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چکیده:
بافت تاریخی شهرها ب ه عنوان مکانی واجد ارزشهــای میراث فرهنگی ،با در برگرفتن دورههــای مختلف تاریخی ،دارای
ویژگیهایی متشکل از ساختاری فضایی _ کالبدی میباشد .ارزشهای منسوب به آن و تعیین میزان اهمیت و درجهبندی
آنها ،میتواند نقش مهمی در جهت حفاظت و سرمایهگذاری در قالب گردشگری فرهنگی باشد .هدف از این تحقیق نیز
تعریف منطقه و محور گردشگری فرهنگی با استفاده از اولویتبندی مکانهای میراث معماری و شهری ،براساس ارزشهای
استحصالی از این حوزه پژوهشی و مستخرج از بخش مبانی نظری تحقیق است .تحقیق حاضر از نوع کاربردی _ توسعهای
بوده و دادههای آن بهصورت توصیفی و کتابخانهای میباشد که با تشکیل گروه تخصصی از کارشناسان و دستاندرکاران
حوزه میراث فرهنگی و گردشگری برای امتیازدهی به شماری از مکانهای میراثی محدوده مرکزی شهر ارومیه براساس
ارزشها بهمنظور ارزیابی آن با استفاده از تحلیل شبکهای  ANPجمعآوری گردیده است.
یافتههای این تحقیق حا کی از آن است که سه عنصر اصلی از ساختار شهری ارومیه ،شامل مسجد جامع ،بازار تاریخی و
میدان ایالت به ترتیب دارای اولویت ارزشی شامل احساسی ،فرهنگی _ تاریخی ،علمی و کاربردی نسبت به سایر عناصر بوده
و تعریفکننده محدوده و محور گردشگری فرهنگی میباشد.
ب ه طورکلی میتوان گفت ،توجه و به تصویر کشیدن ارزشهــا میتواند مبنایی برای تصمیمگیریهای مربوط به حوزه
گردشگری و میراث فرهنگی باشد .از دیگر سو میتوان با اولویتبندی مداخله اجرایی پروژههای گردشگری فرهنگی با
شناخت قابلیتهای مکانهای میراث معماری و شهری با هدف بهبود وضعیت اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی سا کنان،
توسعه و ترویج فرهنگ و هویت بومی و منطقهای و در جهت حفظ و احیای هویت تاریخی این شهر شاهد تأثیر قابلتوجهی
بود.
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 . 1مقدمه
فرهنگ بــه عــنــوان پــدیــدهای ذهنی بــا تجسم و تجسد کالبدی
میتواند ابــزاری بــرای بیان متن فرهنگی جامعه در قالب ایجاد
تجارب و انتقال معانی فردی و جمعی بهحساب آید .گردشگری
نیز بهعنوان پدیدهای فرهنگی به دنبال تغییرات در جهان معاصر،
هم در ساخت و سازمان کالبدی و هم در توانمندیهای اجتماعی
_ فرهنگی جوامع متناسب با فرهنگ حا کم مطرح است .در این
میان پتانسیلهای تاریخی ،فرهنگی و گردشگری بهویژه در مناطق
تاریخی و مرکزی شهرها ب ه عنوان کانونهای جــاذب ،توانایی و
امکان پویایی و سرزندگی بافتهای شهری را دارا بوده و میتواند
زمینه جذب گردشگر و توسعه الگوهای فضایی گردشگری ،بهبود
وضعیت اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی سا کنان و توسعه و ترویج
فرهنگ و هویت بومی و منطقهای را در قالب "گردشگری فرهنگی"
فراهم آورد.
بــا رشــد ســریــع گــردشـگــری فرهنگی در دنــیــا ،گــردش ـگــران عالقه
فزایندهای را به تاریخ میراث فرهنگی از خود بروز دادهاند .ا کنون
مــیــراث فرهنگی و گــردشــگــری ب ــرای م ــردم بــه یــک مــوضــوع آشنا
تبدیل شده و روزبـ ـهروز نسبت به آن کنجکاوی بیشتری نشان
میدهند ( .)Kargar, 2007: 2در این راستا توجه سیاستگذاران
به میراث فرهنگی ،عالوه بر مسائل اقتصادی ،خدماتی و تبلیغاتی
در مــوضــوع گــردشــگــری ،الزم اســت بــه فعالیتهای آمــوزشــی و
پژوهشی نیز معطوف گردد .بنابراین توجه و کاربست ارزشها در
مدیریت فرهنگی و تعامالت بین فرهنگی بسیار مؤثر خواهد بود.
در ایــن شرایط اســت که گردشگری میتواند موجب حفاظت از
میراث فرهنگی شده و محرک احیای ارزشهای محلی و الگوهای
فرهنگیای باشد که در حال نابودی است .چرا که فرآیند توسعه
شهری و رونــد تغییرات حاضر ،موجب بــروز وضعیت نامطلوب
شهرهای امروز ایران بوده و لطمات جبرانناپذیری را به ارزشهای
نهفته در شهرها دارد.
شهر ارومیه به عنوان یک شهر تاریخی دارای ساختار کالبدی و
فضایی مشخص با محوریت بــازار به عنوان ستون فقرات شهر و
عناصر کارکردی اصلی مانند میدان ،مسجد جامع و مرا کز حکومتی
در مــحــدوده ب ــازار ،بــا بافتی یکپارچه و ارگانیک بــا بــرج و بــارو و
دروازههــای هفتگانه شکلگرفته است .این محدوده به واسطه
تغییرات در اوضــاع اجتماعی _ فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی در
طی ادوار مختلف دچار تحوالتی در ساخت و بافت بوده و این امر
تأثیراتی در فضای شهری داشته است .در این میان الزم مینماید،
بــرخــی از عناصری کــه در رون ــد تکاملی شهر نقش برجستهای
داشتهاند ،بهعنوان مجموعههای با ارزش و هویتبخش فرهنگی
_ تاریخی شهر ارومیه ،از گزند طر حهای توسعه شهری کنونی که
ناشی از مشکالت ام ــروزی اســت ،در امــان مــانــده ،مــورد صیانت
و حفاظت قرارگرفته و توجه بیشتری نسبت به آنها ،برای ادامه
جریان زندگی و جلوگیری از فرسودگی کالبدی و عملکردی مبذول
گردد .این پژوهش بر آن است که نقش گردشگری فرهنگی را در
به تصویر کشیدن ارزشهــای میراث معماری و شهری مشخص
نموده و با بررسی این موضوع که کدام دسته از ارزشها بایستی

مــورد استحصال و ارزیــابــی بــرای توسعه گردشگری فرهنگی قرار
گیرند ،میپردازد .در این راستا با بهکارگیری روش توصیفی و به
شیوه کتابخانهای و مطالعات اسنادی  ،به موضوعات و مفاهیم
مرتبط گردشگری فرهنگی میراثی پرداخته و لزوم توجه به ارزشها
را در آن مورد بررسی قرار میدهد .پس از بیان دیدگاههای مختلف
در حوزه ارزشهای میراث فرهنگی و تبیین و تعریف ارزشها و زیر
ارزشهای موجود در میراث معماری و شهری ،با بهکارگیری روش
تحلیل شبکهای ( )ANPبــرای اولویتبندی ارزشه ــای مکانی
میراث معماری و شهری ،تالش دارد نسبت به تعیین محدوده و
محور مناسب برای گردشگری فرهنگی در شهر ارومیه دست یابد.
 . 2روششناسی تحقیق
ایــن تحقیق از نــوع کــاربــردی _ توسعهای اســت .اطــاعــات به دو
شیوه کتابخانهای و اسنادی در بخش بررسی مبانی نظری مرتبط
بــا مــوضــوع گــردشــگــری فرهنگی و ارزشهـ ــای مـیــراث معماری و
شهری برای حصول معیارها و زیرمعیارهای ارزیابی و به صورت
پیمایشی در قالب پرسشنامه با تشکیل گروه 50نفره از کارشناسان
و دستاندرکاران حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در زمینههای
مردمشناسی ،مطالعات تاریخ معماری و شهرسازی  ،حفاظت و
مرمت میراث معماری و شهری ،برنامهریزی و سرمایهگذاری در
حوزه میراث فرهنگی و گردشگری ،باستانشناسی ،اعضای هیأت
علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و هیأتعلمی دانشگاه در زمینه
مرمت ،معماری و شهرسازی و همچنین کارشناسان و راهنمایان
ی شده است .پس از تشکیل گروه ،تعیین
حوزه گردشگری گردآور 
هدف و مشخص نمودن معیارها و زیرمعیارها و گزینههای مورد
بررسی ساختار شبکهای تشکیلشده و براساس الگوریتم اجرایی
بــرای تعیین وزن معیارها و زیرمعیارها بــه تــعــداد متخصصان،
پرسشنامه تدوین گردید .سپس کلیه پرسشنامهها برای ترکیب در
نرمافزار  Super Decisionsبه منظور تجزیهوتحلیل و اولویتبندی
مکانهای میراثی مورد بررسی قرار گرفت ،تا امتیاز نهایی به معیارها
و زیرمعیارها داده شود .نرخ ناسازگاری  0.05نشان از قابلقبول
بــودن ســازگــاری سیستم و صحت محاسبات و نتایج حاصل از
اولویتبندی در مدل داد ه شده میباشد.
 . 3پیشینه تحقیق
در خصوص مطالعات در حــوزه گردشگری فرهنگی میتوان به
مطالعات تونی گریفین 1و نیکولت بولز )1993( 2اشــاره کرد که در
مقالهای با عنوان راههای قابلتصور برای دستیابی به گردشگری
پــایــدار ،برقرار نگهداشتن و حمایت از میراث فرهنگی و تاریخی
محیط ،منطقه یا کشور را ب ه عنوان یکی از عناصر کلیدی برای
پــایــداری گردشگری مطرح م ـیکــنــنــد(.)Edgell3, 2009: 35-36
آشورث 4و توبریج )2000( 5به منافع استفاده از منابع فرهنگی با حفظ
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 . 4فرهنگ و گردشگری فرهنگی
"فرهنگ رمزی است که میآموزیم و در واقع وجه مشترک بین ما و
دیگران است".یادگیری" و در میان گذاشتن ایدهها به "ارتباط"نیاز
دارد و ارتباط هم به رمزگذاری و نمادهایی نیازمند است که باید
آموخته شود و مشترک گردد ( .)Smith, 2000: 18یکی از شیوههای
ارتباط بین فرهنگی"،گردشگری" است که دارای انــواع مختلفی
میباشد.1:گردشگری تفریحی.2 ،گردشگری درمانی.3 ،گردشگری
فــرهــنــگــی.4 ،گ ــردش ــگ ــری اجــتــمــاعــی.5 ،گ ــردش ــگ ــری ورزشـ ــی،
.6گردشگری مذهبی و زیارتی.7 ،گردشگری بازرگانی و تجاری و
.8گردشگری سیاسی (.)Rezvani,1995: 18-20
در این میان گردشگری فرهنگی گونهای از گردشگری است که به
طورکلی یا جزئی به وسیله عرضههای هنری ،میراثی یا تاریخی،
تهییج و دارای انگیزه شــده اســت .تمایزهای منطقهای ،منش
م پیوسته از
نژادی و قومی ،تاریخ و سیمای معاصر ،تکههای ب ه ه 
مکانها ،سنتها و تجاربی هستند که نمایانگر یک کشور و مردم
آن بوده و منعکسکننده تنوع و تجسمی از آن سرزمین میباشند
( .)Edgell,2009:106در جدول  1به تبیین انواع مختلف گردشگری
فرهنگی میپردازیم.
با توجه به جــدول  1میتوان گفت که گردشگری میراثی ،بخش
مهمی از گردشگری فرهنگی است که بر تجربه مکانها و فعالیتها
استوار بوده و بهدرستی ،منابع تاریخی ،فرهنگی و طبیعی محدوده
معینی از یک منطقه را مینمایاند و فرصتی برای احساس  ،تجربه
و فهم سنن واحد حوزه خاص میراثی برای لذت و کاوش در تاریخ
مردم یا کشور را فراهم مینماید )(Khumalo et al, 2014: 2-3
گردشگری فرهنگی در سطح محلی و بومی با گردشگری میراثی،
ً
اشترا ک و همپوشانی داشته و نمیتوان به عنوان دو نوع کامال
مستقل و مــجــزا از یکدیگر تعریف ک ــرد .بــنــابــرایــن بــیــان عبارت
"گردشگری فرهنگی میراثی" کمک بزرگی برای گردهم آوردن تمامی
دستاندرکاران نیازمند به همکاری در این مقوله شامل سازمانها
و ارائهدهندگان هنرها ،برگزارکنندگان مــوزههــا ،دستاندرکاران
مسائل انسانی و حفاظت تاریخی ،اما کن میراثی ،گروههای قومی
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کیفیت اشاره دارند و بیان میکنند که این امر در مقیاس خرد به
اهمیت محیط اطراف آثار تاریخی و یادمانی در حفظ کیفیت آنها
و در مقیاس کالن به هویت و سیمای شهرهای تاریخی و مرا کز
تاریخی شهرها توجه دارد .تولیدات میراثی ،مرمت ،حفاظت و
احیا سه رویکرد آنها نسبت به موضوع گردشگری فرهنگی است
که کاربرد هریک از رویکردهای فوق به ویژگیهای مکانی ،ساختار
فضایی و خصوصیات جامعه محلی آن وابسته است (Amin Zadeh
 .)& Dadras,2012:102گاسپادینی )2001،2002(1به اهمیت نقش
فرهنگ در جذب گردشگر فرهنگی بر تغییرات کالبدی _ عملکردی
فضاهای شهری ورای زندگی روزمره گردشگر تأ کید نموده و معتقد
است این تغییرات میتواند گسترهای از میراث کالبدی فرهنگی،
آثار فرهنگی معاصر و همچنین فعالیتهای فرهنگی روزمره شهر را
ً
با چیدمانی کامال متفاوت برای گردشگر فرهنگی در فضای شهر ارائه
دهد ( .)Habib & Hosseini Nia,2013:7دبورا استیونسن)2003(2
نیز بر متنی فرهنگی به شکلی مجزا از یک اثر یادمانی فرهنگی و یا
بهگونهای ترکیبی در فضای شهر و بهصورت عرصههایی عمومی از
محالت و فضاهای عمومی اشاره دارد که در واقع همگی ب ه طور
غیرمستقیم فرهنگ شهری را واجد عرصههای عمومی _ فرهنگی،
همراه با ویژگیهای کالبدی حاصل از قرائتهایی از متنی فرهنگی
و در برگیرنده بناها ،یادمانها و میراث تاریخی _ فرهنگی بر می
شمرند ( .)Stevenson, 2009: 125چارلز گولدنر 3و جــی.آر .برنت
ریچ )2003( 4در کتاب معروف "گردشگری :قوانین ،دستورالعملها
و فلسفهها" به ویژگیهای پایدار میراث فرهنگی ،شامل تعلق
منابع گردشگری به میراث عمومی انسانها ،تنظیم سیاستهای
گردشگری و فعالیتها ضمن احترام به میراث هنری ،باستانی و
فرهنگی ،مصرف منافع مالی حاصل از بازدید مکانهای فرهنگی به
میراث و طراحی فعالیتهای گردشگری با توجه به عدم انحطاط،
یکنواختی و استاندارد شدن ،اشارهکردهاند (Goeldner & Ritchie,
 .)2003: 430موضوع مــورد پیگیری انجمن نشنال جئوگرافیک
تراولر 5در خصوص گردشگری پایدار با واحد ویژه " فرهنگ و میراث"
( )2004شامل درجهبندی اما کن پایدار گردشگری در سراسر جهان
براساس فرهنگ ب ه عنوان یکی از فا کتورهای درجهبندی بوده
اســت ( .)Edgell,2009:115-116ساعی و نائیجی در پژوهشی
با عنوان تحلیل جامعهشناختی جــذب گردشگری فرهنگی در
ای ــران ،معتقدند کــه ای ــران بــا داشــتــن چشماندازهای تاریخی و
جاذبههای فرهنگی فراوان نتوانسته است زمینه جذب گردشگران
فرهنگی را فراهم آورد ( .)Saei & Nayiji,2011:175-206تقوایی و
صفرآبادی در مقالهای با عنوان توسعه گردشگری فرهنگی با تأ کید
بر جاذبههای تاریخی شهر اصفهان در راستای تحلیل و سنجش
گردشگری فرهنگی _ تاریخی اقــدام به شاخصسازی در پنج بعد
اقتصادی ،رقابتی ،اجتماعی و فرهنگی ،تسهیالت و خدمات و

جذابیت بر مبنای اولویتها به منظور برنامهریزی بــرای جذب
گردشگر به جاذبههای تاریخی _ فرهنگی پرداخته استTaghvaei
) .( & Safarabadi, 2012:59-78رهنما در مقالهای با عنوان
شناسایی نقاط با ارزش شهری در مشهد ،با بررسی ارزشهــای
شهری ،به شناسایی  53نقطه با ارزش در سه نوع الگوی پرا کنش
محوری ،محوطهای و بنا به لحاظ مذهبی ،گردشگری ،تجاری،
تاریخی ،اجتماعی ،کالبدی ،فرهنگی و آموزشی و سیاسی پرداخته
و راهحلهای پیشنهادی را برای نحوه مداخله در فرآیند احیای
این عناصر ارائه کرده است ( .)Rahnama,2009: 159-190با بررسی
و مطالعات صورت گرفته مشخص است که موضوع ارتباط بین
ارزشهای میراث معماری و شهری و گردشگری فرهنگی آنچنانکه
الزم بوده ،موردتوجه نبوده است .بنابراین این پژوهش میتواند ما
را دررسیدن به ارتباط بین ارزشهای نهفته در میراث معماری و
شهری و نقش آن در توسعه گردشگری فرهنگی یاری نماید.

جدول  :1انواع گردشگری فرهنگی ،محصول و فعالیتهای آن )(Csapó,2012:210
انواع گردشگری فرهنگی براساس هدف

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

گردشگری میراثی
غیر ساختاری

ادبیات /هنر /فولکلور
موزهها و مجموعهها /کتابخانهها /تئاترها/
مــکــانهــای رویـ ــداد /یــادبــودهــای مرتبط با
شخصیتهای مهم تاریخی

محوطههای میراث فرهنگی

گردشگری فرهنگی شهری ،گردشهای
فرهنگی
گردشگری سنتی ،قومی
گردشگری رویداد و فستیوال
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روح ــان ــی /صــنــعــتــی /ه ــن ــری /وابــســتــه به
غ ــذا و آشــپــزی /مــعــمــاری /زبــانشــنــاســی/
بومی(محلی) /نژادی

حوزه گسترده موضوعات
گردشگری شهری کالسیک ،دیدن مناظر جالب
پایتختهای فرهنگی
شهرهای واجــد فضاهای جــذاب بــرای گردشگری
فرهنگی
سنتهای فرهنگی محلی
گونا گونی قومی( نژادی)
فستیوالهای فرهنگی و رویدادها
دیدن مجموعهها و مکانهای مذهبی
دیدن مجموعهها و مکانهای مذهبی (معماری و
منظر فرهنگی)
موضوعات زیارتی
فرهنگ سنتی و فعالیتهای هنری

علمی-پژوهشی

فرهنگ خالق،گردشگری خالق
نقش ارزشهای میراث معماری و شهری در توسعه گردشگری فرهنگی

صنایع فرهنگی

و همچنین شرکتکنندگان در برنامههای گردشگری میشود
و به م ــواردی از قبیل مکانهای تاریخی ،باستانی ،محلهای
جنگ و ستیز ،مرا کز شهرها ،بــازارهــای مــرکــزی ،حومه شهرها،
ابنیه تاریخی ،آثار میراثی ،مسیرها و آبراههها ،سازههای میراثی،
دستساختههای میراثی و انواع تولیدات مرتبط اشاره دارد.
 . 5لزوم توجه به ارزشها در گردشگری فرهنگی میراثی
فعالیتهای مــیــراث فرهنگی را م ـیتــوان در چــهــار گ ــروه اصلی
شــنــاســایــی و ثــبــت ،صــیــانــت ،حــفــاظــت و مــعــرفــی خــاصــه نمود
()Hodjat, 2001:113-161ک ــه نمودار  1به تبیین آن میپردازد .با
وجود اهمیت هر یک از فعالیتهای 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
در ادامــه به توضیح این مورد و ارتباط بین ارزشهــا و گردشگری
فرهنگی میپردازیم.
آنچه بیشتر اهمیت دارد و در ادامــه به آن پرداخته خواهد شد،

میراث ساختاری /محوطههای معماری/
محوطههای میراث جهانی /یادمانهای
ملی و تاریخی

ساختاری ( مواد و مصالح)

جریانهای موضوعی فرهنگی

فعالیتها

ج ــش ــن ــوارهه ــا و روی ـ ــداده ـ ــای مــوســیــقــی/
جشنوارهها و رویدادهای هنرهای زیبا
هنرهای نمایشی /هنرهای بصری /میراث
فرهنگی و ادبیات
آثــار ادبــی یا هنری چاپی /چندرسانهای/
مــطــبــوعــات /سینما /مــحــصــوالت سمعی_
بصری و صوتی /صنایعدستی /طراحی و
گردشگری فرهنگی

موضوع ارتباط منطقی بین میراث فرهنگی و صنعت گردشگری
است .در این رابطه میتوان گفت ،گردشگری فرهنگی و تأثیر آن
بر میراث فرهنگی در راستای تبادل و تعامل فرهنگها در طی دو
منشور گردشگری فرهنگی ( )1976و پیشنویس هشتم منشور
بینالمللی جهانگردی فرهنگی ،مدیریت گردشگری در مکانهای
عمده میراث ( )1999با تأ کید بر ترغیب حراست ،تضمین حفاظت
و ارتقای بناها و محوطههای تاریخی )fundamental research
) Collection of technical office, 2000:195-204در بیانیه سنت
آنتونیو ( )1996مبتنی بر بیانیه کیوتو ( )1967با تأ کید بر گردشگری
فرهنگی و با هدف توجه به اصالت در امر حفاظت و مدیریت میراث
فرهنگی و ضرورت توسعه پایدار برای محدودههای فرهنگی و در
بیانیه مکزیکوسیتی ( )1999با تأ کید بر مفهوم جامع و جهانی میراث
و تعامل آن با گردشگری برای تبادل فرهنگی ،ارتباط مکانهای
میراثی و گردشگری پویا از طریق حفاظت و توسعه پایدار و الزم و
ملزوم بودن مرمت و حفاظت بافتهای کهن و تاریخی و صنعت
گردشگری مــورد توجه قرارگرفته اســت (Habibi & Maghsoudi,

توجه به آثار همه دورههای گذشته و نه مقطعی خاص
توجه به آثاری با تأثیر بیشتری در حیات اجتماعی

شناسایی و ثبت

توجه به آثار در معرض خطر بیشتر
توجه به آثار مورد توجه عمومی

فعالیتهای میراث فرهنگی

توجه به آثار دارای پتانسیل اقتصادی

صیانت

حفاظت

قوانین صیانت
قوانین اسالمی :الضرر ،الباقیات الصالحات ،وقف ،انفال
جنبههای سلبی حفاظت
جنبههای ایجابی حفاظت

منبع

معرفی

رسانه
مخاطب

نمودار  :1انواع فعالیتها در حوزه میراث فرهنگی

 . 6ارزش و انواع آن در حوزه میراث فرهنگی
ارزش مفهومی نسبی است و رابطه مستقیم با دانش افــراد دارد
و در تالش بــرای شناخت ،درک و بهرهبرداری از ارزشه ــای یک
پدیده معنا و مفهوم خاص خود را مییابد (.)Mehrabi, 2009:19
یکی از حوزههای مهمی که مفهوم ارزش در آن وارد شده است،
حوزه میراث فرهنگی است .ارزش در حوزه میراث فرهنگی (میراث
معماری و شهری) از مهمترین رویکردهای مواجهه با آثار ارزشمند
و میراث برجایمانده است  .شاید بتوان در یک جمعبندی اولیه،
به دو گروه کلی از ارزشها اشاره نمود:
ارزشه ـ ــای ذاتـ ــی :مــنــظــور از ارزش ذات ــی ای ــن اس ــت کــه وقتی
شیئی ارزش ذاتی دارد ،که آن شئی در برابر چیزی که ارزش آن
وابسته به هدف یا موجود دیگری است ،قرار میگیرد (&Fahimi
 .) Mashhadi,2009: 197ارزشهای ذاتی در حوزه میراث فرهنگی،
به ماهیت میراث یعنی مؤلفههایی که بخشی از وجود و سرشت
خود اثر هستند ،شامل جنس ،کیفیت ساخت ،طراحی و محل
ن ترتیب،
استقرار یــادمــان یــا محوطه تاریخی بــر میگردد .بــه ای ـ 
منبع فرهنگی ذاتی از چیزی تشکیل میشود که از لحاظ کالبدی
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.)2010: 151-154
معرفی آثار تاریخی در جهان بهعنوان یک فعالیت ارتباطی واجد
اهمیت در جامعه ،رابطه بین آثار با مردم یا بهرهبرداری کنندگان
از آن را شکل میدهد .این فعالیت شامل فرآیندی است که در آن
ً
به بررسی منبع با گرایشهای مقطعی و منحصرا اقتصادی ،علمی
و یا سیاسی پرداخته و رسانه با توجه به برنامههایی برای تقویت
بازده فرهنگی و افزایش بینش مخاطب با تکیهبر صنعت توریسم
و وضع سیاستهایی برای تحقق آن موجب آشنایی هرچه بیشتر
مخاطبان با ارزشهای میراث فرهنگی بهعنوان کلید حل بسیاری
از مشکالت مربوط به این حــوزه میباشد (Hodjat, 2001:113-
 .)161در ای ــن خــصــوص ب ــراس ــاس اصـ ــول مــنــشــور گــردشــگــری
فرهنگی میتوان گفت که میبایست درک عمیقی از ویژگیهای
منحصربهفرد و یا ب ه طور عمده چگونگی ترکیب تضادهای موجود
در هریک از هویتهای ویژه هر منطقه که به شناخت ارزشهای
متفاوت برخاسته از فهم ماهوی میراث میانجامد ،صورت گیرد.
تحقیقات متناوب و نتیجهگیریهای مناسب ،برای آیندهنگاری در
زمینه حفظ ارزشها و ارائه آنها اهمیت فراوانی داشته و مدیریت
ً
ارزشهــای پایند ه ارزشهــای محتمال متضاد بــرای امــروز و آینده
مستلزم پژوهش مستمر و اخذ مشاوره علمی از متخصصان است؛
ً
ازجمله بــرای ارزیابی اثــرات احتماال زیانبار فعالیتهای مرتبط
با گردشگری بر میراث فرهنگی و طبیعی .در حالت کلی میتوان
گفت ارتباط دوسویه میان ارزشهای موجود در میراث و صنعت
گردشگری ،پویا و در حال تغییر بوده و با توجه به تضادهای بالقوه
سبب بــروز فرصتها و یا تهدیدهایی در ایــن حــوزه خواهد شد.
برنامهها ،فعالیتها و پــروژههــای گردشگری فرهنگی ،در حوزه

میراث باید همواره سبب بروز فرصتها شده و مجموعه اقداماتی
که برای پاسخگویی به نیازهای مراجعهکنندگان صورت میگیرد،
کمترین تبعات منفی را بر پیکره زندگی جوامع میزبان و منابع
میراث آنان ،وارد کند ( ،)Feilden & Jokilehto, 2007: 217-222که
این امر نیازمند آ گاهی کامل از قابلیتها و ارزشهای موجود در آثار
تاریخی در حوزه میراث فرهنگی است .در ادامه به ارائه مواردی از
انواع ارزشها در این حوزه میپردازیم.
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و فیزیکی جزئی از آن و محیط آن به شمار میآید (& Feilden1
.)Jokilehto2, 2003: 19
ارزشهـ ــای ابـ ــزاری :ارزش ابـ ــزاری بــرخــاف ارزش ذات ــی بــه این
معناست کــه وقتی چیزی ارزش اب ــزاری دارد کــه ارزش و بهای
خود را در انتصاب به هدف یا موجود دیگری میگیرد (&Fahimi
 ،)Mashhadi,2009: 197همانند ارزشه ــای اقتصادی ناشی از
انتفاع مادی به دلیل ارزش ذاتی موجود در یک اثر تاریخی.
با توجه به اینکه ارائه کلیه تقسیمبندیها در رابطه با ارزشهای
میراث فرهنگی در قالب ایــن نوشتار امکانپذیر نمیباشد ،به
درج نمونههایی ا کتفا میگردد و میتوان گفت که هرکدام از این
دستهبندیها با توجه به بستر مطالعاتی خود ارزشمند بــوده و
از طرفی دیگر این نکته حائز اهمیت است که این دستهبندیها
جامع و مانع نبوده و ب ه عنوان نقطه حرکت و بحث در ارتباط با
ارزشهای میراث فرهنگی ارائه میگردد.
برنارد فیلدن ،نخستین و جامعترین دستهبندی از ارزشها را در
حوزهمیراثفرهنگیدر سهدسته-1ارزشهایاحساسی(هیجانی)،
 -2ارزشهای فرهنگی _ تربیتی و  -3ارزشهای کاربردی (Hodjat,
 ،)2001:95-96بــرای چگونگی مواجهه و میزان دخالت در آثار
تاریخی ارائه نموده است .همچنین ارزشها از دید برنارد فیلدن و
یوکایوکیلتو در بحث شناسایی ارزشها در ارتباط با محوطههای
میراث جهانی ،در دو دسته  -1ارزشهای فرهنگی و  -2ارزشهای
اجتماعی _ اقتصادی معاصر(Feilden & Jokilehto, 2007: 22-
 )27و ازنظر راندال ماسون 3در دو دسته  -1ارزشهای اجتماعی _
فرهنگی و  -2ارزشهای اقتصادی با تأ کید بر برنامهریزی و مدیریت
حفاظتی مورد توجه قرارگرفته است ) ،(Mason, 2002:11-13آلیس
ریگل 4نیز ارزشهای میراث فرهنگی را در دو دسته  -1ارزشهای
یادبودی و  -2ارزشهــای امــروزی ( )78-Talebian, 2005:77و
مهدی حجت آنها را در سه دسته کلی  -1ارزشهای احساسی-2 ،
ارزشهای تاریخی و  -3ارزشهای علمی تقسیمبندی نموده است
(.)Hodjat, 2001:99
با توجه به مطالعات مختلف در خصوص ارزشها و اولویت آنها از
دید افراد میتوان گفت آنچه در شناخت و بررسی ارزشهای میراث
فرهنگی بسیار مهم و اساسی است ،شناخت ارزشهــای میراث،
نشئت گرفته از فرهنگهای متفاوت ،نیازهای جامعه مورد بررسی
ب ه عنوان سازوکار اصلی ،وضعیت جامعه ،اعتقادات و اولویتهای
ذهنی افراد در اینکه این موضوع از چه زاویه و نقطهنظری و با چه
هدف و موضوع پژوهشی مورد بررسی قرارگیرد ،میباشد .از طرفی
دیگر توانایی در درک این ارزشهــا تا حدی بستگی به آن میزان
از منابع اطالعاتی دربار ه آن ارزشها دارد که میتواند درک شده،
صادق و درست باشد.
در تمام ایــن دگراندیشیها ،آنچه واضــح و مبرهن اســت اینکه،
عنصر اساسی که هدف اصلی را در فعالیتهای میراث فرهنگی
Bernard Melehior Feilden
Jukka Jokilehto
Randall Mason
A. Reigl
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تأمین مینماید ،حضور انسان است که گام نخست را در شناخت
و بررسی آثــار بر مـ ـیدارد؛ بنابراین ارزشه ــای احساسی موجود
در آثار تاریخی و میراثی نخستین ارتباط را با افــراد در برانگیختن
احساسات برقرار مینماید .در مرتبه دوم ،کالبد و موجودیت بنا با
هنر ،قدمت و زیبایی خود که واجد ارزشهای فرهنگی _ تاریخی
است ،با تفاوتهایی که در خود دارد ،موجب برداشت متفاوت
افراد از آثار میگردد .سپس ارزشهای کاربردی آثار برای بهکارگیری
ً
در جامعه امروزی و با ماهیت عمدتا اقتصادی ،آموزشی و سیاسی
واجــد اهمیت اســت ،چرا که یکی از راهه ــای تسهیل حفاظت از
آثار تاریخی پیوند دادن آنها با زندگی روزمره است و این راه درباره
ً
میراث ساخته شده معموال مستلزم استفاده برای برخی مقاصد
مفید اجتماعی است.
 . 7ارزشهای میراث معماری و شهری در گردشگری فرهنگی
گردشگری فرهنگی میراثی فعالیتی است که حاصل تعامل بین
گردشگر ،عرضهکننده و مکان میراث است (.)Boniface5, 2008:17
در تــاش بــرای هدایت مناسب آن باید درک عمیقی نسبت به
شناخت نیازهای گردشگر و درک آنچه میراث فرهنگی عامل رفع
این نیاز است ،همچنین نیازهای عرضهکننده و اینکه نیازهای یک
مکان میراث در حوزه گردشگری فرهنگی کدماند؟ صورت گیرد.
هنگامیکه نیازها بهطور دقیق مشخص شد ،میزان قابلیت اثر در
پاسخگویی به آنها ،اولویتها را برحسب ارزشهایی که هر جامعه
به میراث فرهنگی خود قائل است ،تعیین مینماید .در نمودار2
یک جمعبندی کلی از نیازهای گردشگر ،عرضهکننده و مکان
میراث ارائه میگردد و سپس با توجه به اهمیت شناخت نیازهای
گردشگر در ب ــرآورده ساختن نیازهای جامعه عرضهکننده و نیز
استحصال قابلیتهای مکانهای میراثی و تبدیل آن به ارزشها،
به توضیح این مورد میپردازد ،تا بتوان به اولویتبندی ارزشها بر
اساس نیازهای گردشگر اشاره کرد.
ا گــر نیاز گردشگر ب ــرآورده شــود ،وی تعادل روان ــی خــود را تجربه
میکند .به وجــود آمــدن این تعادل بستگی به کیفیت و کمیت
برداشت گردشگر از میزان ارضای نیاز دارد ،که بدین منظور صورت
گرفته است  .به هر میزان برداشت فرد بهتر باشد ،رضایت او بیشتر
خواهد بود ،که مال ک آن ،ارزشها و انتظارات ناشی از این باورها و
ارزشهاست که بایستی توسط عرضهکننده در مکانهای میراثی
واجــد ارزش به تصویر کشیده شــود ،تا بتوان به ایجاد و افزایش
قدرت جاذبه آثار تاریخی در گردشگر بهمنظور گردشگری فرهنگی
میراثی پرداخت .در حالت کلی میتوان نیازهای گردشگر را در قالب
سه هدف عمده تقسیمبندی نمود:
 -1انتخاب مقصدی باهدف اولیه لذت بردن از بناها ،مجموعهها و
اما کن تاریخی و میراثی بهعنوان محصول فرهنگی که مدنظر است.
 -2کنجکاوی پیرامون فرهنگهای مختلف ،تمایل به تجربه
کردن چیزی متفاوت از حوزههای معمولی گردشگری و جمعآوری
اطالعات و تجربیات نو ،تا نیازهای فرهنگی آنها را تأمین کرده و بر
اطالعاتشان در ارتباط با میراث تاریخی بیفزاید.
5 Boniface Priscilla

نمودار  :2انواع نیازها و ارتباط آن با ارزشها در حوزه گردشگری فرهنگی

جدول  :2ارزشهای استحصالی از میراث معماری و شهری برای توسعه گردشگری فرهنگی میراثی
ارزشها
ارزشهای احساسی

مفهوم
ارزشهایی هستند که در برگیرنده تجربیات شگفتانگیز خوشایند و مطلوب و تحریککننده احساسات مذهبی
و غیرمذهبی افراد بوده و به جنبههای غیرمادی و معنوی آثار تاریخی اشاره داشته و رابطهای بیواسطه بین فرد
و اثر در پیوند با گذشته برقرار مینماید.
زیر ارزشها

ارزشهای فرهنگی _ تاریخی

ارزشهایی هستند که از مطالعه ابعاد بیرونی و ظاهری آثار تاریخی برای کسب ایدهآلهای فرهنگی آنها در
ل شده و آنها را به لحاظ نوع ،سبک ،سازنده ،دوران ساخت ،منطقه
ظواهر شکلدهی به آثار تاریخی ،حاص 
و سایر ترکیبهایی از این جنبهها که متأثر از زمان ،اقلیم و شیوه نگرش میباشد ،مورد بررسی قرار میدهد.
زیر ارزشها

ارزشهای علمی و کاربردی

ارزش اعجاب /روحانی _ مذهبی /هویت /زیباییشناسی /تداوم

ارزش قدمت /ندرت /اسنادی /هنری /فنی _ ساختاری

ارزشهای حاصل از تداوم عملکردی اثر و بهرهبرداری از آن در طول زمان برای کاربست در زندگی امروزی برای
رفع نیازها میباشد ،که حوزههای مختلف علوم از قبیل حفاظت آثار ،باستانشناسی ،تاریخ ،علوم انسانی و
جامعهشناسی و اقتصاد درگرو درک صحیح نسبت به این ارزشهاست.
زیر ارزشها

ارزش آموزشی /اقتصادی /سیاسی /اجتماعی
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نقش ارزشهای میراث معماری و شهری در توسعه گردشگری فرهنگی

 -3انتخاب مقصدی مبتنی بر مطالعات علمی در ارتباط با اهداف
خــود (مردمشناسی و نسبشناسی ،زبــانآمــوزی ،آمــوزشهــای
فرهنگی ،اقتصاد و )...و یادگیری عمیق در مضامین فرهنگی،
نمادین ،معنوی یا تاریخی که فراتر از یک نیاز متعارف بوده و تنها
مختص تعداد کمی از گردشگران میباشد.
در بحث از ارزشهــا و اولویت آنها با توجه به نیازها ،میتوان به
ارزشهای زیر در مکانهای میراثی برای توسعه گردشگری فرهنگی
میراثی اشاره نمود:
 ارزشهای احساسی ارزشهای فرهنگی _ تاریخی ارزشهای علمی و کاربردیالبته بیان ایــن نکته ضــروری اســت که به فــراخــور موضوع مورد
بررسی ،اولویت ارزشهای میراث فرهنگی میتواند متفاوت باشد.
اما در ارتباط با نقش ارزشها در گردشگری فرهنگی میتوان گفت،

در وهله نخست این ارزش احساسی موجود در یک مکان ،محوطه
و مجموعه است که عامل برانگیزاننده و جذبکننده افراد گردشگر
که واجد تصور فعال ،احساس زیباپسندی ،توجه به احساسات
درونی ،تنوعطلبی و کنجکاوی ذهنی که مایل به پذیرش عقاید
جدید و ارزشهای متفاوت (متفاوت با ارزشهای جامعه و فرهنگ
خود) بوده و بیشتر از سایر افراد هیجانهای مثبت و منفی را تجربه
میکند ،میباشد .چرا که دریافت ارزشهای احساسی موجود در
آثار سادهتر و سریعتر صورت میگیرد .در مرحله بعدی ارزشهای
فرهنگی _ تاریخی موجود در بناها ،محوطهها و مجموعههاست که
فرد را به کاوش پیرامون این عناصر فراتر از یک گردشگر معمولی
وا میدارد و در مرحله آخر ارزشهای علمی و کاربردی موجود در
آثار مورد توجه قرار میگیرد ،که تنها مختص جامعه محدودی از
گردشگران است؛ که میتوان به نفوذ طبقهای با سطح باالیی از
آموزش اشاره نمود.

در این قسمت با توجه به نقش ارزشها در گردشگری فرهنگی،
به اولویتبندی آثار تاریخی براساس ارزشهای یاد شده با هدف
تعیین منطقه و محور گردشگری در محدوده مرکزی شهر ارومیه
پرداخته میشود .در این خصوص ضمن ارائه مختصر روشهای

مختلف ارزیابی ارزشهــای میراث معماری و شهرسازی در قالب
نمودار  ،3پس از معرفی محدوده مورد مطالعه به توضیح روش
مورد نظر این پژوهش اشاره میشود.

روشهای ارزیابی ارزشهای میراث فرهنگی

ارزیابی مبتنی بر بازار

روش هدانیک

ارزیابی مستقیم و بدون اتکا بر بازار

روش تمایل به پرداخت

ارزیابی غیرمستقیم و بدون اتکا بر بازار

مدل انتخاب

تحلیل حوزه ای

ضریب هزینه _ درآمد

روش معناشناسانه

ضریب اشتغال

روش ارزیابی سریع مردم نگاری

روش هزینه حملونقل

روش گردآوری

روش هزینه _ نگهداری

ارزیابی مشروط

ضریب ورودی _ خروجی

روش هزینه _ سفر

روش تحلیل شبکهای()ANP

نمودار  : 3روشهای مختلف ارزیابی ارزشهای میراث فرهنگی ()Abbaszadeh et al,2013: 215
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 . 8یافتههای پژوهش
شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی با وسعتی معادل هفت هزار
ع شده است .قدمت
و  811هکتار در سمت غربی دریاچه ارومیه واق 
موجودیت ایــن مرکز سکونتی بــراســاس اسناد تاریخی و شواهد
باستانشناسی به هزاره اول ق.م میرسد .نخستین سندی که
در خصوص ویژگیهای شهر بحث میکند ،مربوط به قرن چهارم
بوده که وجود مسجد جامع و بازار و باروی شهر را تصدیق میکند.
مهمترین اقدامات صورت گرفته در این شهر ،مربوط به قرن چهار
تا نه (ه.ق) میباشد .در بخشهایی از مسجد جامع ،برج مقبره
سه گنبد و نیز بازار نمونههایی از شواهد تحوالت قرنهای چهار،
ً
پنج و شش (ه.ق) مشهود است که با این وجــود قطعا تحوالتی
نیز در ساختار شهر صورت گرفته است .این شهر در دوره ایلخانان
مغول نیز موردتوجه قرارگرفته و در دورههای 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 ،دروازهها،
معابر و کوچهبندی شهر و مجموعه بازار ب ه عنوان هسته مرکزی و
قلب تپنده شهری و کانون فعالیتهای همگانی بوده است .طبق
نخستین نقشه از شهر در دوره قاجاریه ،دروازههای هفتگانه شهر
عبارتند از :دروازه بالو(شاپور) ،دروازه توپراق قلعه ،دروازه هزاران،
دروازه بازارباش ،دروازه ارگ ،دروازه نوگئچر ،دروازه عسگرخان که
در محل تالقی معابر اصلی با برج بــاروی شهر قرار داشتهاند و به
لحاظ اجتماعی ،اقتصادی و امنیتی و فرهنگی دارای اهمیت و
اولویت بودهاند .دومین نقشه از شهر در سال ( 1312ه.ش) قبل
و بعد از دخالتهای رضاشاه در راستای اهداف شهرسازی جدید
تهیهشده است .بهطوریکه شهر تا تاریخ یاد شده هنوز ساختار
سنتی و قدیمی خود را حفظ کرده بود .در این سال برج و باروی

شهر تخریب و همانند بسیاری از شهرهای دیگر توسط خیابانهای
عمود به هم مصلوب گردیده و به چهار قطعه تقسیم میگردد.
مهمترین صدمه آن معطوف به ساختار مرکزی شهر یعنی بازار بوده
ً
که آن را تقریبا به دونیم تقسیم کرده و بسیاری از فضاهای با ارزش
آن را از بین میبرد (.)Abbaszadeh, 2012: 560-568
بعد از وقوع انقالب اسالمی ،باوجود تغییرات فراوان در ساختار و
نظام فضایی و جمعیتی شهر ،این مرکزیت کما کان به قدرت خود
باقی مانده و همچنان به ایفای نقش میپردازد ،اما باید به این
نکته اشاره نمود که ارومیه با وجود قدمت زیاد بهواسطه عوامل
ً
متعدد در طول تاریخ ،در حال حاضر آثــار نسبتا کمی را در خود
حفظ کــرده اســت .اما با اینحال این آثــار واجــد ارزش و مستلزم
حفاظت کالبدی و عملکردی برای تداوم هویت تاریخی شهر بوده
و درعینحال میتواند نقش مهمی در جذب گردشگر به این شهر
فرهنگی ،تاریخی و مذهبی داشته باشند.
در این راستا تعدادی از مهمترین عناصر ثبتی محدوده مرکزی شهر
ارومیه که به لحاظ تنوع دارای ارزشهای خاص میراثی میباشند،
برای ارزیابی و اولویتبندی با هدف تشخیص محور و محدوده
گردشگری فرهنگی مورد بررسی قرار میگیرند.
در این خصوص روش تحلیل شبکهای ( )ANP1با توجه به اینکه
ارتباطات پیچیده بین عناصر تصمیم را با ساختار شبکهای در
نظر گرفته و دارای سادگی ،انعطافپذیری ،قابلیت بهکارگیری
معیارهای کمی و کیفی ب ه طــور همزمان میباشد و همچنین
قابلیت بررسی سازگاری در قضاوتها و امکان رتبهبندی نهایی
گزینهها و نیز در نظر گرفتن وابستگی متقابل بین عناصر تصمیم
(معیارها ،زیرمعیارها و گزینهها) بوده و نگرش دقیقی نسبت به
1 Analytic Network Process
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 -3بازار تاریخی
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 -7شهرداری ارومیه
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مرکز نظامی شهر

 -14یخچال نه پله

نقشه  :1محدوده بافت تاریخی و مکانهای میراثی ثبتی محدوده مرکزی ارومیه

ُ
جـ ــدول  :3مــقــیــاس ن ــه کمیتی ســاعــتــی بـ ــرای مقایسه دودویـ ــی-
Zebardast,2001:17
تعریف
امتیاز
1

ترجیح یکسان

3

کمی مرجع

5

ترجیح بیشتر

7

ترجیح خیلی بیشتر
ً
کامال مرجع

8،6،4،2

ترجیحات بینابین
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مسائل پیچیده دارد ( ،)Zebardast,2010:79مورد نظر این پژوهش
قرارگرفته و شامل مراحل زیر میباشد:
الف) تبیین مدل
ب) تشکیل ماتریسهای مقایسهای و کنترل سازگاری آنها
 مقایسه دودویی معیارهای اصلی مقایسه دودویی وابستگیهای درونی معیارهای اصلی مقایسه دودویی زیرمعیارهای هریک از معیارهای اصلی مقایسه دودویی وابستگیهای درونی زیرمعیارها مقایسه دودویی ارجحیت گزینههاج) محاسبه سوپر ماتریس حد
 تشکیل سوپر ماتریس ناموزون محاسبه سوپر ماتریس موزون محاسبه سوپر ماتریس حدد) انتخاب گزینه()Zebardast,2010:81-88

در جــدول  4و  5وابستگیهای درونــی معیارها نسبت به هم و
م برای مقایسه دودویی آنها به منظور نشان
زیرمعیارها نسبت به ه 
دادن اینکه کدام ارزشها و زیر ارزشها با یکدیگر دارای وابستگی
درونی میباشند ،با عالمت (*)آورده شده است.
در جدول 6وزن مهمترین زیرمعیارها با توجه به معیار اصلی در ارتباط
با مکانهای میراثی بافت تاریخی شهر ارومیه نشان داد ه شده است.
همچنین مقایسه مقادیر بهدستآمده از فرآیند تحلیل شبکهای در
ارتباط با محاسبه وزن ارزشهای هریک از مکانهای میراثی مطابق
جدول 7نشاندهنده این است که مسجد جامع به لحاظ ارزش
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 مکانهای میراثی قرارگرفتهاند.
همچنین به لحاظ ارزش فرهنگی _ تاریخی و ارزش علمی و کاربردی
نیز این سه مکان و مجموعه میراثی به ترتیب دارای بیشترین وزن
میباشند که نشاندهنده شدت اولویت ارزشها برای مداخله در
حوزه گردشگری فرهنگی زیاد در این سه مکان میباشد .در مراتب
بعدی برج سه گنبد و کلیسای ننه مریم به ترتیب با وزن ارزش
احساسی و ارزش فرهنگی _ تاریخی باالتر و مدرسه  22بهمن و گذر
نظمالسلطنه با وزن ارزش علمی و کاربردی بیشتری قرارگرفتهاند.
ً
همچنین مکانهای در فاصله نسبتا دور از تمرکز بناهای تاریخی
دارای کمترین وزن به لحاظ ارزشها میباشند که میتوان به خانه
انصاری ،یخچال نه پله و کنیسه کلیمیان اشاره نمود.
نتایج حاصل از مقایسههای زوجی معیارها و زیرمعیارها در ارتباط با
گزینهها ،به اولویتبندی ارزشهای مکانی میراثی مطابق جدول8
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برج سه گنبد

اعجاب

بازار تاریخی

زیبایی شناسی

گذر نظم السلطنه

قدمت

(مسجد سردار ،مدرسه
هدایت ،مسجد منار)

خانه انصاری

اسنادی

میدان قدیمی ایالت

هنری

ارومیه ،ستاد لشگر)

فنی_ساختاری

یخچال نه پله

آموزشی

کنیسه کلیمیان

اجتماعی_اقتصاد
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ی

نمودار  :4ساختار شبکهای (معیارها ،زیرمعیارها و گزینهها)
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فرهنگی

ندرت

(شهربانی ارومیه ،شهرداری

شمارهچهاردهم

ارزشهای احساسی

هویت

کلیسای ننه مریم

اولویتبندی مکانهای میراثی برای تعریف منطقه و محور گردشگری

مسجد جامع

روحانی_مذهبی

جدول  :4وابستگی معیارهای اصلی به یکدیگر
ارزش احساسی
*
*

معیارها
ارزش احساسی
ارزش فرهنگی_ تاریخی
ارزش علمی و کاربردی

ارزش علمی و کاربردی
*
*
-

ارزش فرهنگی -تاریخی
*
*

زیر معیارها

اعجاب

روحانی _مذهبی

هویت

زیباییشناسی

قدمت

ندرت

اسنادی

هنری

فنی _ساختاری

آموزشی

اجـ ـ ــتـ ـ ــمـ ـ ــاعـ ـ ــی
_اقتصادی

سیاسی
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جدول  :5وابستگی زیرمعیارهای اصلی به یکدیگر

اعجاب
روحـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــی _
مذهبی
هویت
زیباییشناسی
قدمت
ندرت
اسنادی
هنری
فنی _ ساختاری
آموزشی
اجـ ــتـ ــمـ ــاعـ ــی _
اقتصادی
سیاسی

-

-

-

-

*

*

-

*

*

*

*

*

-

-

*

-

*

-

-

-

-

*

*

*

*
*

*

*
-

*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
-

*
*
*
*
-

*
*
*
*
-

*

*

-

-

*

*

-

*

*

-

-

-

*

*

-

-

*

*

*

-

-

-

-

-

جدول  -6ماتریس وزنی زیرمعیارها در ارتباط با مکانهای میراثی
ارزشهای احساسی

معیار

اعجاب

روحانی-مذهبی

هویت

زیباییشناسی

قدمت

ندرت

اسنادی

هنری

فنی-ساختاری

آموزشی

سیاسی

مکان

ارزشهای فرهنگی _ تاریخی

اجتماعی-اقتصادی

زیر معیار

ارزشهای علمی و
کاربردی

برج سه گنبد

0.0445 0.114877 0.068727 0.074324 0.080434 0.0655 0.058669 0.095783 0.085754 0.056674 0.053835 0.058059

مسجد جامع

0.183283 0.096359 0.308932 0.183778 0.212464 0.182401 0.152994 0.117364 0.183211 0.147774 0.143747 0.157584

بازار تاریخی

0.186335 0.377922 0.18234 0.163549 0.100218 0.111463 0.115605 0.10654 0.085735 0.144649 0.084379 0.134194

کلیسای ننه مریم

0.07444 0.030528 0.034506 0.033425 0.026326 0.041644 0.047842 0.146146 0.033647 0.051072 0.112229 0.050088

گذر نظم السلطنه
(مسجد سردار،
مدرسه هدایت0.080435 0.030528 0.06845 0.039255 0.053818 0.04674 0.028464 0.031307 0.037114 0.043749 0.06449 0.043182 ،
مسجد منار
ارومیه)
خانه انصاری
میدان ایالت
(شهربانی ارومیه،
شهرداری ارومیه،
ستاد لشکر)

0.022401 0.028854 0.029756 0.01871 0.020033 0.017484 0.015354 0.02022 0.021254 0.014918 0.016178 0.014339
0.328306 0.211563 0.089173 0.07645 0.073683 0.128862 0.152054 0.075573 0.089294 0.085433 0.06136 0.06531

یخچال نه پله

0.019825 0.064064 0.017791 0.021898 0.017108 0.014704 0.023927 0.02267 0.012185 0.016949 0.01538 0.018914

کنیسه کلیمیان

0.01747 0.011939 0.012409 0.018405 0.038516 0.019639 0.010089 0.016393 0.041172 0.014056

0.040935

مدرسه22بهمن

0.019539 0.029305 0.182855 0.043339 0.070174 0.039464 0.033242 0.031424 0.041716 0.022389 0.025786 0.032509

0.016

جدول  -7ماتریس وزنی معیارها برای اولویت مکانهای میراثی
معیارها

ارزش احساسی

ارزش فرهنگی-تاریخی ارزش علمی و کاربردی

مسجد جامع

0.077613

0.085183

0.112357

بازار تاریخی

0.062786

0.070896

0.105996

کلیسای ننه مریم

0.025181

0.029061

0.025526

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

0.021077

0.023222

0.034084

خانه انصاری

0.008575

0.009905

0.013238

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

0.049532

0.064915

0.104571

یخچال نه پله

0.008342

0.009921

0.012637

کنیسه کلیمیان

0.008351

0.01004

0.013658

مدرسه22بهمن

0.019255

0.027484

0.045464

جدول  :8ترتیب اولویت مکانهای میراثی در مدل ANP
بـ ـ ــرج ســه م ـ ـسـ ــجـ ــد بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازار کــلــیــســای گـ ـ ــذر نــظــم خ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـی ـ ـ ــدان یخچال نه ک ـ ـنـ ــیـ ــسـ ــه م ــدرس ــه22
بهمن
کلیمیان
پله
ایالت
ننه مریم السلطنه انصاری
تاریخی
جامع
گنبد

امتیاز نهایی 0.360186
اولویت

4

1.000000
1

2

6

7

0.772017 0.114729
9

3

0.112038
10

0.322442 0.115425
8

5
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برج سه گنبد

0.030948

0.299104 0.859344
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0.033009

0.282002
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مکان
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منتهی گردیده است.
با در نظر گرفتن بحث ارزشهــا و اولویتبندی آنها در ارتباط با
نیازها و مقتضیات گردشگری فرهنگی ،ارزشه ــا در سه دسته
ارزشهــای احساسی ،فرهنگی _ تاریخی ،علمی و کاربردی ارائه
گردید .در همین راستا و با توجه به نتایج جــداول مستخرج از
ارزش در خصوص روش  ANPدر رابطه با محدوده مورد مطالعه
میتوان به موارد ذیل اشاره کرد .مسجد جامع و بازار تاریخی به
ترتیب در اولویت نخست و دوم و میدان ایالت (شهربانی ارومیه،
شهرداری ارومیه ،ستاد لشکر) در اولویت سوم به لحاظ ارزشی قرار
دارند و میتوان از این سه مکان میراثی ب ه عنوان نقاط معرف محور
ً
گردشگری فرهنگی نام برد .بیشتر مکانهای با وزن ارزشی نسبتا
کمتر از سه مکان شاخص نیز در حــوزه درونــی این محور استقرار
یافتهاند؛ هرچند میتوان از برج سه گنبد با وجــود قرارگیری در
مرتبه بعد از این سه مکان میراثی نام برد ،ولی به دلیل قرارگیری
در محدوده خارج از حوزه تمرکز بناهای تاریخی ،میتوان گفت
که در ارتباط با مقوله گردشگری فرهنگی ارزش محور نوع مداخله
متفاوتی را میطلبد .در حالت کلی ،اولویت ارزشهــای هریک از
مکانهای میراثی ،نشان از اولویت مداخله در حوزه گردشگری
فرهنگی اس ــت ،ب ـ ه طــوریکــه ارزشهـ ــا مـیتــوانــنــد در خصوص
سیاستگذاری ،برنامهریزی و اجرای طر حهای گردشگری فرهنگی
مفید و مؤثر واقع گردند.
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 . 9نتیجهگیری
احیای ارزشهــای میراث معماری و شهری ،از دیرباز مورد توجه
بوده و کشورهای توسع ه یافته جهان با اجرای برنامهها ،سیاستها
و دستورالعملهای متنوع به رونــق میراث فرهنگی خود همت
گماشته و در تالش برای احیای هویت تاریخی _فرهنگی گذشته
خود میباشند .منابع با ارزش میراثی بهعنوان یکی از اجزای پیکره
فرهنگی جوامع ،میتوانند بازگوکننده ظرفیتها و ویژگیهای
فرهنگی ما در قالب گردشگری فرهنگی باشند .بنابراین توسعه
گردشگری فرهنگی با توجه به قابلیتها و جذابیتهای موجود در
این حوزه و با تکیهبر ارزشهای میراث معماری و شهری در قالب
تعریف منطقه و محور گردشگری فرهنگی ارزش محور هدف مورد
نظر این پژوهش گردید.
بررسی منابع موضوع گردشگری فرهنگی مشخص مینماید که
تمرکز عمده مطالعات در ارتباط با موارد زیر میباشد:
 ضرورت حفظ و نگهداری میراث فرهنگی و تاریخی محیط برایپایداری گردشگری،
 اهمیت نقش فرهنگ در جذب گردشگر، اهمیت درجـهبــنــدی امــا کــن گردشگری بــر اســاس فرهنگ درراستای پایداری گردشگری،
 جــذب گردشگران فرهنگی به آثــار تاریخی و فرهنگی ای ــران ومشکالت موجود در این حوزه و
 ارتباط ویژگیهای کالبدی و عملکردی مکانهای میراثی برایارائــه آثــار و فعالیتهای فرهنگی در راســتــای جــذب گردشگر به
فضاهای شهری.

آنچه مشخص است رابطه معناداری بین حفاظت و مرمت آثار
تاریخی و توسعه گردشگری فرهنگی وجــود دارد ،کــه در قالب
مطالعات مختلف با کاربست روشهایی تالش شده تا از این امکان
در راستای توسعه گردشگری فرهنگی بهرهبرداری شود.
مطالعات زیادی در خصوص ضرورت توجه به موضوع ارزشهای
میراث فرهنگی در ارتباط با گردشگری فرهنگی صــورت نگرفته
است .فیلدن و یوکیلتو با تکی ه بر اصول منشور گردشگری فرهنگی،
به ارتــبــاط دو سوی ه میان ارزشه ــای میراث فرهنگی و صنعت
گردشگری اشار ه کردهاند .حجت نیز ،معرفی آثار تاریخی ب ه عنوان
یکی از ارکان فعالیتهای میراث فرهنگی با تکی ه بر صنعت توریسم
را ب ه عنوان ابزاری برای آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان با ارزشهای
مــیــراث فرهنگی م ـیدانــد ،امــا تــا کــنــون پــژوهــشــی کــه ب ـ ه صــورت
مستقیم برمبنای ایجاد رابطه بین ارزشه ــای منابع میراث به
عنوان مهمترین مؤلفه ارزشمندی آثار در راستای ایجاد گردشگری
فرهنگی و توسعه آن باشد ،صورت نگرفته است .در مواردی هم
که به نقش ارزشهــای میراث در تصمیمگیریها پرداخته شده،
ن مثال رهنما
هــدف ،گردشگری فرهنگی نبوده اســت .ب ه عنوا 
شناسایی نقاط با ارزش شهری مشهد را ،در راستای اولویتبندی
مکانهای میراثی براساس ارزشهای میراث انجام داده است .اما
این مهم برای اولویتبندی مکانهای ارزشمند با هدف مداخالت
حفاظت و مرمت و احیا صورت گرفته است .تقوایی و صفرآبادی
نیز ،توسعه گردشگری فرهنگی با تأ کید بر جاذبههای تاریخی شهر
اصفهان را با هدف سیاستگذاری ،برنامهریزی و توسعه گردشگری
فرهنگی با شاخصسازی در پنج بعد اقتصادی ،رقابتی ،اجتماعی و
فرهنگی ،تسهیالت و خدمات و جذابیت بر مبنای اولویتها انجام
دادهانــد ،که در این فرآیند ارزشهــای منابع میراث مدنظر نبوده
است.
بر اساس مطالب اشار ه شده و همچنین مطالعاتی که در پیشینه
تحقیق بدان پرداخته شد ،دو مؤلفه مهم یعنی ارزشهای میراث
و گــردشــگــری فرهنگی در ارتــبــاط بــا یکدیگر ب ــرای برنامهریزی،
سیاستگذاری و توسعه گردشگری فرهنگی مورد مداقه قرار نگرفته
و از طرفی موضوع تأثیر ارزشها در اولویتبندی مکانهای میراثی
در ارتباط با گردشگری فرهنگی نیز ب ه طور خاص مــورد مطالعه
نبوده است.
بــا تــوجــه بــه راب ـطــه مستحکم بـیــن نــیــازهــای گــردش ـگــر ،جامعه
عرضهکننده و مکان مــیــراث در ارتــبــاط بــا گردشگری فرهنگی،
در ایــن پژوهش ،ارزشه ــای میراث معماری و شهری به عنوان
مهمترین مؤلفه مؤثر در این رابطه مطرح و مدنظر قرار گرفت .در
خصوص اولویتبندی ارزشها متناسب با سلسلهمراتب دریافت
آنها توسط گردشگر که میبایست توسط جامعه عرضهکننده و با
شناخت قابلیتهای میراث معماری و شهری به تصویر کشیده
شود ،دستهبندی ویژه و جدیدی از ارزشها حاصل گردید .سپس
برای احصای گونههای ارزشی منابع میراث و کاربست عملی آنها
در حوزه گردشگری فرهنگی ،نیاز به ابــزاری بود که در این رابطه
از روش  ANPکه روش شناخته شدهای است ،استفاده شد .به
منظور تدقیق موضوع نیز ،این مهم در بخش مرکزی شهر ارومیه،
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با ارزیابی تعدادی از عناصر شاخص میراثی انجام گردید و مشخص
شد که کاربست ارزشهــای موجود در مکانهای میراثی شهرها
 میتواند در تعیین منطقه و،و اولویتبندی آنها بر همین اساس
.محورهای گردشگری فرهنگی نقش بسیار مهمی را ایفا کند
 تأ کید بــر اهمیت شناخت،نکته قــابـلتــوجــه در ایــن پــژوهــش
ارزشهای میراث معماری و شهری در ارتباط با گردشگری فرهنگی
یکــه در نحوه کاربست ارزشه ــا به لحاظ کمی و
  ب ه طــور،اســت
 این پژوهش تالش دارد بر این.کیفی مسیر جدیدی گشوده شد
موضوع تأ کید نماید که یکی از روشهای سیاستگذاری و توسعه
 رجوع به ارزشهای موجود در میراث معماری،گردشگری فرهنگی
و شهری بوده و این مهم میتواند جوهره اصلی منابع میراث را در
.مواجهه با گردشگری فرهنگی به منصه ظهور برساند
دیدگاه اصولی نگارندگان بر این استوار است که نظام گردشگری
 میتواند ضمن مرتفع کــردن،فرهنگی شکلگرفته بر ایــن مبنا
اهداف معمول آن موجب صیانت و حفاظت بیشازپیش منابع
 رابطهای که زمینهساز حفاظت و گردشگری پایدار.میراث گردد
خواهد بود و همچنین بستر الزم را برای بررسی دقیقتر موضوع
نقش ارزشه ــای میراث معماری و شهری در طر حهای توسعه
.گردشگری فراهم میسازد
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