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 ایران در بافت های قدیمی و تاریخی گردشگری پایدار شهری

 

 رسول داراب خانی

 

 

 چکیده

توسعه صنعت گردشگری که تا چندی پیش تنها به عنوان ابزار اقتصادی شهرهاو کشورها مورد توجه قرار گرفته است امروزه با ورود 

زیست -اجتماعی–ردشگری ، ابزاری برای توسعه فرهنگی بحث های توسعه پایدار به آن و مطرح شدن با عنوان توسعه پایدار گ

این مقاله با روش توصیفی به بررسی وضعیت گردشگری پایدار شهری در .حسوب می گردداقتصادی ،جوامع میزبان م –محیطی 

ردشگران در مسیریابی گ ،گردشگردی پایدار ،اثرات زیرساختی گردشگریبافت های قدیمی و تاریخی ایران پرداخته است.در ابتدا 

ای در اهداف پایداری محلهو  ای پایدارتوسعه محله ،پایدار شهریپیشینیه و مفهوم توسعه پایدار و توسعه  ،پایداری ،های کهنبافت

 پرداختهدر ایران  توریسم صنعت ماندگی عقب عوامل و بررسی علل  تحلیل و  به سپس  مورد بررسی قرار گرفتهبافت تاریخی 

 فقدان و مدیریت ضعف شود:، علل عدم رونق گردشگری کشورمان شامل مواردی از قبیل ذیل می له ته های مقابراساس یافاست.

در همچنین  .عدم توجه به این بخش ، عوامل اجتماعی و فرهنگیو  مرداندولت و سیاستهای نوع نگرشپشتوانه نفتی ،  زیرساختها،

 نیز نتیجه گیری به عمل آمده است. مقاله  پایان

 

 پایداری شهری ، توسعه پایدار،گردشگری،بافت قدیمی ،ایران ید واژه:لک
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 مقدمه

 و اجتماعی تغییــرات آن ســریع رشــد و اســت جهــان صنایــع تریــن متنوع و تریــن بزرگ از یکــی گردشــگری امــروزه

 پژوهشــگران بیــن مطالعاتــی مهــم حــوزۀ بــه رو ازایــن ،اســت داشــته همــراه بــه را فراوانــی محیطــی و اقتصــادی

 صنعــت از پــس گردشــگری، صنعــت امــروز، اقتصــاد جهــان در .( 1389 همــکاران، و کاظمــی) اســت شــده مبــدل

 صنعــت(. 3881 مانی،پورســلی و تقــوی) شــود می شــناخته ســاز پول صنعــت ســومین خــودرو، تولیــد و نفــت

 را کار  و فعالیــت کنــد، می جــذب را خارجــی گذاری ســرمایه محلــی، اقتصادهــای تحریــك ضمــن گردشــگری،

  هر کشور می باشد  توســعۀ و رشــد محــرک موتــور و بخــشد می بهبــود را جامعــه زیرســاختارهای دهــد، می افزایــش

(Liang & Hui. 2016 ).بــا نظــران صاحب و اقتصــادی مســئوالن هــا، دولت از بســیاری اخیــر هــای دهه در 

 ایــن جهانــی بــازار از بیشــتری ســهم کوشــند می و انــد پرداخته صنعــت ایــن گســترش بــه بیشــتری حساســیت

 ســازی متنوع بــه کــه کشــورهایی میــان، دراین(. 1385 ،معصومــی) آورنــد دســت به خــود جوامــع بــرای را صنعــت

 هــای راه شــناخت جوی در جست کننــد، رهــا ای پایــه تك اقتصــاد از را خــود خواهنــد می و انــد آورده روی اقتصــادی

 اغلــب در کــه راهبردهایــی از (یکــی 1394 بهمنــی، منصــور و زردان) جدیدنــد هــای روش و هــا راه خلــق یــا آن

 های پتانســیل دارای و قدیمی و تاریخی نواحــی در گردشــگری گســترش و توســعه گرفتــه قــرار توجــه مــورد ها کشــور

 .(Liu et al., 2017). گســترش گردشگری است بــرای الزم

 -های کهنمسیریابی گردشگران در بافت -دی پایدارگردشگر -اثرات زیرساختی گردشگری بررسی  مقاله حاضر ابتدا به

 ای در بافت تاریخیاهداف پایداری محله -ای پایدارتوسعه محله -پیشینیه و مفهوم توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری -پایداری

 در ایران همت گماشته است. سمتوری صنعت ماندگی عقب عوامل و پرداخته و در نهایت به بررسی علل 

 

 اثرات زیرساختی گردشگری

های اخیر شامل هرگونه مسافرتی شود. هر چند که در سالگردشگری به طور کلی به عنوان مسافرت تفریحی در نظر گرفته می

پدید آمد که افراد طبقه متوسط شود که شخص به واسطه آن از محیط کار یا زندگی خود خارج شود. واژه گردشگر از زمانی می

وانایی مالی بیشتری پیدا کردند و عمرشان طوالنی تر شد، این امر ممکن شد. مسافرت کردن نمودند. از زمانی که مردم تاقدام به 

اغلب گردشگرها بیش از هر چیز به آب و هوا، فرهنگ یا طبیعت مقصد خود عالقه مند هستند.ثروتمندان همیشه به مناطق 

ی دیدن ساختمان های معروف و آثار قی، بلکه در نهایت به یك منظور خاص: براست سفر کرده اند، البته نه به صورت اتفادورد

های جدید و چشیدن غذاهای متفاوت. گردشگری سازمان یافته امروزه یك صنعت بسیار مهم در تمام جهان هنری، آموختن زبان

 (.http://www.aftabir.com) است

گیری ها و تشکیالت عمومی منطقه بهبود یافته و در شکلگردد تا زیرساختدشگران به یك منطقه باعث میورود گر بطور کلی

 ها، توسعه ارتباطات، ایجاد امنیت، مراکز تفریحی و امورشبکه راههای جدید و استاندارد، آب آشامیدنی سالم، دفع صحیح فاضالب

ها، کمبود آب رویه گردشگری منجر به تخریب زیرساختن در حالیست که توسعه بیبهداشتی و مراقبتی کمك فراوانی شود. ای
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شود.اثرات اندازهای طبیعی میرویه برق و سرانجام نارضایتی مردم بومی و حتی از بین رفتن چشمآشامیدنی و مصرف بی

ازند و باعث رشد و ترقی ابعاد مختلف ی جغرافیایی یك منطقه گردشی را دگرگون سهازیرساختی گردشگری قادر هستند که بنیان

 (67، 1389زادگان، یی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن منطقه شوند. )کبیریفضا

 گردشگردی پایدار

ل اجرا و ممکن و از نظر خطر، از نظر اقتصادی قابشناختی بیدانند که از نظر اکولوژیکی و بومگردشگری پایدار را گردشگری می

. باتلر، گردشگری پایدار را گردشگری تعریف کرده است که بتواند در زمانی (Megan, 2002, 12)یرش باشد اجتماعی قابل پذ

نامحدود، در یك محیط ادامه یابد و از نظر انسانی و فیزیکی به محیط زیست آسیب نرساند و تا بدان حد فعال باشد که به توسعه 

های توسعه پایدار گردشگری . بدین ترتیب مؤلفه(Batler, 1994, 56)اورد رد نیای واها و فرایندهای اجتماعی لطمهسایر فعالیت

-نیز از نظر زیست محیطی سالم، از نظر اقتصادی پربازده و پویا و از نظر اجتماعی پذیرفتنی و فزاینده باشد بطوریکه نه تنها نسل

مند گردند.گردشگری بالقوه از این توانایی  برخوردار بهره های آنای بعدی نیز بتوانند از منافع و سودمندیههای حاضر، بلکه نسل

است تا با استفاده از انواع منابع طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و... و بدون اعمال اثرات زیانبار محیطی به مانند سایر صنایع به عنوان 

دار عملی گشته را دارد که در جهت توسعه پایریزی دقیق گردشگری این توان از این رو برنامه کارگزار توسعه و تغییر مطرح گردد،

 و به اجرا درآید.

برداری بنا به تعریف سازمانی جهانی گردشگری »توسعه گردشگری پایدار با توجه ویژه به اصول حفاظتی و افزایش فرصتهای بهره

 پردازد.«ر گردشگران و نواحی میزبان میهای آینده، به ارضای نیازهای نسل حاضنسل

ایدار در کنفرانس »راهبرد عملی توسعه گردشگری پایدار« که در شهر ونکوور کانادا برگزار شد، بصورت زیر دشگری پاصول گر

 تعیین گردید:

جهت دستیابی به های صنعت گردشگری در ریزی به عنوان بخشی از استراتژیهای توسعه و فعالیتدر نظر گرفتن برنامه -

 در یك کشور یا منطقه ثبات و پایداری اقتصادی و زیست محیطی

اندرکاران صنعت و احترام به محیط زیست، فرهنگ، اعتقادات، سنن و الگوهای رعایت اصول اخالقی توسط تمام دست -

 سیاسی جامعه گردشگرپذیر

 فرهنگی جامعه گردشگرپذیرحمایت و حفاظت از منابع طبیعی، وضعیت اقتصادی و محیط اجتماعی و  -

 های گردشگریریزی و پذیرفتن نقش در فعالیتامر برنامه ردم محلی به مشارکت فعال درفراهم کردن شرایط و تشویق م -

های مختلف صنعت گردشگری با شرایط اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی ایجاد ارتباط عقالیی و منطقی بین فعالیت -

 در یك کشور یا منطقه

بصیرنیا، ر تمام مراحل توسعه این صنعت )گردشگری دهای صنعت های دقیق و اصولی بر روی تمام فعالیتنترلاعمال ک -

1388.) 

هولون گردشگری را فعالیتی اجتماعی می داند، که شامل رفتار انسانی ، استفاده از منابع ،تعامل با دیگران ، اقتصاد و محیط 

باطات ناشی از کنش ویور این تعریف را این گونه بسط داده است:گردشگری مجموع پدیده ها و ارت (holden,2000:3)است

ن ، دانشگاهها و سازمانهای غیردولتی ، در فرایند جذب ، حمل و نقل متقابل میان گردشگران ، سرمایه دولت ها و جوامع میزبا

به طور کلی گردشگری را فصل مشترک سه عامل  (weaver,2000:3)،پذیرایی و کنترل گردشگران و دیگر بازدیدکنندگان است

 (.در واقع گردشگری پایدار را می توان به کار گیری  72: 1386میزبان می دانند)موحد،شگران و جامعه جاذبه ها ،گرد اصلی
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های زندگی مردم ظرفیت های مناطق طبیعی برای احیاء و بهره وری منابع آن در آینده ،کمك به شناخت آداب و رسوم و شیوه 

محلی از سودهای گردشگری و باا بردن اشتیاق و انگیزه مردم  محلی برای کسب  تجربه گردشگری ،پذیرفتن سهم عادالنه مردم

. زیفر معتقد است که اکوتوریسم نوعی گردشگری با رویکرد برنامه ریزی شده می باشد که  (fennel,1999:20)محلی دانست

حفاظت از محیط و رفاه سکنه  ه و فرهنگ بومی دارد. بعالوه از طریق ارائه نیروی کار و امکانات مالی بهتکیه بر تاریخ طبیعی منطق

.کوپر اساس تفکر گردشگری را اینگونه بیان کرده: محیط های طبیعی و  (ziffer,1989:6)جامعه میزبان نیز کمك می نماید

ر زمینه های زیست محیطی اجتماعی و اقتصادی و تعداد گردشگر مصنوعی در رابطه با پذیرش گردشگر دارای آستانه معینی د

.بنابراین پایداری در زمینه  (cooper,2000:185)ط در گروه توجه و رعایت این گونه آستانه هاست اری محیکه پایدهستند 

ب گردشگری که متناسب با گردشگری عبارت است از راهکارهایی برای مهار سرمایه داری در استفاده از منابع موجود در زمینه جذ

 .( 212: 1381دمندی برای جوامع محلی شود)محالتی ،حفظ و نگهداری از آن منابع بوده  وسبب افزایش سو

 های کهنمسیریابی گردشگران در بافت
یت های گردشگری و طراحی مسیرهای گردشگران در فضا و مکان، یکی از موضوعات مهم و شاخص در مدیرامروزه مطالعه فعالیت

ند که بدانند افراد چه جاهایی و از چه طریق برای دانان و محققان عالقمند به این هستگردشگری است. در این راستا جغرافی

دهد.مسیریابی و در پی این هستند که بدانند چه مدلی الگوهای حرکت گردشگران را در شهرها نشان میکنند بازدید انتخاب می

تواند به عنوان می عنوان گامی دوجانبه و شاید چندسویه برای حفاظت از بافت و هدایت گردشگری های کهن بهگردشگران در بافت

شود. مسیریابی وان گامی تکمیلی در امر حفاظت، به احیا بافت منجر میپیش اقدامی، بافت کهن مورد نظر را احیا بخشد و به عن

تواند هر ناآشنایی را با بافت مأنوس سازد اوی و یك هادی مناسب میبهینه، ضمن معرفی بافت و عناصر باارزش آن به عنوان یك ر

نه فقط برآورنده نیازهای مربوط و معاصر بافت واند راهی باشد که حیات را در درون بافت جاری سازد. توانایی جذب گردشگر تو می

شود. برای این که مسیری هرها تلقی میهای کهن و ارزشمند نهفته در دل شاست بلکه به عنوان ضرورتی برای حل مسائل بافت

ثر بسته به باید دارای یك سری ویژگی و عواملی باشد. تعداد این عوامل مؤته باشد، میصالحیت تردد برای گردشگران را  داش

ی های کهن و تاریخیابد. در رویکردهای مطرح در ارتباط با مسیریابی گردشگران در بافتشرایط موجود افزایش و کاهش می

 د نظر ضروری است، به قرار ذیل هستند:معیارهایی که برای شناخت یك مسیر بهینه گردشگری در ارتباط با بافت مور

الزم است مسیر انتخاب شده از مسیرهای موجود در بافت باشد و با درنظرداشتن شرایط خاص هر بافت ساماندهی شود. این  •

داوم زندگی، تعریف حدود و قلمرو و احترام حرایم و شرایط طبیعی را شرایط، ارزش کالبدی و فرهنگی و رفتاری و اصل ت

 شود.یشامل م

بخش و تأثیرگذار مسیری باشد که به طور تاریخی مکان وقایع و حوادث شهری بوده و یا اینکه در زندگی امروز نقش هویت •

 داشته باشد.

تواند در اکنون نقش خود را از دست داده و احیای آن میمسیری باشد که در زمان خاص در گذشته کارکرد داشته و هم  •

 پیرامونی مؤثر افتد.های فضاهای شهری باززنده

های خاص، توانایی پذیرش سواره و یا پیاده را در خود مسیری باشد که بتواند خصلت کامالً پیاده داشته باشد و یا در زمان •

 روز، هفته، ماه یا فصل را شامل شود.های خاص در شبانهزها، تناوبتواند ساعات، روداشته باشد. این محدوده زمانی می

 ر فضای آن را به پیاده و حداقل فضای مطلوب سواره را در آن تدارک دید.بتواند حداکث مسیری باشد که •
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ود و پذیر بوده و مانع سلب حق انتخاب گردشگر در مسیر نشمسیری باشد که پیوستگی آن در دل بافت پیرامونی انعطاف •

 گیری در طی مسیر را برای او فراهم آورد.امکان تصمیم

ها و مشکالت اجرایی و نیز پذیرش مختلف و با توجه به شرایط بافت، محدودیت اجرای آن را در مراحلمسیری باشد که بتوان  •

 (49، 1380حبیبی، تغییرات از سوی ساکنان تدارک دید. )

 باشد. مسیری باشد که از امنیت باالیی برخوردار •

 رسانی و...( را به آسانی فراهم آورد.ها، مراکز اطالعمسیری باشد که دسترسی به تجهیزات و تأسیست گردشگری )هتل •

 مسیری باشد که از دسترسی باالیی به اماکن ارزشمند تاریخی برخوردار باشد. •

مسیری باشد که ضمن دارابودن کارکرد حرکتی و عبوری از جهت اقتصادی و اجتماعی اهمیت بسیار داشته باشد.  •

Falamaki, 2005)) 

ری، معابری با اولویت تخصیص به عابرین پیاده با وط به بازسازی و تجدید حیات مراکز شهامروزه تقریباً در تمامی مطالعات مرب

آیند که قادر به تضمین دوام زندگی و در نتیجه پایداری گیرد. این مسیرها از عواملی به شمار میکاربری تجاری مدنظر قرار می

 مراکز کهن شهری خواهند بود.

 

 پایداری

( پایداری را، آن نوع پیشرفت که نیازهای نسل حاضر را بدون 1987لند و توسعه )کمیسیون برانت کمیسیون جهانی محیط زیست

اصل اخالقی برابری بین  تعاریف اخیر، اغلب برده برای پاسخگویی به نیازهای خود، تامین کند، تعریف کرد. کاهش توانایی نسل آین

ن شرایطی برای نسل آینده که حداقل، کیفیت زندگی آنان به خوبی و بر اجبار اخالقی نسل حاضر بر تضمی نسلی صحه گذاشته

هاى سیستم بنابراین توسعه پایدار مفهومى شکل یافته نیست، بلکه بیشتر، فرآیند دگرگونى رابطه کنند.تاکید می نسل فعلی باشد،

محیطى و نیازهاى توسعه. هاى زیسترتاى است بین ضروکند. پایدارى در عمل معادلهاجتماعى، اقتصادى و فرهنگى را بیان مى

 عى، اقتصادى و فرهنگى و دیگر نیازهاى بشرى را بر می گیرد.نگر است و همه ابعاد اجتمامفهوم جدید توسعه پایدار کلى

 و توسعه پایدار شهری 1پیشینیه و مفهوم توسعه پایدار

نوین و مسلط ادبیات نظری و علمی رایج  2پارادایم )الگوواره(طی دهه های اخیر، توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری به تدریج به 

ها و تفسیرهای گوناگونی است، اما در ری تبدیل شده است. این پارادایم، اگر چه ناظر به برداشتریزی شهدر باب توسعه و برنامه

نگری ابعاد پیچیده اقتصادی، اجتماعی و جانبههای آتی طی زمان و بر همهمجموع بر پایداری و استمرار توسعه برای همگان و نسل

 (.1386کید دارد )سالك، زیست محیطی فرایند توسعه در سطح یك کشور یا شهر، تأ

از طرف »کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه« مطرح شد، اینك به یك نظریه فراگیر و  1980مفهوم توسعه پایدارکه در دهه 

توان به مطالعات و نظرات جدید در توسعه و عمران تبدیل شده است. از جمله میبرای ریزی های برنامهبحث آمیز در تمام عرصه

سعه پایدار گردشگری« و »توسعه پایدار شهری« اشاره کرد که ادبیات وسیعی را در دو دهه اخیر به خود اختصاص داده زمینه »تو
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دهد ن توسعه را مطرح ساخته است و ثانیاً نشان میپیشیهای است. این مفهوم اوالً ضرورت نوعی بازنگری در تمام مفاهیم و روش

 (.1375صرافی، المللی نیاز دارد )م ملل و مردم جهان، در چارچوب نهادهای ملی و بینکه تأمین توسعه پایدار به همکاری تما

 توسعه پایدار

-صادی و توسعه اجتماعی بایستی به گونهبا توجه به این تفکر شکل گرفت که رشد اقت 1980اندیشه توسعه پایدار، در اواسط دهه 

، مشخص شد 90های بعد دچار نقصان نسازد. تا اواخر دهه توسعه را برای نسلهای زیست محیطی و نیازهای ای باشد که سرمایه

ه محیطی به طور همزمان مورد توجه قرار گیرد. توسعکه برای تحقق توسعه پایدار الزم است مباحث اقتصادی، سیاسی و زیست

و اجتماعی برای همه و در جهت عدالت  ای در ابعاد زیست محیطی، اقتصادیکننده خدمات پایهپایدار توسعه ای است که تأمین

برد، منابع طبیعی و اجتماعی را تهدید و تخریب ننماید هایی که از این خدمات بهره میاجتماعی باشد و در عین حال سیستم

 .(1386)سالك، 

نیازهای فعلی  ای که پاسخگوی، »توسعه پایدار عبارت است از توسعه3ه و محیط زیستیسیون جهانی توسعبر اساس تعریف کم

. توسعه پایدار، الگوی (WCED  ،1987)های آینده در تأمین نیازهای خود را تحت تأثیرقرار دهد« باشد، بدون آنکه توان نسل

ی عملی مسط در دنیا عنوان گردید؛ در واقع توسعه پایدار واکنشی در اهنوینی بود که در برابر سایر دیدگاههای علمی و سیاست

برابر فرآیندی از توسعه است که چه در یك مقطع زمانی برای تمامی ساکنین زمین و چه در طول زمان، حتی برای اقلیت توسعه 

 (. 1381صرافی، یافته کنونی، قابل استمرار و پایدار نیست )

 پایداری شهری

مك (.1991یکم، قرن مواجه با بحث جدال برانگیز توسعه پایدار با اولویت قراردادن توسعه پایدار شهری است )لمن،  قرن بیست و

( تهدید 1994وایت )، بر این عقیده است که توسعه پایدار به میزان وسیعی با شهر ارتباط برقرار می کند. همچنین (199نیل )

-شمارد. در رابطه با تدوین سیاستدلیل اهمیت شهر از دیدگاه توسعه پایدار برمی محیط زیست مبتنی بر الگوی سکونت شهری را

سازی ( به حفظ منابع طبیعی، تأمین عدالت اجتماعی از طریق توسعه اقتصادی پایدار، زمینه1993ل )چوگوهای شهری پایدار، 

این شهر پایدار شهری است که تنوع در آن وجود ربهای جدید و کارآمد اشاره دارد.بناآوریگیری از فنمشارکت اجتماعی و بهره

ها به های درآمدی وجود نداشته باشد. کلیه افراد و گروهداشته و مورد حمایت قرار گیرد و تفکیك و جدایی فضایی بارزی در گروه

یدار مفهومی بسیار اپهای برابر باشند. بنابراین مفهوم شهر خدمات و تسهیالت اساسی دسترسی داشته و ساکنین دارای موقعیت

هایی گیرد و محیطروحی و دوری از طبیعت را از شهر میهویتی، بیارزشمند و نویدبخش است؛ آلودگی، ازدحام و شلوغی و بی

ت دهد. در حقیقت شهر پایدار بستری برای رسیدن به اهداف پایداری اسروی، فعال، پرتحرک و اجتماعی تحویل میقابل پیاده

 .(297 ،1385)بحرینی، 

 ای پایدارتوسعه محله

ای و شهری ارائه شده است، المللی، ملی، منطقهدر مقایسه با تعاریف و مفاهیم بسیاری که تا کنون از توسعه پایدار در سطوح بین

لیل توان گفت که مفهوم توسعه پایدار در مقیاس محله هنوز به قطعیت روشنی نرسیده و ابعاد آن مورد بررسی و تجزیه و تحمی

ای پایدار مبین این اصل است که محالت شهری، دارای درونمایه عظیم . توسعه محله(1384)عزیزی، جدی قرار نگرفته است 

نی فرهنگ شهروندی و توجه به محالت به عنوان بستر زندگی اجتماعی ساکنین، به اجتماعی و فرهنگی هستند که تنها بازآفری
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ها و اقشار، از ای پایدار، در این است که همه مردم و ساکنین آن شامل همه گروهوسعه محلهتوسعه پایدار منجر خواهد شد. نمود ت

گذارد، شان تأثیر میهایی را که بر محیط زندگیگیریصمیمها و تحقوق و امکانات برابر استفاده نموده و همچنین مسئولیت فعالیت

 بپذیرند.

حیطی اطرافش پایدار بماند، بدون توجه به اجزاء درونی خود تواند بدون اتکا به منابع و ظرفیت مهمان طور که هیچ شهری نمی

های شهر، بر اساس اصول و مبانی حلهیابد. چنانچه مهای شهری هستند نیز این پایداری تحقق نمیمحالت، که کوچکترین سلول

عیارهای مشترک و پویای زندگی را در شهر، توسعه و تعمیق بخشد تواند مریزی و سازماندهی گردد، میعلمی و فرهنگی، برنامه

 (.1386)سالك، 

 های تاریخیای پایدار در بافتتوسعه محله

خانوارها و برخوردار از رشد طبیعی بوده است، اما امروزه واحدهای کوچك های سنتی، محصول انتخاب طبیعی ساکنین و محله

های بزرگ عاری از هویت و قدرت عمل خود را از دست داده و جایگاه خود را به محیط ای، به تدریج استقالل واجتماع محله

و پیوند فرد با محیط زندگی را فراهم هدفمندی، واگذار نموده است. اگر در گذشته، واحدهای شهری از نوع محله، احساس تعلق 

-و اداری، در راستای تضعیف و یا انهدام این رابطه عمل میها متغیر آشکار و پنهان جمعیتی، اجتماعی، فنی گردانید، امروزه دهمی

کوچك تضعیف واحدهای  (1382وسوی، گردد )مهای فرسایش عاطفی و روانی افراد، هر روز تشدید میکند به طوریکه زمینه

های ف از ناهنجاریای مناسب برای تولید انواع مختلای در تضعیف روابط صمیمی اجتماعی و زمینهزندگی شهری، خود عامل عمده

 گردد.رفتاری و عاطفی، تلقی می

م، ای غیرمستقیهای کنترل شده شهر است که به گونهها و برنامهاز جمله عوامل مؤثر در تغییر ساختار محالت شهری، طرح

-راوانی در شکلای را دگرگون نموده است. دگرگونی فوق، به دنبال خود تأثیرات فسازوکار طبیعی شبکه زندگی و فعالیت محله

گیری ادراک، احساس و رفتار جدید در شهرنشینان به همراه داشته است. کارشناسان در جستجوی تبیین شرایطی هستند که در 

های کوچك انسانی، به وجود آید. بدیهی است هدف فوق تنها شهری سادگی و صمیمت اولیه محیطهای داخل شبکه وسیع فعالیت

 (. 1386پذیر است )سالك، ها امکاناجتماعی تهدید شده در شهرها، یعنی محله –های فضایی سازی واحدبه کمك باززنده

 ای در بافت تاریخیاهداف پایداری محله

ای پایدار، بهبود ساختار فضایی و تقویت هویت مکانی از طریق نهادهای اجتماعی و در لهبه طور کلی، هدف اصلی توسعه مح

های اجتماعی و کالبدی است؛ ای پایدار، ارتباط میان سرمایهجتماعی است. هدف نهایی توسعه محلههای اراستای افزایش سرمایه

-های آتی، استفاده میتار کالبدی و ایجاد ظرفیت برای توسعهبدین مفهوم که از فرآیندهای اجتماعی به منظور بهبود هویت و ساخ

های کیفی یك مکان هویت مکان زیستی یکی از مهمترین جنبه به دلیل تسهیل در ادراک معنی محیط،(.1386)سالك، گردد 

گردد. برای ساکنین تلقی میها در درون این محیط های انساناست. هویت مکانی، فرآیند تعامل انسان و محیط زندگی و یا فعالیت

احساس  خاطرات مختلف، یك محدوده، بر حسب طول مدت اقامت و یا فعالیت و به دلیل درونی شدن تجربیات، مشاهدات و یا

 گردد.عنوان بخشی از هویت اجتماعی ایجاد و تقویت میپیوستگی و تعلق خاطر، به 

-ای باشد؛ بدین ترتیب، توسعه در کنار ضرورتنده اهداف توسعه پایدار محلهکنتواند تأمینهای فضایی، به تنهایی نمیتوسعه شبکه

های تاریخی شهری، با و تقویت شبکه تعامالت اجتماعی است. در این راستا بافت های فضایی، نیازمند بازسازی اجتماعی و احیاء

های نین بومی و همچنین دارابودن ارزشوجود شبکه تعامالت اجتماعی و روابط اجتماعی پایدار و حس تعلق خاطر میان ساک

های بی به اهداف توسعه پایداری محله، در بافتگیرند. بر این اساس و با دستیاکالبدی و فرهنگی غنی، مورد توجه بیشتری قرار می
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فضاهای واجد  ها و آداب و رسوم کهن، پایداری سکونت را در اینتاریخی شهری عالوه بر بهبود ساختار کالبدی و احیاء یادمان

 ارزش تاریخی خواهیم داشت.

 

 توریسم صنعت ماندگی عقب عوامل و ایران

 وجود ، شد خاورشناسان و آمد ، ابریشم جاده مسیر در گرفتن قرار و داشته رونق نایرا در دیرباز از گردشگری و جهانگردی

 .مدعاست این دلیل گسترده ارتباطی ههای را و قدیمی های چاپارخانه کاروانسراها،

 یافته ایشافز ایران در های توریستی جاذبه امروزه گفت باید اما شود می ایران تاریخی های دوره در گردشگری رونق از سخن گاه

به  اما .باشند مؤثر توریست جذب در توانند می امروز شده اند، ساخته پیشین تاریخی های دوره در که بناهایی ی همه که چرا است

 پایگاه و اسالمی جمهوری خبرگزاری اینترنتی است )پایگاه هیچ درحد ای گستره ازگردشگری جهان ما سهمچه دلیل یا دالیلی 

پرداخت  خود اتباع تهای رمساف بابت دالر میلیارد یك حدود ساالنه ایران شده، انجام تحقیقات نتایج بر اساس. (هتل ایران اینترنتی

 به رونق بابت خود را ملی تولید سهم از دالر 85 ساالنه ، دارد عضو پنج متوسط طور به که ایرانی خانواده هر تعبیری به و کند می

 برابر چهار ایرانی توریست از کشورهای خارجی درآمد باشد. برده سهمی بازار این از اینکه نبدو پردازد، می توریست جهانی بازار

 ایران به دنیا بزرگ هواپیمایی بزرگ شرکت دو از درآمد قسمتی که نباشد دلیل بی شاید است.  خارجی توریست از ایران درآمد

 اینترنتی است )پایگاه درصد 08/0 حدود در جهان گردشگری بازار از ایران گردشگری سهم مسووالن اعالم طبق دارد. اختصاص

 .(4/7/1388اسالمی، جمهوری خبرگزاری

 نمی انتخاب مقصد گردشگری عنوان به را ایران چرا که پرسید آنهاست مشتری ترین مهم ایران که اسالمی، کشورهای از باید

 منظر از گوناگونی عوامل ببریم. البته آن بهره سود از تا دهیم ارائه را راهکارهایی بتوانیم هم ما ها آن پاسخ بررسی با شاید،  کنند

 سرویس مشکل اگر بپردازیم، آنها ی همه به خواهیم ما نمی که است شده عنوان مسلمان غیر چه و مسلمان چه خارجی توریست

 و شود حل دیگر مشکل زارانه و توریست ی سلیقه با مطابق تفریحی مجرب، امکانات تور راهنمای ونقل، حمل ها، هتل دهی

 60 اسپانیا ، خارجی توریست نفر میلیون 80 از بیش با فرانسه کشورهای مثل توانست هم خواهیم ما دیگر اگرهای و اما هزاران

 های (رتبه4/7/1388 اسالمی، جمهوری )خبرگزاری نفر میلیون 46ایتالیا نفر، میلیون 52 چین ، نفر میلیون 55 نفر، آمریکا میلیون

 است این ما سوال نمی کنیم مقایسه کشورها این با را خود حاضر، حال در ما ولی م.کنی کسب توریست جذب در را ممتازی

 دلیل به یا و هستند ما همسایه یا موقعیت  جغرافیایی نظر از و هستند ایران نظیر دهی سرویس نظر از تقریبا که مسلمان کشورهای

 پاسخ ،شینپی مطالب به توجه با.کنند نمی انتخاب را چرا ایران باشند داشته ایران با خوبی عاملت توانند می توریستی های مراوده

 ای مالحظه قابل ی رتبه پذیر، توریست و فرست توریست ی دسته دو از کدام هیچ در کلی طور به مسلمان کشورهای؛ که است این

 میان فرهنگی و سیاسی وحدت عدم .دانست ها آن های ملت و ها لتدو اقبال عدم توان می را آن و اساسی عمده دلیل که .ندارند

 ی اما پشتوانه باشند. نداشته ای مالحظه قابل تعامالت هم یکدیگر با خودشان حداقل است شده باعث که است عواملی نیز از آنها

 این در زیرساختها، فقدان ها و مدیریت عفض از که نمود هرچند معرفی سیاستها، این اتخاذ در گذار اثر عامل عنوان به باید را نفتی

چنان  باشد شده مالزی و ترکیه چون کشورهایی گردشگری رشد باعث نفتی منابع فقدان همین شاید.پوشید چشم توان نمی زمینه

ر جذب یکصد هزا اختالف با مالزی و گرفته قرار جهان نهم رتبه در 2007میلیون گردشگر در سال  2/22که  ترکیه، با جذب 

است و اگر عربستان سعودی با  داشته قرار گردشگران جذب در جهان دهم جایگاه کشور در این پس از ، گردشگر کمتر از ترکیه

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

9 

( به خاطر حضور 4/7/1388میلیون جهانگرد بر جایگاه بیست و یکم جهان تکیه زده است )خبرگزاری جمهوری اسالمی،  11/5

 نیز توریست، یشترب جلب برای حد زیاد حتی باعث رشد خالقیت آنها در ارائه ی راههایی. نداشتن منابع طبیعی در می باشدحجاج 

 عامل یك به عنوان فرهنگی و اجتماعی عوامل به توان می توریست، دفع یا جلب در سیاستگذاران اساسی نقش بر است.عالوه شده

 فرهنگی و اجتماعی نظر از تا گردشگری بیندیشند، رونق به بخواهند هم مملکت یك دولتمردان اگر نگارنده نظر به.کرد توجه مهم

 با مردم که عربستان و عراق جز به کشورهایی مورد در حداقل .شود نمی حاصل چندانی موفقیت باشد نداشته وجود الزم آمادگی

 فراهم توریست پذیرش طشرای واقعا باید ایران جمله از و کشورها ی بقیه در مورد تفریحی، نه کنند سفرمی اعتقادی های انگیزه

 داشت.  توریست را جذب انتظار بعد و باشد

 

 نتیجه گیری

های جغرافیایی یك منطقه گردشی را دگرگون سازند و باعث رشد و ترقی اثرات زیرساختی گردشگری قادر هستند که بنیان-1

 ابعاد مختلف فضایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن منطقه شوند.

خطر، از نظر اقتصادی قابل اجرا و ممکن و از نظر شناختی بیدانند که از نظر اکولوژیکی و بومرا گردشگری می گردشگری پایدار -2

 .اجتماعی قابل پذیرش باشد

پایداری در زمینه گردشگری عبارت است از راهکارهایی برای مهار سرمایه داری در استفاده از منابع موجود در زمینه جذب -3

 ش سودمندی برای جوامع محلی شود.ب با حفظ و نگهداری از آن منابع بوده  وسبب افزایگردشگری که متناس

های کهن به عنوان گامی دوجانبه و شاید چندسویه برای حفاظت از بافت و هدایت گردشگری مسیریابی گردشگران در بافت -4

-ان گامی تکمیلی در امر حفاظت، به احیا بافت منجر تواند به عنوان پیش اقدامی، بافت کهن مورد نظر را احیا بخشد و به عنومی

تواند هر ناآشنایی را با شود. مسیریابی بهینه، ضمن معرفی بافت و عناصر باارزش آن به عنوان یك راوی و یك هادی مناسب می

فقط برآورنده نیازهای اهی باشد که حیات را در درون بافت جاری سازد. توانایی جذب گردشگر نه تواند ربافت مأنوس سازد و می

 شود.های کهن و ارزشمند نهفته در دل شهرها تلقی میمربوط و معاصر بافت است بلکه به عنوان ضرورتی برای حل مسائل بافت

در ابعاد زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی برای همه و در جهت  ایکننده خدمات پایهتوسعه پایدار توسعه ای است که تأمین -5

برد، منابع طبیعی و اجتماعی را تهدید و تخریب هایی که از این خدمات بهره میتماعی باشد و در عین حال سیستمعدالت اج

 .ننماید

های جدایی فضایی بارزی در گروه شهر پایدار شهری است که تنوع در آن وجود داشته و مورد حمایت قرار گیرد و تفکیك و-6

های برابر ها به خدمات و تسهیالت اساسی دسترسی داشته و ساکنین دارای موقعیتو گروه درآمدی وجود نداشته باشد. کلیه افراد

روحی و هویتی، بیباشند. بنابراین مفهوم شهر پایدار مفهومی بسیار ارزشمند و نویدبخش است؛ آلودگی، ازدحام و شلوغی و بی

دهد. در حقیقت شهر پایدار عال، پرتحرک و اجتماعی تحویل میروی، فهایی قابل پیادهگیرد و محیطدوری از طبیعت را از شهر می

 ت.بستری برای رسیدن به اهداف پایداری اس

هستند که تنها ای پایدار مبین این اصل است که محالت شهری، دارای درونمایه عظیم اجتماعی و فرهنگی توسعه محله -7

زندگی اجتماعی ساکنین، به توسعه پایدار منجر خواهد شد. نمود بازآفرینی فرهنگ شهروندی و توجه به محالت به عنوان بستر 

ها و اقشار، از حقوق و امکانات برابر استفاده نموده ای پایدار، در این است که همه مردم و ساکنین آن شامل همه گروهتوسعه محله

 گذارد، بپذیرند.شان تأثیر میهایی را که بر محیط زندگیگیریها و تصمیممسئولیت فعالیتو همچنین 
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ای غیرمستقیم، های کنترل شده شهر است که به گونهها و برنامهاز جمله عوامل مؤثر در تغییر ساختار محالت شهری، طرح -8

-نموده است. دگرگونی فوق، به دنبال خود تأثیرات فراوانی در شکلای را دگرگون سازوکار طبیعی شبکه زندگی و فعالیت محله

ساس و رفتار جدید در شهرنشینان به همراه داشته است. کارشناسان در جستجوی تبیین شرایطی هستند که در گیری ادراک، اح

دیهی است هدف فوق تنها های کوچك انسانی، به وجود آید. بهای شهری سادگی و صمیمت اولیه محیطداخل شبکه وسیع فعالیت

 .پذیر استها امکانه در شهرها، یعنی محلهاجتماعی تهدید شد –سازی واحدهای فضایی به کمك باززنده

ای پایدار، بهبود ساختار فضایی و تقویت هویت مکانی از طریق نهادهای اجتماعی و در راستای افزایش هدف اصلی توسعه محله -9

بدین مفهوم که از  های اجتماعی و کالبدی است؛ای پایدار، ارتباط میان سرمایهف نهایی توسعه محلههای اجتماعی است. هدسرمایه

 .گرددهای آتی، استفاده میفرآیندهای اجتماعی به منظور بهبود هویت و ساختار کالبدی و ایجاد ظرفیت برای توسعه

 به و کند پرداخت می خود اتباع تهای رمساف بابت دالر میلیارد یك حدود ساالنه ایران شده، انجام تحقیقات نتایج بر اساس -10

 جهانی بازار به رونق بابت خود را ملی تولید سهم از دالر 85 ساالنه ، دارد عضو پنج متوسط طور به که ایرانی خانواده هر تعبیری

 از ایران درآمد برابر چهار ایرانی توریست از خارجیکشورهای  درآمد باشد. برده سهمی بازار این از اینکه بدون پردازد، می توریست

 دارد. اختصاص ایران به دنیا بزرگ هواپیمایی بزرگ شرکت دو از درآمد قسمتی که نباشد دلیل بی شاید است.  خارجی توریست

 .است درصد 08/0 حدود در جهان گردشگری بازار از ایران گردشگری سهم مسووالن اعالم طبق

 ای حظهمال قابل ی رتبه پذیر، توریست و فرست توریست ی دسته دو از کدام هیچ در کلی طور به مسلمان کشورهای -11

 میان فرهنگی و سیاسی وحدت عدم .دانست ها آن های ملت و ها دولت اقبال عدم توان می را آن و اساسی عمده دلیل که .ندارند

 ی اما پشتوانه باشند. نداشته ای مالحظه قابل تعامالت هم یکدیگر با خودشان حداقل است شده باعث که است عواملی نیز از آنها

 این در زیرساختها، فقدان ها و مدیریت ضعف از که نمود هرچند معرفی سیاستها، این اتخاذ در گذار اثر عامل انعنو به باید را نفتی

چنان  باشد شده مالزی و ترکیه چون کشورهایی گردشگری رشد باعث نفتی منابع فقدان همین شاید.پوشید چشم توان نمی زمینه

جذب یکصد هزار  اختالف با مالزی و گرفته قرار جهان نهم رتبه در 2007میلیون گردشگر در سال  2/22که  ترکیه، با جذب 

است و اگر عربستان سعودی با  داشته قرار گردشگران جذب در جهان دهم جایگاه کشور در این پس از ، گردشگر کمتر از ترکیه

( به خاطر حضور 4/7/1388می، میلیون جهانگرد بر جایگاه بیست و یکم جهان تکیه زده است )خبرگزاری جمهوری اسال 11/5

 نیز توریست، بیشتر جلب برای . نداشتن منابع طبیعی در حد زیاد حتی باعث رشد خالقیت آنها در ارائه ی راههاییمی باشدحجاج 

 .است شده

به  فرهنگی و اجتماعی عوامل به توان می توریست، دفع یا جلب در کشورهای مسلمان سیاستگذاران اساسی نقش بر عالوه-12

 فرهنگی و اجتماعی نظر از تا گردشگری بیندیشند، رونق به بخواهند هم مملکت یك دولتمردان اگر .کرد توجه مهم عامل یك عنوان

 با مردم که عربستان و عراق جز به کشورهایی مورد در حداقل .شود نمی حاصل چندانی موفقیت باشد نداشته وجود الزم آمادگی

 فراهم توریست پذیرش شرایط واقعا باید ایران جمله از و کشورها ی بقیه در مورد تفریحی، نه نندک سفرمی اعتقادی های انگیزه

 .داشت توریست را جذب انتظار بعد و باشد

 

 منابع

 (، تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران1378بحرینی، سیدحسین ) (1
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ی دهکده گردشگری )نمونه موردی روستای زیارت گرگان(، پایان نامه، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت (، طراح1378بصیرنیا، بصیره ) (2

 مدرس 

 3مورد مطالعه: محله ده ونك )منطقه  –ریزی شهری سعه محله در فرآیند برنامه(، عوامل مؤثر بر پایداری تو1386سالك، نیما ) (3

 مدرس تهران(، پایان نامه، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت

 –های راهبردی سازمان فرهنگی ای، دفتر مطالعات و پژوهش(، بازسازی شهری با تکیه بر توسعه محله1382) عقوبموسوی، ی (4

 هنری شهرداری تهران

 4-11، صص 9(، مسیر پیاده گردشگری، نشریه هنرهای زیبا، دوره 1380حبیبی، سیدمحسن ) (5

پژوهشی صفه،  –های جهانی، نشریه علمی برداشت و تحلیلی از دیدگاه(، توسعه شهری پایدار، 1384) محمد مهدیعزیزی،  (6

 32دانشگاه شهید بهشتی، شماره 

 پایدار کالنشهر تهران ،همایش توسعه و ضد توسعه فرهنگی اجتماعی(؛بنیادهای توسعه  1381صرافی ،مظفر)-7

 45-39،صص 35معماری و شهرسازی ، شماره (؛ توسعه پایدار و مسئولیت برنامه ریزان شهری ،مجله  1375صرافی ،مظفر)-8

دشگری شهری )نمونه (؛بررسی الگوی توسعه پایدار شهری در بافت های تاریخی با تاکید بر گر 1389کبیری زادگان ،هدا)-9

 موردی :شهر کاشان(،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران دانشکده علوم انسانی و علوم پایه

 پژوهش. «گردشــگری صنعــت رشــد بــر مؤثــر عوامــل بررســی(. »8831) علــی پورســلیمانی، و ــدیمه تقــوی،-10

 157-172،صص 34پیاپــی ،3 شــمارۀ ،9 دورۀ اقتصــادی، نامــۀ

. دارپایــ گردشــگری توســعۀ اصــول و روســتایی گردشــگری(. 1394) مســلم بهمنــی، منصــور و میثــم زردان،-11

 پایــدار توســعۀ بــر رویکــردی بــا پایــداری و عمــران ملــی همایــش

پایــدار گردشگری  توســعۀ ریــزی برنامه فراینــد: ای منطقــه ریــزی برنامه و گردشــگری(. »1385) محمــد معصومــی،-12

 25، نشریه ساخت و ساز شماره 

 رقابتــی هــای مزیت شناســایی(. »9831) کریــم آذربایجانی، و بهــرام نجبریــان،ر علــی، صنایعــی، علــی، کاظمــی،-13

هــای  پژوهش نشــریۀ(«. اصفهــان اســتان: موردمطالعــه) خارجــی گردشــگران جــذب منظــور به گردشــگری صنعــت در

 110-93،ص  5شهری و منطقه ای ،سال دوم ، شماره 

  46پایدار شهری ،مجله شهرداریها شماره  هانگردی(؛ج 1381محالتی،ص)-14
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