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برنامهریزی راهبردی گردشگری شهری با رویکرد
بازآفرینی فرهنگ مبنا در بافتهای تاریخی

چکیده
بازآفرینی فرهنگ مبنا و گردشگری فرهنگی ،دو روی سکه نوسازی بافتهای ارزشمند شهری محسوب میشوند؛ اولی
فرایندی همه جانبه برای نجات بافت قدیم شهر از اضمحالل کالبد و فعالیت و دومی رهیافتی کارآمد با ُبنمایه مشارکت
مردم ،میراث فرهنگی و هنر در بسیج نیروهای اجتماعی و فرهنگی بافت قلمداد میشوند .در این مقاله تعامل این دو در
فرهنگی بافت قدیم شهر رشت که محدوده محالت زاهدان و ساغریسازان
چارچوب برنامهریزی راهبردی توسعه گردشگری
ِ
را در بر میگیرد ،مورد کنکاش قرار گرفته است .روش تحقیق توصیفی_تحلیلی بوده و از ترکیبی از ابزارهای کیفی و کمی
شامل پرسشنامه و جداول تحلیل عوامل درونی و بیرونی برای طبقهبندی و تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است.
نتایج نشان میدهند که بافت قدیم شهر رشت با وجود دارا بودن منابع فرهنگی درون خود ،به دلیل ضعف زیرساختهای
گردشگری فرهنگی و عدم خالقیت در کاربست فرهنگ و هنر در فرایند بازآفرینی فرهنگ مبنا نتوانسته از این منابع محلی
بهره جوید .در راستای بهرهگیری از این ظرفیتها ،راهبردهای دارای اولویت به همراه سیاستهای اجرایی و برنامه اقدامات
به منظور فعالسازی این ظرفیتها برای توسعه گردشگری فرهنگی در عین حفاظت فعال از هویت و میراث بافت ،تدوین
شدند .ایجاد جاذبههای گردشگری نو و متفاوت با احیای سنتهای آیینی و بومی بافت و ارائه به گردشگران ،بهسازی
بناهای تاریخی با تزریق فعالیتهای جاذب برای گردشگران و پیادهراه سازی محور دارای قابلیت بازار_ خواهر امام _زرجوب
از جمله با اولویتترین راهبردهای تدوین شده برای بازآفرینی فرهنگ مبنا از طریق گردشگری شهری در بافت قدیم شهر
رشت محسوب میشوند.

 .1مقدمه
بازآفرینی فرهنگ مبنا یکی از رویکردهای متأخر بازآفرینی پایدار
شهری است که پس از سالها تجربه در عرصه نظر و عمل توانسته
حقانیت خــود را نهتنها به عنوان رویــکــرد نظری بلکه به عنوان
راه ـبــردی عملی در نــوســازی و بهسازی بافت و فضای قدیمی
انسانی
شهرها اثبات کند .کاربست مشارکت میراث فرهنگی و
ِ
بافتهای واجــد ارزش در فرایند باززندهسازی جریان حیات در
بافتهای قدیمی در برنامهریزی توسعه گردشگری قابل تحقق
است؛ چرا که از طریق عرضه داشتههای فرهنگی به گردشگران
محلی فرهنگ و کسب و
عالقهمند اســت که مـیتــوان به رونــق
ِ
کارهای مرتبط دســت یافت .بنابراین بازآفرینی فرهنگ مبنا از
گذرگاه گردشگری را میتوان یکی از امیدبخشترین راهحلهای
باززندهسازی پایدار بافتهای قدیمی شهرها دانست .فرهنگ و
گردشگری به دلیل پتانسیلهایی که برای رشد دارند و همافزایی
آشکارشان با یکدیگر ،ارتباطات درونی منسجمی برقرار کردهاند و
در نتیجه گردشگری فرهنگی به عنوان یکی از سریعترین بازارهای
در حال رشد تبدیل به ابــزاری برای تحول اقتصادی و اجتماعی
در مقاصد این نوع گردشگری شده اس ــت(.)OECD, 2009: 10
زمانی که از راهکار گردشگری در بازآفرینی فرهنگ مبنا صحبت به
ً
میان میآید ،مشخصا مقصود گردشــگری فرهنگــی یــا گردشــگری
مبتنــی بر فرهنگ اســت؛ گردشــگری فرهنگــی نوعی گردشگری
تعریف میشود که هدف اصلی آن گسترش افق دانش از طریق
کشف میراث هنری و یا معماری یک سرزمین است(Stratan et al,
شماره بیستوهفت  .)2015مطالعات بسیاری تأثیرات مثبت گردشگری فرهنگی بر
تابستان  1397رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دادهانــد .براساس آمار OECD1
ف ــص ــل ــن ــام ـ
ـه در سال  2009بیش از 50درصــد فعالیتهای بخش گردشگری به
علمی-پژوهشی
وسیله گردشگری فرهنگی و میراثی تولید شده است .این نهاد،
گردشگری بین قارهای را با شعار وحدت در عین تنوع 2و برای ترویج
میراث فرهنگی اروپایی تشویق میکند( .)OECD, 2009همچنین
نهاد ملی حفاظت تاریخی ایاالت متحده ،فواید گردشگری فرهنگی
را شامل اشتغالزایی ،افزایش درآمد ،متنوعسازی اقتصاد محلی،
خلق فــرصـتهــای مختلف ب ــرای شــرا کــت ،حفاظت از سنتها
و میراث فرهنگی ،افزایش سرمایهگذاریهای محلی در بناها و
محوطههای تاریخی میداند ( Stratan et al, 2015 and Herrero-
 .)Prieto and Go´mez-Vega, 2017در این میان توانایی بالقوه
ایــران در این زمینه که از لحاظ جاذبههای تاریخی در رتبه  10و
از نظر جاذبههای فرهنگی و طبیعی بین پنج کشور برتر دنیا قرار
دارد ،قابل توجه است .با این حساب بخش گردشگری در ایران
میبایست ساالنه به طور متوسط  20میلیارد دالر درآمــد داشته
باشد (دوبرابر درآمد نفتی) اما اینگونه نیست و ا کنون گردشگری
ای ــران بــا درآم ــد ســاالنــه کمتر از  600میلیون دالر حتی در میان
 80کشور توریستی جهان جایگاهی ن ـ ــدارد(.)UNESCO, 2009
شهر رشت در شمال کشور با برخورداری از قدمت تاریخی ،اقلیم
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مطلوب ،موقعیت جغرافیایی مناسب و پتانسیلهای فرهنگی و
تاریخی خود امکانات فراوانی به منظور توسعه گردشگری فرهنگی
دارد .ایــن بافت بــا محوریت محالت زاه ــدان و ســاغــریــســازان از
نخستین و قدیمیترین محالت شهر رشت است و در گذشته به
دلیل اتصال با بــازار سنتی شهر و بــرخــورداری از مساجد و اما کن
مذهبی از اهمیت خاصی در شهر برخوردار بوده اس ــت(Abbasi,
 .)2011گرچه بخش گردشگری همواره از متغیرهایی مانند جریان
گردشگری ،دولت ،افکار و عقاید محدودکننده ،شوکهای خارجی
و مشکالت مربوط به زیرساختها تأثیرات زیادی پذیرفته (Zahra
 )and Ryan, 2006و در متون گردشگری مطالب و مطالعات انجام
شده فراوانی راجع به اثرات اقتصادی گردشگری وجود دارد ،اما
آثار فرهنگی این پدیده به خوبی معرفی نشده است .در حالی که
مسئله اساسی قرن بیستویکم گردشگری ،فرهنگ معرفی شده
است ( .)UNESCO,2009همچنین از دهه  1990به این سو رویکرد
بازآفرینی فرهنگ مبنا با استفاده از سرمایههای فرهنگی و نه تعریف
پروژههای بزرگ تجاری و اداری با محوریت دولت ()Vickery, 2007
به عنوان یکی از بهینهترین راهح ـلهــای مرمت شهری مطرح
اســت( .)Aminzadeh and Dadras, 2012در پیوند با این رویکرد،
گردشگری فرهنگی یکی از فعالیتهایی است که در سالهای اخیر
به عنوان ابــزاری برای بازآفرینی بافتهای قدیمی و مرکزی مورد
اقبال قرار گرفته است .این فعالیت ،راهی برای احیا و بهبود کیفیت
زندگی شهری از طریق بهبود و توسعه خصوصیات ویژه تاریخی و
جاذبههای فرهنگی مکان است.
ع�لاوه بر ای��ن ،تجارب مختلف و موفق در دنیا نشان میدهد که
یکی از راهــکــارهــای بــرون رفــت از مشکالت و احیای بافت های
تاریخی ارزشمند در گرو اجرای برنامههایی است که بر راهبردها و
سیاست های تعاملی بین بازآفرینی فرهنگی و گردشگری فرهنگی
شهری استوار است .رویکرد گردشگری فرهنگی نیزمانند بازآفرینی
به نوبه خود از ابــزار مؤثر در احیای بافتهای تاریخی محسوب
میشود( .)Aminzadeh and Dadras, 2012توجه به عامل فرهنگ
در فرایند بازآفرینی شهری موجب میشود تا فرهنگ به عنوان یکی
از سرمایههای شهری در کنار سرمایههای اقتصادی ،کالبدی،
طبیعی و انسان ساخت مطرح و نقش سازنده خود را در فرایند
توسعه شهری در بافتهای قدیمی ایفا نماید(Sacco and Blessi,
.)2009
در حالی که عمده بافتهای مرکزی و تاریخی شهرهای کشور دارای
ظرفیتهای راهبردی بــرای توسعه گردشگری فرهنگی هستند
اما فقدان برنامهای منسجم برای بازآفرینی فرهنگ مبنا و عدم
تمایل به کاربست این رویکرد موجب شده تا بافتهای تاریخی
و میراثی عمده شهرها هم در مفهوم (از منظر هویتهای فرهنگی
) و هم در کالبد دچار اضمحالل شده و با ترک سا کنان اصیل آن
و جایگزینی آنها با اقشار مهاجر فرودست از یک سو و بیبرنامگی
و بیتفاوتی نهادهای متولی از سوی دیگر نهتنها بازآفرینی صورت
نگیرد بلکه فرهنگ ملموس و ناملوس این گونه بافتها نیز دچار
استحاله شده و در فرا گرد ساختوسازهای مــوردی و یا ناشی از
بزرگراهسازی و قطعه قطعه شدن بافت به فراموشی سپرده شود.

بافت قدیم شهر رشت که دارای  665/79هكتار مساحت و ترا كم
جمعیتی  198نفر در هكتار بوده و فضاها و بناهای باارزش تاریخی
و فرهنگی از جمله مساجد ،بقعهها ،حمامها و خانههای تاریخی
و بازار تاریخی شهر را به عنوان میراث تاریخی و هویتی شهر در بر
دارد( ،)Parsoomash Consulting Engineers, 2011دچار همین
استحاله تدریجی است و در صورتی که راهحلی برای آن اندیشیده
نشود ،هویت تاریخی ،اقتصاد محلی شکوفا و هنرهای بومی بخشی
از گذشته خواهد شد و در آینده نشانی نخواهد داشت .در همین
راستا این مقاله در پی پاسخگویی به سئوالهای زیر است:
چگونه میتوان با استفاده از منابع اولیه محرک گردشگری فرهنگی
در بافتهای تاریخی و با بهرهگیری از دیدگاههای نوین بازآفرینی
فرهنگ مبنا ،راهبردهای بازآفرینی در این بافتها یافت؟
راهبردهای تعاملی بین بازآفرینی فرهنگ مبنا و توسعه گردشگری
فــرهــنــگــی در بــافــت قــدیــمــی شــهــر رش ــت کــدامــنــد و دارای چه
اولویتبندی راهبردی میباشند؟

تصویر شماره :1سیر گــذار الگوهای اثر گــذاری فرهنگ بر بازآفرینی شهری
()Lotfi, 2011

 .2.1مؤلفههای گردشگری فرهنگی
مفهوم گردشگری فرهنگی را میتوان در جابهجایی مردم از مکان
زنــدگـیشــان بــه مقاصد دیگر بــرای جــم ـعآوری اطــاعــات و لذت
بردن از تجاربشان در فرایند پاسخگویی به نیازهای فرهنگی آنها شماره بیستوهفت
تابستان 1397
جستوجو نمود که در منابع و رویــدادهــای فرهنگی یک ناحیه
ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی
یافت میشود(.)Herrero-Prieto and Go´mez-Vega, 2017: 261
اینگونه گردشگری در منشور گردشگری فرهنگی ،اهداف تشویق و
متصدیان حفظ و مدیریت میراث ،کمک به پیشرفت
تسهیل کار
ِ
توگو میان طــرفــداران محیط
گردشگری ،تسهیل و تشویق گف 
زیست و متولیان گردشگری و تشویق تدوینکنندگان طر حها و
سیاستهای توسعه گردشگری فرهنگی را مدنظر دارد(ICOMOS,
.)2002
با مرور منابع مرتبط با گردشگری فرهنگی ،تعدادی از پایهایترین
مؤلفههای الزم برای توسعه گردشگری فرهنگی قابل شناساییاند
که در جدول شماره  1مستندسازی شدهاند.
به عقیده باست در نیمه دوم قرن بیستم به ویــژه از دهه 1980
میالدی در بریتانیا نقش اجتماعی فرهنگ و هنر در راهبردهای
فرهنگی بسیار برجسته شد و این عقیده به وسیله دولــت مورد
ً
حمایت قــرار گرفت که هنر مشخصا در سطح محلی میتواند در
بهبود انسجام و اخالق اجتماعی نقش داشته باشد .این حمایت
از طریق توسعه نهادها و بنیادهای فرهنگی ص ــورت گرفت و
بــه تــدریــج ایــن نــهــادســازی جایگاه خــود را در بازآفرینی شهری
دهههای بعدی به خوبی یافت( .)Bassett, 1993سه دهه آخر قرن
بیستم با جریانی در مرمت و حفاظت شهری همراه است که آن
را میتوان «تجدید نسل شهرها» نام نهاد .احیای ساختار کهن،
برجستهسازی مکانها و بازتولید خاطرات جمعی و کانونهای
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.2چارچوب نظری
در این بخش ابتدا رویکردهای نظری موجود مرور شده و سپس به
بررسی پیشینه تحقیق پرداخته میشود.
انسان محور بودن بخش گردشگری موجب شده تا نقش عوامل
انسانی در توسعه آن بسیار چشمگیر و نمایان شود؛ به گونهای
کــه حمایت عــوامــل انسانی و فرهنگی تــا حــد بسیاری تضمین
کننده پــایــداری ایــن بخش محسوب مـ ـیش ــود(.)Kazemi,2007
در رویکرد فرهنگ مبنا ،فرهنگ به عنوان یکی از سرمایههای
اصلی شهر شناخته مـیشــود .کــاربــرد فرهنگ و میراث فرهنگی
ً
برای کمک به پیشبرد اهداف بازآفرینی بافتهای شهری عمدتا
به اواخر نیمه دوم قرن بیستم باز میگردد؛ طی دهههای  1970و
 1980میالدی ،فرهنگ ابــزاری بود در خدمت اهداف اجتماعی و
سیاسی ،و هنوز هیچ نقش پذیری در عرصه اقتصادی نداشت .اما
از دهه 1990میالدی که برخی آن را «دوران مشارکت » مینامند،
فرهنگ به عنوان ابزاری در خدمت بازآفرینی اقتصادی و کالبدی
شهر مــورد استفاده قــرار میگیرد و از آن در سیاست گذاریهای
شهری استفاده فعال میشود) . (Kong,2000به عقیده لطفی
ّ
با وارد شدن عامل فرهنگ و صنایع خالق در بازآفرینی شهری،
میباید به تحلیل الگوهای کاربست فرهنگ در برنامهریزی و
بازآفرینی پــرداخــت( .)Lotfi, 2011در نگاهی ّ
کلی ،سه نــوع الگو
برای شرکت دادن عامل فرهنگ در بازآفرینی شهری وجود داشته
است؛ این سه الگو به ترتیب عبارتند از «فرهنگ و بازآفرینی » «،
بازآفرینی فرهنگی » و «بازآفرینی فرهنگ – مبنا»  .طرح این سه
الگو به نوعی با رونــد تکاملی برداشت از فرهنگ که پیشتر به آن
اشــاره شــد ،ســازگــاری دارد(تصویر شــمــاره .)1با گــذار از دو رویکرد
متقدمتر« ،بازآفرینی شهری فرهنگ -مبنا » که رویکردی امروزی
و یکپارچهنگر است ،فعالیتها و رویدادهای فرهنگی را به مثابه
عامل تسهیل گر و نیروی محرکۀ بازآفرینی شهری قرار میدهد .در
این رویکرد« ،رویدادمداری » محوریت بازآفرینی را تشکیل میدهد
و رویدادهای فرهنگی از جنبۀ اقبال عمومی بسیاری برخوردارند.

ً
در جریان بازآفرینی فرهنگ مبنا ،معموال مجموعهای از بناها به
منظوراستفادههای عمومی و اداری مورد طراحی یا استفاده دوباره
قرار میگیرند؛ از فضاهای شهری استفادههای تازهای صورت می
گیرد و رویدادها و فعالیتهای جدیدی که میتواند در آینده موجب
شهرت و محبوبیت مکانها شود ،پیشنهاد میگردد (Lotfi, 2011
.)Evans, 2003, 435 and

جدول شماره :1مؤلفههای مورد نیاز برای توسعه گردشگری فرهنگی
دارا بودن منابع فرهنگی
نــفــوذپــذیــری مــنــاســب بــه فضاهای
فرهنگی
عـ ــدم ره ـ ـاسـ ــازی زمــی ــن ب ــه ص ــورت
خالی و متروکه در پهنههای مناسب
گردشگری فرهنگی
دارا بـ ــودن پــتــانــســیــل روی ــداده ــای
فرهنگی

پیوند دادن بافت قدیم و جدید

برای توسعه گردشگری فرهنگی یکی از ابتداییترین و اصلیترین کارها ،شناسایی منابع فرهنگی و تهیه نقشه فرهنگی از مکان
است.
عدم نفوذپذیری مناسب فضاها و بناهای فرهنگی در محیط اطراف خود ،به علت این که حس دعوت کنندگی آن فضا یا بنا را کم
و حتی آ گاهی مردم نسبت به وجود آن بنا یا فضای شهری را محدود می کند ،یکی از موانع توسعه فرهنگی است.
وجود زمینهای خالی در کنار فضاهای شاخص بافت تاریخی ،خود یک معضل مهم برای توسعه گردشگری فرهنگی بافت است.
زیرا زمینهای رها شده عالوه بر پایین آوردن کیفیت زندگی ،امنیت فضاهای فرهنگی و تاریخی مناسب گردشگری را تحتالشعاع
خود قرار میدهند.
وجود پتانسیل برای توجه به رویدادهای فرهنگی به معنی نشان دادن قابلیتها و ویژگی های فرهنگ محلی در چارچوب
شهر امروزی است .فرآیندی که موجب پذیرش دوبارۀ شهر فراموش شده و فرسودۀ دیروز میگردد .حضور هنر در شهر و برپایی
انواع فستیوالهای هنری ،توجه به حرمت مکانها و مراسم و سنتها و هدایت گردشگران برای احترام به ارزشها از طریق
اطالعرسانی مردم ،احیای ارزشهای فرهنگی ،تاریخ و شیوه زندگی پیشینیان ،رویدادها و خاطرات جمعی و  ...به جذب گردشگر
کمک شایانی میکند.
توسعه و بازآفرینی بافت قدیم وقتی میتواند به لحاظ اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و عملکردی سودمند باشد که در راستای
حفظ و تقویت استخوانبندی اصلی شهر و ارتباط و پیوستگی آن با بافتهای جدید باشد.

استنتاج براساسGharbi, 2013, chilardi,2004, Sarafraz and Sheikhi, 2013, :

تعلق خاطر ،از جمله نخستین اقدامات برای ایجاد کشش ذهنی
به سمت محیطهای تاریخی است که مقولهای وسیع و پدیدهای
نوظهور به نــام گردشگری فرهنگی را مطرح مـیســازد .توجه به
توجوی مکانهای منحصر به فرد،
ترجیح گردشگران در جس 
لزوم حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی و توجه به آثار مثبت رونق
اقتصادی گردشگری ،بسترساز تقویت موضوع گردشگری فرهنگی
است .نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته نشان دهنده نقش
گردشگری فرهنگی در حفاظت از میراثهای ارزشمند ،گسترش
روابــط بینالمللی و ارتقای سطح رفــاه اجتماعی سا کنان است
شماره بیستوهفت (.)Aminzadeh and Dadras, 2012
تابستان  1397در طول دهه اخیر نیز استفاده از منابع فرهنگی محلی به عنوان
ف ــص ــل ــن ــام ـ
ـه موتور بازآفرینی شهری تبدیل به رویــهای جهانی در مداخالت
علمی-پژوهشی
شهری در بطن فرایند جهانی شدن اقتصادی شده است .در متون
جهانی این مداخالت با توجه به ویژگیهای خاص هر شهری و
رویکرد راهبردی آن به اقدامات و برنامههای بازآفرینی فرهنگ مبنا
متفاوت بوده است با این حال میتوان این مداخالت را در دو دسته
کلی طبقهبندی نمود :دسته نخست سیاستمداران و متولیان
امر سعی کردهاند ،سیاستهای فرهنگی را با برنامههای بازآفرینی
فرهنگ مبنا ترکیب نمایند تا بتوانند مداخلهای راهبردی برای حل
مشکالت چندگانه اقتصادی و اجتماعی اعم از افت نواحی شهری،
بحرانهای ملی و بازساخت اقتصادی انجام دهند .در این رویکرد
زیرساختهای فرهنگی و رویدادهای هنری به وسیله دولتهای
محلی به عنوان کاتالیزوری برای اشتغالزایی و احیای بافتهای
قدیمی مد نظر بوده است .تعریف پــروژه های فرهنگی پرچم به
عنوان بخشی از برندسازی شهری و راهبردی برای جذب طبقه
نخبه و سرمایهگذاران به نواحی مرکزی شهرها از دیگر اقدامات در
قالب این رویکرد بوده است .دسته دوم بر ارزیابی مجدد منابع
فرهنگی بینظیر مکان ،نقاط قوت اجتماع مدنی و هویت مکانی
به عنوان موتور پایداری محلی و انسجام اجتماعی در فرایند جهانی
شدن تأ کید می کند .در این رویکرد عامل مهم موفقیت پروژههای
بازآفرینی فرهنگ مبنا ،درگیر کردن مردم در فرایند این پروژهها به
صورتی درازمــدت است؛ دولتهای محلی باید بر منابع فرهنگی
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موجود در جوامع محلی که در قرنها سنتهای فرهنگی و هویتی
ریشه دارد ،تمرکز نمایند .بنابراین خصوصیات محلی عاملی مهم
در جهتگیری پروژههای بازآفرینی فرهنگ مبناست(Yilin and
.)Chiau hsing, 2009
هر دو این رویکرد در کشورهای امریکای شمالی ،اروپا و استرالیا به
خوبی تجربه و مستندسازی شدهاند اما در مورد کشورهای آسیایی
به دلیل آغاز کاربست رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا در بسیاری از
آنها ،به نظر میرسد هنوز تجارب قابل انتقالی وجود نداشته باشد
که بتوان در مــورد ماهیت اقدامات و رویکردهای اتخاذ شده به
قضاوت نشست .اما موضوعی که قطعیت دارد این است که بدون
همراهی مردم ،بازآفرینی فرهنگ مبنا امکان تحقق ندارد (Nicula
.) Anfuso et al, 2014 and et al, 2013
جینگی و چان شینگ در بررسی تأثیرات گردشگری فرهنگی بر
منطقه ساحلی ژوح ــای 1از منظر تغییرات فرهنگی با استفاده
از مــدل تغییر فرهنگی پیر بــوردیــو 2به ایــن نتیجه رسیدهاند که
روابط درونی بین توسعه گردشگری ،فرهنگ وارداتی گردشگران و
فرهنگ محلی جامعه میزبان وجود داشته که باید شناسایی شود
و در پایان چارچوبی را براساس نتایج تجربی در ژوحای در راستای
توسعه گردشگری فرهنگی با صیانت از منابع فرهنگی پیشنهاد
دادهاند(.)Jingyi and Chung-Shing, 2018
هدوک و دزوپکا در تحقیقی با عنوان بازآفرینی فرهنگ مبنا از طریق
نسل جــوان در بافت مرکزی شهر کوشیک در اسلوا کیا ،برنامه
کوشیک پایتخت فرهنگی اروپــا و اقدامات این شهر در راستای
بازآفرینی فرهنگ مبنا برای رسیدن به این چشمانداز را با استفاده
از کارآفرینان و سازمان دهندگان جوانان مورد تحلیل و ارزیابی قرار
دادهانــد .آنها سه معضل اساسی فراروی تحقق این چشمانداز را
کمبود منابع برای توسعه زیرساختها ،مشکالت جذب گردشگر
به بافت تاریخی شهر و مشکالت فضایی ناشی از توزیع امکانات و
تسهیالت در شهر بیان نمود ه و استدالل میکنند که کوشیک با
برطرف کردن این مشکالت و توسعه گردشگری فرهنگی می تواند
1 Zhuhai
2 Pierre Bourdieu

 .3روش
در این پژوهش بنا بر محتوای راهبردی آن از تلفیق روشهــای
کمی و کیفی استفاده شده است؛ از ابزار  SWOTبرای شناسایی،
طبقهبندی و تحلیل عوامل راهــبــردی محیط درونــی و بیرونی
اس ــت ــف ــاده شـ ــده اسـ ــت .ایـ ــن روش ه ــم بـ ــرای تــحــلــیــل محیط

 .3.1شناخت محدوده مورد مطالعه
محدوده زاهدان از قدیمیترین مناطق شهر محسوب میشود که
از محلههای ساغریسازان ،صومعه بیجار و رودبارتان تشکیل شده
است .این محدوده که در منطقه دو شهرداری رشت با جمعیت
شش هزار و  280نفر واقع شده ،از شرق به وسیله رودخانه زرجوب،
از شمال به وسیله خیابان شریعتی ،از جنوب به وسیله خیابان
پاسداران(آزادگان) و از غرب به وسیله بلوار مطهری محدود شده
اســت (نقشه شماره  .)1محدوده زاه ــدان یکی از قدیمیترین و شماره بیستوهفت
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موفق به بازگرداندن برند خود شود و از یک شهر صنعتی کمونیستی
شــرق اروپــا به یک شهر فرهنگی ،خــاق و گردشگر محور تبدیل
شود( .)Hudec and Dzupka, 2017
لوگوسی و هــمــکــاران در بــررسـیهــای خــود در مــورد ارتــبــاط بین
مــهــمــاننــوازی جامعه مـیــزبــان ،فرهنگ و بــازآفــریــنــی شــهــری در
بوداپست مجارستان به این مسئله پرداختهاند که چگونه در یک
کالبد و اجتماع در حال زوال در بافت قدیمی شهر ،مهماننوازی
پرورش مییابد و این که بازیگران بازآفرینی شهری در این تضادها
چــه نقشی دارن ــد و در نهایت مـهــمــاننــوازی چگونه در فرایند
بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا میتواند تقویت شــود ،به تحقیق
پرداختهاند .آنها به این نتیجه رسیدهاند که مهماننوازی جامعه
میزبان گردشگری در بوداپست نقشی اساسی در توسعه گردشگری
فرهنگی و توسعه روابط فرهنگی با گردشگران دارد(Lugosi et al,
.)2010
لین و هی سینگ به دنبال نقش بسیج محلی در بازآفرینی فرهنگ
مبنا در منطقه تاریخی معبد بائو-ان در تایپی تایوان بوده و به
بررسی نقش سرمایهگذاری روی منابع فرهنگی و نقش آن به
عنوان پیشران بازآفرینی فرهنگ مبنا پرداختهاند .آنها چنین
استدالل میکنند که تولید و استفاده از منابع فرهنگی در فرایند
بازآفرینی شهری در بسیج اجتماعی و حمایت نــهــادی نهفته
است نه در رویکرد پروژههای پرچم فرهنگی دولت محور .در این
میان گردشگری فرهنگی میتواند بــرای جامعه محلی و بافت
تاریخی_مذهبی نجاتبخش اقتصادی و حیاتبخش اجتماعی
و فرهنگ باشد و در این میان دولــت محلی باید از ابزارگرایی در
تدوین راهبردهای گردشگری فرهنگی شهر عبور کرده و به دنبال
به تحرک درآوردن ظرفیتهای فرهنگی محلی در راستای توسعه
باشد( .)Lin and Hsing, 2009هررو پریوتو و گومز وگا در تحقیقی
با هــدف تبیین نقش منابع فرهنگی در گردشگری فرهنگی در
مقاصد اسپانیا از طریق تحلیل مقاصد گردشگری بــه ارزیــابــی
کارآیی مقاصد در جذب جریان گردشگران براساس منابع فرهنگی
پرداختهاند .آنها بر پایه نظریه کفایت و کارآیی مقاصد فرهنگی به
ارزیابی رابطه بین منابع فرهنگی در دسترس و گردشگری فرهنگی
پرداختهاند .محققان با مدلی که در ایــن رابطه ارائــه دادهان ــد،
مدعی شدهاند که میتواند راهنمای خوبی برای سیاستگذاران
فرهنگی باشد(  .) Herrero-Prieto and Go´mez-Vega ,2017با
مروری بر ادبیات موضوع میتوان دو واقعیت را به روشنی دریافت؛
نخست نقش منابع فرهنگی محلی اعم از ملموس یا ناملموس
در پیشبرد موفقیتآمیز فرایند بازآفرینی شهری و دوم اهمیتی که
در کشورهای مختلف به جامعه میزبان به عنوان مهمترین منبع
فرهنگی در تدوین راهبردهای گردشگری فرهنگی داده میشود.

درونی(قوتها و ضعفها) و هم تحلیل محیط بیرونی (فرصتها
و تهدیدها) اب ــزاری عمومی اســت و روی ـکــردی سیستماتیک به
مسئله است) .(McDonald, 1999;Wheelen & Hunger, 1995در
ادامه نتایج  SWOTبا استفاده از ابزار آنالیز درونی ( )IFEو بیرونی
( )EFEتجزیه و تحلیل شده و در نهایت خروجی امتیاز وزنی ،وزن
نسبی و اولویتبندی عوامل درونی و بیرونی با استفاده از ماتریس
كمیسازی برنامهریزی اسـتــراتــژیــك) (QSPMبــرای اولویتبندی
راهبردهای پیشنهادی و انتخاب راهبردهای بهینهتر مورد استفاده
قرار میگیرد .با استفاده از تکنیک  QSPMمشخص میگردد که
کدا م یک از گزینههای راهبرد انتخاب شده ،امکانپذیر میباشد و
در واقع این راهبردها اولویتبندی میشوند .همچنین با تشکیل
یک پانل  30نفره از کارشناسان محلی اعم از کارشناسان شهرداری،
میراث فرهنگی و گردشگری و نخبگان سا کن در بافت ارزیابی
درونــی و بیرونی عوامل انجام شــد .روش نمونهگیری به دلیل
نامشخص بودن جامعه آماری ،روش کیفی گلوله برفی بوده است.
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باهویتترین محالت شهر رشت است که در بر گیرنده آثار تاریخی
قابل توجهی است(نقشه شماره  .)2این محله از گذشته به دلیل
اتصال با بــازار سنتی شهر و وجــود صحن خواهرامام رضــا (ع) از
اهمیت خاصی در شهر برخوردار بوده ،به گونهای که از دیرباز محل
سکونت اقشار مرفه شهر رشت به ویژه تجار آن بوده است(Eslah
 .)Arabani, 1995از مهمترین مشكالت این محدوده میتوان به
مسائل كالبدی و زیستمحیطی اشــاره كــرد که شامل معضالتی
همچون دسترسی نامناسب )نفوذ نــاپــذیــری( ،کمرنگ شدن
نقش مرا كز محلهای ،عدم توجه ساختوسازهای جدید به بستر
تاریخی ،برهمخوردگی خط آسمان ،تعدد ساختمانهای مخروبه
و متروکه ،ساختوسازهای بیضابطه میشود(Tarh Va Kavosh
.)Consultant Engineers, 2007
تغییرات تحمیلی و تحوالت ناشی از شهرنشینی گسترده و تمرکز
ً
رشد شهری در بخشهای دیگر شهر زمینهساز افت نسبتا کامل
محدوده تاریخی و عناصر ارزشمند آن شده اسـ ــت(Fatahzadeh
ً
 .)and Davodpour, 2014برنامههای بازآفرینی در شهر رشت عمدتا
شامل پیشنهاد مداخالت در محالت بخش مرکزی و تاریخی شهر
و باززندهسازی مسیر همپیوند پیاده در محور ارزشمند شرقی_
غربی شهر بین دو رودخانه زرجوب و گوهررود است(Parsoomash
 .)Consulting Engineers, 2011ساخت پــیــادهراه مرکزی شهر
(میدان شهرداری) نخستین اقدام عملی در راستای اهداف طرح
بازآفرینی رشت محسوب میشود .در ادامه آن پیادهمدار نمودن

بافت تاریخی محدوده زاهــدان به عنوان دومین گــام بازآفرینی
شهری و در راســتــای تأمین زیرساختهای توسعه گردشگری
در دستور کار نهادهای متولی امر قرار دارد .اما آسیبی جدی که
در این میان دیده میشود ،بیتوجهی به سا کنان این بافت در
برنامهریزیها و عدم بهرهگیری از دیدگاههای مردم و کارشناسان
محلی است.
 .4بحث و یافتهها
پــس از بــررســی کــامــل وضــع مــوجــود بــراســاس اســنــاد فــرادســت،
مشاهدات میدانی و شناخت از محدوده ،به منظور ارائه شناختی
راهــبــردی از مهمترین عــوامــل تــأثــیــرگــذار بــر توسعه گردشگری
محدوده در قالب  SWOTنقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید با
تمرکز بر بخش گردشگری جمعبندی شده است .1پس از تدوین
جــدول  SWOTبه منظور بهرهگیری از نظرات کارشناسی برای
تعیین میزان اهمیت عوامل و میزان تأثیرگذاری آنها بر رشد بخش
گردشگری ،این عوامل لیست شده و دراختیار یک گروه  30نفره
از کارشناسان محلی شاغل در شهرداری رشت ،اداره کل میراث
فرهنگی و گردشگری ،پژوهشگران حوزه گردشگری و تعداد  10نفر
گاه سا کن در بافت قرار گرفت تا به این عوامل
های آ ِ
از تحصیلکرده ِ
وزن دهند .فرایند وزندهــی در قالب دو شیوه وزندهــی عوامل
درونی و عوامل بیرونی انجام شده است.

شماره بیستوهفت
تابستان 1397

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

برنامهریزی راهبردی گردشگری شهری با رویکرد
بازآفرینی فرهنگ مبنا در بافتهای تاریخی

نقشه شماره :2موقعیت عناصر ارزشمند تاریخی بافت محدوده مورد مطالعه
 1به دلیل این که عوامل جدول  SWOTدر بخش بعدی و در جدولهای
شماره  2و  3آمدهاند ،از تکرار آن در اینجا خودداری شد.

 .4.1ارزیابی عوامل درونی ()IFE
جدول شماره :2ارزیابی عوامل درونی
عوامل درونی

قوت

مجموع

ضریب اهمیت
0.03
0.035
0.03
0.03
0.026
0.026
0.026
0.035
0.026
0.026
0.026
0.035
0.026
0.03
0.035
0.03
0.026
0.026
0.035
0.026
0.035
0.035
0.026
0.03
0.017
0.01
0.008
0.017
0.008
0.008
0.01
0.01
0.017
0.01
0.01
0.01
0.01
0.017
0.01
0.017
0.01
0.008
0.008

3
3
3
4
3
3
4
3
3
3
3
3
4
3
3
3
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1

0.078
0.078
0.078
0.14
0.078
0.09
0.14
0.09
0.078
0.078
0.14
0.078
0.14
0.14
0.078
0.09
0.034
0.01
0.008
0.034
0.008
0.008
0.01
0.01
0.034
0.01
0.01
0.01
0.01
0.034
0.01
0.034
0.01
0.008
0.008

0.008
0.008
0.008

1
1
1

0.008
0.008
0.008

0.008
0.017

1
2

0.008
0.034

0.008

1

0.008

0.01

1

0.034

0.008
0.008
1

1
1

0.008
0.008
2.73

4
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ضعف

 وجود مساجد به عنوان نشانههای هویتبخش()S1 وجود امامزاده خواهر امام به عنوان قطب مذهبی فرهنگی شهر رشت()S2 ویژگیهای اقلیم معتدل شهر رشت و تأثیرگذار در جذابیتهای طبیعی()S3 واقع شدن محدوده طراحی در بخش مرکزی و فعالیتی شهر رشت()S4 وجود فعالیتهای تجاری سرزنده در سطح محله()S5 وجود همجواریهای عناصر شاخص در محله()S6 ساختار ارگانیک محله()S7 وجود برخی محورهای قوی و شریانی با کارکرد شهری در اطراف محدوده محله مانند محورهای شریعتی ومطهری()S8
 وجود پیچوخمهای خاطرهانگیز در بافت محله()S9 وجود خدمات اساسی()S10 وجود کانونهای خدماتی دارای پتانسیل()S11 وجود مراسم آیینی در مساجد به عنوان فعالیتهای هویت بخش در محله در مناسبتهای مختلف()S12 ارتباطات مطلوب ا کثر اهالی و اتحاد آنان()S13 وجود روحیه همکاری در بین سا کنان()S14 وجود رودخانه به عنوان عنصر مهم و هویت بخش محدوده()S15 جداره سبز طبیعی در امتداد رودخانه زرجوب()S16 وجود جمعیت غالب جوان در محدوده()S17 باال بودن جمعیت باسواد محدوده()S18 وجود محور مهم تاریخی ساغریسازان()S19 انسجام و وحدت به دلیل عدم وجود كاربریهای عمده درشتدانه()S20 رودخانه زرجوب در مرز شرقی به عنوان یك لبه طبیعی مهم در شهر رشت()S21 تأثیرگذاری بر خاطرات جمعی شهروندان با وجود مساجد قدیمی و با هویت()S22 وجود نقاط عطف در ورودی بادی اهلل و ورودی سوخته تكیه()S23 بلوار مطهری به عنوان خیابانی خاطرهانگیز با جدارههای تجاری و ردیف درختان بلند()S24 آسفالت نامناسب معابر و ایجاد مشکالتی در دفع آبهای سطحی()W1 اختالط حرکت سواره و پیاده به دلیل عدم طراحی و اجرای مناسب شبکه راههای محدوده طرح()W2 عدم توجه به عناصر شاخص و هویتبخش محله()W3 اختالل و مخدوش بودن نظام محلهای()W4 فرسودگی مفرط بافت محله()W5 کمبود خدمات فرهنگی ورزشی با توجه به تعداد جمعیت()W6 فقدان مرکز محله متناسب با نیازهای مردم()W7 فقدان فضاهای عمومی و شهری انسجام بخش و پیونددهنده()W8 بی توجهی به سامان دهی محورهای فرعی()W9 نابسامانی منظر کالبدی محله()W10 اغتشاش در پیوستگی خط آسمان()W11 عدم وجود هماهنگی در اجزای کالبدی ساختمانها()W12 فقدان مرکز ورزشی و تفریحی()W13 فقدان مبلمان شهری مناسب در پیادهروها و فضاها()W14 نامناسببودن کفسازی معابر()W15 سد معبر نمودن پیادهروها در معابر اصلی و عدم رعایت مسائل زیستمحیطی()W16 نا کافی بودن فضای پارکینگ و مسئله پارک حاشیهای()W17 وضعیت نامناسب خیابان اطراف زرجوب و از بین رفتن سرزندگی و شادابی محل()W18 آلودگی زیستمحیطی (بوی بد و چهره نازیبای رودخانه زرجوب) به علت وجود آلودگیهای ناشی از انتقالفاضالب شهری به رودخانه()W19
 انباشت زباله در زیر پل رودخانه زرجوب در تقاطع خیابان شریعتی ()W20 وضعیت نابسامان جدارههای کالبدی فرسوده و جدارههای حاصل از آزادسازی راهها()W21تعدد ساختمانهای مخروبه و متروکه و سیمای نامناسب بناهای مخروبه و زمینهای بایردر تركیب كلیبافت()W22
 ناهماهنگی ساختوسازهای جدید با بافت ریزدانه محله()W23 فقدان امکانات تفریحی و فرهنگی برای گذران اوقات فراغت و سرگردانی جوانان و سالمندان در کوچه وخیابان()W24
کمبود فضای سبز()W25 عدم وجود فضاهای شهری مناسب در جهت تجمع اهالی و تبدیل شدن به پاتوق و قرارگاههایرفتاری()W26
 كمبود كاربریهای اقامتی گردشگری برای استفاده گردشگران()W27 -كمبود كاربری پذیرایی كه جزو مهمترین نیازهای استفاده كنندگان مییاشد ()W28

رتبه
4
4
3
3
3
3
3

امتیاز نهایی
0.12
0.14
0.09
0.09
0.078
0.078
0.078
0.14

 .4.2ارزیابی عوامل بیرونی ()EFE
جدول شماره :3ارزیابی عوامل بیرونی
عوامل
بیرونی

فرصت
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 استفاده از عناصر محیطی و ا کولوژیکی منطقه مانند رودخانه زرجوب واراضی سبز حاشیه()O1 وجود بافت فرسوده و فرصت استفاده از اراضی بایر و قابل بازیافت در محله()O2 امکان بهرهگیری از عناصر شاخص در جهت معرفی کانون()O3 پتانسیل رودخانه و فضای سبز اطراف آن برای ایجاد پیادهراهها()O4 تقویت محورها در جهت ارتباط شرق و غرب محدوده در پیوستن به خدمات شهری و منطقهای()O5 فرصت استفاده از فضاهای بدون استفاده در راستای ارتقای کیفیت محله()O6 پتانسیل ایجاد پیادهراهها در طول شبکه دسترسی محلی()O7 امکان ایجاد ارتباط با بازار()O8 افزایش مشارکت و ایجاد انگیزش و تحرک در میان سا کنان بافت از طریق توسعه فضاهای باز به صورتفعالیتهای جاذب جمعیت()O9
 امکان استفاده از ترا کم باال در فرآیند تخریب و نوسازی در محدوده به دلیل مساحت باالی قطعات()O10 جذب گردشگر با تقویت جداره رودخانه به عنوان یك فضای شهری در خدمت همه شهروندان رشت ()O11 تلفیق محیط طبیعی رودخانه با فضای شهری پیرامون()O12 آثار ارزشمند در كنار دیگر جاذبههای سرمایهگذاری این محدوده ،فرصت مناسب برای جلب سرمایهگذاریدر زمینه گردشگری()O13
 جذب مخاطب خارجی با گسترش واحدهای آموزشی بیشتر در محدوده)O14( . ایجاد محور گردشگری در اطراف رودخانه زرجوب()O15 احیاء ،مرمت بافت و عناصر تاریخی با توجه به خواست و عالقه مردم و میراث فرهنگی()O16 احداث پارك و فضاهای عمومی با وجود فضاهای باز در محله()O17 تولید و فروش صنایع دستی ،طر حها و تولیدات مناطق مختلف در محدوده()O18 ریزدانگی و فشردگی بافت مرکزی و ایجاد معضل در مواقع کمکرسانی()T1 عدم وجود ایمنی کافی برای عابران پیاده در گذرها()T2 پایین بودن سطح امنیت اجتماعی در محله()T3 باال بودن نرخ بیکاری()T4 مهاجرت سا کنان اصیل و قدیمی از این بافت تاریخی و از بین رفتن ارزشها ،خاطرات جمعی ،هویت و حستعلق خاطر افراد()T5
 وجود فضاهای بالاستفاده و مخروبه و امکان تبدیل شدن آنها به مکانهای تجمع بزهکاران و بروز آسیبهایاجتماعی()T6
 عدم جذب مخاطب از خارج بافت به علت معضالت اجتماعی محدوده ()T7 امكان تخریب آثار تاریخی فرهنگی در اثر توسعه و تكمیل شبكه خیابانها ()T8 عقب ماندن توسعه فضای شهری در محله در صورت ادامه وضع موجود()T9 عدم نمایانی عناصر تأثیرگذار و شاخص با فرسودگی بافت این محدوده و نگاه بازسازی به جاینوسازی و بهسازی به بافت مسكونی و باارزش این محدوده()T10
 -رویكرد تخریب و بازسازی به عنوان رویكرد غالب مسئوالن و شهروندان نسبت به بافت محدوده()T11

مجموع

با توجه به ستونهای  1و  2مجموع امتیاز نهایی برای عوامل درونی
و بیرونی به ترتیب  2/73و  2/88است که نشان میدهد بافت
از نقاط قوت نتوانسته بهرهبرداری الزم را نماید و یا در استفاده از
فرصتها و موقعیتهای خود تالش کند ،همچنین نتوانسته از
عواملی دوری گزیند که موجب ضعف و تهدید آن میشود .بنابراین
بافت در وضعیتی میانی قرار دارد که میتوان با تدوین راهبردهایی
برای رفع مسائل آن برآمد.
 .4.3تدوین چشمانداز برای بافت تاریخی شهر رشت
برایسون معتقد اســت « چشمانداز توصیف روشــن و فشردهای
اســت از سیمایی که شهر در آینده و پس از به فعلیت درآمــدن
کلیه توانهای بالقوهاش پیدا مـیکــنــد»( .)Golkar, 2015بر این
اساس و پس از شناسایی توانهای بالقوه بافت تاریخی رشت و

ضریب اهمیت

رتبه

امتیاز نهایی

0.054
0.05
0.04
0.05
0.04
0.05
0.04
0.04

4
3
3
3
3
3
3
3

0.216
0.15
0.12
0.15
0.12
0.15
0.12
0.12

0.04

3

0.12

0.04
0.054
0.04

3
4
3

0.12
0.216
0.12

0.05

4

0.2

0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.013
0.013
0.013
0.013

3
4
4
3
3
1
1
1
1

0.12
0.16
0.16
0.12
0.12
0.013
0.013
0.013
0.013

0.013

1

0.013

0.027

2

0.054

0.013
0.027
0.013

1
2
1

0.013
0.054
0.013

0.02

2

0.04

0.02
1

2

0.04
2.88

محدودیتهای فــراروی آن در قالب عوامل چهارگانه  SWOTبه
ارائه چشمانداز آن به شرح زیر پرداخته میشود:
بافت تاریخی رشت بافتی است سرزنده از نظر اجتماعی ،پررونق از
نظر اقتصاد محلی و هویتمند و پیادهمدار از نظر کالبدی_فضایی
و دوستدار گردشگران تاریخی و فرهنگی از سراسر دنیا که در آن
مردم ،محور اصلی برنامهریزی توسعه گردشگری بوده و با مشارکت
نهادهای محلی ،برند شهر رشت در سطح ملی محسوب میشود.
 .4.4تعیین موقعیت راهبردی توسعه گردشگری در بافت تاریخی
رشت
نمودار راهبردی و راهنمای تدوین راهبردها ،بخشهای مختلف
سیستم را در چهار قسمت جدا گانه قرار میدهد (تصویر شماره.)2
نــمــودار راهــبــردی و راهنمای تدوین راهبردها بــراســاس استقرار

دادهها در دو بعد اصلی شکل میگیرد:
-1جمع امتیاز نهایی جدول ارزیابی عوامل درونی که بر روی محور
Xها نشان داده میشود.
-2جمع امتیاز نهایی جدول عوامل ارزیابی بیرونی که بر روی محور
Yها نشان داده میشود.
در ماتریس استراتژیها و اولویتهای اجرایی ،این نمرات در یک
طیف دو بخشی قوی ( 2/5تا  )4و ضعیف ( 1تا  )2/5طبقهبندی
میشود .در این ماتریس چنانچه موقعیت مــورد مطالعه از نظر
نمرات عوامل درونــی و بیرونی در ناحیه نخست نمودار باشد،
استراتژی توسعهای ( ،)SOا گــر در ناحیه دوم باشد ،استراتژی
رقابتی( ،)STچنانچه در ناحیه سوم باشد ،استراتژی محافظه
ک ــاران ــه( )WOو سرانجام ا گــر در ناحیه چــهــارم بــاشــد ،استراتژی
تدافعی( )WTپیشنهاد میگردد.در تصویر شماره 2با توجه به امتیاز
نهایی عوامل درونی و بیرونی ،موقعیت راهبردی محدوده مورد
مطالعه در ناحیه نخست نمودار تعیین میگردد که متناسب با آن

راهبردهای توسعهای( )SOانتخاب خواهند شد.
مجموعه راهبردی  SOاز تقابل نقاط قوت درونــی و فرصتهای
بیرونی به وجود آمده و عناصر راهبردی منتج از آن ،براساس این
فرض میباشد که هر پدیدهای از نقاط قوت خویش در راستای
بهرهمندی از فرصتهای موجود استفاده مینماید .بدین ترتیب
این مجموعه راهبردی کمک مینماید تا پدیده مورد مطالعه از
نقاط قوت خود به منظور بهرهمندی هر چه بیشتر از فرصتهای
موجود از ســوی محیط خارجی استفاده نماید و به ایــن شکل
توانمندیها و فرصتهایش را به حدا کثر برساند .در این مجموعه
ّ
مفهوم حدا کثر_ حدا کثرسازی هر دو عمل مد نظر است و عمدتا
شامل استراتژیهای رقابتی یا تهاجمی مـیبــاشــد(Panahandeh
 .)kahah,2007بر این اساس هفت راهبرد از در کنار هم قرار دادن
مجموعه نقاط قوت و فرصتهای فراروی بافت تاریخی شهر رشت
تدوین و به شرح جدول شماره  4ارائه شد.
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شکل : 2تعیین موقعیت راهبردی بافت تاریخی رشت

راهبرد نخست

ایجاد جاذبههای گردشگری نو و متفاوت با احیای سنتهای آیینی و بومی بافت و ارائه به گردشگران

راهبرد دوم

بهسازی بناهای تاریخی با تزریق فعالیتهای جاذب برای مخاطب بیرونی

راهبرد سوم

اولویت بخشی به حركت پیاده با تعریف محور بازار_ – خواهر امام – زرجوب

راهبرد چهارم

بهرهگیری از جاذبههای طبیعی رودخانه زرجوب در راستای توسعه گردشگری و بازتولید فضای شهری

راهبرد پنجم

استفاده از کارشناسان و مردم بومی برای برنامهریزی توسعه گردشگری فرهنگی

راهبرد ششم

حفظ خاطره و هویت ارزشهای اصیل فرهنگی -اجتماعی ،در عین توجه به نیازهای امروزی

راهبرد هفتم

توسعه تأسیسات گردشگری مانند ایجاد هتل  ،رستوران و...

 .4.5تدوین سیاستها و برنامههای اقدام براساس راهبردهای
هفت گانه
بــا مشخص ش ــدن موقعیت راه ــب ــردی بــافــت تــاریــخــی رش ــت و
تدوین راهبردهای توسعه به منظور بازآفرینی آن از طریق توسعه
گردشگری فرهنگی ،در ادامه به ارائه سیاستها و برنامههای اقدام
برای پیادهسازی راهبردها پرداخته میشود(جدول شماره .)5

 .4.6ارائــه نقشه فضایی برنامه اقــدام محوطهسازی بناهای
تاریخی و پروژههای پیشنهادی فضاهای برگزاری رویدادهای
آیینی و بومی
به منظور ارائه تصویری دقیقتر و واقعیتر از پیشنهادهای برنامه
راهــبــردی توسعه گــردشــگــری در بافت تاریخی رشــت بــا رویکرد
بازآفرینی ،در این بخش به ارائه برنامههای اقدام در محدوده مورد
مطالعه پرداخته میشود.

برنامهریزی راهبردی گردشگری شهری با رویکرد
بازآفرینی فرهنگ مبنا در بافتهای تاریخی

جدول شماره :4فهرست راهبردهای تدوین شده

جدول شماره :5راهبردها ،سیاستها و اقدامات پیشنهادی در چارچوب بازآفرینی فرهنگ مبنای بافت تاریخی شهر رشت
راهبرد

سیاست

اقدام

ایجاد جاذبههای گردشگری نو و متفاوت
بااحیای سنتهای آیینی و بومی بافت و
ارائه به گردشگران

ت ــق ــوی ــت عـ ــوامـ ــل زم ــی ــنــهس ــازماندگاری بیشتر گردشگر مانند
رستورانهای محلی و مغازههایی
کــه در آنــهــا کــاالهــا و محصوالت
سنتی محله ارائه میشود.
 پیشبینی مــکــانهــایــی بـ�رایبرگزاری رویدادهای فرهنگی مثل
تئاترها و نگارخانههای عمومی،
گــالــریهــا ،ســال ـنهــای کنسرت،
کــتــابــخــان ـههــا و نــمــایــشــگــاههــای
موقت
 وا گـ ــذاری مدیریت امــور محلهبــه سا کنان آن و افــزایــش ضریب
م ــس ــئ ــول ــیــتپ ــذی ــری افـ ـ ـ ــراد در
برنامهریزیهای گردشگری
 برنامهریزی در جهت افزایشمــتــوســط اق ــام ــت گ ــردش ــگ ــران از
طریق برگزاری برنامههای متنوع
فرهنگی ،هنری و جشنوارههای
مــحــلــی ،جــشــنــوارههــای بــهــاره و
تابستانه
 بهرهمند کــردن جامعه میزباناز ســود حاصله از ورود گردشگر
به محله که نوعی انگیزه را در آنها
برای پذیرش جامعه میهمان به
وجود آورد
 آم ـ ــوزش فــرهــنــگــی-اجــتــمــاعــیبه مــردم منطقه در جهت شیوه
برخورد مناسب و همچنین ایجاد
رضایتمندی معقول در ارتباط با
گردشگران
 اولویت حرکت پیاده بر سواره درطراحی مسیر گردشگری
 آ گاهسازی سا کنان از ارزشهایمیراثی و هویتی بافت و اهمیت
اجتماعی و اقتصادی برای انان
 توسعه فضاهای مکث و تعاملاجــتــمــاعــی در حــاشــیــه رودخــانــه
زرچوب
 پیادهراهسازی محورهای دارایقابلیت و تجهیز آن
 رونق بخشی فعالیتی به مکانه ــای تــاریــخــی و مــذهــبــی ضمن
حفظ هویت کالبدی آنها
 تدوین طــرح نمای ویــزه بافتتاریخی

 حفاظت و نگهداری از ساختمانهای قدیمی و سبکهای معماریکه تأثیر زیادی بر کیفیت زیبایی شناسی و هویتمندی محله دارند به
خصوص حمام حاجی و خانه ابریشمی.
 بــرگــزاری نمایشهای محلی و موسیقیهای خیابانی در بافت ،درفصول مختلف در کافه رادیو.
 برگزاری جشنوارههای صنایعدستی به ویژه در فصول رکود گردشگر وارائه دستسازهها و خورا کیهای اصیل گیالنی در خانه فرهنگ گیالن.
 استقرار بخشی از راستههای محصوالت صنایعدستی و مایحتاجاصلی شهر در مکانهای تاریخی.
 تقویت کالبد و عملکرد بــازار ساغریسازان و حمایت از محصوالتگردشگری آنان از طریق معرفی و فروش در جشنوارهها و رویدادهای
گردشگری در فضاهای تاریخی محله.
 اجرای مراسم و جشنهای سنتی شهر رشت در جهت جذب گردشگرداخلی و خارجی مثل الفــنــدبــازی ،کشتی گیلهمردی در عرصههای
عمومی و فضاهای باز بافت از جمله در محوطه خانه فرهنگ گیالن.
 ترکیب متعادل کاربریها و تسهیالت ویــژه گردشگر از جمله ترکیبمــرا کــز اطــاعرســانــی ،خــریــد ،صنایع دســتــی ،اســکــان بــا کــاربــریهــای
تفریحی فرهنگی گردشگری(نمایشگاه ،موزه ،خانه هنرمندان و  )...در
محورهای مشخص.
توسعه و محوطهسازی اراضی پیرامونی بقعهها و امامزادهها به خصوص
امامزاده خواهر امام.
 معاصرسازی برخی از خانههای بــاارزش قدیمی و تاریخی به موزه وگالریهای هنری مانند خانه ابریشمی ،خانه سمیعیها و . ...
 احــداث مسیرهای ویــژه دوچــرخــه با امكانات مــورد نیاز در مــوازاترودخانه زرجوب.
 پیادهراهسازی محور بازار تاریخی تا رودخانه زرچوب با استقرار مبلمانشهری مــورد نیاز استفاده كنندگان از فضاهای همگانی (نیمكت،
آبخوری ،سطل زباله و .)...
 تغییر کاربری بناهای نیمه تخریب شده یا فرسوده به کاربری هایموردنیاز محدوده به ویژه فضای سبز.
 احداث فضاهای پذیرایی و اما كنی با جاذبههای طبیعی و مصنوعیگردشگری در حریم رودخانه.
 استفاده از مصالح موجود در محل (مصالح بومی) در ساماندهیپیادهروها.
 هماهنگ ساختن مصالح جدید با مصالح غالب و متناسب با روحیهفضا در قالب طرح نمای ویژه بافت.
 حفظ پیوستگی و هماهنگی خط آسمان و نمای ساختمانهایجدید با ساختمانهای ارزشمند معبر.
 اســتــقــرار كــاربــریهــای فــعــال در شــب در مــحــل گــرههــای اصــلــی باعملکردهای مذهبی ،تجاری و تفریحی.
 جلوگیری از ایجاد گوشههای متروك ،خلوت و ناامن در طول معابر بااستقرار كاربریهای فعال یا نورپردازی و ایجاد دید به آنها.
 ملزم نمودن مالكان به اجرای نمای سوم ساختمانها و جلوگیری ازتبدیل آنها به فضاهای بیدفاع شهری و محل نصب پوستر و اعالمیه در
قالب طرح نمای هویتمند بافت.

بــهــســازی بــنــاهــای تــاریــخــی ب ــا تـ�زریـ�ق
فعــاــل�یــ�تهــای جـ ــاذب بـ ــرای مخاطب
بیرونی
اولویت بخشی به حركت پیاده با تعریف
محور بازار – خواهر امام – زرجوب
بهره گیری از جاذبههای طبیعی رودخانه
زرجــوب در راستای توسعه گردشگری و
بازتولید فضای شهری
استفاده از کارشناسان و مردم بومی برای
برنامهریزی توسعه گردشگری فرهنگی
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حفظ خاطره و هویت ارزشهــای اصیل
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برنامهریزی راهبردی گردشگری شهری با رویکرد
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توسعه تأسیسات گردشگری مانند ایجاد
هتل ،رستوران و...
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نقشه شماره :4معرفی فضاهای دارای قابلیت توسعه گردشگری تاریخی از طریق استفاده از پتانسیلهای طبیعی و تاریخی موجود در محله

 .5نتیجهگیری
در این مقاله تالش شد تا فرایند بازآفرینی فرهنگ مبنا در بافت
تاریخی شهر رشت با رویکرد برنامهریزی راهبردی گردشگری شهری
ارائه شود؛ متون نظری در دنیا از رهیافت گردشگری فرهنگی به
عنوان کاتالیزوری قابل اتکاء در برنامههای بازآفرینی فرهنگ مبنا
یاد میکنند و تجارب موفق نیز نشان داده که با استفاده از آن

تابستان 1397

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

برنامهریزی راهبردی گردشگری شهری با رویکرد
بازآفرینی فرهنگ مبنا در بافتهای تاریخی

در نقشه شماره 4فضاهای دارای قابلیت برای توسعه فعالیتها
و بــرنــامـههــای گــردشــگــری معرفی شــدهانــد .پنج م ــورد نخست
فضاهای تاریخی مناسب برای محوطهسازی و اجرای برنامههای
جشنوارهای و رویدادهای گردشگری تاریخی و فرهنگی میباشند.
بازار ساغریسازان با ارتقای عملکردی میتواند زمینه رونق اقتصاد
محلی محصوالت سنتی و بومی را فراهم آورد .فضاهای شماره 8
و  9نیز عرصههای دارای قابلیت برگزاری جشنوارههای فصلی و
اجرای مراسمات و آیینهای بومی شهر میباشند .همچنین یکی از
محورهای دارای قابلیت در بافت ،محدوده بازار تا رودخانه زرچوب
است که میتواند با کفسازی و تجهیز آن به مبلمان شهری به
توسعه محورهای گردشگری و فعالسازی ظرفیتهای گردشگری
رودخانه زرچوب به عنوان پشتیبان توسعه فعالیتهای گردشگری
این رودخانه کمک کند(فضای شماره .)10

میتوان به رونق اقتصاد محلی در عین صیانت از میراثهای هنری
و فرهنگی جوامع محلی دست یافت .چنانکه باست در مرور تاریخی
خود از نقش فرهنگ و هنر در بازآفرینی شهری بریتانیا نتیجهگیری
میکند ،نقش اجتماعی فرهنگ و هنر در بهبود انسجام و همگرایی
اجتماعی نقش مهمی در حفظ آداب و ُسنن فرهنگی جوامع سا کن
در بافت قدیمی دارد.
مــوضــوع بعدی کــه در م ــرور متون مرتبط بــا بازآفرینی از طریق
گردشگری فرهنگی به عنوان موضوع کلیدی مهم به نظر میآید،
درگیر کردن جوامع محلی از طریق ایجاد فرصتهایی برای ارائه
هنرهای بومی و قومی خود به گردشگران به عنوان عاملی مهم
در تضمین موفقیت و پایداری رهیافت گردشگری فرهنگی است؛
تجارب مختلف نشان دادهاند که مداخله دولت در چارچوب ایجاد
فرصتهای اشتغالزایی در این زمینه باید کنترل شود و چنانچه
دولت تبدیل به یک کارفرمای بزرگ با رویکرد تعریف پروژههای
بزرگ ،هر چند با رویکرد فرهنگ مبنا شود ،مشارکت مردمی در این
فرایند تضعیف شده و برنامههای بازآفرینی پایداری خود را از دست
خواهند داد.
نتایج تحقیق در مورد شهر رشت نیز نشان داد که بافت تاریخی
آن تعدادی از الزامیترین زیرساختها بــرای توسعه گردشگری
فرهنگی از جمله منابع فرهنگی و رویدادهای فرهنگی را داراست
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،امــا در عین حــال همانگونه که چــیــاردی و هانیگان معتقدند
 جدایی آن از مرا کز جدید شهری و وجود فضاهای،فرسودگی بافت
رها شده و بیدفاع که در بافت محدوده زاهدان شهر رشت نیز به
 از جمله موانع توسعه این نوع گردشگری و،وفور یافت میشوند
ُ ً
 با در.طبیعتا کند شدن فرایند بازآفرینی آن محسوب میشوند
نظر گرفتن این محدودیتها و با تکیه بر ظرفیتهای بافت مورد
 چشمانداز توسعه گردشگری آن ارائه و سپس با مشارکت،مطالعه
 به هفت راهبرد اساسی در این خصوص،کارشناسان آ گاه از موضوع
 ایــن راهبردها نشان میدهند که فرایندهای.دســت یافته شــد
رایج برای توسعه گردشگری نارکارآمد بوده و برای ایجاد تحرک در
برنامههای بازآفرینی فرهنگ مبنا باید برنامهای منسجم و عملگرا
با راهبری فرهنگ و هنر بومی و درگیر کردن مردم سا کن طراحی
 همزمان با این موضوع حفظ خاطره و هویتمندی.و اجرا شود
 به.ارزشهـ ــای اصیل بافت نیز باید هــمــواره مــد نظر قــرار گــیــرد
،منظور دستیابی به چشمانداز بافت و اجرایی نمودن راهبردها
 ارائه و سپس نقشههای حوزهها،سیاستها و برنامههای اقــدام
 ارائه5 و فضاهای دارای قابلیت تدوین شدند و در جدول شماره
 فضای فرهنگی و تاریخی دارای قابلیت توسعه10  همچنین.شدند
گردشگری تاریخی از طریق استفاده از پتانسیلهای طبیعی و
.)4 تاریخی موجود در محله شناسایی شدند (نقشه شماره
نتایج این تحقیق نشان میدهد که بازآفرینی بافتهای تاریخی با
رویکرد گردشگری شهری در شهرهای ایران به طور عام و در شهر
رشت به طور خاص همزمان با این که به دلیل فرصتهای منحصر
شماره بیستوهفت به فردی که بافتهای تاریخی چه از منظر جاذبههای کالبدی و
 معماری و چه از منظر آیینها و سنتهای قدیمی ممکن است1397 تابستان
ف ــص ــل ــن ــام ـ
 اما کمبودهای شدید زیرساختهای گردشگری و،ـه داشته باشد
پژوهشی-علمی
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