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BACKGROUND AND OBJECTIVES: This study aims to investigate the capacities of the 
culture-led regeneration components in the historical context of Urmia and present 

a strategy to enhance the identity and tourism development in this area. This article 
provides a framework for a culture-led regeneration in the historical context of Urmia 
with an emphasis on urban tourism. Theoretical literature has mentioned the cultural 
tourism approach as a reliable catalyst in culture-led regeneration programs. Successful 
experiences have shown that this approach can be used to boost the local economy while 
preserving the artistic and cultural heritage. Also, different religions and ethnicities have 
the potential to provide a special environment. As in the historical review of Bast in Britain, 
it was concluded that the social role of culture and art in improving cohesion and social 
interaction plays an important role in preserving the cultural customs and traditions of 
societies living in the old context.

METHODS: This study is considered applied research using a descriptive-analytical 
method. A bibliographic study of documents and field-survey methods have been 

used by means of questionnaires and observation tools to collect data. According to 
Cochran’s formula, the statistical population in the historical neighborhoods of Urmia and 
the size of the statistical sample is equal to 379 people. After explaining the conceptual 
model of culture-led regeneration, a questionnaire was developed and qualitatively 
evaluated by Likert evaluation and the Friedman test. The correlation test was statistically 
analyzed by the data obtained from the questionnaire.

FINDINGS: According to the conceptual model and based on the components derived 
from the literature on culture-led regeneration, the main components of the research 

can be divided into three categories: design-oriented, creativity-oriented, and community-
oriented. According to the results, the most effective urban regeneration components in 
the study area are 1- community-oriented, 2- creativity-oriented, and 3- design-oriented, 
respectively. Also, the effectiveness of urban regeneration indicators in the study area can 
be prioritized as 1- culture, 2- social, 3- physical, 4- participatory management, 5- visual 
perception, 6- economic, 7- functional, 8- motivational space, and 9- environmental. Also, 
the correlation test result shows a significant relationship between the perceptual index 
and managerial and social indicators, with a coefficient of 0.9, 10. With more and more 
efforts of officials and citizens to preserve the originality and identity of the area and by 
transferring the values to future generations, more social activities will be observed. The 
correlation coefficient between the physical and social indexes is equal to 0.15, indicating 
a relationship between these two indicators. In other words, by creating open spaces, 
we will increase socialization and social capital. We also see a significant relationship 
between cultural and environmental indicators with a confidence of 0.99. Suitable social 
environments can be created by preserving the environment and producing green spaces 
or complexes with different trees and urban agriculture. Also, garden museums can be 
created to envisage these two indicators due to a strong historical context. Also, there 
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was a significant relationship between the social and management indexes. Obviously, by 
informing the residents about the regulations and creating cultural neighborhood centers 
and recreational environments, more people will be actively present in the neighborhood, 
which will increase vitality, safety, and security in the community. The results indicate that 
the historical context of Urmia has a high potential in terms of the social development of 
cultural tourism, including cultural resources, events, and historical sites. Still, at the same 
time, as Chiardi and Hanigan believe, the deterioration of the context, separation from 
urban centers, and the existence of abandoned and defenseless spaces, are the obstacles 
to developing this type of tourism that slow down the regeneration process. 

CONCLUSION: Providing Three main paths are proposed as strategic goals to achieve 
the desired regeneration:

• Creating identifying, memorable, and green historical complexes (design-oriented).
• Creating participatory and competitive spaces based on creative industries (creativity-
oriented).
• Providing development based on participation, creating interactive spaces representing 
residents’ culture (community-based).
According to the results, historical contexts in Iran, including the historical context of 
Urmia, offer unique opportunities in terms of physical and architectural attractions and 
cultural diversity due to the existence of different religions, ethnicities, and traditions. 
However, the biggest obstacles to using their potential are severe shortages of tourism 
infrastructure and limited transient visions of urban managers. Therefore, it seems that 
the framework for tourism development in historical contexts is to offer long-term and 
step-by-step programs without hasty decisions, provide infrastructure, and change the 
short-term visions of urban management. Accordingly, four steps are presented to better 
achieve the desired goals in culture-led regeneration since the common processes are 
inefficient for tourism development and mobilizing culture-led regeneration programs. A 
coherent, pragmatic, step-by-step program should be designed and implemented on the 
basis of the local culture and art and the involvement of residents. At the same time, 
preserving the memory and identity of the original values of the context should not be 
overlooked.

HIGHLIGHTS:
- Presenting the proposed steps to achieve the reconstruction of the base culture at four 
levels.
- Conceptual model of culture-based regeneration, including the relationship between 
urban design dimensions and culture-based regeneration components.
- Presenting a model of spatial strategy and policy-making in the historical context of 
Urmia, taking into account the existing potentials and the historical and cultural context 
of the city, which uses local ideas and the presentation of cultural heritage to recreate and 
strengthen the spatial identity.
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نکات شاخص

- ارائه مراحل پیشنهادی دستیابی به بازآفرینی فرهنگ مبنا در چهار سطح.
- مدل مفهومی بازآفرینی فرهنگ مبنا شامل ارتباط ابعاد طراحی شهری با مولفه های بازآفرینی فرهنگ مبنا.

- ارائــه الگــوی اســتراتژی فضایــی و سیاســت گذاری بافــت تاریخــی ارومیــه بــا در نظــر گرفتــن پتانســیل های موجــود و زمینــة 
تاریخــی و فرهنگــی ایــن شــهر کــه بــا اســتفاده از انگاره هــای محلــی و عرضــه میــراث فرهنگــی، بــه خلــق دوبــاره و تقویــت 

هویــت مکانــی پرداختــه می شــود.

نحوه ارجاع به مقاله

* ایــن مقالــه برگرفتــه از پایان نامــه ارشــد نویســنده ســوم بــا عنــوان »تدویــن چارچــوب بازآفرینــی بافت هــای تاریخــی بــا رویکــرد فرهنــگ مبنــا 
)نمونــه مــوردی: هســته تاریخــی ارومیــه(« می باشــد کــه بــه راهنمایــی نویســنده نخســت و مشــاوره نویســنده دوم در دانشــگاه کردســتان انجــام 

گرفتــه اســت.

ــا رویکــرد فرهنگ مبنــا جهــت تحقق بخشــی  حبیبــی، کیومــرث؛ ایراندوســت، کیومــرث و شــیخ احمدی، احمــد. )1401(. چارچــوب بازآفرینــی بافت هــای تاریخــی ب
توســعه گردشــگری پایــدار؛ نمونــه مــوردی: بافــت تاریخــی ارومیــه، نشــریه علمــی معمــاری و شهرســازی ایــران، 13)1(، 123-105.

امروزه موضوع بافت  های تاریخی از موضوعات اصلی شهرسازی به حساب می  آید. بازآفریني فرهنگ  مبنا 
رویکردي جدید به بازآفریني شهري است که با بهره  گیری از ویژگي  های فرهنگی اجتماعي هر منطقه، 
به ساخت دوباره شهر و محله پرداخته و فضاي کالبدي و اجتماعي متمایزي خلق می  نماید. این رویکرد 
تأثیری مثبت بر اقتصاد و ایجاد اشتغال در شهرها دارد و مي  تواند موجب افزایش پیوستگي اجتماعي و 
صنعت گردشگری در شهر شده و میزان جرم و جنایت را کاهش دهد. صنعت گردشگری به  عنوان یکی از 
سودآورترین صنایع خدماتی نقش مهمی را در اقتصـاد کشـورها ایفـا می  کند و امروزه از آن به  عنوان صنعت 
نامرئی در روند جهانی شدن یاد می  شود. ارومیه به عنوان شهر ادیان و اقوام از مناطق مستعد گردشگری 
فرهنگی به شمار می آید که از توانمندی های باالیی برای جذب گردشگران برخوردا است. هدف از پژوهش 
حاضر بررسی ظرفیت های مولفه  های بازآفرینی فرهنگ مبنا در بافت تاریخی ارومیه است و ارائه راهبرد 
جهت افزایش هویت مندی و توسعه گردشگری در این محدوده است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن 
توصیفی تحلیلی است، برای جمع  آوری اطالعات از روش  های کتابخانه  ای- اسنادی و میدانی - پیمایشی با 
استفاده از ابزار پرسشنامه و مشاهده استفاده شده است. محدوده جغرافیایي و جامعه آماري پژوهش کلیه 
محالت بافت تاریخی ارومیه و حجم  نمونه آماری آن طبق فرمول کوکران برابر با 379 نفر می باشد. پس 
از تبیین مدل مفهومی بازآفرینی فرهنگ مبنا به تدوین پرسشنامه پرداخته شده و توسط ارزش گذاری 
طی لیکرت به بررسی کیفی و توسط آزمون فریدمن و آزمون همبستگی به بررسی آماری داده  های حاصل 
از پرسشنامه پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که تأثیرپذیری مولفه های 
بازآفرینی شهری در محدوده مورد مطالعه به ترتیب اولویت عبارت است از: 1- اجتماع محور، 2- خالقیت 
محور، 3- طراحی محور. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بافت تاریخی ارومیه پتانسیل باالیی را به لحاظ 
اجتماعی و توسعه گردشگری فرهنگی از جمله منابع فرهنگی و رویدادهای فرهنگی  و مکان  های تاریخی 
را داراست اما در عین حال همانگونه که چیاردی و هانیگان معتقدند، فرسودگی بافت، جدایی آن از مراکز 
جدید شهری و وجود فضاهای رها شده و بی دفاع و فضاهای فاقد طراحی با فضای نامناسب از موانع توسعه 

این نوع گردشگری و کُند شدن فرایند بازآفرینی بافت تاریخی ارومیه محسوب می  شوند.
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مقدمهمقدمه
وضعیــت  از  نمــودی  کهــن  شــهری  بافت هــای 
ــازی  ــاری و شهرس ــرات معم ــی و تغیی ــی و فرهنگ اجتماع
فن آوری هــای  و  ارزش هــا  مختلــف،  تاریخــی  ادوار  در 
زمــان خــود هســتند. بــا اســتفاده از رویکردهایــی همچــون 
ــد و  ــرات در کالب بازآفرینــی شــهری و بوجــود آوردن  تغیی
ــب  ــای متناس ــق فعالیت ه ــهری و تزری ــاارزش ش ــر ب عناص
ــب،  ــه مناس ــک پهن ــتر ی ــردم در بس ــای روز م ــا نیازه ب
ــرد.  ــت ک ــا حرک ــن بافت ه ــا ای ــتای احی ــوان در راس می ت
پوراحمــد و همکارانــش معتقــد هســتند رویکــرد بازآفرینــی 
ــی،  ــی، فرهنگ ــت اجتماع ــی از وضعی ــف بزرگ ــهری، طی ش
ــل  ــن دلی ــه ای ــرد. ب ــر می گی ــی را در ب ــادی و محیط اقتص
ــدار،  ــعه پای ــل »توس ــی مث ــا مفاهیم ــهری ب ــی ش بازآفرین
گردشــگری، حفاظــت از میــراث و آمــوزش و مشــارکت را در 
ــه بیــرون و بــی  ارتبــاط اســت. همچنیــن توســعه های رو ب
رویــه شــهر بــا ایــن رویکــرد در تضــاد هســتند چــون ایــن 
ــرد  ــش می گی ــعه از درون را در پی ــت توس ــرد سیاس رویک

 .)Pourahmad et al., 2010(
ــدن  ــرح ش ــش از ط ــوی پی ــر ماه ــگری از نظ گردش
فرهنگــی  امــر  یــک  اقتصــادی،  پدیــده ای  به عنــوان 
اســت. در واقــع یکــی از مهم تریــن منابــع درآمــدزای 
ــهر  ــا ش ــور ی ــی آن کش ــای فرهنگ ــگ و دارایی ه آن فرهن
 .)Abbaszadeh and Ishm, 2017: 99-100( اســت 
ــگری  ــت گردش ــقایی فعالی ــزدی و س ــی ی ــاد پاپل ــه اعتق ب
پویاتریــن  و  باارزش تریــن  از  یکــی  به عنــوان  امــروزه 
ــه  ــوی ک ــت. به نح ــرح اس ــان مط ــطح جه ــا در س فعالیت ه
تعــداد گردشــگران خارجــی و داخلــی و میــزان آن در ســطح 
 Papliyazdi and( ــت ــش اس ــه افزای ــته رو ب ــی پیوس جهان
ــگری  ــت گردش ــده صنع ــد فزاین ــا رش Saghaei, 2010(. ب
در دنیــا، گردشــگران عالقــه فزایندهــای بــه تاریــخ و میــراث 
 .)Omidvar, 2008: 26( فرهنگـــی از خود نشــان می دهنــد
ــرای توســـعه اقتصــاد محلــی  گردشــگری راهــی مناســب ب
ــه  ــب ب ــگری اغل ــع گردش ــود. در واق ــه می ش ــر گرفت در نظ
 عنــوان ابــزاری واقع بینانــه جهــت کســـب ارز خارجــی، ایجاد 
ــود  ــده می ش ــی دی ــرمایه گذاری خارج ــذب س ــتغال و ج اش
ــگری  ــت گردش )Booyens & Visser, 2010: 369(. صنع
ــه یکــی از ارکان اصلــی اقتصــاد تجــاری  در عصــر جدیــد، ب
جهــان تبدیــل شــده اســت و امــروزه از آن به عنــوان 
ــود  ــاد می ش ــدن ی ــی ش ــد جهان ــی در رون ــت نامرئ صنع
)Ghasemi et al., 2016: 32(. در چنــد دهــه گذشــته 
ــزی توریســم شــهری  ــی در برنامه ری ــل توجه ــرات قاب تغیی
ــی  ــی و آمریکای ــورهای اروپای ــت و کش ــاده اس ــاق افت اتف
ــود  ــادی خ ــام اقتص ــاخت نظ ــاز س ــه ب ــق ب ــن طری از ای
ــا  ــگری ب ــت گردش ــد )Wise, 2016: 30(. صنع پرداخته ان
توســعه فزاینــده ای مواجــه شــده و بســیاری از کشــورها از 
ایــن طریــق توانســته اند مشــکالتی ماننــد بیــکاری، کمبــود 
Farshid- ــند  ــود بخش ــن را بهب ــد پایی ــی درآم )ارز خارج

far and Pourkhiz, 2014: 67(. بــا توجــه بــه ســاختار 
ــه و  ــعه ای همه جانب ــو س ــاد ت ــرای ایج ــران ب ــادی ای اقتص
پایــدار و همچنیــن جایگزینــی منابــع جدیــد کســب درآمــد 
ــی  ــد اســتفاده از تمام ــی کشــور، نیازمن ــع نفت به جــای مناب

 Hosseini and Sazour,( امکانــات و قابلیت هــا هســتیم
ــوان  ــه به عن ــرای اینک ــای گردشــگری ب 120 :2011(. فضاه
ــه  ــگران قرارگرفت ــار گردش ــگری در اختی ــک کاالی گردش ی
و در فراینــد گردشــــگری بــه کار گرفتــه شــــوند، ضــرورت 
ــا کیفیــت ایــن فضاهــا از لحــاظ معیارهــای مختلــف  دارد ت
ــهای  ــرایط و ارزش ــده و ش ــی ش ــهری، بررس ــگری ش گردش
 Hatami Nejad et al., 2014:( باشــند  داشــته  را  الزم 
ــه  ــا ب ــگ مبن ــی فرهن ــر بازآفرین ــال اخی ــد س 153(. در چن
ــکالت  ــن از مش ــرون رفت ــرای بی ــد ب ــکاری جدی ــه راه مثاب
موجــود در بافــت هــای بــاارزش تاریخــی بــه حســاب می آیــد 
ــان بازآفرینــی در ســه حــوزه فیزیکــی، اقتصــادی  کــه جری
ــت  ــد اس ــزدی معتق ــد. ای ــد ش ــام خواه ــی انج و اجتماع
امــروزه، فرهنــگ نــه فقــط بــا توجــه بــه رســالت ذاتــی آن 
در ترویــج حقــوق انســانی و شــکل دادن بــه دانــش جمعــی و 
بهبــود کیفیــت زندگــی، بلکــه در ایجــاد اشــتغال، بازآفرینــی 
ــادی دارد.  طراحــی  شــهری و انســجام اجتماعــی نقــش زی
ــری در عمــل  ــا فعالیت هــای فرهنگــی و هن ــد ب شــهری بای
دارای رابطــه نزدیکــی باشــد. محورهــای فرهنگــی، تولیــدات 
فرهنگــی، رویدادهــای فرهنگــی، صنایــع خــالق و فرهنگــی، 
هنرهــای عمومــی، پــروژه هــای شــاخص فرهنگــی از جملــه 
ــی  ــگ در طراح ــر فرهن ــی ب ــی مبتن ــور بازآفرین ــاد ظه ابع
ــا  ــوان شــهری تاریخــی ب ــه عن ــه ب شــهری می باشــد. ارومی
بافتــی یکپارچــه و ارگانیــک و ســاختار کالبــدی و عملکــردی 
بــا محوریــت بــازار و عناصــری مثــل میــدان و مســجد جامــع 
ــارو تشــکیل شــده اســت.  ــا 7 دروازه و ب ــی ب و ارگ حکومت
ــخ دارای  ــول تاری ــه در ط ــری ک ــا و عناص ــی از ارزش ه برخ
ــای  ــرح ه ــیب ط ــد از آس ــد، بای ــته ای بوده ان ــش برجس نق
ــرای  ــتری ب ــه بیش ــده و توج ــان مان ــهری در ام ــعه ش توس
ادامــه جریــان زندگــی و جلوگیــری از فرســودگی کالبــدی و 
ــرد. هــم چنیــن برخــی آداب  عملکــردی آن هــا صــورت گی
ــد  ــز بای ــد نی ــاکنین دارن ــه س ــی ک ــوم و فرهنگ های و رس
ــی  ــر در پ ــش حاض ــردد. پژوه ــت گ ــد و تقوی ــظ، رش حف
بررســی مفهــوم بازآفرینــی شــهری و رویکــرد فرهنــگ مبنــا 
ــن  ــم چنی ــف و ه ــع مختل ــتفاده از مناب ــا اس ــول آن ب و اص
بررســی ارزش هــا و پیوســتگی ها و اجتماع هــای شــکل 
گرفتــه و هم زیســتی میــان ســاکنین )اقــوام و ادیــان 
مختلــف( می باشــد. در راســتای ایــن رویکــرد، شــهر ارومیــه 
بــه عنــوان نمونــه مــوردی انتخــاب شــده اســت. بــا در نظــر 
گرفتــن پتانســیل های موجــود و زمینــة تاریخــی و فرهنگــی 
ــگاره هــای  ــا اســتفاده از ان ــن شــهر ضــرورت دارد کــه  ب ای
ــاره و  ــق دوب ــه خل ــی، ب ــراث فرهنگ ــه می ــی و عرض محل

ــه شــود. ــی پرداخت ــت مکان ــت هوی تقوی

پیشینه پژوهشپیشینه پژوهش
همکارانــش،  و  یین هائــو  مطالعــات  اســاس  بــر 
بازآفرینــی شــهری یــک مفهــوم چنــد وجهــی اســت. 
بازســازی شــهری عــالوه بــر نوســازی محیط هــای شــهری، 
ــانی  ــوم انس ــه، عل ــاد، جامع ــاختمان ها، اقتص ــا و س فضاه
Yin-( و اکوسیســتم های طبیعــی را در نظــر می گیــرد

ــد  ــش، معتقدن ــن و همکاران Hao & et al, 2019(. ندوچی
ــر  ــک عنص ــه ی ــگ ب ــی، فرهن ــای غرب ــهرهای اروپ در ش
ــه در  ــت، ک ــده اس ــل ش ــازی تبدی ــای بازس ــم پروژه ه مه
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آن همــکاری ذینفعــان از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت 
ــی متعــادل  ــه خوب ــاً ب و منافــع اقتصــادی و اجتماعــی غالب
اعتقــاد  بــه   .)Nedučin & et al, 2019( می شــوند 
از  ایده هــا  و  اطالعــات  جهانــی  شــبکه های  لیســگارد، 
ــای  ــوان روایت ه ــه عن ــد و ب ــان می یابن ــا جری ــق فض طری
ــازی  ــای سیاســت بازس ــا مجموعه ه ــی و ســرزمینی ی مکان
ــت  ــج بدس ــاس نتای ــر اس ــوند )Lysgård, 2019(. ب می ش
جاذبه هــای  همکارانــش،  و  وارریــو  پژوهــش  از  آمــده 
ــده و در  ــگران ش ــداد گردش ــش تع ــث افزای ــی باع تاریخ
ــعه  ــتای توس ــق در راس ــن طری ــوان از ای ــز می ت ــده نی آین
 Vareiro & et al,( برداشــت  گام  شــهر  اقتصــادی 
ــت  ــزان اهمی ــش، می ــوآن و همکاران ــن ی 2018(. همچنی
ــی،  ــوع غذای ــت، تن ــد قیم ــاخص هایی مانن ــرد ش و عملک
ــا  تنــوع خدمــات ، امنیــت و فضاهــای ســبز و طبیعــی را ب
 Yuan & et( پرســــش از 604 گردشــگر بررســی کرده انــد
ــیدند  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــت، ب ــان و فراح al, 2017(. عثم
ــعی در  ــا ارزش، س ــق ب ــای مناط ــرای احی ــورها ب ــه کش ک
 Osman & Farahat,( ــد ــد دارن جــذب فعالیت هــای جدی
ــي از  ــي فرهنگ ــد بازآفرین ــز، معقتدن ــز و ایوان 2017(. جون
ــاخص و  ــاختمان هاي ش ــاره از س ــرداری دوب ــق بهره ب طری
تاریخــي و محله هــای فرهنگــی مي باشــد و »دیامونــد و 
لیــدل1« )2006( یــادآور شــده اند نیــاز بــه اصــالح و احیــا 
ــته  ــرورت پنداش ــوان ض ــه عن ــزی ب ــته مرک ــا هس خصوص
ــگ  ــي فرهن ــئو2« )2004( بازآفرین ــاور »س ــه ب ــود. ب می ش
ــود  ــي و بوج ــر صنعت ــن تصاوی ــن رفت ــب از بی ــا موج مبن
آوردن تصویــری مناســب می شــود کــه زندگــي در شــهرها 
ــای  ــی پژوهش ه ــری3« ط ــد. »مونتگوم ــویق مي کن را تش
خــود )2003 و 2004( محــالت فرهنگــی بعنوان ســاختاری 
جهــت بازآفرینــی شــهری و ایــده پــردازي محــالت فرهنگی 
ــن4«  ــون و هاردم ــاور »گیبس ــه ب ــد. ب ــه می نمای را مطالع
ــد  ــي تولی ــرده فروش ــق خ ــه از طری ــی ک )1998( مناطق
درآمــد می کننــد بــه نســبت مناطقــي کــه بیشــتر بــر روي 
ــري  ــدة امن ت ــد دارای آین ــه دارن ــح تکی ــگري و تفری گردش

می باشــند. 
ــی”  ــز “آزاده و وارث ــی نی ــای داخل ــان پژوهش ه در می
)2019( بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 12 شــاخص همچون 
ــز  ــوع، مراک ــای متن ــت فضــا، فعالیت ه شــاخص های جذابی
ــف  ــکان توق ــا، ام ــه فضــ ــی ب ــت دسترس ــی، قابلی پذیرای
ــی،  ــایش اقلیم ــدی، آس ــوع کالب ــت و تن ــل، جذابی اتومبی
ــا،  ــی فضاه ــات و معرف ــا، تبلیغ ــل و اقامتگاه ه ــه از هت فاصل
نیــروی انســانی آمــوزش دیــده، کیفیــت عالئــم راهنمایــی 
ــرای  ــر قیمــت اجنــاس، اولویت هــای اجرایــی ب و کنتــرل ب
ــزد هســتند.  ــاء کیفیــت فضاهــای گردشــگری شــهر ی ارتق
»اســحاقیه فیروزآبــادی و همــکاران” )2019( معتقدنــد 
وجــود تعامــالت اجتماعــی در یــک فضــای عمومــی محلــی 
ــا را  ــن فضاه ــتفاده کنندگان ای ــا اس ــت ت ــده اس ــث ش باع
ــد  ــه بخواهن ــورت داوطلبان ــند و به ص ــته باش ــت داش دوس
کــه در آن فضــا حضــور پیــدا کننــد. بــه اعتقــاد »مــرادی و 
همــکاران« )2019( بازآفرینــی فرهنــگ مبنــا بــا بهره گیری 
از فرهنــگ بــه عنــوان موتــور محرکــة توســعه، ســعی دارد 
ــی،  ــالق و فرهنگ ــع خ ــة صنای ــار مؤلف ــق چه ــا از طری ت

ــگری  ــی، گردش ــالت فرهنگ ــق مح ــکان و خل ــش م آفرین
فرهنگــی و رویدادمــداری و برندســازی شــهری، شــهرها را 
ــری آمــاده کــرده و  ــرای حضــور در عرصه هــای رقابت پذی ب
مزیــت رقابتــی آنهــا را در مقایســه بــا شــهرهای رقیــب ارتقا 
بخشــد. »شــماعی و همکارانــش« )2018( بــه ایــن نتیجــه 
ــح و   ــه تفری ــردم ب ــش م ــت گرای ــه هدای ــد ک ــت یافتن دس
ــی  ــا معرف ــای تاریخــی ب ــات فراغــت در بافت ه ــذران اوق گ
عناصــر و جاذبه هــای بافــت و تبلیغــات، نقــش بیشــتری در 
ــی توســعه گردشــگری شــهر اردکان را دارا اســت.  بازآفرین
ــاخص هاي  ــکاران” )2018( ش ــوان و هم ــش “اخ در پژوه
ــج و دور  ــاي دن ــاده، فضاه ــواره و پی ــل س ــنایی، تداخ روش
ــا  ــرك، ب ــت و متح ــع ثاب ــی و موان ــش گیاه ــد، پوش از دی
ســالمت محــور مــورد مطالعــه همبســتگی تشــخیص 
داده شــد. کریــم زاده و همکارانــش )2017( مؤلفه هــای 
فرهنگــی  »فعالیت هــای  فرهنگــی«،  »کاربری هــای 
فعالیت هــای  »ترکیــب  شــهری«،  عمومــی  فضــای  در 
»حفاظــت  خالقانــه«،  شــهری  طراحــی  بــا  فرهنگــی 
میــراث فرهنگــی« و »گردشــگری فرهنگــی« را بــه عنــوان 
معیارهایــی کلیــدی معرفــی نمــوده اســت. نتایــج مطالعــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــانگر ای ــکاران” )2016( نش ــزدی و هم “ای
ــگ  ــي فرهن ــرد بازآفرین ــز رویک ــق موفقیت آمی ــت تحق جه
حداکثــري  اســتفاده  و  محدودیت هــا  از  گــذار  محــور، 
»سیاســت گذاري هاي  زمینــه  چهــار  در  فرصت هــا  از 
ــت  ــاي فرهنگــي«، »مدیری ــزاري رویداده فرهنگــي«، »برگ
مشــارکتي« و »توســعه فضاهــاي عمومــي شــهري« الزامــي 
ــگ  ــی” )2011( فرهن ــه “لطف ــاس مطالع ــر اس ــد. ب مي باش
در برنامه هــای بازآفرینــی شــهری از طریــق محله هــای 
و  )موزه هــا  فرهنگــی  زیرســــاخت های  فرهنگــی، 
ــای  ــره( و رویداده ــده و غی ــوعی، بازمان ــای موضــ پارك ه
ــره(  ــا و غی فرهنگــی )جشــنواره ها، پایتخــت فرهنگــی اروپ
ــج  ــق تروی ــی از طری ــت. بازآفرین ــده اس ــه ش ــه کار گرفت ب
ــل  ــمت داخ ــه س ــرمایه گذاری ب ــویق س ــگری، تش گردش
ــن رویکــرد  ــات ای ــر اقدام ــی از دیگ ــای اقتصــاد محل و احی
اســت. همچنیــن “آیینــی و اردســتانی” )2009( قیــد 
ــوارد انگیزشــی  ــم شــدن م ــه در صــورت فراه ــد ک می کنن
موثــر و همچنیــن فضــای اعتمادآفریــن، بخــش خصوصــی 
ــد شــد. ــراه خواهن ــد نوســازی هم ــا رون ــردم ب و بیشــتر م

چارچوب نظریچارچوب نظری
بافت های تاریخی

وضعیــت  از  نمــودی  کهــن  شــهری  بافت هــای 
ــازی  ــاری و شهرس ــرات معم ــی و تغیی ــی و فرهنگ اجتماع
در ادوار تاریخــی مختلــف، ارزش هــا و فن آوری هــای زمــان 
ــی  ــل بازآفرین ــا اســتفاده از رویکــردی مث خــود هســتند. ب
ــا  ــر ب ــد عناص ــرات در کالب ــود آوردن  تغیی ــهری و بوج ش
ارزش شــهری و تزریــق فعالیت هــای متناســب بــا نیازهــای 
روز مــردم در بســتر یــک پهنــه مناســب، در راســتای احیــا 
ــه  ــن بافت هــا حرکــت کــرد. ناحیــة فرهنگــی شــهرها، ب ای
ــاارزش تاریخــی،  علــت قدمــت تاریخــی و وجــود عناصــر ب
موقعیــت مناســب ارتباطــی، قرارگیــری بــازار اصلــی شــهر 
و قلــب تپنــدة اقتصــادی آن دارای ارزش و جایــگاه منحصــر 
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Table 1. Classification of principles of urban regeneration based on culture; References )Vikery, 2007)

بــه فــردی در ســاختار فضایی-کارکــردی شــهر اســت 
ــی در  ــه ی ارتباط ــر مؤلف ــن عنص )Ratiu, 2013(. مهمتری
ــه فراخــور  ــه ب ــوده اســت ک ــذر« ب ــای تاریخــی »گ بافت ه
ــر  ــا در نظ ــته ب ــای گذش ــی و عملکرده ــکل گیری تاریخ ش
ــکل  ــک ش ــورت ارگانی ــه ص ــانی و ب ــاس انس ــتن مقی داش
ــمند  ــای ارزش ــدی بافت ه ــبکه ی گذربن ــت. ش ــه اس گرفت
تاریخــی، بــا کوچــه و خیابان هــای بافت هــای شــهری 

ــژه دارد: ــاوت وی ــر دو تف متأخ
ــت و  ــت نیس ــذر ثاب ــول گ ــه در ط ــم ک ــرض ک 1. ع
ــا  ــه ســبب رویدادهــای فضایــی )چهارســو، تقاطــع و...( ی ب
کارکــردی )جلوخــان مســجد، مدرســه و...( تغییــر می کنــد 

ــد. ــذر می افزای ــدی گ ــت کالب ــر جذابی و ب
ــت  ــت و خصل ــاب باف ــه از ت ــیار ک ــم بس ــچ و خ 2. پی
ارگانیــک آن ناشــی می شــود و حرکــت در امتــداد گــذر یــا 

تنــوع دیــد و منظــر همــراه اســت.
دو تفــاوت اشــاره شــده از ویژگی هــای ســاختاری 
ــه ی  ــه مثاب ــد ب ــد و بای ــمار می رون ــه ش ــن ب ــای که بافت ه
یکــی از اصــول طرح ریــزی امــروزی در ایــن بافت هــا 
ــوی  ــای ماه ــت از ویژگی ه ــد حفاظ ــوند. بای ــوب ش محس
ــا پاســخگویی بــه نیازهــای امــروز  بافــت تاریخــی همــراه ب
ــر در  ــن ام ــود. ای ــری انجــام ش ــه ی نفوذپذی ــان در زمین آن
مــورد برخــی از گذرهــای اصلــی حساســیت بیشــتری 

.)Habibi et al., 2010: 69( می یابــد 
محورهــای فرهنگــی داســتان شــهر را روایــت می کننــد، 
روایتــی تــوأم بــا معنــای تاریخــی اجتماعــی کــه در 
کنش هــای متقابــل جامعــه، کالبــدی فــردی و جمعــی 
ــه امــکان  ــد ن ــه خــود می گیــرد. عینیــت یافتن هــای جدی ب
تقلیــد از گذشــته را دارنــد و نــه این کــه پیونــد خویــش را بــا 
ســنت بــه تمامــی بگســلند. آن هــا بــه موجودیــت نظام هــای 
نمادینــی وابســته اند کــه قابلیــت توســعه دارنــد. ایــن بــدان 
ــش از  ــنت را بی ــاختاری س ــول س ــد اص ــه بای ــت ک معناس
ــه  ــه ب ــی ن ــتمرار تاریخ ــت. اس ــاس داش ــای آن پ پیرایه ه
معنــی پیرایه هــا و المان هــای عاریــه ای اســت، بلکــه در گــرو 

ارزش هــای انســانی اســت کــه همیشــه بایــد بــه شــیوه هایی 
.)Schultz, 2005: 188( ــت ــراف یاف ــر آن اش ــو ب ن

بازآفرینی فرهنگ مبنا

بازآفرینــی شــهری، بــه نوعــی، بــه نوســازی و بهســازی 
ــای  ــال احی ــه دنب ــد و ب ــاره می کن ــهری اش ــای ش بافت ه
ــدی  ــی، و کالب ــادی، اجتماع ــه زوال اقتص ــای رو ب فرآینده
در محــدوده ی شــهری اســت کــه بــازار آزاد و نیروهــای آن 
 Shafiee and( ــای آن نیســتند ــه احی ــادر ب ــی ق ــه تنهای ب
Moradian, 2015: 141(. در راســتای تحقــق رویکــرد 
ــردی  ــی راهب ــند مل ــه س ــوان ب ــران، می ت ــی در ای بازآفرین
بافت هــای  توانمندســازی  و  نوســازی  بهســازی،  احیــا، 
فرســوده و ناکارآمــد شــهری بــه منزلــه ی چارچــوب 
Ministry of Roads and Ur� )یکپارچة ملی اشــاره کــرد 

ban Development, 2014(. ویکــری )2007( در گــزارش 
ــت گذاری  ــده سیاس ــا: ای ــگ مبن ــی فرهن ــور بازآفرین »ظه
ــی  ــخص از بازآفرین ــه مش ــار مجموع ــای آن« چه و تضاده
فرهنــگ مبنــا را شناســایی کــرده اســت  کــه در جــدول 1 

ــه آن هــا اشــاره شــده اســت.  ب
زیرمجموعــة  در  کــه  مبنــا،  فرهنــگ  بازآفرینــی 
توجــه  عیــن  در  می گیــرد،  قــرار  شــهری  بازآفرینــی 
بــه کالبــد و اقتصــاد منطقــه، دارای ابعــاد فرهنگــی- 
پتانســیل های  خــود،  فرهنــگ،  اســت.  اجتماعــی 
ــهری  ــت ش ــی، هوی ــنت های فرهنگ ــر س ــی نظی گوناگون
ــه  ــهر ارائ ــه ش ــگری را ب ــارکتی گردش ــای مش و برنامه ه
ــق در  ــا گردشــگری خال ــد. گردشــگری فرهنگــی ی می ده
بازآفرینــی فرهنــگ مبنــا بــه توســعه ی محیطــی فرهنگــی 
ــود  ــر می ش ــی منج ــی قطــب خــالق و فرهنگ ــه نوع ــا ب ی
)Pourzakaria and Fadaei Nejad, 2009: 12(. کارایی 
بیشــتر رویکــرد بازآفرینــی فرهنگــی مســتلزم آن اســت کــه 
ــأ از فهــم فرهنــگ چــه در  مفهــوم طراحــی شــهری عمیق
مفهــوم عامــه و چــه در مفهــوم خاصــه منشــأ گرفتــه شــده 
باشــد )Middleton & Freestone, 2008(. بــه دیگــر 
ــای  ــا فعالیت ه ــد ب ــل بای ــهری در عم ــی ش ــان، طراح بی

Table 1: Classification of principles of urban regeneration based on culture; References (Vikery, 2007) 
 

Approach Principles Strategy Politics 
Recreating 

the base 
culture 

Reconstruction of 
urban centers 
based design 

Good visual design 
of appearance and 
urban landscape 

 •Making physical changes to new buildings, facilities and public spaces 
Stimulate retail space, new dealerships, creative industries or media 
 •Development of new micro-cultures, business or organizational 
cultures around the new urban spatial structure 

Social renewal is 
the basis of 
creativity 

Funds to the 
activities of various 
social groups based 

on creativity 

 •Integrate creativity 
 •Various public sector education, health and other services 
 •Creating social interactions and social identity as well as 
communication skills and individual expression skills 

Social 
development of 

basic art 

Use the capacity of 
professional and 

semi-professional 
artists 

 •Attracting professional and semi-professional artists 
 •Strengthen the position of the urban area by creating art studios or 
galleries 
 •Using the participation of artists and benefiting from their initiatives in 
recreating 
 •Development of artistic communities through the creation of symbolic 
elements 

Civic 
development of 

art-based 

Encourage the 
participation of art 
organizations and 

institutions 

 •Development of cultural infrastructure such as )services and facilities) 
of civic centers 
 •Encourage visitors 
 •The presence of prominent artistic institutions 
 •Increasing the performance and capacity of art production in the region 
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Fig.1. Conceptual framework of research derived from theoretical foundations

فرهنگــی و هنــری پیونــد نزدیکــی داشــته باشــد. تولیــدات 
فرهنگــی، صنایــع خــالق و فرهنگــی، محورهــای فرهنگــی، 
پروژه هــای  عمومــی،  هنرهــای  فرهنگــی،  رویدادهــای 
شــاخص فرهنگــی از جملــه ابعــاد ظهــور بازآفرینــی فرهنــگ 
مبنــا در طراحــی شــهری اســت. ایــن الگــو کـــه رویکــردی 
یکپارچه نگــر و امـــروزي می باشــد فعالیت هــا و رویدادهــاي 
فرهنگــي را بعنــوان عاملــی تســهیل گــر5 و نیــروي محرکــة 
ــداد  ــن الگــو »روی ــد در ای ــهري تلقــی می کن بازآفرینــي شـ
مــداری6« اساســی ترین محــور بازآفرینــي را شــکل می دهــد 
ــي  ــاي فرهنگ ــو فعالیت ه ــن الگ )Lotfi, 2011: 53(. در ای
مســبب و عامــل اصلــی بازآفریني هســتند. ایـــن فعالیـــت ها 
اغلــب بیشــترین بــازده اجتماعــي را داشــته و بعنــوان 
نشــانه هایي از بازآفرینــي در مــکان هســتند؛ اشــکالي چــون:

1- طراحــي بناهــا یــا تغییــر کاربــري شــان بــه بناهایــي 
بــا اســتفاده عمومــي و یــا کاربــری هــاي مختلــط؛

2- اصالح و احیاء فضاهاي باز شهري؛
3- معرفــي فعالیت هــا و برنامه هایــی کــه موجــب 
بازیابــي فضــای شــهری مـــورد نظــر گردنــد؛ ماننــد اجــراي 
ــري  ــاز، فســتیوال هاي هن ــري در فضــای ب فعالیت هــاي هن

.)Evans et al, 2006( و غیــره
گردشگری فرهنگی

ــه  ــی اســت ک گردشــگری فرهنگــی یکــی از فعالیت های
ــی  ــرای بازآفرین ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــر ب ــال های  اخی در س
ــه  ــرار گرفت ــال ق ــورد اقب ــزی م ــی و مرک ــای قدیم بافت ه
ــت  ــود کیفی ــا و بهب ــرای احی ــت، راهــی ب ــن فعالی اســت. ای
ــات  ــعه خصوصی ــود و توس ــق بهب ــهری از طری ــی ش زندگ
Re- ــت  ــکان اس ــی م ) فرهنگ ــای  ــی و جاذبه ه ــژه تاریخ وی

زمانــی   .)searchers and Moghaddam, 2018: 54
ــا  ــگ مبن ــی فرهن ــگری در بازآفرین ــکار گردش ــه از راه ک

ــد، مقصــود گردشــگری فرهنگــی  ــان می آی ــه می صحبــت ب
ــگری  ــت؛ گردش ــگ اس ــر فرهن ــی ب ــگری مبتن ــا گردش یــ
ــدف  ــه ه ــود ک ــف می ش ــگری تعری ــی گردش ــی نوع فرهنگ
ــراث  ــق کشــف می ــش از طری ــق دان ــی آن گســترش اف اصل
 Startan et( ــت ــرزمین اس ــک س ــاری ی ــا معم ــری و ی هن
al, 2015(. مفهــوم گردشــگری فرهنگــی را می تــوان در 
ــر  ــد دیگ ــه مقاص ــان ب ــکان زندگیش ــردم از م ــی م جابه جای
ــردن از تجاربشــان در  ــرای جمــع آوری اطالعــات و لــذت ب ب
فراینــد پاســخگویی بــه نیازهــای فرهنگــی آن هــا جســت وجو 
ــه  ــک ناحی ــی ی ــای فرهنگ ــع و رویداده ــه در مناب ــود ک نم
 Herrero-Prieto and Go´mez-Vega,( یافــت می شــود
ــی  ــه نوع ــالق ب ــی و خ ــگری فرهنگ 261 :2018(. گردش
از گردشــگری گفتــه می شــود کــه در آن بازدیدکننــده 
انگیــزه ی زیــادی بــرای یادگیــری و تجربــة جاذبه هــا 
Ima�(  ــوس دارد ــوس و ناملم ــی ملم ــای فرهنگ و کااله

 .)ni Khoshkhoo and Shahrabi Farahani, 2018
در مــوارد بســیاری، گردشــگری فرهنگــی بــه دلیــل وجــود 
فضاهــا و فرصت هایــی بــرای عرضــه ی منابــع جدیــد، نظیــر 
ــی  ــاد فرهنگ ــی، اقتص ــراث فرهنگ ــق می ــا و مناط جاذبه ه
جدیــد و اشــتغال زایی، همچــون پتانســیلی بــرای بازآفرینــی 
Nourian and Fal- )ایــن گونــه نواحــی دیــده شــده اســت 

 .)lahzadeh, 2015: 44

ــا تمــام  ــق ب در فرآینــد بازآفرینــی فرهنــگ مبنــا، مطاب
ویژگی هــای برشــمرده، تعــادل موثــری میــان جریان توســعه 
ــت  ــال قابلی ــن ح ــت، و در همی ــرار اس ــت برق ــر حفاظ و ام
ــان  ــی می ــی از هماهنگ ــل قبول ــطوح قاب ــه س ــت یابی ب دس
ــود دارد و  ــروز وج ــای دی ــروز و اندوخته ه ــتاوردهای ام دس
ایــن غایــت آرزومنــدی جریــان مرمــت شــهری امــروز اســت. 
شــکل 1 چارچــوب مفهومــی پژوهــش حاصــل از مطالعــات 

ــد. ــان می ده ــری را نش نظ
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روش پژوهشروش پژوهش
تحقیــق حاضــر، بــا توجــه بــه اهــداف تحقیــق و 
شــاخص هاي مــورد بررســي، از نظــر ماهیــت از نــوع 
تحقیقــات کاربــردي- توســعه اي، و از لحــاظ روش تحقیــق 
ــدوده  ــت. مح ــي اس ــي- تحلیل ــاي توصیف ــوع روش ه از ن
جغرافیایــي و جامعــه آمــاري پژوهــش کلیــه محــالت بافــت 
ــا از  ــات و داده ه ــردآوری اطالع ــت. گ ــه اس ــی ارومی تاریخ
طریــق مطالعــات کتابخانــه اي- اســنادي و مشــاهدات 
ــتفاده  ــا اس ــت. ب ــه اس ــورت گرفت ــنامه( ص میداني)پرسش
ــنامه  ــن پرسش ــه تدوی ــده ب ــردآوری ش ــاخص های گ از ش
حــاوی 39 ســوال اقدام شــد. داده هــای حاصل از پرسشــنامه 
بــه وســیله طیــف لیکــرت ارزش گــذاری شــده و همچنیــن با 
آزمــون فریدمــن و همبســتگی مــورد آزمــون قــرار گرفتنــد. 
حجــم جامعــه آمــاری بــر اســاس ســاکنان محــدوده مــورد 

 
 
 

 

Figure 2: Research process; Source: (Authors)

نظــر 28642 نفــر بــود کــه از ایــن میــزان 14310 نفــر آن 
ــر اســاس فرمــول  مــرد و 14332 نفــر زن می باشــند، کــه ب

ــا 379 اســت. ــر ب ــه براب کوکــران حجــم نمون
تدوین پرسشنامه

ــکل 3( و  ــش )ش ــی پژوه ــدل مفهوم ــن م ــت تبیی جه
ــه  ــات صــورت گرفت ــر اســاس مطالع ــن پرسشــنامه، ب تدوی
ــود  ــاد موج ــا( و ابع ــگ مبن ــی فرهن ــای بازآفرین )رویکرده
ــا(، ســه محــور  طراحــی شــهری )ابعــاد مــورد نظــر کارمون
تحــت عنــوان طراحــی محــور، خالقیــت محــور و اجتمــاع 
ــی و  ــای اصل ــه مولفه ه ــدند ک ــه ش ــر گرفت ــور در نظ مح
فرهنــگ  بازآفرینــی  پروژه هــای  دهنــده  تشــکیل  ذات 
ــدام از  ــر ک ــهری در ه ــی ش ــاد طراح ــند. ابع ــا می باش مبن
ــش  ــوان پوش ــه عن ــدند و ب ــته بندی ش ــا دس ــن مولفه ه ای
ــوند. ــی می ش ــا معرف ــن مولفه ه ــک از ای ــر ی ــده ی ه دهن

Fig.2. Research proces

Fig.3. Conceptual model of research
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شاخص های ارزیابی

محــالت و بافــت تاریخــی بــا توجــه بــه ماهیــت خــود –
بــه عنــوان یــک فضــای عمومــی- از کالبــد و فعالیــت محیط 
ــای  ــا نیازه ــب ب ــه و متناس ــر پذیرفت ــود تأثی ــرون خ پیرام
ــی از  ــواع متنوع ــود ان ــد. وج ــکل گرفته ان ــکان ش ــر م ه
فضاهــای بــاز و میدان هــا در سراســر جهــان، بیان گــر 
ــا  ــی فضاه ــزی و طراح ــت. برنامه ری ــت اس ــن حقیق همی
ــز  ــرده و برنامه ری ــت نک ــته بندی خاصــی تبعی ــاً از دس لزوم

ــا  ــدوده و ب ــود در مح ــرایط موج ــاس ش ــر اس ــد ب می توان
هــدف حداکثــر بهــره وری از امکانــات، اجــرای محیــط 
ــد.  ــال کن ــوع دنب ــرد متن ــاختار و عملک ــا س ــهری را ب ش
و  برنامه ریــزی  امکان ســنجی،  شــاخص های  شناســایی 
طراحــی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت کــه بــر اســاس 
آن میتــوان بــه ارزیابــی فضاهــای شــهری نیــز پرداخــت. در 
ــا  ــط ب ــی مرتب ــاخص های ارزیاب ــن ش ــدول 2، اصلی تری ج

ــردآوری شــده اســت. موضــوع پژوهــش گ

Table 2. Indicators and Measuring Factors of Indicators Related to Regeneration of Base Culture

Indicators Index measurement factors References 
Cultural Personalization of signs, cultural activities )Wansborough & Mageean, 

2010( 
Religion, way of thinking, social organizations, education, 

technology and material culture, laws and politics, aesthetics, 
language 

)Edward Tyler) 

Beliefs, knowledge, teachings, customs Middleton & Freestone, 2008( 
Management, 

urban governance 
and capacity 
building for 
growth and 
development 

Partnership governance )Healey, 1999; Hubbard, 2001( 
Transfer of development rights )Geuting, 2007; Messer, 2007; 

Stephen, 2009( 
Urban competitiveness )Begg, 1999; Lever & Turok, 

1999; Rogerson, 1999( 
Identifying and equipping local assets and opportunities, 

institutional capacity building, giving importance to the private 
sector and its investment, promoting learning and innovation and 
creativity, facilitating the business environment, strategic market 

planning 

)Rafieian and Mohammadi, 
2017) 

Economical Job creation, increasing income level )Bovarid, 1997) 
Attract investment, create job opportunities, public-private 

partnerships 
)Roberts et al, 2000) 

Enabling the economic exploitation of the place  )Talon, 2013) 
Emphasis on the "product" of cultural heritage, creating job 

opportunities with a cultural spirit 
)English Heritage, 2008) , 

)Schouten, 1995 , Doratli, 2005) 
Historic urban centers as part of the city's economic dynamism )Tiesdell, Taner and Tim, 1996) 

Restoration according to the commercial needs of the contemporary 
era 

)Ashworth & Larkham, 1994) 

Respect for the tourist and his needs )Wilsmore, 1994) 
Social Social interactions, cultural facilities )Bovarid, 1997) 

Empowerment, promotion of participation )Roberts et al, 2000) 
Local participation, nobility, administration and local government )Talon, 2013) 

Social dimension as the most important dimension of urban 
restoration 

)Orbasli, 2000)  

Use of historical values in redesign )Kearns & Philo, 1993) 
The historical context of the city as an opportunity for culture 

building and a display of social activity 
)Orbasli, 2000)  

Pedestrian traffic between activity centers, shopping centers and 
cultural activities 

)Paumier, 2010) 
 

Social institutions, universal )Seyedberenji, 2013) 
Event, ceremony, show, celebration )Richard & Palmer, 2010)  

Support for cultural institutions and events )museums, theaters, 
historical sites, festivals, gatherings, congresses, handicrafts) 

)Southworth, 2005) 

The presence of different strata )Bonet, et al, 2011) 
Local and popular activities, rituals and events as intangible 

heritage 
)Brambilla & Longo, 2003) 
)Lane and Etching, 2009) 

Semantic Urban spaces pause, sense of place, sense of belonging )Team ten quoted from Bahreini 
et al., 2009) 

Continuity and continuity, confinement, compatibility )Trancik, 1986: quoted from 
Pakzad, 2011) 

Except as a whole, full of emotion )Alexander, 1994) 
Individual mirrors, event, contrast, adaptation to climatic and 

environmental characteristics and human needs, identity 
)Habib et al., 2009) 

Interaction, traffic and access, platform of presence, social 
solidarity 

)Sterrett et al., 2012) 
)Habibi, 2005, Pirnia, 2008, 
Zahedian & Moosavi, 2013( 
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محدوده مورد مطالعهمحدوده مورد مطالعه
ــراث  ــه ای از می ــه مجموع ــهر ارومی ــی ش ــت تاریخ باف
تاریخــی اســت کــه بیــان کننــده ســیر تاریخــی و هویــت 

ــکل 4(.  ــت )ش ــهر اس ــی ش ــی و تاریخ فرهنگ

 

Figure 4: Map of the area and location of the approved historical context of Urmia city, Source: Urban 
Planning Office of Urmia City Improvement and Renovation Organization

Fig.4. Map of the area and location of the approved 
historical context of Urmia city (Urban Planning Office 

of Urmia City Improvement and Renovation Organization)

بافــت تاریخــی ارومیــه محــالت بــا ارزشــی را در خــود 
جــای داده اســت کــه در راســتای نظــام محله بنــدی 
ــا گذشــت زمــان خصوصــاً از دوران  ــد کــه ب شــکل گرفته ان
ــای  ــی ها و طرح ه ــد، خیابان کش ــه بع ــوی ب ــالت پهل مداخ
ــرده  ــر ک ــار تغیی ــالت را دچ ــن مح ــای ای ــف، مرزه مختل
ــی،  ــت تاریخ ــا قدم ــاختمان هاي ب ــت س ــن باف ــت. ای اس
بــازار قدیمــي وســاختمان هاي اداري و تجــاري اصلــي 
شــهر را شــامل می شــود. امــا طرح هــا و تغییــرات کالبــدی 
ــي ها  ــه خیابان کش ــد، از جمل ــاي جدی ــور فعالیت ه از حض
و غیــره ســبب چنــد تکــه شــدن بــازار و در نتیجــه اســتقرار 
فعالیت هایــی ماننــد مراکــز تجــاری و اداري در امتــداد 
محورهــاي جدیــد گردیــد و در نتیجــه ایــن بافــت شــرایط 
رو بــه افولــي را در پیــش گرفتــه اســت. جــدول 3 تصاویــری 

ــد.  ــان می ده ــه را نش ــورد مطالع ــدوده م از مح

بحث و یافته ها بحث و یافته ها 
در ایــن قســمت بعــد از اســتخراج داده هــای حاصــل از 
فرم هــای پرسشــنامه و محاســبه میانگیــن وزنــی بــه کمــک 
طیــف لیکــرت، هــر یــک از فاکتورهــای مــورد بررســی در 
ــون  ــورد آزم ــن م ــا روش فریدم ــذاری و ب ــا ارزش گ نمونه ه
ــه شــده  ــا در جــدول 4 ارائ ــج آن ه ــد کــه نتای ــرار گرفتن ق
اســت. جایــن جــدول نشــان دهنــده ارزش گــذاری متغیرهــا 
ــه کمــک آن داده هــا مــورد  ــه روش لیکــرت اســت کــه ب ب

ــد.  ــرار می گیرن ــل ق ــه و تحلی تجزی
بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده، مؤلفــه طراحــی 
محــور کــه از شــاخص ادراکــی بصــری، کالبــدی و زیســت 
ــخ  ــر پاس ــر نظ ــق نظ ــت، طب ــده اس ــکیل ش ــی تش محیط
دهنــدگان وضعیــت متوســطی دارد. بافــت تاریخــی ارومیــه 
دارای محــالت متفاوتــی می باشــد کــه برخــی از آنهــا دارای 
ــانه ای  ــج نش ــی هی ــا برخ ــتند ام ــب هس ــانه های مناس نش
ــو،  ــزی،  تابل ــدی )رنگ آمی ــانه های کالب ــود نش ــد، وج ندارن
ــرور  ــور و م ــایندی عب ــس خوش ــره( ح ــاعت و غی ــرج، س ب

ــودن ایــن  در مســیر را نیــز افزایــش می دهنــد، کــه کــم ب
عوامــل تاثیــر بســیاری در میــزان حــس دلبســتگی و حــس 
خــوب هنــگام قــدم زدن و ســکونت در محــالت دارد. ایــن 
مــوارد بــا وضعیــت اقتصــادی مــردم نیــز مرتبــط هســتند، 
بصورتیکــه محالتــی کــه وضعیــت اقتصــادی ســاکنین 
آن پایین تــر اســت، میــزان نشــانه های کمتــر و حــس 

ــد. ــه دارن ــه محل ــری نســبت ب خوشــایندی کمت
ــطح  ــدگان در س ــخ دهن ــر پاس ــدی از نظ ــاخص کالب ش
متوســط قــرار دارد. عــدم توجــه مناســب بــه بناهــای قدیمی 
و نبــود ســاخت و ســاز جدیــد جــذاب باعــث شــده اســت تــا 
میــزان خاطــره انگیــزی محــالت پاییــن بیایــد. در کنــار ایــن 
موضــوع، ســاخت و ســازهای جدیــد نیــز تطابــق و هماهنگی 
ــدن  ــود آم ــث بوج ــد و باع ــی ندارن ــت تاریخ ــا باف ــادی ب زی
پارادوکــس و مناظــر نامناســب می شــود. بصــورت کلــی بــه 
ســاخت و ســازها و الگوهــای قدیمــی موجــود توجــه زیــادی 
ــا الهام گیــری از عناصــر  نمی شــود، ایــن در حالیســت کــه ب
تاریخــی و ســاخت مجموعه هــای بــا مقیــاس انســانی 
ــرای محــالت طراحــی کــرده و از  می تــوان کالبــد بهتــری ب

ایــن طریــق میــزان جذابیــت و تنــوع را بــاال بــرد.
ــت  ــردم در وضعی شــاخص زیســت محیطــی از نظــر م
نامناســبی قــرار دارد. محلــه بایــد بتوانــد آســایش و راحتــی 
ســاکنینش را در شــرایط مختلــف فراهــم نمایــد کــه 
ــف  پشــتیبانی و آســایش اقلیمــی در شــرایط جــوی مختل
ــر  ــه در براب ــی ارومی ــت تاریخ ــه باف ــت ک ــی از آنهاس یک
ــاران در ایجــاد آســایش  ــاد ب ــارش زی ــا ب ــاب ســوزان ی آفت
ــع  ــوة دف ــد. نح ــل نمی کن ــب عم ــدان مناس ــی چن و راحت
ــن  ــد و همچنی ــب نمی باش ــز مناس ــطحی نی ــای س آب ه
ریه هــای تنفســی )فضــای ســبز و پــارك( در محــالت 

ــند. ــن می باش ــدت پایی ــه ش ــی ب ــت تاریخ باف
ــه  ــی ارومی ــت تاریخ ــوری در باف ــت مح ــه خالقی مؤلف
ــاد  ــت در ابع ــبی دارد. باف ــت نامناس ــی وضعی ــورت کل بص
ــی  ــگاه اجتماع ــی و ن ــاظ خالقیت ــته از لح ــف نتوانس مختل
خــوب عمــل کنــد. بــه صــورت جزئی تــر نیــز در تمــام ســه 
شــاخص در وضعیــت نامناســبی قــرار دارد. بافــت تاریخــی 
ارومیــه در ایجــاد اشــتغال بــرای ســاکنینش چنــدان خــوب 
ــی  ــا نگاه ــت ب ــه می توانس ــال آنک ــت، ح ــرده اس ــل نک عم
ــه ظرفیت هــا و پتانســیل های موجــود  بومــی و توریســتی ب
شــرایط را جهــت ارتقــا وضعیــت اقتصــادی ســاکنین 
ــت  ــت در وضعی ــن باف ــگر از ای ــد گردش ــم آورد. بازدی فراه
ــه بافــت، بهســازی  ــا توجــه بیشــتر ب متوســط قــرار دارد. ب
ــا و  ــق کاربری ه ــن تزری ــاختمان ها و همچنی ــازی س و نوس
ــگری  ــش گردش ــث افزای ــوان باع ــد می ت ــای جدی فعالیت ه

ــن بافــت شــد.  ــت در ای و رقاب
در شــاخص عملکــردی نیز وضعیــت نامناســبی را در بافت 
ــا  ــی فعالیت ه ــم، گوناگون ــاهده می کنی ــه مش ــی ارومی تاریخ
بــه واســطه ی مرکزیــت در شــهر از تنــوع متوســطی برخــوردار 
ــی  ــن گوناگون ــوان ای ــا معاصرســازی بافــت می ت ــا ب اســت، ام
ــه  ــی ارومی ــت تاریخ ــا داد. باف ــم گیری ارتق ــرز چش ــه ط را ب
ــاز  ــه زمینه س ــهیالتی ک ــی و تس ــرد اجتماع ــاظ عملک از لح
آســایش و مــراودات باشــد در وضعیــت نامطلوبــی قــرار 
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Table 3: Recognition of the characteristics and cultural and historical background of the historical context of Urmia; 
Source (Writers' Field Impression) 

 
Morphological component. Indicators: urban space, accessibility, environment, efficiency, furniture 

    
Functional component and welfare services. Indicators: Mental comfort, facilities and services, flexibility, diversity 

    
Cultural component. Indicators: Indicative elements, history, stimuli, collections, lifestyle 

    
Social component. Indicators: Inclusion, Interactions, Participation, Safety, Security 

    
Economic component. Indicators: Creative and innovative industries, local economy 

    
Visual component. Indicators: cityscape, shape, attractions 

    

Table 3. Recognition of the characteristics and cultural and historical background of the historical context of Urmia

 

 

 

Table 4: Valuation of variables 

 

Very good / 
very much / 
first priority 

Good / High / 
Second 
Priority 

Medium / 
third priority 

Bad / Low / 
Fourth 
Priority 

Too bad / too 
little / fifth 

priority 

Spectrum 
evaluation¬variables 

Quantitative / qualitative/ 
priority 

5 4 3 2 1 Spectrum weight 
4.21- 5 3.41- 4.2 2.61- 3.4 1.81- 2.6 1- 1.8 weight average 

Table 4. Valuation of variables

ــات در طــول  ــه خدم ــزان ارائ دارد. همچنیــن ســاکنین از می
ــت  ــد. باف ــت ندارن ــانی رضای ــزان خدمات رس ــبانه روز و می ش
تاریخــی ارومیــه ایــن پتانســیل را دارد تــا از طریــق پیــاده راه، 
ســاختمان های تاریخــی، فعالیت هایــی ماننــد کلینیــک 
ــب  ــرده و موج ــاد ک ــاعته را ایج ــی 24 س ــه زندگ و داروخان

ــود. ــالق ش ــای خ ــکیل گروه ه ــرزندگی و تش ــش س افزای

ــا  شــاخص مدیریتــی مشــارکتی در وضعیتــی مشــابه ب
دو شــاخص قبلــی در وضعیــت نامناســبی قــرار دارد. نبــود 
آگاهــی از مصوبــات و قوانیــن کــه باعــث ایجــاد شــکاف بین 
ــت  ــی جه ــل اصل ــود از عوام ــهروندان می ش ــران و ش مدی
ــئولین  ــور مس ــدم حض ــت. ع ــب اس ــت نامناس ــن وضعی ای
در محــالت از کمبودهــای اساســی در محــالت اســت و در 



چارچوب بازآفرینی بافت های تاریخی با رویکرد فرهنگ مبنا جهت تحقق بخشی ...
ی

عـلـمــــ
فـصـلـنـامــــه 

دو 

ی ایـــران
ی و شـهرســــاز

معمـــار
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بافــت تاریخــی ارومیــه نیــز در وضعیــت بســیار نامناســبی 
قــرار دارد کــه باعــث نبــود ارتبــاط بیــن مســئولین و 
شــهروندان شــده و مشــکالت را مضاعــف می کنــد. ارتبــاط 
ــه ای هــا علــی رغــم مشــکالت اقتصــادی و  بیــن هــم محل
تغییــر فرهنگــی کمــاکان وجــود دارد و در حــد متوســطی 
ــاط  ــن ارتب ــوان ای ــی خــالق می ت ــا ایجــاد فضاهای اســت، ب
ــا و  ــنامه مؤلفه ه ــج پرسش ــدول 5، نتای ــش داد. ج را افزای

ــد. ــان می ده ــش را نش ــای پژوه زیرمعیاره

از  بــا اســتفاده  ارزیابــی شــاخص ها  تحلیــل و 
آزمــون فریدمــن

ــدی  ــه بن ــه رتب ــدام ب ــش اق ــش از پژوه ــن بخ در ای
ــج  ــت. نتای ــده اس ــق ش ــای تحقی ــا و متغیره ــاخص ه ش
ایــن آزمــون نشــان داد مؤلفــه اجتمــاع محــور بــا میانگیــن 
ــه  ــایر دو مؤلف ــه س ــبت ب ــری نس ــه باالت ــه ای 3 رتب رتب
ــه  ــه ســرمایه اجتماعــی و عالقــه مــردم ب ــا توجــه ب دارد. ب
ــا  ــگ ب ــن فرهن ــی و همچنی ــارکتی و اجتماع ــای مش کاره

 
Components, indicators and criteria of research Average 

item 
current 

situation 
Average 

index 
Average 

component 

D
es

ig
n 

or
ie

nt
ed

 

V
is

ua
l p

er
ce

pt
io

n 1. How much do you feel attached to the neighborhood? 3.40 middle 2.93 
middle 

2.77 
middle 2. Are there any landmarks in the neighborhood? 3.12 middle 

3. What is the sense of meaning of the space when 
passing through the neighborhood passages? 

2.75 middle 

4. Does looking at the walls give you a good sense of 
place and identity? 

2.48 Inappropriate 

Ph
ys

ic
al

 

5. How memorable and satisfied is the diversity and 
historical attractions of the neighborhood? 

3.04 middle 3.12 
middle 

6. How different usability of alleys and neighborhood 
spaces? 

2.28 Inappropriate 

7. The extent of access to public transportation in the 
historical context? 

3.64 Appropriate 

8. What are the different routes to get home? 3.52 Appropriate 

En
vi

ro
nm

en
ta

l 9. How much sense of comfort and convenience in the 
face of different weather conditions? 

2.57 Inappropriate 2.26 
Inappropriate 

10. How satisfied are you with the disposal of surface 
water and waste? 

2.36 Inappropriate 

11. How satisfied are you with the open spaces and 
green space of the neighborhood? 

1.87 Inappropriate 

C
re
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ri
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d 
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12. To what extent has the neighborhood created jobs 
for residents? 

2.44 Inappropriate 2.53 
Inappropriate 

2.46 
Inappropriate 

13. The impact of tourist attractions on improving the 
economic situation 

2.24 Inappropriate 

14. The effect of tourist attractions on eliminating 
unemployment and creating employment 

2.83 middle 

15. The extent of job opportunities with a cultural spirit 2.62 middle 

O
pe

ra
tio

na
l 

16. What is the level of diversity of activities? 2.74 middle 2.38 
Inappropriate 17. The amount of facilities that create comfort and 

communication and activity and ...? 
2.22 Inappropriate 

18. Satisfaction with the service and the presence of 
signs and symptoms? 

2.48 Inappropriate 

19. How much service is required at different hours of 
the day? 

2.09 Inappropriate 

Pa
rti

ci
pa

to
ry

 m
an

ag
em

en
t 20. Awareness of municipal approvals, laws and 

regulations, etc.? 
2.25 Inappropriate 2.47 

Inappropriate 
21. The use of indigenous forces in the development of 
the neighborhood 

2.11 Inappropriate 

22. The presence of officials to speak in the 
neighborhood 

1.80 Very 
Inappropriate 

23. The amount of help to solve the problems of all 
neighborhoods among the residents 

3.41 Appropriate 

24. Meeting with neighborhood residents to talk or eat 
and drink 

2.80 middle 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــوده  ــری را کســب نم ــاز باالت ــه امتی ــن مؤلف ــودن، ای ــم ب ه
اســت. مؤلفــه طراحــی محــور بــا میانگیــن رتبــه ای 1/40 نیز 
رتبــه ســوم را کســب نمــوده اســت. بــر اســاس نتایج بدســت 
ــد تأکیــد بیشــتری  آمــده و مشــاهده شــده )جــدول 6(، بای
ــدی  ــة کالب ــت و مداخل ــور داش ــی مح ــه طراح روی مؤلف
ــه  ــی ارومی ــت تاریخ ــه ی در باف ــات مداخل ــت اقدام در اولوی
باشــد، بــا ارتقــاء ایــن مولفــه ، دو مؤلفــه ی دیگــر نیــز ارتقــاء 
خواهنــد یافــت. همچنیــن جهــت ارزیابــی جزئــی تــر و رتبــه 
بنــدی شــاخص ها نیــز از آزمــون فریدمــن اســتفاده شــد. بــر 
اســاس نتایــج بدســت آمــده شــاخص فرهنگــی بــا میانیگــن 
رتبــه ای 8/84 رتبــة نخســت را بدســت آورده اســت. وجــود 
ــوس(  ــوس و ناملم ــراث ملم ــی )می ــوه فرهنگ پتانســیل بالق
ــا می باشــد. در  ــی فرهنــگ مبن ــرای بازآفرین ــی ب ــد خوب نوی
ــن  ــا میانیگ ــی ب ــت محیط ــاخص زیس ــاخص ها ش ــان ش می
رتبــه ای 1/54 رتبــه ی آخــر را کســب نمــوده اســت. شــرایط 
ــه  ــهروندان ب ــه ی ش ــن عالق ــه و همچنی ــی ارومی آب و هوای
ــا همــت  ــه ب ــت و کشــاورزی دو عنصــری هســتند ک طبیع

Table 5. Results of research components and sub-criteria questionnaire
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25. How interested are you in visiting the museum and 
library? 

3.91 Appropriate 3.74 
Appropriate 

3.22 
middle 

26. How interested are you in visiting cultural festivals 
and exhibitions? 

4.01 Appropriate 

27. How interested are you in watching movies and 
theater in the neighborhood? 

4.31 Appropriate 

28. How much attention is paid to local customs and 
traditions? 

3.18 middle 

29. The extent of your interest or agreement with the 
game net and game spaces 

3.34 middle 

30. The level of interest in attending or encouraging art 
and handicraft classes 

3.69 Appropriate 

So
ci

al
 

31. The amount of conversation and greetings between 
neighbors and residents of the neighborhood? 

3.79 Appropriate 3.64 
Appropriate 

32. What are the spaces for gathering and pausing for 
social interactions? 

3.11 middle 

33. How much do you like to be present in different 
parts of the neighborhood? 

3.29 middle 

34. Do you agree with the construction of a 
neighborhood cultural center and a hangout? 

4.27 Appropriate 

35. What is the presence of people of different ages and 
genders and different religions and ethnicities in the 
neighborhood streets? 

3.77 Appropriate 
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36. How much space is there in the neighborhood to get 
together? 

2.69 middle 2.29 
Inappropriate 

37. The amount of trash, benches, bulletin boards, etc.? 2.27 Inappropriate 
38. Outdoor play area for children or residents' meeting 
and street arts 

2.18 Inappropriate 

39. Existence of information and newsstands and health 
service 

2.03 Inappropriate 
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ــاخص را  ــن ش ــوان ای ــئولین می ت ــان و مس ــتر طراح بیش
ارتقــا داد. بنابرایــن تأثیرپذیــری مولفه هــای بازآفرینــی 
ــت  ــب اولوی ــه ترتی ــه ب ــورد مطالع ــدوده م ــهری در مح ش
ــت محــور،  ــاع محــور، 2- خالقی ــارت اســت از: 1- اجتم عب
تأثیرپذیــری شــاخص های  3- طراحــی محور.همچنیــن 
ــه ترتیــب  ــورد مطالعــه ب بازآفرینــی شــهری در محــدوده م
اولویــت عبارتنــد از: 1- فرهنــگ، 2- اجتماعــی، 3- کالبــدی، 
4- مدیریتــی مشــارکتی،  5- ادراکــی بصــری، 6- اقتصــادی، 

ــردی، 8- فضــای محــرك، 9- زیســت محیطــی. 7- عملک

تحلیــل و ارزیابــی شــاخص ها بــا اســتفاده از 
آزمــون همبســتگی

ــای  ــاخص ه ــان ش ــه می ــنجش رابط ــور س ــه منظ ب
مختلــف از آزمــون همبســتگی اســتفاده شــده اســت. 
ــج آزمــون و ضریــب همبســتگی بیــن  ــر نتای جــدول 7، زی
شــاخص ها را نشــان می دهــد کــه شــاخص های دارای 
ــون  ــای آزم ــی داری خط ــطح معن ــا س ــادار ب ــه معن  رابط

Table 6: Ranking of components (from the results of the People Questionnaire), Source: Research Findings 

Dimensions Indicators Average rating Friedman Prioritization 
Dimensions Indicators Dimensions Indicators 

Design 
oriented 

Visual perception 1.40 5.10 3 5 
Physical 5.64 3 

environmental 1.54 9 
Creativity 
oriented 

Economical 1.60 3.89 2 6 
operational 3.31 7 

Participatory management 5.56 4 
Community 

oriented 
Cultural 3 8.84 1 1 
social 8.03 2 

Stimulus space 3.09 8 

0/99 و 0/95 مشــخص شــده انــد. ضریــب همســبتگی 
ــت آن  ــه عالم ــت. ک ــا 1- اس ــن 1 ت ــددی بی ــه ع همیش
ــج  ــق نتای ــد. طب ــی باش ــه م ــت رابط ــده جه ــان دهن نش
بدســت آمــده، رابطــه معنــاداری بیــن شــاخص ادراکــی بــا 
شــاخص های مدیریتــی و اجتماعــی بــا ضریــب همبســتگی 
0/910 وجــود دارد. بــا اهتمــام هــر چــه بیشــتر مســئولین 
و شــهروندان بــه حفــظ اصالــت و هویــت و انتقــال ارزش هــا 
ــتری  ــی بیش ــور اجتماع ــاهد تبل ــدی، ش ــل های بع ــه نس ب
ــن  ــب همبســتگی بی ــود. ضری ــم ب ــه خواهی در کل مجموع
ــا 0/15  ــر ب ــی براب ــاخص اجتماع ــدی و ش ــاخص کالب ش
ــن دو شــاخص  ــن ای ــه نشــان از وجــود رابطــه بی اســت ک
دارد، بــه عبارتــی بــا ایجــاد فضاهــای بــاز و تجمــع شــاهد 
افزایــش اجتماع پذیــری و ســرمایه اجتماعــی خواهیــم 
بــود. همچنیــن شــاهد وجــود رابطــه معنــادار بیــن شــاخص 
فرهنگــی و زیســت محیطــی بــا اطمینــان 0/99 هســتیم. بــا 
حفــظ محیــط زیســت و نــگاه بهتــر بــه آن و ایجــاد فضاهای 
ــاورزی  ــف و کش ــان مختل ــا درخت ــه ای ب ــا مجموع ــبز ی س

Table 6. Ranking of components (From the results of the people questionnaire)
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ــوان محیط هــای اجتماعــی مناســبی را خلــق  شــهری می ت
کــرد. همچنیــن ایجــاد بــاغ موزه هــا بــا توجــه بــه دارا بــودن 
بســتر از پتانســیل های تاریخــی، می تــوان از بــاغ مــوزه بــه 
عنــوان نقطــه تالقــی ایــن دو شــاخص بهــره بــرد. همچنیــن 
وجــود رابطــه معنــادار قــوی ای بیــن شــاخص اجتماعــی بــا 
ــا اطــالع رســانی  ــد. بدیهــی اســت ب ــی بدســت آم مدیریت
مصوبــات بــه ســاکنین، احــداث فرهنگســرای محلــه و 
ایجــاد انجمن هــای بازآفرینــی، شــاهد حضــور اقشــار 
مختلــف ســاکنین در نقــاط مختلــف محلــه و افزایــش 

ــود. ــم ب ــه خواهی ــت در جامع ــی و امنی ــاط و ایمن نش
سناریوهای محتمل بافت تاریخی

در تعییــن چشــم انــداز بازآفرینــی فرهنــگ مبنــا بافــت 
تاریخــی ارومیــه ســعی شــده اســت تــا ســناریوهایی محتمل 
ــناریوی  ــن س ــوند. اولی ــط داده ش ــه و بس ــر گرفت را در نظ
ممکــن بــر اســاس پتانســیل های تاریخــی و زمینــه ی 
فرهنگــی بافــت تاریخــی ارومیــه اســت کــه می توانــد چشــم 
انــداز خلــق مــکان گردشــگری داشــته باشــد. در ایــن صورت 
بــا اســتفاده از عناصــر و میــراث ملموس و ناملمــوس فرهنگی 
و تاریخــی بــه ایجــاد فضاهــای تفریحــی گردشــگری و مــوزه 
ــرض  ــن ف ــة ای ــوش بینان ــت خ ــود. در حال ــه می ش پرداخت
ــی  ــگری فرهنگ ــوی در گردش ــی ق ــه قطب ــه ب ــن منطق ای
تبدیــل شــده و بــه تــراز توســعه گردشــگری پایــدار دســت 
ــا و  ــر اســاس کمبوده ــرد. ســناریوی دوم ب ــد ک ــدا خواه پی
نیــاز ســاکنین محــالت بافــت یعنــی نیــاز بــه پــارك، ایمنــی 
ــق  ــس تعل ــت و ح ــت هوی ــبز و تقوی ــای س ــت، فض و امنی
ــای  ــا پارك ه ــبز ب ــی سرس ــوان محالت ــی ت ــه م ــت ک اس
ــه  ــوش بینان ــی خ ــت. در حالت ــر داش ــم در نظ ــل به متص
ــی ســبز و ایمــن دســت خواهــد یافــت و  ــه فضای منطقــه ب
اهمیــت بیــش از پیــش مســائل زیســت محیطــی نســبت بــه 
مســائل دیگــر مشــهود خواهــد بــود. در حالتــی بدبینانــه این 
منطقــه ایمنــی و امنیــت خــود را از دســت داده و منطقــه ای 
خطرنــاك در شــهر بــه حســاب خواهــد آمــد. ســناریو ســوم 
ایجــاد محله هایــی آرام و دنــج اســت، بــه صورتــی کــه 
ســکونت نقــش غالبــی در کارکــرد محــالت بافــت تاریخــی 
داشــته و از شــلوغی و رفــت و آمــد ســایر نقــاط شــهر دور 
ــه،  ــی خوش بینان ــل در حالت ــدة محتم ــن آین ــد. در ای باش
ــه ای آرام و دور از هیاهــو و مناســب  ــه منطق ــه ب ــن منطق ای

Table 7: Correlation coefficient between indicators, Source: Research Findings 
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Perceptual 1         
Physical 0.03 1        
Environmental 0.025 0.021 1       
Economical 0.032 0.095 0.105 1      
Operational 0.033 0.041 0.267 0.064 1     
Managerial 0.730 0.007 0.058 0.007 0.117* 1    
Cultural 0.003 0.027 0.133** 0.024 0.102 0.054 1   
Social 0.764 0.150** 0.017 0.154** 0.088 0.910** 0.472 1  
Stimulus space 0.008 0.001 0.069 0.211 0.029 0.105* 0.177 0.490 1 

  * The significance of the relationship between the two variables can be interpreted at an error level of less than 0.05 and a confidence level of 0.95. 
 **The significance of the relationship between the two variables can be interpreted at an error level of less than 0.01 and a confidence level of 0.99. 

ــات و   ــع مناســب خدم ــا توزی ــل می شــود و ب ســکونت تبدی
ــادل  ــوازن و متع ــی مت زیرســاخت ها و ایجــاد ســاختار فضای
ــی  ــای فرهنگ ــاد فعالیت ه ــای ایج ــف، مهی ــاط مختل در نق
و هنــری می شــود. ســناریو چهــارم جلوگیــری از ورود و 
پــارك اتومبیــل و ایجــاد مســیرهای پیاده محــور اســت کــه 
محورهایــی خالــی از ترافیــک اتومبیــل بــرای بافــت تاریخــی 
متصــور اســت. افزایــش تدریجــی ســرمایه گذاری برندهــای 
متنــوع، تخصیــص بودجــه در راســتای طراحــی بــرای مــردم 
ــا و ســازندة مــردم  ــاده و ســواره، تعامــالت پوی ــت پی و اولوی
ــدار  ــاخت های پای ــعة زیرس ــا و توس ــا نهاده ــر و ب ــا یکدیگ ب
ــت.  ــد پیوس ــوع خواهن ــه وق ــه ب ــوش بینان ــی خ در حالت
ســناریوی پنجــم اســتفاده از پتانســیل های فرهنگــی در 
راســتای تقویــت اقتصــادی اســت کــه می تــوان بــا اســتفاده 
از هنرهــای بومــی، صنایــع چوبــی و کشــاورزی، بــازاری پویــا 
ــور  ــه متص ــی ارومی ــت تاریخ ــرای باف ــی ب ــادی غن و اقتص
ــادالت،  ــش تب ــد افزای ــه رش ــوش بینان ــی خ ــد. در حالت ش
ارائــة صنایــع دســتی و تولیــدات بومــی، ایجــاد فرصت هــای 
ــان  ــش بنی ــع دان ــات و صنای ــش خدم ــد افزای ــغلی جدی ش
ــی را  ــادی غن ــتای اقتص ــگری در راس ــش گردش ــعه نق توس

ــد. ــور ش ــوان متص می ت
الگوی استراتژی فضایی و سیاست گذاری

در ایــن بخــش بــه ارائــه ی چارچــوب طراحــی پرداختــه 
می شــود. جهــت ارائــة طراحــی بهتــر و همچنیــن توجــه بــه 
مســائل فرهنگــی و تاریخــی، توســط مصاحبــه از ســاکنان و 
افــراد آگاه به بررســی ســاختار کالبــدی و محله بنــدی قدیمی 
بافــت تاریخــی ارومیــه پرداختــه شــد. بــر اســاس پیمایش هــا 
و مصاحبه هــای صــورت گرفتــه و همچنیــن در نظــر گرفتــن 
اســناد تاریخــی موجــود، محــالت بافــت تاریخــی ارومیــه بــه 
ــد. بدیهــی اســت کــه اختــالف  ــر تنظیــم می گردن شــکل زی
نظرهایــی در اســامی و محــدودة محــالت موجــود می باشــد، 
امــا پژوهــش بــدون جانــب داری و در راســتای ارتقــای هویــت 
و منزلــت مکانــی بــه شناســایی و تعریــف محــالت پرداختــه 
اســت. شناســاندن محــالت بــه ســاکنین و تــالش در راســتای 
هویــت بخشــیدن بــه هــر کــدام موجــب ارتقــای حــس مــکان 
و حــس تعلــق ســاکنین و شــهروندان بــه پهنــة بافــت تاریخی 
ارومیــه خواهــد بــود. شــکل 5، محــالت بافــت تاریخــی ارومیه 

را همــراه نــام و مــرز حــدودی آن هــا نشــان می دهــد.

Table 7. Correlation coefficient between indicators
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از عناصــر اصلــی چارچــوب ارائــه شــده پیشــنهاد 
مســیرهای گردشــگری بعنــوان مســیرهای طالیــی هســتند. 
محورهــای تاریخــی فرهنگــی واجــد ارزشــها و خصوصیــات 
ــه  ــا توجــه ب ــن ویژگی ه ــه یکــی از ای ــی هســتند ک متنوع
ــی  ــای تاریخ ــی محوره ــت. طراح ــوری اس ــل پیاده مح اص
ــب  ــه موج ــر اینک ــالوه ب ــاده ع ــت پی ــا محوری ــی ب فرهنگ
اتصــال و پیونــد نقــاط بــا ارزش شــهری میشــود، خاطــرات 
تاریخــی بســیاری را نیــز حیــات میبخشــد و هویــت حــوزه 

می کنــد.  باززنده ســازی  را 
ــد و گــردش  ــه خری تلفیــق مناســب کاربری هــا از جمل
و فرهنگــی، در رونــق صنعــت گردشــگری نیــز نقــش 
مهمــی را ایفــا می کنــد. بــه عبــارت دیگــر، طراحــی 
محورهــای تاریخــی فرهنگــی بــا محوریــت پیــاده عــالوه بــر 
سرزنده ســازی محیــط و خاطــرات تاریخــی محــل، موجــب 
ــای  ــود. محوره ــز می ش ــگران نی ــت گردش ــذب و هدای ج
تاریخــی، فرهنگــی نمایانگــر ســکانس های متنوعــی از 
اتفاقــات و ویژگی هــای نــاب در بافت هــای تاریخــی و 
کهــن شــهری هســتند. هــر محــور بــاارزش در بافــت 
ظرفیت هــای خاصــی دارد کــه نیــاز بــه طراحــی در بافــت 

می رســاند.  ظهــور  به منصــه ی  را 
ــی  ــا، زندگ ــه از ویژگی ه ــن گون ــن ای ــی از مهمتری یک
ــر  ــار یکدیگ ــون در کن ــان گوناگ ــوام و ادی ــینی اق و همنش
ــی  ــهرهای ایران ــن ش ــی و که ــای تاریخ ــت. در بافت ه اس
نظیــر شــهر اصفهــان، ارومیــه و...، افــراد بــا ادیــان مختلــف 
ــد.  ــی می کردن ــم زندگ ــار ه ــاوت در کن ــای متف در محله ه
هــر محلــه متناســب بــا دیــن، شــغل و طبقــه ی اجتماعــی 
افــراد حــاوی نمادهــای شــهری و نشــانه های شــاخص بــود 
ــرای مثــال  ــز می کــرد. ب کــه آن را از ســایر محــالت متمای
ــه کلیســا عنصــر  ــا در یــک محل ــه مســجد، ی در یــک محل
ــجد در  ــا و مس ــهرها کلیس ــی از ش ــود. در برخ ــاخص ب ش
نزدیکــی هــم قــرار گرفته انــد و ســاکنان ایــن محــالت بــه 
طــور مســالمت آمیز در کنــار هــم زندگــی می کردنــد، 
ــا  ــا شــاهد همجــواری کلیســا ب ــوارد م ــا در برخــی از م ام
مســجد هســتیم. قرارگیــری دو بنــای شــاخص و مهــم در 
کنــار هــم در محــالت قدیمــی به خصــوص کلیســا و مســجد 
در کنــار هــم نشــان دهنده ی تبلــور همنشــینی اقــوام 

 

 
Figure 5: Neighborhoods of the historical context of Urmia; Source (Writers' Field Impression)Fig.5. Neighborhoods of the historical context of Urmia

ــت.  ــهری اس ــن ش ــی و که ــای تاریخ ــان در بافت ه و ادی
ایــن قابلیــت شــهری ارزشــی نایــاب اســت کــه بــا طراحــی 
ــک  ــوان ی ــه به عن ــای آن محل ــت ارزش ه ــه در جه آگاهان
فضــای ســرزنده ی شــهری، عــالوه بــر گام برداشــتن بــرای 
ــت  ــق صنع ــه رون ــت، ب ــن قابلی ــت ای ــات و هوی ــداوم حی ت

ــد.  ــایانی می کن ــک ش ــگری کم گردش
ــج  ــه و نتای ــورت گرفت ــمایش های ص ــاس پیش ــر اس ب
بدســت آمــده و پتانســیل های شــناخته شــده و موجــود در 
محــالت مختلــف، جهــت اقــدام بهتــر در اولویــت بنــدی بــه 
ــه  ــه س ــه را ب ــی ارومی ــت تاریخ ــوان باف ــت ها می ت سیاس
حــوزه تقســیم نمــود. حــوزه شــماره یــک )بخــش غربــی( 
کــه بیشــتر از ســایر حوزه هــا دارای عناصــر تاریخــی حفــظ 
ــات  ــد، اقدام ــگری می باش ــت گردش ــب جه ــده و مناس ش
طرحــی محــور مناســب ایــن حــوزه می باشــد. حــوزه 
شــماره دو )بخــش شــرقی( از لحــاظ عناصــر تاریخــی 
ــال از  ــن ح ــا در عی ــود، ام ــادی نمی ش ــر زی ــامل عناص ش
ــتفاده از  ــت، اس ــوردار اس ــی برخ ــی باالی ــرمایه اجتماع س
ســرمایه اجتماعــی و تبدیــل آن بــه نقطــه قــوت و داشــتن 
برنامه هــای مناســب و دراز مــدت در ارتقــای منزلــت 
مکانــی ایــن حــوزه می توانــد مؤثــر باشــد، بیشــتر اقدامــات 
ــت.  ــد داش ــور خواهن ــاع مح ــرد اجتم ــوزه رویک ــن ح در ای
ــی( از لحــاظ اقتصــادی  ــه )بخــش جنوب ــماره س ــوزه ش ح
ــه دو حــوزه  ــری نســبت ب ــرد باالت دارای پتانســیل و عملک
بســیار  تاریخــی  عناصــر  دارای  دارد، همچنیــن  دیگــر 
ــزرگ مقیــاس و  تاثیرگــذاری اســت، وجــود عملکردهــای ب
ــر  ــوزة دیگ ــوزه را از دو ح ــن ح ــز ای ــب نی ــای مناس فضاه
ــن  ــتر در ای ــور بیش ــت مح ــرد خالقی ــد، رویک ــدا می کن ج

ــد داشــت. ــرد خواه حــوزه انجــام کارب
اســتراتژی فضایــی معــرف چگونگــی انتظــام عملکردهــا 
ــود  ــی موج ــم فضای ــا نظ ــده ب ــعه آین ــای توس و فرصت ه
ــای  ــا و مکان ه ــه فعالیت ه ــه ای ک ــه گون ــت، ب ــه اس پهن
ــکل  ــن را ش ــت نوی ــای فعالی ــاختارها و محوره ــد س جدی
ــود  ــای موج ــا و فعالیت ه ــا فضاه ــا را ب ــد و آن ه می دهن
همپیونــد می ســازند. الگــوی اســتراتژی فضایــی بافــت 
مراکــز محــالت، مســیرهای  ارومیــه شــامل  تاریخــی 
ــت های  ــد. سیاس ــهری می باش ــن ش ــور و میادی ــاده مح پی
موقعیت هایــی  بــه  مکانــی  ارجاعــات  دارای  طراحــی 
ــال  ــت اعم ــرار اس ــی ق ــت های طراح ــه سیاس ــتند ک هس
ــی  ــتنادات مکان ــا و اس ــن موقعیت ه ــه ی ایم ــود. مجموع ش
روی نقشــه ی سیاســت گذاری قابــل معرفــی اســت. الگــوی 
پــالن سیاســت گذاری مهم تریــن ســند چارچــوب طراحــی 
شــهری اســت کــه بــه کمــک سیاســت های طراحــی 
همــه ی تصمیمــات توســعه را در پهنــه ی مداخلــه معرفــی 
ــت  ــهری باف ــای ش ــا و فضاه ــه مکان ه ــد. در ادام می نمای
توانایی هــای  و  قابلیت هــا  نظــر  از  ارومیــه  تاریخــی 

شــده اند. تعییــن  مکانی شــان 
ــه  ــتیابی ب ــت دس ــنهادی جه ــل پیش ــدول 8، مراح ج
ــکل 6،   ــد و ش ــان می ده ــا را نش ــگ مبن ــی فرهن بازآفرین
الگــوی اســتراتژی فضایــی و سیاســت گذاری در بافــت 

ــت. ــیده اس ــر کش ــه تصوی ــه را  ب ــی ارومی تاریخ
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نتیجه گیرینتیجه گیری
ــی  ــوب بازآفرین ــا چارچ ــد ت ــالش ش ــه ت ــن مقال در ای
ــا تأکیــد  ــا در بافــت تاریخــی شــهر ارومیــه ب فرهنــگ مبن
بــر گردشــگری شــهری ارائــه شــود؛ متــون نظــری در دنیــا 
ــزوری  ــوان کاتالی ــه عن ــی ب ــگری فرهنگ ــت گردش از رهیاف
ــاد  ــا ی ــگ مبن ــی فرهن ــای بازآفرین ــکاء در برنامه ه ــل ات قاب
می کننــد و تجــارب موفــق نیــز نشــان داده کــه بــا اســتفاده 
از آن می تــوان بــه رونــق اقتصــاد محلــی در عیــن صیانــت 
ــت  ــی دس ــع محل ــی جوام ــری و فرهنگ ــای هن از میراث ه
ــوام  ــان و اق ــود ادی ــتفاده از وج ــا اس ــن ب ــت. همچنی یاف
ــی  ــوان فضاهای ــیل، می ت ــک پتانس ــاون ی ــه عن ــون ب گوناگ
ویــژه خلــق کــرد، چنانکــه باســت در مــرور تاریخــی خــود 
ــا  ــهری بریتانی ــی ش ــر در بازآفرین ــگ و هن ــش فرهن از نق
ــر  ــگ و هن ــی فرهن ــش اجتماع ــد، نق ــری می کن نتیجه گی
در بهبــود انســجام و همگرایــی اجتماعــی نقــش مهمــی در 
ــت  ــاکن در باف ــع س ــی جوام ــنن فرهنگ ــظ آداب و ُس حف
به عنــوان  گردشــگری  صنعــت  امــروزه  دارد.  قدیمــی 
ــی را  ــش مهم ــی نق ــع خدمات ــودآورترین صنای ــی از س یک
در اقتصــاد کشــورها ایفـــا می کنـــد. توجــه ویــژه بــه ایــن 

 

 
Figure 6: Spatial strategy and policy model of the historical context of Urmia

Table 8: Steps to achieve the reconstruction of the base culture, Source: (Authors) 
 

Steps Level Strategy Politics 
1 Local Creating a platform for local socio-cultural activities Creating informal cultural centers and open 

spaces and producing entertainment 
2 Regional Creating a platform for urban socio-cultural activities 

and reviving culture and folklore 
Establishment of cultural centers, urban space 

and social infrastructure 
3 National Commercialization of cultural activities and emphasis 

on tourism industry and other creative industries 
Commodification of experiences and urban 

cultural and agricultural industries 
4 International Creating macro hospitality and branding platforms and 

introducing handicrafts and customs 
Exploitation of social, spatial and cultural 

potentials 

Table 8. Steps to achieve the reconstruction of the base culture

Fig.7. Spatial strategy and policy model of the historical context of Urmia

ــت  ــق، اولوی ــزی دقی ــا برنامه ری ــراه ب ــودآور هم ــش س بخ
ســرمایه گذاری در بســـیاری از کشـــورها و شــهرهای جهان 
ــهری و  ــن ش ــای که ــه در بافت ه ــت. مداخل ــه اس قرارگرفت
ــازی  ــاری و شهرس ــراث معم ــای می ــری از ارزش ه بهره گی
رویکردهــای گوناگونــی را در برمی گیــرد. یکــی از ایــن 
ــه در  ــت، ک ــگری اس ــت گردش ــعه ی صنع ــا توس رویکرده
صــورت توجــه بــه زمینــه ی بافــت و طراحــی براســاس آن، 
پیشــرفت های شــایان توجهــی را بــرای بافتهــای کهــن بــه 

ــی آورد.  ــان م ارمغ
شــهرها،  تاریخــی  بافت هــای  احیــای  منظــور  بــه  
بســیاری از برنامه ریــزان و نهادهــای مرتبــط، در تــالش بــرای 
ــن  ــه از ای ــک نمون ــتند. ی ــد هس ــای جدی ــذب فعالیت ه ج
ــی  ــای فرهنگ ــگری و فعالیت ه ــد، گردش ــای جدی فعالیت ه
مربــوط بــه آن اســت. از عناصــر اصلــی چارچــوب ارائــه شــده 
ــوان  ــق پیشــنهاد مســیرهای گردشــگری بعن ــن تحقی در ای
ــی هســتند. محورهــای تاریخــی فرهنگــی  مســیرهای طالی
واجــد ارزش هــا و خصوصیــات متنوعــی هســتند کــه یکــی 
ــت.  ــوری اس ــل پیاده مح ــه اص ــه ب ــا توج ــن ویژگی ه از ای
ــا محوریــت پیــاده  طراحــی محورهــای تاریخــی فرهنگــی ب
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ــا ارزش  ــد نقــاط ب ــر این کــه موجــب اتصــال و پیون عــالوه ب
شــهری می شــود، خاطــرات تاریخــی بســیاری را نیــز حیــات 

می بخشــد و هویــت حــوزه را باززنده ســازی می کنــد.
ــای  ــاس مؤلفه ه ــش، براس ــی پژوه ــدل مفهوم ــق م طب
منتــج از ادبیــات تحقیــق در خصــوص بازآفرینــی فرهنــگ 
مبنــا، مــی تــوان مولفــه هــای اصلــی پژوهــش را بــه ســه 
بخــش طراحــی محــور، خالقیــت محــور و اجتمــاع محــور 
ــای  ــری مولفه ه ــدول 6، تأثیرپذی ــق ج ــرد. طب ــیم ک تقس
بازآفرینــی شــهری در محــدوده مــورد مطالعــه بــه ترتیــب 
اولویــت عبــارت اســت از: 1- اجتمــاع محــور، 2- خالقیــت 
محــور، 3- طراحــی محــور. نتایــج تحقیق حاکی از آن اســت 
کــه بافــت تاریخــی ارومیــه پتانســیل باالیــی را بــه لحــاظ 
اجتماعــی و توســعه گردشــگری فرهنگــی از جملــه منابــع 
ــی  ــای تاریخ ــی  و مکان ه ــای فرهنگ ــی و رویداده فرهنگ
ــاردی و  ــه کــه چی ــا در عیــن حــال همانگون را داراســت ام
هانیــگان معتقدنــد، فرســودگی بافــت، جدایــی آن از مراکــز 
جدیــد شــهری و وجــود فضاهــای رهــا شــده و بــی دفــاع و 
فضاهــای فاقــد طراحــی بــا فضــای نامناســب کــه در بافــت 
تاریخــی ارومیــه نیــز بــه دفعــات دیــده می شــوند، از جملــه 
موانــع توســعه ایــن نــوع گردشــگری و و ُکنــد شــدن فرایند 
بازآفرینــی آن محســوب می شــوند. بــا در نظــر گرفتــن ایــن 
ــورد  ــت م ــیل های باف ــر پتانس ــه ب ــا تکی ــا و ب محدودیت ه
مطالعــه، ســناریو و چشــم انداز آن ارائــه و ســپس راهبــرد و 

الگــوی اســتراتژی ارائــه شــدند. 
جهــت رســیدن بــه بازآفرینــی مــورد نظــر، ســه مســیر 

اصلــی بعنــوان اهــداف راهبــردی پیشــنهاد می شــود:
هویــت،  بــا  تاریخــی  مجموعه هــای  ایجــاد   -1

محــور(. )طراحــی  سرســبز  و  خاطره انگیــز 
ــر  ــه ب ــا تکی ــی ب ــای مشــارکتی و رقابت 2- ایجــاد فضاه

ــت محــور(. ــع خــالق )خالقی صنای
ــای  ــاد فضاه ــارکت و ایج ــاس مش ــر اس ــعه ب 3- توس
تعامــل پذیــر و معــرف فرهنــگ ســاکنین )اجتمــاع محــور(.

ــای  ــل فرصت ه ــه دلی ــش ب ــج پژوه ــاس نتای ــر اس ب
ــران از  ــی در ای ــای تاریخ ــه بافت ه ــردی ک ــه ف ــر ب منحص
ــای  ــر جاذبه ه ــه از منظ ــه چ ــی ارومی ــت تاریخ ــه باف جمل
کالبــدی و معمــاری و چــه از منظــر وجــود تنــوع فرهنگــی 
ــی  ــنت های قدیم ــوام و س ــان و اق ــود ادی ــطه وج ــه واس ب
گوناگــون می توانــد داشــته باشــد، ولــی کمبودهــای شــدید 
زیرســاخت های گردشــگری و چشــم اندازهای محــدود و 
ــع  ــن موان ــد از بزرگتری ــهری می توان ــت ش ــذرای مدیری گ
ــه نظــر  ــن ب ــا باشــد. بنابرای اســتفاده از پتانســیل های آن ه

می رســد چارچــوب توســعه گردشــگری در بافت هــای 
ــه،  ــه مرحل ــه ب تاریخــی، بـرنـامـه هـــای بلندمــدت و مرحل
بــدون عجلــه و تأمین زیـرسـاخـت هـــا و تغییــر دیدگاه های 
ــاس و  ــن اس ــر ای ــد. ب ــهری باش ــت ش ــدت مدیری کوتاه م
ــی  ــر بازآفرین ــورد نظ ــداف م ــه اه ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ب
ــر  ــت بهت ــت مدیری ــه جه ــا، مراحــل چهارگان ــگ مبن فرهن
ــه  ــد ک ــان از آن دارن ــا نش ــن راهبرده ــود، ای ــه می ش ارائ
فرایندهــای رایــج بــرای توســعه گردشــگری ناکارآمــد بــوده 
ــرای ایجــاد تحــرك در برنامه هــای بازآفرینــی فرهنــگ  و ب
ــه  ــه ب ــرا و مرحل ــجم و عمل گ ــه ای منس ــد برنام ــا بای مبن
مرحلــه بــا راهبــری فرهنــگ و هنــر بومــی و درگیــر کــردن 
ــن مســیر  ــا ای ــان ب ســاکنان طراحــی و اجــرا شــود. همزم
ــت  ــل باف ــای اصی ــدی ارزش ه ــره و هویت من ــظ خاط حف

ــد فرامــوش شــود. ــز نبای نی

پی نوشتپی نوشت
1. Diamond and Liddle
2. Seo
3. Montgomery
4. Gibson and Hardman
5. Catalyst
6. Eventfulness

تشکر و قدردانیتشکر و قدردانی
موردی توسـط نویسندگان گزارش نشده است.

تعارض منافعتعارض منافع
نویسـندگان اعـالم می دارنـد کـه در انجـام ایـن پژوهـش 
هیچ گونـه تعـارض منافعـی بـرای ایشـان وجود نداشـته اسـت.

تاییدیه های اخالقیتاییدیه های اخالقی
نویسـندگان متعهـد می شـوند کـه کلیة اصـول اخالقی 
انتشـار اثر علمی را براسـاس اصول اخالقـی COPE رعایت 
کرده انـد و در صـورت احـراز هـر یـک از مـوارد تخطـی از 
اصـول اخالقـی، حتـی پـس از انتشـار مقالـه، حـق حـذف 

مقالـه و پیگیـری مـورد را بـه مجلـه می دهنـد.

منابع مالی/ حمایت هامنابع مالی/ حمایت ها
موردی توسـط نویسندگان گزارش نشده است.

مشارکت و مسئولیت نویسندگانمشارکت و مسئولیت نویسندگان
نویســندگان اعــالم می دارنــد به طــور مســتقیم در 
مراحــل انجــام پژوهــش و نــگارش مقالــه مشــارکت فعــال 
ــات و  ــام محتوی ــئولیت تم ــر مس ــور براب ــه ط ــته  و ب داش

مطالــب گفته شــده در مقالــه را می پذیرنــد.
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