بازخوانی معیارهای سرزندگی در مکانهای تاریخی با تأکید بر رهیافت گردشگری
میراثی
چکیده
گردشگری تاریخی به عنوان یکی از ابتداییترین گونههای گردشگری در جهان شناخته شده که ریشه در ذات انسان دارد،
چرا که انسان همواره عالقمند به شناخت موارد جدیدتر و حتی شناخت بیشتر و دقیقتر گذشته و تاریخ نیاکان خود و
سایر انسانها و جوامع است .متاسفانه این مهم در ایرانِ معاصر ،علیرغم آثار و جاذبههای متعدد تاریخی ،بسیار کمرنگتر از
سایر کشورهای توسعهیافته میباشد .از راهکارهای توسعه گردشگری میراثی ،بازگردندان حیات از دسترفتهی شهری در
مکانهایی است که از گذشته برایمان به یادگار ماندهاند ،که این امر به واسطهی اعمال و بکارگیری صحیح شاخصهای
سرزندگی میسر میگردد ..در حقیقت پژوهش حاضر ،با هدف بازشناسی معیارها و شاخصهای سرزندگی در مکانهای
تاریخی در راستای توسعه سطح گردشگری میراثی انجام پذیرفته است .این تحقیق بر حسب نوع هدف ،توسعهای -کاربردی
و شیوه ی مطالعه بر حسب روش و ماهیت ،توصیفی ـ تحلیلی میباشد و گردآوری اطالعات آن بر مبنای مطالعه منابع
کتابخانهای و تحلیل محتوایی آنها بوده است .پس از تحلیل و بررسی آرای صاحبنظران متاخر در باب مولفههای
سرزندگی ،شاخصترین معیارهای ارتقادهندهی سرزندگی در عرصههای عمومی شهری و همینطور بافتهای تاریخی
مشخص گردید که شامل .1حضورپذیری مردم .2 ،تنوع و جذابیت .3 ،آسایش و آرامش .4 ،نفوذپذیری .5 ،انعطافپذیری.6 ،
امنیت .7 ،شفافیت .8 ،خوانایی .9 ،زیبایی .10 ،فعالیتپذیر بودن و تنوع ،دسترسی ،آسایش ،ایمنی و امنیت میباشند .با
توجه به این که ویژگیهای کالبدی مکانهای تاریخی متفاوت از عرصهها و بافتهای تاریخی شهر میباشد ،از اینروی از
میان کلیه شاخصهای مطروحه 6 ،شاخص عمده اعم از ( .1تنوع و جذابیت .2 ،انعطافپذیری .3 ،زیبایی .4 ،دسترسی.5 ،
آسایش  .6امنیت) به عنوان معیارهای ارتقادهندهی سرزندگی در مکانهای تاریخی تبیین گردیدند.
اهداف پژوهش:
.1شناخت معیارهای سرزندگی در بافتهای تاریخی.
. 2بازشناسی امکان توسعه گردشگری میراثی با توجه با شناخت معیارهای سرزندگی.
سؤاالت پژوهش:
.1بافتهای تاریخی دارای چه معیارهایی برای احیاء سرزندگی هستند؟
.2چه ارتباطی میتوان میان سرزندگی در بافتهای تاریخی و گردشگری میراثی ایجاد کرد؟
واژگان کلیدی :معیارهای سرزندگی ،مکانهای تاریخی ،گردشگری میراثی.

 .1مقدمه
نواحی تاریخی شهرها ،میراث ارزشمند معماری و کالبدی به جای مانده از گذشتگان ماست که در طول زمان در
هویتبخشی به حیات شهری همواره نقش بارزی ایفا نمودهاند .این بخش از شهر تجلیگاه ابعاد فرهنگی ،اقتصادی و
اجتماعی مردمانی است که در دورههای تاریخی در این بخش از شهر ،روزگار سپری کرده و هویت فرهنگی آن را به
ثبت رساندهاند .چنانچه ناحیهی تاریخی شهرها ،شناسنامه واقعی آنها نامیده شود ،سخن گزافی گفته نشده است.
بنابراین حفظ ،احیا و بازآفرینی آنها از جمله ضرورتهایی است که میتواند حیات این نواحی را تأمین نماید .فقدان
حیات شهری در مکانهای تاریخی و ارزشمند علیرغم تمام خصوصیات ماندگارشان دلیلی روشن برای رها و متروکه
شدن این مکانها است .این در حالی است که با وجود کمترین توجهات و اقدام به خدماترسانی در این گنجینههای
تاریخی ارزشمند که هنوز برای بسیاری از ما ناشناخته است ،این مکانها پذیرای گردشگری شود که با رویکرد
آگاهی هر چه بیش تر این رمز و رازها و شاید بازگشت به اصل آنچه که بودهاند (هویت) ،به این ثروتهای فرهنگی و
تاریخی رجوع نمایند .برجستهسازی مکانهای تاریخی ،مقولهای است وسیع که پدیدهی نوظهور به نام سرزندگی
شهری را مطرح میسازد .سرزندگی شهری حاصل تعامل بین شهر و شهروند است ،تا زمانی که انسان و مقاصد
انسانی نادیده گرفته شود ،شهر به عنوان عاملی که سالمت روابط انسانها را متضمن میشود به کلی نقش خود را از
دست خواهد داد .شکلگیری این تعامل نه اقدامی یکباره بلکه نیازمند برنامهریزی و درنظر گرفتن تدابیر مدیریت
شهری است .متاسفانه امروزه فقدان وسعتنظر و جامعنگری در برنامهریزی و طراحی فضاهای شهری به ویژه مکان-
های تاریخی ،سبب گردیده تا این دست از فضاهای شهری فاقد حس سرزندگی ،نشاط و شادابی کافی باشند .تامین
سرزندگی در مکانهای تاریخی در راستای احیا و باززندهسازی آنها و به تبع آن توسعه گردشگری تاریخی مستلزم
شناخت عوامل ارتقادهندهی سرزندگی در این مکانهاست .از اینرو پژوهش حاضر درصدد آن است تا پارامترها و
شاخصهای تأثیرگذار بر سرزندگی مکانهای تاریخی را بازشناسد و حیات از دسترفتهی شهری را دگرباره به این
مکانها بازگرداند.
درخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر در نیامده است .در این
میان آثاری به بررسی چگونگی سرزندگی در مکانهای تاریخی پرداختهاند .مقالهای با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر
افول حس سرزندگی و زیستپذیری در بافت های تاریخی و فرسوده(مطالعه موردی :محله سنگ سیاه شیراز)» ،به
قلم داوود حبیبی( )1392به رشته تحریر در آمده است .مؤلف در این اثر معتقد است اگر بافتهای تاریخی دارای
فضایی امن باشند ،حضور فعال مردم و به تبع آن سرزندگی و زیستپذیری افزیش مییابد .مقالهای دیگر با عنوان
«نقش مبلمان شهری در سرزندگی بافتهای تاریخی» توسط اسکانی و حاجیان( )1395به رشته تحریر در آمده
است .نوسندگان در این اثر برآنند ک ه کالبد فضایی سرزنده و بلمان شهری متناسب با فضای بافت تاریخی میتواند
در ایجاد حس سرزندگی تأثیرگذار باشد .با این حال در این آثار به مقوله گردشگری و نقش آن در ایجاد سرزندگی
اشاره نکردهاند.

روش تحقیق مورد استفاده در مطالعهی حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی بوده و با هدف بازخوانی معیارهای سرزندگی
در مکانهای تاریخی در راستای توسعه گردشگری میراثی انجام گرفته است .فرآیند انجام کار به این صورت بوده که
در وهلهی نخست نظرات صاحبنظران متأخر در خصوص معیارهای سرزندگی در عرصههای همگانی شهری مورد
بررسی قرار گرفت و پرتکرارترین مؤلفه های سرزندگی در فضاهای شهری استخراج گردید .سپس با استناد به
پژوهشهای انجام گرفته در زمینه عوامل مؤثر بر حیات شهری در بافتهای تاریخی ،معیارهای سرزندگی در بافت-
های تاریخی نیز بیان گردید .در نهایت با دستهبندی دادههای به دست آمده و تحلیل محتوایی آنها ،پارامترها و
مولفههای سرزندگی در مکانهای تاریخی شناسایی و تببین گردیدند .در مجموع روند انجام تحقیق طی چهار
مرحله .1 :مرحلهی نخست :بررسی ادبیات تحقیق پیرامون مقولههای سرزندگی ،گردشگری ،و گردشگری میراثی؛
.2مرحلهی دوم :استخراج معیارهای سرزندگی در فضاهای همگانی شهری و بافتهای تاریخی با استناد به آرای
نظریهپردازان متاخر  .2مرحلهی سوم :دستهبندی و طبقهبندی اطالعات و دادههای به دست آمده و تحلیل محتوایی
آنها؛  .3مرحله چهارم :استخراج و شناسایی معیارهای سرزندگی در مکانهای تاریخی انجام پذیرفته است.
نتیجهگیری
فضاهای شهری ،به ویژه فضاهای تاریخی به علت وجود جاذبههای نوستالژیک ،معماری ،فرهنگی و بناهای ارزشمندی
که نمادی از شرایط اقتصادی ،اعتقادی و اجتماعی آن دوران است از مقاصد مهم گردشگری به شمار میآیند .توجه
به ویژگیهای تاریخی و مکانهای قدیمی شهرها میتواند جذب توریسم فرهنگی و تاریخی و نهایتاً اشتغال ،ارزآوری،
رونق اقتصادی و احیای مکانهای ناکارآمد را در برداشته باشد .متأسفانه علیرغم تعدد مکانهای تاریخی به جای
مانده در ایران ،حفاظت شایسته از این آثار مورد غفلت و بیتوجهی قرار گرفته است .این در حالی است که تمام
حیثیت آیندهی یک شهر در آن است که ارزشهای تاریخی آن حفظ گردد .با توجه به نقش هویتی مکانهای
تاریخی بایستی راهکارها و روشهایی مدنظر قرارگیرد که بتوان از طریق اعمال آنها ،این مکانهای ارزشمند شهری
را صیانت نمود .مهمترین رهیافت پیشنهادی برای حفظ و احیای مکانهای تاریخی ،تامین سرزندگی و پویایی در
این مکان هاست ،زیرا سرزندگی از جمله عواملی است که در کالبد یک فضا روح میدمد و آن را از تبدیل شدن به
فضایی متروک ،مصون میدارد .در پژوهش حاضر با استناد به مؤلفههای سازندهی سرزندگی در عرصههای همگانی و
همینطور بافتهای تاریخی که از سوی صاحبنظران متاخر مطرح شده بود ،شاخصترین معیارهای ارتقادهندهی
سرزندگی در مکانهای تاریخی استخراج گردید که شامل  6معیار عمده تحت عنوان (تنوع ،انعطافپذیری ،زیبایی،
دسترسی ،آسایش ،امنیت) میباشند .الزم به ذکر است که هر یک از معیارهای مطروحهی فوق ،دارای تقسیمات و
زیرمجموعههایی مختص به خود میباشند که در نمودار ذیل به تفکیک نشان داده شدهاند .امید است با اعمال
صحیح معیارهای ارتقادهندهی سرزندگی در مکانهای تاریخی ،بتوان ضمن احیا و باززندهسازی این مکانهای
ارزشمند ،فضایی مطلوب را جهت جذب و جلب گردشگران تاریخی فراهم ساخت.
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