه به دلیل سازه نامقاوم به کار رفته در  - ضعف

 ها آن

 فرسوده بودن و قدمت باالی اکثر ابنیه درون محالت -

به کالبد ارامگاه ومخروبه بودن اين بناکه عدم رسیدگی -

 باعث ازبین رقتن حس تعلق مكان میشود

يكنواختی بافت به دلیل ارتفاع کم ابنیه و عدم وجود  -

 تأکیدات ارتفاعی در بافت

امكان احیاء کالبدارامگاه وايجادفضاهای موردنیازمحله - فرصت

 درجوارارامگاه بهدلیل وجود زمین های باير

عدم استفاده از روش های ساخت بنا متناسب بااقلیم - تهديد

محله و منطقه به دلیل پايین بودن وضعییت اقتصادی 

 ساکنین محله

 
 بافت تاريخی و عناصر تاريخی با ارزش -تحلیل مؤلفه زيبايی شناختی:  4جدول شماره  

بافت تاريخی و  -تحلیل مؤلفه زيبايی شناختی 

 عناصر تاريخی با ارزش

وجود عناصر تاريخی و بافت با ارزش تاريخی در محدوده  - قوت
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 بافت فرسوده

پیوستگی عناصر تاريخی و امكان مديريت واحد بر  -

 های با ارزش مجموعه

وجود الگوهای معماری بومی که منطبق با شرايط خاص  -

 .باشند اقلیمی، جغرافیايی شهر سیرجان می

 سطح محلهای عناصر با ارزش تاريخی در  نقش نشانه -

 وقفی بودن اکثر اراضی اطراف - ضعف

 ارامگاه وعدم اقدام جهت احیاء وباز زنده سازی 

عدم نظارت مستمر برای حفظ اين بنا و جلوگیری از  -

 تخريب و از بین رفتن آن

 

استفاده از عناصر و بافت تاريخی جهت سرزندگی و فعال  - فرصت

گردشگری و های  نمودن محالت و همچنین ايجاد زمینه

 اشتغال و تقويت هويت

از بین رفتن و تخريب آثار تاريخی و با ارزش توسط بی  - تهديد

 ها توجهی مسئولین و وقفی بودن آن

 تخريب آثار با ارزش در روند ساخت و سازهای اخیر -

 

 نتیجه گیری  -4
اين امر بی سازمانی ،عدم تعادل ،عدم تناسب، بی امروزه توسعه شهری امری اجتناب ناپذيراست که اثرات منفی  عدم توجه به  

قوارگی و مشكالت کالبدی از جمله عدم برخورداری از سیستم سازه ای مناسب و ناهنجاری های  بصری و زيبايی شناسی را 

 با نادرست آمیختگی دلیل به و گرفته شكل فرهنگی و اجتماعی –بافت قديمی شهرها بنا به داليل اقتصادی  شامل می شود

قديمی و فرسوده دارای اهمیت زيادی از لحاظ  های بافت. دهند می دست از را خود هويت تدريج به جديد زندگی فرهنگ

ناشی از وجود عناصر با ارزش فرهنگی و يادمانی همچون مراکز آموزشی قديمی ، الگوهای تاريخی و فرهنگی می باشند که  

چرا که میراث ... ی در فضاهايی چون سبزه میدان ها و ارامگاه ها غیره و رفتاری سنتی و تقويت رفتارهای مشارکتی مردم

فرهنگی شامل آثار باقی مانده از گذشتگان است که نشان گر حرکت انسان در طول تاريخ می باشد و با شناسايی آنها زمینه 

رامگاه خواجه علی ا و مرمت انتايج تحقیق نشان می دهد که احی .شناخت هويت و خط حرکت فرهنگی جوامع میسر می گردد

                                                                                                                                                                                     :در اين محله ضرورت زيادی دارد بنا به داليل زير بن حسن سیرجانی
 امكان بهبود ساختار کالبدی بدلیل وجود قطعات باير و فاقد بنا 

 استفاده ازعملكرد فرهنگی  جهت سرزنده نمودن فضاها، سكونت اقشار پايین دست و متوسط در بافت قديم  

لذا جهت بهبودبافت قديم سیرجان و محدوده مورد مطالعه پیشنهاد میشود که طرح بهسازی و نوسازی منسجم، تهیه و اجرا  

شود و با همكاری و مشارکت بخش خصوصی و دولتی ، که شهرداری بعنوان مهمترين و اثر گذارترين سازمان میتواند گامهای 

 .موثری در جهت رفع مشكالت بافت قديم بردارد
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 منابع -1

 
 ، بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری ، انتشارات دانشگاه کردستان  1831ث و ديگران ، رحبیبی ، کیوم -1

، ارتقاء کیفیت فضاهای شهری در فرآيند بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ،  1831عباس زادگان ، مصطفی ،  -2

 مجموعه مقاالت اولین همايش بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری ، مشهد 

سازی و ، حفاظت ارزش های شهری در بهسازی ، مجموعه مقاالت اولین همايش به1831  موجنی نژاد ، حسین ، -8

 نوسازی بافت های فرسوده شهری ، مشهد

 تهران  باززنده سازی بناها و شهرهای تاريخی ، انتشارات دانشگاه تهران ،  ،1811فالمكی ، محمد منصور ،  -4

، اثرات توسعه فیزيكی شهر يزد بر بافت قديم و راهكارهای ساماندهی و احیاء آن ، رساله برای 1831شماعی ، علی ،  -1

 دانشگاه تهران  اخذ دکتری ،

میدان آرامگاه شهر : نمونه موردی ) ، نقش آرامگاه در هويت بخشی به میدان های شهری 1892سجادزاده، حسن،  -1

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر( همدان 

    21رهای زيبا شماره نشريه هن( نمونه موردی محله نارمک)،محله مسكونی پايدار 1831عزيزی ، محمدمهدی ، -1

 

  (www.esup.sirjan.ir)،پارچه شهرسازی الكترونیکك،سیستم ي1892شهرداری سیرجان، -3
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