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  هاي تاريخي با رويكرد گردشگري فرهنگيبازآفريني بافت

  )كرمانشاهشهر آبادضيف محلهموردي: (
  2فرشته خرازي قديم، 2سميه بهرامي

  ه پيام نور، ايرانهيات علمي دانشگا-1

  دكتراي معماري، دانشكده هنر و معماري، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تبريز، ايرانپژوهشگر دوره  -2 

  

   1398/01/26:پذيرش تاريخ 1397/09/04                                                     :دريافت تاريخ

  

  چكيده

برداري از ميراث فرهنگي و تاريخي هاي تاريخي، بهرهسازي بافتبا توجه به رابطه متقابل ميان توسعه گردشگري و باززنده    

هاي اقتصادي، اجتماعي، جوامع عرضه كننده آن منافع بسياري در زمينهبه ويژه در جهت توسعه مقاصد گردشگري، براي 

محله گذارد. ي تاريخي و گردشگري تاثيرات مثبتي بر پيكره شهرها برجاي ميها.احياء بافت .فرهنگي و كالبدي خواهد داشت

اي است هاي قديمي واقع در بافت قديمي شهر كرمانشاه است. اين محله يكي از روستاهاي قديمييكي از محلهآباد، فيض

 .قرار دارد شهرداري كرمانشاه سهمنطقه آباد در شان تشكيل شده است. فيضكه بافت تاريخي شهر كرمانشاه از به هم پيوستن

با رويكرد  كرمانشاهشهر آبادضيف محلهبا رويكرد گردشگري فرهنگي در هاي تاريخي بازآفريني بافتهدف از پژوهش حاضر 

اي انجام شده هاي كتابخانهروش تحقيق در اين مقاله توصيفي و تحليلي است كه با استفاده از روش تحليلي است. -توصيفي

هاي آن مطالعه و بررسي شدند و اي انواع كتابها و اسناد مربوط به مباني نظري تحقيق و ويژگياست. در مطالعات كتابخانه

  مورد استفاده قرار گرفتند.

  

  .كرمانشاهشهر آبادضيف محله هاي تاريخي، گردشگري فرهنگي،بازآفريني بافت هاي كليدي:واژه
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  مقدمه

صنعتي زندگي و تحوالت فرهنگي و تاريخي ساكنان خود هستند كه بعد از تحوالت انقالب شهرها تصوير تفكر، نوع    

ترين مقصد ها اصليهاي موجود در آنعموماً به مراكز گردشگرفرست تبديل شده و پس از مدت كوتاهي نيز به دليل زمينه

 پرو  يشگردگر اعنوا مدآسر ي،شهر يشگرد). گر52: 1395زاده وايقان،اند (پرچكاني و حسنگردشگران جاي گرفته

 پايه شهر ي،شگردگر مينهدر ز موفق يهاركشواز  ريبسيادر  ،شهر هيژو هجايگا به توجه با كهريطوبه ؛هاستآن ترينيمشتر

 ايپذير ساله هر كه يندآمي ربهشما نجها يشگردگر مقاصد ترينهبيننداز  يكي شهرهاو  ستا يشگردگر توسعه سساو ا

حال كه سند گوياي تمدن كهن هاي تاريخي درعين بناها و بافت). 115: 1394(بهدوست و پوراحمد،شگرند دگر نفر هانميليو

آيند، محلي براي انتقال پيام فرهنگ و تمدن ميان نسل قديم و جديد هستند. مروري بر آثار تاريخي، گوياي آن شمار ميبه

است كه همواره حفاظت و مرمت و توسعه بناهاي تاريخي در حال انجام بوده ولي شيوه آن در هر دوره متفاوت بوده است. 

امروز به تماميت بافت از تمام ابعاد توجه نموده و استفاده  حفاظت و مرمت پس از توجه به كالبد و بناهاي منفرددر اين مسير 

اقتصادي موثر از اين ميراث تاريخي و توجه به صنعت گردشگران به منزله فرصتي براي توسعه و رشد كالبدي، اقتصادي، 

ترين اين رويكردها، بازآفريني است كه داند از مهمتاريخي مي مناطمحيطي ساكنان و مجاوران فرهنگي و زيست -اجتماعي

هايي كه گردشگران را يكي از انگيزه ).1394(فنايي و ذاكريان، رويكردي جامع و يكپارچه و ديدي كلي به بافت هدف دارد

هاي يادماني و تاريخي . جاذبهويژه شهرهاي قديمي استهاي يادماني و تاريخي در شهرها بهكشاند، وجود جاذبهبه شهرها مي

ها براي ماندگار شدن رويدادهاي مهم و يا به مناسبت اند. گروهي از جاذبهوجود آمدههاي گوناگون بهدر شهرها با انگيزه

شوند. اما مجموعه اقداماتي كه با هدف هويت شهري در شهرها اي داراي اهميت در تاريخ شهرها احداث مييادآورشدن دوره

ها از بعد كاربردهاي گردشگري و مؤلفه مصنوع هويت ترين اين مؤلفههاي متعددي هستند. مهمگيرند، تابع مؤلفهمي انجام

هاي گوناگون تاريخي است. مصاديقي مانند؛ شكل شهر، ساختار شهر، فضاها و ساخت و سازهاي عمومي، شهري، از دوره

 كهن هايبافت در مداخله ).85: 1386اريخي شهرها هستند (بهزادفر، ها از جمله عناصر تشكيل دهنده هويت تكاخ و محله

 رويكردها اين از يكي .گيردمي بر در را گوناگوني رويكردهاي شهرسازي و معماري ميراث هايارزش از گيريبهره و شهري

 را توجهي شايان پيشرفتهاي آن، براساس طراحي و بافت يزمينه به توجه صورت در كه است، گردشگري صنعت يتوسعه

 در مرتبط، نهادهاي و ريزانبرنامه از بسياري شهرها، تاريخي هايبافت منظور احياي به .آوردمي ارمغان به كهن بافتهاي براي

 آن به مربوط فرهنگي فعاليتهاي و گردشگري جديد، فعاليتهاي اين از نمونه يك .هستند جديدها فعاليت جذب براي تالش

هاي تجديد حيات شهري، ارتقا هاي بازآفريني شهري و برنامههدف از اجراي سياست ).100: 1396زاده و ايشم، عباس( است

هاي شهري، ها، توسعه و بهبود زيرساختسازي ساختمانسازي و مقاومها از طريق ايمنگاهشرايط كيفي زندگي در سكونت

هاي شغلي، تقويت نهادهاي مديريت محلي و دفاتر خدمات ايجاد فرصتتأمين خدمات شهري موردنياز، آموزش ساكنان، 

: 1389، هاي كيفي ساخت و ساز است (پوراحمد و همكارانمحله اي مردم نهاد، الگوسازي و ترويج قواعد و دستورالعمل

نمود و مانع از يهاي كالبدي مهاي پيشين مرمت شهري، كه توجه صرف به جنبهدر بازآفريني شهري برخالف جريان). 74

عنوان نقشي مهم گشت؛ توسعه و تجديد نسل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و كاركردي شهر بهتحقق اهداف معاصرسازي مي
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ريزي سازي بازآفريني شهري، برنامههاي پيادهگيرد. يكي از روشو تفكيك ناپذير از جريان مرمت شهري مورد بحث قرار مي

 موجب يشهر ينيبازآفر نديفرا در فرهنگ عامل به توجه ).1: 1392، بنايمافخمي( باشدميهاي فرسوده گردشگري بافت

 و مطرح ساخت انسان و يعيطب ،يكالبد ،ياقتصاد يهاهيسرما كنار در يشهر يهاهيسرما از يكي عنوانبه فرهنگ تا شوديم

 يلطف دهيعق به ).54: 1397(پژوهان و پورمقدم،  دينما فايا يميقد يهابافت در يشهر توسعه نديآفر در را خود سازنده نقش

 و يزيربرنامه در فرهنگ كاربست يالگوها ليتحل به ديبايم ،يشهر ينيبازآفر در خالّق عيصنا و فرهنگ عامل شدن وارد با

هاي از جمله مهمترين عناصري كه در توسعه گردشگري شهري نقش دارند جاذبه). Lotfi, 2011( پرداخت ينيبازآفر

ها و خدمات گردشگري خوبي هستند، غالباً تعداد زيادي باشد. شهرهايي كه داراي جاذبهگردشگري و خدمات گردشگري مي

با توجه به مباحث مذكور، هدف از  ).147: 1390فرد،نمايند (قاليباف و شعبانياز گردشگران را به سوي خود جذب مي

 -با رويكرد توصيفي كرمانشاهشهر آبادضيف محلهويكرد گردشگري فرهنگي در هاي تاريخي با ربازآفريني بافتپژوهش حاضر 

  تحليلي است.

  مباني نظري پژوهش

  بافت قديمي

بروز  اصلي كه مكان چرا .باشدمي شهر آن هويت يدهنده نشان شهر اصلي يك جوشش ينقطه عنوانبه قديمي هايبافت    

باشد طي زمان مي در شهر يك بلوغ و گيريشكل هايريشه و تاريخطول  در شهر فرودهاي و فراز يهدهند

)Helleman&wassenberg, 2003: 3 .(طور كلي آن بخش از شهرهاي ايران را كه تا عهد قاجار به) قبل از سال

هاي قديمي شهرهاي قديمي اغلب در مركز بافت). 5:1379توسلي، (توان بافت قديم ناميد اند، ميگرفتهه.ش) شكل1300

هاي ت بافتگيري و رشد ارگانيك از ديگر مشخصااست. شكلشدهگرفتهدارند و اصول هنري و معماري در آن به كارقرار

هاي ر بافتهاي مسكوني دكننده شالوده شهر شامل مسجد جامع، بازار و محلهقديمي است. همچنين عناصر اصلي و تعيين

ايط محيطي تطابق هاي قديمي با شره در بناها عمدتاً محلي هستند و باالخره اينكه بافتمذكور واقعند. مصالح به كار رفت

  ).  68:1386روشن و عقالني دارند (حبيبي و همكاران،

  

   1شهري بازآفريني

 افته،ي توسعه شتريب ياقتصادها اغلب در. كرد فيتعر و ريتفس كشورها توسعه زانيم اساس بر توانيم را يشهر ينيبازآفر    

 و كرده توجه زين يفيك يهابرنامه به افتهيتوسعه كمتر ياقتصادها در كه شهرهاست مركز به يادوباره اتيح دنيبخش هدف

 سطح به بسته شهري، ينيبازآفر مفهوم). 41: 1397فروش، دهند (رضايي و حجمي پيوند كمي احتياجات با لزوماً را هاآن

2 شهر به بازگشت" هدف افته،يتوسعه اريبس اقتصادهاي در. شود فيتعر يمختلف طرق به توانديم كشور يتوسعه
 باشد،يم "

 تيفيك بهبود هايطرح اجراي و يجهان عيسر رقابت چوب چهار در تيفعال بازگرداندن شهر، مركز سازي باززنده لهيوس به كه

                                           
1 .  Urban regeneration 
2 .  Return to the city 
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 بر يمبتن شهري ينيبازآفر ).15: 1390(ديزجي،  شود يم انجام شهر مركز در تمركز جهت گسترده دييد با ست،يزطيمح

 :باشديم اصول نيا گرفتن نظر در گروي در شهري ينيبازآفر هايطرح موفق اجراي كه است ياصول

 ؛يخيتار بافت حفاظت و يخيتار و يبوم هاي ثروت ،يفرهنگ هايارزش حفظ به توجه -

 ؛ينيبازآفر نديفرآ در ياجتماع هايگروه دادن شركت -

 ؛متعدد كاربري جاي به كاربري نوع كي داراي سازهاي و ساخت از انتقاد -

 ؛توسعه امر در دولت ميمستق و اندازه از شيب رييدرگ از انتقاد -

 ؛يكم اقدامات موازات به يفيك اقدامات به توجه -

 ؛يكيزيف صرفا نوسازي جاي به آموزش و ياجتماع امكانات نيتأم ،ياجتماع افتراق و فقر كاهش اشتغال، بر ديتأك -

 ؛شهري حفاظت امر در تيريمد به توجه -

 ؛افراد يآموزش هايتيظرف تحقق قيطر از ياجتماع بستر به توجه -

 )؛1383 زدي،يا و زادهيصح( داريپا توسعه تحقق جهت گوناگون رهاييمتغ بر ديتأك -

 ؛يمحل جوامع نقش بر ديتأك با يبخش چند مشاركت -

 ؛زمان يط در هم و يمكان لحاظ به هم ،ينيبازآفر براي ييفضا و يسازمان هايچارچوب مكان، بودن فرد به منحصر قبول -

 ليتعد و جرح يتيريمد و يطيمحستيز ،ياجتماع اقتصادي، طيشرا با همسو ديبا يياجرا هايبرنامه كه موضوع نيا قبول -

 ؛ وابندي

 ).1389 ،همكاران و احمد پور( مدت دراز راهبردي انداز چشم كي يمعرف -

  اقدام زمان و اصول هدف، ،يمفهوم معناي لغوي، معناي كيتفك به ينيبازآفر واژه -1 شماره جدول
  )Regenerationبازآفريني (  واژه

   لغوي معناي

  )معادل(

 سازي معاصر و ينيبازآفر -

 برآوردن سر نو از و دسازييتمد -

  شدن روز به و شدن نو -

 يمفهوم معناي

  )فيتعر(

 ميقد) يتيفعال و كالبدي( ييفضا هاييژگيو باحفظ ديجد شهري فضاي خلق-

  متفاوت تيهو و تيشخص ارائه-

  هدف
 فضا كهن هايارزش و هايژگيو با فضا ينيبازآفر -

 بازسازي و نوسازي بهسازي، -
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  افتني مستقل تيهو و تيشخص -

  اصول

 )افتديب تفاقا يخيتار هايبافت عرصه در شهري ينيبازآفر برنامه كهيصورت در( كهن بافت ارزش با هاييژگيو حفظ -

 روز ازين با متناسب ديجد فضاهاي خلق -

  معاصر ازهايين به ييگو پاسخ براي بهتر هايارزش مجدد فيتعر و ينيبازآفر -

  مدت بلند و يمقطع مستمر، -  اقدام زمان

  )87: 1392(منبع: بيات و همكاران، 

  

  بافت تاريخي شهربازآفريني 

 فيتوص را هاتيفعال از يعيوس فيط و ديآيم دستبه شهر ياجتماع و اقتصادي ،يطيمح اتيح بهبود قيطر از ينيبازآفر    

-رساختيز ها،ساختمان اتيح ديتجد باعث لحاظ نيبد و بخشنديم شهر كهن و فرسوده مناطق به دييجد يزندگ كه كنديم

 فرا دشانيمف عمر انيپا كه گردديم ييساختارها مجدد يتوسعه به منجر و شوديم شده ساخته طيمح و شهري ساتيتاس ها،

 با متناسب دوره هر در شهري ناكارآمدي هايبافت در مداخله هايبرنامه و هااستيس ).Galdini, 2005( است دهيرس

 اقتصادي ،يطيمح هاييژگيو و طيشرا نيهمچن و) ياجتماع و ياسيس اقتصادي،(تگريهدا و مؤثر روهايين غالب، كردهاييرو

 حال در اند،شده مطرح برآن قالب استيس براساس و دوره معرف كه هستند ابعادي و هامشخصه داراي شهرها ياجتماع و

: 1396(هادوي و همكاران، است » شهري ينيبازآفر« رد كيرو شهري ناكارآمد هايبافت در مداخله كرديرو نيمتاخرتر حاضر

 هاشهرك در محروم و زوال به رو ينواح بهبود قيطر از شهري شيفرسا عالئم و علل با برخورد شهري ينيبازآفر ).174

 واحدهاي در كه هست يكسان آن براي ژهيوبه ،يزندگ تيفيك بهبود و اتيح ديتجد ناًيع شهري ينيبازآفر. باشديم وشهرها

 در مداخله براي شهري ينيبازآفر نوع سه يطوركلبه). 16: 1393كنند (زيويار وهمكاران، زندگي مي محروم يگيهمسا

  ):UNEP, 2004: 7( نمود يمعرف توان يم شهري ناكارآمد هايبافت

 طيشرا ديشد رفتن نيب از اي و رهاشده نيزم كي مدت يطوالن ماندن متروك از پس ينيبازآفر نوع نيا: يليتحم ينيبازآفر .1

 .شوديم انجام منطقه كي در يزندگ

 براي را دسترس در هاينيزم يدولت و يخصوص گذاران هيسرما كه ييدرجا ينيبازآفر نوع نيا :طلبانه فرصت ينيبازآفر .2

 .شوديم انجام دارند، نظر تحت بزرگ هايپروژه

  .اندنهاده زوال به رو ياجتماع و اقتصادي ساختارهاي كه يمناطق در ينيبازآفر نوع نيا: مدار ندهيآ اي رانهيشگيپ ينيبازآفر .3
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  گردشگري فرهنگي

 نيا به را آن توانيم اما است، مشكل اريبس فرهنگ يواژه خود يدگيچيپ ليدل به يفرهنگ يگردشگر مفهوم فيتعر    

 ياجراها راث،يم يهامحوطه ها،موزه مانند ژهيو يفرهنگ يهاجاذبه سمت به انسان حركت هرگونه :كرد فيتعر صورت

 فيتعر در. شوديم شناخته يفرهنگ يگردشگر نام با دارند، قرار شيزندگ معمول طيمح از رونيب در كه هاجشنواره و يهنر

 يفرهنگ يگردشگر دارند، قرار شيزندگ معمول طيمح از رونيب در كه يييفرهنگ يهاجلوه سمت به انسان حركت: گريد

 يگردشگر. است يفرهنگ يازهاين يارضا يبرا ديجد تجارب و اطالعات كسب حركت نيا از هدف و شوديم دهينام

 منطقه اي اجتماع كي يزندگ ي وهيش اي معاصر فرهنگ مصرف بلكه ست،ين گذشته يفرهنگ محصوالت مصرف صرفاً يفرهنگ

 :شوديم ميتقس نوع دو به يجهان اصول طبق يفرهنگ يگردشگر. است زين

...  و يمعمار ،يشناسباستان ،يخيتار يهامحوطه ها،موزه مانند ملموس يهامحوطه از داريد كه اول نوع يگردشگر −

 .شوديم

 يعلم يهاجنبه ...و شتيمع نوع فرهنگ، رسوم، و آداب مانند ناملموس يراثيم آثار شامل كه دوم نوع يگردشگر −

 .است يشناسمردم

 از حفاظت يبرا ملل يجانبه همه يهايهمكار جلب هدف با كه است يجهان سازمان جمله از يجهان راثيم ونيكنوانس    

 )سميتور( يگردشگر يالمللنيب منشور 1999 سال در منظور نيهمبه. دارد تيفعال جهان يعيطب و يفرهنگ يگرانبها راثيم

. شد مطرح كوموسيا يعموم مجمع نيدوازدهم مصوب راثيم اعتبار يدارا اماكن در يگردشگر تيريمد مورد در يفرهنگ

  :است ريز موارد شامل منشور نيا اهداف

 زبانيم يجامعه دسترس در را راثيم آن اعتبار نكهيا به راثيم تيريمد و حفاظت اندركاران دست به كمك و بيترغ �

 .دهند قرار دكنندگانيبازد و

 زنده يهافرهنگ و راثيم كه ياوهيش به يگردشگر تيريمد و جيترو يبرا يگردشگر صنعت به كمك و بيترغ �

 .دهد ارتقا و داده قرار احترام مورد را زبانيم جوامع

 راث،يم اماكن داريناپا تيماه و تياهم مورد در يگردشگر صنعت و حفاظت منافع انيم تعامل بيترغ و ليتسه �

 .آنها يبرا داريپا ياندهيآ تحقق به ازين شامل زنده يهافرهنگ و هامجموعه

 اماكن حيتوض وي معرف سنجش قابل و مشروح يراهبردها و اهداف جاديا به استگذارانيس و زانيربرنامه قيتشو �

  ).101: 1396زاده و ايشم، عباس( آنها از حفاظت و مراقبت بستر در يفرهنگ يهاتيفعال و راثيم

  

  روش تحقيق

اي انجام شده است. در مطالعات هاي كتابخانهروشروش تحقيق در اين مقاله توصيفي و تحليلي است كه با استفاده از     

هاي آن مطالعه و بررسي شدند و مورد استفاده قرار اي انواع كتابها و اسناد مربوط به مباني نظري تحقيق و ويژگيكتابخانه

  گرفتند.
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  معرفي محدوده مورد مطالعه

اي هاي قديمي واقع در بافت قديمي شهر كرمانشاه است. اين محله يكي از روستاهاي قديمييكي از محلهآباد، محله فيض    

قرار  شهرداري كرمانشاه سهمنطقه آباد در شان تشكيل شده است. فيضاست كه بافت تاريخي شهر كرمانشاه از به هم پيوستن

هكتاري شهر كرمانشاه را تشكيل  285درصد هسته تاريخي  12هكتار، نزديك به  32/64آباد به مساحت محله فيض .دارد

از سمت شمال به خيابان اميري (كاشيكاري)، د. اين محله شونفر تخمين زده مي 5600آباد نزديك به دهد. جمعيت فيضمي

، از سمت شرق به خيابان جليلي و ميدان آقا شيخ هادي جليلي (ميدان الهوتي)، و از )خيابان مدرس (سپهاز سمت غرب به 

آباد و سبزه ميدان، ميان فيضشود. با ساخت خيابان امام جمعه در مسير جنوب به خيابان نواب (رشيدياسمي) محدود مي

فاصله افتاد. اما همچنان پهنه تاريخي آن سبزه ميدان  قرار داشت، محله آبشورانبخشي از اين محلة تاريخي كه در مجاورت 

  ).https://fa.wikipedia.org( شودگيرد و از جنوب به خيابان نواب محدود ميرا نيز در بر مي
  

  
  آباد شهر كرمانشاه): موقعيت محله فيض1شكل شماره (

  

  
  آبادبافت فيض 1335 نقشه سال

  
  آبادبافت فيض 1343 نقشه سال
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    آبادبافت فيض1351 نقشه سال

  آبادبافت فيض 1371نقشه سال 

  
  آبادبافت فيض1384 نقشه سال

  
  آبادبافت فيض 1389 نقشه سال

  آباد شهر كرمانشاه): موقعيت محله فيض2شكل شماره (

  

  هاي تحقيقيافته

  محالت قديم شهر كرمانشاه

 يمحله شامل و است بوده متراكم بصورت يتوپوگراف و ميازاقل تيتبع به و بازار اطراف در شهري گذرها و محالت    

 سطح در كه بوده خود به مخت تيمركز يدارا محالت از كي هر .باشديم خانه عالف و يچنان دماغ، برزه آباد،ضيف توپخانه،

 رايز خواند يحكومت يمحله توانيم را باغ چهار اي توپخانه يمحله .نمودنديم يرسانخدمات نيساكن به يشهر اي و يمحل

 نام نيبد آنرا اش داخل در باغ چهار محور و توپخانه يريگقرار ليدل به كه اندشده واقع آن در يدولت يبناها از ياريبس

 يمحله .است بوده...و وانخانهيد سربازخانه، دانيم جامع، مسجد ح،يمس مقدس قلب يسايكل يرندهيگبر در و خواننديم

 يعبور راه سر بر و آن ياصل محور در گرفته،يم بر در را بازار از يقسمت نكهيا به توجه با اما بوده يمسكون عموما آبادضيف

 سمت در دماغ، برزه يمحله .است بوده آبادضيف ومسجد متعدد يهاحمام و كاروانسراها شامل ،اصفهان نييپا يدروازه از

 به برزه يكرد زبان در كهچرا خواننديم نام نيبد مانند تپهي برآمدگ يرو بر يريقرارگ ليدل به را آبشوران رودخانه يشرق

 شدهيم شامل را يمتعددي هاچشمه Ĥبشوراني رودخانه ريمس ودر بوده يمسكون زعموماين محله نيا .است بلند يمعنا

ي پ در و است بوده يكشاورز محصوالت دادوستد محل داشته قرار آن در زين نام نيهم با يدانيم كه عالفخانه يمحله.است

 يدروازه به كه بازار از يقسمت زين يچنان يمحله در .است گرفته شكل هاآن انيم در يچنان و دماغ برزه يمحله دو گسترش
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 شكل زين يفرع تيمركز كي ياصل دانيم غرب جنوب سمت در) لهيطو در( توپخانه بازار يدرحوال« شد.يم يمنته نجف شاه

 همچون اينرو . ازبودند متمركز آنجا در هايفروش خرده و مساجد،كاروانسراهاها، زوار بود و حمام اسكان محل كه گرفته

 ).1392(مرادي و الماسي،  است بوده متعددي يهاو حمام هاكاروانسرا شامل آباد فيض يمحله

  
  محالت قديمي شهر كرمانشاه (منبع: همان): موقعيت )3( شكل شماره

  

  بازار قديم كرمانشاه

 يط را آن ريمس برگشت، و رفت در هاكاروان كه بود نيالنهر نيب به رانيا يارتيز و يتجار راه از يبخش كرمانشاه بازار   

 دامنه به سو قره رودخانه كناره از كرمانشاه شهر كه يزمان .گردديم باز هيافشار دوره به كرمانشاه يكنون بازار سابقه .كردنديم

 با هيزند دوره در .گرفت شكل نقطه نيا شهردر يكنون بازار هسته نينخست و كرد مكان نقل يكنون آباد ضيف محله در ياتپه

 شكل هاآن بافت داخل در يتجار يبازار گر،يكدي به هاآن وستنيپ و دماغ برزه و آباد ضيف يروستا دو تيجمع شيافزا

 اماشد. ياد مي» بازار كهيتار « عنوانبه آن از و افتييم ادامه شهر سربازخانه تا و شديم آغاز آباد ضيف محله از كه گرفت

پل  دروازه از آبشوران رودخانه كنار (ه.ق) آغاز شد كه در 1221 سال در هيقاجار دوره لياوا از كرمانشاه بزرگ بازار ساخت

 مركزيت و چهارسوق احداث و سرا چندين ايجاد با بعد مراحل در. شدمي ختم سرخ چقا دروازه به و شروع جمعه سيد

 طولي جهت در آن رشد و يافت تري بيش رونق نيز آن بازار كرمانشاه، در غرب گمرك آن، و همچنين قرارگيري به بخشيدن

 و اندگرفته شكل بازار اطراف در كه چناني و آباد فيض محله دو كلي طوربه ).8: 1390نهاد (ايراندوست،  تكامل به رد

 است،ساختار ميدان سبزه و جامع مسجد اصلي، وخيابان حكومتي-شهري عناصر شامل كه آنها فاصل حد در باغ چهار يمحله

 .انديافته گسترش آنها اطراف در هاي بعديدوره در عناصر و سايرمحالت اندكه داده تشكيل را كرمانشاه شهر اوليه كالبدي

 بازار محالت، متراكم و منظم ساختار افتاد اتفاق ايران شهرهاي ساير همچون اتومبيل ورود با كه هاييكشي خيابان پي در اما

است (مرادي  نمانده جاي به ازآنها تاريخي،نشاني گذرهاي از معدودي جز امروزه و گسيخت هم از كلي به شهر آن تبع به و

  ).1392و الماسي، 
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  ): موقعيت بازار تاريخي شهر كرمانشاه4شماره (شكل 

  نتيجه گيري

، ، تاريخيهاي شهري با رويكرد هويت تاريخي شهرها و با تاسي از شرايط فرهنگيبهره برداري و استفاده صحيح از بافت    

بافت هاي ناكارآمد شهري با حفظ ميراث تواند بعنوان يك پتانسيل بالقوه عالوه بر احياء اقليمي و اقتصادي مناطق مختلف مي

-ها و شاخصكاهش نشانه هاي گردشگري در شهرها و مناطق مختلف جميعيتي به شمار آيند.با ارزش گذشتگان بعنوان جاذبه

كه ديگر تفاوت چنداني در صورتيهب سازي قرار گيرند.هاي هويتي شهرها سبب گشته تمامي شهرها در يك مسير همسان

با اين اوصاف تمايل گردشگران به سمت و سوق گردشگري  باشد.شهرسازي و تاريخي و فرهنگي در آن مشهود نميمعيارهاي 

، نگهداري و احياء آثار و نقاط بالقوه گردشگرپذير و با اهميت ، حفظتاريخي در حال افزايش مي باشد كه بايستي با شناخت

هاي الزم ي و جهانگردي بتوانيم ضمن تامين و توسعه زيرساختتاريخي و ميراث فرهنگي در صنعت رو به رشد گردشگر

ي تاريخي و گردشگري تاثيرات هامند گرديم.احياء بافتها و ارزش افزوده صنعت پرسود گردشگري در شهرها بهرهاز مزيت

افزايش حمايت از - هاي معنوي ، هنريگذارد كه از آن جمله آشنايي با فرهنگ و پديدهمثبتي بر پيكره شهرها برجاي مي

-فرهنگ سنتي حاكم در شهر و حوزه پيرامون آن ، به نمايش گذاردن هويت قومي،تجديد حيات هنرهاي سنتي، جشن

كاهش بيكاري -،توسعه و رونق اقتصادي هاي مثبت كهن و آداب و رسوم ديرينه، تقويت و حفظ سنتها و.... احياءها،گويش

بازرگاني و صنعتي(بويژه صنايع دستي)شهر -افزايش درآمد مراكز و واحدهاي خدماتي-غيرمستقيم–و ايجاد اشتغال مستقيم و 

-پذيرايي-ايجاد انگيزه جهت توسعه و تجهيز مراكز اقامتي-افزايش درآمد سرانه و باالرفتن سطح رفاه عمومي شهروندان-

با  .توان برشمردها را ميگردشگر با توليد كنندهاحياء و توسعه صنايع دستي،بومي و محلي از طريق رابطه متقابل -خدماتي
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هاي تاريخي هاي گردشگري از جمله تبديل بافتهاي تاريخي به جاذبهبررسي تجارب جهاني و نمونه هاي موفق تبديل بافت

كشور  به جاذبه هاي گردشگري شهر سان چين، شهر كودلينبورك آلمان ، بندررباط در كشور مراكش ، ليس ماركت،ناتينگهام

انگلستان مي توان به اين نتيجه رسيد كه :توجه به ارتباط بين گردشگري باالخص از نوع گردشگري فرهنگي و ارتباط مستقيم 

تواند بعنوان يك الگوي پايدار در توسعه و پيشرفت شهرها مدنظر قرارگيرد. و باتوجه آن با هويت مناطق جمعيتي و شهرها مي

هاي فرهنگي و و نيازهاي توريسم و جامعه پذيرنده گردشگر در اماكن تاريخي و بافت هاي گردشگريبه رابطه جاذبه

ترين مولفه مطرح گرديده است و در راستاي ارتقاي بهره وري و عنوان مهمهاي ميراث معماري و شهري بهقديمي،ارزش

 : 1396ر سردرودي، كيفيت فضاها و هويت شهري راهكارهاي زير مي تواند مثمرثمر واقع گردد (آرزو مبص

http://tabnakazarsharghi.ir/fa/news:( 

سيما و منظر احياء بافت هاي تاريخي موجود و ميراث داري اماكن فرهنگي و جاذبه هاي گردشگري موجود و ارتقاء . 1

  محالت قديمي

  جلوگيري از ساخت ابنيه هاي جديد با مصالح مدرن و ناخوانا با بناهاي با ارزش محالت. 2

  ثبت ملي و حريم آثار و خانه هاي قديمي . 3

  تبيين فعاليت هاي جذاب از جمله جشنواره ها،مسابقات،مراسم و آيين هاي ملي و مذهبي. 4

  ها جهت معرفي شهرفرهنگي و اطالع رساني و برپايي نمايشگاهبرگزاري تورهاي گردشگري . 5

جذب سرمايه گذار در بخش ميراث فرهنگي و آثار تاريخي به منظور احياء و نگهداري آثار و بهره برداري با كاربري . 6

  جديدي(رستوران،كافه و...) واحداث مركز اقامتي تفريحي براي ماندگاري بيشتر گردشگران

  مردمي جهت برخورد شايسته و مناسب با گردشگران و تكريم ميهمانان و توريسم فرهنگ سازي. 7

  

  منابع:

بازار بزرگ موردي محدوده ورودي بازآفريني شهري با رويكرد گردشگري شهري، نمونه )،1392، فاطمه (بنايمافخمي . 1

  نامه كارشناسي ارشد معماري،دانشگاه هنر اسالمي تبريز.، پايانتبريز

 :يمورد مطالعه( رانيا يشهرها در يسنت بازار يكالبد تحوالت)، 1390( ،آرمانياورامان يومرث،بهمنيراندوست،كيا . 2

  .پنجم ،شمارهياسالم يرانيا شهر مطالعات ،فصلنامه)كرمانشاه شهر بازار

مغاير،مجله آبادي،  يا مكمل رويكرد دو شهري: توسعه و )، حفاظت1383زاده، مهشيد (محمدسعيد و صحيايزدي،  . 3

 .43، شماره 14دوره 

، فصلنامه هكرمانشا شهر توسعهدر  يشهر يشگردگر اتتأثير سير) بر1394بهدوست، فرانك و پوراحمد، احمد ( . 4

  .115-133فضاي گردشگري، بهار، سال چهارم، شماره چهارده، صص. 

  )، هويت شهر، نگاهي به هويت شهر تهران، تهران: انتشارات شهر، چاپ اول.1386بهزادفر، مصطفي ( . 5

ي، فصلنامه هنر و تمدن شرق، شهر يمنظر گردشگر يستيچ) 1395زاده وايقان، سعيد (پرچكاني، پروانه و حسن . 6

 .52-59پاييز، سال چهارم، شماره سيزدهم، صص. 
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 مبنا فرهنگ ينيبازآفر كرديرو با يشهر يگردشگر يراهبرد يزيربرنامه)، 1397پژوهان، موسي و پورمقدم، زهرا ( . 7

 .54، تابستان، ص 27، فصلنامه مطالعات شهري، شماره رشت شهر ميقد بافت: يمورد مطالعهي خيتار يهابافت در

 هايبافت داريپا ينيبازآفر)، 1396اكبري، اسماعيل و هادوي، فرامرز (پوراحمد، احمد؛ كشاورز، مهناز، علي . 8

  .37، فصلنامه آمايش محيط، شماره )تهران شهر 10 منطقه( مطالعه مورد شهري ناكارآمدي

 عنوانبه يشهر ينيبازآفر يشناس مفهوم تحول ريس )،1389پوراحمد،احمد؛ حبيبي،كيومرث و كشاورز، مهناز ( . 9

  ، پاييز.1، شماره 1اسالمي، دوره -ي،فصلنامه مطالعات شهر ايرانيشهر فرسوده يهابافت نودر يكرديرو

 )، فصلنامه هفت شهر، سازمان عمران و بهسازي شهري، شماره دوم.1379توسلي ( .10

شهري، نشر  فرسوده بافتهاي نوسازي و )، بهسازي1386پوراحمد، احمد و مشكيني، ابوالفضل ( حبيبي، كيومرث؛ .11

  اول. چاپ انتخاب،

  مديترانه،چاپ اول، انتشارات گنج هنر. منطقه در شهري بازآفريني براي )، رهنمودهايي1390ديزجي، آيدين ( .12

 بافت ينيبازآفر يهاپروژه يمندتيرضا زانيم يابيارز )،1397رضايي، محمدرضا و حج فروش، شهاب الدين ( .13

، فصلنامه تحقيقات زدي شهر در ريكو يگيهمسا مجموعه: يموردمطالعه ؛يمحل اجتماعات كرديرو با شهرها يخيتار

 .2،شماره 33جغرافيايي، سال 

 اروميه شهر بافت كهن در گردشگري و فرهنگي تاريخي، محور )، تعريف1396زاده، مظفر و ايشم، معصومه (عباس .14

 .48ي القدم، نشريه جستارهاي شهرسازي،سال دوم، شماره مهد يمحله مطالعاتي: ينمونه

هاي نوسازي و بهسازي بافتريزي و مديريت برنامه )،1394عظيمي، آزاده؛ فرجي ماليي، امين و زيويار، پروانه ( .15

  ، انتشارات دانشگاه آزاد ري.فرسوده شهري

 بلوك شهري يفرسوده هايبافت ينيبازآفر قيتطب و سهيمقا)، 1392عندليب، عليرضا، بيات، اشكان و رسولي، ليال ( .16

 .23، فصلنامه آمايش محيط، شماره )ايتانيبر( ورپوليل پروژه و) رانيا( تهران اميخ

مطالعه موردي: -بازآفريني با رويكرد گردشگري در احياي بناهاي تاريخي)، 1394فنايي، حميدرضا و ذاكريان، مليحه ( .17

هاي نوين در حوزه مهندسي عمران، معماري، فرهنگ و دومين كنگره علمي پژوهشي افقن، شهر اصفها 9منطقه 

  ، تهران.مديريت 

هاي گردشگري براي توسعه بندي جاذبه) ارزيابي و اولويت1390فرد، محمد (قاليباف، محمدباقر و شعباني .18

دي: شهر سنندج)، فصلنامه تحقيقات گيري چندمتغيره (مطالعه مورهاي تصميمگردشگري شهري بر اساس مدل

 .147-172، صص. 101، شماره دوم، شماره پياپي 26جغرافيايي، تابستان ، سال 

 /هاي تاريخي و تاثير آن در گردشگريهداري و احياء بافتاهميت نگ )،1396مبصر سردرودي، آرزو ( .19

http://tabnakazarsharghi.ir/fa/news. 

همايش ملي ، كرمانشاه شهر تاريخي بافت كالبدي ساختار بررسي )،1392محمد و الماسي، سارا (مرادي، اصغر .20
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