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 چکیده

ای قوی، جاذن و متنوع زمینهتواند ارتباط تنگاتنگ فرهنگ با اقلیم، محی  زندگی و شـــیوه زندگی ســـاکنان، می

ـــتفاده حداکثری از ســـرمایه فرهنگی که با تلقی کردن فعالیت ها و رویدادهای فرهنگی به مثال عامل یعنی اس

گردد. هدف از پژوهش حاضــر تســهیل گر و نیروی محرکه بازآفرینی شــهری منجر به بازآفرینی فرهنگ مبنا می

سی ظرفیت شگر یتدر موفق مبنابازآفرینی فرهنگ  یکردرو هایبرر ست. نوع  دان یزدی در محله فهاشهر یگرد ا

اسنادی  -ایهای کتابخانهاز روش آوری اطالعاتبرای جمع حلیلی است.ت -تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی 

ستفاده -و میدانی  شنامه ا س ستفاده از ابزار پر شی با ا شگران داخلی و پیمای ست. جامعه آماری پژوهش گرد شده ا

باشد. نتایپ تحقیق با استفاده نفر می 268باشند که نمونه آماری آن برابر با جی در شهر یزد و محله فهادان میخار

فه بازآفرینی فرهنگ مبنا ی ـــان داد که در میان چهار مؤل های عنی کیفیتاز تحلیل رگرســـیون چند متغیره نش

ست صوری، عملکردی و مزی شترین محیطی،  منظور ایجاد بازآفرینی ظرفیت را در محله بهعنایی، مؤلفه معنایی بی

ریزی بیشــتری فرهنگ مبنا و توســعه گردشــگری داراســت و در مقابل مؤلفه عملکردی نیاز به تقویت و برنامه

شگری دارد. این ترتیب اولویت سعه گرد سب با اهداف بازآفرینی و تو ست که محله فهادان با متنا شان از این ا ها ن

ش صویر ذهنی باالیی برای بازدیدک "بعد معنایی"ینه تاریخی خود از توجه به قدمت و پی نندگان محله برخوردار و ت

ست به صویر ذهنی که انتقال معنا بهطوریا ست در ت سته ا صری که توان ست. عنا صورت گرفته ا خوبی در محله 

ستفاده سجد فهادانا سجد قدمگاه، م شیخ فهادان، م سه کنندگان جای خود را باز کند، بقعه  دان زن) یائیهض، مدر

سکندر( می شگران تطابق دارد. همچنیا صویر ذهنی گرد ضایی موجود محله تا حد زیادی با ت سازمان ف شند.  ن با

ستفاده ست تا ا شده ا ضای عمومی محلی باعم  ست وجود تعامالت اجتماعی در یک ف ضاها را دو کنندگان این ف

 ضور پیدا کنند.آن فضا ح صورت داوطلبانه بخواهند که درداشته باشند و به
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 مقدمه

صنایع درآمدزا در جهان، صنعت گردشگری بعد از صنعت نفت و خودروسازی در رتبه سوم قرار  ترینمهم بندیتقسیمدر 

باال از منابع کانی و مواد خام نیز اســـتفاده  افزودهزشاراین نکته که صـــنعت گردشـــگری علیرغم ایجاد  عالوهبهدارد. 

شد )عیدی،می، حائز اهمیت کندنمی شگری دیگربیانبه. (6: 1397با ک ی عنوانشدن بهمطرح از قبل ماهوی ازنظر گرد

صادی، دهیپد ست یفرهنگ امر کی اقت گی آن فرهن هایداراییمنابع درآمدزای آن فرهنگ و  ترینمهمدر واقع یکی از . ا

 تعامل یوهش و گردشگری در آن تیاهم و در ارتباط بافرهنگ. (99-100: 1396)عباس زاده و ایشم، کشور یا شهر است

سائل در یفرهنگ و تبادل شار با گردشگری م  یفرهنگ و یاجتماع آثار برشمردن ضمن 1980 سال در لیمان هیانیب انت

 استفاده کهنحویبهباشند؛  وشاک یفرهنگ منابع حفظ در تا شد واستهخ هادولتاز  المللیبین و یداخل گردشگری از یناش

ستمر باعم نابودی  سینی،آنم شود )ح صاد فرهنگی اهمیتی (. د168: 1389ها ن ضر اقت سبت به دیگر  فراوانر حال حا ن

شهر  هایبخش صادی  ست پیداکردهاقت شگران  .ا  یرطبیعیغ عمدتاًآنان که  هایجاذبهشهرها و  سویبهجلب نظر گرد

شدمی ش یشهر یرانمداقدامات  با سود  منظوربه هاآنتا بازنگری در  یدهرا به چالش ک صنعت به  ستفاده از مزایای این  ا

شند. شته با و مداخله در شهر  سازیآماده، اما است یفراوان هایظرفیت یصنعت دارا ینهرچند ا یگرد یاز سو شهرها دا

شگر راهبردهایی را  منظوربه ست  طلبدمیجذن گرد شهروندان  بازندگیکه ممکن ا شهر  عنوانبهروزمره  صلی  ساکنان ا

سب برای رویکردی تناقض پیدا کند یا آن را مختل نماید. لذا انتخان شگری منا سئله شهری گرد سون مهم ایم  مح

شکوفایی آن تواندمی که شده سب عملکردی و موجب  ر این رابطه، د. (6: 1394)محمدپور و امینیان، شود شهر در منا

ــرف به کالبد ف ــهر و ناد یزیکیتوجه ص ــاها یو خاطرات جمع یتیهو یخی،گرفتن ابعاد تار یدهش آن عدم  یموجود در فض

را  یذهن -ینیع ایپدیده عنوانبه بازآفرینی فرهنگ مبنامسئله این امر که  شودمیرا موجب  یشهر یگردشگر یتموفق

س ستشهر مطرح  تردر ب شگری مبتنی بر بازآفرینی فرهنگ مبنا  ریزیبرنامه .(60: 1393درزیان،)زندیه و گو کرده ا گرد

را دارد که عالوه بر جذن گردشــگر و برآورده ســازی انتظارات این گروه به رونق و  ریزیبرنامهپتانســیل ایجاد الگویی از 

 یگراند و هاپکینزشده است. انجامدر این رابطه تحقیقات داخلی و خارجی متعدی زندگی ساکنان محلی نیز انتفاع برساند. 

 که نمایندمی معرفی را پارادایم نوینیدر تحقیق تحت عنوان مروری بر مســائل ویژه و حقوقی بازآفرینی شــهری  (1996)

 گسترده مسائل مرتب  با واقعی و پایدار اجتماعی _اقتصادی هایسیاست و به تمایالت بایستمی بازآفرینی طرح هرگونه

 اذعان های شهری در عمل( در مطالعه سیاست1995) بلکمن (.Hopkins et al,1997: 63) باشند اشتهد توجه هنری

 شهری سیاست بنیادی راهبر و اصل عنوانبه بایستمیتوسعه  و شهری بازآفرینی ادغام برای تالشی هرگونه که داردمی

( در بررســی تبارشــناســی بازآفرینی 1390ی )لطف. (Blackman,1995:15)باشــد  برداشــته در را پایداری آینده اهداف

ست که فرهنگ در برنامه سیده ا سازی تا نوزایی به این نتیجه ر شهری از طریق محلهشهری از باز های های بازآفرینی 

ــاخت ــنوارهها و پارکهای فرهنگی )موزهفرهنگی، زیرس ــوعی، بازمانده و غیره( و رویدادهای فرهنگی )جش ها، های موض

سرمایهنگی اروپا و غیره( به کار گرفتهپایتخت فره شویق  شگری، ت ست. بازآفرینی از طریق ترویپ گرد گذاری به شده ا

ست )لطفی، صاد محلی از دیگر اقدامات این رویکرد ا ساس  (.3: 1390سمت داخل و احیای اقت  را باید شهر یزدبر این ا

شور  اینمونه شهرهای میانی ک ستاز  شاید بتوان  دان شهر را بافت تاریخی  نتریمهمکه  شگر به این  عامل جذن گرد

. تواند موتور محرکه این شهر باشدهای بازآفرینی شهری میو برنامه که هنوز زندگی در آن جریان دارد برشمردعظیم آن 

بافت ارزشـــمند و زنده که در واقع ایجاد برندی معتبر در مقیاس داخلی و جهانی  ویژهبه بت جهانی این  ـــدمیث  باش

سیلپ ست. هایتان شیده ا شهر را فزونی بخ شگر به این  همین ویژگی قابلیت کاربرد رویکرد بازآفرینی فرهنگ  جذن گرد

 فضاها به ایموزه نگاه و تاریخی بافت از شهر غفلتگسترش  فشارهای به توجه . باکندمیمبنا را در این شهر دوچندان 

 است. از شده شهر و مردم بازندگی هاآن قطع ارتباط و مستقل صورتبه تاریخی بناهای ایجاد سبب تاریخی عناصر و

 در مردم فرهنگی تعامالت کاهش موجب انفصال فضایی این و باشدمی فرهنگی تبادل مشوق فرهنگی نمادهای طرفی
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ست.  شده تاریخی بافت شهر یزد و بافت قد طورکلیبها شهر و هست طوربهیم  ه خاص محله فهادان که از اولین محالت 

ــتاولیه آن  ــمند خود به علت عدم توجه به حفاظت و اح هایویژگیبا تمام  اس ــی از رویکرد  عنوانبه) آنیای ارزش بخش

اقدامات  خود است. یگردشگر یتدر حال از دست دادن هو و بدون ضابطه رویهبی وسازهایساخت گسترش ،(موردنظر

به هتل و  هاآنتاریخی و تبدیل  هایخانهیل مرمت و نوســازی )از قب باشــدمیدر بافت در حال انجام  ایوگریختهجســته

ــاپ و...( اما به دلیل عدم  بوم محور، هایخانه ــتوران و کافی ش ــرا، موزه، رس مدون و  ریزیبرنامهمحل اجتماع، فرهنگس

ست و  عمدتاًهدفمند و  ست نیامده ا ساچهبا نگاه کالبدی نتیجه الزم به د ساکنان محلی را برخی از این اقدامات زندگ ب ی 

گرچه در حال حاضر موضوع ثبت جهانی این بافت ارزشمند حساسیت باالیی در انجام اقدامات سنجیده در  .اندکردهمختل 

ست سا. بافت را ایجاد نموده ا شگر تأثیرگذار فرهنگی و هایمؤلفه یینو تب ییشنا عالوه بر  یزدشهر  یمبافت قد یبر گرد

سیلاز  گیریبهره شمند موجود در چن هایپتان شگر تواندمی هاییبافت ینارز صنعت گرد سعه   یندر ا ی پایدارمنجر به تو

شود سم واقع . درشهر  سم، توریدارپا توری ست  یی سان ازنظرو  یابدنامحدود ادامه  یدر زمان ی مح یکه بتواند در کا و  یان

ش بدان تا و نزند صدمه زیستمحی به  ییزیکف  ایلطمه یاجتماع فرآیندهایو  هافعالیت سایر توسعه به هک دحد فعال با

بازآفرینی فرهنگ مبنا با هدف  هایپتانسیل. هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسایی (Butler,2000:29نسازد )وارد 

یکی از صــنایع خدماتی برتر دنیا روند رو به توســعه  عنوانبهگردشــگری  باوجوداینکهتوســعه گردشــگری در آن اســت. 

در خصوص پیامدهای آن برای جوامع  نمایدمیو نقش مهمی در اقتصاد بسیاری از کشورها ایفا  گرفتهپیشی در چشمگیر

فرهنگی آن را منفی تلقی  تأثیراتوجود دارد. از این نظر که اغلب آثار اقتصـــادی آن را مثبت و  نظرهاییاختالفمیزبان 

 تأثیرگذاری که هم بر ارتقاء فرهنگ محله و هم جذن گردشـــگر هایمؤلفه شـــودمی. لذا در این پژوهش تالش نمایندمی

 مثبت فراهم شود، شناسایی شوند. تأثیراتاین  افزاییهمموجبات  کهنحویبهاست 
 

 مبانی نظری

 را آن توانمی که پیداکرده وسیعی گستره چنان صنعت دارد. این بر در را هافعالیت از ایگسترده طیف گردشگری اهداف

عالوه بر  .دارد جوامع برای نیز آوریحیرت اقتصــادی مزایای که دانســت امروز جهان دهندهشــکل نیروهای ترینعمده از

 توانمی آن از (. لذاTucker,2003:24) اهمیتی دارد حائز نقش جهانی و محلی سطوح بین تعامالت در صنعت این، این

 به ازحدبیش وابستگی و فرصت هایهزینه تورم، از نباید حالبااین. کرد استفاده فرهنگی تعامل جهت در فرصتی عنوانبه

 یگردشگر های(. برمبنای انواع جاذبهPearce,2001:38) ورزید غفلت صنعت این منفی پیامدهای عنوانبه گردشگری

ری انواع گوناگون گردشـــگ .(Inskeep,1991:31) یژهو هایجاذبهتاریخی و  -یفرهنگ هایجاذبه، یطبیع هایجاذبه)

شخ  می شگران م سفر گرد ساس انگیزه  شگری تفریحی، درمانی، فرهنگی و که بر ا شامل انواع گوناگون گرد شود 

سی و... می سیا شی، مذهبی و زیارتی، بازرگانی و تجاری،  شی، اجتماعی، ورز شد. درآموز شگری میان این با  فرهنگی گرد

 از است عبارت (. این گردشگری56: 1394یی فرد و حیدریان،)بابا آیدمی حسانبه گردشگری هایگونه ترینمهم از یکی

 فرهنگی هایجلوه ســـایر و فرهنگی کارکردهای تاریخی، هایمقبره ها،موزه جمله از فرهنگی هایجاذبه از دیدارها همه

شگری طورکلی،به(. 154: 1390کاظمی،) شگری شامل این نوع از گرد س و تاریخی آثار -1های: زمینه در گرد -2 تانی،با

سرت ها،گالری ها،موزه مانند) فرهنگی آثار ستیوال تئاتر، ها،کن  شناختی مردم و سنتی آثار-3 ،...( و مد هایسالن ها،ف

 -5 و( گاســترونومی) غذایی گردشــگری-4 ،...( و محلی ملی و مراســم و پایکوبی محلی، غذاهای لباس شــناســی، نظیر)

 یزدی شود )پاپلیمی...(  و مذهبی هایهیئت در شرکت دینی، وظایف انجام ت،عبادا ها،زیارت شامل) مذهبی گردشگری

 هایجاذبه شامل هک ساختانسان هایجاذبه تنها شهرهاکالن ویژهبه شهری مناطق در مورد معموالً (.50: 1391سقایی، و

 است. شدهارهاش هاآن به 2شکل  در که گیرندمی قرار موردبررسی شودمی ویژه و تاریخی و یفرهنگ
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 (24: 1389ملک نیا، )منبع: ، عناصر مرتبط با مبحث گردشگری شهری .1شمارهشکل 

 

 -فرهنگی امری به حاضــر حال در اما بود، آســایش و از جنس رفاهی غالباً اهداف صــنعت گردشــگری ابتدا در اگرچه

صادی سترش و شدهتبدیل اقت شد هافرهنگ تعامل و تبادل برای ابزاری تواندمی آن گ شگری. با  نوعی موفق شهری گرد

سایی حین در که آوردمی وجود به فرهنگی متقابل کنش سعه جوامع فرهنگی میراف به احترام و شنا  نیز را هاآن مدنی تو

 و تاریخ فرهنگی، هایارزش احیای توانمی را توسعه گردشگری راهبردهای ترینمهم از یکی که آنجا تا. شودمی موجب

 که بود خواهد شـکوفا گردشـگری (.84: 1391و دادرس، زاده امیندانسـت ) جمعی خاطرات رویدادها و پیشـینیان، شـیوه

 هاآن تا بشناساند گردشگران به را شهر عناصر و مفاهیم و شود منجر درک و شناخت مقوله به مناسب ایعرصه در بتواند

 شناخت نیازمند شهر در تفریر و فراغت اوقات برگذراندن وهعال گردشگران واقع در بیاورند، دست به شهر از درست درکی

ستند آن معنا، تاریخ و فرهنگ سخگوی تواندمی رویکردی درنتیجه. ه شگری پا شد گرد ستری در که با دو  هر مفهومی ب

ــهر ذهنی و عینی بعد ــوی از. نظر گیرد در را ش ــلی برا هدف دو را فرهنگ و تجارت توانمی عمده طوربه دیگر س  یاص

 شهرها هویت و بافرهنگ امروزه که شهری بنابراین گردشگری (.Law,1996:126گرفت ) نظر در شهری گردشگری

ست خورده پیوند ست رویکردی و راهبردها شهری نیازمند جوامع زندگی و شهر مقوله با نزدیکی علت به ا  از بتواند که ا

 رساند. یاری هدافشا به نیل در را صنعت این و کند استفاده آن ظرفیت بیشترین
 

 

 

 

 

 

 

 
 (1392:20،همکارانبحرینی و )منبع:  .  رویکردهای غالب در مقاطع زمانی2شمارهشکل 

 

ــواین به میالدی 90 دهه از ــورت مختلف ابعاد بازآفرینی در رویکرد در هاییدگرگونی ،س ــویی در که پذیرفتند ص  با همس

بازآفرینی شــهری دیدگاهی جامع و یکپارچه بر این اســاس باید گفت  .گرفتند قرار موردتوجه نیز پایدار توســعه هایبحم

شک ست که به تحلیل م سوده و تاریخی هایبافتت الا صادی،  انجامدمیشهری  فر ضعیت اقت شرفت و و از طریق پی

 ترینســـاده (.46: 1396)یزدانی و همکاران، شـــودمیجانبة بافت  ی ســـبب احیای همزیســـتمحی کالبدی، اجتماعی و 

 بوده مالت و آجر بحم از بیش چیزی که بازآفرینی بود این میالدی 80 و 70 هایدهه بازآفرینی از شدهگرفته هایسدر

ست ست شده مرتب  رویکرد بازآفرینی با پایدار شهرهای نظریه ،مروربه 1990 دهه از. ا  بازآفرینی از تعاریفی بنابراین. ا
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ـــ نزدیک پایداری اهداف به که گیرندمیشـــکل  عنوان یکی از ابعاد پایداری )بعد اجتماعی( لذا بعد فرهنگ به .انددهش

 موردتوجه قرار گرفت.

سر اروپا تحت تأثیر صورت موج عظیمی پروژهبه بعد بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ به 1980از دهه  سرا های بازآفرینی را در 

سرمایه ستفاده از  صه مرمت و عنوان گزینهنگی خود را بههای فرهقرار داده و بازآفرینی فرهنگ محور و ا ای موفق در عر

های از ارزشتوجه به نقش فرهنگ اســـتفاده  (.Kearns & Philo,1993:14) اســـتحفاظت شـــهری مطرح کرده 

به عه و همچنیتاریخی و فرهنگی  نابعی برای توســـ قات گذران به توجه نعنوان م غت او  این وجوه ترینمهم مردم فرا

 روی شهری بازآفرینی ابزار مثابهبه فرهنگ سمت به شهری مسئول مقامات وگذاران مانی که سیاستاز ز هستند. گرایش

 روزافزونی طوربه شهر بازآفرینی هایعمل ابتکار و هانوآوری از بخشی عنوانبه تاریخی هایمحی  کیفیت اهمیت آوردند

شکار گردیده ست؛ خ  آ شاغلی ایجاد با فرهنگی هایمشیا شاغل، آن کنندگاناداره به که م های محل ترویپ و و تبلیغ م

ــتوران ها،کافه مثل مربوطه برگزاری ــت، مرتب  غیره و هارس ــادی منافع کنندهتأمین عنوانبه اس  بدین: گردید تلقی اقتص

شند نیروی محرکه آن بودندفر مداخالت ترتیب، صادی با شد اقت صول ثانوی ر  :Izadi,2006) هنگی بیش از آنکه مح

 به آن گیریشکل ایده که است دوبلین در بار تمپل شودمی داده ارجاع آن به مداوم شکلی به که مثالی ترین. معروف(17

به86: 1391گردد. )لطفی،بازمی میالدی 1980دهه  اواخر بازآفرینی ،1990دهه  دیگر ازعبارت(.  گاره  نا فرهنگ ان  و مب

ستفاده صه در موفق ایینهگز عنوانبه فرهنگی هایسرمایه از ا  & Kearns) شد مطرح شهری حفاظت و مرمت عر

PhiIo, 1993: 212). 

 

 

 

 

 

 

 
 (71: 1395نویی،خان محمدی و قلعه)منبع:  ابعاد بازآفرینی از طریق فرهنگ .3 شماره شکل

 

شامل طرح سه صف کامس زآفرینی شهری  متمایز بین فرهنگ و باالًهم فرهنگ در بازآفرینی با مرور شواهد و تجربیات 

ــت که عبارت ــکل . اند از: فرهنگ و بازآفرینی، بازآفرینی فرهنگی، بازآفرینی فرهنگ مبنااس فرهنگ و بازآفرینی نه به ش

شوند. استفاده از امکانات کار گرفته می های فرهنگی بهسادگی در بعضی سطوح فعالیتیک پروژه فرهنگی کامل بلکه به

بازآفرینی  مایهجان و اصـــلی بدنهچندان مرتب  با هایی نهعنوان حرکتمقیاس فرهنگی بهیا رویدادهای پراکنده و کوچک

ست ستایی و همکاران، شهری ا شاعه -فرهنگ شهری بازآفرینی در این رابطه فرآیند (.81: 1396)رو  مبنا اهدافی چون ا

 سیمای ارتقاء کالبدی، فرسودگی میزان شهری؛ کاهش فضاهای از مفید برداریبهره میزان فرهنگی؛ افزایش گردشگری

 ,DCMSکند )می دنبال شهری را محی  به رسانی صدمه از حجم زایی و کاستنها؛ اشتغالگذاریسرمایه شهری؛ جذن

. شــودمی تقســیم مراکز شــهری به چهار بخش در مبنا-فرهنگ شــهری بازآفرینی (. ویکری معتقد اســت که2004:14

ستارائه بخش هر برای که شنهادهایییپ و هاویژگی تعاریف، 5نمودار  ست چند و راهبرد قالب در شده ا صورت به سیا

 (.vickery,2007:70-72)کند خالصه بیان می
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 (Vickery, 2007: 70-72 )منبع: بندی رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا در دیدگاه ویکریطبقه .4 شماره شکل

 

 در مبنا - فرهنگ شــهری بازآفرینی آنچه. دارد کلیدی نقشــی مکان مبنا مفهوم -فرهنگ شــهری بازآفرینی بازتعریف در

 است پذیر انطباق( Montgomery,1998:93)مکان تصویری  و کارکردی کالبدی، هایساحت با است آن جستجوی

ــلی از یکی توانمی رو همین از و ــهری بازآفرینی اهداف تریناص ــتیابی را مبنا - فرهنگ ش ــادیق به دس  در کانیم مص

ــایی هایبازه ــت  پرتعداد فض ــتری (Ward,1998:42)دانس ــهری فرهنگ مبنا برای اقدامات خود بس ، لذا بازآفرینی ش

ــایی نیاز دارد که از آن محدوده ــود برده میهای فرهنگی نامها یا محلهکالبدی و فض یک قلمرو یا (. won,2011:18)ش

شـــود که حاوی باالترین تمرکز امکانات فرهنگی و تفریحی در ف میعنوان یک منطقه جغرافیایی تعریمحله فرهنگی به

ستشهر   مرکزی هایبافت از جزئی معموالً شده،تعریف فرهنگی های. محدوده(Brooks & Kushner,2001:24) ا

پذیری و تغییرپذیری های فرهنگی مبتنی بر نوآوری، انعطافمحله (.Montgomery,2003:32) هستند شهرها درونی و

ــی مفید برای مجموعههای تاریخی میدر عین حفاظت ارزش ــاخص ــترده و مؤثر بر توانند راهنما و ش ای از تحوالت گس

 (.67: 1395نویی، خان محمدی و قلعهکنند )اقتصاد محله و شهر و توسعه گردشگری فراهم 

 

 
 (29: 1393صفدری  ؛52: 1390ه با اقتباس از لطفی،نگارند)منبع:  های فرهنگیهای مکانی و غیر مکانی محدودهبارزه. 5 شماره شکل

 

صلی نزایوا ست. ستا دهکر معرفی فرهنگ را فرینیزآبا در سهم ترینا  و مثبت ارههمو مبنا فرهنگ فرینیزآبا او معتقد ا

ضاهای باعم سریع خیلی تواندمی مینهز یک در اطفرا رتصو در و دهنبو ارپاید  قیمت ناگهانی شدر و یدعملکر تک ف

 شهری گردشگری بسیاری موارد در .(Evans,2003:14) دشو ودهمحد یزسا نعیاا باعم کل در و بهااجاره و تمستغال

ضاها وجود دلیل به صت و ف ضه برای هاییفر شگری جدید منابع عر  فرهنگی، میراف مناطق و هاجاذبه نظیر شهری گرد

ــیلی عنوانبه ــدیده نواحی گونهاین بازآفرینی برای پتانس ــت  دهش  و فرهنگ گرفتن نظر در . بدون(Law,1993:25)اس
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 عنوانبه گردشــگری نقش میان این در. شــودمی تلقی غیرممکن امری یکپارچه بازآفرینی و پایداری به دســتیابی اجتماع

ستراتژی سی ا سا شگری .(Smith,2007:67) شودمی مطرح فرهنگ مبنا بازآفرینی در ا سی گرد شنا ساس گونه   و بر ا

(. در این شکل 7( )شکل 47: 1394)نوریان و فالح زاده،  است شدهشناسایی بازآفرینی استراتژی 5 اسواربروکی ،ینیبازآفر

ستمی که یهایمؤلفه سعه بر مبتنی بازآفرینی برای بای شگری تو  هاآن هایارزش و هاویژگی همراه به شوند درگیر گرد

شان  ستدادهن ساس این دیدگاه فرهنگ شده ا شتهیکی از  عنوانهب. بر ا شهر  هایدا شگر و  منظوربهبالقوه  جذن گرد

 مشروطی و ثانویه عناصر گردشگری محصوالت عرضه . همچنین برایباشدمیتوسعه بازآفرینی شهری مطرح  زمانهم

شتیبان رفاهی امکانات و هازیرساخت همچون ند با وانتمی زمانهمکه این عناصر  هستند پایه الزامات از نیز گردشگری پ

 ایجاد گردند. موردنظرهدف بازآفرینی شهری در محدوده 

 

 
 (47: 1394نوریان و فالح زاده،)منبع گردشگری محصوالت عرضه بر مبتنی بازآفرینی در درگیر هایمؤلفه .6 شماره شکل

 

 رو صنعت یک عنوانبه یراز است قرارگرفته غالباً مورداستفاده شهرها در اقتصادی بازآفرینی تشویق برای غالباًگردشگری 

ــد به ــناخته رش ــدهش ــتغال تواندمی درنتیجه، و ش  ,Shaw & Williams)آورد ارمغان  به خود همراه به را فراوانی اش

 تجدید در و دهدمی خاصـــی اهمیت النفوذ ذی و النفع ذی عامالن و کاربران به فرهنگ مبنا بازآفرینی .(257 ,1994

 تقوایی،) کندمی استفاده بازآفرینی محرکه نیروی عنوانبه گردشگری پتانسیل و شگرانگرد از کهن هایزیرساخت حیات

 سـاکنانش و شـهر به متمایزی هویت کندمی تقویت اجتماع در را محلی حس دارای تاریخدر این خصـوص، . (58: 1387

شگران و دهدمی شورف ازنظری فرهنگ مبنا بازآفرین گانهسه رویکردهای 1جدول . کندمی جلب خود سویبه را گرد  و آ

 فوق رویکردهای از یک هر کاربرد. (,Ashworth & Tubridge 2000:9) دهدمینشان  تاریخی هایبافت در تنبریپ

ضایی ساختار مکانی، هایویژگی به صیات و ف صو سته آن جامعه محلی خ ست واب سیاری در. ا  رویکرد سه هر موارد، از ب

 .شوندمی گرفته کار به زمانهم طوربه
 

 فرهنگ مبنا بازآفرینی رویکردهای .1شمارهجدول 

  (,Ashworth & Tubridge 13 :2000)منبع

 

 هدف تشخی  توس  مالک انتخان تمرکز بر رویکرد

 حفاظت از مشاغل سنتی، درآمدزایی کنندگاناستفاده بازاریابی دستیصنایع تولیدات میراثی

ـــاختمان مرمت ـــایتس های ها و س
 تاریخی

 بقای ساختمان، حفاظت از میراف ابنیهمتخصصان مرمت  کیفیت و قدمت سایت و یا بنا

های فضـایی، کیفیت و قدمت نقشـه فضاها، رویدادها حفاظت و احیاء
 بافت

ـــهری، معمــاران و  طراحــان ش
 متخصصین مرمت

فت با یای  ظت و اح فا تاریخی، ح های 
 احیای فرهنگ
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سیدن برای مبنا فرهنگ بازآفرینی شگری و بازآفرینی فرهنگ مبناافزایی هم به ر شترین بهره گرد  فرهنگی منابع از را بی

 به حد چه تا مبنا، فرهنگ رویکرد که دهدمی نشــان مکان، فرهنگی منابع فهرســت به نگاهی. کندمی مکان تحصــیل

 چارچوبی در را هاگیبالقو این مجموعه چگونه و دهدمیاهمیت  خود اقدام مورد محدوده در موجود گوناگون هایقابلیت

(. توجه به پیشـــینه و قدمت تاریخی و فرهنگی محله Bianchini & Ghiraldi,2007:63) یردگمی به خدمت واحد

شدن این رویکرد از بازآفرینی در  ست آثار و امکانات فرهنگی موجود در محله مبین قابلیت اجرا سی فهر فهادان یزد و برر

شهر می شد. لذا باین محدوده از  های فرهنگی موردنظر منظور تدوین مدل مفهومی پژوهش از معیارهای مکانی محلههبا

( و 1 جدول) شــده اســت. همچنین این مدل بر اســاس رویکرد حفاظت و احیاء( فرهنگ مبنا اســتفاده6 بازآفرینی )شــکل

مؤلفه  4پژوهش، عنوان مدل مفهومی به 8 ( تبیین شــده اســت. بر اســاس شــکل7 راهبردهای مبتنی بر فرهنگ )شــکل

ستخراج شدند و عنوان مؤلفهمحیطی، صوری، عملکردی و معنایی بهکیفیت زیست صلی سنجش در محله فهادان ا های ا

شاخ  سی در هر مؤلفه را بهدر ادامه  سیل بهرههای موردبرر سنجش پتان گیری از بازآفرینی فرهنگ مبنا با هدف منظور 

 دهد.توسعه گردشگری را ارائه می

 

 
 در جهت توسعه گردشگری با رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا های موردنیازابعاد، مؤلفه و شاخص .7 شماره کلش
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 . رابطه بازآفرینی فرهنگ مبنا با هدف توسعه گردشگری در محله فهادان 8شکل شماره

 

 روش پژوهش

 –ها از روش ترکیبی کمی دآوری دادهباشد. در بخش گرتحلیلی می –پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی 

ست. بهکیفی بهره گرفته ضوع پژوهش ابتدا از روش کیفی و مطالعات شده ا ستخراج ابعاد مختلف تأثیرگذار بر مو منظور ا

ستفادهکتابخانه سنادی ا شی ای و ا شیوه پیمای ست. در مرحله دوم به روش کمی، از طریق  های میدانی )پژوهش –شده ا

ستفاده از طیف لیکرت اطالعات و دادهمیدانی، گفت شنامه و ا س شگری و...( با ابزار پر های گو با افراد باتجربه در زمینه گرد

ــاکن در آوری و مورد تجزیهموردنیاز جمع ــگران داخلی و خارجی س وتحلیل قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش تعداد گردش

و برای گردشـگران  23287که این تعداد برای گردشـگران داخلی  باشـندماه( میماهه )بهمنشـهر یزد در بازه زمانی یک

باشد و حجم آن با استفاده صورت تصادفی میگیری بهباشد. نمونهنفر می 31923ها برابر با که مجموع آن 8636خارجی 

ساعات گوناگون نفر از گردشگران داخلی و خارجی حاضر در محله در  268برابر  %90از فرمول کوکران با ضریب اطمینان 

ست. با توجه به  134نفر گردشگر داخلی و  134باشد که از این تعداد روز می نفر گردشگر خارجی موردمطالعه قرارگرفته ا

سته خواهد بود تا رابطه این هدف پژوهش مؤلفه شگری متغیر واب سعه گرد ستقل و تو های بازآفرینی فرهنگ مبنا متغیر م

ها در قالب ی اعتبار و روایی پرســـشـــنامه، ابتدا گویه های متناســـب با هریک از مؤلفهمنظور بررســـدو تحلیل گردد. به

نفر از اساتید متخص  در زمینه بازآفرینی و همچنین فعاالن بخش گردشگری قرار  5پرسشنامه تنظیم گردید و در اختیار 

صــورت آزمایشــی تکمیل گردید. مه بهپرســشــنا 30ای آماری داده شــد تا نظرات خود را اعالم نمایند. همچنین در نمونه

ــد. متعاقباً با توجه به نظرات مطرح ــالح، تعدیل و حذف برخی گویه ها اقدام ش ــبت به اص ــی نس ــده و پیمایش آزمایش ش

 849/0شده است که این مقدار برای پرسشنامه برابر با منظور سنجش پایایی پرسشنامه از مقدار آلفای کرونباخ استفادهبه

بندی این مقدار در ســـطر خون قرار دارد و نیازی به حذف ســـؤال برای افزایش این مقدار با توجه به رتبهباشـــد که می

منظور شناسایی باشد. پس از استخراج اطالعات از پرسشنامه، نتایپ آن با استفاده از تکنیک رگرسیون چند متغیره بهنمی

 وتحلیل قرار گرفتند.گ مبنا مورد تجزیهعوامل مؤثر بر توسعه گردشگری با رویکرد بازآفرینی فرهن

 

 مطالعه محدوده مورد

ــاحتی  ــهر یزد با مس ــهرداری یزد، ش ــیمات ش ــاس تقس محله  42ناحیه و  9منطقه،  3به  هکتار 30/10133 بربالغبر اس

ه محل 10ناحیه و  2هکتار دارای  73/1982اســت. منطقه یک در شــمال شــهر یزد دارای مســاحتی برابر با  شــدهتقســیم

ـــدمی ـــدمینفر در هکتار  41نفر و دارای تراکم جمعیتی  80763. جمعیت این منطقه برابر با باش . منطقه دو نیز در باش

. باشدمیمحله  21ناحیه و  4هکتار دارای  51/4238شرقی و مرکز محدوده شهر یزد دارای مساحتی برابر با  هایقسمت
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غربی  هایقسمت. منطقه سه در باشدمینفر در هکتار  54تراکم جمعیتی  نفر و دارای 228814جمعیت این منطقه برابر با 

. جمعیت این منطقه برابر با باشدمیمحله  10ناحیه و  2هکتار دارای  23/3912و جنون محدوده شهر با مساحتی برابر با 

و  دشـــگری در منطقه دوگر –و بیشـــترین آثار تاریخی  باشـــدمینفر در هکتار  31نفر و دارای تراکم جمعیتی  120842

. بافت تاریخی فهادان نیز در شــهر یزد اســت، قرار دارند گیریشــکلهمچنین منطقه تاریخی شــهر یزد که هســته اولیه 

 (.9باشد )شکلامام خمینی و قیام می -سید گلسرخ –های فهادان منطقه دو شهر یزد قرار دارد. مرز این بافت خیابان

 

 
 (1395شهر، مهندسین مشاور آرمان)منبع:  ه موردمطالعهمحدودموقعیت  .9 شکل شماره

 

 هابحث و یافته

 درگذشــته. این محله باشــدمیمحالت شــهر یزد )در اوایل قرن پنجم هجری( مرکز اولیه آن  ترینیمیقدفهادان یکی از 

ست سان بوده ا شنا سر سکونت اعیان، بزرگان و  ست محل  شهرت یافته ا عمده  هاییکاربر. و نیز به محله یوزداران نیز 

شامل درمجموع . در داخل باشدیمسکونتی، تجاری، آموزشی، فرهنگی، اداری، گردشگری، انبار و مخروبه  هاییکاربره 

شامل مسجد جامع، میدان وقت الساعت، بازار و چهارسوق شاهی، جامع )بافت نقاط عمده فعالیتی شامل مجموعه مسجد 

ــه علمیه و کتابخانه وزیری(، م ــینیه فهادان و هتل مدرس ــکندر، حس ــامل بقعه دوازده امام، زندان اس رکز محله فهادان )ش

 (.143 :1392،زادهاسماعیلاست )فهادان( مجموعه عناصر وابسته به میراف فرهنگی و قسمتی از بازار 

 

 
. موقعیت محدوده مطالعاتی در بافت تاریخی و ثبت جهانی یزد10شکل شماره  

 

بر توســعه گردشــگری از منظر بازآفرینی فرهنگ مبنا از تحلیل رگرســیون خطی ســاده  مؤثر هایمؤلفهبررســی  منظوربه
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ستفاده ست شدها ضریب هایآماره 2. جدول ا ستگی، مرتب  با برازش مدل را یعنی   تعیین ضریب تعیین، ضریب همب

در چندگانـــه موجـــود  یهمبستگ بیضر به با توجه .دهدمیبرای این محله نشان  را خطاها معیار انحراف و شدهتعدیل

 اضافهبهو همچنین نیازی  وجود دارد یقو یرها همبستگیمتغ نیگفـــت بـــ توانمی( برای محله فهادان 968/0جدول )

ستقل دیگری ن شدمیکردن متغیر م سته را توانمیزیرا همین متغیرها  با ضر کنند. بینیپیش خوبیبهند متغیر واب ب یمقدار 

ـــت ز قبولقابل که باشدمی( 937/0معادل )برای محله فهادان  حاضرن در معادله ییتع ـــرایاسـ انس یزان واریم راحتیبه ـ

ـدود زکرد کادعا  توانمی هاآنبا توجه به مقدار  یو از طرف نمایدمیر وابسته را مشخ  یمتغ ـا ح ـه  یـادیـه ت ـادر ب ق

ـر هستند. ر وابستهیانس متغین واریـیتب ـ ـرایدر ا آمدهدستبهر یمتغ 4ه ک داردمیان یب زنی شدهتعدیلب یض  ین مدل ب

 ب هستند.مناسـتوسعه گردشگری سـنجش 
 

 های مربوط به برازش مدل در محله فهادانخالصه آماره. 2شمارهجدول 

 

 

 

 ســطر اینجا در .خیر یا اســت معنادار مدلی شــدهتعیین مدل آیا دهدمی نشــان که باشــدمی واریانس آنالیز 3 جدول

 ترکیب خطی مستقل متغیرهای صورت این در .باشد (05/0از ) کمتر باید (%95) یناناطم درصد به توجه با F معناداری

 F، مقدار باشدمی( 05/0مقدار ) از ( کمتر000/0خطا ) مقدار مدل چون این در بنابراین .دارند وابسته متغیر به مستقلی و

 .باشدمیمعنادار 
 

 مدل رگرسیون در محله فهادانآنالیز واریانس  . 3شمارهجدول 

 

 

 

 

در  .دهدمینشـــان  بر متغیر وابسته توسعه گردشگری مستقل را هایریمتغ یونیرگرســـ تأثیر 4ها بر اساس جدول یافته

باالترین همبســتگی را با توســعه  (Beta= 0/57با ضــریب بتا )« معنایی مؤلفه» یرمتغ پینتا به توجه محله فهادان با

ابراین توسعه گردشگری با رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا، در بین متغیرهای وارد معادله شده در مرحله گردشگری دارد. بن

شدمیمعنایی محله فهادان  مؤلفه هایشاخ از میزان  متأثراول  ضریب بتا ) مؤلفه. متغیر بعدی با  =Betaصوری با 

شدمی( 0/38 ستعملکردی و  هایمؤلفه. با ضرایب بتا ) به ترتیبنیز  محیطیزی را  هااولویت( Beta=0/17,0/13با 

 .اندآورده به دستدر تدوین الگوی توسعه گردشگری محله فهادان 
 

 بر متغیر وابسته در محله فهادانمستقل  هایمتغیر ضـرایب تأثیر رگرسـیونی .4شمارهجدول 

 

 

 

 

 

 خطای استاندارد برآورد شدهتعدیل تعیین ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

1 968/0 937/0 924/0 12682/0 

 داریسطر معنی F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

1 Regression 756/11 10 177/1 148/73 000/0 

Residual 788/0 49 016/0 

Total 553/12 59  

 داریسطر معنی t ضرایب استانداردشده ضرایب استاندارد نشده مدل

B تانداردخطای اس Beta 

 000/0 -490/5 - 477/0 -619/2 عدد ثابت

 003/0 691/0 134/0 093/0 254/0 محیطیمؤلفه زیست

 001/0 062/1 385/0 100/0 497/0 مؤلفه صوری

 000/0 011/2 199/0 087/0 277/0 مؤلفه عملکردی

 000/0 142/0 576/0 140/0 669/0 مؤلفه معنایی
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 های بازآفرینی فرهنگ مبنای مؤثر بر توسعه گردشگریله فهادان در مؤلفهمحاسبه امتیازات مح

مطرح در جهت توســعه گردشــگری با رویکرد بازآفرینی  هایمؤلفهآوردن کل امتیازات محله فهادان از  به دســتبرای 

شنامه ابتدا میانگین امتیازات هر یک ازهادادهفرهنگ مبنا، با توجه به  س شاهده  5که در جدول  ورطهمان هامؤلفه ی پر م

سبه، شودمی ستاز مجموع این امتیازات، امتیاز کلی برای محله فهادان  نهایتاًقرار گرفت و  موردمحا . با توجه به آمد به د

 توانمیکه با هدف کاربردی بودن پژوهش و در ادامه آن  باشدمی( 35/12امتیاز کلی برای محله فهادان برابر با ) 5جدول 

ــندمیدیگر بافت تاریخی نیز برخوردار از امتیاز کلی  هایمحلهگفت  ــه این امتیازها  باش دریافت که از  توانمیو از مقایس

ستند و  یککدامبین تمامی محالت  شگری با رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا ه سعه گرد شتری برای تو سیل بی دارای پتان

 عرضه کند. هامحلهبرای محله فهادان، اسکیمایی را برای دیگر با ارائه الگوی نهایی با هدف توسعه گردشگری  توانمی
 

 های توسعه گردشگریامتیاز محله فهادان بر اساس مؤلفه .5شمارهجدول 

 هابرتر بودن به لحاظ امتیازات مؤلفه ها در محله فهادانمیانگین امتیازات شاخ  هامؤلفه

 C 72/2 محیطیمؤلفه زیست

 B 41/3 مؤلفه صوری

 D 3/2 فه عملکردیمؤل

 A 92/3 مؤلفه معنایی

 - 35/12 کل

 

شکل با  شان شمایی  که 11توجه به  سشاز دید  تأثیرگذار مؤلفه ترینمهم دهدمیکلی از نتایپ تحقیق را ن  شوندگانپر

ــدمیمعنایی  مؤلفه ــوری،  مؤلفهبعدی به ترتیب  هایرتبهو در  باش ــتص ترتیب و عملکردی قرار دارند. این  محیطیزیس

و تصــویر ذهنی  "بعد معنایی"نشــان از این اســت که محله فهادان با توجه به قدمت و پیشــینه تاریخی خود از  هااولویت

ست  ست. با توجه به  خوبیبهانتقال معنا  کهطوریبهباالیی برای بازدیدکنندگان محله برخوردار ا صورت گرفته ا در محله 

سهولت درک و معنای کلی و 8شکل ) مؤلفهبرای این  شدهارائه هایشاخ  سطر  صویر ذهنی  دیگرعبارتبه(  ایجاد ت

اســت. ســازمان فضــایی موجود محله تا حد زیادی با تصــویر ذهنی  شــدهارزیابیقوی در ذهن بازدیدکنندگان بســیار باال 

صویر ذهنی  ست در ت سته ا صری که توان شگران تطابق دارد. عنا ستفادهگرد شیخ جای خود را با کنندگانا ز کند، بقعه 

 هاالریزندان اسکندر(، حسینیه بزرگ فهادان، هتل فهادان، خانه ) یائیهضفهادان، مسجد قدمگاه، مسجد فهادان، مدرسه 

شندمیفهادان  انبارآنو عرن زاده و  شگران برقرار با ساکنین محله و گرد سوی دیگر تعامل خوبی بین  و این  شودمی. از 

بازآفرینی و توســعه گردشــگری  هایمحرککه نقطه قوت بســیار باالیی از حیم ایجاد  باشــدیم دوطرفهتمایل به تعامل 

ـــدمی مذهبی، هنری و...( و  هایارزش. وجود باش های فرهنگی )بومی،  خداد بدی کهن و از ســـوی دیگر وقوع ر کال

سازیی داوطلبانه هافعالیت ستر ضا و برقراری رواب  چهر ب ضور، ماندن در ف سبی برای ح ساکنین و منا ه به چهره بین 

که  شـــودمیگردشـــگران فراهم آورده اســـت. وجود تعامالت اجتماعی در یک فضـــای عمومی محلی وقتی حاصـــل 

ستفاده شند و  کنندگانا شته با ست دا ضا را دو ضور پیدا کنند. در رتبه  صورتبهآن ف ضا ح داوطلبانه بخواهند که در آن ف

ــاخ جه به قرار دارد که با تو "صــوری مؤلفه"بعدی  ــانهآن یعنی میزان  هایش ــاخ  و  هاینش ــهری و عناصــر ش ش

ــته به لحاظ کالبدی  کهازآنجاییدر جهت خوانایی،  مندیتهو ــمند و برجس ــدمیاین محله مملو از آثار تاریخی ارزش ، باش

ی پرسشنامه در هاهدادبا توجه به  شوندگانپرسشو  شوندمیشناسایی  خوبیبهذکر شد، اجزای فضا  تریشپکه  طورهمان

 طوربه سؤاالت درمجموع "محیطیزیست مؤلفه"(. در %95شوند )میو یا مسیریابی خود بسیار کم دچار خطا  دهیآدرس

سشاز  %71میانگین  سایش اقلیمی را در حد باالیی  شوندگانپر ستفاده از تمهیدات آ ستهمیزان ا  توانمی که آن را انددان

ـــت، از جمله این تمهیدات تمهی کارگیریبهمدیون به  به  توانمیدات اقلیمی در کالبد بناهای اطراف مرکز محله دانس
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سب همچون کاهگل و  صالر بومی منا ستفاده از م شردگی و تراکم بافت مجموعه، ا سب معابر و میدان، ف صوریت منا مح

جایی برای نشستن، آسایشی  تأمین میدان و حسینیه که هم عالوه بر زیبایی و هایجدارهگچ، استفاده از صفه و طاق در 

 در فصل گرما ایجاد کرده است، اشاره کرد. اندازیسایهبه لحاظ 

 

 
در محله فهادان یزد و راهبردهای تعاملی بازآفرینی و توسعه گردشگری در آن موردتوجهبعد  ترین. مهم11شماره شکل  

 
 

 گیرینتیجه

ــازیو  ریزیبرنامه، پویا و تدریجی و نیز نیازمند ایده بازآفرینی فرهنگ مبنا نیازمند فرآیندی باز ــترس ــت. بس ــتمر اس  مس

ــعه  ــت این به معنای امکان توس ــهری که از عامل فرهنگ بهره نجوید موفقیتی چندانی در پی نخواهد داش بازآفرینی ش

ست. لذا  صادی از طریق بازآفرینی فرهنگی ا ستفاده از اقت شد با ا بازآفرینی  ایهشاخ و  مؤلفهدر این پژوهش تالش 

سیل محله فهادان یزد  سنجیده  کارگیریبه منظوربهفرهنگ مبنا پتان سعه گردشگری در این محله  این رویکرد با هدف تو

ــود. با توجه به چهار  ، صــوری، عملکردی و معنایی، کیفیت معنایی محیطیزیســت هایکیفیتاین رویکرد یعنی  مؤلفهش

ــترین اقدام  ترینینپایباالترین امتیاز و کیفیت عملکردی  ایجاد تحرک  منظوربهامتیاز را به خود اختصــاص دادند. لذا بیش

صورت پذیرد.  صادی و کالبدی آن باید  ستماپذیری این رویکرد در محله فهادان در بعد اقت شان پذیری، کتحر این یهد  ن

ــهر چارچون در محلی فرهنگ هایویژگی و هاقابلیت دادن ــت که بخش غالب امروزی ش ــدن  اس این امر در نهادینه ش

عاملی برای حافظت از میراف، ارتقای کیفیت محیطی، مرمت و بازآفرینی ســـاختار کالبدی،  عنوانبهرویدادهای فرهنگی 

ها با این یافته. باشـــدمیجدید و هماهنگ با ســـاختار قبلی و ورود به کارکردهای نو و ســـاختارهای جدید  هایطراحی

 عرصه در موفق ایگزینه عنوانبه «فرهنگی هایسرمایه» از استفاده( که معتقدند 1993و فیلو )های تحقیق کایرون یافته

یک محله فرهنگی مبتنی بر  عنوانبهدر این راســتا محله فهادان باشــد، همســویی دارد. می «شــهری حفاظت و مرمت»

صی  تواندمیتاریخی متداوم  هایارزشدر عین حفاظت  تغییرپذیری، ایده پروری، و پذیریانعطافنوآوری،  شاخ راهنما و 

سترده و  ایمجموعهمفید برای  سعه گردشگری فراهم آورد. مؤثراز تحوالت گ شهر و تو صاد محله و  دیگر عبارتبه بر اقت

بخشد. گذاری به سمت داخل اقتصاد محلی را رونق میبازآفرینی فرهنگ مبنا از طریق ترویپ گردشگری و تشویق سرمایه

سوی شگریدیگر  از   شهر نفوذانذی همه برای زندگی کیفیت بهبود و حفظ بر عالوه تواندمی که بود خواهد موفق گرد

ــایســته خدمات  ابعادعنوان رویکردی که گیری از رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا بهبهره گردشــگران ارائه دهد. به را ایش

و  گیردبرمی در توأمان صـــورتبهمکان  زمان و هایمؤلفهبا  را تاریخ، فرهنگ، اجتماع، اقلیم و ... مانند شـــهر مختلف

 .باشدمی تأثیرگذارشهری موفق  گردشگری تحقق در باشدمیبر مکان  مؤثرمداخالت آن با در نظر گرفتن تمامی جوانب 

رویکرد  رداو اهمیت دا برای جدید ادراک و تجربه ایجاد مخاطب و خواســت به توجهکه در گردشــگری همچنین ازآنجایی

بازدیدکننده مکان در ایجاد  عنوانبهمخاطب  هایدرخواستپاسخگویی به  منظوربهباالیی  پتانسیلبازآفرینی فرهنگ مبنا 
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ترین اهداف و راهبردهای رویکرد در ادامه مهم دارد. فردمنحصــربهغنی و تصــویر ذهنی قوی و  هایتجربهحس مکان و 

 شده است.پیشنهاد داده 6ه گردشگری در محله فهادان یزد در جدول بازآفرینی فرهنگ مبنا با هدف توسع

 

 اهداف و راهبردهای رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا با هدف توسعه گردشگری در محله فهادان یزد .6جدول شماره

 راهبرد هدف بعد مفهوم
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تلفیق توسعه ) یفرهنگاقتصاد  از طریق محله اقتصادی ـ پویایی
 فرهنگی و اقتصادی(
های مدیریتی ها، استعداد، توانایی و ظرفیتـ یادگیری مهارت
 درروند ایجاد شغل

محلی با اولویت رویدادهای  مشاغل و رونق وکارتشویق و توسعه کسب -
 فرهنگی محلی

 جهانگردی مراکز اداره و رونق در محلی کار نیروی از استفاده -

 بازخورد مثبت حاصله اجزاء ساختاری موردنیاز

وکار: از جمله های کسبـ بازارهای محلی با انواع پیچیده از فعالیت
های تخصصی برای ها و مغازهها، رستورانها، نگارخانهمکان
 گذاری اقتصادی.سرمایه
 ها، میهمان سراها، رستوران و...ها، متلـ هتل
 های موضوعیها و پارکـ موزه

 های شغلی مستقیم، غیرمستقیم و مشاغل فصلیـ ایجاد فرصت
 ـ افزایش درآمد و ارتقاء سطر زندگی در محله

 هاـ افزایش درآمد و منابع مالی شهرداری
 بومی و محلی-دستیـ توسعه صنایع

 های اقتصادیـ افزایش منابع مالی جهت توسعه زیرساخت
 مسکن و... ـ افزایش ارزش زمین،

 گذاری در محلهـ ایجاد انگیزه جهت سرمایه

گی
هن
فر
 ـ 
ی
اع
تم
 اج

 ـ تقویت حیات اجتماعی در محله.
ریزی بر آن در برنامهـ احیای هویت فرهنگی محله و تکیه

 گردشگری.
 ترویپ و توسعه فرهنگ محلیـ 

 اجتماعی نظارت ـ ایجاد
 سودمندفراغت متنوع و  اوقات گذران هایکاربری ایجادـ 

 شمولی و فراگیر بودن(همه) ـ پذیرا بودن همه قشرها
 مدنی حیات محمل هایکاربری ایجادـ 
 های مردمی مستقیم و غیرمستقیممشارکت جلبـ 
 کهن رفتاری هنجارهای احیایـ 
 گردشگران به محله فرهنگی تاریخی هایارزش شناساندنـ 

 بازخورد مثبت حاصله اجزاء ساختاری موردنیاز

 ـ جذن هنرمندان و شرکت فرهنگی در جامعه
های فرهنگی در انواع مقیاس کوچک و متوس ، میزان و ـ مکان

 تنوع مکان و رویدادهای فرهنگی
 ـ سینما، فرهنگسرا و تئاتر

 هاها، نمایشگاهها، کتابخانهـ موزه
 ـ فضاهای مهم تعامالت اجتماعی، حضور زندگی فعال در خیابان

 هویت محلیـ حس امنیت و 

 ـ بهبود کیفیت زندگی و سرزندگی
 های اجتماعی در محلهـ افزایش فرصت

 ـ افزایش حمایت از فرهنگ سنتی
 ها در محلهها و زبانـ تجدید حیات هنرهای سنتی، جشن

 های های اجتماعیـ کاهش نابرابری
ـ ایجاد انگیزه جهت ارتقاء کیفیت و خدمات بهداشتی، درمان، آموزشی و 

 حله... م
 هاـ تبادل افکار و فرهنگ

 هنری –ـ ایجاد روحیه رقابت علمی 

عی
ــ
ــ
ــ
بیـ
 ط
ی ـ
ـد
ــ
ــ
الب
 ک

 هاعملکردها و تنوع کاربری ـ معاصر سازی ایجاد محی  مطلون جهت زندگی ساکنان و بازدید گردشگران
 ناسازگار ـ تغییر کاربری عملکردهای

 سطحی( هایآن و نفاضال دفع) بهداشتی و محیطیزیست ـ اقدامات 
های کهن و حفظ و استفاده مجدد از ساختمان فضایی سازمان ـ تداوم
 تاریخی

 ـ تمهید فضاهای عمومی پیاده محور
 سواره. ترافیک ـ طراحی الگوهای ترافیک و کنترل

 پارکینگ و سرویس بهداشتی. تسهیالت ـ ایجاد

 بازخورد مثبت حاصله اجزاء ساختاری موردنیاز

فضاهای عمومی و در دسترس بودن فضاهای عمومی برای بود بهـ 
 های فرهنگیتماشا و دیگر فعالیت

 ـ معماری زمینه گرا و ایجاد فضاهای چندمنظوره
 ونقل کارا و مؤثرـ دسترسی مناسب همراه با شبکه حمل

 ـ مبلمان و سیستم روشنایی مناسب محله
 ـ تیپولوژی متنوع و متناسب مسکن با اقلیم

 شناختی و مقیاس انسانیهای زیباییور مؤلفهـ حض
 های بصریـ خوانایی و هویت، تناسبات و جذابیت

 ـ توسعه ساختارهای زیربنایی محله
گردشگاهی و عمومی در -ـ ساخت و گسترش فضاها و اماکن تفریحی

 محله
 ـ احیاء و بازسازی اماکن و ابنیه تاریخی، فرهنگی و ... در محله

 مورفولوژی محلی() متناسب و پایدار ساخت فیزیکیـ توسعه متوازن، 
 سازی مسکنـ بهسازی و بهینه

 ـ تعامل پایدار انسان و محی 
 ـ حفاظت از منابع طبیعی به کمک درآمد حاصله

 های جدیدها و جاذبهـ شناخت کانون
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 ـ پایداری اکوتوریست و صنعت مربوطه
 ـ ارتقای تصویر ذهنی و بار معنایی مکان
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