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  چكيده:

اند كه انتقال پيام هاي ديرينگاه ارزشجلوهآيند در عين حال كه سند گوياي تمدن كهن به حساب ميبناهاي تاريخي 

براي بهايي گرانتواند منبع فرهنگي و اجتماعي ها ميحفظ و احياي آنماست.  ها هستندفرهنگ و تمدن ميان نسل

در راستاي  احيا و تغيير كاربري قابليتباشند. اين امانات تركيبي از دانش، هنر، هويت و تجربه اند و هاي آينده نسل

  دارند.  توسعة پايدار

اران بخش خصوصي به صورتي منسجم ايجاد گذحلقه اتصال بين مالك، شهرداري، ميراث فرهنگي و سرمايه چنانچه

، دغدغة مسئوالن و مردم به عنوان يك مولفه فرهنگيحفظ آن  هايي سازنده در اين راستا برداشته شودشود و گام

اقتصادي موثر از اين ميراث فرهنگي و استفاده  بها خواهيم بود.هاي گرانر شاهد تخريب اين داشتهخواهد شد و كمت

جمله مهم ترين اين اقتصادي است. از به منزله فرصتي براي توسعه و توجه به صنعت گردشگري و فرهنگي تاريخي

  جامع و يكپارچه و ديدي كلي دارد. ست و احيا و مرمت است كه رويكرديآفريني رويكردها باز

قرار گيري در زشمند و ريخي ارهاي تاما بوده است كه با دارا بودن بناهمدان موضوع پژوهش شهر خيابان شريعتي 

سازي خيابان . در اين پژوهش محوريت بناهاي تاريخي با رويكرد احيا و بهباشدميو احيا  رينگ اول مستعد بازآفريني

و جمع آوري اطالعات به صورت انجام شده با روش توصيفي  كهگردشگري است  -و ايجاد يك مسير فرهنگي

  است. swotها با استفاده از تكنيك تحليل دادهبه بررسي منطقه پرداخته و اسنادي و ميداني 

  توسعه شهري و گردشگري احيا، بناهاي تاريخي، گردشگري فرهنگي،كلمات كليدي: 
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 مقدمه 

ي بود و الگوي نسانتا قبل از انقالب صنعتي اندازه و تناسب عناصر اصلي شكل دهنده به شهر بر مبناي يك مقياس ا

 تعيين را طراحي شده بود يعني انسان پياده اندازه و فاصله ها فرد پيادهايي بر اساس حركت ججابه

ها در شهرها و حضور اتومبيل مدرنيزم پس از ظهور انقالب صنعتي در شهرها پيامدهاي .) 1383نمود(مكايكمي

 گرديد هانشيني انسان گوشه طبيعي و عمومي  افزايش يافت و مشكالت بسياري از جمله تصحيح امكانات و منابع

هاي برقراري تعامل اجتماعي هاي شهري يكي از موثرترين مكانباز شهري و پياده راه فضاي. )1374محمدزاده،(

) بافت تاريخي شهرها، بافت گران بهايي از فرهنگ، دانش 1385(مشهدي زاده دهاقاني،  باشدشهروندان با يكديگر مي

 .)1385 ريشود(طاهبه عنوان جزئي از فرهنگ هويت اجتماعي هر كشور تلقي مي واند بومي معماري و شهرسازي

اند از اي ارزشمند از تاريخ هويت يك ملت را در خود جاي دادهتوجه نمودن به شهرهاي تاريخي به دليل آنكه گنجينه

ها و بناهاي تاريخي اين شهرها منبعي ارزشمند است كه دارايي فرهنگي و هويتي اهميت بااليي برخوردار است. بافت

ا اقدامات برنامه ريزي شده براي مرمت و احياي اين بافت ها در آن شهر يا كشور به شمار خواهد رفت. در اكثر شهره

سراسر جهان صورت گرفته است كه خود بيانگر اهميت ويژه اين نواحي در عصر امروزي دارد تا بتواند تصويري 

هاي ورد. در سيستم بازآفريني شهري شناخت ويژگيآمطلوب از شهرها داراي ساكنان و همچنين گردشگران فراهم 

جايي كالبدي برخي از عناصر مهم شهري، تاثير پارامترهاي فرهنگي، هاي اجتماعي، ضرورت جابهلبدي و واكنشكا

  .)sasaki,2010گردد.(عوامل زيست محيطي و در يك كالم توسعه پايدار مي

روبروي  هاياي به تحليل بازآفريني شهري به عنوان سياستي جامع در مواجهه با چالش )در مقاله 1389يزدي، (ا

ها نگري در توجه به ارزشدهد كه در رويكرد نوين حفاظت، جامعپردازد و نشان ميريزان شهري مي مديران و برنامه

و همچنين توجه به محيط تاريخي به عنوان يك ثروت اقتصادي و اجتماعي و نيز يك منبع فرهنگي عظيم به عنوان 

هاي تاريخي ارزشمند در گرو فت از مشكالت و احياي بافتاز راهكارهاي برون ريكي  .اصول محوري مطرح است

وگردشگري فرهنگي شهري استوار  فرهنگي بازآفريني بين هاي تعامليسياست بر راهبرد وهايي است كه اجراي برنامه

محسوب هاي تاريخي نيزمانند بازآفريني به نوبه خود از ابـزار مؤثر در احياي بافت است. رويكرد گردشگري فرهنگي

شود تا توجه به عامل فرهنگ در فرايند بازآفريني شهري موجب مي ) Dadras and Aminzadeh ,2012(شودمي

هاي اقتصادي، كالبدي، طبيعي و انسان ساخت مطرح و هاي شهري در كنار سرمايهفرهنگ به عنوان يكي از سرمايه

امروزه  .)Blessi and Sacco) 2009,ي ايفا نمايدهاي قديمنقش سازنده خود را در فرايند توسعه شهري در بافت

شهري است. اهميت  ي مديريتاي بسيار مهم براهاي مركزي شهرها و توسعه آن به صورت مسالهاحياي بافت

مراكز تاريخي و قديمي شهر بخشي از هويت آن را  هاي تاريخي با ارزش از چند منظر قابل بررسي است.بافت

گردد و همچنين خاطراتي از گذشتگان است. در اين راستا حفظ و فرهنگي آن شهر محسوب ميتشكيل داده و سرمايه 

هاي فرسوده و تاريخي به عنوان يك عنصر هاي مختلف در زمينه برخورد با بافتمرمت شهري پس از تجربه ديدگاه

ه حفاظت و مرمت پاسخگو منحصر به فرد از مجموعه بافت به اين نتيجه رسيدند كه توجه صرف به كالبد در زمين

نيست و بايد يك بافت تاريخي را مجموعه بافت در نظر گرفت و با رويكرد باز آفريني بناهاي تاريخي در راستاي 

گردشگري تمام ابعاد شهر را تحت تاثير قرار داد اين ديدگاه عالوه بر توجه به تمام ابعاد هدف در زمينه هاي كالبدي 

هاي كالبدي و فرهنگي محدوده توجه نموده و به تقويت بنيه اقتصادي و رفع گسست و اقتصادي و اجتماعي و ...
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منتهي خواهد شد در اين تحقيق هدف معرفي خيابان شريعتي استان همدان و انتخاب آن به عنوان يك مسير فرهنگي 

رجسته  اين خيابان هاي تاريخي آن سعي نموده ايم بناهاي بها و ابنيهگردشگري است. با توجه به ماهيت خانه

 هريك از بناها درجهت حصول به يك مسير گرشگري فرهنگي و اشتعال زايي را بيان نماييم.  احيايرامعرفي نموده و 

  )Sheikhi and Sarafraz ,2013(هاي مورد نياز جهت توسعه گردشگري فرهنگيمولفه 1جدول 

  دارا بودن منابع فرهنگي

  

  رهنگي و تهيه نقشه فرهنگي از مكان استفيي منابع ترين كارها، شناسااصليترين و براي توسعه گردشگري فرهنگي يكي از ابتدايي

نفـوذ پـذيري مناسـب بـه فصـاهاي      

  فرهنگي

ـ   را كـم و   اعدم نفوذ پذيري مناسب فضاها و بناهاي فرهنگي در محيط اطراف خود، به علت اين كه حس دعوت كنندگي آن فضا يـا بن

  كند، يكي از موانع توسعه فرهنگي استحتي آگاهي مردم نسبت به وجود آن بنا يا فضاي شهري را محدود مي

عدم رها سـازي زمـين بـه صـورت     

هاي مناسـب  خالي و متروكه در پهنه

  گردشگري فرهنگي

ا گردشـگري فرهنگـي بافـت اسـت، زيـر     وجود زمين خالي در كنار فصاهاي شاخص بافت تاريخي، خود يك معضل مهم براي توسعه 

ر هاي رها شده عالوه بر پايين آوردن كيفيت زندگي، امنيت فضاهاي فرهنگي و تاريخي مناسب گردشگري را تحت الشعاع خود قرازمين

  دهند.مي

  

ــدادهاي  ــيل رويـ دارا بـــودن پتانسـ

  فرهنگي

  

هاي فرهنگ محلي در چارچوب شهر امروزي است. ها و ويژگيقابليتوجود پتانسيل براي توجه به رويداد فرهنگي به معني نشان دادن 

هاي هنري، گردد. حضور هنر در شهر و برپايي انواع فستيوالفرآيندي كه موجب پذيرش دوباره شهر فراموش شده و فرسوده ديروز مي

هاس رزشطريق اطالع رساني مردم، احياي ا ها ازها و هدايت گروشگران براي احترام به ارزشها و مراسم و سنتتوجه به حرمت مكان

 كند.يدادها و خاطرات جمعي و ... به جذب گردشگر كمك شاياني ميوتاريخ و شيوه زندگي پيشينيان، ر فرهنگي،

  پيوند دادن بافت قديم به جديد

  

 تواند به لحاظ اجتماعي، اقتصادي، كالبدي و عملكردي سودمند باشـد كـه در راسـتاي حفـظ و    توسعه و بازآفريني بافت قديم وقتي مي

  هاي جديد باشد. گي آن با بافتبندي اصلي شهر و ارتبتط و پيوستتقويت استخوان

  

 

  بيان مساله:

ميراث فرهنگي  ءزاند، از يك طرف جشهرها تشكيل شده بافت تاريخي و قديمي شهرهاي ما كه اغلب در هسته اوليه

ها اجتناب ناپذير است و از شوند كه حفظ و بهسازي كالبدي و توانمند سازي عملكردي آنو تاريخي محسوب مي

ها با گذشت زمان و عدم توجه و نگهداري مناسب، دچار فرسودگي و اضمحالل كالبدي و طرف ديگر اغلب اين بافت

هاي قديمي كه در اين محالت هريك از خانه شود.اند كه براي هويت شهرها تهديدي مهم تلقي ميهعملكردي شد

بها از اركان هاي تاريخي و فرهنگي است كه حفظ اين ميراث گراناي از نمادها و نشانهوجود دارد به مثابه موزه

انگر قدمت و تاريخ كشورشان است هاي قديمي كه بيدر تمام دنيا براي حفظ خانه ضروري مديريت شهرهاست.

خاطر رسيدن به سودهاي كالن حاضر به گيرد اما متاسفانه در ايران برخي از وراث بههاي فراواني صورت ميتالش

  هاي چند طبقه هستند.ها و خانهتخريب و تبديل اين يادگارها به برج

ترين منابع درآمد هم باشد. از منظر صنعت يتواند يكي از اصلصنعت گردشگري نمادي از هويت فرهنگي است كه مي

انتقال فرهنگ گذشتة يك شهر است، پتانسيل ر كه ابزار مهمي دگردشگري وجود بناهاي تاريخي عالوه بر آن

بخش قديمي شهرهاي ما، امروز در معرض تهديد جدي واقع  بااليي را نيز در خود دارد.	زاييدرآمدزايي و اشتغال

در حد نوشتار، سخنراني و  بيشترها حال توجه به آناند. با ايناند و در آستانه حذف از سيماي شهرها قرار گرفتهشده

جام اقتصادي،انس رقابت باين بتوانند بايد موفق اقتصادي موتورهاي رشد عنوان به شهرها .شعار خالصه شده است

 دياقتصا وري هبهر دپنج بع با شهري قرار نمايند. شكوفاييارتباط بر مسائل زيست محيطي مناقشاات و اجتماعي

 استفاده حداكثر و طبيعي منابع بر فشار حداقل( يمحيط پايدار هعتوس و ... )، اشتغال ايجاد درآمدزايي، د اقتصادي،رش(
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 قويتوت شهري رونق از حاصل مزاياي نهالعاد بازتوزيع و توزيع(برابري و شموليت اجتماعي ،)پتانسيل هاي محلي از

تقويت هويت و انسجام  راستاي در زندگي واستانداردهاي كاردن خدمات اهمفر(كيفيت زندگي ،)مدني مشاركت

قالب يك  در ،)ارتباطاتوتحرك  ،براي افزايش كارايي فيكا يزيرساختهازي سا دهآما( زيرساختها عهتوس و اجتماعي)

مركز اين چرخه نهادهاي دولتي قوانين و برنامه ريزي از طريق كنشهاي متقابل سياستي  در چرخه تعريف ميشود و

توان و تغيير كاربري آن مي احيابا مرمت،  .)Habitat،2012 (براي تعادل پنج بعد شكوفايي شهري عمل ميكند.

توسعه گردشگري، تعامالت فرهنگي و زنده نگهداشت هويت بهره برد و در عنوان ظرفيتي ارزشمند در راستاي به

هر شهر، ر حفظ سبك قديمي و سنتي حاكم ب آن نيز استفاده كرد. با ايجاد كارآفريني همان راستا از مزاياي اقتصادي

آن سعي در حفظ غناي باشد كه با احياء بسياري از كشورهاي مدرن مي بها از گذشتگان است و در اولويتميراثي گران

هاي مختلف اروپايي بناهاي تاريخي و هاي توريستي در كشورترين جاذبهفرهنگي خود دارند. به واقع يكي از اصلي

با نگاهي كالن و مديريتي واحد و آينده نگر عالوه بر زنده نگهداشتن هويت ملي و  هاي احيا شدة آن است.بافت

گردشگري هاي ها يك طرح مطالعاتي و تغيير كاربري تعريف كرد و به جاذبهانهتوان براي هركدام از اين خشهري مي

  سرا، اقامتگاه سنتي و كاركردهاي تخصصي ديگر تبديل نمود.هنري، فرهنگ -هاي فرهنگيهمچون موزه

  

به ثبت آثار ملي درآمد. يكي از انشعابات آن خيابان شريعتي است. از نقطه  1379در سال  همدان ميدان مركزي شهر

زند، خياباني اي است كه روح تاريخ و فرهنگ در آن موج ميآغازين خيابان شريعتي تا چهارراه خواجه رشيد محدوده

ا كه هر كدام ظرفيت بالقوه در بخشد با بناهاي زيبكه حضور در آن احساس ناب حضور در تاريخ را به آدمي مي

ها مواجه شده توجهيمناسبي ندارد و با هجوم بي اوضاعتواند باشد. اما اين محدوده اين روزها صنعت گردشگري مي

  .اش درمعرض تهديدهاي جدي واقع شده استاست. هويت تاريخي

والن و مردم نگردد، هر روز شاهد ئكه حفظ بناهاي تاريخي به عنوان يك مولفه فرهنگي، دغدغه همة مستا زماني

ازجمله اقدامات منسجم و توجه مديران ارشد و مسئولين  ريزيبرنامه هاي گرانبها خواهيم بود.تخريب بيشتر اين داشته

هايي ناب از تاريخ در غير اين صورت مرگ تدريجي مجموعهست هاپاسداشت از اين ارزش براي تالشاوليه جهت 

هاي د بود. بناخواهاي نزديك در پيهاي زيست و انديشيدين گذشتگان را در آيندهي و شيوهمعماري، هويت تاريخ

هاي تاريخي قابليت بازآفريني دارند. مسئولين جهت ارتباط با مالكين، حفظ، احيا و مرمت آن الزم است پيگيري

گذاران بخش خصوصي به صورتي يهاساسي را انجام دهند و حلقه اتصال بين مالك، شهرداري، ميراث فرهنگي و سرما

  .منسجم ايجاد شود و گام هايي سازنده در اين راستا برداشته شود

  ضرورت تحقيق: 

شهر داراي بافت تاريخي مصوب در شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور است. درحال حاضر  پنجهمدان يكي از 

تي و كارگاهي و باغات و فضاي سبز) هاي صنعبخش عمده (بافت شهري، بخش سه منطقه شهري همدان شامل

 تاريخي بافت	بخش( بافت تاريخي، بافت مياني و بافت جديد) قابل تقسيم است. سه به خود نيز شهري بافت	است.

 واقع اول رينگ محدوده داخل در عمدتاً حاضر حال در كه شده شامل اول پهلوي دوره تا را همدان شهري محدوده

 و يكپارچه بافت	اند.هاي قديمي شهر نيز در آن واقع شدهي و فرهنگي و تقريباً تمامي محلهتاريخ آثار بيشتر. اندشده



  و هاشميمومني                       

64 

 

 دچار 1907 سال در آلماني مهندس فريش كارل وسيله به پيشنهادي طرح اجراي آغاز با شهر از قسمت اين همگن

هايي از بخش قديمي از قسمت .خيابان منشعب از آن طرحي بود كه وي اجرا كرد شش و مركزي ميدان	.شد تغييراتي

ها و توان بسيار بااليي در اين قسمت از هايي نيز از هم گسسته شدند با وجود اين هنوز پتانسيلبين رفت و قسمت

  تواند براي مقاصد گردشگري مورد استفاده قرار بگيرد.شهر وجود دارد كه مي

الزم است. نمادهاي به يادگار مانده بخشي از حفظ هويت اين خيابان با اصولي مشخص در برابر ساخت و سازها 

كنند. باال بردن آگاهي جامعه محلي نسبت به اهميت و ارزش حفظ اين بناها خود گامي تاريخ و فرهنگ را روايت مي

فرش و ارج سازي، احيا، بازسازي و مرمت، نورپردازي، سنگآيد عالوه بر آن اجراي طرح بدنهمهم به حساب مي

ر به كاربري جديد براي توسعه پايدا غييرها و ته خلق آثار خانهيادگارها توسط مسئوالن شهر منجر ب نهادن به اين

  .گامي تأثيرگذار خواهد بود خواهد شد كه در معرفي مثبت شهر

  روش تحقيق:

تحليلي است روش شناسي بكاررفته در اين تحقيق برمبناي  –نوع تحقيق كامال كاربردي و روش تحقيق توصيفي 

تجربه هاي قبلي و نوع اطالعاتي است كه در مطالعات كتابخانه اي و ميداني بدان دست يافته ايم در اين تحقيق از 

روش مستقيم مشاهده و بررسي پتانسيل فرهنگي و گردشگري منطقه صورت پذيرفته است.به منظور تجزيه و تحليل 

  ) استفاده كرده ايم. SWOTداده ها در اين پژوهش از مدل برنامه ريزي استراژيك (

  مباني نظري

  بازآفريني فرهنگي:

رها نام هد نسل شيتوان تجداني در مرمت و حفاظت شهري همراه است كه آن را مييسه دهه آخر قرن بيستم با جر

هاي تعلق خاطر، ازجمله ها و بازتوليد خاطرات جمعي و كانونمكاني نهاد. احياي ساختارهاي كهن، برجسته ساز

اي نوظهور به نام اي وسيع و پديدههاي تاريخي است كه مقولهاقدامات براي ايجاد كشش ذهني به سمت محيطاولين 

هاي منحصر به فرد، لزوم سازد. توجه به ترجيح گردشگران در جست و جوي مكانگردشگري فرهنگي را مطرح مي

گردشگري، بستر ساز تقويت موضوع حفاظت از آثار فرهنگي و تاريخي و توجه به آثار مثبت رونق اقتصادي 

گردشگري فرهنگي است. نتايج حاصل از مطالعات صورت گرفته نشان دهنده نقش گردشگري فرهنگي در حفاظت از 

ميراث ارزشمند، گسترش روابط بين المللي و ارتقاي سطح رفاه اجتماعي ساكنان 

نش متقابل گردشگران ميزبان و شهري را ك). گردشگري  perace,2001,Ashworth& Tubridge,2000است(

هتي هاي متفاوت گردشگر دانست كه در بافتها و تسهيالت و خدمات مربوط به گردشگري با انگيزهبازديد از جاذبه

ترين يابد. مهمهاي تاريخي و شيوه زندگي پيشينيان سوق ميتاريخي، اين انگيزه به سوي كشف و شناسايي ميراث

  :دهاي تاريخي را ميتوان به صورت زير خالصه كرگردشگري فرهنگي در بافتراهبردهاي ارتقاي جذابيت 

 هاي فرهنگي، تاريخ و شيوه زندگي پيشينيان، رويدادها و خاطرات جمعياحياي ارزش .1

 هاي گردشگري در شهرها و شبكههاي فرهنگي از طريق ايجاد گروهايجاد پيوند بين جاذبه .2
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با در نظر گرفتن موقعيت قرارگيري  يهاي گردشگريخي و پهنهاحيا و گسترش محورهاي فرهنگي و تار .3

 )1391ها (امين زاده و همكاران، جاذبه

 

 :بازآفريني شهري 

تري همچون اقتصاد رقابتي و  زنده سازي مناطق متروكه نيست، بلكه با مباحث گسترده اين رويكرد تنها به دنبال باز

آل، هاي فقيرنشين زندگي ميكنند، سروكاردارد. به صورت ايدهكيفيت زندگي به خصوص براي كساني كه در محله

هاي اجرايي و بازنمايي مداوم كردن اهداف سياسي، اجراي آن از طريق برنامه بازآفريني شهري مشتمل بر فرموله

به معناي احياء كردن، جان دوباره بخشيدن، احياء  Regenerate ريشه فعل ازRegeneration عملكرد است. واژه

هاي شهري به معناي احياء، تجديد حيات، معاصرسازي و است. در مطالعه كردن گرفته شده شدن و از نو رشد

هاي اين رويكرد مفهوم جامعي است كه به معناي بهبود وضعيت نواحي محروم درجنبه .كار ميرود بازآفريني به

براين بازآفريني شهري عبارت است از: ديد بنا(. Hajipour ,2007)باشد اقتصادي، كالبدي، اجتماعي و فرهنگي مي

طوري كه بهبود دائمي در شرايط  شود، بهجامع و يكپارچه و مجموعه اقدامهايي كه به حل مسائل شهري منجر مي

  .)(.Roberts ,2000كند اي را كه دستخوش تغييرشده، فراهممحيطي ناحيه اقتصادي، كالبدي، اجتماعي و زيست

 شهري: گردشگري

 .است شهري گردشگري فضايي، الگوهاي اين از يكي .كند مي عمل خاصي فضايي الگوهاي چارچوب در گردشگري

 مهمي گردشگري مقاصد موارد اغلب در دارند، بسياري فرهنگي و تاريخي هاي جاذبه كه آن علت به نواحي شهري

 دارا را تاريخي هاي مكان يادبود، بناهاي ها، موزه شامل بزرگي و متنوع هاي جاذبه معموالً شهرها .شوند محسوب مي

 )گردشگران Hall,1999( ، متفاوتي هاي انگيزه راستاي در شهري فضاي در گردشگري خود، عملكرد كه هستند

 . ميكند جذب را بسياري

 شهري گردشگري عناصر تفريحي، محصول يك عنوان به شهري محيط گرفتن نظر در با :شهري گردشگري عناصر-

   :شده است طبقه بندي جانبي عناصر و ثانويه اصلي، عناصر گروه سه در را

تقسيم  زير گروه سه به خود كه هستند شهر يك از بازديد از گردشگران اصلي انگيزه ي :اصلي عناصرالف:  

  .:ميشوند

   ؛... تئاتر، سينما، كنسرت، :فرهنگي تسهيالت و خدمات -1

 و ملي منطقهاي، بينالمللي، ورزشي مسابقات ورزشي، باشگاههاي و استاديومها :تسهيالت ورزشي و خدمات-2

  .. و محلي،

  ؛... و رويدادها شبانه، كلوبهاي جشنوارها، :سرگرمي تسهيالت و خدمات -3

 

 داشته نياز آنها به خود بازديد طول در گردشگران است ممكن كه هستند خدماتي و امكانات :ثانويه عناصر :ب

 و هتلها،رستورانها مانند نميروند، شمار به سفر از آنها اصلي هدف ولي شود، آنها بازديد كبفيت بهبود باعث و باشند

  .خريد مراكز
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 راههاي مثل مؤثرند، گردشگر ي تجربه بر كه هستند شهر يك در موجود زيرساختهاي عناصر اين :جانبي عناصر :ج

  .)1390 عباسپور، و ضيايي( راهنما هاي نقشه و تابلوها اطالعرساني، مراكز پاركينگ، دسترسي،

  

   :زيرساختهاي گردشگري

 مهم بسيار به گردشگري مربوط كنشهاي براي زيربنايي و چارچوب عنوان به گردشگري نواحي تحليل و فضا مقوله

 فرهنگي توسعه و بر اقتصاد آن كنشهاي و ناحيهاي و منطقهاي بازتوليد و توليد در گردشگري مناسب فضاي .است

( توريست خدمات و شامل زيرساختها فيزيكي بعد از آن سازنده فرآيندهاي فضا، بهتر درك براي .است تأثيرگذار

 مكانهاي موزهها، تئاتر، سينما، تاريخي، تفريحي، ار( آث بازديد مورد مكانهاي...) و فروشگاهها رستورانها، هتلها، شامل

 گردشگري ساختهاي زير .دارد بسيار اهميت منطقه رفتاري و فرهنگي ويژگيهاي و اجتماعي بعد و...) و مذهبي

 ضوابط طبق مهمانان يا مسافران و به گردشگران خدمات توسعه انتفاع و خدمات ارائه قصد به كه هستند عواملي

  .)1390(شهابيانميشود ارائه

  

 : زآفريني بناهاي تاريخيبا

مورد پسند جوامع گردشگري به ويژه گردشگران ازجمله مواردي است كه معماري به كار رفته در آن  ابنيه تاريخي و

دنيا راهي كشورهايي با هويت اصيل و داراي آثار  ساالنه حجم انبوهي از گردشگران را از سراسر و باشدخارجي مي

ه بسياري از ايران بدليل قدمت تاريخي و هويت اصيل ايراني مورد توج . بدين لحاظ كشوركندميتاريخي و باستاني 

عمومي نسبت به حفاظت از پديده هاي محيطي، زمينه ساز  ةافزايش عالق .دارد كانون هاي گردشگري جهان قرار

 اقتصادهاي كوچكبيشتر و شان دلبستگي افراد بومي را به محيط زندگيو  سازدرا فراهم مي بناهاپيشرفت اين  ةتوسع

 هايبناها و خانهتغيير كاربري دهد. يقرار منده پيش روي افراد بازديد كنهاي جديدي را ايدههمچنين محلي را فعال و 

حائز اهميت و درخور هاي توليد و اشتغالزايي فرصتتبديل به ايجاد اشتغال و  احيا و راستاي بازآفريني وتاريخي در 

  توجه است. 

ها انتخاب و مورد در ابتدا تعداد وسيعي از آن هاي تاريخي خيابان شريعتي شهر همدانبه منظور مطالعه و بررسي خانه

ها و مصاحبه با افراد ها، عكسو استفاده از اسناد و مدارك، نقشهبررسي و تحقيق قرار گرفت. بازديد ميداني 

ست. درنهايت ا شند نقش داشتهبامي نظر در انتخاب و گزينش تعدادي از اين بناها كه داراي اهميت بيشتريصاحب

توانست گزينه مناسبي براي ايجاد يك هويتي، تاريخي و فرهنگي مي دعدهاي متعالوه بر ارزش كه ز اين بناهاتعدادي ا

  شد انتخاب شدند.مناسب با ت اقتصادي و كار آفريني و ايجاد يك مسير فرهنگيفعالي

 

  مورد بررسيبناهاي تاريخي ارزشمند محدوده 

  خانه نراقي:

دوره قاجار مي رسد و به گفته كارشناسان ميراث فرهنگي وجود حسينيه شخصي با ها به اوايل قدمت خانه نراقي

اين بناي با ارزش تاريخي، . كندمي ترهاي تاريخي ارزشمندهاي منحصر به فرد آن را نسبت به بسياري از خانهگچبري

معدود خانه هاي تاريخي  هاي اعيان نشين دوره قاجاريه و يكي ازاي با بيش از يكصد سال قدمت و جزو خانهخانه
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پالن آن داراي سه حياط مركزي و دو ورودي است در مجموع مجموعه كاملي از  دداراي حسينيه محسوب مي شو

داراي اندروني و زمستان نشين بوده كه در اثر شهرسازي صورت گرفته از بين  و معماري سنتي مناطق سردسير است

 با 1381 مهر 7 و 		توسط اداره كل ميراث فرهنگي استان همدان مرمت شدهيك بار اين بنا  .رفته و تخريب شده است

اكنون  .شد خارج ثبت از اداري عدالت ديوان راي با 89 سال اواخر اما بود گرفته قرار ملي آثار جزو 6141 ثبت شماره

مجتمع تجاري به جاي اين خانه نه تنها در وضعيت نابساماني به سر مي برد بلكه احتمال تخريب آن و جايگزين شدن 

  ت. ها در همدان از بين خواهد رفاين خانه نيز وجود دارد به اين ترتيب ميراث نراقي

  نماي بيروني خانه نراقي 1عكس 

  
  

  ايرانيخانه 

طبقه و يك زير زمين  متر مربع و در دو 600با مساحت  واقع شده داراي معماري منحصر ابان شريعتيدر خي اين بنا

شود اين بنا ابتدا خانه مسكوني حاج شيخ تقي سال سابقه ساخت دارد. گفته مي نزديك به صدبناي ساختمان است. 

. طي سالهاي اخير ه اول و دوم شوراي ملي، بوده استنماينده همدان در دورتاجر سرشناس و ايراني (وكيل الرعايا)، 

مديران ناحيه يك  .داشت ان آموزش و پرورش قرارنشستگهاي طبقه همكف اين ساختمان در اختيار كانون بازاتاق

در زمان دولت پيشين در نظر داشتند بناي جديدي با وسعت زياد و سبك جديد بنا كنند كه كانون آموزش و پرورش 

هاي اخير آن را جزئي از داستان را به ميراث فرهنگي اطالع داد و ميراث فرهنگي در سال با تخريب آن مخالفت كرد

و به شماره  1386اسفند  7هنگي شناخت و براي بازسازي بنا اقدام كرد. اين بنا به نام مدرسه آزاد در تاريخ آثار فر

اي كه در طبقه باالي كانون بازنشستگان آموزش و پرورش همدان قرار ثبت ملي شده است. به تازگي مدرسه 21628

  . داشت به دستور اداره آموزش و پرورش تخليه شده است

  از خيابان و حياط  خانه ايراني نماي بيروني 2عكس
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  خانه بيژن

هاي نخست دوره پهلوي اول در شهر همدان ميزيست. وي يكي از سالبيژن نقاش برجسته دوره قاجار است كه تا

اي كه بيژن در آن سكونت داشت همكاران كارل فريش در طراحي نقشه ميدان اصلي شهر همدان بوده است. خانه

كاري بسيار ي طراحي كرد و با دقت و ريزهاي برجسته از معماري نوين است كه او به كمك كارل فريش آلماننمونه

موزه مفاخر و مشاهير همدان از جمله ساخت. آنچه امروز از خانه بيژن مانده تنها بخش كوچكي از آن بنا است. 

،  پس آن با عنوان خانه اندازي شده خورشيدي در محل خانه بيژن راه 1388سال  دركه  بودهاي استان همدان موزه

ميراث فعاليت داشت و امروز به عنوان بنياد ايران شناسي زير نظر سازمان ميراث فرهنگي استفاده  صنايع دستي توسط

از اين خانه به ويژه در ورودي  يمترمربع داراي دو طبقه است بخش 220حدود فعلي خانه بيژن  زيربناي شود.مي

به عنوان يكي از  5022با شماره ثبت  1380اسفند  25اين اثر در تاريخ  .آن، به واحد تجاري تبديل شده است ياصل

  آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.

  نماي بيروني خانه بيژن 3عكس 

  
  خانه طباطبايي: 

كه ملقب به رييس االسالم بود و مربوط به اوخر دوره قاجار است. متراژ  خانه طباطبايي ها متعلق به خاندان طباطبايي

متر در سه طبقه زير زمين و زمين و همكف قرار دارد. سيد محمد طباطبايي  288بناي متر و با زير  240بنا حدود 

ملقب به رئيس االسالم كه نماينده مردم همدان در مجلس شوراي ملي بود در اين خانه ساكن بود و بسياري از رهبران 

اين بنا در دوره پهلوي اول به  گفته ميشود و فعاالن جنبش مشروطه در زمان قاجار در اين خانه رفت و آمد داشتند.

عنوان بانك الماني ها و دفتر بيمه انگلستراخ انگلستان مورد استفاده قرار ميگرفته است وپس از آن مورد استفاده 

سازمان اطالعات و امنيت كشور مشهور به ساواك بوده است. بعد از انقالب سه بار خريد و فروش شده است و هم 

  ن خانه به ثبت آثار ملي درنيامده است.اكنون دو مالك دارد .اي

  نماي بيروني خانه طباطبايي 4عكس 
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  ساختمان بانك كارگشايي سابق (يا دادگستري قديم): 

هاي زيباي خيابان شريعتي خانه داد گستري است كه روبروي بانك سپه و مقبره استر و مرد خاي يكي ديگر از خانه

سال پيش ميرسد و مربوط به دوره پهلوي اول است. مالك  90ه حدود واقع شده است اين بنا به لحاظ قدمت ب

سالهاي اخير اين ساختمان خانم شمس از نوادگان خاندان باختري ها صاحب اوليه اين بنا ميباشد. و در حال حاضر 

به عنوان  9872با شماره ثبت  1382شهريور  11باشد. در تاريخ اين بنا متروكه است و در تملك وراث عالقبنديان مي

  يكي از اثار ملي به ثبت رسيده است .

  نماي بيروني بانك كارگشايي سابق 5عكس 

  
  بانك سپه:

به  17128با شماره ثبت  1385بهمن سال  23بانك سپه در ابتداي خيابان شريعتي واقع شده است و اين اثر در تاريخ 

  افتتاح شد. 1306عنوان يكي ازآثار ملي ثبت گرديد و درسال 

  بانك سپه 6س عك

  
  آرامگاه استر و مرد خاي:

ها و مقابر يهوديان در ايران و جهان است تاجايي كه گفته ترين زيارتگاهآرامگاه استر و مردخاي يكي از با اهميت

آيد. المقدس به عنوان دومين مركز عبادي يهوديان در دنيا به شمار ميشود اين مقبره از لحاظ عبادي بعد از بيتمي

ي استر و مردخاي در استان همدان واقع شده است. اين بقعه در مركز شهر همدان و در ابتداي خيابان شريعتي بقعه

بناي آرامگاه استر و مردخاي توسط به ثبت آثار ملي درآمد.  291با شماره  1316آذر  29. اين بنا در تاريخ قرار دارد
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 گوش چهار شكل مردخاي و استر 	است. بناي اصلي ساختمان ارغنون شاه مغول بر روي آرامگاه قبلي ساخته شده

 بناهاي سبك به مردخاي و استر آرامگاه كنوني معماري و ظاهري شكل. است آجري بقعه گنبد و اصلي نماي. دارد

 كوچك درب ومردخاي استر آرامگاه ورودي قسمت در. گرددمي بر هجري هفتم قرن به كه است شده ساخته اسالمي

شود بايد خم شد و به صورت خميده از اين در كوچك وارد ساختمان ر دارد كه توسط كلون باز و بسته ميقرا سنگي

ي زيبا كه با خطوط عبري كاري شدهتوانيد از دو صندوق منبتشد. در وسط ساختمان مربعي شكل مقبره آرامگاه، مي

كاري شده ر باالي قبر استر، صندوق عتيقه و منبتروي آن متوني نوشته شده و در روي قبور قرار دارند ديدن كنيد. د

اند كه اين صندوق متعلق به استر است. در روي قبر مردخاي نيز قديمي وجود دارد كه به خط عبري روي آن نوشته

كار برجسته آن زمان، عنايت اهللا ابن حضرت قلي توسط منبت 1300صندوقي شبيه صندوق استر قرار دارد كه در سال 

توان به يك جلد قديمي از كتاب آسماني ي كهن ميمانده در اين مقبرهني، منبت شده است. از اشياي باقيتويسركا

تورات اشاره كرد كه بر روي پوست آهو كتابت شده است در حال حاضر در سازمان ميراث فرهنگي استان همدان در 

  .شوداي شكلي نگهداري ميحفاظ استوانه

  و مردخاي از سمت خياباننماي آرامگاه استر  7عكس 

  
هاي قديمي اين خيابان است با درختان چند سردر زيباي ديگر و چند بناي نيمه كه باقي مانده از ساختمانعالوه بر آن 

نوازي اين كننده چشمهاي شهر را در خود جاي داده است كاملاي از برترينزيبا و حال هواي خاص كه مجموعه

  .خيابان است
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  : خيابان شريعتي   SWOTتحليل يكپارچه 

 در اين مرحله از پژوهش  عوامل داخلي (نقاط ضعف و قوت) و همچنين عوامل بيروني(فرصتها و تهديدها) را

  ايم.استخراج نموده
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 تحليل عوامل داخلي و خارجي منطقه مورد مطالعه 2جدول 

  تهديد  فرصت  ضعف  قوت

S1 به بازار وقرار گيري اين خيابان در نزديكي 

  مركز شهر

S2نشانگر فرهنگ در مردم در طول قرن گذشته  

S3جذب يشتر گردشگران فرهنگي و تاريخي  

S4توريستي بودن منطقه  

 

S5 وجود سايت گردشگري با ارزش جهاني در

 اين خيابان

S6قرار گيري در رينگ اول شهر 

S7نزديكي به بازار سنتي و مراكز خريد  

S8 بوعليهمجواري با پياده راه 

S9 وجود سايت موزه ميدان مركزي در ابتداي

 مسير 

S10ديدمنظر كوه الوند در انتهاي مسير 

S11 نزديكي به موزه مردم شناسي حمام قلعه به

 اين محدوده

S12 وجود چند سردر قديمي با تزيينات

 آجركاري شده در جداره خيابان

S13 وجود ساختمانهاي جداره ميدان امام در

 ف ابتداي مسيرابتداي هر دو طر

S14 حائز روايت بودن پيشينه مالكان بنا و

تنيدگي بخشي از روايت روزگار گذشته در 

  محدوده

W1 ناشناخته ماندن مكان هاي

تاريخي اين خيابان و نبود تبليغات 

  درباره اين مكان ها

W2 نبود زيرساخت هاي الزم در

  امتداد اين خيابان براي گردشگران

W3زمان نبود نظارت از طرف سا

  هاي مسول مانند ميراث فرهنگي

W4 از بين رفتن حريم بناهاي

  تاريخي

W5 افزايش جمعيت و ترافيك

 خودرو در ابتداي خيابان

W6رسودگي در بخش هاي زيادي ف

 هااز خانه

W7 وجود دست فروشان در ساعات

پر تردد و ايجاد مزاحمت در عبور و 

 مرور و ديد منظر بناها

W8ي تابلوهاي معرفها و عدم نشانه

بناها در راستاي اطالع رساني به 

 بازديدكنندگان

  

O1مرمت و تغيير كاربري بناها  

O2 استفاده از اين بناها به عنوان

  جاذبه هاي گردشگري

O3 سرمايه گذاري بخش

خصوصي در مرمت و و 

 بازسازي

O4مكان استفاده از بناها جهت ا

رونق اقتصادي با تكيه بر تغيير 

بازآفريني و سرمايه كاربري و 

 گذاري بخش خصوصي

O5هاي دسترسي به جاذبه

گردشگري شهر در كنار بازديد 

 از محدوده

O6 تمايل شهروندان جهت

 مرمت و احيا و بازآفريني بناها

O7 جلب مشاركت هاي محلي

و سرمايه هاي خصوص در 

ايجاد محصول گردشگري 

  منطقه

O8 هدايت جريان ها

خارجي و شهري به  گردشگري

منظور توسعه فعاليت ها 

  گردشگري

  

 T1 ثبت نشدن تعدادي از بناها

  در آثار ملي كشور

T2 محافظت نشدن بنا  توسط

سازمان ميزاث فرهنگي و 

  شهرداري

T3 عدم توجه مالكان به

  نگهداري و حفظ بنا 

T4 ضعيف بودن اعطاي

تحصيالت بانكي در اين 

  خصوص

T5هنگ و ادابرفراموش شدن ف 

و سنن و معماري ايران دراثر 

 ازبين رفتن بناهاي تاريخي

T6راه كند پيش رفتن طرح پياده

هاي منشعب از سازي خيابان

 ميدان مركزي

T7 سطح پايين همسويي بين

هاي مسئول نظير ميراث ارگان

فرهنگي و شهرداري با مالكان 

 بناها

T8 كاربري غير مفيد از دو بناي

 تملك شده

  

   

بايست مد نظر قرار داده موضوعات تاثير گذار بر باز آفريني فرهنگي مبتني برتوسعه گردشگري همواره مياز جمله 

  ذيل ميباشد: حشود به شر

ها و حفاظت و توسعه به عنوان يك رويكرد تلفيقي و مكمل هم: نظر داشتن به سير تكاملي سياست -

هاي اجرا شده و موفق و نظري و نمونه راهبردهاي كلي حفاظت و توسعه نتايج بدست آمده از مباحث

توان از رسد ميالمللي، اين دو رويكرد نيازمند حمايت از يكديگرند و به نظر ميها و اسناد بينبيانيه

 هاي فرسوده سود برد.گردشگري فرهنگي  به عنوان مهم ترين نقطه مشترك حفاظت و توسعه بافت

ريخي بخش عمده اي از بافت شهري معاصر راتشكيل داده و هاي تااهميت ميراث فرهنگي: بناها و بافت -

 مند حفاظت از عوامل فرساينده اند. عناصر جاذب آنها به عنوان ميراث فرهنگي شهر، نياز

تواند به لحاظ اجتماعي اقتصادي  كالبدي پيوند بافت قديم و جديد: توسعه و باز آفريني بافت قديم وقتي مي -

در راستاي حفظ و تقويت استخوان بندي اصلي شهر و ارتباط و پيوستگي آن و عملكردي سودمند باشد كه 
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بب انسجام هرچه بيشتر هاي جديد باشد. اين پيوند ساختاري و حمايت هر بافت از بافت ديگر سبا بافت

 شهر ميگردد. 

هاي ارگانامد و منسجم از سوي از آثار گردشگري در بافت: با برنامه ريزي و مديريت كار منفعت ساكنان -

ربط، نقش ساكنان بومي  در طرح هاي باز آفريني فرهنگي بسيار تاثير گذار خواهد بود و در نهايت باعث ذي

خود ترميمي بافت و ارتقاي صنعت گردشگري توسط اهالي بومي از طريق مشاركت انها خواهد شد.(امين 

 .)1391زاده ،

  

به شرح  در جهت توسعه اقتصادي ميبايست به ان توجه داشت از جمله مالحظات مهم كه بايد در راستاي كارآفريني

  : ذيل ميباشد

الحظات فرهنگي : با توجه به آنكه  پس زمينه هاي ساختاري و فرهنگي هر كشور همراه با نوع برنامه م -

 ريزي و ميزان تعهد به اجراي آن در وارد كردن عوامل فرهنگي به عنوان بعد مهمي از فرايند هاي باز آفريني

تاثيري بسزا دارد . در اين زمينه شهرهاي ما از يك طرف نيازمند بستر سازي فرهنگي هستند تا بتوانند 

پذيراي شيوه هاي نوين كار آفريني شهري شوند . از سوي ديگر صيانت از داشته هاي فرهنگي از اهميت 

 بسيار بااليي برخوردار است.

شيوه  در تحول نيازمند باازآفريني  شهري برنامه هاي در كارآفرين شيوه هاي مالحظات نهادي: به كارگيري -

 ميباشد. مشاركت نوين گونه هاي بهره گيري از و مديريتي هاي

فرايندهاي  تسهيل در كه هستند اهميت داراي اين لحاظ از جننبه ها اين :حقوقي و قانوني مالحظات -

 به باشند كه گونه اي به بايد و ميباشند مؤير ربسيا و بوروكراتيك سياسي موانع ميان  برداشتن از و كارآفريني

  بدهند. را كردن امنيات ريسك و شجاعت خارجي، و داخلي سرمايه گذاران

 نهادي مالحظات فرهنگي، داشتن نظر در با مزبور فرايندهاي براي به كارگيري كاربردي پيشنهادهاي اين خصوص  در

 :از عبارتند قانوني و

 زيرساختي،شرايط و فيزيكي تسهيالت ( محيط كيفيت وارتقاي محيطي تجربه كنندهتقويت  عوامل به توجه -

 مكان از ذهني تصوير ارتقاي راستاي در )... محوطه سازي و عمومي، فضاهاي بازتوسعه ارتباطي،

  )اينترنتي سايتهاي راه اندازي و هاي جمعي رسانه از استفاده( ابزار تبليغ از استفاده -

 تشويق هنرهاي و آموزشي برنامه هاي طريق از مردمي بابرانگيختن خالقيت و انساني منابع و فرهنگ توسعه -

 ... و دستي صنايع خياباني،

 خصوص اين در مناسب فضاهاي ارتقاي و و توسعه گردشگري و فرهنگي ميراث تقويت و حفاظت -

 فرهنگي و هويتي زمينه با معماري متناسب داشتن نظر در با يادماني بناهاي ايجاد -

 مردمي نهادهاي به دادن قدرت و خصوصي مشاركت بخش تسهيل با ارتباط در مشخص قوانين وضع -

  .سياستها و برنامه ها در شفافيت داشتن -
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  )2014بيدرام ،انواع ارزش هاي اقتصادي بناهاي تاريخي( 3جدول
 ارزش تعريف

 استفاده اي مستقيمارزش  ارزش تجاري ارزش بازاري يا به عبارتي قيمت اثر مورد نظز

 ارزش استفاده اي

 تعددمبناهاي تاريخي همچون خانه هاي تاريخي قابليت پذيرش عملكردها و فعاليت هاي 

 نند.كرادارند و ميتوانند زمينه همكاري بين كاربري هاي متفاوت و سازگار را مهيا 

 تنوع عملكردي

  ارزش استفاده اي

ش نه ارز ها و بناهاي تاريخي ميتوانند از تركيب بسياري از ساختمانجاذبه هاي زيبا شناختي  غير مستقيم

 هاي مجزاي هرساختمان خاص حاصل و موجب تنوع زيباشناختي فضاي شهري شوند.

 ارزش معماري

 نگي نيزفره بناهاي تاريخي افزون برالقاي ارزش زيبا شناختي داراي تداوم خاطره و يادمان

 هستند.

ارزش تداوم خاطره 

 فرهنگي

ارزش 

 فرهنگي

  ارزش

 ميراثي

 ارزش غير استفاده اي

ر خاط ويژگي هاي زيبايي هماهنگي فرم و ديگر ويژگي هاي زيبا شناختي كه موجب رضايت

 بيننده از ادراك انها ميگردد.

 ارزش زيباشناختي

 ارزش نمادين ند.دار آثار هنري و ديگر آبژه هاي فرهنگي  به عنوان گنجينه ها و حامالن معنا وجود

ت و د اساين ارزش به اين امر اشاره مي نمايد كه اثر هنري واقعي اصيل و منحصر به فر

 ارزش هاي خود را بازتاب ميدهند.

 ارزش اصالت

شان نممكن است مولفه مهم ارزش فرهنگي يك اثر هنري ،پيوند هاي تاريخي آن باشد و 

هند ب ميدشرايط زندگي زمان افرينش خود را بازتادهنده آن است كه چگونه اين اثر هنري 

 و چگونه با ايجاد احساس پيوستگي با زمان گذشته زان حال را روشن ميسازد.

 ارزش تاريخي

اي  امعهممكن است اثر حامل معناي ارتباط با ديگران باشد و ممكن است به درك ماهيت ج

 ادمي كمك كند.كه در ان زندگي ميشود يا به حس جايگاه و هويت 

 ارزش اجتماعي

  

بناهاي  و پتانسيل كار آفريني بازآفريني ميراث فرهنگي شهري: باتوجه به نقش اقتصادي سياستهاي موثر در جهت

توان اذعان كرد كه دكلت به عنوان متولي اصلي ساماندهي و برنامه شهري مي هايتاريخي ارزشمند در توسعه محل

ذاران در نظر گهاي نشويقي مناسبي را براي صاحبان اين بناها و هم سرمايهبناهاي ميراثي شهر، بايستي بسته ريزي

   ارزشمند در اختيار همگان قرار گيرد.اقتصادي اين بناهاي  -بگيرد تا منافه اجتماعي

الزم اسن تا منافع  تاريخي ارائه گردد، بازسازي، بازآفريني و احيا اين بناهاي ها كه بايد در جهت حفاظتاين مشوق

محسوب  گذاررا نيز تامين نمايد و از نظر اقتصادي گزينه مناسبي براي شخص سرمايه گذارادي سرمايهمالي و اقتص

ارزش تجاري و بناهاي تاريخي  هميتگذار، اتي جايگزين براي شخص سرمايهح فرصت -گردد؛ در واقع در هزينه

  )1996هاي جايگزين ايجاد نمايد.(ساريخاني،گزينه نسبت بهاقتصادي بيشتري را 

  (Ashworth &Tunbridge, 2000) رويكردهاي باز آفريني فرهنگي4جدول 

  هدف  تشخيص توسط  مالك انتخاب  تمركز بر  رويكرد

  حفاظت از مشاغل سنتي  استفاده كنندگان  بازار يابي  صنايع دستي  توليدات ميراثي

ساختمان و بناهاي   مرمت

  تاريخي

  بقاي ساختمان  متخصصان مرمت و ابنيه  كيفيت با قدمت بنا

حفاظت و احياي بافت هاي   طراحان شهري  نقشه هاي فضايي  فضاها و رويدادها  حفاظت و احيا

  تاريخي 
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  )1394راهبردها و راهكارهاي الزم براي توسعه پايدار گردشگري در پياده راه گردشگري(محمد پورزرندي ، 5جدول 
  راهبردهاي نظام فضايي گردشگري  موضوعات تحليل

  راهبرد تهاجمي

  

 آنها توسعه و پياده راهها كشش و كيفيت بردن باال

 جشنواره ها برگزاري با گردشگري محصوالت به تنوع بخشي -

 شهري گردشگري منا سب تفريحي و فراغتي پروژههاي دولتي از حمايت -

 شهري گردشگري عملكرد كيفي ارتقاي راستايدر  مسئوالن خاص حمايت از بهرهگيري -

  بازريابي و اطالع رساني برنامه هاي به خاص توجه -

 فضاهاي در گردشگران فراغت اوقات براي برنامه ريزي انجام و گردشگران فيزيكي و رواني امنيت تأمين  راهبرد تنوع

 از جمله پياده راه ها شهري

 گردشگر جذب براي نمايشگاهها منطقه در  معرفي براي فرهنگي و تاريخي ويژگيهاي استفاده از -

 گردشگري در بخش ديده آموزش گردشگري نيروهاي جذب -

 رفع چالش هاي قانوني و كاربردي اقتصادي هاي برنامه  تدوين -

  ايجاد زير ساخت هاي مناسب و استاندارد گردشگري -

اندارد ر حد استخصوصي و دولتي براي ايجاد بازسازي توسعه و خدمات و ارتقاي سطح خدمات داستفاده از ظرفيت هاي سرمايه گذاري بخش   راهبرد بازنگري

  ملي

  وامع محلي در برنامه هاي گردشگريمشاركت دادن هرچه بيشتر ج -  راهبرد تدافعي

  تدوين برنامه هاي بومي گردشگري -

  تدوين برنامه هاي كاربردي در راستاي مديريت جاذب شهري  -

  

  )1396فرهنگي برمبناي ميراث تاريخي(مواليي ، بازآفريني1شكل 

  
  

  از جمله پيشنهادات ارايه شده در اين خصوص ميتوان به موارد زير اشاره نمود

ثمر رساندن اين ممكن، اقدامات اساسي را انجام و قدمي موثر در هاي متولي در بهدر اين ميان الزم است سازمان -

 راستاي توسعه پايدار بردارند.

  شناسنامه دار كردن بناها با توجه به پيشينه تاريخي هركدام و معرفي بناها با ايجاد تابلوهاي راهنمايي و هويتي -

هاي شهردارى و ميراث فرهنگى و شوراي هاي تاريخي بايستى در اولويت برنامهبازسازي و تغيير كاربري خانه -

  شهر قرار گيرد.

ها از ريزي و مديريت حفظ و نگهداري آنمنظور برنامهها بهشناسايي وضعيت كالبدي عملكردي اين بافت -

  اقدامات اوليه و مهمي است كه بايد صورت پذيرد. 

هاي مستعد، در نظر گرفتن طرحهاي تشويقي براي مالكان جهت بازسازي، تغيير تسريع روند شناسايي خانه -

سازي و افزايش آگاهي در سطح جامعه و رساني و فرهنگكاربري، مرمت و احيا، خريد بناهاي ارزشمند، اطالع

  تشويق سرمايه گذاران ازجمله كارهايي است كه زمينه ساز رسيدن به اين هدف مهم است.
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هاي تاريخي قابليت بازآفريني دارند. مسئولين جهت ارتباط با مالكين، حفظ، احيا و مرمت آن الزم است خانه -

گذاران بخش بين مالك، شهرداري، ميراث فرهنگي و سرمايه هاي اساسي را انجام دهند و حلقه اتصالپيگيري

 خصوصي به صورتي منسجم ايجاد شود و گام هايي سازنده در اين راستا برداشته شود.

  

  :و كارآفريني پيشنهادات جهت كاربري هريك از بناهاي ارزشمند اين خيابان جهت تبديل شدن به مسيري فرهنگي

  

خي، شهرنشيني، پيشينه فرهنگي غني كه عالوه بر آثار هنري و تاريخي و همدان شهري است با سابقه تاري

است وهر يك پتانسيلي ارزشمند در هاي مختلف نيز داشتهطبيعي، مشاهير و بزرگان و هنرمندان زيادي طي دوره

از توان و چنان كه بايد گردشگر است. با اين حال متاسفانه آن معرفي فرهنگ و هويت و به موازات آن جذب

  توجهي قرار گرفته است.ها مورد بيها به نحو مطلوب استفاده نشده است و بخش مهمي از داشتهداشته

باتوجه به موقعيت خيابان شريعتي و ارزش بناها و قرار گيري در محدوده اي ارزشمند پيشنهاد بازآفريني و 

توان عالوه بر احيا بناها دد . فرصتي كه ميهويت بخشي براي بناهاي ذكر شده در راستاي توسعه پايدار ميگر

  زنده كردن بخشي فراموش شده از تاريخ را نيز به دنبال داشت.

 سابقبراي ساختمان بانك كارگشايي  يا بناد همدان شناسي هاي معاصروزه هنركاربري م -

  و پول در بانك سپه كاربري موزه بانك -

هاي رويكرد معرفي بزرگان ادبي و هنري همدان كه طي سال خانه ادبي و موزه هنري در ساختمان خانه بيژن با -

سپرده  اموشيها برده شده است و تعداد زيادي به فرگذشته تنها نام تعداد معدودي از آنان در نام گذاري خيابان

كه با روايت شرح زندگي و نمايش آثار و يادگاري هاي به جا مانده از هركدام فضايي جهت اشنايي و  اند،شده

 ناخت هرچه گنجينه ها معرفي به مخاطبين فراهم آيد.ش

خانه طباطبايي و ايراني با توجه به پيشينه و حضور افراد خاص و اتفاقات تاريخي در كنار معماري ارزشمند بنا  -

 اقامتگاه فرهنگي را دارند.  گالري و و موقعيت ساختمان مكان مناسبي جهت تغيير كاربري به فرهنگسرا و

  .المان هاي خاص خانه نراقي ها و فضاي خاص بنا گزينه مناسبي براي باغ موزه فرهنگي استبا توجه به  -
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  جانمايي بناهاي معرفي شده در تحقيق2شكل 

  
  

  :تبديل شدن اين خيابان به يك مسير فرهنگي منجر به موارد زير ميگردد  در نهايت

 بومى فرهنگ و محلى ننس ها،ارزش تقويت -

 فرهنگى بين ارتباطات تقويت و شهروندان با گردشگران تماس افزايش -

 گردشگران حضور اثر در عمومى شادى و سرزندگى -

 و در نهايت رشد اقتصادي گردشگرى با مرتبط امور در شاغلم تعداد افزايش و كارآفريني -

 تاريخى ابنيه و فرهنگى آثار از بهتر نگهدارى و حفاظت -

 گردد.ميباز روح زندگي به اليه مهمي از شهر  اينكهمهم تر از همه   -

 

  

  نتيجه گيري:

به دليل سابقه طوالني خود درتمدن جهاني و دارايي ارزشمندي از معماري و تاريخ كشوري منحصر به فرد  همدان

است . حفظ نگهداري بناها و مجموعه هاي تاريخي ارزشمند آن و ايجاد انگيزه گردشگري و اقتصاد امري ضروري 

پردازند به رقابت در سطح گردشگري مياست . در دوره معاصر در بسياري از شهر ها بجاي رقابت در سطح صنعتي 

چرا كه چنين صنعتي در كشور ما از پتانسيل بااليي برخوردار است و ميتواند به راحتي جايگزين صنعت هاي ديگر 

بافت از  اظت از بناهاي منفرد به تماميت يكتوسعه فعاليت هاي حف شود و منبع درامدي براي ساكنان به همراه اورد.

سعه و رشدي ه به صنعت گردشگري فرصتي براي توزمان به ميراث تاريخي و فرهنگي و توجيك سو و توجه هم

كالبدي است . از جمله رويكردهاي موثر در زمينه حفاظت و مرمت و حفاظت در دو دهه اخير مورد توجه قرا ر 

از بناهاي ازشمند  فريني شهري به عنوان رويكردي در زمينه مرمت و حفاظتاست بازآفريني شهريست. باز آگرفته 

نين حفظ ارزش هاي فرهنگي اجتماعي ميتواند تار كلي بافت قديم و تاريخي و همچتاريخي است كه با حفظ ساخ

  برقرار نمايد. كارآفرينيو توسعه صنعت گردشگري و ثار تاريخي روز ارتباطي جهت حفظ آبپردازد و بين گذشته و ام
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اي فرهنگي و تاريخي ارزشمند در محدوده خيابان شريعتي مورد مطالعه هدر تحقيق حاضر سعي بر اين بود تا ظرفيت

هاي انجام شده الگويي جهت و بررسي قرار گيرد كه طي مطالعه و بازديد صورت گرفته از بناهاي ارزشمند و تحليل

  تبيين مسير فرهنگي بر اساس احياي روح فضا و مكان پرداخته شد.
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