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برخي  لندنِر؛ ساكنان  يا  ژنِور  پاريزين،  نيويورِكر، 
شهرها براي خود هويت وي ژه شهري قائل اند، آكنده 
از حس تعلق به فرهنگ، تاريخ، جغرافياي آن شهِر 

بخصوص. 
لحاظ  به  شهرها  برخي  كه  اينجاست  واقعيت 
تاريخي و يا اجتماعي و يا كاركردهاي اقتصادي 
تأثير  شهروندانشان  بر  كه  دارند  شخصيتي  چنان 
سايه  زير  در  شهر  آن  شهروندان  و  گذارند  مي 
خاص تر  شكلي  هويتشان  جمعي،  شخصيت  آن 
مي گيرد. به اين معنا كه نه تنها شهروندان در طول 
سده ها شهرهاي خود را مي سازند كه هويت شهر 
نيز بر آنان تأثيري متقابل مي گذارد. زنده ياد رضا 
ارحام صدر، هنرمند اصفهاني زماني گفته بود اگر 
توانستند منارجنبان را از اصفهان به تهران منتقل 
كنند، ارحام را هم خواهند توانست از اين شهر جدا 
كنند. برخي نيز معتقدند اگر اصفهان با سي و سه پل 
و چهارباغش شناخته مي شود با ارحام صدرش 
رابطه  در  پيوستگي  اين  شود.  مي  شناخته  نيز 
ميان يك شهر و يك شهروند بويژه در شهرهاي 
صاحب هويتي چون لندن، نيويورك، توكيو و يا 
ارحام  ناپذير.  انكار  است  واقعيتي  اصفهان  همين 

صدر، هر روز در چهارباغ اصفهان اجراي نمايش 
وارد  را  تماشاگران  نمايش هاي خود،  در  داشت، 
ديالوگ داستان مي كرد و پيش و پس از اجراها 
ميان  در  چهارباغ  هاي  مغازه  يا  و  پياده روها  در 
تعامل داشت.  و  آنها گپ و گفت  با  و  بود  مردم 
را  تأثير  بيشترين  اصوال  كه  است  تعامالت  اين 
بر شخصيت و هويت جمعي مي گذارد، آن هم در 
خياباني با تاريخي كه براي 400 سال پاتوق هاي 
ميزباني  مختلف  انواع  به  را  شهر  مردمان  جمعِي 

كرده است.  
هويت به معناي تحت اللفظي »او بودن« است و 
هويت  انگليسي  معادل  بودن«.  »خود  تعبيري  به 
identity از ريشه iden در زبان التين به معنای 
ويژگي هاي  است:  شده  گرفته  بودن«  »يكسان 
»يكسان و مشابه« كه گروهي را از گروهي ديگر 
متمايز مي كند. هويت يك مفهوم نظری پايه اي و 
در عين حال متفاوت در حوزه هاي مختلف است. 
از اين رو مي توان در باب هويت اجتماعي، هويت 
كرد.  مطالعه   ... و  قبيله اي  قومي  هويت  سياسي، 

موضوع بحث ما اما هويت شهري است.
بحث هويت شهري بسيار پيچيده است. هر شهري 

در طول تاريخ در يك روند تكويني با عوامل مهم 
اقليمي، تاريخي و سياسي صيقل يافته و تا به اينجا 
داده اند.  را شكل  يكديگر  و  آمده  با شهروندانش 
هرچه پيوند شهر با تاريخش بيشتر و پيوسته تر 
باشد، از اصالت بيشتري برخوردار است و هرچه 
شهر اصيلتر باشد داراي هويتي برجسته تر خواهد 
بود. اين هويت مي تواند زيست شهري سالم تر و 
رقابتي  زمانه  اين  در  آورد.  فراهم  را  باثبات تري 
نيز ميان شهرها در گرفته است تا هويت خود و 
به تعبيري شخصيت خود را در عرصه جهاني از 
پرده برون اندازند. يكي از نمودهاي تأثير هويت 
را امروزه مي توان بر صنعت جهاني گردشگري هم 
را  اقتصادي  رونق  است  ممكن  كه  تبعاتي  و  ديد 
براي آن به ارمغان آورد. در چنين زمانه اي  است 
كه بحث هويت شهري در مديريت شهري بيش از 
هميشه پررنگ تر شده و در كشور ما سياست هايي 
جهت  در  اخير  دهه هاي  در  ها  شهرداري  كه 
مخدوش سازي هويت هاي شهري به كار بسته اند به 
مثابه حسرت هاي بزرگ جلوي چشم شهروندان 

ظاهر شده است.
سردبير
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به دنبال تعريفي از اصفهاني بودن

▲ دکتر مهدي کيوان

اصفهان، تحصيل كرده  دانشگاه  تاريخ  استاد  كيوان،  دكتر مهدي 
دانشگاه دورهام انگلستان در دهه 1970 است، و اين باور كه 
دانشگاه بايد توليد فكر كند، با شخصيت دانشگاهي اش عجين 
شده است. بر همين نام و نشان، او هنوز آموزگار است، از آن 
دست آموزگاراني كه درس انديشيدن مي دهند، درس نگاه كردن 
و درس درك كردن و چقدر غنيمت است... ساعتي در محضر او 
بودن. در اين گفت و گوي كوتاه در خصوص شهر، او از مفاهيمي 
گفت كه همچون ساير ديدگاه هايش از عنصر تازگي مملو است 

و مهمتر اينكه الهام بخش اند. تعابيري چون »احترام« و »پايبندي« 
را اينك او در ساحت روابط شهروندان و شهر به كار مي برد؛ اين 
ايده كه »احترام به شهر؛ احترام به انسان است« و اينكه »محالت 
ما، و شهرهاي ما ديرزماني همچون تكيه گاه هاي ما در زندگي 
بوده است، تا نقش خود را براي پايبندي ما به زندگي ايفا كنند.« 
براي پاسخ به اين پرسش كه اصفهاني بودن، چه مفهومي است و 
يك شهروند اصفهان چه مسئوليتي دارد، چه كسي بهتر از دكتر 

مهدي كيوان؟

گفتگو  از:
احمدرضا جلوه نژاد
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 کل اصفهان يک موزه است 
و جايي است که وزير فقید 
فرهنگ فرانسه آقای آندره 

مالرو در کتاب »ضدخاطرات« 
می گويد: »وقتی به ونیز رفتم 

به ياد اصفهان و اين شهر 
فیروزه ای افتادم.« 

شهرگاه: جناب آقاي دکتر کیوان! از حضورتان يک پرسش کلي 
داريم: اصفهاني بودن يعني چه و يک شهروند اصفهاني چگونه 
مي تواند خودش را در نسبت با اين شهر تعريف کند و اين 

اصفهاني بودن چه مسئولیتي بر دوش او مي گذارد؟
دكتر كيوان: ابتدا روشن كنيم اين شهر اصفهانی كه مي خواهيم درباره اش 
سخن بگوييم، منظور ما از نظر معماری و ساختمان سازی اش نيست. به 
هر حال چه قبل از جمهوري اسالمي و چه در اين سال ها، خيابان هايي 
عريض، اتوبان ها، مترو و از اين دست ساخته شده، اما اينها نشانه ي 
به اصطالح شهرنشينی نيست، اينها تكنولوژی است. مسئله شهرنشينی 

عبارت است از مكان هايی كه پايگاه فكری و فرهنگی است. 
نوه من نشاط روضاتيان در حدود دو هفته پيش در شهر لندن دعوت 
شده بود و عكس هاي ساختمان شيمی را توسط موبايل برايم فرستاد. 
شما تعجب می كنيد كه خانه شيمی شهر لندن سال 1650 ساخته 
شده است، يعنی در حدود 470 سال قبل و اين ساختمان را به همان 

صورت نگه داشته اند. 
شهری كه من در انگليس در آن درس خواندم، شهر دورهام بود نزديك 
به نيوكاسل و اين شهر دانشگاهش سومين دانشگاه معتبر انگلستان بعد 
از آكسفورد و كيمبريج است و عجيب است كه كتابخانه ای به نام 
»پَلِس گرين« دارد كه اين و ميدانش به سال 1490 برمي گردد؛ يعنی 
دو سال قبل از  كشف آمريكا كه 7 يا 8 طبقه در داخل زمين رفته اند 
اما ظاهر را همچنان حفظ كرده اند. در ايرلند يك تكه از ديواری باقي 
مانده كه اين ديوار در زمان رومی ها در حدود 1800 سال قبل ساخته 

شده و چون ايرلند بناي باستاني ديگري ندارد اين را حفظ كرده اند. 

می خواهم بگويم شهروند بودن )از يك جنبه( معنايی دارد و آن اين 
است كه اين چيزها را پاس داشته و گرامی بدارد. يعنی توجه داشته 
باشد كه اصال كل اصفهان يك موزه است و جايي است كه وزير فقيد 
فرهنگ فرانسه آقای آندره مالرو در كتاب »ضدخاطرات« می گويد: 

»وقتی به ونيز رفتم به ياد اصفهان و اين شهر فيروزه ای افتادم.« 
اين ها شعار نيست، اينها غوغاساالری نيست. در ايتاليا برج كج پيزا 
در خطر بود؛ سالها تالش كردند و باالخره موفق شدند تا از خم شدن 
بيشتر برج پيزا جلوگيری كنند و حاال بگذريم از درآمدی كه بابت 
گردشگري عايدشان مي شود، مسئله مهمتر در واقع اين احترامي است 

كه به اين بنا گذاشتند. 
در كشوری كه ساختمان های قديم را خراب می كنند، بزودي آدم ها 
را هم خراب می كنند و اصالت ها و ريشه ها را هم پايمال مي كنند و 
از بين مي برند. آن وقت ما براحتی چهارباغ را به اين صورت امروز 

انداختيم كه مترو را از زيرش بگذرانيم. 
... اين ها را كوچك نشماريد. نگوييد كيوان غم نان ندارد، نه ... اين ها 
وظيفه من است. البته همه ما يك نيازمندي هاي عمومي داريم كه بايد 
براي آن تالش كنيم و دولت نيز وظيفه دارد آنها را تأمين و شرايط را 
فراهم كند. اما بعدا هركدام از ما يك مسائل شخصی هم داريم. تمام 
قبيله من عالمان دين بودند. دين به معنای شريعت و شريعت يعنی راه، 
راهی كه ما را از باال به آب می رساند. بنابراين من به يك خانواده 

فرهنگي تعلق دارم و بايد فرهنگي باشم. 
از اينها گذشته من متعلق به يكی از قديمی ترين محالت اصفهان هستم. 
كوي درويشان، محله اي كه شاردن در كتابش به آن اشاره می كند و 
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موقعيت آن در خيابان طالقانی كنوني، يا خيابان شاه است. يكی 
از بزرگترين اشتباهاتی كه شهرداری كرد و آن وقت من نماينده 
دانشگاه در شورای نام گذاری شهر بودم و به اينها گفتم اين اسم 
شهدا را روی كوچه ها نگذاريد. اول اينكه نام شهيد را پايين نياوريد 
و يك كوچه ي باريك را به نام شهيد نام نگذاريد. يك ستون 
عظيمی بنا كنيد و اسم شهدا را روي آن حك كنيد و اين خيابان 
شاه را بگذاريد، خيابان شاه باشد. خيابان درب كوشك را بگذاريد 
درب كوشك باشد، كوچه باقالی فروش ها و پنبه زن ها را همين 

بگذاريد، بماند. اين ها شناسنامه های ما اصفهانی هاست. 
باري مي گويند يكي از شعب دراويش در اين خيابان بوده است و 
شاردن از آن به نام نارون درويشان می نويسد. اين حس هنوز با 
من هست كه در جايی زندگی كرده ام و پرورش يافته ام كه در 450 
سال قبل عده ای از دراويش به نام دراويش نارونی در آنجا بودند 
و من يادم است هنوز 10 سالم نشده بود كه تقريبا آخرين دراويش 
را مي ديدم كه ايام سوگواری و ايام نوروز كنار چهارراه تكيه جمع 
می شدند، نارنج می آوردند و شعر علی می خواندند و پرده داری 

می كردند. اينها همه قابل بحث است. 
خود اين تكيه نه اين است كه به معنای قبرستان باشد. هر محله 
يك تكيه داشته است، جايی بوده كه مردم آن محل بر آنجا تكيه 
داشته اند. تكيه به معناي تكيه گاه است، همانطور كه اصفهان و ايران 
تكيه گاه من است. حتي زماني پول ملي ما هم يكي از تكيه گاه هاي 
ما بود. من در سال 1355 در انگلستان بودم به اسكاتلند می رفتم 
و در راه، بی پول شدم. رئيس كتابخانه دانشگاه ما، با ما همراه 

بود. گفت پول ايرانی داری؟ پول هزار تومانی ايرانی را گرفت 
و در بانك روستا در »كانتری سايد ُرد« آن را به ازاي هر پوند 
11 تومان تبديل كرد، اما امروز وقتی پول ما ارزش ملی اش را از 
دست داده است، ديگر من به خارج نمی روم برای اينكه می دانم 
در فرودگاه می گويند شما برو كنار بايست تا تو را بازرسی كنيم! 

يك مقداری از زندگانی های ما همين ها بوده است و ما با آنها 
پايبند  به زندگي  را  انسان  كه  تكيه گاه هاست  اين  بوديم و  زنده 
مي كند. زندگی مگر چيست؟ به قول شاملو زندگی يك اتفاق است 
اما مرگ يك واقعيت. يك اتفاق می افتد، پدر و مادر ما ازدواج 
مي كنند و ما به دنيا می آييم، اما مرگ يك امر حتمی است. اين 
زندگی همين است كه هست. وقتی حافظ می گويد بايد انسان نو 
شود و »آدمي در عالم خاكي نمی آيد به دست/ عالمي ديگر ببايد 
ساخت آنگه آدمي«....خب ما اين شعر را بايد سرلوحه خودمان 
قرار دهيم. پس در زمان حافظ هم او با تمام محدوديت فكری كه 
داشته است با تمام تعلقی كه به ايران و شيراز داشت و حاضر نشد 
دعوت پادشاه بنگال را قبول كند اما قبول داشت كه عالمی ديگر 
ببايد، آنگه آدمي. شايد تا به حال اين تعبير او را هيچ كس نكرده 

باشد. اين به نظرم يعنی مدرنيته و نو شدن. 
 

شهرگاه: نوع نگرش و نحوه انديشه اصفهاني هاي اصیل به 
نظر خاص و متفاوت مي آيد و اين موضوع بر شکل شخصیتي 
بیشتر طرفدار محافظه کاري اند،  تأثیر گذاشته است.  آنها 
نگاهي ژرف بین دارند و در کار و عمل کم نقص، زيرک، خالق 

تکیه نه به معنای قبرستان 
است. هر محله يک تکیه 

داشته است، جايی بوده که 
مردم آن محل بر آنجا تکیه 

داشته اند. تکیه به معناي 
تکیه گاه، مانند من که اصفهان 

و ايران تکیه گاه من است. 
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و تأثیرگذارند. اصفهاني ها در مواجهه با مدرنیته هم گرچه 
سختگیر اما اهل بده بستان هستند. اين خصوصیات حتما در 
گذار از تاريخي طوالني و پرفراز و نشیب چنین صیقل خورده 

و به اين شکل درآمده است. اينطور نیست؟
دكتر كيوان: اصفهان در زمان سلسله صفوي، مركز عمده دادوستد 
بويژه دادوستد ابريشم بود، كااليي كه حكم نفت را در تجارت 
ابريشم  خريد  برای  اروپايی ها  مي كرد.  ايفا  روزگار  آن  جهاني 
را  بردگی-فئودالی مان  روحيه  كم كم  ما  و  مي آمدند  اصفهان  به 
كنارگذاشتيم و روحيه طبقه متوسط گرفتيم و اهل داد و ستد شديم. 
از اين رو اصفهان نخستين شهری است كه مردمش بورژوازی 

را درك كردند و در واقع اصفهان نخستين شهر ايران بود كه در 
آن طبقه متوسط شكل گرفت و تالرنس و رواداری و اغماض 
پيدا كرديم. اخالق بورژوايي فرقش با اخالق فئودالی در همين 

رواداري است.
اصفهان از زمان صفويه يك محله دارد به نام جلفا كه ارمنی ها 
در آنجا زندگي مي كنند. تا 15سال قبل كه به آنجا می رفتيم از 
در و ديوار جلفا بوی ارمني بودن می باريد،كوچه اي داشتيم به نام 
جويباره، يك كوچه هم داشتيم به نام كوچه زرتشتی  ها. ما در 

اصفهان در كنار هم زندگی می كرديم.
از اين رو ما اصفهاني ها نخستين مردمی هم هستيم كه با تفكر 

اصفهان در زمان سلسله 
صفوي، مرکز عمده دادوستد 
بويژه دادوستد ابريشم بود، 
کااليي که حکم نفت را در 

تجارت جهاني آن روزگار ايفا 
مي کرد. اروپايی ها برای خريد 
ابريشم به اصفهان مي آمدند 

و ما کم کم روحیه بردگی-
فئودالی مان را کنارگذاشتیم و 

روحیه طبقه متوسط را گرفتیم 
و اهل داد و ستد شديم.
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غربی آشنا شديم اما مثل ساير ايرانياني كه بعدها با اين تفكرات 
روبرو شدند، بيش از آنكه مجذوب فكر غربی شويم، شيوه ظاهر 
زندگی مردم غرب را گرفتيم و بيشتر به دنبال تمدنشان رفتيم تا 

فرهنگشان. حال آنكه غرب يعنی مدرنيته، يعني انسان نو. 
كپلر، كپرنيك و كسان ديگری بودند كه انسان نو را متولد كردند؛ 
يعنی انسان برژوآ را. و ما اصفهانی ها اولين كسانی هستيم كه با اين 

تعاريف جديد آشنا شديم. 
در اروپا در قرن چهاردهم و پانزدهم يك طبقه ای به نام طبقه 
متوسط پيدا شد و اين طبقه متوسط تعريف جديدی برای جهان 
دنيا  برای  را  تعريف جديد  اين  كه  است  اين  ما  داشت. مشكل 
نداريم و به تعريف های گذشتگانمان چسبيده ايم و آن تعريف های 

گذشتگانمان ديگر به درد نمی خورد.
اينكه می گويم ما ايرانيان اولين بار با طبقه متوسط در اصفهان آشنا 
شديم نه اين است كه اين طبقه متوسط از 400 سال پيش تاكنون 
در اين شهر دوام و قوام يافت. بلكه بايد گفت طبقه ی متوسط سِر 
زا رفت گو اينكه شكل گرفته بود. آن موقع بيشترين مردم اصفهان 
به هندوستان رفتند به اين دليل كه هندوستان آن زمان تحت سلطه 
انگليس ها بود. كتاب نصرآبادی را بخوانيد و ببينيد كه 90 درصد 
از ايرانيان كه به هندوستان رفتند برای كار تجارت، از اصفهاني 
بودند. يكی از اينها ميرزا جعفرجوال بود كه يادگارش در ميدان 
كهنه دردشت مسجدي است به نام حاج محمد جعفر كه واقعا 

ديوانه كننده و زيباست. 
بنابراين غرب زدگی ما هم از همان زمان صفويه شروع شد و اولين 

شهری كه غرب زده شده است، اصفهان بود. به اين دليل كه اصفهان 
پايتخت صفويه بود. آن موقع هر چيز قشنگ و تميزي را می گفتند 
فرنگی؛ عروسك فرنگی، كاله فرنگی و ... . ما اصفهانی ها برای 

اولين بار با اين مطالب آشنا شديم. 

اينکه ما اصفهانی ها دو سه رو 
داريم آموزه اي است که تاريخ 

به ما ياد داده است و اين است 
که اصفهانی ها عمق دارند. 

البته آن اصفهانی که در نظر 
من است و ... آن اصفهانی 
ديگر امروز وجود ندارد، آن 

اصفهانی که بیشترين تقیه را 
داشت )مانند زنان امروز که 
7، 8 نوع حجاب دارند،( آن 
اصفهانی هم به اين زودی 

خودش را ظاهر نمی کرد، چون 
از گذشته دردناکش آموخته بود

▲ يك مرد از خانواده اشراف عصر صفوي با جامه اي ابريشمين زربفت
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اين ها زيربنای اصفهان نوين است يعنی اصفهان قبل از صفويه يك 
اصفهان ديگری است. تاريخ معاصرمان از زمان صفويه شروع 
می شود و گرچه در زمان سلسله صفوی هم تا حدودي خوب 
پيش رفت اما با سقوط اصفهان به دست محمود افغان همه چيز 

خراب شد. 
اما از همين زمان كه با غرب آشنا شديم، عقب افتادگی ما هم كليد 
خورد. نه اينكه غرب عامل عقب افتادگی ما شد. من اين حرف 
شيخ فضل اهلل نوری را نمی زنم و قبول هم ندارم بلكه مي خواهم 
بگويم عقب افتادگي ما از وقتی شروع شد كه با غرب آشنا شديم، 
اما غرب را نشناختيم، فكر كرديم غرب عبارت است از كراوات، 
عينك، كت و شلوار و اينها كه بسته بندی كردند و برايمان آوردند.

به هر حال اينها صحبت از ريشه هاست كه درباره اصفهانی بودن 
برسيم.  بودن  اصفهانی  مسئوليت  به  آن  دنبال  به  بعد  تا  مي كنم 
بنابراين اين ها را می گويم كه بدانيم اگر ما اين راه ها را پشت سر 
گذاشتيم، معجزه اي اتفاق نيفتاد. در تاريخ، ما معجزه نداريم. ما از 
اين طريق بود كه با تفكر جديد بورژوآيی آشنا شديم. يكی اصفهان 
بود و يكی هم تبريز. اين دو شهر بودند كه برای اولين بار در ايران 

شهرنشينی را مزه مزه كردند. 

شهرگاه: ردپاي اصفهان پیش از صفويه را در زندگي شهري 
اصفهان چطور مي بینید؟

و  قتل عام ها  بيشترين  تاريخش  طول  در  اصفهان  كيوان:  دكتر 
كشته ها را داده است. در كتاب زبده التواريخ راجع به يك جنگ 

ميان آق قويونلوها با يكي از امراي تيموري در اصفهان می نويسند 
رودخانه زاينده رود با تمام خروشي كه دارد از طهارت افتاد. 

ديدن اين وقايع در روح ما اصفهانی ها اثر كرده و ما يادمان نمی رود 
كه اين ها در روح ما حك شده است. جناب بيهقی می نويسد تاريخ 
ايران در نوشته ها نيست و در خفايا و زوايا است؛ يعنی در پس 
پشت علت. اينكه ما اصفهانی ها دو سه رو داريم، آموزه اي است 
كه تاريخ به ما ياد داده است و اين است كه اصفهانی ها عمق 
دارند. البته آن اصفهانی كه در نظر من است و ... آن اصفهانی ديگر 
امروز وجود ندارد، آن اصفهانی كه بيشترين تقيه را داشت )مانند 
زنان امروز كه 7، 8 نوع حجاب دارند،( آن اصفهانی هم به اين 
زودی خودش را ظاهر نمی كرد، چون از گذشته دردناكش آموخته 
بود. مگر محمود افغان چه كسي بود؟ وقتی مردم اصفهان ديده 
بودند محمود افغان كه كسی مثل مالعمر رئيس امروزي طالبان 
يا بن الدن بود آمد و شاه سلطان حسين، شاه مردان، كلب آستان 
علي با آن وضع تاج پادشاهي ايران كه ايرانيان چنين مقامي را 
الهي مي دانستند از سر برداشت و بر سر او گذاشت ... اينها در 
مردم اصفهان اثر كرد. اينكه می گويم ما اصفهانی ها پيچيدگی هايی 
داريم، اين پيچيدگی ها الزاما تمامش هم بد نيست. ما مجبور بوديم 

برای بقاء ... 

شهرگاه: گذشته از تاريخش، اصفهان از آن دسته شهرهايي 
است که با طبیعتش نیز عجین است. چه خصلت هايي از 

اصفهاني ها را وامدار اين جنبه اقلیمي شهر مي دانید؟
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دكتر كيوان: تمام سفرنامه نويسان نوشته  بودند اصفهان شهری بزرگتر 
از آمستردام و الهه است. طبق گفته های خود سفرنامه نويسان تا 
زمان صفويه لندن جلوتر از اصفهان نبود. اما می خواهم بگويم 
دبيرستان  وقتی شاگرد  نبود. من  مهم  معماری اش  فقط  اصفهان 
هراتی بودم از خانه ام می آمدم، از دروازه دولت، چهلستون، ميدان 
شاه رد می شدم و از كنار سی وسه پل می رفتم هراتی و رودخانه پر 
آب بود. مسير را تا وقتی كه رودخانه زاينده رود آب داشت تا پل 
چوبی می رفتم و هرگاه كه غم داشتم به آنجا می رفتم و به ياد وقتی 
كه شاگرد دبيرستان هراتی بودم و دوباره شادمانی ام را بازمی يافتم. 

اصفهانی آن بود كه به كنار بيشه زاران زاينده رود می رفت و زاينده رود 
هم آب داشت اما به قول محمد حقوقي نگوييد زاينده رود خشكيد؛ 
بگوييد خشكاندند. خيلی تفاوت دارد اينكه زاينده رود خشكيد 
با اينكه زاينده رود را خشكاندند. ديگر، ميهمانان و مسافرانی كه 
می آيند، درمي يابند كه اين اصفهان ديگر آن اصفهان قديم نيست 
و ما اصفهاني ها ديگر آن اصفهاني هاي قبل نيستيم. بنابراين اولين 
ضربه ای كه به اصفهاني بودن كه به دنبال يك تعريف كلی از آن 

هستيم، خورد اين است كه زاينده رود را از اصفهان گرفتند.
من در تاكسی نشسته بودم و بچه ای كوچك بودم. راننده تاكسی 

 میهمانان و مسافرانی که می آيند، 
درمي يابند که اين اصفهان ديگر 

آن اصفهان قديم نیست و ما 
اصفهاني ها ديگر آن اصفهاني هاي 

قبل نیستیم. بنابراين اولین ضربه ای 
که به اصفهاني بودن که به دنبال 

يک تعريف کلی از آن هستیم، 
خورد اين است که زاينده رود را از 

اصفهان گرفتند.

چهارباغ عهد صفِوی
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يك كاست از تاج گذاشت تا بخواند، كاست خراب بود و يك 
دلم می خواست صدای  بود و گفت مدتی است كه  آنجا  جوان 
تاج را بشنوم هيچ وقت خوب نشنيدم. آقايی كنارم بود و گفت 
می خواهيد خود من بخوانم؟ گفت، شما؟ مرد گفت من تاج هستم 
و تاج كه از قضا خودش مسافر تاكسي بود و ما او را از نزديك 
نمي شناختيم شروع به آواز خواندن كرد. اينها مردمی بودند و اين 

مردمی بودن در اين معنا يكی از ويژگی های اصفهاني ها بود.
هيچ كجای ديگر، اين تعابير را راجع به اصفهاني بودن نمی شنويد. 
اين كه می گوييد مسئوليت اصفهانی بودن يعنی چه، بايد بگويم، 
مسئوليت اصفهانی بودن يعنی به زمان زيستن، به روز بودن. اين 
به روز بودن هم از زمان صفويه شروع شد اما داستان فتنه افغان 
سبب شد اين اصفهان 200 سال در فراموشی رفت و فراموشی هم 
به خاموشی انجاميد و بعد از آن بود كه باز در زمان مشروطيت 
منهای تهران، دو شهر ديگری كه در مشروطيت نقش ايفا كردند، 
اصفهان و تبريز بودند. ما اصفهانی ها در مشروطيت نقش داريم، 
سيد جمال واعظ پدر محمدعلي جمالزاده كه در باغ شاه اعدامش 
استبداد صغير  از كسانی كه در  بسياری  بود و  اصفهانی  كردند، 
كشته شدند از اصفهان بودند. حاج امين الضرب كه عمده خرج 
مشروطيت را می داد اصفهانی بود. اينها را نمی توان ناديده گرفت. 
اينكه بعدها مشروطيت از مسيرخودش جدا شد بحث ديگری 
است اما ما در مشروطيت شركت داشتيم، در ايجاد تاريخ معاصر 
ايران كه صفويه باشد، )سهم ايفا كرديم( درست است كه خطبه 
شيعه را شاه اسماعيل در 907 قمري در تبريز خواند اما صفويه در 
اصفهان صفويه شد. چرا اصفهان؟ مقداری عوارض طبيعی قشنگی 

داشت و بعد هرچه آدم مهم بود به پايتخت می آمد. اين جا صحبت 
از اصفهانی بودن فقط داشتن لهجه اصفهاني نيست. ويژگي اصفهاني 
را خيلي ها به لهجه اش مي شناسند اما آن اصفهانی كه در نظر من 
است در نگاه اصفهانی است. در نگاه اصفهانی يك ويژگي عمده 
»رواداری« بوده است. در شهر ما ساالنه چه بسا ممكن است 
صدها هزار نفر از خارج بيايند كما اينكه در زمان صفويه نيز در 
زير دروازه قيصريه اصفهان 13 مليت در بازار كار می كردند و 
باالی قيصريه اصفهان دو تصوير است يكی تصوير جنگ ايران با 
ازبكان و تصوير ديگر يك جلسه فرنگی است، يعنی خانواده اي 
اروپايی كه زن و مرد نشسته اند، با لباس فرنگی و احتماال در حال 

نوشيدن و گپ وگفت!
وقتی ما اصفهانی ها اين نقاشي هاي فرنگي  را می ديديم، اين تأثيري 
مي گذاشته كه حاال فيلم ها و تصاوير تلويزيوني مي گذارند. آن 
زمان اين نقاشی هاي بسيار جالبی بود. همين نقاشی را كسی به نام 
فان هاسلت هلندی كشيده است. اين تصاويری كه باالی قيصريه 

بوده است روی مردم تأثير می گذاشت.

از  که  صفوي،  عصر  اصفهان  براي  مي توان  آيا  شهرگاه: 
و  بود  جهان  زمان  آن  شهرهاي  مهمترين  و  بزرگترين 
ملیت هاي مختلفي در آن در تعامل بودند و تجارت دست باال 
را داشت و مردم در يک رواداري مذهبي در کنار هم زندگي 
مي کردند، اعتباري قائل شد که در ايجاد جهان مدرن سهم 
داشته است؟ آيا ما در مدرنیسمي که از اوايل قرن هفدهم در 

حال شکل گرفتن بود،، مشارکت داشتیم؟

ويژگي اصفهاني را خیلي ها به لهجه اش 
مي شناسند اما آن اصفهانی که در 

نظر من است در نگاه اصفهانی است. 
در نگاه اصفهانی يک ويژگي عمده 

»رواداری« بوده است. در شهر ما 
ساالنه چه بسا ممکن است صدها 
هزار نفر از خارج بیايند کما اينکه 
در زمان صفويه نیز در زير دروازه 

قیصريه اصفهان 13 ملیت در بازار کار 
می کردند،  باالی قیصريه اصفهان دو 

تصوير است: يکی تصوير جنگ ايران 
با ازبکان و تصوير ديگر يک جلسه 

فرنگی است، زن و مرد نشسته اند با 
لباس فرنگی و احتماال در حال نوشیدن 

و گپ وگفت
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دكتر كيوان: نمی دانم چرا اين فكر در سر شما پيدا شد كه ما 
چه سهمی در مدرنيته داشتيم؟ اصال ما حق طرح چنين سوالي 
را نداريم. ما بايد بپرسيم چه سهمی در ويرانی مدرنيته داشته ايم؟ 
برای اينكه ما چيزی به نام تحول تاريخ نداريم، حتی ما در برابر 
شريعت، طريقت را درست كرديم خيلی هم به آن می نازيم. ما 
بزرگتر از مولوی و شيخ عطار كه نداريم اما كتاب شيخ عطار تذكره 

اوليا را كه می خوانيد خنده تان می گيرد. 
مشكل ما اين است كه در دل انديشه هايی كه داريم، نرفته ايم. مدام 
گفته ايم آقای كيوان خيلی مهم است، ولي بايد شما با آقای كيوان 
سفر كنيد و ببينيد او هم يك آدمی است مانند ديگر آدم ها و فرقی 
با ديگران ندارد. مشكل ما اين است كه ما ذهنمان پر از تابو است. 
ما در درجه نخست بايد جسارت گذشتن از حد و مرزهاي ذهني 
خود را مي داشتيم تا به مدرنيته برسيم ولي حاضر نيستيم از اين 
تابوهای ذهنی عبور كنيم. حتي در دوره هايي از تاريخ معاصر كه 

فرصت آزادانديشي را داشتيم، جوانان ما به بيراهه رفتند.
نيست. زماني ديدم شكوفه های  قالب ذهنمان مدرنيته  ما اصال 
درخت وسط خانه خراب است، آن ها را چيديم سال بعد دوباره 
ديدم شكوفه هايش خراب است گفتيم تنه را می بريم و بعد دوباره 
ديديم باز هم جوانه ها خراب درآمد و بعد از ريشه درآوردم و 
درخت ديگری كاشتم و بازهم آن درخت شكوفه هايش خراب 

شد و تازه فهميدم مشكل از خاك است. 
ما  هستيم.  استاد  تخريب  در  ما  هستيم،  كن  مدرنيته خراب  ما 
پارلمان و مجلس شورا را در زمان محمدعلی شاه آورديم اما 

چه كار كرديم، دانشگاه را چه كرديم، موبايل را آورديم و ببينيد چه 
باليی سرموبايل آورديم. اغلب اختالفاتی كه بين افراد در زندگی 

زناشويی وجود دارد همين موبايل هاست. 
ما به قول بيهقی »ملت نصف و نيمه« هستيم و تا آخر راه نمی رويم، 
اگر  اينكه  برای  دارد  شناسانه  جامعه  علت  نيمه؟  و  نصف  چرا 
بخواهم همه خودمان را نشان بدهم او فرار می كند و می رود، 
مجبور هستيم آرام آرام چيزهايی بگوييم تا با ادبيات آشنايش كنيم 
كه مثل اين است كه شما در كويرلوت برويد و بخواهيد آنجا پرتقال 

بكاريد؛ قالب مدرنيته را نداريم. 
اين  كرديم،  پيدا  رواداری  و  تالرنس  يك  ما  صفويه  زمان  در 
رواداری مال قبل هم بوده است به خاطر اينكه اصفهان چندين 
بار پايتخت ايران بوده است و متأسفانه جايی كه پادشاه بوده است 
جامعه دوقطبی می شده يعنی پولورايز می شده عده ای می چسبيدند 
برابر قدرت می ايستادند. غير از شهری  به قدرت و عده ای در 
كه قدرت حاكم و پادشاه در آن نباشد آدم هايش در يك سطح 
هستند علت اينكه اصفهان دچار چنين تحوالت عظيمی می شود 
اينكه  اما  به دليل اين است كه در چندين دوره پايتخت است؛ 
بگوييم اصفهان سهمی در مدرنيته دارد اصال اينطور نيست. ما موانع 

آزاد انديشی داريم. 

شهرگاه: منظور من يک مقطع کوتاه مدت زمان شاه عباس 
بود. نه يک روند ادامه دار 500 ساله. از نگاه من، که البته 
پافشاري اي هم روي آن ندارم، در طراحي اصفهان صفوي و 

مشكل ما اين است كه ما ذهنمان پر 
از تابو است. ما در درجه نخست بايد 
مرزهاي  و  حد  از  گذشتن  جسارت 
ذهني خود را مي داشتيم تا به مدرنيته 
اين  از  نيستيم  حاضر  ولي  برسيم 

تابوهای ذهنی عبور كنيم. 
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مفاهیمي که در طرح ريزي في المثل چهارباغ مي بینیم، نوعي 
مأموريت اجتماعي نو و نوگرايي را مي بینیم که در راستاي 

همان مباحث رواداري است.
دكتر كيوان: چهارباغ ، ميدان نقش جهان و غيره... اينها يك مقوله 
است و تفكر هم يك مسئله ديگری است. در اول صحبت هايم 

را  ونيز  و  اصفهان  خاطرات،  كتاب ضد  در  مالرو  آندره  گفتم. 
مقايسه مي كند، می خواستم تو را از اين مسئله به در بياورم كه 
اساسا در شكل شهرسازی تنها چيزی كه ما از امپراطوری رم 
شرقی گرفتيم، يك قصيريه بود. كه نام اصلی اش قيصاريه است 

منصوب به قيصر.  
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وقتی ما از نظر شهرسازی صحبت می كنيم، بايد گفت ايده اصفهان 
را شاه عباس از هرات گرفت. من منتقد كسانی هستم كه مي گويند 
مكتب اصفهان. ما مكتب اصفهان نداريم. شاه عباس 18 سال در 
هرات بود و بعد از هرات به قزوين رفت. با خودش از هرات 
آدم هايی مانند استاد بهزاد كه آدم بزرگ و نقاش برجسته اي بود را 
آورد. مي دانيد كه ما اجازه پرتره ساختن و مجسمه سازی نداشتيم. 

... اينها كاری به مدرنيته ندارند. 
هرات كه شهری استثنايی بود. هرات هم چهارباغ دارد، هم مسجد 
جامع. شاه عباس يك تصوری از هرات دارد و می خواست اين 
تصور را در ايران پياده كند. جستجو كردند و متوجه شدند هيچ 
كجا بهتر از اصفهان نيست اما اصفهانی كه شاه عباس آمد شهری 
بود كه 60 هزار نفر جمعيت داشت، عمده  جمعيتش در قتل عام ها 
به  رو  اين  از  داشت.  آب  رودخانه اش   ... اما  بودند  شده  كشته 
اصفهان اگر نتواند رودخانه اش را احيا كند، كه چنين هم از ظواهر 

امر بر مي آيد، اميدي نيست. 
اين است كه معماری اصفهان مال هرات شرقی است. فقط قيصريه 
)از معماري غرب( است ولی همان موقع سفيري به نام موسی بيگ 
داريم كه شاه عباس او را به هلند فرستاد و سفيري هم به ونيز 
خرج  همانجا  و  می فروختند  اينها  را  بود  ابريشم  هرچه  رفت. 
عياشي مي كردند، و به قول عالم آراي عباسي به دنبال لولي وشان 
قشنگ فرنگ بودند. اما اين آقايان سفرا يك كلمه از غرب برای 
ما نياوردند. در حالی كه كمپفر، تاورنيه و ديگراني كه از غرب به 

ايران می آمدند، تا كوچه پس كوچه های انديشه و زندگی ما را 
می دانستند. در زمان فتحعلی شاه، او سفير ايران در استانبول را 
به انگلستان مي فرستد با اين دستور كه برو ببين لندن پايتخت 
انگلستان است و يا انگلستان پايتخت لندن؟ بعد هم ببين آنها چند 
ايل هستند، و ببين آيا می توانی مسلمانشان كنی؟ در حالی كه همان 
موقع ناپلئون برای او نامه اي نوشته و شناختی كه ناپلئون از نادر به 
دست مي دهد ما ايرانی ها از نادر نداريم. ما تا انسان ها را زميني 

نكنيم و از آنها تقدس زدايي نكنيم نمي توانيم به جايي برسيم.
اين پرسش شما كه می گوييد ما چه سهمی در مدرنيته داشتيم از 
اساس اشتباه است. شاه عباس آمد تجار تبريزی را به اصفهان 
آورد. چرا تبريز؟ چون تبريز نزديك حلب بود و آنها با تجار 
حلب، كار مي كردند و حلب، آن زمان مركز تجارت جهان مانند 
نيويورك امروز بود. محله عباس آباد اصفهان نام ديگرش تبريز آباد 
است يا تبريز نو و مي بينيم كه كوچه هاي اين محله، مثل آذر و 
ارديبهشت و تاج، همچون كوچه هاي جلفا صاف است، پيچ و 
خم ندارد. اينها نشانه طبقه متوسط است. تبريزی ها فكرشان فكر 
اقتصادی است، طبقه متوسط هستند اين است كه االن تنها محالت 
تاريخي اصفهان كه كوچه هايش صاف است عباس آباد و جلفا 
است. بر عكس جوباره كه مثال كوچه 11 پيچ را دارد. اين نوع از 
شهرسازي، ذوق و شوق طبقه متوسط است. طبقه متوسط نمی آيد 

يك دژ بسازد يا يك قلعه بسازد. 
ما تنها قدم هايي كه در مدرنيزاسيون برداشتيم، در دوره رضا شاه 

شاه عباس آمد تجار تبريزی را به 
اصفهان آورد. چرا تبريز؟ چون تبريز 
نزديک حلب بود و آنها با تجار حلب، 
کار مي کردند و حلب، آن زمان مرکز 

تجارت جهان مانند نیويورک امروز 
بود. محله عباس آباد اصفهان نام 

ديگرش تبريز آباد است يا تبريز نو 
و مي بینیم که کوچه هاي اين محله، 

مثل آذر و ارديبهشت و تاج، همچون 
کوچه هاي جلفا صاف است، پیچ و خم 
ندارد. اينها نشانه طبقه متوسط است.
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بود كه دانشگاه و وزارتخانه درست كرديم، دادگستری راه انداختيم. 
ما نياز به نهادسازی داريم نه حزب سازی... ما نهاد می خواهيم. 
بلكه تفكر  نه خود ساختمان دانشگاه،  نهاد است  دانشگاه يك 
مدرنيته  اصلی  نطفه  كردن،  فكر  واقع  در  است.  مهم  دانشگاهی 
است... من از شما دعوت می كنم كه شاگردی كنيد، همچنانكه من 
در اين سن 78 سالگی هنوز كار می كنم، مطالعه مي كنم و هنوز به 

خودم انتقاد دارم. 
به هر حال من اينجا اندكي از تجاربم را گفتم و منظورم اين نيست 
كه مثل من فكر كنيد. من متعلق به زمانه ديگري هستم، نه اين زمانه  
اينترنت و تلفن هاي هوشمند، كه در اين دنيا من بي سواد محسوب 
مي شوم! وقتی من ليسانسم را گرفتم و براي تدريس به بندرعباس 
رفتم، نخستين ليسانسی بودم كه به اداره فرهنگ بندرعباس رفته 
بود. زمان مرحوم دكتر هنرفر، دانشكده تاريخ دانشگاه اصفهان هر 
10 سال به 10 سال، فقط يك فارغ التحصيل دكترای تاريخ بيرون 
مي داد. اما االن باليی بر سر دانشگاه های ما آورده اند كه در خبرها 
خواندم يكصد هزار نفر با مدرك دكترا در ايران بيكار هستند! اين 

انسان است كه تحقير می شود. 
من به خيلي از دانشجويانم مي گفتم بعد از ليسانس بروند به همان 
مشاغل خانوادگي شان از جمله كشاورزي ادامه دهند. خب گوش 
نمي دادند و حاال با دكترا برگشته اند سِر زمين و آبياري مي كنند 
و مثال سِر زمين به  آنها مي گويند كه آقاي دكتر، واره را ببند! )با 
خنده.( به قول ماركس در كتابی به نام هجدهم برومر لوئی بناپارت 
می گويد: »هگل در جايی گفته همه ی رويدادها و شخصيت ها در 
تاريخ، گويی دو بار رخ می دهند، اما وی فراموش می كند كه اضافه 
كند: نخست به صورت تراژدی، بار دوم به صورت كمدی.« مثال 
جنگ های رسول اهلل ... جدی و تراژيك بوده اما بعدها محمود 
افغان يا صدام حسين به نام اسالم می خواهند اسالم را در كاخ 

كرملين ببرند، اين می شود، كمدی. 
مسئله ديگر كه بايد به آن توجه داشته باشيم، ديالكتيك است كه 
هر امری با ضد خودش متولد می شود. من از گذشته اصفهان كمی 
صحبت كردم ولی اصفهان آينده چه خواهد شد، مبحث ديگري 

است و بر ما پوشيده.  

ما نیاز به نهادسازی داريم نه حزب 
سازی... ما نهاد می خواهیم. دانشگاه 
يک نهاد است نه خود ساختمان 
دانشگاه، بلکه تفکر دانشگاهی مهم 
است. در واقع فکر کردن، نطفه اصلی 
مدرنیته است... من از شما دعوت 
می کنم که شاگردی کنید، همچنانکه 
من در اين سن 78 سالگی هنوز کار 
می کنم، مطالعه مي کنم و هنوز به خودم 
انتقاد دارم. 
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هویت شهری: شهر به عنوان محلی برای اقامت
آیا شهرنشين بودن و یا در یک محيط شهری زندگی كردن در جوهره هویت ما تأثير 

می گذارد؟ و اگر می گذارد، چگونه؟

نوشته آرتو  هاپاال
اهل فنالند - فیلسوف و استاد زيبايی شناسی 

و هنر
ترجمه: 

مرجان جلوه ن ژاد
 احمدرضا جلوه  نژاد

در اين مقاله، من می خواهم برای اين پرسش پاسخی بيابم كه آيا 
ما می توانيم درباره چيزی چون هويت شهری در مقايسه با هويت 
غير شهری صحبت كنيم يا خير؟ شهرنشين بودن، اين واقعيت كه 
كسی در يك شهر زندگی می كند، می تواند هويت آن شخص را به 
اندازه ای متمايز سازد كه او را به طور ويژه دارای هويتی منبعث 
از آن شهر خاص بدانيم؟ آيا ممكن است از ويژگی های مشترك 
محيط های جدا از هم كه در يك شهر وجود دارند عصاره ای 

گرفت و ارتباطشان با هويت انسانی را نشان داد؟
عالقه من به اين موضوع آن قدر كه گمان می رود بايد بر مناطق 
شهری متكی باشد، چنين نيست بلكه در روابط بين اين مناطق و 
انسان ها و نيز تأثيرات محيط های شهری بر هويت های ما انسان ها 
نظر دارد. كلمه »هويت« در عنوان مقاله، عمدتا به هويت مردمانی 
بر می گردد كه در محيط شهر زندگی می كنند نه هويت مناطق 
شهری. در عين حال، اين هر دو مفهوم با هم در بده بستان هستند. 

THE URBAN IDENTITY: 
The City as a Place to Dwell
Arto Haapala
Estonian Academy of  Arts
2003
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يکی از تکیه گاه های وجودي 
ما »بودن با ديگران« است. 

آنچه هر يک از ما را به 
عنوان يک انسان تعريف 

مي کند، روابطي است که ما با 
همنوعان خود ايجاد مي کنیم. 

حقیقت ديگر، بودن »در 
کنار اشیاء و چیزها« است، 

آنچنانکه به تعبیر هايدگر ما 
همیشه در میان انواع مختلفی 
از ابزارها و اشیاء قرار داريم. 

آرتو هاپاال

هويت شهر، وابسته است به هويت آنهايی كه در آن زندگی می كنند و 
برعكس: محيط شهری انعكاسی است از نيازها و ارزش های انسانی. 
بنابراين من ناگزير از محيط هم صحبت خواهم كرد، هرچند هدف 
اصلی اين مقاله، افكندن نوری است ولو اندك بر ما انسان ها به عنوان 

شهروندان و ساكنين شهر.
* * *

قبل از رفتن بر سر موضوع هويت شهری، بايد اندكی توضيح دهم 
كه من به طور كلی چگونه اين مفهوم را درك می كنم. من نمی توانم 
اينجا در مورد جزئيات آنچه  می خواهم توضيح دهم، بحث كنم، اما 
بايد به سادگی بيان كنم مبنای صحبتم چيست و اطمينان دهم كه اين 
ادراك من، بيش از حد ضد شهودی نيست. در واقع من فكر نمی كنم 
چنين باشد. شايد می توانستم از كلمه پُست مدرن برای توصيف نوع 
تئوری ای كه دارم از آن حمايت می كنم، استفاده كنم، هرچند من خودم 
به خصوص به استفاده از اين عبارت چندان راغب نيستم، چون مفهوم 
هويت پيش از هر گونه گرايش و نظريه های پست مدرن كنونی وجود 
داشت. منابع الهام بخش من در اين موضوع به اسكار وايلد و مارتين 
هايدگر، دو شخصيت و نويسنده بسيار متفاوت بر می گردد. اما مطلبی 
كه اينجا وجود دارد اين است كه ديدگاه های آنها در خصوص هويت 

انسانی به طور قابل توجهی همپوشانی زيادی دارند.
آنچه مهم است اينكه هر دوی وايلد و هايدگر اين فرض را كه هويت 
انسانی چيزی ثابت است كه بتوان آن را با جست و جو در عمق 
فرضی روح انسان يافت، رد كرده اند. فرض وجود يك خود كه مقدم 
بر فعاليت های ما در دنيای واقعی باشد مشكل زاست؛ اگر اغراق 

نكنيم.
ارائه  پختگی اش  دوران  نوشته های  در  وايلد  كه  ادراكاتی  از  يكی 
می دهد، بويژه در كمدی هايی كه حول و حوش سال 1890 نوشته 
است از جمله در »اهميت ارنست بودن« اين است كه هويت انسان ها 
ضرورتا وابسته به روابط متنوعی است كه آنها در دنيای واقعی در 
آن قرار می گيرند. وايلد، كاراكترهای كمدی هايش را خيلی سطحی 
توصيف می كند. گويندولن فايرفاكس، سسيلی كارديو، جان ورتينگ 
و آلجرنون مونكريف چيزی نيستند جز تركيبی از ژست ها و ادا و 
اطوارهای تصنعی در موقعيت های مختلف اجتماعی. خالصه، آنها 

سطحی و پوچ هستند و هرچه دارند در ظاهر ديده می شود.
ايده ای مشابه را شكل  وايلد،  از  مارتين هايدگر چندين دهه پس 
داد، اگرچه با عاليق و تأكيداتی خيلی متفاوت. در »هستی و زمان« 
ديگر  چيزهای  ميان  در  انسان،  وجود  اجزای  بررسی  به  هايدگر 
می پردازد.او  اين ويژگی های اساسی همه انسان ها را اگزيستانسياليا يا 
اگزيستانسيال )هستی گرايی( می نامد. يكی از پايه های وجودی ما بنا 

به آرای هايدگر، بودن با ديگران است.
يكی از تكيه گاه های وجودي ما »بودن با ديگران« است. آنچه كه هر 
يك از ما را به عنوان يك انسان تعريف مي كند، روابطي است كه ما 
با همنوعان خود ايجاد مي كنيم. حقيقت ديگر، بودن »در كنار اشياء 
و چيزها« است، آنچنانكه به تعبير هايدگر، ما هميشه در ميان انواع 
مختلفی از ابزارها و اشياء قرار داريم. بودن با ديگران و همراه بودن 
به عنوان يك جزء از يك كل انساني. تعبير ديگر اين موضوع، چنين 

است: اين ماهيت ماست كه با ديگران و در ميان اشياء باشيم.
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نيز  ديگر  هستي گرايانه ی  وجوه  از  بسياری  مورد  در  هايدگر 
اشاراتي دارد، اما ما در اينجا نيازی به ورود كردن به چنين مسائل 

پيچيده اي نداريم.
هنگامی كه درباره خصوصيت شخصي انسان ها سخن مي رود، 
افراد  با  ما  باشد.  متفاوت  بسيار  اشارات هستي گرايانه می تواند 
مراقبت  مختلفي  اشياء و چيزهاي  از  و  تعامل می كنيم  مختلف 

می كنيم.
اگر شما به هنرهای تجسمی عالقه مند هستيد و من به اپرا عالقه مند 
هستم، پس اشخاصي كه ما در اين موضوعات با آن ها در ارتباط 
هستيم متفاوتند. روابطی كه در آن هستيم، هم متفاوت است و 
متفاوت است. من  اين خصوص  نيز در  ما  بنابراين هويت های 
نمی گويم ما دو نفر در مباحث ديگر با هم متفاوت نيستيم كه اين 
امر هم بديهی است. من فقط خواستم به يك حوزه كه تفاوت ايجاد 
مي كند، اشاره كنم. شما عاشق دنيای هنرهای تجسمی هستيد و 
شما در موضوعات مختلف در آن مشغول هستيد؛ من عاشق دنيای 
اپرا هستم و خودم را به انواع فعاليت های آن عالم مرتبط می دانم. 
نكته مهم اين است كه درك كنيم كه روابطی كه ما در برابر اين 
زمينه های فرهنگی برقرار می كنيم، اجزاء هويت های ما را شكل 
مي دهند. هم بودن ما با ديگران و هم همراه بودنمان داراي يك 
خاصيت متفاوت است به خاطر زمينه ای كه هر يك از ما در آن 

عمل می كند.
درباره دشواري هاي مبحث هويت خيلی بيشتر مي توان گفت، 
اما همين قدر هم منظور مرا تأمين مي كند. من چيزی را مشخص 

كرده ام كه می توان آن را »هويت نسبی« ناميد - آنچه ما هستيم، 
هويت ما، توسط پيوندهايی تعيين می شود كه وقتی ما در جهان 

زندگی و كار می كنيم، برقرارشان مي كنيم.
***

خب؛ بايد توضيح دهم كه اين همه با مسئله ای كه »هويت شهری« 
نامگذاری شده چه ارتباطی دارد؟ آنچه من می خواهم انجام دهم 
اين است كه تشخيص دهم آيا شهرنشين بودن و يا در يك محيط 
شهری زندگی كردن در جوهره هويت ما تأثير می گذارد؟ و اگر 

می گذارد، چگونه؟
همه ما از تجربه شخصی خود می دانيم كه محيط شهری می تواند 
براستی حسی متفاوت باشد. كسانيكه در نيويورك زندگی می كنند 
می گويند »هيچ كجا شبيه به نيويورك نيست« و با وجود اينكه 
اين جمله می تواند مبالغه آميز باشد، كامال واضح است كه هويت 
كسی كه در نيويورك زندگی می كند با كسی كه در لندن يا پاريس 
يا هلسينكی يا تالين زندگی می كند متفاوت است. بدين ترتيب 
استفاده  شهری  هويت  لفظ  از  اساسا  كه  است  پذير  توجيه  آيا 
كنيم؟ الزم است كه نگاهی عميق تر به موضوع بيفكنيم، و سپس 
تصميم بگيريم كه آيا شاخص هايی كه پيدا كرديم، شامل مفهوم 

گسترده تری می شوند يا نه.
ما بايد به موضوع، به نوعی ماهيت »پديده شناختی« بدهيم؛ كه 
به عنوان يك موضوع ويژه تلقی شود و سعی كنيم كه وراي آن به 

حالت ها و سازماندهی كلی برسيم.
با وجود اينكه تالين )جاييكه كنفرانس مكان و موقعيت برگزار شد( 

 شهری می تواند براستی حسی متفاوت 
باشد. کسانیکه در نیويورک زندگی 
می کنند می گويند »هیچ کجا شبیه به 
نیويورک نیست« و با وجود اينکه اين 
جمله می تواند مبالغه آمیز باشد، کامال 
واضح است که هويت کسی که در 
نیويورک زندگی می کند با کسی که در 
لندن يا پاريس يا هلسینکی يا تالین 
زندگی می کند متفاوت است.
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يك محيط شهری است، مايلم از شما خواهش كنم كه يك محيط 
بسيار بزرگ مقياس تر و متنوع تر را در ذهن تصور كنيد. به نظر 
من، لندن يك محيط شهری مثال زدنی است، از اين نظر كه لندن به 
عنوان يك محيط شهری به طور قابل توجهی عمق تاريخی دارد. 
در واقع، چندين اليه زمانی دارد، همچنين بسياری از پروژه های 
عمرانی جديد را به اشتراك گذاشته است. اينها يعنی كه اين شهر 
هم تاريخ و گذشته، هم حال و هم آينده را در بر می گيرد. لندن 
همچنين، به اندازه كافی بزرگ است كه بتواند يك شهر تلقی شود، 
يك مركز شهری واقعی. يكی از داليل شخصی ای كه لندن را به 
عنوان مثال انتخاب كرده ام، اين است كه سال هاست در اين شهر 
زندگی می كنم و كم و بيش تجربه هايی در آن دارم. همچنانكه 

خيلی از خواننده های اين مطلب به اين شهر سفر كرده اند.
يكی از ويژگی های مهم لندن، چندگانگی آن است. لندن صورت های 
بسياری دارد. مناطق و ناحيه هايی در انواع مختلف. يك مركز 
مالی در اين شهر هست، خيابان آكسفورد و مناطق معروف خريد 
و نيز مناطق مسكونی و مناطقی كه از سوی اقليت ها مسكون شده 
است. )برای يك مرد در شهری مثل لندن هميشه حجم بااليی 
از چيزها وجود دارد. غير ممكن است كه عاليق و فرصت های 
يك نفر براي ديدن همه چيزهاي متنوع و قابل دسترس اين شهر 
بنامم.(  كافی باشد. اجازه بدهيد اين ويژگی را »ازدياد معانی« 
تنوع در بسياری از جوانب زندگی بشر خريد، هنر، سرگرمی، 
چيزهايی كه می توان ديد و كارهايی كه می توان انجام داد، براحتی 
بيش از پتانسيل يك فرد است. متضاد اين ويژگی »كمبود معانی« 

است كه يك فرد می تواند از پتانسيل يك فضا كامال خسته شود. 
يك روستای كوچك، هرگز ابزارهای غافلگيركننده و ناآشنا ارائه 
نمی دهد. ما كامال می دانيم چه عناصری در دسترس است، عناصر 

چه شمايی دارند و چگونه كار می كنند.
اجازه بدهيد شفاف بگويم. هيچكدام از »ازدياد معانی« يا »كمبود 
معانی«، معياری برای ارزش گذاری ندارند: يعنی هرگز »ازدياد 
اين  دوی  هر  بالعكس.  يا  و  نيست  بهتر  آن  كمبود  از  معانی« 
ويژگی ها سعی در نشان دادن روابط ما با محيط دارند و ازدياد 

برای يك شهر ويژگی معمول و كلی ای محسوب می شود.
اين ازدياد يك شاخصه ديگری هم در محيط شهری معرفی می كند. 
زمانيكه ما در محدوده ای زندگی می كنيم، ممكن است از فرط 
شناخت آنجا به كسالت و خستگی برسيم. هميشه يك مورد غريب 
كوچك برای غافلگير كردن ما خواهد ماند. شايد بهترين مثال 
در اين حيطه، فرهنگ های قوی متنوعی است كه می تواند كشف 
شود، نه فقط در لندن، بلكه در بسياری از شهرهای مدرن ديگر. 
محله چينی ها، يك مثال كامال سمبوليك در اين حيطه است. آنها 
هميشه يك فضای كامال متفاوت را در شهرهای غربی به نمايش 
گذاشته اند. حتی امروزه كه ما كامال با آنها آشنا شده ايم، هنوز برای 
ما عميقا عجيب و متفاوت هستند. چرا كه پيش زمينه های ما با 
آنها متفاوت است. اين طور به نظر می رسد كه ما هميشه تعدادی 
بازديدكننده از آن محالت محسوب می شويم و ال غير. ما هرگز 
نمی توانيم در آن فرهنگ حل شويم. اما لزوما تفاوت فرهنگی 
در اين حد و شدت نيست كه اين نوع شگفتی را ايجاد می كند. 

اجازه بدهید شفاف بگويم. هیچکدام 
از »ازدياد معانی« يا »کمبود معانی«، 

معیاری برای ارزشگذاری ندارند: يعنی 
هرگز »ازدياد معانی« از کمبود آن بهتر 

نیست و يا بالعکس. هر دوی اين 
ويژگی ها سعی در نشان دادن روابط 

ما با محیط دارند و ازدياد برای يک 
شهر ويژگی معمول و کلی ای محسوب 

می شود.
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بسياری از نواحی شهرهای ما كه با پيش زمينه فرهنگ خود ساخته 
شده اند نيز بسته به عاليق ما برايمان عجيب و تأمل برانگيزند.

در شهری مانند لندن كه گزينه های فرهنگی بسيار متنوعی دارد و 
شاخص منطقه ها نسبت به هم كامال متفاوتند، يك نوع مرزی وجود 
دارد كه ما نمی توانيم خود را با آن تعريف كنيم. »اضافه ها باقی 
می مانند.« به اين معنا كه هميشه امكان ناآشنايی باقی خواهد ماند.

»ازدياد معانی« و »ناآشنايی« هميشه در كنار هم اند. همين طور 
»كمبود معانی« و »آشنايی«. ويژگی های ديگری هم هستند كه 
شاخصه »ناآشنايی« يا »تأمل برانگيزی و اعجاب« را مشخص 
می كند. زمانی كه ما در يك محيط ناآشنا هستيم، يك نوع المان 
شگفتی در تجربه ما وجود دارد. شگفتی بهترين كلمه برای تعريف 
اين واقعيت نيست. اما شايد حس تجربه را بخوبی القا می كند. تصور 
كنيد بعد از سال ها به لندن برگرديد، از هلسينكی يا از تالين. تنوع 
خالصانه فرهنگ ها و حقيقتا ميزان جمعيت تبديل به يك شگفتی 
می شود. لزومی ندارد چيزی شبيه يك شوك بزرگ باشد، باوجود 

آنكه ممكن به نظر می رسد.
شگفتی در مرتبه های مختلف صورت می گيرد. شگفتی ها ممكن 
معناست كه  اين  به  اين همچنين  باشند.  بزرگ  يا  است كوچك 
زمان قرارگرفتن در يك محيط ناآشنا ما بيشتر در موضع هشيار 
به اطراف  بيشتر  و گوش به زنگ قرار می گيريم تا در وطنمان و 
دقت می كنيم. در يك كلمه »اشتياق«، ما حس مشتاقانه بيشتری 
خواهيم داشت. اين يك چيزی است كه در يك محيط ناآشنا، از 

كلمه شگفتی مد نظر من است. )عناصر پيرامون ما خواستار توجه 
بيشترند نسبت به يك محيط آشنا(

در حقيقت، يك نوع مشابهت با هنر در اين موقعيت وجود دارد. 
محيط شهری گاهی اوقات با يك كار هنری قابل مقايسه است. 
)اولسن 1986( و با وجود اينكه محيط شهری و كار هنری اساسا 
فوق  مشابهت های  دقيقتر  نگاه  يك  دارند،  متفاوتی  موجوديت 
العاده ای را آشكار می كند. كارهای هنری هم نياز به توجه دارند؛ 
ما نمی توانيم ارزش كارهای هنری را كامال درك كنيم بدون آنكه با 
دقت كافی، شاخصه های آن را برآورد كرده، ديده يا شنيده باشيم. 
اگر هيچ عنصری از شگفتی در هنر نبود، اگر يك كار تنها يك 
دشت كسالت آور بود، بدون شك نمی توانست امتياز بسيار بااليی 

پيدا كند.
من نمی خواهم ارزش هنری را ارزيابی كنم و يا وارد بحثی برای 
تعريف معنای هنر شوم. من فقط به سادگی سعی در اشاره كردن 
به يك ويژگی دارم كه به عقيده من در بسياری از كارهای هنری 
آشكار است: ناآشنايی و شگفتی، ويژگی هايی است كه ما هم در 
هنر و هم در محيط شهری می يابيم. كه همان چيزی است كه اغلب 

آنها را هيجان انگيز و چالش برانگيز می كند.
با اين وجود، هيچ كدام از دو مورد »كار هنری« و »شهرها« براحتی 
قابل كنترل نيستند. اغلب برای درك، كنترل و برآورد قدر و منزلت 
آنها تالش بسياری الزم است. گاهی تالش ها ممكن است بيش از 
اندازه باشد؛ هيچكس همه كارهای هنری را دوست ندارد و من فكر 

در شهری مانند لندن که گزينه های 
فرهنگی بسیار متنوعی دارد و شاخص 
منطقه ها نسبت به هم کامال متفاوتند، 

يک نوع مرزی وجود دارد که ما 
نمی توانیم خود را با آن تعريف کنیم. 

»اضافه ها باقی می مانند.« به اين 
معنا که همیشه امکان ناآشنايی باقی 

خواهد ماند.
»ازدياد معانی« و »ناآشنايی« همیشه 

در کنار هم اند. همینطور »کمبود معانی« 
و »آشنايی«. 

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

25 شماره ششم | ويژه نوروز 98 



▲ ازدياد معاني و به تعبيري وفور تنوع در مناطق شهري بزرگ مقياس
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▲کمبود معاني و به تعبيري نبود تنوع در مناطق کوچك مقياس
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نمی كنم كسی وجود داشته باشد كه در همه فضاهای ممكن شهری 
احساس شادمانی كند. غريب بودن ممكن است گاهی خارج از 
فهم و غير قابل كنترل باشد. هيچ مثالی در اين مورد نمی زنم، به 
خاطر اينكه موضوع برای هركس متفاوت است، اما مطمئنم كه 
هر يك از ما می توانيم موردی را متصور شويم كه مثالی برای 
اين موضوع باشد. ممكن است، آن منطقه سرخ آمستردام )محله 

روسپی ها( يا منطقه تجاری لندن باشد.
***

بدين ترتيب تا اينجا، هويت شهر )city identity( را با يك 
هويت شهری )urban identity( كوچك مقياس تر مقايسه 
كرده ام. محيط های شهری، تنوع، ازدياد معانی، شگفتی و بيگانگی 
و ناآشنايی را نشان می دهند در حاليكه در تضاد با آن محيط های 
كوچك مقياس، آشنايی و كمبود معانی را. حال در مورد طبيعت 
چطور است؟ اگر چيزی به نام هويت شهری وجود دارد آيا چيزی 
به عنوان هويت طبيعی نيز می تواند وجود داشته باشد.؟ آيا شخصی 
كه نه فقط در بيرون شهر بلكه در طبيعت ناب با همه جبرش 

زندگی می كند هويتی اساسا متفاوت با شهرنشينان دارد؟
طبعا از يك نظر جواب می بايست »بله« باشد. تجربه های ما در 
طبيعت نسبت به شهر متفاوت است: در شهر ما اساسا از توليدات 
ما  استفاده می كنيم، در حالی كه در زندگی طبيعی  بشر  ساخت 
عموما از ابزاری استفاده می كنيم كه مصنوعی نيستند. اما در مورد 
ازدياد يا كمبود معانی چطور؟ آيا طبيعت در ساخت معانی غنی 
يا فقير است؟ من فكر نمی كنم جواب هيچ يك از اين دو باشد. 

بستگی دارد. تجربه رابينسون كروزوئه در يك جزيره تك افتاده 
طبيعتا يك تجربه كمبود معانی را درست می كند، درصورتی كه 
زندگی كردن در جنگل های آمازون احتماال تجربه ازدياد معانی را 
ايجاد می كند. باوجود آنكه من هرگز جنگلی را از نزديك نديده ام، 
بوسيله قضاوت از طريق مطالعه هايی كه كرده ام و آنچه ديده ام، 
تنوع زياد گياهان و جانوران كامال واضح است. آنجا بسادگی 
عناصر متنوع زيادی برای تجربه كردن وجود دارد. مثال ديگر 
برای كمبود معانی شامل دريای آزاد و كوهستان های الپلند فنالند 

است.
اين همچنين اين مفهوم را می رساند كه هر دو ويژگی آشنايی و 
بيگانگی می تواند در تجربه ما در طبيعت اتفاق بيفتد. محيط های 
طبيعی می توانند ويژگی های غافلگيركننده ای مشابه كارهای 
مانند  تعريف شده،  به طور  اينكه  با وجود  باشند.  داشته  هنری 
كارهای هنری از عناصر ساخت دست بشر و توليدات از پيش 
انديشيده شده ساخته نشده اند، اما بی شك می توانند به اندازه 
كارهای هنری يا هر محيط شهری ای غافلگيركننده و اعجاب آميز 

باشند.
بدين ترتيب من ماهيت »هويت طبيعی« را آنگونه كه در مورد 
هويت شهری صحبت كرده ام، معرفی نخواهم كرد. همانگونه كه 
اشاره كردم يك تفاوت آشكار در تجربه های ما و در نتيجه در 
كيفيت محيط های شهری و طبيعی وجود دارد. هرچند آنچه در 
اين زمينه مهم است، ساختار تجربه ماست. ما ديده ايم كه يك 
ساختار مشابه و عمده هر دوی تجارب طبيعی و شهری را ايجاد 

تجربه های ما در طبیعت نسبت 
به شهر متفاوت است: در شهر 
ما اساسا از تولیدات ساخت بشر 
استفاده می کنیم، در حالیکه در 
زندگی طبیعی ما عموما از ابزاری 
استفاده می کنیم که مصنوعی نیستند. 
اما در مورد ازدياد يا کمبود معانی 
چطور؟ آيا طبیعت در ساخت معانی 
غنی يا فقیر است؟ من فکر نمی کنم 
جواب هیچ يک از اين دو باشد. 
بستگی دارد. 
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می كند.
به عقيده من، استعاره »جنگل شهری« اين ايده را در ذهن ايجاد 
می كند كه محيط شهری می تواند دقيقا به اندازه جنگل پر از مار و 
عنكبوت های سمی و جانوران ديگری كه می تواند زندگی بشر را 

تهديد كنند، غافلگيركننده و خطرناك باشد.
يك دليل ديگر برای وجه تمايز قائل نشدن بين محيط طبيعی و 
محيط ساخت بشر وجود دارد، هرچند بنده نمی توانم ادله كافی 
برای آن در اين مقاله بياورم. من مطمئن نيستم كه اساسا بتوانيم 
يك خط تيز و قوی بين محيطهای فرهنگی و طبيعی بكشيم از 
آنجاييكه انسان به محض اينكه در يك محيط طبيعی مستقر شود 
شروع به طراحی، مهار و انسانيزه كردن آن می كند: حتی اگر به 
فضا لطمه ای وارد نكند و آن را از حالت طبيعی خارج نكند، 

طبيعت را بخشی از فرهنگ خود می كند.
اين حقيقت ساده كه ما بعضی مناطق را در دسته بندی طبيعی يا 
حيات وحش يا جنگل قرار می دهيم، بدان معنی است كه ما آنها را 
در گفتمان فرهنگ خود قرار داده ايم و در همين راستا در محيط 
فرهنگی خود. به همين ترتيب، اين يك موضوع بحث برانگيز 
است و بايد در زمان خود مورد بحث و استدالل بيشتر قرار بگيرد.

***
ازدياد معنايی، ناآشنايی، امكان های جديد و شگفتی، آيا چيزی 
اينها در بحث هويت شهری وجود دارد؟ اجازه دهيد  از  بيش 
يك ويژگی ديگر كه با ديگر ويژگی ها رابطه دارد و به نظر من 
مهم است را عنوان كنم: »مهارناشدنی«. در هر محيطی حداقل 

چند عنصر هستند كه از كنترل ما خارج اند. اما در يك شهر، 
تعداد عنصر های غير قابل كنترل به نظر خيلی بيشتر از يك محيط 
كوچك-مقياس به نظر می آيد. توضيح اينكه، طبيعتا اگر در جايی 
هرچه تعداد بيشتری زندگی و كار   كنند، به ميزان كمتری می گويند 
كه ما اينجا ناچاريم فالن كار را بكنيم يا همنوا با جماعت شويم. 
عاليق متنوع، گزينه ها و ديدگاههای متفاوت در مورد اينكه چه 
چيزی ارزش اش را دارد و چه كاری را اجباری نيست، قابل 

مالحظه است.
»غير قابل كنترل بودن« همچنين شامل امكان تهديد می شود. 
چه تهديد فيزيكی باشد و چه نوعی تهديد روانی. در يك منطقه 
شهری، هميشه نوعی خطر خشونت فيزيكی، مورد سرقت قرار 
گرفتن و يا مورد آزار و اذيت قرار گرفتن وجود دارد. اين چيزی 
است كه آشكارا همه ما از آن دوری می كنيم. با وجود اينكه امكان 
خشونت و مشاركت در تهديد و احساس خطر كردن ممكن است 
به هر فردی ضربه روحی وارد كند، بيشتر افراد دانسته، و به داليل 
درست، ترجيح می دهند از اين جنبه محيط شهری اجتناب كنند.

»غير قابل كنترل بودن« همچنين يك پديده است كه در همه انواع 
محيط ها و به طور آشكارا در طبيعت به چشم می خورد. به عنوان 
يك مثال بديهی كه ما روزانه تجربه می كنيم، آب و هوا عنصری 
است كه ما اغلب سعی در دستكاری آن داريم ولی قادر به چنين 
كاری نيستيم. ويژگي هايی كه من دارم به آنها اشاره می كنم، در 
ارتباط با گونه هايي كه ما محيط شهری را تجربه می كنيم و در آن 
زندگی می كنيم، و بگونه ای در تطبيق با هويت ما باشد، تعريفی از 

به عقیده من، استعاره »جنگل 
شهری« اين ايده را در ذهن ايجاد 
می کند که محیط شهری می تواند 

دقیقا به اندازه جنگل پر از مار و 
عنکبوت های سمی و جانوران 

ديگری که می تواند زندگی بشر 
را تهديد کنند، غافلگیرکننده و 

خطرناک باشد.
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خصيصه های زندگي در شهر به دست نمی دهد از آن جهت كه آنها 
هويت شهری را از غير شهری تميز می دهند.

همانگونه كه در باال اشاره كردم زندگی در حيات وحش و طبيعت 
اغلب ساختارهای مشابهی دارد. من به دنبال تعريف هويت شهری 
با همه ملزومات و ويژگی هايش نيستم، بلكه سعی در پيدا كردن 
مرتبط ترين شاخص هايی دارم كه موجوديت ما را در يك زمينه 

شهری تعيين می كند و امكان پذير می سازد.
***

 به من اجازه دهيد به اين پرسش اصلي برگردم كه آيا چيزي كه 
بتوان آن را »هويت شهري« ناميد، وجود دارد؟ اگر چه ممكن 
است جوابي نه چندان مفيد باشد، اما بايد پاسخ داد كه »هم بله و 
هم نه«. در فلسفه مارتين هايدگر، در سطح اونتيك )هستي شناسي 
وجودي(، در تجارب ما از محيط طبيعی، محيط های ساخته شده 
كوچك مقياس و محيط های شهری تفاوت هايی وجود دارد. اين 
تفاوت ها بر اساس اين واقعيت ساده است كه اشيائی كه ما در اين 
محيط های مختلف با يكديگر مرتبط می كنيم، متفاوت هستند؛ 
به عنوان مثال، يك جنگل قديمی در مقايسه با يك فروشگاه 
اداری بزرگ يا يك فروشگاه روستايی كوچك. در اين مقاله، 
من، با اين حال، سعی كردم نگاهی ورای آبژه های ممكن تجربه 
ما به ساختارهای بنيادی بيندازم. باز هم، در دايره لغات هايدگر، 
هدف گيری، سطح هستی شناسانه است. در اينجا ما شباهت ها و 

تفاوت های بين چيزها را می بينيم. تمايز ميان محيط های شهری و 
محيط طبيعی به دليل شباهت های ساختاری در شيوه هايی كه ما 
اين محيط ها را به هم مرتبط می كنيم، ديگر آنقدر برجسته نيست.

با اين حال، اين ويژگی های ساختاری ازدياد معاني، ناآشنايي، 
پتانسيل برای چيزی جديد، شگفتي و غيرقابل كنترل بودن - باعث 
ايجاد تفاوت بين محيط های ساخته شده در كوچك مقياس و 
بزرگ مقياس می شوند، بين آنچه به عبارت بهتر، مي توان »هويت 
كوچك شهر« و »هويت )كالن( شهر« به آنها نام داد. روي سخن 
اين  و  است  بوده  كالن شهر«  »هويت  درباره  مقاله  اين  در  من 
آنچيزي است كه در اين مقاله »هويت شهري« مي نامم؛ هويت 

شهرِی درخور، شهرنشينی در خالص ترين شكل آن.
دهم:  ارائه  موضوع  سازي  روشن  براي  بايد  كه  نهايی  نكته 
را  شهری  محيط  با  ما  رابطه  شده،  ذكر  ساختاری  ويژگی های 
مشخص می كنند، اما در عين حال، آنها توصيف می كنند كه منظور 
از زندگی در بومگاه شهر )city milieu( چيست به اين معنا 
كه، اين ويژگي هاي ساختاري، بيانگر خصائص انسان ها به عنوان 
ساكنان شهر و هويت شهري است. احتماال خيلی بيشتر از آنچه من 
ذكر كردم مي توان در خصوص مفهوم هويت شهری جلو رفت، اما 
فكر می كنم كه رگه هايي از پديده هايی كه من اشاره كردم، مفاهيم 
مربوط به شهرنشين بودن را روشن می كند. غورهاي بيشتر در اين 

خصوص بماند براي موقعيتي ديگر.

 استعاره »جنگل شهری« اين ايده 
را در ذهن ايجاد می کند که محیط 

شهری می تواند دقیقا به اندازه جنگل 
پر از مار و عنکبوت های سمی و 

جانوران ديگری که می تواند زندگی 
بشر را تهديد کنند، غافلگیرکننده و 

خطرناک باشد.
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▲ نمايي از هنگ کنگ، تعبيري عيني از جنگل شهري
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چگونــه ارزش يــک ســايت تاريخی را 
ــد؟ ــری  مي کنن اندازه گی

بحث در مورد حفاظت آثار تاريخی اغلب به يك مشكل تبديل 
می شود: مطالعات زيادی در خصوص توجيه اقتصادی آنها وجود 
دارد، اما اطالعات چندانی برای پاسخ به پرسش ها درباره ارزش 
فرهنگی آنها در دست نيست. يك تيم تحقيقاتی در سنگاپور 

می خواهد آن را تغيير دهد.
باهرو،  تيونگ  به  بايد  سنگاپور،  گذشته  از  اجمالی  نگاه  برای 
قديمی ترين امالك مسكونی اين شهر-كشور برويد. اين امالك در 

دهه 1930 ساخته شده و هنوز هم نخستين بازار گوشت و تره بار 
سنگاپور و آخرين پناهگاه حمالت هوايی باقی مانده از جنگ دوم 
جهانی است. امروزه اين يكی از چندين محله ايست كه ارتفاع 
آن همچنان به منظر افقی اش وفادار مانده، هرچند نشانه هايی از 
كافه های سبك مديترانه ای، رستوران های غربی و بوتيك های 

مرسوم، ساختار تاريخی محله را مختل كرده است.
تيونگ باهرو نمونه ای از تنش بين حفاظت تاريخی و توسعه 

How Do You Measure the 
Value of  a Historic Site?
Linda Poon 
City Lab
Aug 2017 ,15

نوشته: لیندا پون
ترجمه: احمدرضا جلوه ن ژاد
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در سنگاپور گورستان های 
قديمی از بین رفته اند و 
کتابخانه ها و تئاتر های 

ملی خراب شده اند تا راهی 
برای پروژه های بزرگراه و 
آپارتمان های جديد ايجاد 

شود - همه به نام پیشرفت. 
سی يو آن چئونگ، متخصص 

سامانه های پیچیده در 
دانشگاه فنی نانیانگ می 
گويد: »ما هنوز می توانیم 
چیزهايی را که در بچگی 

انجام داديم را به ياد  آوريم، 
اما هیچ موجوديت فیزيکی 

وجود ندارد که ما بتوانیم 
آن خاطرات را به آن متصل 

کنیم.«

امروز،  است.  نفری  ميليون   5 كوچك  جزيره  اين  در  اقتصادی 
سنگاپور، نمونه اعالی مدرنيته است: برج های پرتأللو، نورپردازی 
رنگی كه آسمان شب را روشن می كند، معماری راديكال كه ديگر 
شهرها فقط می توانند رويای آن را ببينند و چشم اندازی كه به طور 
مداوم در حال تغيير برای نزديك شدن به خواسته های جديد است، تا 

جايی كه ساختمان های قديمی ديگر به ندرت وجود دارند.
گورستان های قديمی از بين رفته اند و كتابخانه ها و تئاتر های 
آپارتمان  بزرگراه و  برای پروژه های  تا راهی  اند  ملی خراب شده 
های جديد ايجاد شود - همه به نام پيشرفت. سی يو آن چئونگ، 
متخصص سامانه های پيچيده در دانشگاه فنی نانيانگ می گويد: »ما 
هنوز می توانيم چيزهايی را كه در بچگی انجام داديم را به ياد  آوريم، 
اما هيچ موجوديت فيزيكی وجود ندارد كه ما بتوانيم آن خاطرات را 

به آن متصل كنيم.«
در حقيقت، دولت سنگاپور هرگز در مورد حفاظت تاريخی شوق و 
ذوقی نشان نداده است، و هر گونه تالش برای حفظ فيزيكی موجود در 
گذشته كشور اغلب در اختالفات سياسی به قهقرا رفته است. همانطور 
كه ممی كرك، روزنامه نگار گزارش داد، حتی سرنوشت امالك متعلق 
به بنياد نخست وزير اخيرا درگذشته، لی كوان يو، كه خود يك منتقد 
صريح حفظ ساختمان های قديمی بود، در يك كشاكش خانوادگی و 

سياسی گير افتاده است.
آنچه در اين بحثها فراموش می شود، مكالمه ای سازنده تر درباره 
ارزش فرهنگی واقعی يك سايت )مكان( است و اين كه آيا برای مردم 
سنگاپور يك چنين سايتی ارزش حفظ شدن دارد يا خير؟ اما چونگ 

و همكارش، آندره نانتی، مورخ، فكر می كنند كه آنها يك روش علمی 
برای ارزيابی ارزش فرهنگی پيدا كرده اند. روش آنها ريشه در نظريه 
سامانه پيچيده، يعنی مطالعه سيستم هايی شامل چندين قسمت تعاملی 
كه رفتار آنها برای پيش بينی و بنابراين كنترل سخت است، دارد. آنها 
 SHIFT-Sustainable شيوه ای كه به آن دست يافته اند را شيفت
كه  معتقدند  و  ناميده اند   Heritage Impact Factor Theory

می تواند ارزشی فرهنگی بدهد بواسطه نقش اصلی اش در بحث های 
مكرر و نادرستی كه درباره حفظ و توسعه مجدد در می گيرد.

كه  كنيد  تصور  اما  است،  ذهنی  موضوعی  مسلما  فرهنگی  ارزش 
ارزش يك پارك يا يك بازار را می توان از طريق تجارب انسانی 
اندازه گيری كرد. چونگ و نانتی می گويند سياستمداران و برنامه ريزان 
شهری اغلب بيش از حد به فضای فيزيكی تمركز می كنند. اما ميراث 
بايد به عنوان يك سيستم پيچيده ای كه درگير ساكنان جديد و قديمی 
است، يعنی كنشگران كه در تعامل با يكديگر، چشم انداز و عوارض 
طبيعی و بناهای اطراف آن در نظر گرفته شده و مورد تحليل قرار 
گيرد. همانطور كه در مقاله ای كه جزئيات تئوری آنها را شرح می دهد، 

ميراث نيز يك شبكه هميشه در حال تكامل است:
محققان معتقدند كه برنامه ريزان و رهبران شهری بايد جنبه های 
ملموس )ساختمان ها يا مكان های فيزيكی(، و عناصر ناملموس 
)تعامل انسان با انسان( و محيط طبيعی را ارزيابی كنند. در حقيقت، اين 
جنبه ها همان الگوهای تعاملی است كه وجود دارند و در يك شهر 

گسترش يافته و از يك نسل به نسل بعد انتقال می يابد.
حال چگونه می توان قدرت اين تعامالت را در طول زمان اندازه گيری 
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كرد و پيش بينی كرد كه چگونه پروژه های توسعه خاص ممكن 
است بر آنها تاثير بگذارد؟ برای شروع، نگاهی كنيد به اطالعاتی كه 
در حال حاضر فراوان است و به آسانی در دسترس هستند. چونگ 
می گويد: »آنچه كه ما در اينجا خواهيم سنجيد، عمق ارتباط بين 
مردم و سنت ها و مكان ها است. اگر اين ساختمان خاص را ارزش 
گذاری كنيم، چقدر بر آن قيمت می گذاريم؟ روش طبيعی اندازه 
گيری آن اين است كه ببينيم آيا مردم درباره اين می نويسند و يا 
نقاشی می كنند و يا عكس های زيادی از آن در اينستاگرامشان به 
اشتراك گذاشته اند؟ به هر روی شما با نسل هزاره آشنايی داريد.  
)نسل هزاره يا نسل وای يا نسل ايگرگ ، به نسلی می گويند كه پس 

از نسل ايكس و پيش از نسل زد زاده شده اند. بر سر اين موضوع كه 
تولد نسل وای در چه زمانی آغاز شده و كی به پايان رسيده است، 
اجماعی وجود ندارد. برخی صاحب نظران بر اين باورند كه تولد 
اين نسل در جايی در اواخر دهه 1970 يا اوايل دهه 1980 آغاز 
شده و در اوايل دهه 2000 به پايان رسيده است كه در ايران برابر با 
شروع دهه شصت تا آغاز دهه هشتاد است. اينها اولين نسلی هستند 
كه والدينشان از آن ها كمك و آموزش می گيرند. برای نمونه پدر 
خانواده در انتظار فرزندش است تا وی برای او دی وی دی پلير 

را راه اندازی كند.(
اين قسمت از تجزيه و تحليل اين است كه چگونه يك مكان خاص 
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در رسانه های سنتی به شكلی ويژه مورد توجه قرار می گيرد و 
در قالب نقاشی و عكس، شعر، و يا حتی ترانه ها از آن ها ياد 
می شود. سپس آن را در نظر می گيريم كه اين مكان در رسانه های 
اجتماعی چگونه نمود داشته است؟ به اين معنا كه تا چه اندازه 
عكس های اينستاگرام، به عنوان مثال و يا فيلم های يوتيوب در 
نه تنها شمارش آنها، بلكه همچنين  اين منطقه شكار شده اند؟ 
كيفيت هر ابزار بيانی را تحليل می كند. تهيه يك نقاشی زمان 
بيشتری می برد تا گرفتن عكس برای اينستاگرام و بنابراين دو در 

ارزيابی متفاوت خواهند بود.
چونگ محدوديت های اين روش را تاييد می كند. مثال يك 
ی  زمينه  يك  دقيقا  اش  فرهنگی  اهميت  وجود  با  گورستان 
الهام بخش برای هنر نباشد و با اين روش نمی توان به عنوان 
مثال، با يك بنای يادبود ملی قياس كرد و شايد تعداد زيادی 
از عكس های گرفته شده توسط گردشگران ممكن است لزوما 

منعكس كننده آنچه كه جامعه محلی می خواهد نباشد.
چونگ می گويد هنوز پاسخی برای اصالح اين محدوديت ها 
ندارد. هنوز تعداد زيادی از داده های آشكار كه هرگز به طور كامل 
جمع آوری نشده اند، مانند آمار مربوط به بخش های جمعيت يا 
گردشگری محلی وجود دارد. اگر چه محققان می گويند كه اكنون 

خيلی دير نيست.
اما اين تنها بخش كوچكی از يك گفتگوی بزرگتر است كه قبل 
از اينكه توسعه دهندگان بخواهند ماشه يك پروژه را بكشند، بايد 
پيش برود. حداقل، فكر كردن به ميراث و اهميت فرهنگی در 

اين چارچوب، پرسش هايی را پيش می كشد كه بايد پرسيده 
شود، چه داستان ها و ماجراهايی گفته شود تا اهميت يك سايت 
نياز به  تاريخی را برجسته كند و چگونه اين اهميت در برابر 
ساخت برج های جديد وزن كشی می شود؟ به جای اينكه كل 
شهر را برای يك پروژه جديد زير و زبر كنيم، آيا مناطق خاصی 
وجود دارد كه بايد حفظ شوند؟ و اگر يك پروژه توسعه بايد به 
جلو حركت كند، چگونه می توان آن را به گونه ای انجام داد كه 

حداقل آسيب را به ساختار تاريخی محله وارد كند؟
اين رويكرد همچنين به ايجاد يك مبنا راه را برای حفظ آثار 
تاريخی هموار می كند نه كمتر از يك بحث و اراده سياسی كه 
بيشتر از يك تقاضا برای كالن داده ها. »نكته ما اين است: چگونه 
اين ارزيابی می تواند قابل فراوری توسط كامپيوتر باشد و به 
همين علت به وسيله هوش مصنوعی و ساير ابزارهای كامپيوتری 
توانمند شود؟« نانتی می گويد: »مهمترين نكته اين است كه داده 
ها و اطالعات را به نحوی روی ميز قرار دهيم كه تصميم سازان 
بتوانند الاقل بخشی از پيامدهای تصميم گيری شان را پيش از 

آنكه تصميمی بگيرند، پيشاپيش ببينند.«
سنگاپور  در  را  خود  دستاورد  اين  اميدوارند  چنگ  و  نانتی 
بيازمايند. اما به دليل حساسيت سياسی در اطراف مباحث ميراثی 
در سنگاپور، اين دوتا می گويند كه آنها با انجام مطالعات موردی 
با همكارانشان در كشور عمان شروع می كنند و اميدوارند كه با 

نتايج مثبتی روبرو شوند.
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بازسازی شهری و جستجوی هویت در 
شهرهاي تاریخي

پيشرفت سريع اقتصادی، رشد جمعيت، افزايش تقاضای افراد و 
تغيير سبك زندگی مردم باعث شده است تا اكثر مراكز قديمی 
و  های الزم  انجام سازگاری  را حين  فارس مشكالتی  خليج 
مطابقت با تغييرات و نيازهای فعلی تجربه كنند. در اين مقاله نقش 
بازسازی شهری در تجديد حيات مناطق تاريخی و چگونگی 
استفاده از اين مناطق برای تقويت هويت شهری را مورد بررسی 

قرار می دهيم.

اين مطالعه مبتنی بر رويكرد تمركز بازسازی محله  »مشيرب«، 
واقع در شهر دوحه، پايتخت قطر صورت گرفته است. از آنجا كه 
اين پروژه هنوز كامل نشده است، مقاله مزبور بيشتر از اينكه بر 
جنبه های اجتماعی هويت شهری متمركز باشد، بر ابعاد فيزيكی 
كه  شود  می  استدالل  مقاله  اين  در  دارد.  توجه  شهری  هويت 
يكی از راه های كشف هويت شهر دوحه، بازگشت به نخستين 
ريشه های آن  و تالش برای حفظ آنها در برابر محيط های جهانی 

اين مطالعه مبتنی بر رويکرد تمرکز 
بازسازی محله  »ُمِشیرب«، واقع در 

شهر دوحه، پايتخت قطر صورت 
گرفته است. از آنجا که اين پروژه 

هنوز کامل نشده است، مقاله 
مزبور بیشتر از اينکه بر جنبه های 

اجتماعی هويت شهری متمرکز 
باشد، بر ابعاد فیزيکی هويت 

شهری توجه دارد
Urban Regeneration and the 
Search for Identity in Historic 
Cities
Djamel Boussaa
Sustainability
Dec. 2017

نوشته جامل بوسا
ترجمه از لیال شهبازي
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در حالي که میراث ساخته 
شده مهم است، ديگر ارزش 

های مرتبط با خاطرات يا 
مرتبط با هويت نبايد مورد 
فراموشی قرار گیرد، زيرا 

اين ارزش ها ماهیت هويت 
شهری را شکل می دهند

در حال ظهور است. در پروژه بازسازی شهر مشيرب به تجربه 
جديد كشور قطر در منطقه خليج فارس و ايجاد هويت شهری 

جديد كه از قبل الهام گرفته شده است، پرداخته می شود.

مقدمه
مراكز شهرهای تاريخی، نقش مهمی در ارتقای هويت محل، ثبت 
خاطره و ايجاد تعلق دارند. همچنين اين مراكز در ايجاد يك هويت 
شهری برای بقيه نقاط شهر و مناطق مجاور، نقش ايفا مي كنند. از 
قرن بيستم به بعد، توسعه شهرهای تاريخی باعث تقويت تغييرات 
محيطی پويا، تغييرات اقتصادی- اجتماعی و سياسی شده است. 
برخی از محققان، نقش ميراث فرهنگی را به عنوان يك عامل 
اصلی توسعه اقتصادی و فرهنگی مورد بحث قرار داده اند. ايوانز، 
يكی از محققان بر تأثيرات مثبت مداخله بازسازی در مناطق 
شهری تاريخی تأكيد كرده و بسياری از دولت ها را به ايجاد 
استراتژی های شهری تحت هدايت فرهنگی، تشويق كرده است.

در حالي كه ميراث ساخته شده مهم است، ديگر ارزش های مرتبط 
با خاطرات يا مرتبط با هويت نبايد مورد فراموشی قرار گيرد، 
زيرا اين ارزش ها ماهيت هويت شهری را شكل می دهند. در 
بيانيه شهرهای جهانی سال 2011، اياالت متحده به اهميت ميراث 
فرهنگی در شهرهای كنونی اشاره می كند. بنابراين برنامه ريزی 
برای حفظ و ارتقاء ميراث فرهنگی، ميراث ملموس و نامحسوس 
جوامع شهری، ضرورت دارد. زيرا ميراث فرهنگی، باعث عينيت 
بخشيدن به هويت يك شهر می شود. همچنين در اين بيانيه به 

نقش بازسازی ميراث فرهنگی به عنوان راهی برای تقويت يكتايی 
و تمايز يك شهر اشاره شده است.

از آنجا كه »تغيير«، قانون زندگی است، در مناطق حساس با منابع 
تاريخی آسيب پذير، اين تغييرات بايد به صورت تدريجی صورت 
صورت  به  تغييرات  چنانچه  اين  بر  عالوه  راديكال.  نه  بگيرد 
تدريجی باشد، مانع از تغيير مكان ساكنان محلی می شود. به گفته 
»لينچ«، اگر تغيير اجتناب ناپذير باشد، آن را بايد تعديل و كنترل 
كرد تا از جابجايی شديد جلوگيری شده و حداكثر پيوستگی و 
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تداوم با گذشته حفظ شود. 
و  شهری  عظيم  تحول  های  پروژه   ،1970 دهه  در  غرب،  در 
نوسازی كاهش يافت و بازسازی شهری به عنوان جايگزينی برای 
نوسازی شهری شكل گرفت. برای مثال بيانيه »آمستردام«، مفهوم 
حفاظت يكپارچه و جامع را بنا نهاد و نقش های مثبتی را كه 
ميراث فرهنگی در شهرهای معاصر ايفا می كند، مورد ستايش قرار 
داد. در واقع بازسازی شهری به موضوعات عقالنی و انگيزشی 
شهری نظير نوسازی و ارتقاء بخشيدن به مراكز و نواحی تاريخی 
كه در جريان  ناملموسی  و  ملموس  ويژگی های  و  پردازد  می 

شهرسازی و جهانی شدن ناپيديد شده اند را احيا می كند.
بنابراين برای حفظ تغييرات تدريجی و جامع در شهرها از ذينفعان 
محلی خواسته می شود نسبت به بازسازی شهری و حفظ هويت 
شهری فورا اقدام كرده و آن را در دستور كار سياست های برنامه 
ريزی شهری خود قرار دهند. در خليج فارس از زمان كشف نفت 
در دهه 1950 و 1960، شهرها شاهد تغييرات اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی چشمگير بوده اند، به گونه ای كه اين تغييرات تأثير 
مستقيم بر محيط تاريخی اين منطقه داشته و تهديدی برای يكتايی 

و تمايز شهرهای آن به شمار می رفت.
همچنين روند جهانی شدن و جريان سريع اطالعات، نقش مهمی 
در تغيير محيط ايفا كرده و در نتيجه هويت منحصر به فرد شهرها 
اما  شد.  گذشته  زمان  مبنای  بر  و  اساسی  تغييراتی  دستخوش 
رونق ساخت و ساز كه در خليج فارس اتفاق افتاد، هيچ وقت 

جايی برای آن باقی نگذاشت تا ذينفعان، شهرهای خود را آماده 
پذيرش ميراث فرهنگی كنند. در بسياری از شهرهای خليج فارس، 
نوسازی در اولويت اول هزينه های نهايی ميراث فرهنگی محلی 
قرار گرفت و  برای ايجاد فضای جديد در طرح های بازسازی 
عظيم، تعداد زيادی از مناطق تاريخی كامال محو شدند. بنابراين 
به تمام مكان های  قديمی، بهای اندكی داده شد و  اين مكان ها 

يا تخريب شد و يا برای چندين دهه از ياد برده و ناپديد شدند. 
عالوه بر اين ساكنان اصلی، منازل خود را ترك كردند كه پس 
از آن به  خانواده های كم درآمد و كارگران تنها و مجرد تبديل 
شدند. با توجه به ميزان باالی اشغال، در بسياری از موارد حدود 
صد نفر در يك خانه زندگی كرده و اين مناطق تاريخی به دليل 
عدم نگهداری به محل های كثيف و نواحی پر جمعيت و فقيرنشين 
مراكز شهر تبديل شد. شهرهايی مانند دبی، جده و شارجه  نيزبا 
توجه به پيشينه خود در دهه 1990 به برنامه های بازسازی و 
تجديد حيات شهری متعهد شدند. اين امر  موجب افزايش آگاهی 
در ميان ساكنان اين شهرها و رقبای آن ها در رابطه با ارزش حفظ 
و تقويت هويت يك شهر شد. از اين رو می توان گفت كه بازسازی 
شهری می تواند منطقه را از لحاظ اقتصادی احيا كرده و هويت 

شهری را تقويت كند.
در اين مقاله پروژه در حال توسعه بازسازی شهر مشيرب در دوحه 
بررسی شده و جنبه های فيزيكی هويت شهری مورد توجه قرار 

می گيرد.

همچنین روند جهانی شدن و جريان 
سريع اطالعات، نقش مهمی در تغییر 

محیط ايفا کرده و در نتیجه هويت 
منحصر به فرد شهرها دستخوش 
تغییراتی اساسی و بر مبنای زمان 

گذشته شد. اما رونق ساخت و ساز که 
در خلیج فارس اتفاق افتاد، هیچ وقت 

جايی برای آن باقی نگذاشت تا ذينفعان، 
شهرهای خود را آماده پذيرش میراث 
فرهنگی کنند. در بسیاری از شهرهای 
خلیج فارس، نوسازی در اولويت اول 

هزينه های نهايی میراث فرهنگی محلی 
قرار گرفت و  برای ايجاد فضای جديد 

در طرح های بازسازی عظیم، تعداد 
زيادی از مناطق تاريخی کامال محو 

شدند
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نياز به هویت شهری
بر اساس  برنامه ريزی های نوسازی پس از جنگ دوم جهاني 
قوانين منشور شهر آتن مبتنی است كه در آن شهرها با بخش های 
مشخص از يكديگر مجزا شده و شباهت های زيادی بين شهرهای 
جهان ايجاد شده است. امروزه به واسطه تجارت جهانی، رسانه ها، 
جريان های فضايی، ارتباطات اقتصادی، تبادل آزاد مردم، ايده ها 
و پول و سرمايه، جهان به يك دهكده كوچك تبديل شده است. 
شهرها قصد دارند از طريق تجارت و گردشگری، بازارهای جهانی 
را به خود جذب كرده و در تالش هستند تا شهرهايشان متمايز و 
منحصر به فرد باشد. امروزه نياز برای تشخيص هويت شهری در 

جهان در حال ظهور رو به افزايش است.
مفهوم هويت شهری زمانی در ذهن تداعی می شود كه سخن از 
ميراث فرهنگی به ميان می آيد. هويت شهری اغلب توسط شكل 
به فرد  شهرها، سبك معماری، راه حل های  تاريخی منحصر 
طراحی و تزئينی، عنوان می شود و در آن از مصالح ساختمانی 
محلی و تكنيك های ساخت و ساز بهره گرفته می شود. محيط های 
تاريخی يك تصوير بصری منحصر به فرد از شهر ارائه می دهند. 
در اين تحقيق عالوه بر ساخت ساختمان های جديد الهام گرفته 
شده از زمان گذشته،  احياء مناطق تاريخی، نقش مهمی را در 
نوسازی شهرهای كنونی ايفا كرده و هويت های شهری را ناپديد 

می كند.
اين صورت  به هويت شهری دارای اهميت است، زيرا در  نياز 

ميان عناصر ثابت و متغير، افراد و رويدادها كه ارتباط متاقبل با 
يكديگر دارند، هماهنگی برقرار شده و باعث يكتايی و تمايز يك 
شهر می شود. سپس جوامع تكامل و تغيير پيدا ميكنند. بنابراين 
حفظ مناطق تاريخی مشخص، برای بازيابی هويت شهری امری 
ضروری است. رلف خاطرنشان می كند كه يك انشان ژرف نگر 
به ارتباط ميان مكان های با اهميت نياز دارد. اگر ما اين نياز را 
ناديده بگيريم در آينده تنها شاهد محيط هايی خواهيم بود كه فاقد 

چنين مكان هايی هستند. 
بنابراين می توان نتيجه گرفت كه هويت شهری با نظر به گرايش 
های جهانی شدن، يك نياز ضروری برای شهرهای كنونی است، 
به گونه ای كه هويت شهری به يك موضوع بحث برانگيز تبديل 
شده است كه بسياری از محققان مشهور و برنامه ريزان شهری از 
زوايای مختلف آن را مورد بررسی قرار داده اند. برای مثال بوتينا 
واتسون و بتلی بيان می كنند كه »هويت مكانی« به مجموعه ای 
از ارتباطات معنادار با  چشم اندازهای فرهنگی خاص است كه 
فرد و يا گروه خاصی در ايجاد هويت اجتماعی و يا فردی، آن را 

به كار می گيرند.
هويت شهری تركيبی از ميراث فيزيكی، فرهنگ محلی و زمينه 
های جغرافيايی است كه با خاطرات درك شده پوشانده شده است. 
عالوه بر اين هويت شهر، تركيبی از آرمان ها و تجارب شهروندان 
و افرادی است كه از آن شهر بازديد می كنند. حس مكان و هويت 
در درك منطاق شهر گسترده تر و مكان های فيزيكی خاص، 

هويت از محتوا و زمینه تشکیل 
می شود. محتوا به افراد يا اشیا 
اشاره دارد و زمینه شامل فرهنگ 
و محیط می شود. بنابراين 
تعامل متقابل میان اين دو 
عنصر، هويت شهری را شکل 
می دهد. همچنین رلف استدالل 
می کند که هويت شهری يک 
مکان از سه اجزای مرتبط با 
يکديگر تشکیل می شود که هر 
کدام به ويژگی های فیزيکی و 
يا ظاهری يکديگر، فعالیت ها 
و عملکردهای قابل مشاهده و 
معانی يا نمادهای يکديگر تقلیل 
پیدا نمی کند.
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انعكاس می يابد.
به گفته رلف، هويت از محتوا و زمينه تشكيل می شود. محتوا به 
افراد يا اشيا اشاره دارد و زمينه شامل فرهنگ و محيط می شود. 
بنابراين تعامل متقابل ميان اين دو عنصر، هويت شهری را شكل 
می دهد. همچنين رلف استدالل می كند كه هويت شهری يك 
مكان از سه اجزای مرتبط با يكديگر تشكيل می شود كه هر 
كدام به ويژگی های فيزيكی و يا ظاهری يكديگر، فعاليت ها و 
عملكردهای قابل مشاهده و معانی يا نمادهای يكديگر تقليل پيدا 

نمی كند.
در بيانيه »ُرسي« نقش خاطرات جمعی را در شكل گيری هويت 
يك شهر آشكار می كند. شهر، مجموعه ای از خاطرات جمعی 
مردم آن شهر بوده و با اشياء و مكان های موجود در ان پيوسته و 
مرتبط است. در واقع می توان گفت كه يك شهر، مكان خاطرات 
جمعی است. از اين رو ارتباط ميان اين مكان و ساكنان آن است كه 
تصوير غالب شهر را  ايجاد می كند. معماری و چشم انداز شهری 
و همچنين مصنوعات موجود در آن از مواردی هستند كه بخشی 
از حافظه نوظهور شهر را شكل می دهند. اين حس كلی مثبت، 
ايده های بزرگی در تاريخ شهر به جريان می اندازد كه ظاهر شهر 

را ايجاد می كند.
به طور خالصه می توان تعاريف مختلفی از هويت شهری ارائه داد 
و اين مفهوم پويا با تعاريفی نظير هويت مكان، مكان، ويژگی های 
يك مكان، تصوير يك مكان، حس تشخيص يك مكان و جان 

و روح مكان بيان می شود. بايد توجه داشت كه تمام اين موارد 
مربوط به مفهوم يگانگی و منحصر به فردی است كه نشان می دهد 
مكان ها از يكديگر متفاوت هستند. كلمه »مكان« نيز به طور 
عمده به محيط هايی در مقياس بزرگ مانند منطقه، جامعه و يا 
يك شهر اشاره دارد. خالصه مطلب اينكه هويت شهری به ويژگی 
های محلی يك مكان گفته می شود كه آن را از ديگر مناطق، 

متمايز می كند.
پس از بحث در مورد نياز به هويت شهری و ابعاد مختلف آن، 
پرسش اصلی اين است كه چگونه می توان هويت شهری يك 
منطقه را حفظ كرد؟ برای حفظ و يا تقويت هويت شهری محلی، 
جمعی از طراحان و معماران، جزئيات سنتی را در نمای خارجی 
ساختمان های خود به كار می برند. اين شيوه تقليدی اغلب بدون 

درك و كشف اصول و معنای هويت محلی محقق می شود.
در اين مقاله كيم،  ساختمان های بسياری را توصيف می كند كه در 
آن ها طراحان، نقش و نگارهای معماری سنتی را تقليد می كنند 
كه در طراحی ساختمان های دولتی، محله ها و شهرهای بسياری 
از كشورها به منظور جستجو برای هويت شهری به كار گرفته 
شده است. بسياری از محققان برخی از جنبه های مرتبط با هويت 
شهری فيزكی را مورد بررسی قرار داده اند. اما ديدگاه ها و ايده های 
مختلف، رسيدن به توافق در مورد يك تعريف واحد از هويت 
شهری را امری دشوار می سازد. اما نظر جمعی پنج مورد از ابعادی 
كه نقش مهمی در تقويت هويت شهری يك مكان دارند را شامل 

به طور خالصه می توان تعاريف 
مختلفی از هويت شهری 

ارائه داد و اين مفهوم پويا با 
تعاريفی نظیر هويت مکان، 

مکان، ويژگی های يک مکان، 
تصوير يک مکان، حس 

تشخیص يک مکان و جان 
و روح مکان بیان می شود. 

بايد توجه داشت که تمام اين 
موارد مربوط به مفهوم يگانگی 

و منحصر به فردی است که 
نشان می دهد مکان ها از 

يکديگر متفاوت هستند.
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تداوم، يكتايی و منحصر به فرد بودن، اهميت، سازگاری و انسجام 
می داند. اين پنج جنبه چهارچوب ادراكی را برای منطقه »مشيرب« 
در دوحه قديم به تصوير می كشد كه توصيف خالصه ای از آن ها 

را از نظر می گذرانيم:
با زمان گذشته، اغلب عناصر طراحی سنتی  برای تداوم يافتن 
به  شود.  می  كارگرفته  به  جديد  های  ساختمان  طراحی  برای 
گفته الكساندر  يك مكان منحصر به فرد بر پيوستگی و تداوم با 
مكان های گذشته و محيط های فيزكی كه آن را احاطه كرده اند، 
متكی است. به منظور درك يكتايی يك محل، بايد مكان های 
محلی از اماكن ديگر متمايز شوند. يكی از راه های تحقق اين 

هدف، حفظ ميراث فرهنگی محلی است.
همچنين ساختمان های جديد بايد برای محيط های تاريخی محلی 
ارزش و احترام قائل شوند. بنابراين حفظ ميراث فرهنگی و توسعه 
بناهای جديد با حفظ حرمت ساختمان های قديمی باعث تقويت 
يكتايی يك شهر می شود.  برای اطمينان يافت از اين مقصود، بايد 
آثار تاريخی محلی و مناطق تاريخی محافظت شده تا حس هويت 

محلی مورد حمايت قرار گيرد.
به منظور دست يافتن به سازگاری، ساختمان های جديدی كه در 
مناطق تاريخی وجود دارند بايد با محيط های تاريخی كنونی، به 
لحاظ بافت دارای تناسب بوده و هيچ گونه تضاد و ناسازگاری 
با اين محيط ها  كه باعث تضعيف هويت شهری محلی شود،  
نداشته باشند. عالوه بر اين »به هم پيوستگی« با ايجاد محيط های 

هم جنس و نه از طريق سبك های بی شمار و گوناگون، حاصل 
می شود. بدين ترتيب يك الگوی طراحی شهری منسجم به تقويت 

هويت يك منطقه كمك می كند.
در مجموع می توان گفت كه مناطق تاريخی، نقش پويايی در 
ايجاد يكتايی شهرهای كنونی و آينده بازی می كند. در رابطه با 
حفط ميراث فرهنگی، اقدامات مداخله گرانه هايی نظير بازسازی، 
تعويض و  بنا،  تجديد  ترميم،  تثبيت ،  و  پابرجاسازي  محافظت، 
نوسازی  همچنين  و  واحياي شهرت   اسكان  تجديد  جايگزينی، 
وجود دارد. مورد آخر باعث بازيابی برخی از جنبه های زمان 
در  شده  فراموش  های  هويت  نوسازی  عامل  و  شده  گذشته 

شهرهای كنونی محسوب می شود.

بازسازی و هویت شهری
از آنجا كه در فرآيند جهانی شدن، شهرها به سرعت با يكديگر 
ميراث   و  محلی  های  سنت  تداوم  اند،  شده  متقارن  و  همگن 
فرهنگی باعث متفاوت شدن آن ها می شود. بازسازی شهری، 
استراتژی هايی را برای تغيير محيط به منظور ايجاد انگيزش در 
رشد اقتصادی نمايان می سازد. بنابراين مادامی  كه هويت شهری 
كنار گذاشته نمی شود، شهرها دچار تغيير دائمی شده، كاربری 
زمين متغيير می شود و مناطق شهری بهبود و توسعه يافته و به 
سرعت رشد می كند، به گونه ای كه آماده تحقق پروژه های عظيم 

توسعه می شود.

»به هم پیوستگی« با ايجاد 
محیط های هم جنس و نه از 
طريق سبک های بی شمار و 

گوناگون، حاصل می شود. بدين 
ترتیب يک الگوی طراحی 
شهری منسجم به تقويت 

 هويت يک منطقه کمک
 می کند.
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برای دستيابی به اين موارد، پروژه های بازسازی شهری به منظور 
حيات مجدد مراكز شهری قديمی كه رو به نقصان گذاشته اند، 
مكان های صنعتی قديمی، مناطق مسكونی قديمی و مراكز تاريخی 
به كار گرفته می شود. در واقع بازسازی شهری، نوعی بلند همتی 
طوالنی مدت محسوب می شود كه شامل تالش برای اصالح 
مشكالت در مناطق شهری مهجور با بهبود اوضاع اقتصادی اين 
مناطق و محيط های فيزيكی است كه جوهره هويت يك شهر را 

شكل می دهد.
روبرت، بيان می دارد كه بازسازی شهری، يك ديدگاه جامع و 
يكپارچه و انجام اقداماتی است كه به حل و فصل مسائل شهری 
اقتصادی،  پايدار در شرايط  بهبودی  دنبال  به  و  منجر می شود 
فيزيكی، اجتماعی و زيست محيطی منطقه ای است كه موضوع 
تغيير است. عالوه بر اين هدف از بازسازی شهری تغيير طبيعت 
يك شهر يا منطقه است كه در آن ساكنان محلی و ذينفعان برای 

دستيابی به اهداف مختلف، دخيل هستند.
همچنين  و  جامعه  افراد  مشاركت  تشويق  به  نياز  موضوع  اين 
رويكردهايی برای بازسازی مناطق به عنوان شيوه ای برای تقويت 
حس انسجام و همبستگی و در نتيجه ايجاد هويت را نشان می دهد. 
در واقع يك ارتباط قوی ميان بازسازی شهری و هويت شهری 
وجود دارد. عالوه بر اين، ارتقاء محيط زيست، ساختار اجتماعی 
و فضاهای شهری در ساختار تاريخی شهری كمك می كنند تا 
پذيرش مكان ها برای اجتماعات عمومی و تبادالت افزايش يابد.
و  اجتماعی  تعامالت  افزايش  به  منجر  نهايت  در  موضوع  اين 

مراكز  بازسازی  نتيجه  در  می شود.  ميان شهروندان  همبستگی 
شهری تاريخی باعث پرورش حس هويت ساكنان و حس تعلق 
آن ها با گذشته می شود. بازسازی شهری مراكز تاريخی به طور 
اقتصادی،  كيفيت  زيست،  محيط  كيفيت  ارتقاء  به  منجر  عمده 
اجتماعی و فرهنگی می شود كه يك محرك قوی برای تغيير است.
پروژه های در حال توسعه كه در مناطق تاريخی به كار گرفته 
می شوند، می تواند بازديد كنندگان محلی و جهانی را به سوی 
خود جذب كند تا جاذبه های ميراث فرهنگی اصلی را كشف كنند. 
عالوه بر اين، بهبود فضای فيزيكی، ساختار اجتماعی و فضاهای 
شهری می تواند پذيرش اين مكان ها را به عنوان جايی برای 
تعامل متقابل و اجتماع آن ها افزايش دهد. از اين رو بازسازی 
با ظهور  شهری قصد دارد احساسات هويت شهری ساكنان را 

محيط های جهانی تقويت كند.
در واقع خليج فارس كنونی، محل پيچيدگی، همزمانی و بی ثباتی 
است كه موقعيت هايی را برای ايجاد تغيير و انتقال سريع فراهم 
می كند. اين تغييرات كه با توجه به منافع اقتصادی صورت گرفته 
است، برای ارزش های مرتبط با حافظه شهر و حس غرور شهری 
كه موضوعی دوگانه، مصالحه آميز و غير قابل تشخيص می باشد، 
خطرآفرين است. اين وضعيت عمدتا در شهرهای جهانی مانند 

دوبی، كويت، جده و دوحه ديده می شود. 
در برخورد با مسئله هويت شهرهاي خليج فارس و به ويژه دوحه، 
مطالعات زيادی در طی 20 سال گذشته  انجام شده است. بيشتر 
اين مطالعات بر ضرورت تقويت هويت شهرهای خليج فارس 
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براساس گذشته آنها و با روند جهانی شدن اشاره دارد. معضل حفظ 
هويت شهری بر اساس تاريخ گذشته آن، در مورد منطقه مشيرب، 
مورد بحث و بررسی قرار می گيرد. پنج جنبه تداوم، منحصر به 
فرد بودن، اهميت، سازگاری و انسجام در طرح بازسازی منطقه 

مشيرب دوحه بررسی خواهد شد.

مروری كوتاه بر شهر دوحه

از  بيش  و  است  قطر  كشور  شهر  بزرگترين  و  پايتخت  دوحه 
80 درصد از جمعيت اين كشور در شهر دوحه و حومه آن ساكن 
هستند. همچنين دوحه مركز اداری و اقتصادی كشور قطر است 
كه تا پايان ماه نوامبر سال 2017، جمعيت ان حدود 2 ميليون و 
683 هزار نفر برآورد شده است. تا سال 1950، شهر دوحه يك 
روستای كوچك بود كه شامل مجموعه ای از ساختمان هايی بود 
كه نوار 5 كيلومتری د رامتداد ساحل را تشكيل می داد. صادرات 

امروزه مناطق تاريخی به 
عنوان نماد توسعه جوامع 

شناخته می شود و نقش مهمی 
را در نجات هويت شهری بازی 

می کند. به موازات ويرانی 
ساختمان های تاريخی  و به 

دلیل توسعه و نوسازی سريع، 
ساختمان ها به سرعت و بدون 

در نظر گرفتن محیط زيست 
محلی، بافت های فیزيکی و 
اجتماعی احداث و جايگزين 

بناهای قديمی شدند.
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نفت و پرداخت حقوق دريايی كه در سال 1949 آغاز شد و نقطه 
عطفی در تاريخ كشور قطر بود، به موازات صادرات نفت، نخستين 
حمل سيمان با كشتی به دوحه و حمل مواد ساختمانی مدرن در 
اين سال صورت گرفت. در جريان درآمدهای نفتی و معرفی مواد 
ساختمانی جديد در دهه های 1960و 1970 كه اساس آن ها را 
سيمان تشكيل می داد،  شهر دوحه شاهد آغاز پروژه های توسعه 

شهری در مقياس بزرگ بود.
در حالی كه اين شهری سازی سريع برای جامعه محلی يك موهبت 
به شمار می رفت، تهديدی اصلی برای ميراث شهری محسوب 
می شد. بنابراين به منظور ايجاد پروژه های بازسازی وسيع، مناطق 
تاريخی نظير اسلطه و الغانم كنار گذاشته شد و فصول بسياری 
از تاريخ شهری حذف شد. برای مدت بيش از سه دهه، چرخه 
تخريب ساختمان های تاريخی مهم در دوحه قديم، متوقف نشد، 
بلكه به سرعت ادامه يافت. از دست رفتن خانه های  محلی، تاثير 
عميقی بر جامعه محلی بر جای گذاشت و فصل های مهم حافظه 

شهری و تاريخ شهر را از ميان برد.
بر خالف اين حقيقت كه تكامل تاريخی اين مناطق در اغلب موارد 
به ندرت درك می شود، امروزه مناطق تاريخی به عنوان نماد 
توسعه جوامع شناخته می شود و نقش مهمی را در نجات هويت 
شهری بازی می كند. به موازات ويرانی ساختمان های تاريخی  و 
به دليل توسعه و نوسازی سريع، ساختمان ها به سرعت و بدون 
در نظر گرفتن محيط زيست محلی، بافت های فيزيكی و اجتماعی 

احداث و جايگزين بناهای قديمی شدند.

پراكنده ای در طول دهه  اقدامات  با گذشته،  ارتباط  برای حفظ 
1970 صورت گرفت. ساختمان قصر شيخ محمد بن جاسم در 
قطر قديم در فاصله سال های 1975- 1972 بازسازی شد و 
در سال 1971 در جشن استقالل اين كشور ، ساختمان جديد 
ميزبانی موزه ملی قطر را بر عهده داشت. پس از آغاز اولين پروژه 
در سال 1980، وزارت اطالعات اولين قانون مربوط به حفاظت 
از ميراث فرهنگی و باستانشناسی قطر را تأسيس كرد. اين قانون 
كه نقش محافظت از ميراث معماری را بر عهده دارد، تحت عنوان  
قانون آثار باستانی )Antiquities Law( شناخته می شود و به 
صراحت بيان می دارد كه يك اثر باستانی، چيزی است كه توسط 
تمدن های قبل بر جای مانده و يا نسل های گذشته آن را ترك 

كرده اند.
بنابراين قانون، هر ساختمانی كه قبل از سال 1950 ساخته شده 
باشد، يك ميراث است و بايد محافظت شود. قانون جديد اميد تازه 
ای را برای حفظ آينده ميراث فرهنگی كشور قطر ايجاد می كند. در 
طول سال های 1981-1978، آبادانی در غرب خليج آغاز شد و 
زمين الدفنه يك سكو برای به نمايش گذاشتن پروژه های بسيار از 
معماران مشهور آماده كرد كه ميزبان برجسته ترين ساختمان های 

تجاری و دولتی است. 
از آن زمان به بعد تمامی ساختمان ها با سبك های بين المللی 
متنوع در خليج غرب يافت شده و نمای جديد جهانی شهر را 
تا هتل  بلند  برج های  از  متشكل  ها  اين ساختمان  داد.  شكل 
های پنج ستاره و مراكز خريد بسيار جذاب است كه تركيبی از 
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▲منطقه مشيرب و موقعيت محلي تاريخي آن

▲منطقه مشيرب با توسعه اي فشرده در قلب دوحه
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هويت های جديدی بوده  كه بافت محلی را ناديده گرفته اند. در 
حالی كه برج ها به سرعت در منطقه خليج غرب شكل گرفت، 
مركز شهر دوحه آماده توسعه بود. اين نمادها و برج های جهانی كه 
در خليج غرب احداث شد، هويت جهانی را شكل داد كه يكتايی و 

منحصر به فرد بودن دوحه قديم را در هم شكست.
جهانی شدن برای هويت شهری بيشتر به منزله يك تهديد است تا 
فرصت، به ويژه اينكه اين شهرها مانند شهر دوحه ميراث جهانی 
محسوب نشوند. يكی از مشكالت اصلی كه شهر دوحه با آن 
مواجه است، از بين رفتن سريع هويت شهری دوحه به دليل امواج 
جهانی جديد است. يكی از اين امواج در خليج غرب دوحه اتفاق 

افتاد، به صورتی كه 150 برج بسيار بلند نمادين در طول دو دهه 
گذشته در  اين منطقه ساخته شد.

اين برج های شيشه ای و فوالدی منعكس كننده بافت محلی، 
زيستی، فرهنگی اجتماعی دوحه كه در واقع ماهيت هويت شهری 
آن را شكل می دهد، نمی باشد. به منظور ايجاد موازنه در جريان 
آهسته ای كه از سوی خليج غرب آغاز شد، بازسازی برخی از 
فصول هويت شهری گذشته شهر دوحه از سال 2000 ميالدی 
ايجاد شد. نوسازی " Souk Waqif" نخستين پروژه جامع 
است كه در سال 2004 آغاز شد و در سال 2010 ميالدی با 

توسعه يكی از پر جاذبه ترين مكان های فرهنگی تكميل شد.
در سال 2008 يك پروژه جديدی به نام مركز شهر مشيرب دنبال 
شد كه به دنبال ايجاد پروژه پايدار بازسازی شهری و ايجاد هويت 
شهری بر مبنای گذشته صورت گرفت. از آنجا كه اين مقاله به 
طور اساسی جنبه های فيزيكی هويت شهری را مورد بررسی 
قرار می دهد، استحكام شهر مشيرب عمدتا بر مبنای بررسی جامع 
ساختمان های تاريخی صورت می گيرد. در اين زمينه، تحقيقات 
عكاسی وسيع در داخل و خارج از ساختمان ساختمان ها انجام 
شد و كتاب ها و مقاالت كتابخانه دانشگاه قطر  مورد استفاده قرار 

گرفت.

پروژه بازسازی و هویت شهری جدید مشيرب
پروژه مشيرب از سال 2008 بر روی يك منطقه 35 هكتاری كه 
20 برابر اندازه " Souk Waqif" كه در همسايگی آن قرار 

▲پنج منطقه اصلي مشيرب
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دارد، آغاز شد. هدف از اين پروژه، بازگرداندن خانواده های قطر 
به مركز شهر دوحه، پس از خروج عظيم آنها به محيط پيرامون و 
حاشيه اين شهر در دهه های 1950 و 1960 ميالدی بود. همچنين 
اين پروژه به منظور تقويت و بازيابی ايده زندگی اجتماعی است كه 
از مفهوم مجاورت و همسايگی سنتی الهام گرفته است. به لحاظ 
بازسازی شهری اين پروژه قصد توسعه محيط زيست و ارتقاء 
شرايط اقتصادی منطقه را دارد. به طور خالصه اهداف اصلی اين 

طرح كليدی شامل موارد زير است:
- ارتقای يك شيوه پايدار زندگی در چارچوب فشرده شهری كه 
ميزان استفاده از خودروها را كاهش داده، تراكم شهری را افزايش 

داده و حمل و نقل عمومی را توسعه می دهد.
- تجديد يك قطعه زيرساخت شهر به منظور كاهش وابستگی به 

سوخت فسيلی
- ترويج بهتر جوامع اجتماعی يكپارچه در مركز شهر كه در آن افراد 
expatriate(محلی و  كارگرانی كه ميهن خود را ترك كرده اند

workers( بتوانند محله ها، فضاهای عمومی و امكانات رفاهی 

را راه اندازی كنند.
- نوسازی بخش از پايتخت كشور قطر به گونه ای كه تاريخ و 

فرهنگ محلی اين طنين انداز شود
برای اجرای اين اهداف، تعدادی از چالش های نوسازی در طرح 

اصلی مورد توجه قرار گرفته است كه شامل موارد زير است:
- انگيزه های سود كوتاه مدت

- مالكيت زمين تقسيم شده و تاثير آن بر الگوی توسعه

- آب و هوای محلی و تاثير آن بر جنبش و شكل شهری
- از دست رفتن روحيه و هويت جامعه در روند نوسازی شهری

- ايجاد تصوير آفرينش شهری و نه جا به جا سازی
مركز  يك  ايجاد  شامل  اصلی  طرح  اهداف،  اين  اجرای  برای 
تجاری- مسكونی رونق يافته و امكانات رفاهی به همراه مسير 
ويژه پياده روی است.  خيابان ها و محله های مشيرب يك الگوی 
شهری به هم پيوسته و فشرده را تشكيل می دهند كه با توجه به 
طرح و نقشه خود از يكديگر متفرق و جدا نيستند. اين طرح 
فشرده مزايای بسياری داشته و خيابان های پر زرق و برق آن 

ساكنان شهر را به پياده روی تشويق می كرد. 
الگوی شهری فشرده در پاسخ به مالحظات  اجتماعی و موارد 
آب و هوايی از محله های قديمی )furjan(، الهام گرفته شده 
است. عالوه بر اين اين طرح باعث تقويت تعامالت اجتماعی ميان 
همسايگان شده و حس هويت و تعلق به مكان را افزايش می دهد. 
شهر مشيرب از 5 منطقه تشكيل شده كه تعامالت اجتماعی را 
تقويت می كند )تصوير 7(. اين نواحی شامل منطقه ديوان اميري است 
كه از گارد ملی )National Guard( و خدمات محافظتی ديوان 
امير )Emiri Diwan( حمايت می كند. منطقه دوم بخش چند 
 commercial " منظوره و مسكونی در مجاورت منطقه تجاری
quarter" است كه در بردارنده ميدان اصلی )Baraha( به 

عنوان عنصر حياتی اصلی منطقه مشيرب، ساختمان های تجاری، 
ادارات و ديگر فعاليت های پويا است.

است  ناحيه  بزرگترين   ،»Retail Quarter« سوم  منطقه 

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

49 شماره ششم | ويژه نوروز 98 



▲نوسازي يكي از چهار خانه به منظور تبديل شدن به موزه
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كه مكان های مجلل در پروژه شهر دوحه است. منطقه چهارم 
در  كه   )Business Gateway Quarter( ناحيه تجاری
آن فرصت های كسب و كار زيادی برای تسهيل سرمايه گذاری 
 heritage( های آينده شهری وجود دارد. منطقه پنجم، محله ميراث
Quarter( است كه دچار تخريب و ويرانی نشده و تنها شاهد 

فيزيكی گذشته به شمار می رود. اين منطقه تنها راه ورودی شهر 
مشيرب است كه به عنوان عامل تسريع دهنده عمل كرده و هويت 

شهری جديد برای كل منطقه ايجاد می كند.
ضرورت ايجاد يك هويت جديد برای شهر مشيرب يك مسئله 
بنيادی است كه تصوير تازه ای از شهر فراهم می كند. درس هايی 
كه از بررسی مناطق تاريخی شهر دوحه و الوكره حاصل می شود، 
هفت اصل را به عنوان راهنما برای طراحی يك نقشه جامع پايه 
ريزی می كند كه شامل  بی  زمانی، تنوع و اتحاد، شكل و هندسه، 
و  هوايی  و  برای شرايط آب  ابعاد خيابان، طراحی  ابعاد خانه، 
عناصر معماری است. اين اصول به منظور آسان كردن زندگی 
ساكنان آينده ايجاد شده و هويت شهری تازه ای فراهم می آورد 

كه الهام گرفته از گذشته است، اما از گذشته تقليد نشده است. 
اين طرح فعاليت های گوناگون را با مناطق خاص ادغام می كند. 
برخی از مناطق عمدتا مسكونی بوده، در حالی كه ديگر مناطق 
تركيبی از فضاهای خرده فروشی و تجاری هستند. منطقه جديد 
»فارج« تركيبی از انواع مختلف خانه های شهری را با دسترسی 
آسان به خدمات و امكانات رفاهی شامل می شود. ويژگی اصلی 
اين پروژه ميدان های عمومی پر جنب و جوش )plazas(، حياط 

و فضاهای جامع است كه در شهر دوحه به ندرت ديده می شود. 
برای تشويق افراد به پياده روی و راهپيمايی، خودروها به طور 

استراتژيك در  طبقات زير زمين جای می گيرند.

منطقه محله ميراثي مشيرب 
اين منطقه تنها ناحيه ميراثی بازمانده از شهر مشيرب است كه دو 
نقش اصلی بر عهده دارد. اول اينكه اين منطقه به عنوان ورودی 
اصلی مشيرب عمل كرده و برای پذيرايی از بازديد كنندگان محلی 
و جهانی منطقه مجاور سوق وقيف ايجاد شده است. دوم اينكه اين 
منطقه ردپای تاريخی كشور قطر را قبل از سال 1950 دوباره به 
تصوير می كشد. منطقه محله ميراث به لحاظ استراتژيكی ميان سه 
ناحيه ميراثی مهم سوق وقيف، ديوان اميري، و االسماخ قرار گرفته 
و به منزله مدخل ورودی اصلی منطقه  مشيرب محسوب می شود.
منطقه ميراثي از طريق دو تونل، ارتباط بصری و فيزيكی قوی با   
سوق وقيف برقرار می كند. اين منطقه از يك باراهه بزرگ تشكيل 
شده كه نماز عيد در ان برگزار می شود و چهار خاانه قديمی در 
آن قرار دارد كه حاطرات منطقه اصلی و مسجد جديد را دنبال 
می كند. اين خانه ها شامل »قصر محمد بن جاسم«، قصر بن 
جلمود، خانه الرادوانی و خانه های شركتی می شود. به غير از 
خانه الرادوانی، كه هنوز ساختار اصلی و اوليه خود را حفظ كرده 
است، سه خانه ديگر برای ميزبانی موزه های مختلف باز بازسازی 

شده اند.
منطقه ميراث به عنوان ردپای فرهنگی برای بازديدكنندگان جهانی 
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و محلی بازسازی شده و بازديدكنندگان اين مكان ابتدا از خانه 
»ال رادوانی« كه در سال 1947 ساخته شده است، بازديد می كنند. 
اين خانه  يك نمايش بصری از زندگی خانوادگی و بومی مردم  
 the( قطر را قبل از دوره نفت نشان می دهد. خانه های شركتی
Company House( نيز پيدايش اولين شركت نفت در دوحه 

جشن می گيرد و داستان چگونگی انتقال اقتصادی دولت قطر از 
ماهيگيری و گرفتن مرواريد به اقتصاد مبتنی بر نفت را روايت 

می كند.

»خانه بن جلمود« نيز روايتگر داستان بردگی در قطر و خليج 
فارس بوده و هدف از آن ايجاد احترام به افرادی است كه به بردگی 
و اسارت گماشته شده اند و و نقش مهمی در توسعه ملت قطر ايفا 
كرده اند. خانه »محمد بن جاسم« پس از اينكه  پسر بنيانگذار قطر 
مدرن، ميزبانی موزه نمايش خاطرات گذشته تا به امروز قر را برای 
نسل گذشته بر عهده داشت، به اين نام ناميده شد. بنابراين منطقه 

ميراثي به يك جاذبه گردشگری اصلی در مشيرب تبديل شد.
منطقه كوچك است كه حدود يك  ميراثي يك  در واقع محله 

▲خانه هاي شرکت نفت در منطقه مشيرب
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ششم مساحت مشيرب را تشكيل می دهد و از سه طرف توسط 
فروشگاه های 12-10 طبقه ای tower blocks از نظر پنهان 
شده است. بنابراين به نظر نمی رسد كه اين منطقه تاثير زيادی بر 
تقويت هويت شهری محيز اطراف داشته باشد. يكی از چالش های 
پيش رو در تكميل پروژه منطقه historic quarter، جا به 
جايی 7 تا 9 هزار نفر از ساكنان كم درآمد اين منطقه است، به گونه 
ای كه از 35 هكتار زمين تنها بخش كوچكی شامل چهار خانه با 

مساحت 2 هكتار از كل منطقه بر جای مانده است.
اما برای منطقه فريج بايد مراقبت بيشتری صورت بگيرد تا خانه های 
بيشتری حفظ شده و اتصال شديدتری با گذشته اين منطقه برقرار 
ايجاد  برای  مشيرب  پروژه  رويكرد  كه  داشت  توجه  بايد  شود. 
هويت شهری مجزا بر مبنای تقليد از گذشته صورت نگرفته، بلكه 
تجربه منحصر به فردی برای تفسير مجدد زمان گذشته به شيوه 
مدرن و امروزی است. در واقع هويت جديد از معماری سنتی 
محلی الهام گرفته است. نكته مهم اينكه ويرانی تعداد زيادی از 
بناهای تاريخی كمك چندانی به تقويت اتصال با گذشته و تاريخ 

گذشته اين منطقه نمی كند. 
تقليد  كه  دارد  اهميت  موضوع  اين  اتصال،  موضوع  مورد  در 
كوركورانه از عناصر سنتی گذشته در ساختمان های جديد، بهترين 
انتخاب برای احيای گذشته در شهر كنونی است. از اين رو پروژه 
مشيرب، در پی كشف شيوه مبتكرانه ای برای استفاده از عناصر 
گذشته با تفسير مجدد و نه تقليد از آن ها بود. يكی از موانع اصلی 

پروژه، عدم مشاركت مردم جامعه در پروژه بود. برای دستيابی به 
هويت محلی، مشاركت جامعه بايد تقويت شود. به عنوان مثال 
ساكنان محلی بايد در اين موضوع شركت كنند كه كدام يك از 

جنبه های ميراث فرهنگی ان ها بايد محافظت شود.
برای تقويت ابعاد يكتايی و منحصر به فرد بودن نيز در پروژه 
مشيرب، سعی بر اين است كه بر خالف مساحت محدود  منطقه 
heritage quarter كه تنها شامل چهار ساختمان است، به 

لحاظ ميراث فرهنگی به حالت اوليه بازگردانده شده و ساختمان 
های تاريخی بيشتری حفظ شود. همچنين موضوع سازگاری نيز 

در پروژه منطقه مشيرب، دارای اهميت است. 
و ساير   heritage quarter محله ميان  تضاد آشكار  يك 
مناطق در حال توسعه مشيرب ديده می شود و منطقه مشيرب، 
فاقد تناسب فيزيكی و بصری با مكان های مجاور مانند  سوق 
السماخ، وقيف و نجده است. ساختمان های 12- 10 طبقه ای 
منطقه مشيرب موانع مرتفعی هستند كه راه های ورودی را سد 
می كنند. چنانچه رويكرد محتاطانه تری را در پيش بگيريم بايد 
سازگاری و مطابقت بيشتری با محيط اطراف صورت گرفته تا 

هويت شهری نيرومندتری حاصل شود.
موضوع مهم اينكه عدم پيوستگی با مناطق مجاور باعث ايجاد چند 
پارگی بيشتر بافت شهری شده و هويت شهری را تضعيف می كند. 
بنابراين می توان گفت كه حس هويت محلی يك مكان با انسجام 

كلی تجانس شهری حاصل می شود.
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نتيجه گيری
اين مهم، مشاركت قوی و جمعی  انجام  يك شيوه فعال برای  
ساكنان است. ساكنان محل می توانند حتی زمانی كه مكان های 
تاريخی مهم در جامعه آن ها وجود ندارد، در يك پروسه طوالنی 
با  كنند.  شركت  خود   زيست  محيط  اهميت  حفظ  برای  مدت 
مشاركت در جامعه، حس غرور و يا حس خوب زيستن به عنوان 
ابعاد اجتماعی جامعه در  زندگی شهروندان رشد يافته و زندگی 
آن ها معنادار می شود و اين موضوع سرانجام به بهتر شدن هويت 

محلی منجر می شود.
برخالف آنچه در منطقه مشيرب اتفاق افتاد، مادامی كه نوسازی 
منطقه برنامه ريزی شود، بايد توجه ويژه ای برای مشاهده مراكز 
قديم شهری، چشم اندازهای تاريخی شهر، نيازهای جامعه و تاثير 
آن بر محيط اطراف صورت گيرد. كار نوسازی بايد بخشی از 
فرآيند طراحی شهری برای توسعه شرايط فيزيكی و بازسازی 
اقتصاد محلی باشد. اين هدف با تقويت خدمات محلی و تزريق 
فعاليت های جديد برای پاسخگويی به نيازهای محلی ساكنان 
حاصل می شود. هويت شهری باعث افزوده شدن كيفيت به پروژه 
شده و بايد جزء اصلی ابزارهای برنامه ريزی شهری به شمار آيد.
به منظور ارتقای صفات ويژه شهری و استانداردسازی فضاها، 
محافظت از عناصری كه باعث منحصر به فرد بودن يك شهر بر 
مبنای ميراث فرهنگی می شود، ضرورت دارد. اما چالش معماران، 
طراحان شهری، برنامه ريزان، سياست گذاران، قانون گذاران و همه 

افرادی كه در آينده شهرها و شهرستان ها نقش دارند، شناسايی 
اهميت هويت شهری در جهان و ارتقای خط مشی های سياسی 

برای پايداری آن است.
با توجه به تغييرات سريع در شهرهای تاريخی، بازبينی هويت 
شهری به طور منظم دارای اهميت است. هويت شهری بر ويژگی 
های دوگانه يكتايی و منحصر به فرد بودن داللت داشته و  ثبات و 
پويايی را دربرمی گيرد. در واقع مسئله بر سر ساختارهای ضمنی و 
فيزيكی نيست، بلكه در اينجا ابزاری برای طراحی مناطق و مراكز 

تاريخی پايدارمطرح است.
احيای قديم به عنوان عامل اصلی حفظ هويت شهری محسوب 
می شود. بازسازی منطقه مشيرب نيز ايجاد هويت شهری جديدی 
است كه از گذشته الهام گرفته شده است. همانگونه كه در مورد 
منطقه مشيرب تجربه شد، هويت شهری به معنای تقليد كوركورانه 
از گذشته نيست، بلكه نياز به تحقيق و بررسی های ژرف اصول 
آن دارد. هويت شهر به عنوان مجموعه ای از سبك ها فسيلی 
محسوب نمی شود، بلكه بايد به صورت يك فرآيند پويا مانند 

خود زندگی در نظر گرفته شود.
در پايان می توان گفت كه توسعه هويت شهر دوحه و شهرهای 
ديگر منطقه خليج فارس، يك چالش بزرگ است و بررسی های 
بيشتر برای كشف بهترين شيوه بازسازی گذشته به عنوان عامل 
اصلی حفظ هويت شهری  در محيط های در حال ظهور جهانی 

خليج فارس و محيط های جهانی بايد صورت گرفت.

هويت شهری باعث افزوده شدن 
کیفیت به پروژه شده و بايد جزء 

اصلی ابزارهای برنامه ريزی شهری 
به شمار آيد.

به منظور ارتقای صفات ويژه 
شهری و استانداردسازی فضاها، 

محافظت از عناصری که باعث 
منحصر به فرد بودن يک شهر بر 

مبنای میراث فرهنگی می شود، 
ضرورت دارد. 
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▲يك منطقه مدرن در دوحه با الهام از معماري سنتي قطر

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

55 شماره ششم | ويژه نوروز 98 



شناسایی هویت شهری  از طریق 
بازسازی شهری با محوریت  فرهنگ

شهری كه چرخه رشد تا زوال را سپری می كند، نمی تواند توسعه 
پايدار را بدون نوعی از هويت شهری كه با بازسازی شهری با 
پيشرويی فرهنگی يكپارچه می شود، حفظ كند. طرح بازسازی 
شهری در يك منطقه شهری رو به زوال بايد طبق ويژگی های 

جامعه به صورت جزيی يا كلی اجرا شود.
جامعه محلی ميتواند به طور همزمان از طريق تبديل يك منطقه 
از بين رفته و كم ارزش به يك ناحيه با ارزش، افتخار اجتماعی 
و اقتصاد محلی اش را احيا كند و هويت شهری را تحقق ببخشد. 

نوشته کیو  هنگ هوانگ
ترجمه پگاه بهادران

Finding Urban Identity 
through Culture-led Urban 
Regeneration
Kyu Hong Hwang
Journal of  Urban Management
2014

▲منطقه تاريخي سئول
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 روند اجرايی بازسازی 
شهری با پیشرويی فرهنگی 

در 5 مرحله خالصه شده 
است: مرحله اول: تشخیص 

زوال،  مرحله دوم: متوجه 
شدن داليل زوال و ويژگی 

های محلی، مرحله سوم: 
ايجاد پايگاه داده و مشخص 

کردن يک مسیر، مرحله 
چهارم، استفاده کردن 

از تکنیک های متنوع که 
متناسب با مرحله سه هستند، 
و مرحله پنجم: نظارت کردن 

و بازخورد دريافت کردن

اوال، اين مقاله زوال شهری را  به منظور درك بهتر بازسازی شهری و 
نياز به مديريت چندجانبه، بررسی می كند، و با در نظر گرفتن انواع 
جهانی بازسازی شهری ، ويژگی های بازسازی شهری با پيشرويی 
فرهنگی را نيز به عنوان ابزاری برای تحقق احيای اجتماعی-اقتصادی 

و هويت شهری تحليل می كند.
به طور خاص، اين مطالعه از طريق تحليل كردن موارد بازسازی 
شهری با پيشرويی فرهنگی در كره، تكنيك ها و معيارهايی برای 
بازسازی شهری را پيشنهاد می كند. در اين مقاله، سه موضوع به 
عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده است: 1. روستای هانوك در 
شهر جينجو، كه از يك منطقه از بين رفته به جاذبه توريستی تبديل 
شد. 2. منطقه چانگ دونگ در شهر چانگ وون، كه از يك ناحيه 
رو به زوال با كوچه های تاريك كه قطبی برای هنرها و فرهنگ در 
دهه 70 بود به يك روستای جديد هنری تبديل شده است، و 3. شهر 
چونگجو، كه امكانات صنعتی بيهوده آن در حال تبديل به يك فضای 

فرهنگی است. 
اين مقاله روند اجرای بازسازی شهری با محركه فرهنگي را به منظور 
شناسايی هويت شهری از طريق تحليل داليل زوال شهری، شيوه های 
بازسازی، و نتايج بازسازی شهری در سه مورد فوق، نشان می دهد. در 
قسمت نتيجه گيری اين مطالعه، روند اجرايی بازسازی شهری با پيشرويی 
فرهنگی در پنج مرحله خالصه شده است: مرحله اول: تشخيص زوال،  
مرحله دوم: متوجه شدن داليل زوال و ويژگی های محلی، مرحله سوم: 
ايجاد پايگاه داده و مشخص كردن يك مسير، مرحله چهارم، استفاده 
كردن از تكنيك های متنوع كه متناسب با مرحله سه هستند، و مرحله 

پنجم: نظارت كردن و بازخورد دريافت كردن.
كلمات كليدی: بازسازی شهری، محوريت فرهنگي، منابع فرهنگی و 

تاريخی، هويت شهری
1.مقدمه

است،  افزايش  حال  در  مداوم  طور  به  جهان  كل  جمعيت  هرچند 
شهرهای كوچك و متوسط كشورهای مختلف در حال زوال هستند، 
و برخی از مراكز اصلی شهر در ابرشهرها نيز رو به زوال هستند. طيف 
وسيعی از راه حلها مثل قوانين، مقررات و تكنيك های جديد برای 

اجرای بازسازی شهری در مناطق در حال زوال پيشنهاد می شوند.
هرچند، پيدا كردن روش های بازسازی متناسب با ويژگی های محلی 
راحت نيست، موارد موفق و استراتژی های احيای زيادی وجود دارد، 
و نمايندگان بازسازی شهری در حال بررسی نحوه احيای مناطق رو 
به زوال هستند. اين مطالعه به بررسی نحوه شكل گيری هويت شهری 
و همچنين نحوه پيش رفتن از طريق مراحل بازسازی شهری می 
پردازد، كه اين امر با انجام دادن تحليل موردی تالشهای بازسازی 
شهری با پيشرويی فرهنگی محقق می شود. اين تحليل مبتنی بر اين 
مفهوم است كه يك منطقه رو به زوال می تواند با هويت به دست آمده 
ی منطقه ای از طريق برنامه بلند مدتی كه از منابع فرهنگی و تاريخی 

داخلی استفاده ميكند، به طور مداوم احيا شود.

1.1.شهری سازی و زوال شهری
سرزندگی صنعتی شدن كه شامل كسب و كار توليدی بعد از انقالب 
صنعتی می شود، شهرهای زيادی در اروپا را به مناطق احيا شده تبديل 
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كرد. اياالت متحده، كه در طی انقالب صنعتی تاسيس شده بود، 
تعدادی از شهرهای بزرگ خود را بعد از انقالب آمريكا توسعه 
داد.در نتيجه، سطح های  شهری سازی كه قرن هاست كمتر از 
10درصد كاهش يافته است، در اين دوره نسبتا كوتاه كمتر از يك 
قرن، به طور چشمگيری به بيش از 50 درصد افزايش يافته است.
با در نظر گرفتن كسب و كار توليدی  به عنوان صنعت سنتيشان، 
چندين شهر در بريتانيا با مشكالتی مانند فقدان شغل و خروج 
تا  از توليد گرفته  برو هستند زيرا ساختار صنعتی  جمعيت رو 

صنعت خدماتی بازسامانی شده بود، و اين شهرها را در اولويت 
قرار دادند تا نياز به بازسازی شهری را تشخيص دهند. چنين 
تضعيف اقتصادی كه ناشی از فقدان صنايع منطقه ای سنتی  بوده 
است، منجر به زوال شهری در چندين كشور به غير از بريتانيا شده 
است. زوال در شهرهای بزرگ ممكن است فقط در برخی مناطق 
داخلی به صورت جزيی اتفاق بيافتد، در حاليكه زوال شهری در 
شهرهای كوچك و متوسط ممكن است به دليل خروج جمعيت 

ناشی از تضعيف بنياد صنعتی رخ دهد.

▲بازسازي فرايبورگ با تأکيد بر کاهش نشرکربن و گازهاي آالينده
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پيشرویی  با  شهری  بازسازی  و  شهری  بازسازی  به  1.2.نياز 
فرهنگی

زمانی كه ساختارهای زياد صنعتی تغيير می كنند و در داخل شهر 
زوال پيدا ميكنند، جوامع بايد از طريق سياست ها و پروژه های 
بازسازی شهری مناسب برای شهر به پايداری شهری دست يابند. 
بازسازی شهری در بريتانيا و ژاپن زمانی شروع شد كه درآمد 
از 10 هزار دالر  ناخالص ملی هر شخص در هر كشور بيش 
بود و به طور همزمان، ضريب نفوذ مسكن بيش از 100 درصد 
بود. اولين نوع بازسازی شهری شامل نوعی نوسازی و بازسازی 
مسكن بود، اما جوامع رو به زوال به تدريج با مشكالت اجتماعی 
اقتصادی مثل كاهش در آمد و مناطق غيرفعال شده، و همچنين 

تخريب فيزيكی شهرها رو به رو شدند.
كردن  برای حل  مديريت شهری جامع  بازسازی شهری تالش 
مسائل اجتماعی اقتصادی بدون توجه به مناطقی كه از نظر فيزيكی 
رو به زوال است. به اين معنی كه، هدف از بازسازی شهری، احيای 

جوامع، ايجاد شغل، افزايش درآمد، و همچنين بهبود محيط زيست 
از بين رفته است.

كرد:  تعريف   1997 سال  در  را  شهری  بازسازی  واژه  پنفيلد 
بازسازی شهری نوعی مديريت جامع به منظور بهبود مناطق زوال 
يافته از نظر اقتصادی، اجتماعی، و فيزيكی است، كه از طريق 
همكاری بين بخش دولتی و شهری برای يك طرح استراتژيك به 

منظور پيشرفت شهری رخ می دهد.
هدف از بازسازی شهری در اين مفهوم، پيشرفت شهری پايدار 
است، و به اين ترتيب، سه هدف اصلی به وجود می آيد. هدف اول، 
تقويت قدرت رقابتی شهری است كه شامل تقويت عملكردهای 
مركزی شهری، گسترش استغال زايی، و حفاظت از محيط های 
فرهنگی و تاريخی می شود. هدف دوم ايمن كردن پايداری محل 
استقرار است كه شامل تامين مسكن گروه های كم درآمد، بهبود 
محيط های مسكونی موجود، حفظ جوامع تعيين شده، و تثبيت 
كردن قيمت های مسكن می شود. سومين هدف بهبود كيفيت محيط 

انواعدسته بندي

نوع صرفه جويی در منابع، نوع فرهنگ شهر، نوع شهر خالقخصیصه هاي بازسازي

نوع تابع جديد، نوع بهسازي، نوع نگهداری شهری.شیوه هاي بازسازي

نوع مرکز شهر، نوع کاهش حجم صنعتي، نوع تمام شهر، نوع اطراف و حومهدامنه کاربردي

نوع ساکنان محور، نوع پشتیباني اداري، نوع  پشتیباني مرکزي، نوع ساخت جوامع مدني منطقه مسکونی

KURC جدول 2. انواع بازسازی شهری شناسايی شده توسط▲
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های شهری است، كه شامل كيفيت هوا و ترافيك، پيشرفت های 
زيست محيطی و صرفه جويی در انرژی می شود. 

شود،  اجرا  جامعی  نظر  نقطه  از  بايد  شهری  بازسازی  گرچه 
برنامه های عملی بازسازی شهری با توجه به ويژگی های بومی 
متفاوت است. در اين راستا، توجه به انواع بازسازی شهری برای 
بازسازی معمول شهر مفيد است. نمونه هايی كه به عنوان انواع 
بازسازی شهری سازماندهی شده اند شامل مدل هايی است كه 
توسط دوگ سونگ اوه و KURC  ) مركز بازسازی شهری 
كره(، و يكی از مراكز تحقيق و توسعه  )R&D( ملی بازسازی 

شهری مشخص شده اند.
دوگ سونگ اوه پنج نوع بازسازی شهری را پيشنهاد داده است: 
1( صرفه جويی در منابع   2( شهر خالق  3( مديريت رشد   4( 

صنعت محور   5( كاهش كربن. KURC  هم 15 مدل  برای 
بازسازی شهر پيشنهاد داده است.

اين مقاله با توجه به مناطق مختلف شهری، سه دسته و 9 مدل 
بازسازی را بيان ميكند: مركز شهر، محله، و تكنيك سبز مربوطه. 
با  دسته مركز شهر بازسازی شهری ميتواند به عنوان بازسازی 
پيشرويی اقتصادی شناسايی شود چون اين ناحيه دارای ويژگی 
مركز اقتصادی است. اين دسته شامل پنج نوع است: 1( مديريت 
رشد كه صنايع و موسسات بازرگانی جديد را جذب می كند 2( 
كنارآب كه از منابع آبی استفاده می كند 3(  پيشرويی صنعتی كه 
مناطق صنايع سبك در شهرها را احيا می كند 4( پيشرويی فرهنگی 
كه از منابع فرهنگی و تاريخی در شهرها استفاده می كند و 5( مدل 

تركيبی كه بر اساس ادغام عملكردهای متنوع شهری است.

▲جدول 3 - انواع بازسازي شهري مورد اشاره در اين مقاله

موردنوع کالس

شفيلدنوع مديريت رشدمرکز شهر

سن پائولنوع رو به آب

منطقه صنعتي سان فرانسيسكونوع صنعت محور

بيلبائونوع فرهنگ محور

داکلندنوع چند منظوره

کالرنبرگ، کاستل ويلنوع تقويت توانايي هاي جوامع محليمحله اي

دهكده سانگميسان - کرهنوع مناطق با ساکنان کم درآمد

دنورنوع احياي بازار ساکنان

فرايبورگ، مالمو، کوريتيبانوع بهبود ترافيك و کاهش آالينده هامرتبط با تكنيك هاي سبز
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بهبود خانه های ويران شده  دسته محله بازسازی شهری برای 
و محروميت اجتماعی است، بنابراين به عنوان بازسازی شهری 
اجتماعی طبقه بندی می شود. اين دسته شامل سه مدل است: 
1( تقويت توانايی جامعه برای افزايش توانايی های ساكنان كه 
الزم است با برنامه های اجتماعی متنوع از خود حمايت كنند  
2( منطقه مسكونی افراد كم درآمد، كه محالتی را بازسازی می 
كند كه افراد فقير آنجا زندگی می كنند. و 3( احيای بازار مسكن 
برای تجارت های كوچك و بازارهای سنتی. تكنيك سبز مرتبط 
با بازسازی شهری كه شامل بهبود سيستم ترافيك، كاهش كربن 
دی اكسيد، و ذخيره انرژی برای بازسازی شهری به منظور ايجاد 

مناطق زيست محيطی دوستانه می شود. 
در بين انواع بازسازی شهری، بازسازی شهری با پيشرويی فرهنگی 
نمونه ای است كه شهری ميتواند از آن استفاده كند كه دارايی های 
تاريخی خود و پتانسيل فرهنگی محلی دارد كه می تواند برای 
انتخاب مسير بازسازی مورد استقاده قرار بگيرد. يك شهر پايدار 
بدون زوال بر اساس صنايع فعال ساخته می شود. سپس، هويت 
و  مسكن، صنعت،  جامعه،  های  ويژگی  تركيب  با  ذاتی شهری 
محيط طبيعی ايجاد می شود. ساكنان شهری به هويت شهری خود 
ميبالند، و توريست های خارج از شهر تمايل دارند مكانی را ديدن 
كنند كه جاذبه های مختلف در شهر را تجربه كنند. بنابراين، به 
وجود آوردن يك شهر پايدار كه تلفيقی از سيل جمعيت و افزايش 
تعداد گردشگران است، نشان دهنده بازسازی شهری با پيشرويی 

فرهنگی در ميان انواع بازسازی شهری است.

ما بايد مفهوم فرهنگ و منابع فرهنگی و تاريخی را درك كنيم 
تا هرگونه بازسازی شهری با پيشرويی فرهنگی ادامه پيدا كند. 
فرهنگ می تواند به عنوان يك شيوه شناخته شده در جامعه تعريف 
شود، كه شامل دو اصل می شود: يكی از آنها جايگاه اجتماعی و 
ديگری عموميت است. به عبارت ديگر، فرهنگ به عنوان عموميت 
در برخی مناطق با عوامل متنوع بر روی مردم خارج از شهر تاثير 
می گذارد. وقتی اين فرهنگ از فرهنگ های ساير نواحی متمايز 

می شود، آن فرهنگ هويت منطقه مورد نظر می شود. 
با توجه به گونه های دقيق تر فرهنگی، فرهنگ كلی از فرهنگ 
تاريخی و فرهنگ زندگی در زمان مشخص شده تشكيل شده 
است، و از نظر زيبايی شناختی ميتواند به فرهنگ هنری و فضايی 

تقسيم شود.
اگرچه مفهوم بنيادی بازسازی شهری بر اساس خصوصيت اصلی 
فرهنگ است، زمانی كه اجرای بازسازی شهری شامل نيازهای 
بهره برداری عملی می شود، بازسازی شهری با محوريت فرهنگی 
از روش احيای شهری با بهره برداری از منابع تاريخی و فرهنگی 
استفاده می كند. تعريف منابع با توجه به عموميتی كه متعلق به 
فرهنگ مدنی زنده است، شامل دوره طوالنی تاريخ در يك شهر 
تاريخی می شود. اين تعريف دارای عوامل زيبايی شناختی است و 
ارزش منظر در زمينه خود را با شناخت مكانهايی كه رويدادهای 
تاريخی در آن مكانها رخ می دهد يا خاطرات خاص با ارزشی را 

برای مردم زنده می كند، در نظر می گيرد.
به طور كلی پذيرفته شده است كه خراب شدن برخی اشيا  بيشتر به 

اگرچه مفهوم بنیادی بازسازی 
شهری بر اساس خصوصیت اصلی 
فرهنگ است، زمانی که اجرای 
بازسازی شهری شامل نیازهای 
بهره برداری عملی می شود، 
بازسازی شهری با محوريت 
فرهنگی از روش احیای شهری 
با بهره برداری از منابع تاريخی و 
فرهنگی استفاده می کند. 
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دليل مديريت ناكافی يا غفلت از آنهاست، تا اينكه به دليل كهنگی 
آنها باشد. اگر هر گونه مديريت خالق و منظمی می توانست ارزش 
پيدا  افزايش  انتظار  از  بيشتر  افزايش دهد، ارزش آن  چيزی را 
می كرد. توافق شده است كه اين اصل می تواند برای مناطق شهری 
هم صدق كند. شهری كه رو به زوال است را در نظر بگيريد، چه به 
دليل تغيير ساختارهای صنعتی، چه به خاطر توسعه حومه ها، آن 
منطقه بايد در داخل شهر خود ارزش اقتصادی و تاريخی داشته 

باشد.
استاد دانماركی پيتر دورنس كه در سال 1990 در مورد فعالسازی 
اقتصادی از طريق فرهنگ بحث كرد، برای اولين بار از واژه اقتصاد 
فرهنگی  استفاده كرد كه تركيبی از فرهنگ و اقتصاد است. او 
بر اين اعتقاد بود كه اقتصاد فرهنگی به اين معناست كه فرهنگ 
ميتواند ارزش افزوده اقتصادی را اضافه كند، او بيشتر بر اين ديدگاه 
تاكيد می كند كه فرهنگ پايه ای از اقتصاد آينده و از االن به بعد 

است.
شيوه عادی اقتصاد فرهنگی شامل جذب گردشگران به كمك 
استراتژی، گزينه ها  اين  امكانات فرهنگی است. طبق  موسسه 
می توانند شامل كشف هويت شهری، بازسازی يا ساخت امكانات، 
سازماندهی برنامه های فرهنگی، و برنامه ريزی جامع، يعنی برنامه 
ريزی برای مناطق مجاور نواحی بازسازی شهری، شوند. امكانات 
معيار در ميان اين عوامل به محدوديت های بودجه مربوطه بستگی 
دارد. شيوه ای مثل ساخت امكانات در مقياس بزرگ، كه توسط 

معماران معروف طراحی شده اند، به رويكرد دقيقی نياز دارند زيرا 
هزينه های زيادی را در بر می گيرد.

اگرچه توسعه فرهنگ به تجارت های درآمدزا و احيای اقتصاد 
محلی كمك می كند، توسعه می تواند كيفيت زندگی در جوامع و 
همچنين عوامل فرهنگی كه برای زندگی روزمره به كار می رود را 
بهبود دهد. تبديل كردن يك كوچه معمولی به يك خيابان هنری 
با استفاده از فرهنگ، يك روش خاص برای بهبود كيفيت زندگی 
در جوامع است، همچنين از طريق روش هايی مثل نقاشی های 
مجلل در مكانهای عمومی می توان باعث بهبود منظره محله شد. 
اين روش ها پيشاپيش از جرائم بالقوه جلوگيری ميكند، عالوه 
بر اين، تسهيالت ساكنان و حس زيبايی شناختی در مكان های 

عمومی را افزايش می دهد.

1.3مطالعه موردی بازسازی شهری با پيشرویی فرهنگی
هر شهری دارای مناطق مسكونی سنتی يا محيط های قديمی با 
ارزش فرهنگی است، هرچند ارزش چنين مناطقی با توجه به 
تجربه امور تاريخی متغير است. با توجه به تراكم و بهره برداری 
از منابع فرهنگی و تاريخی، بازسازی شهری با پيشرويی فرهنگی 
متشكل از سه نوع در يك دسته بزرگ است. نوع اول شامل 
بازسازی شهری با استقاده از مناطق تاريخی برای بازسازی نواحی 

پر از خانه ها يا ساختمان ها ی سنتی با ارزش تاريخی است. 
نوع دوم بازسازی شهری با استفاده از ساختمانهای تاريخی نواحی 

هر شهری دارای مناطق 
مسکونی سنتی يا محیط های 
قديمی با ارزش فرهنگی است، 
هرچند ارزش چنین مناطقی با 
توجه به تجربه امور تاريخی 
متغیر است.
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اطراف با عناصر هدف گرا است كه ميتواند به عنوان مكانهای 
عمومی محلی و مناطق تجاری به كار روند، هرچند خانه ها يا 
ساختمانهای تاريخی در آن نواحی وجود داشتند. هدف سومين نوع 
بازسازی شهری، تغيير دادن امكانات بيهوده به فضاهای فرهنگی 
است، كه اين شيوه راهی برای تغيير امكانات صنعتی  بی استفاده 
است، مانند كارخانه ها و انبارهای تنزل يافته به امكانات بيهوده كه 
به دليل تغييرات ساختار صنعتی به فضاهای فرهنگی هنری متنوع 

تبديل شده اند. 

مورد 1: روستای جينجو هانوک، ناحيه مسکونی سنتی
در اواخر دهه نود، دولت محلی شهر جينجو، پروژه شهر سنتی 
فرهنگ گرا با عنوان شهر جهانی فرهنگ سنتی و به سبك كره را 
آغاز كرد. پروژه بازسازی روستای هانوك كه يكی از پروژه های 
تقويت كننده ضروری است، اخيرا نتايج چشم گيری را به همراه 
داشته است. نتايج به عنوان مدل برنامه ريزی توسعه محلی از 
به  شامل  كه  ميشوند،  ارزيابی  انسانی  های  شبكه  ايجاد  طريق 
اشتراك گذاشتن ديدگاه ها و طرح توسعه روستای هانوك توسط 

دولت محلی، ساكنان، دانشگاه ها و تجارت ها می شود.
روستای جينجو هانوك در منطقه گيودونگ، پونگنام دونگ، جيون 
دونگ، در مركز شهر قرار دارد. اين هانوك های منطقه جيونجو 
كه از دهه ی 10تا 60 تشكيل شده اند، خانه های كره ای سنتی 
هستند كه با توجه به شرايط شهری تغيير كرده اند. منابع متنوع 

فرهنگی و تاريخی مانند كليساهای  جيونجيون، هانكبوك دانگ، 
اوموكدايی، هيانگيو، و جيوندانگ در روستای هانوك قرار دارند. 

روستای هانوك در سال 1977 به عنوان يك منطقه حفاظت شده 
تعيين شده بود. هرچند، محيط مسكونی اين روستا به دليل كمبود 
حمايت و يارانه برای تعمير و نگهداری مسكن از بين رفته است. 
در نتيجه، ساكنان اين روستا كم كم از روستا خارج شدند و در 
شهر زندگی كردند زيرا نميتوانستند خانه های خود رابا اختيار خود 

تعمير كنند و از زندگی كردن در آن روستا راضی نبودند.
در سال 1999، دولت محلی شهر جيونجو با برگزاری جلسات 
عمومی و مناظرات برای بازسازی روستای هانوك، به ساكنين اين 
منطقه توجه كرد و به اين ترتيب، طرح واحد منطقه با توافق بين 

مقامات رسمی و ساكنان را ايجاد كردند.
محتوای اصلی اين پروژه به شرح زير است: اولين مورد شامل 
حفاظت از هانوك های شهری و سازماندهی مجدد منطقه بود. 
دومين مورد شامل تقويت كردن گردشگری فرهنگی در روستای 
هانوك بود. و سومين مورد به بهبود زيرساخت و محيط اشاره 

داشت. 
منطقه،  بازسامانی  و  هانوك شهری  از  مفاد جزيی حفاظت  در 
ساختمان هايی كه با هانوك های شهری سازگار نبودند، به 60 
واحد مسكونی به سبك هانوك بازسازی شدند، و تمركز روی 

ايجاد يك منطقه متمايز با خيابانهای مرتبط بود.
دولت محلی اين منطقه را احيا كرد، آن را به چهار منطقه سنتی 
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هانوك، هيانگيو، منطقه فرهنگی سنتی، و منطقه اوموكدايی تقسيم 
كرد. همچنين، آنها خيابان ها را بازسامانی كردند، و آنها را به شرح 
زير به مناطق مشخص تطابق دادند: خيابان های اصلی تائجو، 

يوهانگ، چونبون، و كوچه های كوچك مختلف.
در مفاد جزيی تقويت گردشگری فرهنگی روستای هانوك، آنها 
امكانات را برای گردشگری فرهنگی گسترش دادند، و برنامه 
تاريخی  فرهنگ  با  ارتباط  در  را  سنتی  فرهنگی  گردشگری 
جيونجو اجرا كردند، و امكانات عمومی و خصوصی را به درستی 

تركيب كردند. 
اين پروژه از سال 1999 تا 2010 انجام شد، و نتيجه اش اين بود 
كه 240 هزار گردشگر در سال 2002،  600 هزار نفر در سال 
2004، و 7 ميليون گردشگر در سال 2012 از آنجا ديدن كردند. 
موفقيت اين بازسازی به دليل مشاركت جامعه در اجرای سياست 
فراتر از روند باال به پايين تالشهای با پيشرويی دولت در گذشته 
بود، هرچند مسائل بالقوه ای از تجمع منابع فرهنگی تاريخی در 
روستای هانوك وجود داشت. مشاركت جامعه از طريق همكاری 
گروه های مختلف ساكنان به دست آمد تا مشاركت تك تك 

ساكنان.
با اين وجود، بازسازی روستای جيونجو هانوك با محدوديت ها 
و چالش هايی روبرو بود. برای مثال، آنها برای متعادل سازی بين 
مكان های توريستی و مسكونی به يك برنامه ريزی نياز دارند، 
كه يكی از عملكردهای مهم در اين شهر است. همچنين، آنها به 

سرزندگی كل شهر و به مديريت برای تقويت مفاهيم فرهنگی نياز 
دارند زيرا جيونجو اقتصاد زير استاندارد دارد.

مورد 2: چنگ وون، تست بد تحقيق و توسعه ملی برای بازسازی 
شهری

وزارت زمين، زيرساخت و حمل و نقل كره، كمك های دولت 
را در زمينه تحقيق و توسعه برای بازسازی شهری از سال 2007 
تا ماه مه 2014 سرمايه گذاری كرد. مركز بازسازی شهری كره 
)KURC( به عنوان بخش مديريت تحقيقات عمل می كند، و 
 KURC .سياست و سيستم اطالعاتی جامع را هدايت ميكند
روشهای بازسازی عملی را تاييد كرده است، و در سه سال گذشته 

نتايج تحقيقات را برای تست بد ها به كار برده است. 
KURC تست بد هايی برای بازسازی محله و انواع بازسازی 

تركيبی به وجود آورد. يكی از نمونه های خوب تست بد ها كه 
به بازسازی شهری با پيشرويی فرهنگی مربوط می شود، روستای 
هنری چانگ دونگ است. اين مورد به دليل كمك های خود به 
احيای تجاری و تولد دوباره فرهنگی از طريق استفاده از عناصر 

فرهنگی برای مناطق ارزيابی شده است. 
چاندونگ، واقع در شهر ماسان، يكی از هفت شهر بزرگ در 
ادغام چانوان و ماسان، خيابان  از  قبل  كل كشور در دهه 70 
شلوغ و مكان استراتژيك برای تجارت و توزيع بود. بعد از وقوع 
جنگ كره در سال 1950، اين مكان به پناهگاهی برای هنرمندان 
فرهنگی و در نهايت در اوايل دهه ی 80 به مركزی برای هنر 
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تبديل شد. در دهه 80، شهر ماسان شروع به زوال كرد، و جمعيت 
شهر به ندرت كاهش پيدا كرد.

در اواخر سال 2000، شهر چانگ وون با توجه به زوال صنعت 
پروژه  و  بود،  بازسازی  برنامه  يك  دنبال  به  ماسان  در  سنتی 
پروژه  يك  كه  گرفت   عهده  به  را  دون  چانگ  هنر  روستای 
احيا كننده برای بهبود بخشيدن به اعتبار منطقه در گذشته بود. 
خيابان های تازه سنگ فرش شده و ديوارهای ساختمان هنری، 
هنرمندان و تاجران هنر را جذب خود كرد، و نقشه ای از روستا 
ايجاد كرد، به نحوی كه هنرمندان يكی يكی در يك محل جمع 
شدند و آثار هنری جديدی به وجود آوردند و آنها را فروختند. 
سرانجام، سرزندگی به آن منطقه بازگشت. بازار بوريم، كه يك 
بازار عمده فروش بود، به يك مركز صنايع دستی محلی تبديل 
شد كه مغازه های خالی را برای هنرمندان صنايع دستی كه به 
دنبال سرزندگی اقتصادی بودند به فضای كار تبديل كرد، البته به 

جز روستای هنری چانگ دونگ.
مورد چانگ وون به عنوان يك بازسازی محله ای موفق در نظر 
گرفته می شود كه با استفاده از تكنيك های مربوط به مناطق 
مسكونی اطراف متصل است، و نتايج بازسازی چان وون در 
روستای هنری چانگ دونگ و در صنايع دستی محلی خالق 
قابل مشاهده است. تكنيك های بازسازی كه برای شهر چانگ 

وون به كار رفته است به اين ترتيب است:
روستای هنری چانگ دونگ حجم ترافيك را در روزهای هفته 
كنترل كرد، و دريافت كه 70 درصد افزايش پيدا كرده است، در 

حالی كه قبل از بازسازی شهری ترافيك آخر هفته ها تا 40 
درصد افزايش پيدا كرده بود. تعداد فروشگاه ها در چانگ دونگ 
از 187 به 87 كاهش پيدا كرده بود، كه نشان دهنده كاهش قابل 
توجه بيش از 50 درصد است. پروژه بازسازی چانگ وون به  

عنوان نمونه ای از بهبود هويت قبلی ارزيابی می شود.
مورد 3: چونگجو، منطقه پيشروی ملی برای بازسازی شهری، 

تبدیل یک كارخانه دخانيات به یک گالری
اين مورد شامل تالش جامع بازسازی شهری می شد كه فراتر از 
فقط بازسامانی فيزيكی شهری بود، كه نتيجه تصويب قانون ويژه 
برای فعالسازی و كمك رسانی بازسازی شهری در دسامبر سال 

2013 بود. 
عناصر ضروری اين قانون با سازمان عملی و سياست های مورد 
نياز برای بازسازی شهری سر و كار دارد، كه شامل روند ايجاد 
برنامه های بازسازی شهری، هدف و اختيارات هر مرحله، و 
فراهم كردن زمينه برای حمايت يارانه برای بازسازی شهری می 
 )LH( شود. از فوريه سال 2014، شركت مسكن و زمين كره
 ،)KRIHS( انسانی  برای سكونتگاه  تحقيقاتی كره  و موسسه 
مسئول حمايت از سازمان های حمايتی برای بازسازی شهری 

بوده اند، كه توسط MLIT تعيين شده اند.
در ضمن، اين قانون اجازه می دهد تا به منظور بازسازی شهری 
يك منطقه پيشرو كه به بازسازی فوری نياز دارند يا برای مناطقی 
كه تاثيرات متعاقبی بر روی پروژه های بازسازی شهری ديگر 
دارد، به دولت محلی كمك مالی شود. در نيمه اول سال جاری، 

کارخانه دخانیات، ساختمان اصلی 
منطقه پیشرو در چونجو، در سال 
1999 بسته شد، و تولید تنباکو 
در سال 2004 کامال متوقف شد. 
دولت محلی در شهر چیونگجو آن 
را خريداری کرد و قصد داشت آن 
را به يک مرکز اقتصادی خالقیت با 
کسب و کاری با پیشرويی فرهنگی 
تغییر دهد. 
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MLIT 13 منطقه را به عنوان مناطق پيشرو برای بازسازی شهری 

انتخاب كرد.
يكی از شهرهايی كه استفاده از منابع و مديريت بازسازی در آنها 
به فرهنگ محلی مرتبط است شهر چونگجو است، اگرچه  در ميان 
13 شهر ذكر شده، چونگجو، گونسان، و گوانگجو دونگ گو جز 
شهر هايی با بازسازی شهری با پيشرويی فرهنگی مرتبط هستند. 
طرح چونگجو شامل تبديل امكانات صنعتی بيهوده به فضاهای 

فرهنگی می شود و با توسعه محلی در چونگجو در ارتباط است.

در حال حاضر، بازسازی شهری چونگجو فقط طرحی است كه 
هنوز كامل نشده است، و از االن به بعد از طريق طرح های فرعی 
بازسازی عملی ادامه پيدا خواهد كرد. اين پروژه برای سرعت 
بخشيدن به بازسازی شهری از طريق تصميم گيری با هدف تبديل 
كارخانه دخانيات به يك گالری مدرن ملی يك فرصت به شمار 

می آيد.
در واقع، مورد چيونگجو به شيوه مورد استفاده برای ايجاد گالری 
تيت مدرن لندن، بريتانيا، و زونا تورتونا در ميالنوي ايتاليا شبيه 

▲چنگجو، يك کارخانه قديمي دخانيات که امروزه به عنوان يك محل برگزاري رخدادهاي فرهنگي استفاده مي شود
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است. بدين معنی كه هدف اين روش احيای اقتصادی اجتماعی از 
طريق استفاده از مكان محلی ايجاد شده با تغيير امكانات صنعنتی 

بال استفاده به مكان فرهنگی هنری است. 
كارخانه دخانيات، ساختمان اصلی منطقه پيشرو در چونجو، در 
سال 1999 بسته شد، و توليد تنباكو در سال 2004 كامال متوقف 
شد. دولت محلی در شهر چيونگجو آن را خريداری كرد و قصد 
داشت آن را به يك مركز اقتصادی خالقيت با كسب و كاری با 

پيشرويی فرهنگی تغيير دهد. 
از آن به بعد، اين مركز برای بازسازی شهری استفاده ميشد، برای 
المللی دوساالنه صنايع  بين  برگزار كردن جشنواره  برای  مثال، 
دستی به كار ميرفت. بخصوص، شهر چيونگجو با ادغام با شهر 
چيو وون، يك شهر يكپارچه شد، به اين معنا كه به شهری بزرگ با 
جمعيت 820 هزار نفر تبديل شد. بنابراين، چيونگجو به بازسازی 

شهری فوری نياز دارد تا سرزنده بماند.

2.نتايج
و  بازسازی،  های  شيوه  منابع،  وضعيت  زوال،  داليل  مقاله  اين 
عملكرد و محوديت های سه مورد از بازسازی شهری با پيشرويی 
فرهنگی را تحليل كرده است: روستای جيونجو هانوك، روستای 
چيونگجو.  دخانيات  كارخانه  و  چاندونگ،  وون  هنری چانگ 
داليل زوال در همه موارد به زوال عمومی صنعت، تغييرات ساختار 

صنعتی و گسترش شهری مربوط بود. 

مورد  در  دارد.  را  خودش  خاص  داليل  موردی  هر  هرچند، 
جيونجو، اگرچه منابع فرهنگی و تاريخی، هانوك ها، در يك 
منطقه خاص وجود داشتند، جامعه آن ناحيه به دليل تالشهای 
حفاظتی محدود به هانوك ها، تنزل يافت. در مورد روستای هنری 
چانگ وون چاندونگ، زوال صنعت صادرات در منطقه ماسان 
باعث تنزل يافتن مركز هنری شد. در مورد چيونگجو، داليل زوال 

منطقه بسته شدن امكانات صنعتی و زوال نواحی اطراف بود. 
معمول  مورد، روش  هر  در  بازسازی  های  بررسی روش  برای 
استفاده از منابع فرهنگی و تاريخی بدون دست كشيدن از آنها 
و استفاده از تكنيك های متنوع مثل بازسازی خيابان ها، بهبود 
مناطق مسكونی، و احيای بازار است. به خصوص، بسيار مهم 
است كه ساكنان و تجار در هر فرآيند تصميم گيری برای بازسازی 

شهری شركت كنند. 
در مورد روستای جيونجو هانوك، اين منطقه بسيار معروف شد 
به روستای هانوك رفتند، و آن روستا  زيرا گردشگران زيادی 
يكی از نمايندگان روستاهای سنتی كره ای هانوك شد. روستای 
هنری چاندونگ چانگ وون شهرت گذشته خود را به عنوان مركز 
هنری دوباره به دست آورد، و در حال حاضر به دليل كوچه های 
قديمی 250 ساله و منظره های هنری، بازديدكنندگان زيادی را 

جذب می كند. 
ضمنا، برای هر كدام از اين موارد محدوديت هايی وجود دارد. 
جامعه در هر موردی به مشاركت مستمر ساكنان، مديريت منظم 

اگرچه يک شهر ممکن است چرخه 
رشد تا زوال را تکرار کند، سرعت و 
زمان زوال شهری کامال به جهت گیری 
سیاست شهری و مشارکت ساکنین در 
گرفتن تصمیمات مربوطه بستگی دارد. 
هرچند، داليل و زمینه های زوال شهری 
در کشورها و مناطق متفاوت متغیر است، 
جوامع خاص میتوانند به توسعه پايدار 
دست پیدا کنند
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دولت محلی، و يافتن محتوای فرهنگی برای صنعتی كردن آنها نياز 
دارد. همچنين، الزم است كه بر اساس هر منطقه اصلی، تاثيرات 

متعاقب را برای محيط پيرامون به حداكثر برسانند. 
در مورد چيونگجو، خيلی زود است كه محدوديت های بازسازی 
آن را قضاوت كنيم، زيرا هنوز در مرحله ابتدايی قرار دارد. شهر 
چيونگجو بيشتر از بقيه مناطق پتانسيل بازسازی را دارد تا به 
يك منطقه پايه برای سرزمين شمال شرقی تبديل شود. كه اين 
پتانسيل با ايجاد شهر يكپارچه چيونگجو در اولين روز ژوئيه سال 
2014 به وجود آمد. اگر بازسازی شهری با پيشرويی فرهنگی 
در چيونگجو طبق برنامه با موفقيت پيش رود، شهر چيونگجو در 

آينده يك مجتمع فرهنگی صنعتی خواهد داشت.

3.نتيجه گيری
اگرچه يك شهر ممكن است چرخه رشد تا زوال را تكرار كند، 
سرعت و زمان زوال شهری كامال به جهت گيری سياست شهری 
و مشاركت ساكنين در گرفتن تصميمات مربوطه بستگی دارد. 
هرچند، داليل و زمينه های زوال شهری در كشورها و مناطق 
متفاوت متغير است، جوامع خاص ميتوانند به توسعه پايدار دست 
پيدا كنند ، اگر بازسازی شهری با پيشرويی فرهنگی را با هدف 
ايجاد هويت محلی انجام دهند. به وسيله مطالعات موردی كره ای 
در مورد بازسازی شهری با پيشرويی فرهنگی،  روند عملی برای 

يافتن هويت شهری در جدول 7 به طور خالصه نشان دهده شده 
است.

تمام شهرهای دنيا به دو شهر تقسيم ميشوند: شهرهای بزرگ و 
كوچك. شهرهای كوچك در حال زوال و مناطق داخل شهری رو 
به زوال در شهر های بزرگ ميتواند از طريق بازسازی شهری با 
پيشرويی فرهنگی بر اساس هويت های محلی خودشان، به عنوان 

سكونتگاه انسانی در نظر گرفته شوند.

▲بازسازي منطقه صنعتي ملبورن به عنوان فضاي عمومي  شهري
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هویت شهري و گردشگري

بحث »هويت شهری« در مراكز تاريخی آنچنان از اهميت برخوردار 
است كه برنامه ريزی شهری را تحت تاثير قرار داده است چرا 
كه مهم ترين ركن معرفی شهرهای تاريخی يعنی »گردشگری« 

بيشترين نفع را از مفهوم هويت شهری می برد.
 درواقع سه عنصر گردشگران، افراد بومی و شهر تاريخی كامال به 
يكديگر وابسته اند و مهمتر اينكه هر سه آن ها نيز به طور مستقيم و 
بر اساس تعاريف مختلف به مبحث »هويت شهری« گره خورده اند.

به طور كلی می توان گفت كه هويت شهری از دو منظر كالبد فيزيكی 
شهر و البته روح شهر يعنی ويژگی  های محيطی غيرظاهری كه شهر 
مورد نظر را از ساير شهرها متمايز می كند، تعريف می شود؛ در واقع 
هويت شهر مجموعی است از ويژگی های فضايی و ساختاری يك 
شهر كه در كنار مفاهيم فرهنگی- اجتماعی خاص شهر معنا پيدا 

می كند.
مهم ترين جنبه ای كه در ارتباط با »گردشگري شهری« توسط 

Urban identity and tourism: 
different looks, one single place
Fátima Bernardo, Joana 
Almeida
ICE Publishing: 2016

نوشته فاتیما برناردو، ژوانا آلمیدا
ترجمه و تلخیص: الهه سیف الدين
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گردشگران ارزش گذاری می شود اصالت و منحصر به فرد بودن 
شهر است؛ اين يعنی همان هويت شهری! وابستگی متقابل بين توسعه 
صنعت گردشگری و حفظ و تقويت هويت شهری كامال بارز است.

البته بايد در نظر داشت كه توسعه صنعت گردشگری به ويژه در 
شهرهای تاريخی تنها پيامدهای مثبت را به دنبال ندارد بلكه گاهی 
نتايج منفی نظير تهديد ارزش های شهری و روش زندگی در پی 

گسترش اين صنعت نيز به وجود می آيد. 
 بنابراين امروزه تالش می شود كه حمايت ساكنان شهرها را  نيز در 

اين رابطه به دست آورد.
چرا كه اگر ساكنان در صنعت توريسم مشاركت داده شوند می توانند 
به عنوان سفيران گردشگری شهرشان ايفای نقش كنند. عالوه بر اين، 
نتايج به دست آمده از تحقيقات حوزه شهری حاكی از آن است كه 
برای موفقيت در حفظ هويت شهری، برنامه ريزان بايد راهكارهايی 
را توسعه دهند كه با نگرش ساكنان در رابطه با هويت شهرشان 

تطابق داشته باشد.

به منظور درك بهتر ارتباط بين حفظ هويت يك شهر تاريخی و 
توسعه گردشگری، طی اين مقاله، محله آلفاما واقع در شهر تاريخی 

ليسبون پرتغال مورد مطالعه قرار گرفته است.

آلفاما محله ای در قلب ليسبون
محله آلفاما در بخش مركزی شهر ليسبون واقع شده و به عنوان بافت 
تاريخی و محبوبی شناخته می شود چرا كه از حيث ساختار، تصوير 
كلی ليسبون را به نمايش می گذارد. اين محله در طول يكی از تپه 
های جنوبی مشرف به شهر ليسبون و از قلعه سان جورج تا امتداد 

رودخانه تاگوس گسترش يافته است.
آلفاما از زمان رومی ها و مغول ها به عنوان قلب ليسبون شناخته 
می شود. بافت شهری اين ناحيه برگرفته از معماری های اسالمی 
اما متاسفانه، زلزله سال 1755 موجب تخريب بخش هاي  است 
زيادی از اين منطقه شد. با اين وجود، خوشبختانه بازسازی هايی 
بر اساس الگوهای ساختاری قبلی نظير كوچه های باريك، گذرگاه ها 

و پله ها، انجام گرفت تا معماری سابق پا برجا باقی بماند.
خانه ها در آلفاما قديمی و كوچك هستند؛ بسياری از عمارت های 
اعيانی و كاخ های طبقه متوسط جامعه در سراسر اين محله ديده 
می شود. آنچه در آلفاما كامال مشهود است، ساختار تنگ و باريك 
اين شهر است به طوری كه خيابان های عريض و طويل در آن ديده 
نمی شود. در واقع زمانی كه پا به اين محله می گذاريد گويی وارد 
دنيای جديدی شده ايد كه كوچكترين تاثيری از محيط اطراف خود 
نبرده است. فضای اين محله بسيار زنده است؛ تمامی ساكنان تعامل 

به طور کلی می توان گفت که هويت 
شهری از دو منظر کالبد فیزيکی شهر 
و البته روح شهر يعنی ويژگی  های 
محیطی غیر ظاهری که شهر مورد 
نظر را از ساير شهرها متمايز می کند، 
تعريف می شود؛ در واقع هويت شهر 
مجموعی است از ويژگی های فضايی و 
ساختاری يک شهر که در کنار مفاهیم 
فرهنگی- اجتماعی خاص شهر معنا 
پیدا می کند.
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روزانه ای دارند، تمام خيابان ها مملو از زنان، مردان و كودكانی 
است كه هريك سرگرم كار روزانه خود هستند. شب های اين محله 
نيز در طول فصل گرما ديدنی است چرا كه همه در حال شادی و 

پايكوبی هستند... 
اما همين محله پر جنب و جوش دچار مجموعه ای مشكالت 
از رسيدگی به ميراث تاريخی گرفته تا خدمات به گردشگران و 
ساكنانش است و به همين خاطر نيز طی اين مطالعه مورد بررسی 

قرار گرفته است.
حقيقت اينجاست كه بازسازی های شهری كه اساسا به منظورحمايت 
از صنعت توريسم در اين ناحيه انجام شده است به علت اينكه بافت 
قديمی شهر را تحت تاثير منفی قرار داده از سوی ساكنان مورد 
انتقاد قرار گرفته است. عالوه بر اين، شورای شهر ليسبون نيز گويا 
نظارتی بر اين توسعه شهری ندارد. همين مسئله پژوهشگران را به 
انجام اين مطالعه برای درك ارتباط بين هويت شهری و گردشگری 

ترغيب كرد.
به منظور انجام اين پژوهش، محققان ابتدا افرادی را به عنوان شركت 
كنندگان انتخاب كردند و سپس آن ها را به چهار گروه تقسيم كردند: 
1-ساكنان، 2- افراد در كسب و كارهاي هتل و مهمانپذيري، 3- 
خرده فروشی ها و 4- گردشگران خارجي )از كشورهای بلژيك، 
برزيل، اياالت متحده آمريكا، فرانسه، آلمان، ايرلند، ايتاليا، نروژ، 
لهستان، پرتغال، اسكاتلند، اسپانيا و سوئيس( و تصميم گيران شهری. 
البته مديران شهری كه برنامه ريزی هايشان، محله آلفاما را تحت 

تاثير قرار می داد نيز در اين مطالعه حضور داشتند.
طی اين مطالعه سعی شد تا به دو سوال پاسخ داده شود؛

1. عناصر هويت آلفاما چه چيزهايی هستند؟
2. رشد توريسم در آلفاما با چه مشكالتی مواجه است؟

بررسی و مصاحبه هايی كه با افراد مختلف صورت گرفت، نشان 
می داد كه هويت شهری از ديدگاه طبقه های مختلف، متفاوت است. 
برای مثال، ساكنان آلفاما و افراد شاغل در صنايع هتلداری و خرده 
فروشی معتقد بودند كه تركيب كوچه ها، راه پله ها و خيابان های 
باريك و كاشی های رنگی بيانگر هويت اين محله است. از نظر 
اغلب گردشگران اما ساختار قرون وسطايی محله و همچنين رواج 
تجارت سنتی موجود در اين محله عناصر هويتی اش محسوب 
می شود. حال آنكه وجود آثار تاريخی تنها موردی بود كه توسط 

تصيميم گيران امور شهری مورد توجه قرار گرفته بود.  
در واقع شهروندان، توريست ها و همچنين افراد شاغل در صنايع 
هتلداری و خرده فروشی، ابعاد اجتماعی شهر و به ويژه نمود طبيعی 

▲هويت شهري از منظرگاه هايي متفاوت
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▲محتواهاي نشانگر هويت شهري که در پي گفت و گو با ساکنان و گردشگران شناسايي شد) بر اساس تناوب و درصد(
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ها،  كوچه  در  ها  لباس  كردن  پهن  نظير  آلفاما،  در  مردم  زندگی 
ريخت اجتماعی محله با حضور شهروندان، طرز چيدمان شهری در 
خيابان ها و همچنينرفتار گرم و دوستانه ساكنان را به عنوان هويت 

شهری در نظر می گرفتند.
اگر بخواهيم دقيق تر بگوييم، برای توريست های خارجی، طرز 
استفاده از فضاهای شهری توسط شهروندان، پيكربندی شهر از دو 
بعد ريخت فيزيكی و اجتماعی و البته امنيت و آرامش حضور از 

اهميت بيشتری برخوردار است.
ميراث  به  را  زيادی  اهميت  شهری  مديران  كه  اينجاست  جالب 
معماری شهر نظير مراكز تاريخی قرون وسطا، معماری های مغولی و 
چشم اندازها می دادند؛ حال آنكه هيچ تبليغات گردشگری رسمی 
در رابطه با جنبه های اجتماعی شعر نظير شيوه زندگی سنتی افراد 

محلي صورت نگرفته بود. 
از ديگر يافته های اين مطالعه، رابطه بين ساكنان آلفاما و گردشگران 
و  ساكنان  بين  دوستانه ای  رابطه  چنان  واقع  در  بود؛  خارجی 
گردشگران وجود داشت كه گويی گردشگران از شهروندان بومی 
گردشگران  توسط  خريد  عدم  هرچند  بودند.  محله  اين  خود 

موضوعی بود كه فروشندگان از آن ناراضی بودند. 
مطرح  گردشگری  برای  تهديد  عنوان  به  كه  مشكالتی  جمله  از 
می شدند، آلودگی صوتی خودروهاي سه پاچه ها، عدم تميزی شهر، 
از بين رفتن مغازه های سنتی خاص و مهم تر از همه تغيير چهره شهر 

بدون در نظر گرفتن اصالت شهری عنوان شد. 

اما نكته جالب اينجا بود كه توسعه گردشگری و حضور گردشگران، 
مسئوالن شهری را به اقدام برای بازسازی مكان های اقامتی ترغيب 
كرده بود و همين امر، افزايش ميزان ماليات و كرايه ها را به دنبال 
داشت. به اين ترتيب بسياری از افراد از شهر و ديار خود كوچ كرده 

و به گفته خود ساكنان، اصالت شهر در حال از بين رفتن است. 
نيازمند توسعه صنعت  اين شهر  اقتصادی  به طور كلی، از حيث 
گردشگری هست اما بنا به نظر ساكنان، افزايش هتل ها و مراكز 
اقامتی نبايد منجر به تغيير چهره فيزيكی و اجتماعی شهر شود چرا 
كه آن ها بر اين باورند تغييرات ساختاری ناشی از نوسازی بافت 
قديمی اصالت اين محله را چه از حيث فرهنگی و چه از حيث 
ريخت شهری از بين برده است. البته مهمتر از همه اينكه مهاجرت 
افراد از اين محله يكی از پيامدهای منفی اين توسعه شهری بوده 

است.
مهم ترين نتيجه ای كه از اين پژوهش به دست آمد، اهميت در نظر 
گرفتن تمامی جوانب برای توسعه صنعت گردشگری است چرا كه 
اگر تصميمات سازنده در مسير نادرستی هدايت شوند می تواند، 

تاثيرات مخربی نظير از دست دادن اصالت شهری را به بار آورد.
از ديگر نتايج به دست آمده اهميت ابعاد فرهنگی و اجتماعی در 
هويت بخشی شهر است؛ در محله آلفاما، اين تنها مراكز تاريخی 
نبودند كه از ديد گردشگری، هويت شهر بر شمرده می شدند، بلكه 
افتاده ترين آن ها نظير  روش سنتی زندگی مردم حتی از پيش 
خشك كردن لباس ها در خيابان، جزيی از اصالت و هويت شهری 

نکته جالب اينجا بود که توسعه 
گردشگری و حضور گردشگران، 
مسئوالن شهری را به اقدام برای 
بازسازی مکان های اقامتی ترغیب 
کرده بود و همین امر، افزايش 
میزان مالیات و کرايه ها را به دنبال 
داشت. به اين ترتیب بسیاری از 
افراد از شهر و ديار خود کوچ کرده 
و به گفته خود ساکنان، اصالت شهر 
در حال از بین رفتن است. 
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هستند كه در كنار يكديگر معنا پيدا می كنند.
محققان طی اين مطالعه دريافتند كه برنامه ريزان گردشگری شهری 
بايد برای موفقيت هرچه بيشتر، ساكنان را در فعاليت هايی كه برای 
توسعه اين صنعت صورت می گيرد، درگير كنند و به اين ترتيب 
حس تعلق و هويت منطقه را در كنار رشد گردشگري افزايش دهند.
برای مثال، شورای محله آلفاما تا پيش از نتايج اين مطالعه، توجهی 
به مسئله اذيت كننده آلودگی صوتی سه پاچه های درون شهری 
برای توريست ها نداشت. همچنين برای عبور و مرور تعداد زياد 
گردشگر در سطح شهر نيز هيچ تدبيری نينديشيده بود و اين امر 
حتی با ايجاد يك ترمينال كشتی كروز در بخشی از آلفاما شدت 

گرفته بود. 
به  هويتش  و  اصالت  آلفاما،  نظير  ای  محله  اينكه،  نهايت  در 
ساختمان های قديمی دست نخورده، مغازه های سنتی و سكوت 
نمادينش وابسته است پس بايد آگاهی ها و حفظ اصالت اين محله 

و متعاقبا رشد گردشگری را با تدبير به پيش برود.

در محله آلفاما، اين تنها مراکز 
تاريخی نبودند که از ديد 
گردشگری، هويت شهر بر شمرده 
می شدند، بلکه روش سنتی زندگی 
مردم حتی از پیش افتاده ترين 
آنها نظیر خشک کردن لباس ها در 
خیابان، جزيی از اصالت و هويت 
شهری هستند که در کنار يکديگر 
معنا پیدا می کنند.

▲يكي از گذرهاي آلفاما
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طبق گفته كالسيك ها، شهر يك اثر مادی، اجتماعی و سياسی 
است، يعنی ميتوان گفت پيچيده ترين محصول فرهنگی به منظور 
همزيستی متمدنانه است. شهر قسمتی از فرهنگ و تاريخ ما و 
مركز بسياری از سنت های ماست. ما همگی در شهرها زندگی و 

كار می كنيم، و در اوقات فراغتمان به شهرهای ديگر سفر می كنيم. 
شهرها هم همانند جامعه در حال تغيير هستند، و در تالش هستند 
تا نيازهای گردشگران و ساكنين را برطرف كنند، و به يك مقصد 
جذاب برای گردشگران آينده تبديل شوند. اين يك فرصت منحصر 

»کنار هم بودن با ارزش تر از قبل 
شده زيرا هزينه ارتباط برقرار کردن 
از راه دور کاهش پیدا کرده است.« 

)ادوارد گالسر(

از معرفی شهر تا گردشگري شهري

Global Report on City 
Tourism, Volume Six
Introducing the city and What 
is city tourism
UNWTO
2012
PP 15-6

گزارش سازمان جهاني گردشگري 
درباره گردشگري شهري

ترجمه: پگاه بهادران

▲شانگهاي
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به فرد اقتصادی و اجتماعی است كه با خود پويايی، سرزندگی، رشد 
و توسعه به همراه می آورد و به يك عنصر مهم در زندگی مردم 

تبديل می شود.
رشد شهر و هدف اصلی برنامه ريزي شهری بايد عكس العملی 
منطقی به نيازهای ساكنينش باشد تا كيفيت زندگيشان را كه حال 
خوب داشتن، كيفيت محيطی و هويت فرهنگی است را ارتقا دهد.
شهرها دائما در حال تغيير هستند: آنها به وجود می آيند، تغيير شكل 
می دهند و به طور مداوم در حال رشد هستند. شهرها با گروه های 
مختلفی از مردم اشغال می شوند، و هر گروه به شيوه ای متفاوت از 
آن استفاده می كند، يك سازماندهي فضا كه نوعی تمايز مسكونی 
به وجود می آورد و  نامرئی  ايجاد می كند، كه مرزهای  است را 

نمايانگر شيوه شكل گرفتن ساختار جامعه است. 
شهرها فرصت های جديدی به وجود می آورند و تاثير زيادی بر 
رشد اقتصاد محلی دارند، برای مثال به يك عنصر اصلی تبديل 
ميشوند تا فقر را كاهش دهند. در واقع، شهرنشينی، نقش مثبتی 
كه توسط سياست های  به خصوص وقتی  دارد،  فقر  در كاهش 
سازگار حمايت می شوند. در اين روند پيچيده و بی پاياِن تالش 
برای ساخت يكپارچه ترين شهر ممكن، ما بايد به ياد داشته باشيم 
كه 2500 سال پيش افالطون اعالم كرد كه »هر شهری، هرچند 
كوچك، در حقيقت به دو شهر تبديل می شود: يك شهر برای فقيران 

و يكی برای ثروتمندان.«

شهرها همچنين می توانند به كاهش هزينه های معامله از جمله 
زيرساخت ها و خدمات كمك كنند: آنها در فراهم كردن اطالعات و 
آسان كردن انتشار دانش همانند شبكه های اجتماعی عمل می كنند. 
از زمان شكل گيريشان تا كنون، به عنوان پلی بين فرهنگ ها بوده اند. 
بازار آتن بحث می كردند،  آنها از زمانی كه فيلسوفان بزرگ در 
موتورهای محرك نوآوری بوده اند. در واقع شهرها باهوش ترين 
شهروندان را دور هم جمع می كند و مراكزی برای انتقال ايده ها، 
اطالعات و دانش هستند: ايده ها و قدرتی كه از همكاری انسان 

سرچشمه ميگيرد، منشا اصلی توليد ثروت هستند.
نياز به درك و مطالعه دقيق تر شهر به عنوان يك عنصر پويا و 
اساسی در زندگی مردم، نه تنها برای اهداف بازاريابی يا محصول، 
بلكه برای سازماندهی جامعه اش، زيرساخت و نهادها در موثرترين 
و اقتصادی ترين بخش، ضروری و مهم است. ما نه تنها در شهرها 
زندگی می كنيم يا از آنها ديدن می كنيم، بلكه ما با آنها در حال 

تكامل هستيم.
اين اشاره بجايي است كه راه مناسب برای حل و فصل بحران جهانی 
رويكرد پايين به باال است كه با تالش در دستيابي به رشد در سطح 
محلي است كه مي توان به آن رسيد. كشورهای زيادی در حال 
شكوفا شدن هستند، زيرا دو يا سه شهر وجود دارد كه موتورهای 

پيشرفت آن كشورها هستند.
ادوارد گالسر بيان می كند كه پارادوكس مركزی كالن شهر مدرن اين 

در اين روند پیچیده و بی پاياِن 
تالش برای ساخت يکپارچه ترين 
شهر ممکن، ما بايد به ياد داشته 

باشیم که 2500 سال پیش 
افالطون اعالم کرد که »هر 

شهری، هرچند کوچک، در حقیقت 
به دو شهر تبديل می شود: يک 
شهر برای فقیران و يکی برای 

ثروتمندان.«
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است كه »كنار هم بودن با ارزش تر از قبل شده است زيرا هزينه 
پيدا كرده است.« شهرها  از راه دور كاهش  برقرار كردن  ارتباط 
نشان دهنده نزديكی و تراكم جمعيت، و به طور همزمان حفظ حريم 
شخصی است. در دنيايی كه به طور فزاينده ای جهانی شده است، 

شهرها گره های به هم متصل هستند.
بنابراين گردشگری يك عنصر بسيار مهم در تمامی سياست های 
استراتژی  يك  فقط  گردشگري  است.  شهری  توسعه  به  مربوط 
برای ارائه يك محصول رقابتی به منظور برآورده كردن انتظارات 
بازديدكنندگان نيست، بلكه راهی است برای توسعه خود شهر و 
فراهم كردن زيرساخت های بهتر و بيشتر و مهيا كردن شرايط برای 

ساكنين.

گردشگری شهر چيست؟
سازمان گردشگري جهاني ممل متحد به اين موضوع اشاره می كند 
كه گردشگری شهری به سفرهای گردشگران به شهرها و مكان های 
پرجمعيت، اطالق می شود. معموال مدت زمان اين سفرها كوتاه است 
)بين يك تا سه روز(. بنابراين ميتوان گفت كه گردشگری شهری با 

استراحت كوتاه مدت ارتباط مستقيم دارد. 
به طور كلی، مناطق بزرگ شهری توليدگرايي بيشتري دارند. طبق 
داده های سازمان ملل متحد، ارتباط  تقريبا كاملی بين شهرنشينی و 
شكوفايی وجود دارد. اما شهرها به عنوان مراكز مصرف، تفريح، و 

اوقات فراغت رونق پيدا می كنند.
به وجود  را  پديده شهرنشينی  النهرين و سومر  بين  كه  از زمانی 
آوردند، گردشگری شهری با ما همراه بوده است. مردم با اهداف 
ديدن كردن و تجربه به دست آوردن و انجام دادن كارهای متفاوت 
به سمت شهرهاي بزرگ و كوچك روانه مي شدند. اين شهرهاي 
بزرگ و كوچك مكان در آميختن فرهنگ، هنر، موسيقی و ادبيات 
ملی و همچنين معماری باشكوه و طراحی شهری بوده است. تمركز، 
تنوع، و كيفيت اين فعاليت ها و خصوصيات باعث بوجود آمدن 
جذابيتشان شد و شهرهاي بزرگ و كوچك در نقشه گردشگري 
هم  و  عمومی  بخش  برای  هم  شهری  گردشگری  گرفتند.  قرار 
خصوصی هميشه به عنوان يك كار سخت و دشوار مطرح بوده 
است. ذات چند منظوره اش مديريت و برنامه ريزی آن را پيچيده 
می كند. مناطق شهری به سرعت در حال رشد هستند و مسائل و 
چالش های جديد در حال ظهور است. كارهاي تأليفي ناكافی به 
عدم درك گردشگری و تاثيراتش بر توسعه شهرها منجر می شود، 
از اين رو در دهه اخير نياز به بررسی و شناسايی اين چالش ها و 
فرصت های جديد از طريق گردشگری شهری به وجود آمده است.
در اوايل قرن بيستم، شهرها به اين قابليت خود كه مي توانند بعنوان 
جاذبه های گردشگری شناخته شوند، آگاه شدند: شهرهايی كه 
به اين پديده واكنش نشان دادند، به دليل فعاليت هايی كه برای 
گردشگران فراهم كرده بودند از ترقی اقتصادی بهره بردند. به عنوان 

شهرهاي بزرگ و کوچک مکان در 
آمیختن فرهنگ، هنر، موسیقی و ادبیات 

ملی و همچنین معماری باشکوه و 
طراحی شهری بوده است.
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مثال، گردشگری در آمريكا به سرعت رشد كرد، همه شهرهای 
به طوری كه  بزرگ آمريكا صنعت گردشگری را جذب كردند، 
باعث تغيير سبك زندگی مردمانشان و درك آنها از شهرهاي خود 
شد. مسافرت كردن يك عنصر مهم در زندگی مردم شد و آنها تمايل 

يافته اند كه بقيه شهرها را هم ببينيد.
به يك موضوع مورد  كه  بود  گردشگری شهری در دهه 1980 
عالقه تبديل شد: تحقيقات و مطالعات بيشتری مرتبط با گردشگری 
شهری وجود دارد كه آن را يك پديده پيچيده در نظر می گيرد كه بر 
روی ذينفعان زنجيره ارزش تاثير ميگذارد. به وجود آمدن خطوط 
هوايی ارزان، عالقه به شهرها و توسعه آنها توجه به گردشگری را 
افزايش داد، برای مثال، شهرهای اروپايی مجبور بودند فعاليت های 
بازاريابی خود را برای جذب يك نوع فرآورده جديد، يعنی سفر 

كوتاه شهری، تغيير دهند. 
بتوانند به  نياز دارند، كه به راحتی  بازار بزرگ تر  شهرها به يك 
آن دست يابند و پيشنهادات زيادی داشته باشند، اين مورد الگوی 
جديد هزينه را پيشنهاد دهد، اين الگو شامل طيفی از كسانی است 
كه در هتل های ارزان قيمت می مانند تا كسانی كه طرفدار هتل های 
پنج ستاره هستند. اما همه مردم اين مورد كه ميخواهند شهرهای 
ديگر را كشف و ديدند كنند را در ذهن دارند. شهرها بايد محصوالت 
خود را ارزيابی كنند و متوجه شوند كه كدام يك از محصوالتشان 

بايد به بازار عرضه شود. 

اهميت گردشگری به عنوان محرك رشد و توسعه اقتصاد جهانی 
طی شش دهه گذشته، صنعت گردشگری تنوع و گسترش مستمر 
را تجربه كرده است و به يكی از بزرگترين و در حال رشدترين 
بخش اقتصادی در دنيا تبديل شده است. مقاصد جديد زيادی به 
وجود آمده اند، كه مقاصد قديمی اروپا و آمريكای شمالی را به 
چالش كشيده اند. ببا وجود شك های گهگاهی، ورود گردشگران 
بين المللی رشد تقريبا بی وقفه ای را نشان می دهد، از 277 ميليون 
نفر در سال 1995، و 983  ميليون  تا 528  نفر در سال 1980 

ميليون نفر در سال 2011.
UNWTO  با توجه به گردشگری تا سال 2030، اخيرا ارزيابی و 
چشم انداز بلند مدت خود از روند گردشگری در آينده را به روز 
رسانی كرد، انتظار می رود كه از سال 2010 تا 2030، تعداد ورود 
گردشگران بين المللی از سراسر دنيا به طور ميانگين هر سال 3.3 
درصد افزايش پيدا می كند. به اين معنا كه 43 ميليون گردشگر بين 
المللی بيشتر هر ساله وارد می شوند، كه تا سال 2030 اين تعداد به 

1.8 ميليارد می رسد.
بين  شده  تجاری  سرويس  يك  بعنوان  مرزی  درون  گردشگری 
المللی، به يكی از گروه های تجاری مهم دنيا تبديل شده است. 
درآمد كلی صادرات كه از گردشگری درون مرزی به وجود می آيد 
و شامل حمل و نقل مسافران می شود، در سال 2011 بيش از 1.2 
تريليون دالر بوده است، يعنی به طور متوسط 3.4 ميليارد دالر در 

گردشگری شهری در دهه 1980 بود که 
به يک موضوع مورد عالقه تبديل شد: 
تحقیقات و مطالعات بیشتری مرتبط با 
گردشگری شهری وجود دارد که آن را 
يک پديده پیچیده در نظر می گیرد که 
بر روی ذينفعان زنجیره ارزش تاثیر 

میگذارد. به وجود آمدن خطوط هوايی 
ارزان، عالقه به شهرها و توسعه آنها 

توجه به گردشگری را افزايش داد
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روز. صادرات گردشگری به ميزان 30درصد از صادرات خدمات 
تجاری دنيا و 6 درصد از صادرات كل كاالها و خدمات را تشكيل 
می دهد. در سطح جهانی، بعد از سوخت ها، مواد شيميايی، و مواد 
غذايی صنعت گردشگری بعنوان يك گروه صادراتی، رتبه چهارم را 
به خود اختصاص داده است. اين دسته در بسياری از كشور های در 
حال توسعه، يكی از منابع عمده درآمد ارز خارجی و اولين دسته 
صادراتی است، كه اشتغال و فرصت های مورد نياز زيادی برای 

توسعه به وجود آورده است.
بر اساس اطالعات موجود در مورد كشورها، سهم گردشگری در 
توليد ناخالص داخلی حدود 5درصد تخمين زده شده است، و سهم 
آن در اشتغال كمی باالتر يعنی 6-7درصد از كل مشاغل سراسر 
دنيا )مستقيم و غير مستقيم( تخمين زده شده است. در اقتصاد های 
از  ناخالص داخلی  توليد  متنوع، سهم گردشگری در  پيشرفته و 
2 درصد برای كشور هايی كه گردشگری بخش نسبتا كوچكی 
كه  كشورهايی  برای  درصد  از 10  بيش  تا  است،  اقتصادشان  از 
گردشگری ستون مهم اقتصادشان است، متنوع است. در جزيره های 
كوچك و كشورهای در حال توسعه، سهم گردشگری در برخی 

مقاصد به بيش از 25درصد هم می رسد.
گردشگری برای شهرها به چه معناست؟

شهرها در يك سياره كه فضای بسيار زيادی دارد، مكان هايی 
هستند كه مردم تمايل دارند در آنجا زندگی كنند. امروزه، بيش از 

نيمی از جمعيت دنيا در شهرها هستند.
طبق گزارش سازمان ملل متحد، انتظار می رود كه تا سال 2030 
تعداد مردم ساكن در  و  برسد،  به 61درصد  دنيا  جمعيت شهری 
شهرها به 5 ميليارد می رسد، و اين موضوع به عنوان يك عامل 
مهم نه تنها بر توسعه شهر، بلكه در اقتصاد شهری هم اثر می گذارد.

گردشگران شهری ميتوانند منافع اقتصادی قابل توجهی را به شهرها 
به ارمغان بياورند: اين يك حقيقت است كه  تاثير اقتصاد بر هر 
شهر بزرگ بر تاثيرات سياسی و اجتماعی اش غلبه می كند، و اين 
امر ممكن است نتيجه نياز به سنجيدن بازده هر سرمايه باشد، به 

خصوص با توجه به اشتغال و تاثير اقتصادی.
صنعت گردشگری الگوهای جديد و تغييراتی را برای چشم انداز 
شهری به همراه می آورد، به عنوان مثال جهانی شدن كه پديده ای 
است كه نه تنها روی شهرهای بزرگ بلكه بر شهرهای متوسط 
و كوچك هم اثر ميگذارد: تاثيرش در بخش مهمان نوازی بهتر 
مشخص است، كه اتاق های هتل و رستوران ها در لندن، پاريس، 

هنگ كنگ، يا نيويورك شبيه به هم هستند. 
شهرها به طور مداوم در حال رشد و تغيير هستند تا برای بازديد 
كنندگان خود تجربيات و محصوالتی كه انتظار دارند را فراهم كنند، 
و اين محصوالت و تجربيات در حال تغيير هستند تا با تقاضای 
افزايشی سازگار شوند. همه اين تغييرات باعث به وجود آمدن يك 
سرمايه گذاری پايدار در زيرساخت ها، ترويج و حفظ می شود كه 

صنعت گردشگری الگوهای جديد و 
تغییراتی را برای چشم انداز شهری به 

همراه می آورد، به عنوان مثال جهانی 
شدن که پديده ای است که نه تنها 

روی شهرهای بزرگ بلکه بر شهرهای 
متوسط و کوچک هم اثر میگذارند
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در نهايت به نفع گردشگران و ساكنان بومی است.
شهرها به طور مداوم در حال رشد و تغيير هستند تا برای بازديد 
كنندگان خود تجربيات و محصوالتی كه انتظار دارند را فراهم كنند، 
و اين محصوالت و تجربيات در حال تغيير هستند تا با تقاضای 

افزايشی سازگار شوند

■ صنعت گردشگری نيازمند محصوالت گوناگون و قابل انعطاف 
است كه يك شهر ميتواند آنها را ارائه دهد، و شهرها به گردشگری 

نياز داردند تا به اهداف اقتصادی و اجتماعی خود دست يابند.
همراه  به  جوش  و  جنب  و  پويايی  شهرها  برای  گردشگری   ■
می آورد، و همچنين الگوهای جديد و تغييراتی برای چشم انداز 

شهری خود ارائه می دهد.  
■ گردشگری مردم را به هم نزديك می كند، به وجود آورنده روابط 

است، به آنها ياد می دهد كه چطور در كنار هم زندگی كنند.
■ گردشگری يكی از ستون های مهم و محرك اقتصادی كشورهای 
زيادی است و در زمينه اشتغال، درآمد و حفظ زيرساخت های 

شهری و خدمات عمومی نقش مهمی را بازی ميكند.
■ گردشگری يك رويكرد رقابتی به وجود آورده است، و مقاصد 
بر ارائه محصوالتشان تمركز می كنند، و تخصصی شده اند تا جلوتر 

از بقيه باشند و يكديگر را تغيير می دهند. 

صنعت گردشگری بايد استراتژی های نوآورانه ايجاد كند تا يك 
قابل  اين طريق درآمد  از  و  كند  فراهم  برای شهر  پايدار  تصوير 

توجهی به وجود آورد و به ساكنانش ارزش ببخشد. 
به اين منظور، فرصتی برای ادامه دادن بحث اين موضوع و تمركز بر 
چالش هايی كه شهرها در مناطق مختلف دنيا بايد با آنها رو به رو 

شوند وجود دارد، مثل:
■ چگونه می توان تعداد روز افزون گردشگران ورودی به شهرها را 

به صورت مسئوالنه و پايدار مديريت كرد؟
■ چگونه می توان از گردشگری شهری برای بهبود كيفيت زندگی 

جمعيت محلی استفاده كرد؟
■ چگونه می توان مطمئن شد كه برنامه های گردشگری و توسعه 

شهری قسمتی از روند تصميم گيری هستند؟
■ چگونه می توان ICT های )فناوری های اطالعات و ارتباطات( 
موجود را برای شهرهای هوشمند كه رقابتی تر، پايدار، قابل دسترس 

و انسانی هستند، يكپارچه كرد؟
■ چگونه می توان تاثير اقتصادی گردشگری را در شهرها بررسی 

كرد؟
■ چگونه شهرها می توانند برای كاهش تاثيرات بر محيط زيست و 

ترويج مزايای گردشگری سبزتر اقدامات عملی انجام دهند؟
امروزه، مديريت موثر يك مقصد گردشگری با هدف اصلی بهبود 
رقابت و كيفيت زندگی شهروندانش به معنای مديريت پيچيدگی 

 صنعت گردشگری نیازمند 
محصوالت گوناگون و قابل انعطاف 
است که يک شهر می تواند آنها را 
ارائه دهد، و شهرها به گردشگری 
نیاز داردند تا به اهداف اقتصادی و 

اجتماعی خود دست يابند.
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اقتصادی، اجتماعی، و آب و هوای محيطی از دنياست كه ما در آن 
زندگی می كنيم.

مقاصد شامل عناصر اصلی هستند كه بازديد كننده را به مقصد 
جذب می كند و نيازهای آنها را از بدو ورود برطرف می كند. ارائه و 
كيفيت اين عناصر در تصميم های بازديد كننده در زمينه سفر كردن 

تاثيرگذار خواهد بود.
امروزه، مديريت موثر يك مقصد گردشگری با هدف اصلی بهبود 
رقابت و كيفيت زندگی شهروندانش به معنای مديريت پيچيدگی 
اقتصادی، اجتماعی، و آب و هوای محيطی از دنياست كه ما در آن 
زندگی می كنيم، جايی كه بی ثباتی و تهديد هميشه وجود دارد. در 
غير اين صورت، چطور می توانيم سياست های بلند مدت به وجود 
بياوريم و بدون درنظر گرفتن تغييرات آب و هوا يا كمبود منابع، 
از رونق مقاصد گردشگری اطمينان حاصل كنيم؟ واضح است كه 
همان دستورالعمل ها كه چند وقت پيش به نظر می رسيد كه برای 
يك دنيای غير قابل پيش بينی و متالطم مناسب است، نياز است كه 
برای متناسب شدن با سيستم زيست محيطی با محدوديت ها و يك 
جامعه با ارزش ها و آرمان های متعالی اصالح شود. با توجه به اين 
شرايط، كار يك تحليلگر گردشگری بسيار دشوار می شود. بدون 
شك، دستيابی به تصويری از بخش گردشگری تا سال 2030 مفيد 
است، همانطور كه UNWTO  اين كار را انجام داده است، زيرا به 

نقل از كينس، بهترين راه اين است كه پيش بينی ای از آينده داشته 
باشيم كه »تقريبا درست باشد تا اينكه كامال اشتباه باشد.«

بنابراين، در گرايش های در حال ظهور برای گردشگری، بخوبی 
پذيرفته شده است كه ما شاهد افزايش جهانی سفر كردن خواهيم 
بود، كه با استفاده از وسايل حمل و نقل كه به طور تدريجی در حال 
از بين بردن موانع هستند، راحت شده است. همزمان، گردشگران با 
تغييرات سريعی كه ناشی از تبادل دانش، نوآوری و پيشرفت های 
تكنولوژی است ارتباط نزديكی دارند، و به طور پايداری ادامه پيدا 
می كند تا به شعاری برای فعاليت تجاری و گردشگری تبديل شود.

نگاهی به تكامل مقاصد گردشگری ملی در 60 سال گذشته، نتايج 
مشخصی را به ما نشان می دهد:

به رقابت  با هم  تقاضا  بازار جهانی  امروزه همه مقاصد در يك 
می پردازند.

اين بازار در اوجش ويران شد: در سال 1950، پنج كشور در دنيا 
كه بيشترين بازديد را داشته است 71 درصد از سهام كل بازار را 
داشته است. اما در سال 2011 درصد سهام اين 5 كشور فقط 31 

درصد بوده است.
گردشگران بيشتر از قبل تمايل دارند كه به مقاصد دور سفر كنند، 
احساس  بيشتر  خيلی  آنها  سفرهای  اقتصادی  و  اجتماعی  تاثير 

می شود.
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اين محيط بيش از پيش پيچيده و رقابتی برای مقاصد گردشگری، 
نياز آنها به تنوع و برجسته بودن را افزايش می دهد. حقيقت اين 
است كه آينده اينجاست و نتيجه بحران اقتصادی و مالی كه بيشتر 
دنيا از آن رنج می برند، اين است كه ما در آستانه ی تغييرات قابل 
توجه در ارزش ها، نگرش ها، و شيوه های زندگی، همچنين در 
روندهای  نتيجه ی  در  هستيم.  خودمان  اجتماعی  های  ساختار 
شناخته شده بزرگ در دنيای گردشگری، روش های جديد انجام 
كارها و محصوالت جديد در اين دهه به ثمر می رسند، خيلی از 

چيزاهايی كه االن حتی نمی توانيم تصور كنيم.
امروزه روند های جديدی در توسعه مقصد ديده می شود، كه به نظر 

من بر پنج عامل اصلی زير تمركز دارد:
1.  عناصر تجربی يا احساسی كه ادامه پيدا ميكنند تا راهی برای 
تفريحات در دسترس تر فراهم كنند كه بر بعد انسانی و روابط درونی 

نژاد بشری تمركز می كنند.
2. تمركز بر لذت بردن تقريبا يا حتی كامال جايگزين تمركز سنتی بر 
هزينه ها شده است. همانطور كه جان فيتزجرالد كندي گفت: »توليد 
ناخالص داخلی هرچيزی را اندازه گيری می كند به جز چيزی كه به 

زندگی مردم ارزش واقعی می دهد.«
بيشتر  3. گردشگری تمركز خود را بر اخالق تشديد می كند، و 
خواستار زمينه های پايداری و مسئوليت خواهد بود، كه خودشان 

برای مردم دنيا مهمتر خواهند شد.

4. طبق گزارش سازمان ملل، انتظار می رود كه جمعيت شهری 
دنيا تا سال 2030 تا 61 درصد افزايش پيدا كند، و 5 ميليارد نفر 
در شهرها زندگی خواهند كرد. اين مورد اهميت گردشگری بعنوان 

يك عامل اصلی برای توسعه يكپارچه شهرها را افزايش می دهد.
5. درك ما از فضاهايی كه يكپارچه و تحت رسيدگی هستند، با 
طبيعتی كه هم مردم از آن لذت می برند و هم شهروندان فعال تعهد 

دارند كه از آنها حفاظت و نگهداری كنند، بيشتر خواهد شد.
بالقوه به هماهنگی دقيق ميان منافع تجارت و  اين عوامل روند 

مقاصد گردشگری نياز دارد.
بنابراين، اين سوال برای ما پيش می آيد كه »ما چگونه می توانيم در 
اين محيط ها پيشرفت كنيم و از فرصت های روشن برای گردشگری 
در آينده استفاده كنيم؟« ما قطعا راه حل های جادويی نداريم، اما 
به من اجازه دهيد تا چند ايده ممكن برای اينكه چگونه اين كار را 

انجام دهيم ارائه دهم:
صنعت  امروزه  باز:  ذهن  يك  با  دنيا  با  شدن  روبرو  الف(   ■
گردشگری نيازمند نيروی كاری با ذهن باز، با قابليت های ديجيتال 
وجه  تفسير  و  كشف  »توانايی  با  فرهنگی،  ميان  مهارت های  و 
اشتراك ميان رشته ها و چشم اندازهای مختلف دنيا« و تفسير 

درست زمينه های مرتبط است. 
■ ب( تبديل اطالعات به دانش و استفاده از بهترين مديريت دانش 
موجود:  گردشگری يك بخش سرشار از اطالعات است، اما دانش 

 در نتیجه  روندهای شناخته شده 
بزرگ در دنیای گردشگری، 

روش های جديد انجام کارها و 
محصوالت جديد در اين دهه به 

ثمر می رسند، خیلی از چیزاهايی 
که امروزه حتی نمی توانیم تصور 

کنیم.
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در ميان بسياری از اجزای تشكيل دهنده اش به طور كافی منتقل 
نمی شود. سپس، به ابزار و سيستم هايی نياز است كه دانش موجود 
را به درستی هماهنگ و مديريت می كنند به طوری كه در زنجيره 
ارزش گردشگری در جريان باشد. شيوه و ميزانی كه ذی نفعان مقصد 
دانش را با يكديگر تبادل می كنند بر روند تغييرات استراتژيك و 
توسعه پايدار اين مقاصد تاثير خواهد گذاشت. همانطور كه در اين 
گزارش مشخص است، برای كمك به تصميم گيری واضح تر  نسبت 
به روند ايجاد كردن خطوط هوايی جديد، نيازی به اطالعات موثق 

و دقيق نيست. 

■ ج( يادگيری كار كردن با ذی نفعان مقاصد مختلف، از طريق 
يكپارچه سازی منافع همه سطوح دولت و برنامه ريزی استراتژيك 
نسبتا بلند مدت، محدوديت هايی برای توسعه جاييكه مناسب است 
اجرا، و حسابرسی و ارزيابی دوره ای اعمال ميشود. همانطور كه 
اين گزارش نشان می دهد، اگر رفت و آمد گردشگران به نفع همه 
گروه های مربوطه باشد، همكاری متعادل، موثر، كه خوب مديريت 

می شود ضروری است.
به نقل از كينس، بهترين راه اين است كه پيش بينی ای از آينده داشته 

باشيم كه »نقريبا درست باشد تا اينكه كامال اشتباه باشد.«

گردشگری يک بخش سرشار 
از اطالعات است، اما دانش در 
میان بسیاری از اجزای تشکیل 
دهنده اش به طور کافی منتقل 

نمی شود. سپس، به ابزار و 
سیستم هايی نیاز است که 
دانش موجود را به درستی 

هماهنگ و مديريت می کنند 
به طوری که در زنجیره ارزش 

گردشگری در جريان باشد. 

▲ميدان نقش جهان اصفهان يكي از نخستين سايت هاي به ثبت رسيده در ميراث جهاني
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اكوسيستم های گردشگری: راهی برای فکر كردن در 
مورد چالش ها و راه حل های توسعه گردشگری

نوشته : شان مان
اكوسيستم: مجموعه ای است از موجودات زنده، محيط فيزيكی ترجمه:  احمدرضا جلوه نژاد

آنها، و همه ارتباطات في مابينشان در يك واحد خاص از فضا.
گردشگری: يك پديده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است كه رفت 
و شد مردم را به كشورها يا مكان هايی غير از محيط معمول زيست 

خود برای اهداف شخصی، تجاری و يا حرفه ای در پي دارد.
من يك زماني بخشی از يك اكوسيستم گردشگری بودم، زمانی كه 

Tourism ecosystems: A way 
to think about challenges 
and solutions to tourism 
development
Shaun Mann
World Bank 
Nov. 2015

▲قاهره، گردشگري بر کرانه هاي نيل
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يك مهمانسراي كوچك ييالقي در كنار رودخانه نيل در اوگاندا ساختم 
و آن را اداره كردم، حال آنكه خودم در يك چادر در بوته زاري مجاور 
آن زندگي می كردم، زندگی ساده بود: اكوسيستم كوچك من عبارت 
بود از زمين اطراف مهمانسرا و مصيبت دفع ميمون ها و مارها در روز و 
پلنگها، اسبهاي آبي، فيل ها و پشه ها در شب. خورشيد و باران سخت 
نازل مي شدند، و لوازم و مصالح كارگران به طور مرتب خراب می شد. 

خراب شدن ژنراتور برق كه روي شاخش بود.
به غير از كارگراني كه مي آمدند، واقعا جداي از دنيای بيرون افتاده 
بودم. يك لحظه اي رسيد كه دخل پولم هم درآمد و من مجبور شدم به 
كامپاال بروم و بانك را متقاعد كنم وام بزرگتري به من بدهد. )با سود 

26 درصد - دزدها!(
 پس از اتمام كار، من مجبور شدم به يك اكوسيستم ديگري بپيوندم: 
ها،  استخدام  كاری  قرارداد  تنظيم  مجوز،  اخذ  شركت،  ثبت  دنيای 
بازپرداخت برات هاي بيش از حد بانكي، و گرفتن شماره شناسايی 
ماليات – اينها تمام عناصر محيط كسب و كار من شد. سپس من واجب 
بود كه به يك اكوسيستم ديگر وارد شوم: نياز بود كه پاشنه را وركشم، 
و توليد عجيب و غريبم را به بازار محلي ژيوند بزنم. من مجبور شدم 
مواد تشويقي و بسته های تبليغاتی را توسعه دهم؛ من مجبور بودم با 
اپراتورهای تور و نمايندگان مسافرتی محلی در ارتباطات و قراردادم 
قرارداد ببندم تا كسب و كارم را تأمين كنم. من به دسترسی به بازار 

نياز داشتم.

كمپ سافاري نيل: خانه برای دو سال
سپس، حدس بزن چي شد؟ طرح كسب و كار من در مسير موفقيت 
نبود. نرخ پر بودن مهمانسراي كوچكم اصال آن چيزي نبود كه در طرح 
كسب و كارم از بازار محلي پيش بيني كرده بودم. حال من مجبور شدم 
به يك اكوسيستم ديگر بروم: دنيای سفرهای دور و دراز بين المللی. 
من نياز به مشتريان بيشتر و ولخرج تر داشتم. من بايد درك مي كردم 
چگونه اپراتورهای تور خارجی بين المللی خدمات خود را به فروش 
می رسانند، و آنها در عرضه موقعيت هاي نو به دنبال چه هستند و نحوه 
قرارداد بستنشان چگونه است؟ برای اينكه اين اتفاق بيفتد مجبور شدم 
به يك اكوسيستم ديگر بپيوندم. معلوم  شد كه مهمانسراي كوچك من 
به اندازه كافی برای جذب مشتری های بين المللی به خودي خود كافي 
نيست و من مجبور شدم با مهمانسراهاي كوچك ديگر تيم شوم تا بسته 
كاملتری ارائه دهيم؛ و محصوالتمان در قالب يك خوشه به هم پيوند 
دهيم. من محكوم بودم به تنوع و نوآوري تا راه هايی برای افزودن به 
ارزش پيشنهاد اقامتگاهيم بيابم. من پرنده نگري، ماهيگيری، پياده روي 
با راهنما، برگزاري مراسم عروسی و ماه عسل، جلسات و كارگاه های 
آموزشی را هم به پكيجم اضافه كنم. . . . خب، اكوسيستم هاي عمده 
اي در اطراف هر يك از اين بخش های بازار وجود دارد. قبل از اينكه 

بتوانيد با آنها كار كنيد، بايد آنها را درك كنيد.
20 سال به سرعت سپري شد و خودم را مدام درگير همان تجارب 
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اوليه براي فهم چالش هاي عمده يك بخش گردشگري مي يابم. تجسم 
آن چالش ها به عنوان بخشی از اكوسيستم های چند اليه كه مربوط است 
به زندگی، تنفس، تفكر و به طور ثابت بخش هاي در حال تعامل است 
برای ديدن تصويري كلي ضروری است. گردشگران در اطراف حركت 
می كنند؛ آنها از حمل و نقل و جاده ای محلی استفاده می كنند؛ از ميان 
فضاهای شهری عبور می كنند؛ آنها از مكان های تاريخی و فرهنگی و 
مناطق طبيعی بازديد می كنند؛ آنها با مردم صحبت می كنند، با كاسبان 
محلی ارتباط برقرار می كنند، كمي متوقف می شوند تا به تماشاي يك 
چشم انداز بپردازند و حيوانات و پرندگان را تماشا كنند. آنها پرواز مي كنند، 
شنا مي كنند، دوچرخه سواري، پياده روی، خوردن، نوشيدن، خواب و 
خريد، حضور در مراسم، تماشای ورزش، رفتن به نمايشگاه ها، بازديد 
از موزه ها؛ را آنها »انجام مي دهند« و »تجربه مي كنند« تقريبا مشابه با 

ساكنان محلی، و خيلی بيشتر. تقريبا هر تجربه گردشگری يك تعامل با 
يك اكوسيستم است.

 گردشگران عبور می كنند و زندگی ادامه می يابد. اين نوعي لگد زدن 
است )به پول(، در حالی عبور می كنند كه پولي كه به سختي درآورده اند 
را پشت سر رها مي كنند، حتی خوشبختانه،  آنها با خوشحالی چنين مي 
كنند، بخاطر خدماتی كه يك فرد محلی در اختيارشان قرار می دهد. اين 
می تواند يك سيستم شگفت آور كارآمد و بدون درد برای انتقال ثروت 

باشد. اين به شكلي متقاعدكننده به سود فقراست.
در نمودار زير يك مجموعه كامل از بازيگراني در بخش عرضه را نشان 
می دهد كه نياز است با هم همكاری كنند تا به يك اكوسيستم گردشگری 
بزرگتر در هر مقصدي از دنيا شكل دهند. اگر يك يا دو تا از اين مولفه ها 

كار نكنند، كل سيستم در معرض مشكل است.
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اكوسيستم گردشگري
در يــك اكوسيســتم گردشــگري بخــش هــاي مختلفــي بايــد بــا هم 
ــه اش  ــج الزم ــه نتاي ــد ب ــا سيســتم گردشــگري بتوان ــد ت كار كنن
ــده  ــي آم ــن اينفوگراف ــه در اي ــف ك ــاي مختل ــن بخش ه برســد. اي
اســت، مجموعــا اكوسيســتم گردشــگري را شــكل مي دهنــد. 
اگــر تنهــا يكــي دو مولفــه نتوانــد وظايفــش را انجــام دهــد تمــام 

ــاد. ــي خواهــد افت اكوسيســتم از كاراي

ويژن 

پلتفورم براي گفتگوي 
خصوصي/ عمومي 

توانمندسازي
 پلتفورم

 مديريت فرهنگي
زيست محيطي

درگير ساختن جمعيت ها 
و جامعه مدني

نهادهاي بخش 
خصوصي

آرايش نهادهاي عمومي

خط مشي 

راهبرد

مديريت
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آموزش و تربيت
قانون و مقررات 

خوشه
سازماني 

گردشگري

 مشاغل
رشد و 
رقابت 
پذيري

منابع اصلي

محيط طبيعي

عرضه كاال و خدمات

دسترسي و حمل و نقل

محل اقامت

تصوير سازي و 
بازاريابي

محيط طبيعي

مناطق شهري

مجوزها و 
استانداردها

 امنيت، سالمت و
ايمني

اطالعات و آمار

زيرساخت هاي 
فيزيكي

سرمايه گذاري و 
دسترسي به تسهيالت 

مالي
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 مسائل خاص در برنامه ریزی برای
توسعه صنعت گردشگری شهري 

  امروزه صنعت گردشگری نقش بسيار مهمی در توسعه يك شهر 
بلكه  مقصد گردشگری،  به عنوان يك  تنها  نه  اين صنعت  دارد: 
بعنوان يك محيط خوشايند برای زندگی، نشانه ی حياتی تصوير 
شهر است. در برنامه ريزی توسعه گردشگری در شهرها، نياز است 
كه به بررسی برخی مسائل خاص  مثل تضاد گزينه های مختلف 
توسعه، مشكالت مرتبط با ترافيك به خصوص در مراكز شهر )كه 
گردشگری آن را تشديد می كند(، و فشار بيش از حد بر روی 

جاذبه های خاص كه می تواند منجر به تخريب آنها شود، بپردازيم. 
با توجه به توزيع فضايی ساختمان ها و جاده های درون شهری، 
كه در اكثر موارد فقط مداخالت جزيی در آنها امكان پذير است، 
بسياری از عناصر اين پيشنهاد در برنامه ريزی توسعه گردشگری 
)ساختمان های تاريخی، موزه ها، تئاترها( در متغيرهای داده شده 

بايد در نظر گرفته شوند. 
همانطور كه برخي عناصر اين پيشنهاد اغلب در مركز شهر قرار 
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محل سکونتحمل و نقلجذابیت هاخدمات غذاییخرده فروشیتفریح و سرگرمیزیرساخت

جاذبه های محیطی
آب و هوا

چشم انداز
فرهنگ

مهمان نوازیش

جاذبه های همیشگی
پارک های تفریحی

پارک ها در فضای باز
نمایشگاه ها

اماکن باستانی
امکانات فرهنگی

ــا،  ــان ه ــهری، خیاب ــای ش ــدان ه می
ــی ــای عموم ــکان ه م

مراکز گردهمایی
امکانات تفریحی ورزشی

امکانات آموزشی
مکانهای مقدس

رویدادها

برنامه ها و رویدادهای جاذبه های 
جاذبه های رویداد بزرگهمیشگی

جاذبه های رویدادهای استانیتورگردی

 جاذبه های رویدادهای محلی ورویدادهای تجاری
خروجی فعالیت

جاذبه های رویداد تورگردیرویدادهای ورزشی

رویدادهای  آموزشی

رویداد های مذهبی

رویدادهای سیاسی

جشنواره های اجتماعی

تصوير 1 : جذابيت های يك شهر به عنوان يك مقصد گردشگری
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ورود  برای  ريزی  برنامه  كه  شود  می  باعث  اتفاق  اين  ندارند، 
اينكه صنعت  به  توجه  با  به خصوص  گردشگران دشوارتر شود، 
گردشگری به منظور افزايش رفاه در شهرها در نظر گرفته شده 

است، فقط به شرطی كه شرايط زندگی ساكنين را  برهم نزند.
در عين حال، توسعه گردشگری شهري می تواند به حفظ و حمايت از 
امكانات مختلف، به خصوص امكانات فرهنگی كه با مشكالت مالی 
مواجه هستند كمك كند. باز شدن اين امكانات به روي توريستها، 
بازارهای جديد براي بخش فرهنگ شهر مي شود و  سبب ايجاد 
منابع درآمدی اضافه كه آنها نياز دارند را فراهم كند. واقعيت اين 
است كه اين مورد می تواند نيروی محركه اصلی برای احيای شهرها 
يا قسمت های مختلف ديگر باشد، به خصوص در طی فرآيندهای 
موقت كه شهرها دستخوش تغيير از مراكز صنعتی به خدماتی هستند.
رشد  تحريك  برای  اغلب  صنعتی  پسا  شهرهای  كه  استراتژی 
اقتصادی خود به دنبال آن هستند، شامل دستيابی به اطالعات و 
يك اقتصاد خدمات محور است. هدف آنها بازسازی اقتصادشان 
بر پايه ی فعاليت های خدماتی است، كه شامل اوقات فراغت و 
گردشگری، و همچنين خدمات ارتباطی، اطالعاتی، و مالی می شود. 
اين نوع استراتژی بر روی اوقات فراغت و هزينه های مربوط به 
فراخوان بازسازی شهری برای سرمايه گذاری به منظور زيرساخت و 
روساخت بخش خدمات، تمركز می كند. مكان های صنعتی فرسوده 
قديمی، انبارها، و بنادر در حال بازسازی هستند تا به هدف جديد 
كه گردشگری است، كمكی كرده باشند. امكانات كه در اين مناطق 
بازسازی شده مستقر مي شود شامل سينماها، موزه ها، شهربازی ها، 

كارگاه های خالقانه، تفرجگاه های ساحلی و از اين دست است. 
تغيير ميراث صنعتی به امكانات بخش خدمات، به اين معناست كه 
بازسازی شهری بر پايه اهدافي نو، سرمايه گذاری براي ايجاد يك 
تصوير جديد و جذابتر از شهر را فرا مي خواند تا با استفاده از مزايای 
رقابتی خود اهداف نشاط اقتصادی و گردشگری پايدار را تقويت و 
تأمين كند. توانايی های رقابتی، جذابيت، و تصويري كه از آينده اش 
ترسيم كرده است می تواند عوامل كليدی در رونق ابعاد اقتصادی 

توسعه پايدار گردشگری در شهرها باشد.
توسعه شهرها بايد بر اساس بيشترين تنوع ممكن فعاليتهای اقتصادی 
كه صنعت  است  مهم  گردشگر،  بر جذب  شهر عالوه  يك  باشد. 
به  اين شهر  كه  يابد، زيرا  نيز توسعه  اطرافش  مناطق  گردشگری 
عنوان مركزيت تداركات و خدمات گردشگري منطقه منفعت مي برد. 
خدمات و فعاليت های توسعه يافته در شهرها به طور قابل توجهی 
به كيفيت توليد گردشگر در منطقه ي وسيع تر و مقاصد همسايه كمك 

می كند. 
اگر در هر صورت امكان پذير باشد، برنامه توسعه گردشگری شهر 
اقتصادی و اجتماعی  برنامه كلی توسعه  از  به عنوان بخشی  بايد 
شهر طرح ريزی شود، يعنی تمركز بايد بر يكپارچه كردن توسعه 
گردشگری با توسعه كلی شهر باشد، و همزمان از موقعيت های 
متناقض بالقوه بكاهد. روند برنامه ريزی توسعه گردشگری شهر 

شامل موارد زير است:
■ بررسی كردن موقعيت های موجود و نگرش ساكنين به گردشگری

■ تنظيم كردن يك طرح كاربری زمين

استراتژی که شهرهای پسا 
صنعتی اغلب برای تحريک 
رشد اقتصادی خود به دنبال 
آن هستند، شامل دستیابی 
به اطالعات و يک اقتصاد 

خدمات محور است. 
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■ ارزيابی جاذبه های اوليه و ثانويه )جاذبه های موجود و بالقوه(
■ تجزيه و تحليل بازار و انتخاب بازارهای هدف

■ طراحی يك برنامه سرمايه گذاری مطابق با فرصت ها و تقاضاهای 
بازار

■ ادغام اهداف توسعه گردشگری شهری و نزديك كردن آنها به 
اهداف اقتصادی و اجتماعی شهر، و همچنين مناطق اطراف شهر

منظوره  چند  های  پروژه  شهرها،  در  جديد  امكانات  ساخت  در 
مورد توجه قرار مي گيرند، به اين معنا كه امكانات برای ساكنان و 
توريست ها به صورت يكسان در نظر گرفته ميشود، تمايلی كه باعث 

افزايش بهره برداری موثر از چنين امكاناتی می شود. 
براساس تحليل وضعيت های فعلی و مورد انتظار از نگرش های 
متفاوت در شهرها، ميتوان اصول اساسی گردشگری شهري را به اين 

صورت خالصه كرد: 
■ هتل ها و امكانات اقامتی ديگر بايد در مناطق قابل دسترس قرار 
بگيرند، و محيطی امن و جذاب داشته باشند، و همچنين نزديك جاذبه 
های عمده شهر، مراكز خريد، و منطقه مرتبط با امكانات فرهنگي 

تفريحي باشد.
■ مشخص كردن مكان های توريستی خوب در سراسر شهر، به 
خصوص برای جاذبه های مسير پياده روی و حمل و نقل عمومی 
با كيفيت خوب كه نيازها و انتظارات توريست ها را برآورده كند. 
در صورت امكان، بايد حمل و نقل عمومی خاص برای گردشگران 
)اتوبوس ها، قايق ها، و غيره برای تورهای گردشگری( و خدمات 

تاكسی هاي ويژه را سازماندهی كرد.
■ تهيه كردن طيف گسترده ای از انواع با تنوع محدوده قيمتي براي 
در چارچوب  ديگر  گردشگری  و خدمات  امكانات  اقامت،  محل 

متناسب با انواع بخش بندي های بازار گردشگران ورودي به شهر.
■ پياده راه سازی مناطق گردشگری به منظور امكان پياده روی  در 
يك سيستم پياده رو پيشرفته، راه های عبور از پارك ها، و پياده 
راه سازی مناطق خريد، تا حد امكان. احتمال اينكه توريست ها در 
مناطق مركزی و از هتل هايشان به سمت جاذبه های شهر قدم بزنند 
بايد به طور خاص بررسی شود زيرا بسياری از گردشگران ترجيح 
می دهند قدم بزنند تا با محيط شهری ارتباط مستقيم برقرار كنند. با 
اين وجود، پياده راه سازی درمان خودكار برای مشكالت شهر نيست 
و بايد به دقت مورد بررسی قرار بگيرند تا الگوهای بهينه آن قبل از 

اجرا مشخص شود.
■ ايجاد چند مسير توريستی برای گشت و گذار )تور يك ساعته، 

تور دو ساعته، تور نيم روزه(. 
■ بهبود ظاهر شهر با محوطه سازی، سبك های معماری جالب، 
سيستم پارك و باز كردن چشم اندازها. مطالعات و نيز دستورالعمل 
مقررات طراحي شهری در بيشتر شهرهای مدرن كه فشار زيادی برای 

توسعه وجود دارد، ضروری است.
■ بهره بردن از مناطق كنار آب با قرار دادن انواع مختلفی از امكانات 
خريد، ميدانگاه ها، و مسيرهاي قدم زني در كنار آب در جهتي كه 

منظره آب نمايان باشد.
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■ حفاظت از ساختمان های تاريخی با بازسازی فضای داخلی برای 
عملكردهای مدرن، و همچنين حفاظت از مناطق تاريخی. توسعه 

موزه های كوچك.
■ بهسازي جاذبه های توريستی در صورت نياز، و كنترل ورود 
تنزل  به  منجر  كه  افراد  تجمع  از  جلوگيری  برای  بازديدكنندگان 

محيطی جاذبه ها می شود.
■ توسعه زيرساخت، خدمات مناسب حمل و نقل، اطمينان حاصل 
كردن از تامين آب كافی، دفع فاضالب و زباله های جامد، به طوريكه 
بار زيادی بر دوش سيستم زيرساختی نباشد زيرا منجر به مشكالت 

محيطی می شود.
■ ارائه خدمات اطالعاتی به گردشگران درمورد اينكه چه كاری 
امكانات  بودن  دسترس  در  و  ببينند،  چيزی  چه  و  دهند  انجام 
توريستی، و قابليت های چند زبانه در شركت های گردشگری در 
صورت لزوم، افتتاح يك مركز اطالع رسانی گردشگری در مكانهای 
استراتژيك، در مناطقی كه گردشگران رفت و آمد دارند، و همچنين 
و  خيابان  گوشه های  در  واقع  گردشگری  اطالع رسانی  غرفه های 
مشخص كردن چند مامور برای اطالع رسانی كه در خيابان ها قدم 

ميزنند، تكنيك های مفيدی برای كمك كردن به گردشگران است.
■ اطمينان از امنيت باالی گردشگران، كنترل كردن جرايم در مناطق 
گردشگری )و همچنين هر جای ديگر( با ارائه امنيت كافی از طرف 
ماموران پليس، و آگاهی دادن به گردشگران در مورد انجام دادن 

اقدامات حفاظتی برای پيشگيری از وقوع جرم. 
■ مراقبت های پزشكی سازمان يافته و اطمينان حاصل كردن از 

برای گردشگران در دسترس  كافی  پزشكی  تجهيزات  و  خدمات 
است، از جمله در مكان اقامت گردشگران. 

■ توسعه گردشگری بايد به گونه اي برنامه ريزی شود كه بتواند 
به طور مستفيم براي ساكنان محلي سود آور باشد و از سوي همين 
ساكنين مورد استفاده قرار بگيرد، از بهره مندی ساكنين از محيط 
شهری شان جلوگيری نكند، و حس خوب ساكنان در مورد شهرشان 

را تقويت كند. 
■ مشاركت عمومی-خصوصی ضروری است، همانقدر كه هماهنگی 
موثر فعاليت ها به منظور بهبود كيفيت يكپارچگي گردشگری شهر 
مهم است. الزم است كه از نظارت مستمر فعاليت های گردشگری 

اطمينان حاصل كنيم.
■ برخی از موفق ترين شهرهای گردشگری شهرهايی هستند كه 
دارای شخصيت شهری )urban character( جذاب و گاهی 
چشمگير هستند كه با جاذبه های خاص يا عمكردهاي دروازه منطقه 
اي بودن يا پايگاه استقرار منطقه اي بودن تركيب شده است. مكان 
اصلی شهر، برای مثال يك دريا، درياچه، يا كنار رودخانه اي بودن 

به ايجاد يك محيط جالب و جذاب كمك ميكند. 
تاثيرات رشد بيشتر صنعت گردشگری در يك شهر، اساسا بدون 
در نظرگرفتن تعداد قابل توجه گردشگران محسوس نيست، زيرا 
گردشگران و ساكنان به يك اندازه از بسياری از امكانات پيشنهاد 
شده استفاده می كنند. گسترش دادن اين امكانات به نفع ساكنان است، 
و در عين حال باعث توسعه گردشگری می شود. گردشگران برای 
استفاده از اين امكانات هزينه پرداخت می كنند كه صرف تعمير 
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و نگهداري اين اماكن شده و اين به نفع ساكنين است. امكانات و 
توسعه  استراتژی  از  بخشی  عنوان  به  كه  گردشگری  های  جاذبه 
گردشگری شهر توسعه پيدا ميكند، به راه اندازی فعاليت های تجاری 
كه سرمايه گذاران را جذب می كند نيز كمك می كند. به طور كلی، 
گردشگری يك شهر هيچ نوسان فصلی قابل مالحظه ای ندارد، و اين 

مورد بر اشتغال و عملكرد تجاری تاثير مثبتی دارد.
يكی از كيفيت های يك شهر بعنوان يك منطقه جذاب گردشگري، 
بخش های متنوع و ناهمگون هدفش است. برخالف مناطق روستايی 
يا تفريحگاه ها، شهرها گردشگرانی را جذب می كنند كه به داليل 
انگيزه دارند: تاجران، دوستداران تاريخ و فرهنگ،  بسيار زيادی 
گردشگرانی كه به دنبال تفريح و سرگرمی هستند، و داليل زياد 
ديگر. بنابراين، شهرهای بزرگ اغلب گردشگری چند مركزی را 
توسعه می دهد، به اين معنا كه بخش های مختلف شهر بازارهاي 
هدف ژانرهاي گوناگون گردشگري را هدف قرار مي دهند و با توجه 
به اولويت و قدرت خريد آن بخش از گردشگران توسعه می دهد. 
شهرها همچنين ميتوانند انتخاب كنند كه كدام نوع از گردشگری شهر 
را توسعه دهند: گردشگری فرهنگی، گردشگری مبتني بر رويداد، 
گردشگری  تفريحی،  و  ورزشی  گردشگری  سالمت،  گردشگری 
غيره.  و  آموزشی،  گردشگری  جوانان،  برای  گردشگری  تجاری، 
جذب  با  می تواند  شهرها  در  گردشگری  تجارت  ترتيب،  اين  به 
متفاوت، و قدرت های  بازار، گروه های سنی  بخش های مختلف 
متفاوت خريد، از عمليات در تمام مدت سال بهره مند شود. اهداف 
توسعه و ايجاد جاذبه ها نتايج استراتژی توسعه گردشگری يك شهر 

به عنوان مقصد گردشگری است.
مزايايي كه از گردشگری نصيب شهرها مي شود، متنوع و عبارتند از:
الف( مزايای اقتصادی )مشاغل، تجارت خارجی، انگيزه برای توسعه 

فعاليت های ديگر(
ب( مزايای اجتماعی )تبادل بين فرهنگی، ترويج سبك های جديد 

زندگی، حفظ ارزش ها و آداب و رسوم فرهنگی(
ج( مزايای توسعه ) زيرساخت، امكانات تفريحی، مدرن سازی(

آن برنامه توسعه گردشگری كه تالش می كند از انرژي اقتصادی 
و توانايی رقابتی شركت های محلی و اقتصاد محلی شهر به عنوان 
يك مقصد گردشگری حمايت كند، شركت های محلی را برای ادامه 
همكاری در ترويج گردشگری با اهداف بلند مدت تشويق می كند. 
تئوری توسعه پايدار نيز ميتواند در توسعه گردشگری در شهرها 
عمده  مسائل  گردشگری،  مقصدهای  ديگر  برخالف  رود.  كار  به 
توسعه پايدار گردشگری در مقاصد شهری بيشتر با فرهنگ، محيط 
های  سيستم  با  تا  است  مرتبط  اجتماعی  تعامل  و  شده،  ساخته 
زيست بوم شناسي. عوامل كليدی توسعه پايدار گردشگری شهر شامل 

موارد زير است:
■ مسئله اصلی پايداری شهری بايد بر اساس اين حقيقت باشد كه 
اگر چه گردشگران و ساكنين در مناطق عمومی با يكديگر در ارتباط 
هستند، منابع شهر بايد حفظ شود تا پيش از هرچيزی، كيفيت زندگی 

مردم محلی ادامه يابد. 
■ دومين سنگ بناي توسعه پايدار شهرها، محيط ساخته شده است.

■ اگرچه اغلب تصور می شود كه شهرها مشمول تغييرات مداوم 
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است.  ناشناخته  عمدتا  شهری  گردشگری  پويای  عنصر  هستند، 
رفتار  و  ها  نگرش  كه  در جامعه  تغييرات  به  صنعت گردشگری 
شهروندان را تحت تاثير قرار می دهد، واكنش نشان می دهد. تاثير 
گردشگری در تغيير و تحول فرآيندهای اجتماعی و اقتصادی غير 

قابل انكار است.
■ استراتژی ها برای توسعه پايدار گردشگری و مديريت شهری 
در برابر تاثيرات سياست ها بسيار آسيب پذير هستند. در حالی 
كه سيستم های ارزشی متفاوتی را منعكس می كند، سياست های 
توسعه می تواند منبع تضاد باشد، به خصوص با توجه به برنامه ريزی 

عملكردهای فضايی اوليه.
■توسعه پايدار گردشگری در شهرها بايد نقش خاص مناطق باز 
و فضاي سبز در شهرها را در نظر بگيرد. شهرها به ندرت دارای 
اكوسيستم های طبيعی هستند. هرچند اين حقيقت، اهميت مناطق 

سبز و نگرش صحيح نسبت به طبيعت را كاهش نمی دهد. 
پايدار  توسعه  ترويج  و  دستيابی  جهت  در  كه  هايی  فعاليت   ■
اقتصادی  شرايط  بايد  گيرد  مي  صورت  شهرها  در  گردشگری 
موجود، نياز به دستيابی و حفظ قابليت رقابت شهر بعنوان يك 
مقصد، و ساير فعاليت های تجاری كه در داخل شهر رخ می دهند، 

را در نظر بگيرد.
■ برای توسعه يك شهر و ظرفيت حمل و نقل آن، محدوديت هايی 
وجود دارد، و اين محدوديت ها در شكل گيری و اجرای طرح ها 
بايد در نظر گرفته شود. ضروری است كه بين منافع بازديدكنندگان، 

ساكنين، و بخش گردشگری تعادل برقرار شود.

از اين رو، برنامه ريزی گردشگری شهر را می توان با موفقيت انجام 
داد، مشروط بر اينكه با طرح های توسعه ساير شاخه های اقتصادی 
توسعه  ساكنين شهر خواست  اين صورت  در  و  باشد،  هماهنگ 
گردشگری را مي بپذيرند، و شهر به عنوان يك مقصد گردشگری به 

طور سيستماتيك مديريت می شود.
تصوير گردشگر اروپا به شدت به شهرهای بزرگش مرتبط است. 
اگر شهرهای اروپايی هدف اصلی برای گردشگران خارجی نباشد، 
قطعا بخش اجتناب ناپذير برنامه سفرشان است. با توجه به تاريخ 
بلند اروپا و روند سريع شهرنشينی، اين شهرها امكانات و خدمات 
متنوع- در طيفی از ميراث فرهنگی و تاريخی، رويدادهای جالب، 
حمايت از برگزاری كنفرانس های تجاری، آموزشی، و غيره را ارائه 

می دهند.
برای مقاصد  برنامه ريزی گردشگری يكپارچه  از  بعنوان بخشی 
گردشگری پايدار شهری، سازمان جهانی گردشگری مجموعه ای از 
شاخص ها را به منظور كمك به متخصصان براي نظارت بر روندها، 

و يادآوری اصول ذكر شده باال تعريف كرده است. 
مسائل پيشنهاد شده برای تحليل كردن عبارتند از: بهبود چشم انداز 
شهر و حفاظت از ميراث تاريخی، شركت های پايدار گردشگری، 
عمومی/ترافيك،  نقل  و  حمل  سيستم  زيست،  محيط  مديريت 
يكپارچگي اقتصاد منطقه ای، ارائه دانش فرهنگی، توزيع جمعيتي/

فضايی، نگرش ساكنين محلی به گردشگری. 
شاخص های پيشنهاد شده در جدول 2 نشان داده شده است.
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مسائل شاخص های پيشنهاد شده

بهبود چشم انداز شهر و حفاظت از ميراث تاریخی

درصد ساختمان های تاریخی بازگردانده شده

مخارج امور مالی شخصی و عمومی صرف شده برای بهبود محيط فيزیکی شهر

افزایش درصد خيابان های تبدیل شده به پياده رو در كل شبکه جاده

وجود و گسترش مناطق عمومی باز

مخارج ساليانه صرف شده برای بازسازی ساختمان های تاریخی

شركت های پایدار گردشگری درصد تجارتی كه روند های مدیریت محيطی را انتخاب كرده است

مدیریت محيط زیست

سطح مخارج شخصی و عمومی در سيستم های مدیریت محيطی

كاهش هزینه های عملياتی از مدیریت محيطی

تغييراتی در بازگشت سرمایه )%(

تغيير در استفاده از مواد/منابع )%(

سيستم حمل و نقل عمومی/ ترافيک

درصدی از گردشگران كه با وسایل حمل و نقل عمومی وارد می شوند

دسترسی جاذبه های گردشگری به وسایل حمل و نقل عمومی

وجود سيستم كنترلی برای پارک كردن اتوبوس و سطح كنترل )درصد اتوبوس های 
توریستی(

هزینه های تاكسی )به ازای هر كيلومتر(

ادغام اقتصاد منطقه ای
ارزش و درصد كاالهای خریده شده به صورت محلی از منطقه)برای مثال غذای ارگانيک 

منطقه(

درصد خرید گردشگران كه محصوالت منطقه ای را ترویج می دهند

ارائه دانش فرهنگی
تعداد و درصد راهنمایان تور و نشریاتی كه در مورد پيشينه تاریخی شهرها اطالعات 

دقيق ارائه می دهند، مسائل واقعی توسعه شهری را پوشش می دهند، جاذبه های جدید و 
غير متعارف را نشان می دهند.

توزیع فضایی تعداد كل گردشگران در هر كيلومتر مربع در مکان های مهم- انواع تورها و مکانهای 
بازدیدی، تعداد مکانهای متفاوت كه تور دریافت می كنند

نگرش ساكنان محلی به گردشگری سطح رضایت محلی از گردشگری در شهر

جدول 2. شاخص هايی برای مقاصد گردشگری شهری
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