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نقش ارزش های میراث معماری و شهری در توسعه گردشگری فرهنگی
مطالعه موردی:بافت تاریخی ارومیه
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چکیده:
با در برگرفتن دوره هــای مختلف تاریخی، دارای  بافت تاریخی شهرها به  عنوان مکانی واجد ارزش هــای میراث فرهنگی، 
کالبدی می باشد. ارزش  های منسوب به آن و تعیین میزان اهمیت و درجه بندی  ویژگی هایی متشکل از ساختاری فضایی _ 
گردشگری فرهنگی باشد. هدف از این تحقیق نیز  آنها، می تواند نقش مهمی در جهت حفاظت و سرمایه گذاری در قالب 
تعریف منطقه و محور گردشگری فرهنگی با استفاده از اولویت بندی مکان های میراث معماری و شهری، براساس ارزش های 
کاربردی _ توسعه ای  استحصالی از این حوزه پژوهشی و مستخرج از بخش مبانی نظری تحقیق است. تحقیق حاضر از نوع 
کارشناسان و دست اندرکاران  گروه تخصصی از  که با تشکیل  کتابخانه ای می باشد  بوده و داده های آن به  صورت توصیفی و 
گردشگری برای امتیازدهی به شماری از مکان های میراثی محدوده مرکزی شهر ارومیه براساس  حوزه میراث فرهنگی و 

گردیده است.  ارزش ها به  منظور ارزیابی آن با استفاده از تحلیل شبکه ای ANP جمع آوری 
که سه عنصر اصلی از ساختار شهری ارومیه، شامل مسجد جامع، بازار تاریخی و  کی از آن است  یافته های این تحقیق حا
کاربردی نسبت به سایر عناصر بوده  میدان ایالت به ترتیب دارای اولویت ارزشی شامل احساسی، فرهنگی _ تاریخی، علمی و 

گردشگری فرهنگی می باشد. و تعریف کننده محدوده و محور 
حوزه  به  مربوط  تصمیم گیری های  برای  مبنایی  می تواند  ارزش هــا  کشیدن  تصویر  به  و  توجه  گفت،  می توان  طورکلی  به  
با  گردشگری فرهنگی  اولویت بندی مداخله اجرایی پروژه های  با  از دیگر سو می توان  گردشگری و میراث فرهنگی باشد. 
کنان،  شناخت قابلیت های مکان های میراث معماری و شهری با هدف بهبود وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سا
توسعه و ترویج فرهنگ و هویت بومی و منطقه ای و در جهت حفظ و احیای هویت تاریخی این شهر شاهد تأثیر قابل توجهی 

بود.

گردشگری فرهنگی، ارزش های میراث معماری و شهری، ارزیابی، ارومیه. گان کلیدی: میراث فرهنگی،  واژ
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قرار  فرهنگی  گردشگری  توسعه  بــرای  ارزیــابــی  و  استحصال  مــورد 
به  و  توصیفی  روش  به کارگیری  با  راستا  این  در  می پردازد.  گیرند، 
کتابخانه ای و مطالعات اسنادی ، به موضوعات و مفاهیم  شیوه 
گردشگری فرهنگی میراثی پرداخته و لزوم توجه به ارزش ها  مرتبط 
را در آن مورد بررسی قرار می دهد. پس از بیان دیدگاه های مختلف 
در حوزه ارزش های میراث فرهنگی و تبیین و تعریف ارزش ها و زیر 
ارزش های موجود در میراث معماری و شهری، با به کارگیری روش 
مکانی  ــای  ارزش هـ اولویت بندی  بــرای   )ANP( شبکه ای  تحلیل 
میراث معماری و شهری، تالش دارد نسبت به تعیین محدوده و 

گردشگری فرهنگی در شهر ارومیه دست یابد. محور مناسب برای 

2.  روش شناسی تحقیق
کــاربــردی _ توسعه ای اســت. اطــالعــات به دو  نــوع  از  ایــن تحقیق 
کتابخانه ای و اسنادی در بخش بررسی مبانی نظری مرتبط  شیوه 
مــیــراث معماری و  ــای  ارزش هــ و  گــردشــگــری فرهنگی  بــا مــوضــوع 
به  صورت  و  ارزیابی  زیرمعیارهای  و  معیارها  حصول  برای  شهری 
کارشناسان  گروه50 نفره از  پیمایشی در قالب پرسشنامه با تشکیل 
گردشگری در زمینه های  و دست اندرکاران حوزه میراث فرهنگی و 
تاریخ معماری و شهرسازی ، حفاظت و  مردم شناسی، مطالعات 
در  سرمایه گذاری  و  برنامه ریزی  شهری،  و  معماری  میراث  مرمت 
گردشگری، باستان شناسی، اعضای هیأت  حوزه میراث فرهنگی و 
 علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و هیأت علمی دانشگاه در زمینه 
کارشناسان و راهنمایان  مرمت، معماری و شهرسازی و همچنین 
گروه، تعیین  گردآوری  شده است. پس از تشکیل  گردشگری  حوزه 
گزینه های مورد  و  زیرمعیارها  و  هدف و مشخص نمودن معیارها 
بررسی ساختار شبکه ای تشکیل  شده و براساس الگوریتم اجرایی 
متخصصان،  تــعــداد  بــه  زیرمعیارها  و  معیارها  وزن  تعیین  بــرای 
کلیه پرسشنامه ها برای ترکیب در  گردید. سپس  پرسشنامه تدوین 
نرم افزار Super Decisions به منظور تجزیه وتحلیل و اولویت بندی 
مکان های میراثی مورد بررسی قرار گرفت، تا امتیاز نهایی به معیارها 
قابل قبول  از  نشان   0.05 ناسازگاری  نرخ  شود.  داده  زیرمعیارها  و 
از  حاصل  نتایج  و  محاسبات  صحت  و  سیستم  ســازگــاری  بــودن 

اولویت بندی در مدل داده  شده می باشد.

3.  پیشینه تحقیق
به  می توان  فرهنگی  گردشگری  حــوزه  در  مطالعات  خصوص  در 
در  که  کرد  اشــاره   )1993( بولز2  نیکولت  و  گریفین1  تونی  مطالعات 
گردشگری  مقاله ای با عنوان راه های قابل تصور برای دستیابی به 
تاریخی  و  فرهنگی  میراث  از  حمایت  و  نگه داشتن  برقرار  پــایــدار، 
برای  کلیدی  عناصر  از  یکی  عنوان  به   را  کشور  یا  منطقه  محیط، 
 .)Edgell3, 2009: 35-36(مــی کــنــنــد مطرح  گردشگری  پــایــداری 
آشورث4 و توبریج5 )2000( به منافع استفاده از منابع فرهنگی با حفظ 

1 Tony Greffin
2 Nicolette Boele
3 David L Edgell
4 G.J Ashworth
5 J.E Tubridge

1.  مقدمه
کالبدی  تجسد  و  تجسم  بــا  ذهنی  پــدیــده ای  بــه  عــنــوان  فرهنگ 
ایجاد  قالب  در  جامعه  فرهنگی  متن  بیان  بــرای  ــزاری  اب می تواند 
گردشگری  تجارب و انتقال معانی فردی و جمعی به  حساب آید. 
نیز به  عنوان پدیده ای فرهنگی به دنبال تغییرات در جهان معاصر، 
کالبدی و هم در توانمندی های اجتماعی  هم در ساخت و سازمان 
کم مطرح است. در این  _ فرهنگی جوامع متناسب با فرهنگ حا
میان پتانسیل های تاریخی، فرهنگی و گردشگری به  ویژه در مناطق 
و  توانایی  جــاذب،  کانون های  عنوان  به   شهرها  مرکزی  و  تاریخی 
امکان پویایی و سرزندگی بافت های شهری را دارا بوده و می تواند 
گردشگری، بهبود  گردشگر و توسعه الگوهای فضایی  زمینه جذب 
کنان و توسعه و ترویج  وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سا
فرهنگ و هویت بومی و منطقه ای را در قالب "گردشگری فرهنگی" 

فراهم آورد. 
گــردشــگــران عالقه  گــردشــگــری فرهنگی در دنــیــا،  ــد ســریــع  بــا رش
کنون  فزاینده ای را به تاریخ میراث فرهنگی از خود بروز داده اند. ا
گــردشــگــری بـــرای مـــردم بــه یــک مــوضــوع آشنا  مــیــراث فرهنگی و 
نشان  بیشتری  کنجکاوی  آن  به  نسبت  روزبـــه روز  و  تبدیل  شده 
راستا توجه سیاست گذاران  این  )Kargar, 2007: 2(. در  می دهند 
به میراث فرهنگی، عالوه بر مسائل اقتصادی، خدماتی و تبلیغاتی 
و  آمــوزشــی  فعالیت های  بــه  ــت  اس الزم  گــردشــگــری،  مــوضــوع  در 
کاربست ارزش ها در  گردد.  بنابراین توجه و  پژوهشی نیز معطوف 
مدیریت فرهنگی و تعامالت بین فرهنگی بسیار مؤثر خواهد بود. 
از  حفاظت  موجب  می تواند  گردشگری  که  اســت  شرایط  ایــن  در 
میراث فرهنگی شده و محرک احیای ارزش های محلی و الگوهای 
که فرآیند توسعه  که در حال نابودی است. چرا فرهنگی ای باشد 
نامطلوب  وضعیت  ــروز  ب موجب  حاضر،  تغییرات  ــد  رون و  شهری 
شهرهای امروز ایران بوده و لطمات جبران ناپذیری را به ارزش های 

نهفته در شهرها دارد. 
و  کالبدی  ساختار  دارای  تاریخی  شهر  یک  به  عنوان  ارومیه  شهر 
و  فقرات شهر  به  عنوان ستون  بــازار  با محوریت  فضایی مشخص 
کز حکومتی  کارکردی اصلی مانند میدان، مسجد جامع و مرا عناصر 
و  ــارو  ب و  بــرج  بــا  ارگانیک  و  یکپارچه  بافتی  بــا  ــازار،  بـ مــحــدوده  در  
به  واسطه  این محدوده  دروازه هــای هفت گانه شکل گرفته است. 
در  اقتصادی  و  سیاسی  فرهنگی،   _ اجتماعی  اوضــاع  در  تغییرات 
طی ادوار مختلف دچار تحوالتی در ساخت و بافت بوده و این امر 
تأثیراتی در فضای شهری داشته است. در این میان الزم می نماید، 
برجسته ای  نقش  شهر  تکاملی  رونـــد  در  کــه  عناصری  از  بــرخــی 
داشته اند، به  عنوان مجموعه های با ارزش و هویت بخش فرهنگی 
که  کنونی  گزند طرح های توسعه شهری  _ تاریخی شهر ارومیه، از 
امــان مــانــده، مــورد صیانت  امـــروزی اســت، در  از مشکالت  ناشی 
ادامه  برای  آنها،  به  نسبت  بیشتری  توجه  و  قرارگرفته  حفاظت  و 
کالبدی و عملکردی مبذول  جریان زندگی و جلوگیری از فرسودگی 
را در  گردشگری فرهنگی  که نقش  بر آن است  گردد. این پژوهش 
ارزش هــای میراث معماری و شهری مشخص  کشیدن  به تصویر 
کدام دسته از ارزش ها بایستی  که  نموده و با بررسی این موضوع 
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جذب  بــرای  برنامه ریزی  منظور  به  اولویت ها  مبنای  بر  جذابیت 
 Taghvaeiگردشگر به جاذبه های تاریخی _ فرهنگی پرداخته است
عنوان  با  مقاله ای  در  رهنما   .)  & Safarabadi, 2012:59-78( 
ارزش هــای  بررسی  با  مشهد،  در  شهری  ارزش  با  نقاط  شناسایی 
کنش  شهری، به شناسایی 53 نقطه با ارزش در سه نوع الگوی پرا
گردشگری، تجاری،  بنا به لحاظ مذهبی،  محوری، محوطه ای و 
کالبدی، فرهنگی و آموزشی و سیاسی پرداخته  تاریخی، اجتماعی، 
فرآیند احیای  برای نحوه مداخله در  را  راه حل های پیشنهادی  و 
کرده است )Rahnama,2009: 159-190(. با بررسی  این عناصر ارائه 
بین  ارتباط  موضوع  که  است  مشخص  گرفته  صورت  مطالعات  و 
ارزش های میراث معماری و شهری و گردشگری فرهنگی آنچنان که 
الزم بوده، موردتوجه نبوده است. بنابراین این پژوهش می تواند ما 
را دررسیدن به ارتباط بین ارزش های نهفته در میراث معماری و 

گردشگری فرهنگی یاری نماید. شهری و نقش آن در توسعه 

4.  فرهنگ و گردشگری فرهنگی 
که می آموزیم و در واقع وجه مشترک بین ما و  "فرهنگ رمزی است 
گذاشتن ایده ها به "ارتباط"نیاز  دیگران است."یادگیری" و در میان 
که باید  دارد و ارتباط هم به رمزگذاری و نمادهایی نیازمند است 
گردد )Smith, 2000: 18(. یکی از شیوه های  آموخته شود و مشترک 
مختلفی  انــواع  دارای  که  است  فرهنگی،"گردشگری"  بین  ارتباط 
می باشد:1.گردشگری تفریحی، 2.گردشگری درمانی، 3.گردشگری 
ــری ورزشــــی،  ــگـ ــردشـ ــری اجــتــمــاعــی، 5.گـ ــگـ ــردشـ فــرهــنــگــی، 4.گـ
و  تجاری  و  بازرگانی  7.گردشگری  زیارتی،  و  مذهبی  6.گردشگری 

 .)Rezvani,1995: 18-20( 8.گردشگری سیاسی
که به  گردشگری است  گونه ای از  گردشگری فرهنگی  در این میان 
تاریخی،  یا  میراثی  هنری،  عرضه های  به  وسیله  جزئی  یا   طورکلی 
منش  منطقه ای،  تمایزهای  اســت.  شــده  انگیزه  دارای  و  تهییج 
نژادی و قومی، تاریخ و سیمای معاصر، تکه های به  هم  پیوسته از 
کشور و مردم  که نمایانگر یک  مکان ها، سنت ها و تجاربی هستند 
آن بوده و منعکس کننده تنوع و تجسمی از آن سرزمین می باشند 
گردشگری  )Edgell,2009:106(. در جدول 1 به تبیین انواع مختلف 

فرهنگی می پردازیم.
بخش  میراثی،  گردشگری  که  گفت  می توان   1 جــدول  به  توجه  با 
که بر تجربه مکان ها و فعالیت ها  گردشگری فرهنگی است  مهمی از 
استوار بوده و به  درستی، منابع تاریخی، فرهنگی و طبیعی محدوده 
معینی از یک منطقه را می نمایاند و فرصتی برای احساس ، تجربه 
کاوش در تاریخ  و فهم سنن واحد حوزه خاص میراثی برای لذت و 

)Khumalo et al, 2014: 2-3( کشور را فراهم می نماید مردم یا 
گردشگری میراثی،  گردشگری فرهنگی در سطح محلی و بومی با 
کاماًل  نوع  دو  به  عنوان  نمی توان  و  داشته  همپوشانی  و  ک  اشترا
عبارت  بــیــان  بــنــابــرایــن  کـــرد.  تعریف  یکدیگر  از  مــجــزا  و  مستقل 
"گردشگری فرهنگی میراثی" کمک بزرگی برای گردهم آوردن تمامی 
دست اندرکاران نیازمند به همکاری در این مقوله شامل سازمان ها 
دست اندرکاران  مــوزه هــا،  برگزارکنندگان  هنرها،  ارائه دهندگان  و 
گروه های قومی  کن میراثی،  مسائل انسانی و حفاظت تاریخی، اما

که این امر در مقیاس خرد به  کیفیت اشاره دارند و بیان می کنند 
کیفیت آنها  اهمیت محیط اطراف آثار تاریخی و یادمانی در حفظ 
کز  مرا و  تاریخی  شهرهای  سیمای  و  هویت  به  کالن  مقیاس  در  و 
و  حفاظت  مرمت،  میراثی،  تولیدات  دارد.  توجه  شهرها  تاریخی 
گردشگری فرهنگی است  به موضوع  آنها نسبت  رویکرد  احیا سه 
کاربرد هریک از رویکردهای فوق به ویژگی های مکانی، ساختار  که 
 Amin Zadeh( فضایی و خصوصیات جامعه محلی آن وابسته است
به اهمیت نقش  گاسپادینی1)2001،2002(   .)& Dadras,2012:102
کالبدی _ عملکردی  گردشگر فرهنگی بر تغییرات  فرهنگ در جذب 
کید نموده و معتقد  گردشگر تأ فضاهای شهری ورای زندگی روزمره 
کالبدی فرهنگی،  گستره ای از میراث  است این تغییرات می تواند 
آثار فرهنگی معاصر و همچنین فعالیت های فرهنگی روزمره شهر را 
با چیدمانی کاماًل متفاوت برای گردشگر فرهنگی در فضای شهر ارائه 
دهد )Habib & Hosseini Nia,2013:7(. دبورا استیونسن2)2003( 
نیز بر متنی فرهنگی به شکلی مجزا از یک اثر یادمانی فرهنگی و یا 
به گونه ای ترکیبی در فضای شهر و به  صورت عرصه هایی عمومی از 
که در واقع همگی به  طور  محالت و فضاهای عمومی اشاره دارد 
غیرمستقیم فرهنگ شهری را واجد عرصه های عمومی _ فرهنگی، 
کالبدی حاصل از قرائت هایی از متنی فرهنگی  همراه با ویژگی های 
و در برگیرنده بناها، یادمان ها و میراث تاریخی _ فرهنگی بر می-
برنت  جــی.آر.  و  گولدنر3  چارلز   .)Stevenson, 2009: 125( شمرند 
کتاب معروف "گردشگری: قوانین، دستورالعمل ها  ریچ4 )2003( در 
تعلق  شامل  فرهنگی،  میراث  پایدار  ویژگی های  به  فلسفه ها"  و 
گردشگری به میراث عمومی انسان ها، تنظیم سیاست های  منابع 
گردشگری و فعالیت ها ضمن احترام به میراث هنری، باستانی و 
فرهنگی، مصرف منافع مالی حاصل از بازدید مکان های فرهنگی به 
گردشگری با توجه به عدم انحطاط،  میراث و طراحی فعالیت های 
 Goeldner & Ritchie,( یکنواختی و استاندارد شدن، اشاره کرده اند
جئوگرافیک  نشنال  انجمن  پیگیری  مــورد  موضوع   .)2003: 430
گردشگری پایدار با واحد ویژه " فرهنگ و میراث"  تراولر5 در خصوص 
گردشگری در سراسر جهان  کن پایدار  )2004( شامل درجه بندی اما
بوده  درجه بندی  کتورهای  فا از  یکی  عنوان  به   فرهنگ  براساس 
پژوهشی  در  نائیجی  و  ساعی   .)Edgell,2009:115-116( اســت 
در  فرهنگی  گردشگری  جــذب  جامعه شناختی  تحلیل  عنوان  با 
و  تاریخی  چشم اندازهای  داشــتــن  بــا  ایـــران  کــه  معتقدند  ــران،  ایـ
جاذبه های فرهنگی فراوان نتوانسته است زمینه جذب گردشگران 
فرهنگی را فراهم آورد )Saei & Nayiji,2011:175-206(. تقوایی و 
کید  گردشگری فرهنگی با تأ صفرآبادی در مقاله ای با عنوان توسعه 
بر جاذبه های تاریخی شهر اصفهان در راستای تحلیل و سنجش 
بعد  پنج  در  شاخص سازی  به  اقــدام  تاریخی   _ فرهنگی  گردشگری 
و  خدمات  و  تسهیالت  فرهنگی،  و  اجتماعی  رقابتی،  اقتصادی، 

1 Gospodini
2 Debourra Stevenson
3 Charles R. Goeldner
4 J.R. Brent Ritchie 
5 National Geographic Traveler
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گردشگری  بین میراث فرهنگی و صنعت  ارتباط منطقی  موضوع 
گردشگری فرهنگی و تأثیر آن  گفت،  است. در این رابطه می توان 
بر میراث فرهنگی در راستای تبادل و تعامل فرهنگ ها در طی دو 
منشور  هشتم  پیش نویس  و   )1976( فرهنگی  گردشگری  منشور 
گردشگری در مکان های  بین المللی جهانگردی فرهنگی، مدیریت 
کید بر ترغیب حراست، تضمین حفاظت  عمده میراث )1999( با تأ
 )fundamental research تاریخی  محوطه های  و  بناها  ارتقای  و 
)Collection of technical office, 2000:195-204 در بیانیه سنت 
گردشگری  کید بر  کیوتو )1967( با تأ آنتونیو )1996( مبتنی بر بیانیه 
فرهنگی و با هدف توجه به اصالت در امر حفاظت و مدیریت میراث 
فرهنگی و ضرورت توسعه پایدار برای محدوده های فرهنگی و در 
کید بر مفهوم جامع و جهانی میراث  بیانیه مکزیکوسیتی )1999( با تأ
گردشگری برای تبادل فرهنگی، ارتباط مکان های  و تعامل آن با 
گردشگری پویا از طریق حفاظت و توسعه پایدار و الزم و  میراثی و 
کهن و تاریخی و صنعت  ملزوم بودن مرمت و حفاظت بافت های 
 Habibi & Maghsoudi,( اســت  قرارگرفته  توجه  مــورد  گردشگری 

می شود  گردشگری  برنامه های  در  شرکت کنندگان  همچنین  و 
محل های  باستانی،  تاریخی،  مکان های  قبیل  از  مـــواردی  به  و 
شهرها،  حومه  مــرکــزی،  ــازارهــای  ب شهرها،  کز  مرا ستیز،  و  جنگ 
آبراهه ها، سازه های میراثی،  و  آثار میراثی، مسیرها  تاریخی،  ابنیه 

دست ساخته های میراثی و انواع تولیدات مرتبط اشاره دارد.

گردشگری فرهنگی میراثی 5.  لزوم توجه به ارزش ها در 
اصلی  گـــروه  چــهــار  در  مــی تــوان  را  فرهنگی  مــیــراث  فعالیت های 
شــنــاســایــی و ثــبــت، صــیــانــت، حــفــاظــت و مــعــرفــی خــالصــه نمود 
با  تبیین آن می پردازد.  به  ــه نمودار 1  )Hodjat, 2001:113-161(کـ
وجود اهمیت هر یک از فعالیت های میراث فرهنگی در ارتباط با آثار 
تاریخی، معرفی میراث فرهنگی به دلیل پیوند تنگاتنگی که با بحث 
گردشگری فرهنگی دارد، بیشتر مدنظر بحث خواهد بود. بنابراین 
گردشگری  در ادامــه به توضیح این مورد و ارتباط بین ارزش هــا و 

فرهنگی می پردازیم.
پرداخته خواهد شد،  آن  به  ادامــه  در  و  دارد  اهمیت  بیشتر  آنچه 

فعالیت هامحصوالت گردشگری فرهنگی انواع گردشگری فرهنگی براساس هدف

گردشگری میراثی

کو  میراث فرهنگی و طبیعی ) در ارتباط با طبیعت یا ا
-توریسم(

ساختاری ) مواد و مصالح(
معماری/  محوطه های  ساختاری/  میراث 
یادمان های  جهانی/  میراث  محوطه های 

ملی و تاریخی
ادبیات/ هنر/ فولکلورغیر ساختاری

محوطه های میراث فرهنگی
کتابخانه ها/ تئاترها/  موزه ها و مجموعه ها/ 
یــادبــودهــای مرتبط با  ــداد/  ــ مــکــان هــای روی

شخصیت های مهم تاریخی

حوزه گسترده موضوعاتجریان های موضوعی فرهنگی
ــســتــه به  روحـــانـــی/ صــنــعــتــی/ هـــنـــری/ واب
غـــذا و آشــپــزی/ مــعــمــاری/ زبــان شــنــاســی/ 

بومی)محلی(/ نژادی

گردشگری فرهنگی شهری، گردش های 
فرهنگی

-گردشگری شهری کالسیک، دیدن مناظر جالب
-پایتخت های فرهنگی

گردشگری  ــرای  ب ــذاب  ج فضاهای  ــد  واج شهرهای 
-فرهنگی

گردشگری سنتی، قومی
-سنت های فرهنگی محلی

گونی قومی) نژادی( -گونا

جـــشـــنـــواره هـــا و رویـــــدادهـــــای مــوســیــقــی/ فستیوال های فرهنگی و رویدادهاگردشگری رویداد و فستیوال
جشنواره ها و رویدادهای هنرهای زیبا

گردشگری مذهبی، موضوعات زیارتی

-دیدن مجموعه ها و مکان های مذهبی
و  )معماری  مذهبی  مکان های  و  مجموعه ها  دیدن 

-منظر فرهنگی(

-موضوعات زیارتی

فرهنگ خالق،گردشگری خالق

میراث فرهنگ سنتی و فعالیت های هنری بصری/  هنرهای  نمایشی/  هنرهای 
فرهنگی و ادبیات

صنایع فرهنگی

چندرسانه ای/  چاپی/  هنری  یا  ادبــی  ــار  آث
سمعی_ مــحــصــوالت  سینما/  مــطــبــوعــات/ 
و  طراحی  صنایع دستی/  صوتی/  و  بصری 

گردشگری فرهنگی

)Csapó,2012:210( گردشگری فرهنگی، محصول و فعالیت های آن جدول 1: انواع 
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میراث باید همواره سبب بروز فرصت ها شده و مجموعه اقداماتی 
که برای پاسخگویی به نیازهای مراجعه کنندگان صورت می گیرد، 
منابع  و  میزبان  جوامع  زندگی  پیکره  بر  را  منفی  تبعات  کمترین 
که   ،)Feilden & Jokilehto, 2007: 217-222( کند میراث آنان، وارد 
کامل از قابلیت ها و ارزش های موجود در آثار  گاهی  این امر نیازمند آ
تاریخی در حوزه میراث فرهنگی است. در ادامه به ارائه مواردی از 

انواع ارزش ها در این حوزه می پردازیم.

6.  ارزش و انواع آن در حوزه میراث فرهنگی
دارد  افــراد  با دانش  رابطه مستقیم  و  ارزش مفهومی نسبی است 
یک  ارزش هـــای  از  بهره برداری  و  درک  شناخت،  بــرای  تالش  در  و 
 .)Mehrabi, 2009:19( را می یابد پدیده معنا و مفهوم خاص خود 
که مفهوم ارزش در آن وارد شده است،  از حوزه های مهمی  یکی 
حوزه میراث فرهنگی است. ارزش در حوزه میراث فرهنگی )میراث 
معماری و شهری( از مهم ترین رویکردهای مواجهه با آثار ارزشمند 
و میراث برجای  مانده است . شاید بتوان در یک جمع بندی اولیه، 

کلی از ارزش ها اشاره نمود: گروه  به دو 
کــه وقتی  ایـــن اســـت  از ارزش ذاتـــی  مــنــظــور  ــی:  ــ ارزش هـــــای ذات
آن  ارزش  که  چیزی  برابر  در  شئی  آن  که  دارد،  ذاتی  ارزش  شیئی 
 Fahimi&( وابسته به هدف یا موجود دیگری است، قرار می گیرد
Mashhadi,2009: 197 (. ارزش های ذاتی در حوزه میراث فرهنگی، 
که بخشی از وجود و سرشت  به ماهیت میراث یعنی مؤلفه هایی 
کیفیت ساخت، طراحی و محل  اثر هستند، شامل جنس،  خود 
ترتیب،  بــه  ایــن   می گردد.  بــر  تاریخی  محوطه  یــا  یــادمــان  استقرار 
کالبدی  که از لحاظ  منبع فرهنگی ذاتی از چیزی تشکیل می شود 

.)2010: 151-154
معرفی آثار تاریخی در جهان به  عنوان یک فعالیت ارتباطی واجد 
کنندگان  اهمیت در جامعه، رابطه بین آثار با مردم یا بهره برداری 
که در آن  از آن را شکل می دهد. این فعالیت شامل فرآیندی است 
گرایش های مقطعی و منحصرًا اقتصادی، علمی  به بررسی منبع با 
و یا سیاسی پرداخته و رسانه با توجه به برنامه هایی برای تقویت 
بازده فرهنگی و افزایش بینش مخاطب با تکیه  بر صنعت توریسم 
و وضع سیاست هایی برای تحقق آن موجب آشنایی هرچه بیشتر 
کلید حل بسیاری  مخاطبان با ارزش های میراث فرهنگی به  عنوان 
Hodjat, 2001:113-( می باشد  حــوزه  این  به  مربوط  مشکالت  از 
گــردشــگــری  مــنــشــور  ــول  ــ اص بـــراســـاس  خــصــوص  ایـــن  در   .)161
از ویژگی های  که می بایست درک عمیقی  گفت  فرهنگی می توان 
منحصربه فرد و یا به  طور عمده چگونگی ترکیب تضادهای موجود 
که به شناخت ارزش های  در هریک از هویت های ویژه هر منطقه 
گیرد.  متفاوت برخاسته از فهم ماهوی میراث می انجامد، صورت 
تحقیقات متناوب و نتیجه گیری های مناسب، برای آینده نگاری در 
زمینه حفظ ارزش ها و ارائه آنها اهمیت فراوانی داشته و مدیریت 
امــروز و آینده  بــرای  ارزش هــای پاینده  ارزش هــای محتماًل متضاد 
مستلزم پژوهش مستمر و اخذ مشاوره علمی از متخصصان است؛ 
مرتبط  فعالیت های  زیان بار  احتمااًل  اثــرات  ارزیابی  بــرای  ازجمله 
کلی می توان  گردشگری بر میراث فرهنگی و طبیعی. در حالت  با 
گفت ارتباط دوسویه میان ارزش های موجود در میراث و صنعت 
گردشگری، پویا و در حال تغییر بوده و با توجه به تضادهای بالقوه 
شد.  خواهد  حــوزه  ایــن  در  تهدیدهایی  یا  و  فرصت ها  بــروز  سبب 
حوزه  در  فرهنگی،  گردشگری  پــروژه هــای  و  فعالیت ها  برنامه ها، 

 
 های گذشته و نه مقطعی خاصتوجه به آثار همه دوره 

 ل اقتصادیتوجه به آثار دارای پتانسی

 قوانین صیانت

 قوانین اسالمی: الضرر، الباقیات الصالحات، وقف، انفال

 های سلبی حفاظتجنبه

 های ایجابی حفاظتجنبه

 مخاطب

 منبع

 رسانه

 توجه به آثار در معرض خطر بیشتر

 ثیر بیشتری در حیات اجتماعیأتوجه به آثاری با ت

 توجه به آثار مورد توجه عمومی

 یی و ثبتشناسا

 حفاظت

یت
فعال

گی
رهن

ث ف
یرا

ی م
ها

 

 صیانت

 معرفی

نمودار 1: انواع فعالیت ها در حوزه میراث فرهنگی 
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گام نخست را در شناخت  که  تأمین می نماید، حضور انسان است 
موجود  احساسی  ــای  ارزش هـ بنابراین  ــی دارد؛  مـ بر  ــار  آث بررسی  و 
برانگیختن  افــراد در  با  را  ارتباط  تاریخی و میراثی نخستین  آثار  در 
کالبد و موجودیت بنا با  احساسات برقرار می نماید. در مرتبه دوم، 
که واجد ارزش های فرهنگی _ تاریخی  هنر، قدمت و زیبایی خود 
برداشت متفاوت  که در خود دارد، موجب  تفاوت هایی  با  است، 
کاربردی آثار برای به کارگیری  افراد از آثار می گردد. سپس ارزش های 
در جامعه امروزی و با ماهیت عمدتًا اقتصادی، آموزشی و سیاسی 
از  حفاظت  تسهیل  راه هـــای  از  یکی  که  چرا اســت،  اهمیت  واجــد 
آثار تاریخی پیوند دادن آنها با زندگی روزمره است و این راه درباره 
میراث ساخته  شده معمواًل مستلزم استفاده برای برخی مقاصد 

مفید اجتماعی است.

گردشگری فرهنگی 7.  ارزش های میراث معماری و شهری در 
بین  تعامل  حاصل  که  است  فعالیتی  میراثی  فرهنگی  گردشگری 
 .)Boniface5, 2008:17( گردشگر، عرضه کننده و مکان میراث است
به  نسبت  عمیقی  درک  باید  آن  مناسب  هدایت  بــرای  تــالش  در 
گردشگر و درک آنچه میراث فرهنگی عامل رفع  شناخت نیازهای 
این نیاز است، همچنین نیازهای عرضه کننده و اینکه نیازهای یک 
گیرد.  کدم اند؟ صورت  گردشگری فرهنگی  مکان میراث در حوزه 
هنگامی که نیازها به  طور دقیق مشخص شد، میزان قابلیت اثر در 
که هر جامعه  پاسخگویی به آنها، اولویت ها را برحسب ارزش هایی 
به میراث فرهنگی خود قائل است، تعیین می نماید.  در نمودار2 
مکان  و  عرضه کننده  گردشگر،  نیازهای  از  کلی  جمع بندی  یک 
میراث ارائه می گردد و سپس با توجه به اهمیت شناخت نیازهای 
نیز  و  عرضه کننده  جامعه  نیازهای  ساختن  بـــرآورده  در  گردشگر 
استحصال قابلیت های مکان های میراثی و تبدیل آن به ارزش ها، 
به توضیح این مورد می پردازد، تا بتوان به اولویت بندی ارزش ها بر 

کرد.  گردشگر اشاره  اساس نیازهای 
تجربه  را  خــود  روانـــی  تعادل  وی  شــود،  بـــرآورده  گردشگر  نیاز  گــر  ا
کمیت   و  کیفیت  به  بستگی  تعادل  این  آمــدن  وجــود  به  می کند. 
که بدین منظور صورت  گردشگر از میزان ارضای نیاز دارد،  برداشت 
گرفته است . به هر میزان برداشت فرد بهتر باشد، رضایت او بیشتر 
ک آن، ارزش ها و انتظارات ناشی از این باورها و  که مال خواهد بود، 
که بایستی توسط عرضه کننده در مکان های میراثی  ارزش هاست 
افزایش  و  ایجاد  به  بتوان  تا  شــود،  کشیده  تصویر  به  ارزش  واجــد 
گردشگری فرهنگی  گردشگر به  منظور  قدرت جاذبه آثار تاریخی در 
میراثی پرداخت. در حالت کلی می توان نیازهای گردشگر را در قالب 

سه هدف عمده تقسیم بندی نمود:
1- انتخاب مقصدی باهدف اولیه لذت بردن از بناها، مجموعه ها و 
کن تاریخی و میراثی به  عنوان محصول فرهنگی که مدنظر است. اما

تجربه  به  تمایل  مختلف،  فرهنگ های  پیرامون  کنجکاوی   -2
گردشگری و جمع آوری  کردن چیزی متفاوت از حوزه های معمولی 
کرده و بر  اطالعات و تجربیات نو، تا نیازهای فرهنگی آنها را تأمین 

اطالعاتشان در ارتباط با میراث تاریخی بیفزاید.

5 Boniface Priscilla

 Feilden1 &( می آید  شمار  به  آن  محیط  و  آن  از  جزئی  فیزیکی  و 
.)Jokilehto2, 2003: 19

بــه این  بــرخــالف ارزش ذاتـــی  ــزاری  ــ اب ارزش  ابــــزاری:  ارزش هــــای 
بهای  و  ارزش  کــه  دارد  ــزاری  ابـ ارزش  چیزی  وقتی  کــه  معناست 
 Fahimi&( خود را در انتصاب به هدف یا موجود دیگری می گیرد
از  ناشی  اقتصادی  ارزش هـــای  همانند   ،)Mashhadi,2009: 197

انتفاع مادی به دلیل ارزش ذاتی موجود در یک اثر تاریخی.
کلیه تقسیم بندی ها در رابطه با ارزش های  با توجه به اینکه ارائه 
به  نمی باشد،  امکان پذیر  نوشتار  ایــن  قالب  در  فرهنگی  میراث 
که هرکدام از این  گفت  کتفا می گردد و می توان  ج نمونه هایی ا در
و  بــوده   ارزشمند  بستر مطالعاتی خود  به  توجه  با  دسته بندی ها 
که این دسته بندی ها  از طرفی دیگر این نکته حائز اهمیت است 
با  ارتباط  جامع و مانع نبوده و به  عنوان نقطه حرکت و بحث در 

ارزش های میراث فرهنگی ارائه می گردد.
برنارد فیلدن، نخستین و جامع ترین دسته بندی از ارزش ها را در 
حوزه میراث فرهنگی در سه دسته 1- ارزش های احساسی)هیجانی(، 
 Hodjat,( کاربردی 2- ارزش های فرهنگی _ تربیتی و 3- ارزش های 
آثار  در  دخالت  میزان  و  مواجهه  چگونگی  بــرای   ،)2001:95-96
تاریخی ارائه نموده است. همچنین ارزش ها از دید برنارد فیلدن و 
یوکایوکیلتو در بحث شناسایی ارزش ها در ارتباط با محوطه های 
میراث جهانی، در دو دسته 1- ارزش های فرهنگی و 2- ارزش های 
Feilden & Jokilehto, 2007: 22-(معاصر اقتصادی   _ اجتماعی 
27( و ازنظر راندال ماسون3 در دو دسته 1- ارزش های اجتماعی _ 
کید بر برنامه ریزی و مدیریت  فرهنگی و 2- ارزش های اقتصادی با تأ
حفاظتی مورد توجه قرارگرفته است )Mason, 2002:11-13(، آلیس 
ریگل4 نیز ارزش های میراث فرهنگی را در دو دسته 1- ارزش های 
و   )78-Talebian, 2005:77( امــروزی  ارزش هــای   -2 و  یادبودی 
کلی 1- ارزش های احساسی، 2-  مهدی حجت آنها را در سه دسته 
ارزش های تاریخی و 3- ارزش های علمی تقسیم بندی نموده است 

 .)Hodjat, 2001:99(
با توجه به مطالعات مختلف در خصوص ارزش ها و اولویت آنها از 
دید افراد می توان گفت آنچه در شناخت و بررسی ارزش های میراث 
فرهنگی بسیار مهم و اساسی است، شناخت ارزش هــای میراث، 
گرفته از فرهنگ های متفاوت، نیازهای جامعه مورد بررسی  نشئت 
به  عنوان سازوکار اصلی، وضعیت جامعه، اعتقادات و اولویت های 
ذهنی افراد در اینکه این موضوع از چه زاویه و نقطه نظری و با چه 
هدف و موضوع پژوهشی مورد بررسی قرار  گیرد، می باشد. از طرفی 
به آن میزان  تا حدی بستگی  ارزش هــا  این  توانایی در درک  دیگر 
که می تواند درک شده،  ارزش ها دارد  از منابع اطالعاتی درباره  آن 

صادق و درست باشد. 
اینکه،  اســت  مبرهن  و  واضــح  آنچه  دگراندیشی ها،  ایــن  تمام  در 
فرهنگی  میراث  فعالیت های  در  را  اصلی  هدف  که  اساسی  عنصر 

1 Bernard Melehior Feilden
2 Jukka Jokilehto 
3 Randall Mason
4 A. Reigl
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در وهله نخست این ارزش احساسی موجود در یک مکان، محوطه 
گردشگر  که عامل برانگیزاننده و جذب کننده افراد  و مجموعه است 
احساسات  به  توجه  زیباپسندی،  احساس  فعال،  تصور  واجد  که 
که مایل به پذیرش عقاید  کنجکاوی ذهنی  درونی، تنوع طلبی و 
جدید و ارزش های متفاوت )متفاوت با ارزش های جامعه و فرهنگ 
خود( بوده و بیشتر از سایر افراد هیجان های مثبت و منفی را تجربه 
که دریافت ارزش های احساسی موجود در  می کند، می باشد. چرا
آثار ساده تر و سریع تر صورت می گیرد. در مرحله بعدی ارزش های 
فرهنگی _ تاریخی موجود در بناها، محوطه ها و مجموعه هاست که 
گردشگر معمولی  از یک  کاوش پیرامون این عناصر فراتر  را به  فرد 
کاربردی موجود در  وا می دارد و در مرحله آخر ارزش های علمی و 
از  که تنها مختص جامعه محدودی  آثار مورد توجه قرار می گیرد، 
از  با سطح باالیی  که می توان به نفوذ طبقه ای  گردشگران است؛ 

آموزش اشاره نمود.

3- انتخاب مقصدی مبتنی بر مطالعات علمی در ارتباط با اهداف 
آمــوزش هــای  ــوزی،  ــان آم زب نسب شناسی،  و  )مردم شناسی  خــود 
فرهنگی،  مضامین  در  عمیق  یادگیری  و  و...(  اقتصاد  فرهنگی، 
که فراتر از یک نیاز متعارف بوده و تنها  نمادین، معنوی یا تاریخی 

گردشگران می باشد. کمی از  مختص تعداد 
نیازها، می توان به  به  با توجه  آنها  اولویت  و  ارزش هــا  از   در بحث 
ارزش های زیر در مکان های میراثی برای توسعه گردشگری فرهنگی 

میراثی اشاره نمود:
- ارزش های احساسی

- ارزش های فرهنگی _ تاریخی
کاربردی - ارزش های علمی و 

مورد  موضوع  فــراخــور  به  که  اســت  ضــروری  نکته  ایــن  بیان  البته 
بررسی، اولویت ارزش های میراث فرهنگی می تواند متفاوت باشد. 
گردشگری فرهنگی می توان گفت،  اما در ارتباط با نقش ارزش ها در 

جدول 2: ارزش های استحصالی از میراث معماری و شهری برای توسعه گردشگری فرهنگی میراثی

مفهوم ارزش ها

ارزش های احساسی

ارزش هایی هستند که در برگیرنده تجربیات شگفت انگیز خوشایند و مطلوب و تحریک کننده احساسات مذهبی 
و غیرمذهبی افراد بوده و به جنبه های غیرمادی و معنوی آثار تاریخی اشاره داشته و رابطه ای بی واسطه بین فرد 

گذشته برقرار می نماید. و اثر در پیوند با 
ارزش اعجاب/ روحانی _ مذهبی/ هویت/ زیبایی شناسی/ تداومزیر ارزش ها

ارزش های فرهنگی _ تاریخی

کسب ایده آل های فرهنگی آنها در  که از مطالعه ابعاد بیرونی و ظاهری آثار تاریخی برای  ارزش هایی هستند 
ظواهر شکل دهی به آثار تاریخی، حاصل  شده و آنها را به لحاظ نوع، سبک، سازنده، دوران ساخت، منطقه 

که متأثر از زمان، اقلیم و شیوه نگرش می باشد، مورد بررسی قرار می دهد. و سایر ترکیب هایی از این جنبه ها 
ارزش قدمت/ ندرت/ اسنادی/ هنری/ فنی _ ساختاریزیر ارزش ها

کاربردی ارزش های علمی و 

کاربست در زندگی امروزی برای  ارزش های حاصل از تداوم عملکردی اثر و بهره برداری از آن در طول زمان برای 
که حوزه های مختلف علوم از قبیل حفاظت آثار، باستان شناسی، تاریخ، علوم انسانی و  رفع نیازها می باشد، 

جامعه شناسی و اقتصاد درگرو درک صحیح نسبت به این ارزش هاست.
ارزش آموزشی/ اقتصادی/ سیاسی/ اجتماعیزیر ارزش ها

گردشگری فرهنگی نمودار 2: انواع نیازها و ارتباط آن با ارزش ها در حوزه 
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شهر تخریب و همانند بسیاری از شهرهای دیگر توسط خیابان های 
می گردد.  تقسیم  قطعه  چهار  به  و  گردیده  مصلوب  هم  به  عمود 
مهم ترین صدمه آن معطوف به ساختار مرکزی شهر یعنی بازار بوده 
کرده و بسیاری از فضاهای با ارزش  که آن را تقریبًا به دونیم تقسیم 

.)Abbaszadeh, 2012: 560-568( آن را از بین می برد
بعد از وقوع انقالب اسالمی، باوجود تغییرات فراوان در ساختار و 
کان به قدرت خود  کما نظام فضایی و جمعیتی شهر، این مرکزیت 
باقی  مانده و همچنان به ایفای نقش می پردازد، اما باید به این 
که ارومیه با وجود قدمت زیاد به  واسطه عوامل  نکته اشاره نمود 
را در خود  کمی  نسبتًا  آثــار  تاریخ، در حال حاضر  متعدد در طول 
آثــار واجــد ارزش و مستلزم  کــرده اســت. اما با این حال این  حفظ 
کالبدی و عملکردی برای تداوم هویت تاریخی شهر بوده  حفاظت 
گردشگر به این شهر  و درعین حال می تواند نقش مهمی در جذب 

فرهنگی، تاریخی و مذهبی داشته باشند. 
در این راستا تعدادی از مهم ترین عناصر ثبتی محدوده مرکزی شهر 
که به لحاظ تنوع دارای ارزش های خاص میراثی می باشند،  ارومیه 
محدوده  و  محور  تشخیص  هدف  با  اولویت بندی  و  ارزیابی  برای 

گردشگری فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرند.
در این خصوص روش تحلیل شبکه ای )ANP1( با توجه به اینکه 
در  شبکه ای  ساختار  با  را  تصمیم  عناصر  بین  پیچیده  ارتباطات 
به کارگیری  قابلیت  انعطاف پذیری،  سادگی،  دارای  و  گرفته  نظر 
همچنین  و  می باشد  همزمان  طــور  به   کیفی  و  کمی  معیارهای 
نهایی  رتبه بندی  امکان  و  قضاوت ها  در  سازگاری  بررسی  قابلیت 
گرفتن وابستگی متقابل بین عناصر تصمیم  گزینه ها و نیز در نظر 
به  نسبت  دقیقی  نگرش  و  بوده  گزینه ها(  و  زیرمعیارها  )معیارها، 

1 Analytic Network Process

8.  یافته های پژوهش 
شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی با وسعتی معادل هفت هزار 
و 811 هکتار در سمت غربی دریاچه ارومیه واقع  شده است. قدمت 
شواهد  و  تاریخی  اسناد  بــراســاس  سکونتی  مرکز  ایــن  موجودیت 
که  اول ق.م می رسد. نخستین سندی  هزاره  به  باستان شناسی 
در خصوص ویژگی های شهر بحث می کند، مربوط به قرن چهارم 
که وجود مسجد جامع و بازار و باروی شهر را تصدیق می کند.  بوده 
گرفته در این شهر، مربوط به قرن چهار  مهم ترین اقدامات صورت 
تا نه )ه.ق( می باشد. در بخش هایی از مسجد جامع، برج مقبره 
گنبد و نیز بازار نمونه هایی از شواهد تحوالت قرن های چهار،  سه 
این  وجــود قطعًا تحوالتی  با  که  پنج و شش )ه.ق( مشهود است 
گرفته است. این شهر در دوره ایلخانان  نیز در ساختار شهر صورت 
مغول نیز موردتوجه قرارگرفته و در دوره های صفویه، زندیه، افشار، 
قاجاریه و پهلوی نیز شاهد تحوالتی بوده است. بافت مرکزی شهر 
ارومیه از اول صفویه تا اوایل پهلوی براساس برج و بارو، دروازه ها، 
کوچه بندی شهر و مجموعه بازار به  عنوان هسته مرکزی و  معابر و 
کانون فعالیت های همگانی بوده است. طبق  قلب تپنده شهری و 
نخستین نقشه از شهر در دوره قاجاریه، دروازه های هفت گانه شهر 
بالو)شاپور(، دروازه توپراق قلعه، دروازه هزاران،  از: دروازه  عبارتند 
که  دروازه بازارباش، دروازه ارگ، دروازه نوگئچر، دروازه عسگرخان 
بــاروی شهر قرار داشته اند و به  با برج  در محل تالقی معابر اصلی 
و  اهمیت  دارای  فرهنگی  و  امنیتی  و  اقتصادی  اجتماعی،  لحاظ 
از شهر در سال 1312 )ه.ش( قبل  بوده اند. دومین نقشه  اولویت 
و بعد از دخالت های رضاشاه در راستای اهداف شهرسازی جدید 
تهیه  شده است. به  طوری که شهر تا تاریخ یاد شده هنوز ساختار 
کرده بود. در این سال برج و باروی  سنتی و قدیمی خود را حفظ 

ارزش هــای میراث معماری و شهرسازی در قالب  ارزیابی  مختلف 
روش  توضیح  به  مطالعه  مورد  محدوده  معرفی  از  پس  نمودار 3، 

مورد نظر این پژوهش اشاره می شود.

گردشگری فرهنگی،   در این قسمت با توجه به نقش ارزش ها در 
به اولویت بندی آثار تاریخی براساس ارزش های یاد شده با هدف 
گردشگری در محدوده مرکزی شهر ارومیه  تعیین منطقه و محور 
پرداخته می شود. در این خصوص ضمن ارائه مختصر روش های 
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 ارزیابی مستقیم و بدون اتکا بر بازار

 مستقیم و بدون اتکا بر بازارغیرارزیابی 

 بر بازار مبتنیارزیابی 

 تحلیل حوزه ای

 روش معناشناسانه

 نگهداری _روش هزینه 

 خروجی _ضریب ورودی 

 ونقلروش هزینه حمل

 درآمد _ضریب هزینه 

 لضریب اشتغا

 روش ارزیابی سریع مردم نگاری

 روش گردآوری

 ارزیابی مشروط

 سفر _روش هزینه 

 روش هدانیک

 روش تمایل به پرداخت

 مدل انتخاب

 (ANPای)روش تحلیل شبکه

)Abbaszadeh et al,2013: 215( نمودار 3 : روش های مختلف ارزیابی ارزش های میراث فرهنگی
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9 

1 

2 3 

4  5 
8 

7 
6 

10 

9 

11 

12 

13 
14 

 مرکز نظامی شهر

 راهنما
 شهربانی ارومیه  -8             برج سه گنبد -1
 بهمن  22مدرسه  -9مسجد جامع              -2
 خانه انصاری  -10بازار تاریخی              -3
 مسجد سردار)محدوده گذر نظم السلطنه( -11کلیسای ننه مریم       -4
 مدرسه هدایت و مسجد منار ارومیه -12میدان قدیمی ایالت   -5
 کنیسه کلیمیان  -13          ستاد لشگر     -6
 یخچال نه پله -14شهرداری ارومیه      -7

نقشه 1: محدوده بافت تاریخی و مکان های میراثی ثبتی محدوده مرکزی ارومیه  

و  هم  به  نسبت  معیارها  درونــی  وابستگی های   5 و   4 جــدول  در 
زیرمعیارها نسبت به هم  برای مقایسه دودویی آنها به منظور نشان 
کدام ارزش ها و زیر ارزش ها با یکدیگر دارای وابستگی  دادن اینکه 

درونی می باشند، با عالمت )*(آورده شده است.
در جدول6 وزن مهم ترین زیرمعیارها با توجه به معیار اصلی در ارتباط 
با مکان های میراثی بافت تاریخی شهر ارومیه نشان داده  شده است. 
همچنین مقایسه مقادیر به  دست  آمده از فرآیند تحلیل شبکه ای در 
ارتباط با محاسبه وزن ارزش های هریک از مکان های میراثی مطابق 
که مسجد جامع به لحاظ ارزش  جدول7 نشان  دهنده این است 
احساسی در مرتبه نخست با بیشترین وزن و سپس بازار تاریخی در 
مرتبه دوم و میدان ایالت )شهربانی ارومیه، شهرداری ارومیه و ستاد 
لشکر( در مرتبه سوم نسبت به دیگر مکان های میراثی قرارگرفته اند. 
کاربردی  همچنین به لحاظ ارزش فرهنگی _ تاریخی و ارزش علمی و 
نیز این سه مکان و مجموعه میراثی به ترتیب دارای بیشترین وزن 
که نشان دهنده شدت اولویت ارزش ها برای مداخله در  می باشند 
گردشگری فرهنگی زیاد در این سه مکان می باشد. در مراتب  حوزه 
ارزش  وزن  با  ترتیب  به  مریم  ننه  کلیسای  و  گنبد  سه  برج  بعدی 
گذر  احساسی و ارزش فرهنگی _ تاریخی باالتر و مدرسه 22 بهمن و 
کاربردی بیشتری قرارگرفته اند.  نظم السلطنه با وزن ارزش علمی و 
از تمرکز بناهای تاریخی  همچنین مکان های در فاصله نسبتًا دور 
که می توان به خانه  کمترین وزن به لحاظ ارزش ها می باشند  دارای 

انصاری، یخچال نه پله و کنیسه کلیمیان اشاره نمود.
نتایج حاصل از مقایسه های زوجی معیارها و زیرمعیارها در ارتباط با 
گزینه ها، به اولویت بندی ارزش های مکانی میراثی مطابق جدول8 

مسائل پیچیده دارد )Zebardast,2010:79(، مورد نظر این پژوهش 
قرارگرفته و شامل مراحل زیر می باشد:

الف( تبیین مدل
کنترل سازگاری آنها ب( تشکیل ماتریس های مقایسه ای و 

- مقایسه دودویی معیارهای اصلی
- مقایسه دودویی وابستگی های درونی معیارهای اصلی

- مقایسه دودویی زیرمعیارهای هریک از معیارهای اصلی
- مقایسه دودویی وابستگی های درونی زیرمعیارها                        

گزینه ها - مقایسه دودویی ارجحیت 
ج( محاسبه سوپر ماتریس حد

- تشکیل سوپر ماتریس ناموزون
- محاسبه سوپر ماتریس موزون                                      

- محاسبه سوپر ماتریس حد
)Zebardast,2010:81-88(گزینه د( انتخاب 

دودویــــی- مقایسه  ــــرای  ب ســاعــتــی  کمیتی  ُنـــه  مــقــیــاس   :3 جــــدول 
Zebardast,2001:17

تعریفامتیاز

ترجیح یکسان1

کمی مرجع3

ترجیح بیشتر5

ترجیح خیلی بیشتر7

کاماًل مرجع9

ترجیحات بینابین8،6،4،2
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گزینه ها(   نمودار 4: ساختار شبکه ای )معیارها، زیرمعیارها و 

جدول 4: وابستگی معیارهای اصلی به یکدیگر

کاربردیارزش فرهنگی- تاریخیارزش احساسیمعیارها ارزش علمی و 
**-ارزش احساسی

*-*ارزش فرهنگی_ تاریخی
کاربردی -**ارزش علمی و 

جدول 5: وابستگی زیرمعیارهای اصلی به یکدیگر

زیر معیارها
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*****-**----اعجاب
روحــــــــــانــــــــــی _ 

***----*-*--مذهبی

**--****----هویت
--***-**----زیبایی شناسی

***---------قدمت
***---------ندرت

*-*------*--اسنادی
--*---------هنری

-**--------*فنی _ ساختاری
---******-**آموزشی

ــی _  ــ ــاع ــ ــم ــ ــت ــ اج
---**-**--**اقتصادی

-----***--**سیاسی
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 ANP جدول 8: ترتیب اولویت مکان های میراثی در مدل

مکان
ج ســه  بــــــر

گنبد
مــــســــجــــد 

جامع
بــــــــــــــــــــــازار 

تاریخی
کــلــیــســای 

ننه مریم
گــــــذر نــظــم 

السلطنه
خـــــــــانـــــــــه 

انصاری
مـــــــیـــــــدان 

ایالت
نه  یخچال 

پله
ــه  ــ ــس ــ ــی ــ ــن ــ ک

کلیمیان
ــه22  ــدرسـ مـ

بهمن

0.3601861.0000000.8593440.2991040.2820020.1147290.7720170.1120380.1154250.322442امتیاز نهایی

41267931085اولویت

جدول 6- ماتریس وزنی زیرمعیارها در ارتباط با مکان های میراثی 

ارزش های علمی و ارزش های فرهنگی _ تاریخیارزش های احساسیمعیار
کاربردی

زیر معیار 

مکان 

ب
جا

اع

بی
ذه

-م
نی

حا
رو

ت
هوی

سی
شنا

ی 
بای

زی

ت
دم

ق

ت
در

ن

ی
اد

سن
ا

ی
هنر

ی
تار

اخ
-س

نی
ف

شی
موز

آ

ی
اد

تص
-اق

عی
ما

جت
ا

سی
سیا

گنبد 0.0580590.0538350.0566740.0857540.0957830.0586690.06550.0804340.0743240.0687270.1148770.0445برج سه 

0.1575840.1437470.1477740.1832110.1173640.1529940.1824010.2124640.1837780.3089320.0963590.183283مسجد جامع

0.1341940.0843790.1446490.0857350.106540.1156050.1114630.1002180.1635490.182340.3779220.186335بازار تاریخی

0.0500880.1122290.0510720.0336470.1461460.0478420.0416440.0263260.0334250.0345060.0305280.07444کلیسای ننه مریم

گذر نظم السلطنه
)مسجد سردار، 
مدرسه هدایت، 

مسجد منار 
ارومیه(

0.0431820.064490.0437490.0371140.0313070.0284640.046740.0538180.0392550.068450.0305280.080435

0.0143390.0161780.0149180.0212540.020220.0153540.0174840.0200330.018710.0297560.0288540.022401خانه انصاری
میدان ایالت

)شهربانی ارومیه، 
شهرداری ارومیه، 

ستاد لشکر(

0.065310.061360.0854330.0892940.0755730.1520540.1288620.0736830.076450.0891730.2115630.328306

0.0189140.015380.0169490.0121850.022670.0239270.0147040.0171080.0218980.0177910.0640640.019825یخچال نه پله

0.0140560.0411720.0163930.0100890.0196390.0385160.0184050.0124090.0119390.017470.0160.040935کنیسه کلیمیان

0.0325090.0257860.0223890.0417160.0314240.0332420.0394640.0701740.0433390.1828550.0293050.019539مدرسه22بهمن

جدول 7- ماتریس وزنی معیارها برای اولویت مکان های میراثی 

معیارها
کاربردیارزش فرهنگی-تاریخیارزش احساسی  ارزش علمی و 

گنبد 0.0309480.0330090.032469برج سه 

0.0776130.0851830.112357مسجد جامع

0.0627860.0708960.105996بازار تاریخی

0.0251810.0290610.025526کلیسای ننه مریم

0.0210770.0232220.034084گذر نظم السلطنه )مسجد سردار، مدرسه هدایت، مسجد منار ارومیه(

0.0085750.0099050.013238خانه انصاری

0.0495320.0649150.104571میدان ایالت )شهربانی ارومیه، شهرداری ارومیه، ستاد لشکر(

0.0083420.0099210.012637یخچال نه پله

0.0083510.010040.013658کنیسه کلیمیان

گی0.0192550.0274840.045464مدرسه22بهمن
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آثار  مرمت  و  حفاظت  بین  معناداری  رابطه  است  مشخص  آنچه 
قالب   در  کــه  دارد،  ــود  وج فرهنگی  گردشگری  توسعه  و  تاریخی 
کاربست روش هایی تالش شده تا از این امکان  مطالعات مختلف با 

گردشگری فرهنگی بهره برداری شود.  در راستای توسعه 
مطالعات زیادی در خصوص ضرورت توجه به موضوع ارزش های 
نگرفته  صــورت  فرهنگی  گردشگری  با  ارتباط  در  فرهنگی  میراث 
است. فیلدن و یوکیلتو با تکیه  بر اصول منشور گردشگری فرهنگی، 
صنعت  و  فرهنگی  میراث  ارزش هـــای  میان  سویه   دو  ارتــبــاط  به 
کرده اند. حجت نیز، معرفی آثار تاریخی به  عنوان  گردشگری اشاره  
یکی از ارکان فعالیت های میراث فرهنگی با تکیه  بر صنعت توریسم 
را به  عنوان ابزاری برای آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان با ارزش های 
کــه بــه  صــورت  کــنــون پــژوهــشــی  ــا تــا ــد، ام ــی دان مــیــراث فرهنگی م
به   میراث  منابع  ارزش هـــای  بین  رابطه  ایجاد  برمبنای  مستقیم 
گردشگری  عنوان مهم ترین مؤلفه ارزشمندی آثار در راستای ایجاد 
فرهنگی و توسعه آن باشد، صورت نگرفته است. در مواردی هم 
پرداخته  شده،  ارزش هــای میراث در تصمیم گیری ها  به نقش  که 
رهنما  مثال  عنوان   به   اســت.  نبوده  فرهنگی  گردشگری  هــدف، 
شناسایی نقاط با ارزش شهری مشهد را، در راستای اولویت بندی 
مکان های میراثی براساس ارزش های میراث انجام داده است. اما 
این مهم برای اولویت  بندی مکان های ارزشمند با هدف مداخالت 
گرفته است. تقوایی و صفرآبادی  حفاظت و مرمت و احیا صورت 
کید بر جاذبه های تاریخی شهر  گردشگری فرهنگی با تأ نیز، توسعه 
اصفهان را با هدف سیاست گذاری، برنامه ریزی و توسعه گردشگری 
فرهنگی با شاخص  سازی در پنج بعد اقتصادی، رقابتی، اجتماعی و 
فرهنگی، تسهیالت و خدمات و جذابیت بر مبنای اولویت ها انجام 
که در این فرآیند ارزش هــای منابع میراث مدنظر نبوده  داده انــد، 

است.
که در پیشینه  بر اساس مطالب اشاره  شده و همچنین مطالعاتی 
تحقیق بدان پرداخته شد، دو مؤلفه مهم یعنی ارزش های میراث 
برنامه ریزی،  بـــرای  یکدیگر  بــا  ارتــبــاط  در  فرهنگی  گــردشــگــری  و 
سیاست گذاری و توسعه گردشگری فرهنگی مورد مداقه قرار نگرفته 
و از طرفی موضوع تأثیر ارزش ها در اولویت بندی مکان های میراثی 
مطالعه  مــورد  خاص  طور  به   نیز  فرهنگی  گردشگری  با  ارتباط  در 

نبوده است. 
گــردشــگــر، جامعه  نــیــازهــای  بــیــن  رابــطــه مستحکم  ــه  ب تــوجــه  ــا  ب
فرهنگی،  گردشگری  بــا  ارتــبــاط  در  مــیــراث  مکان  و  عرضه کننده 
به  عنوان  شهری  و  معماری  میراث  ارزش هـــای  پژوهش،  ایــن  در 
گرفت. در  مهم ترین مؤلفه مؤثر در این رابطه مطرح و مدنظر قرار 
خصوص اولویت بندی ارزش ها متناسب با سلسله  مراتب دریافت 
که می بایست توسط جامعه عرضه کننده و با  گردشگر  آنها توسط 
کشیده  به تصویر  و شهری  قابلیت های میراث معماری  شناخت 
گردید. سپس  شود، دسته بندی ویژه و جدیدی از ارزش ها حاصل 
کاربست عملی آنها  گونه های ارزشی منابع میراث و  برای احصای 
که در این رابطه  ابــزاری بود  گردشگری فرهنگی، نیاز به  در حوزه 
به  که روش شناخته  شده ای است، استفاده شد.   ANP از روش
منظور تدقیق موضوع نیز، این مهم در بخش مرکزی شهر ارومیه، 

منتهی گردیده است. 
با  ارتباط  در  آنها  اولویت بندی  و  ــا  ارزش ه بحث  گرفتن  نظر  در  با 
دسته  سه  در  ارزش هـــا  فرهنگی،  گردشگری  مقتضیات  و  نیازها 
ارائه  کاربردی  و  علمی  تاریخی،   _ فرهنگی  احساسی،  ــای  ارزش ه
از  مستخرج  جــداول  نتایج  به  توجه  با  و  راستا  همین  در  گردید. 
با محدوده مورد مطالعه  رابطه  ارزش در خصوص روش ANP در 
کرد. مسجد جامع و بازار تاریخی به  می توان به موارد ذیل اشاره 
ترتیب در اولویت نخست و دوم و میدان ایالت )شهربانی ارومیه، 
شهرداری ارومیه، ستاد لشکر( در اولویت سوم به لحاظ ارزشی قرار 
دارند و می توان از این سه مکان میراثی به  عنوان نقاط معرف محور 
گردشگری فرهنگی نام برد. بیشتر مکان های با وزن ارزشی نسبتًا 
این محور استقرار  نیز در حــوزه درونــی  از سه مکان شاخص  کمتر 
در  قرارگیری  وجــود  با  گنبد  سه  برج  از  می توان  هرچند  یافته اند؛ 
مرتبه بعد از این سه مکان میراثی نام برد، ولی به دلیل قرارگیری 
گفت  می توان  تاریخی،  بناهای  تمرکز  حوزه  از  ج  خار محدوده  در 
گردشگری فرهنگی ارزش محور نوع مداخله  که در ارتباط با مقوله 
از  ارزش هــای هریک  اولویت  کلی،  را می طلبد. در حالت  متفاوتی 
گردشگری  حوزه  در  مداخله  اولویت  از  نشان  میراثی،  مکان های 
خصوص  در  مــی تــوانــنــد  ارزش هــــا  طــوری کــه  ــه   ب اســـت،  فرهنگی 
سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای طرح های گردشگری فرهنگی 

گردند. مفید و مؤثر واقع 

9.  نتیجه گیری 
از دیرباز مورد توجه  احیای ارزش هــای میراث معماری و شهری، 
بوده و کشورهای توسعه  یافته جهان با اجرای برنامه ها، سیاست ها 
همت  خود  فرهنگی  میراث  رونــق  به  متنوع  دستورالعمل های  و 
گذشته  تاریخی _فرهنگی  برای احیای هویت  گماشته و در تالش 
خود می باشند. منابع با ارزش میراثی به  عنوان یکی از اجزای پیکره 
ویژگی های  و  ظرفیت ها  بازگوکننده  می توانند  جوامع،  فرهنگی 
توسعه  بنابراین  باشند.  فرهنگی  گردشگری  قالب  در  ما  فرهنگی 
گردشگری فرهنگی با توجه به قابلیت ها و جذابیت های موجود در 
این حوزه و با تکیه  بر ارزش های میراث معماری و شهری در قالب 
گردشگری فرهنگی ارزش محور هدف مورد  تعریف منطقه و محور 

گردید. نظر این پژوهش 
که  می نماید  مشخص  فرهنگی  گردشگری  موضوع  منابع  بررسی 

تمرکز عمده مطالعات در ارتباط با موارد زیر می باشد: 
- ضرورت حفظ و نگهداری میراث فرهنگی و تاریخی محیط برای 

پایداری گردشگری،
گردشگر، - اهمیت نقش فرهنگ در جذب 

در  فرهنگ  اســاس  بــر  گردشگری  کــن  امــا درجــه بــنــدی  اهمیت   -
راستای پایداری گردشگری،

و  ایـــران  فرهنگی  و  تاریخی  ــار  آث به  فرهنگی  گردشگران  جــذب   -
مشکالت موجود در این حوزه و

کالبدی و عملکردی مکان های میراثی برای  - ارتباط ویژگی های 
به  گردشگر  جــذب  راســتــای  در  فرهنگی  فعالیت های  و  ــار  آث ارائــه 

فضاهای شهری. 
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گردید و مشخص  با ارزیابی تعدادی از عناصر شاخص میراثی انجام 
میراثی شهرها  ارزش هــای موجود در مکان های  کاربست  که  شد 
و اولویت بندی آنها بر همین اساس، می تواند در تعیین منطقه و 

کند. گردشگری فرهنگی نقش بسیار مهمی را ایفا  محورهای 
شناخت  اهمیت  بــر  کید  تأ ــژوهــش،  پ ایــن  در  قــابــل تــوجــه  نکته 
ارزش های میراث معماری و شهری در ارتباط با گردشگری فرهنگی 
و  کمی  لحاظ  به  ارزش هـــا  کاربست  نحوه  در  طــوری کــه  به   اســت، 
بر این  گشوده شد. این پژوهش تالش دارد  کیفی مسیر جدیدی 
که یکی از روش های سیاست گذاری و توسعه  کید نماید  موضوع تأ
گردشگری فرهنگی، رجوع به ارزش های موجود در میراث معماری 
و شهری بوده و این مهم می تواند جوهره اصلی منابع میراث را در 

گردشگری فرهنگی به منصه ظهور برساند. مواجهه با 
گردشگری  که نظام  استوار است  این  بر  نگارندگان  دیدگاه اصولی 
کــردن  مرتفع  می تواند ضمن  مبنا،  ایــن  شکل گرفته بر  فرهنگی 
اهداف معمول آن موجب صیانت و حفاظت بیش ازپیش منابع 
پایدار  گردشگری  و  حفاظت  زمینه ساز  که  رابطه ای  گردد.  میراث 
بررسی دقیق تر موضوع  برای  را  بود و همچنین بستر الزم  خواهد 
توسعه  طرح های  در  شهری  و  معماری  میراث  ارزش هـــای  نقش 

گردشگری فراهم می سازد.

References:
• Abbaszadeh, M )2012(, «The study of the spatial 

organization and the growth of the historic fabric of the city 
of Urmia», Articles Collections of the Seminar Conference 
on the Iranian City a city historical, cultural and religious 
Urmia, Andisheye soheil؛ Urmia, 570-559. [In Persian]

• Abbaszadeh, M؛ Soltanahmadi, E؛ Mohsen haghighi, N 
 Assessment examining ways to and exploiting ؛)2013(
values of Architecture and urbanism Heritage؛ Articles 
Collections of the Second National Conference Islamic 
Architecture & Urbanism )From theory to application in 
the contemporary world(؛ Tabriz Islamic Art University؛ 
Tabriz217-197 ؛. [In Persian]

• Amin Zadeh, B؛ Dadras, R )2012(. « Renewal of culture 
in the city of Qazvin historical fabric with an emphasis on 
urban tourism», Journal of Architectural Studies, 2, 99-
108. [In Persian]

• Boniface, P. )2008(. Managing Quality Cultural Turism. 
)Translated in to Persian by: Abdullahzadeh . M(. 2th 
Edition. Office of Cultural Research.17. [In Persian]

• Csapó, J. )2012(. The role and importance of cultural 
tourism in modern tourism industry. INTECH Open 
Access Publisher. 210.

• Edgell, D.L. )2009(. Managing Sustainable Tourism: A 
Legacy for the Future. Jahad Daneshgahi Publication. 35-

گی
هن

 فر
ی

گر
دش

 گر
عه

وس
در ت

ی 
هر

و ش
ی 

مار
مع

ث 
یرا

ی م
ها

ش 
 ارز

ش
نق



90
1394 ــار  ــ ــ ــه ــ ــ ب

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

شماره چهاردهم

• Rahnama, M.R )2009(, « Identification of urban values 
in Mashhad», Geography and Regional Development13,, 
159- 190. [In Persian] 

• Rezvani, A.A. )1995(. Geography and Tourism. 2th 
Edition. Payame noor Publication. Tehran.18-20. [In 
Persian]

• Saei. A, Nayiji. M. )2011(. «Sociological analysis of 
cultural tourism in Iran: The Case of foreign tourists in 
Isfahan», Journal of Social Sciences, 52, 175-206. [In 
Persian]

• Smith, A.J. )2000(. Communications and Culture. 
)Translated in to Persian by: Babayi Ahari, M(. SAMT. 
Tehran.18. [In Persian]

• Stevenson, D. )2009(. Cities and urban cultures. 
)Translated in to Persian by: Panahi, R, Pourahmad. A(. 
Center of Study and Research in Planning and Architecture. 
125. [In Persian]

• Taghvaei, M  Safarabadi, A )2012(. «Development of ؛ 
cultural tourism with an emphasis on historical attractions 
)Case Study: Historical attractions of Isfahan(», Journal of 
Social prosperity and development Plan, 12, 59-78. [In 
Persian]

• Talebian, M.H. )2005(. The concept of authenticity in the 
conservation area and World Heritage from Durantash for 
protection based on the experiences of authenticity. PHD 
Architecture thesis. Honarhaye Ziba college. University of 
Tehran.77-78. [In Persian] 

• Technical Office Department  of preservation and 
rehabilitation: Research group )2000(, Determination 
of frontage historical monuments criteria )fundamental 
research Collection of technical office(؛ Cultural Heritage 
Organization. [In Persian]

• Zebardast, E )2010(, « Application of Network Analysis 
Process )ANP( in urban and regional planning», Honarhaye 
Ziba Journal90-79 ,41 ؛. [In Persian]

• Zebardast, E )2001(, « Application of Analytical Hierarchy 
Process in Urban and Regional Planning», Honarhaye Ziba 
Journal21-13 ,10 ؛. [In Persian]

گی
هن

 فر
ی

گر
دش

 گر
عه

وس
در ت

ی 
هر

و ش
ی 

مار
مع

ث 
یرا

ی م
ها

ش 
 ارز

ش
نق


