
نقـــش 
ــان جهـ

وی
اری

د ت
من

زش
ی ار

ها
نه 

خا
ی 

رین
زآف

 با
ق

طری
از 

ی 
هر

 ش
عه

وس
و ت

ی 
اد

تص
د اق

رش

95

فـصـــلنـــامــه
 علـمی-پژوهـشی

 شــمــــاره 7-3
پاییز 1396

رشد اقتصادی و توسعه شهری از طریق 
بازآفرینی خانه های ارزشمند تاریخی

نمونه موردی: خانه های تاریخی شهر همدان

محمد مهدی موالیی1، رسول سلیمانی2

چکیده:
باف  هــای تاریوــی شــهرهای ایرانــی تجلــی گاه ارز  هــا و ســن  های دیریــن مــا می باشــند و حفــظ و احیــا آن هــا می توانــد منبــع 
کــه  کان مــا می باشــند  گــذارد. آنهــا نمــودی از خــرد جمعــی نیــا فرهنرــی - اجتماعــی بــا ارزشــی را بــرای نســل های بعــدی بــه یــادگار 
گذارنــد. پرداختــن  کــه ترکیبــی از علــم، دانــش، هنــر و تجربــه می باشــند  را بــرای مــا بــه ارمغــان  توانســته اند چنیــن ســاختارهایی را 
ــداوم  ــن ت ــد ضام ــی توان ــازد و م ــود می س ــتران رهنم ــی گذش ــات غن ــتفاده از تجربی ــه اس ــا را ب ــع م ــمند در واق ــراث ارزش ــن می ــه ای ب

گــرو تــداوم تاریوــی اســ  باشــد.  کــه در  فرهنرــی 

کــه هماننــد گوهــری در باف  هــای تاریوــی ارزشــمند جلوه گــر هســتند، عصــاره ای از تاریــخ زندگــی، هنــر،  خانه هــای تاریوــی ایرانــی 
اعتقــادات، آدار و رســوم و ســبک زندگــی ایــران اســالمی مــا محســور می شــوند و بــه نوعــی می تــوان آنهــا را مــوزه ای از تمامــی آدار 

فرهنرــی، اجتماعــی نســل های قدیــم بــه شــمار آورد. 

ــار و تبلیــغ ایــن آدار  ــا احیــا و بازآفرینــی ایــن میــراث ارزشــمند می تــوان عــالوه بــر پاس داشــ  فرهنرــی و تاریوــی ایــن آث امــروزه ب
کــه موجــب رشــد اقتصــادی و توســعه شــهری گشــته و  در بیــن شــهروندان، محرک هــای اقتصــادی را در ســطح شــهر بوجــود آورد 
کــه امــروزه جــزء مهمتریــن  گردشــرری  گروه هــای اقتصــادی مناســبی را بــرای ارتقــا درآمدهــای شــهری و رشــد صنعــ  توریســم و 
گــرد  مالــی از آن یــاد می شــود، بوجــود آورده در ادامــه از طریــق مطالعــه تجربیــات کشــورهای موفــق  اصــول در جــذر ســرمایه و 
جهــان در ایــن حــوزه می تــوان مــدل مفهومــی مناســبی را بــرای بازآفرینــی خانه هــای ارزشــمند تاریوــی و ایجــاد تحــرک اقتصــادی 

)کارآفرینــی شــهری( تبییــن نمــود. 

رو  تحقیــق ایــن پژوهــش از نــوع توصیفــی بــوده و جمــع آوری اطالعــات بــه صــورت اســنادی )کتابوانــه ای( و میدانــی )نظرســنجی، 
مصاحبــه، برداشــ  ســای  ( می باشــد. در نهایــ  اطالعــات بدســ  آمــده از رو  کیفــی تجزیــه و تحلیــل شــدند و ارتبــاط آنهــا مــورد 
کــه بیــن رشــد اقتصــادی و بازآفرینــی خانــه هــای تاریوــی ارتبــاط تنراتنرــی وجــود  کــی از آن اســ   ســنجش قــرار گرفــ . نتایــج حا

دارد.
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مقدمه 
امــروزه شــهرها بــه دنبــال جهانــی شــدن اقتصــاد، و رقابتــی کــه 
بیــن آنهــا در جهــ  داشــتن نقــش پررنگ تــر در این بــازار رقابتی، 
بوجــود آمــده، حرکــ  بــه ســم  اســتفاده از مزیــ  هــای نســبی 
خــود در منطقــه و جهــان و ســرمایه گذاری در ایــن بوش هــا را 
کــه ایجــاد زیــر ســاخ  های  کرده انــد. شــهرها می داننــد  آغــاز 
گــوی  ســرمایه ای در بوش هــای بــا قابلیــ  شــهر می توانــد 
رقابــ  را از شــهرهای دیرــر دنیــا در جهــ  هــر چــه موفق تــر 
فراهــم  برایشــان  را  ســازی  جهانــی  مســیر  ایــن  در  شــدن 
آورد]1[. بــه دنبــال ایــن رقابتهــا، مدیریــ  شــهری، در حــال 
ــوده  ــود ب ــی خ ــی و مدیریت کمیت ــوزه  حا ــی در ح ــرات اساس تغیی
کــه از طریــق خلــق یــک شــهر ســرمایه محور،  و تــال  می کنــد 
کارآفرینــی در فعالیتهــای اقتصــادی، خالقیــ  و بهــره آوری را در 

کار شــهری ارتقــا دهــد ]2[. کســب و  شــبمه های 

بســیاری از شــهرهای کارآفریــن در صددانــد کــه از طریــق احیــاء 
و بازآفرینــی  بافتهــا و بناهــای شــاخص تاریوــی شــهر بتواننــد 
الرــوی توســعه ای جدیــدی را در جهــ  رشــد اقتصــادی شــهر 

بوجــود آورنــد. 

تراســبی اقتصــاددان معــروف اســترالیایی ســرمایه را عــالوه بــر 
ســرمایه های فیزیمــی، انســانی و طبیعــی )محیــط زیســتی(: بــه 
نــوع دیرــری از ســرمایه، فرهنرــی، تقســیم می کنــد کــه بــر خــالف 

دیرــر شــمل های ســرمایه، ایــن نــوع ســرمایه عــالوه بــر ارز  
فرهنرــی می توانــد ارز  اقتصــادی را نیــز تأمیــن نمایــد ]3[.

اســ   فرهنرــی  میــراث  همــان  واقــع  در  فرهنرــی  ســرمایه 
و  هنجارهــا  فرهنرــی،  هنــری،  ارز   بــا  دســتاوردهای  کــه 
اعتقــادات پیشــینیان را بــرای نســل های جدیــد بــه ارمغــان 
مــی آورد ]4[ و در ایــن پژوهــش در خانه هــای تاریوــی شــهر 
ایــن دســتاوردها در  از تمامــی  کــه تجســمی  تبلــور می یابــد 

می باشــند.  قدیــم  دوران 

میــراث  عنــوان  بــه  تاریوــی  هــای  میراثــی، خانــه  آثــار  بیــن 
ــه  ــد زیــرا ایــن خان ــراه ویــژه ای دارن فرهنرــی غیــر منقــول، جای
هــا ضمــن جوابرویــی بــه نیازهــای جــّوی و اقلیمــی در هــر 
منطقــه، رابطــه مســتقیمی بــا اصالتهــای فرهنرــی، مذهبــی و 
ســنتی مــردم دارنــد و همچنیــن اصــول زیباشناســی خاصــی در 
آنهــا نهفتــه اســ ]5[. از ایــن رو ضــرورت و اهمیــ  حفاظــ  از 

خانــه هــای تاریوــی بــر کســی پوشــیده نیســ .

امــروزه بــا رشــد شهرنشــینی، مشــمالت، بیــش از هــر زمــان 
کــرده اســ . یمــی از ایــن مشــمالت  دیرــری خــود را جلوه گــر 
کــه در دل بوــش  وجــود باف  هــای فرســوده شــهری اســ  
کهــن  تاریــخ  از  یــادگاری  و  گرفته انــد  جــای  شــهر  قدیمــی 
اهمیــ   زمانــی  موضــوع  می باشــند.  شــهر  آن  فرهنــگ  و 

ــار تاریوــی ارزشــمندی در دل  ــه بناهــا و آث ک ــد  بیشــتری می یاب
ایــن باف  هــای تاریوــی ســمنی گزیده انــد و ایــن پیچیدگی هــا 
در  مداخلــه  و  برخــورد  بــرای  شــهری،  مســئوالن  نــزد  در  را 
بناهــا عــالوه  ایــن  تاریوــی، بیشــتر می نمایــد.  بافتهــای  آن 
دارنــد  کــه  کالبــدی  و  اجتماعــی  فرهنرــی،  ارز  هــای  بــر 
می تواننــد از نظــر اقتصــادی اممانــات زیرســاختی بالقــوه ای را 

بــرای شــهر بوجــود آورنــد ]6[. 

و  رویمردهــا  بــا  خــود  دوران  طــول  در  شــهری  آفرینــی  بــاز 
از  یمــی  امــروزه  اســ .  بــوده  روبــرو  متفاوتــی  مدل هــای 
کــه در ســال ها و دهه هــای اخیــر بــدان  رویمردهــای متعالــی 
از  اقتصــادی  رشــد  و  توســعه  موضــوع  اســ   شــده  توجــه 
گردشــرر از طریــق  طریــق صنعــ  زدایــی و توجــه بــه جــذر 
مبنــا"  "فرهنــگ  شــهری  ســاختهای  زیــر  در  ســرمایه گذاری 
کــه بــه صــورت  می باشــد؛ ایــن رویمــرد بــه دنبــال آن اســ  
ــرم و تدریجــی و از طریــق ســرمایه گذاری در میــراث ارزشــمند  ن
ــود و  ــذر نم ــرمایه را ج ــرر و س ــوان گردش ــی بت ــهری و  تاریو ش

بــه یــک رشــد پایــدار و فرهنرــی مبنــا رســید. 

امــروزه بــه دلیــل تنش هــا در اقتصــاد جهــان و بحران هــای 
رودر روی آن شــهرها در تالشــند تــا بــا تمیــه بــر تقویــ  ارز  هــا 
و داراییهــای فرهنرــی خــود و احیــاء و بازآفرینــی آنهــا بتواننــد از 
طریــق تمایــزات هویتــی و فرهنرــی خــود و ســرمایه گذاری در 
آنهــا مــدل جدیــدی از ســاختار اقتصــادی شــهری را بــرای خــود 

بوجــود آورنــد ]7[.

نویــن  رویمــرد  عنــوان  بــه  فرهنــگ  مبنــای  بــر  بازآفرینــی 
کــرده و همچنیــن پاســدار  بازآفرینــی، از صنایــع خــالق حمایــ  
هویــ  و فرهنــگ محلــی منطقــه نیــز میباشــد. هــدف از ایــن 
رویمــرد در بازآفرینــی، جســتجو بــرای یافتــن آثــاری هرچنــد 
ــا  ــ  ت ــری اس ــی و هن ــی، آیین ــی، تاریو ــادی فرهنر ــدک از مب ان
عامــل بــرون زای فرهنــگ بــه مثابــه مؤلفــه انســجام بوــش ایــن 

کنــده، وارد چرخــه بازآفرینــی شــود ]8[. بارقــه هــای پرا

و  رونــق  تــا  تالشــند  در  بازآفرینــی  توســعه ای  محرک هــای 
ــود  ــهری بوج ــمند ش ــای ارزش ــادی را در باف  ه ــ  اقتص فعالی
آورنــد و منجــر بــه پویایــی و ســرزندگی بیشــتر ایــن بوش هــا در 

محالت سنتی گردند]8[.

یمــی از سیاســ  های نویــن در امــر بازآفرینــی ایجــاد و احیــا 
کــه بــه عنــوان محــرک در بافــ  تاریوــی  پروژه هایــی اســ  
عمــل نمــوده و منجــر به تســریع و تســهیل در فراینــد بازآفرینی و 
ــا ارز  تاریوــی  همچنیــن هدایــ  آن می شــوند. خانه هــای ب
ظرفی  هــای  تقویــ   و  اجتماعــی  مشــارک  های  طریــق  از 
رشــد  در  را  کاتالیــزور  و  محــرک  نقــش  می تواننــد  محلــه ای 
توســعه اقتصــادی و کالبــدی بافــ  در مقیــاس محلــه و بعضــًا 

نمودار 1- مراحل انجام تحقیق و نتایج آن
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ــار تاریوــی ارزشــمندی در دل  ــه بناهــا و آث ک ــد  بیشــتری می یاب
ایــن باف  هــای تاریوــی ســمنی گزیده انــد و ایــن پیچیدگی هــا 
در  مداخلــه  و  برخــورد  بــرای  شــهری،  مســئوالن  نــزد  در  را 
بناهــا عــالوه  ایــن  تاریوــی، بیشــتر می نمایــد.  بافتهــای  آن 
دارنــد  کــه  کالبــدی  و  اجتماعــی  فرهنرــی،  ارز  هــای  بــر 
می تواننــد از نظــر اقتصــادی اممانــات زیرســاختی بالقــوه ای را 

بــرای شــهر بوجــود آورنــد ]6[. 

و  رویمردهــا  بــا  خــود  دوران  طــول  در  شــهری  آفرینــی  بــاز 
از  یمــی  امــروزه  اســ .  بــوده  روبــرو  متفاوتــی  مدل هــای 
کــه در ســال ها و دهه هــای اخیــر بــدان  رویمردهــای متعالــی 
از  اقتصــادی  رشــد  و  توســعه  موضــوع  اســ   شــده  توجــه 
گردشــرر از طریــق  طریــق صنعــ  زدایــی و توجــه بــه جــذر 
مبنــا"  "فرهنــگ  شــهری  ســاختهای  زیــر  در  ســرمایه گذاری 
کــه بــه صــورت  می باشــد؛ ایــن رویمــرد بــه دنبــال آن اســ  
ــرم و تدریجــی و از طریــق ســرمایه گذاری در میــراث ارزشــمند  ن
ــود و  ــذر نم ــرمایه را ج ــرر و س ــوان گردش ــی بت ــهری و  تاریو ش

بــه یــک رشــد پایــدار و فرهنرــی مبنــا رســید. 

امــروزه بــه دلیــل تنش هــا در اقتصــاد جهــان و بحران هــای 
رودر روی آن شــهرها در تالشــند تــا بــا تمیــه بــر تقویــ  ارز  هــا 
و داراییهــای فرهنرــی خــود و احیــاء و بازآفرینــی آنهــا بتواننــد از 
طریــق تمایــزات هویتــی و فرهنرــی خــود و ســرمایه گذاری در 
آنهــا مــدل جدیــدی از ســاختار اقتصــادی شــهری را بــرای خــود 

بوجــود آورنــد ]7[.

نویــن  رویمــرد  عنــوان  بــه  فرهنــگ  مبنــای  بــر  بازآفرینــی 
کــرده و همچنیــن پاســدار  بازآفرینــی، از صنایــع خــالق حمایــ  
هویــ  و فرهنــگ محلــی منطقــه نیــز میباشــد. هــدف از ایــن 
رویمــرد در بازآفرینــی، جســتجو بــرای یافتــن آثــاری هرچنــد 
ــا  ــ  ت ــری اس ــی و هن ــی، آیین ــی، تاریو ــادی فرهنر ــدک از مب ان
عامــل بــرون زای فرهنــگ بــه مثابــه مؤلفــه انســجام بوــش ایــن 

کنــده، وارد چرخــه بازآفرینــی شــود ]8[. بارقــه هــای پرا

و  رونــق  تــا  تالشــند  در  بازآفرینــی  توســعه ای  محرک هــای 
ــود  ــهری بوج ــمند ش ــای ارزش ــادی را در باف  ه ــ  اقتص فعالی
آورنــد و منجــر بــه پویایــی و ســرزندگی بیشــتر ایــن بوش هــا در 

محالت سنتی گردند]8[.

یمــی از سیاســ  های نویــن در امــر بازآفرینــی ایجــاد و احیــا 
کــه بــه عنــوان محــرک در بافــ  تاریوــی  پروژه هایــی اســ  
عمــل نمــوده و منجــر به تســریع و تســهیل در فراینــد بازآفرینی و 
ــا ارز  تاریوــی  همچنیــن هدایــ  آن می شــوند. خانه هــای ب
ظرفی  هــای  تقویــ   و  اجتماعــی  مشــارک  های  طریــق  از 
رشــد  در  را  کاتالیــزور  و  محــرک  نقــش  می تواننــد  محلــه ای 
توســعه اقتصــادی و کالبــدی بافــ  در مقیــاس محلــه و بعضــًا 
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در ابعــاد شــهر ایفــا نماینــد و بــه صــورت پایدارتریــن رو  مــا را 
کننــد.  در مســیر بازآفرینــی باف  هــای تاریوــی هدایــ  

ــه در واقــع میــراث  ک ــا ارز  در جهــان  ــار تاریوــی ب بازآفرینــی آث
کشــور محســور می شــوند ســابقه ای  فرهنرــی آن شــهر یــا 
طوالنــی داشــته و توجــه بــه آن بســته بــه هنر و فرهنــگ مردم هر 
ــی  ــای موتلف ــازمان ها و بوش ه ــوده و س ــاوت ب ــرزمین متف س
کــه نمــودی از تاریــخ و  در ارتبــاط بــا آن می باشــند. ایــن آثــار 
ارز  هــای فرهنرــی، اجتماعــی و هنــری گذشــتران هســتند 
گســترده ای بــوده و نیازمنــد توجــه  دارای منافــع اجتماعــی 

بیشــتر نهادهــای عمومــی و بوــش خصوصــی می باشــند. 

ــه ایــن موضــوع را مــورد توجــه  ک ــران هــم چنــد ســالی اســ   ای
قــرار داده و قدم هــای مثبتــی تــا بــه امــروز برداشــته شــده اند 
امــا بایســتی ایــن مســئله را مدنظــر قــرار داد کــه تمامــی رو  هــا 
ــا توجــه بــه شــرایط محلــی و فرهنرــی مناســب خــود  بایســتی ب
بــوده و صــرف اســتفاده از رو  هــای غربــی بــدون بومــی ســازی 

ــا ارز  هــای ایرانــی موفــق نوواهــد بــود.  و تطبیــق ب

هــدف ایــن مطالعــه بررســی رابطــه ی بیــن بازآفرینــی خانــه 
پــی  و در  اســ   اقتصــادی  رشــد  و  ارزشــمند شــهری  هــای 
ــاء  ــذاری در احی گ ــرمایه  ــا س ــه آی ک ــ   ــؤال اس ــن س ــه ای ــخ ب پاس
ایــن خانــه هــا در ایــران تأثیــر مثبــ  و معنــی داری بــر رشــد 

توســعه شــهری دارد؟ و  اقتصــادی 

پیشینه تحقیق 

تاریوــی  باف  هــای  احیــای  و  شــهر  تاریوــی  مرمــ   بحــث 
تقریبــًا بــه اوایــل قــرن نوزدهــم میــالدی بــاز میرــردد. ایــن 
کــز شــهرهای  کــه مرا حرکــ  بعــد از جنــگ جهانــی اول و دوم 
ــر اثــر جنــگ آســیب دیــده بودنــد بیشــتر مــورد توجــه  تاریوــی ب
قــرار گرفــ  بعــد از ســال 1910 ایــن جنبــش در اعتــراض بــه انبــوه 
کــه عــالوه بــر نابــودی منابــع تاریوــی،  ســازی بعــد از جنــگ 
را  کــز شــهری  مرا کنین  اقتصــادی ســا  - اجتماعــی  ســاختار 
ــته  ــراث گذش ــظ می ــدی از حف ــاز جدی ــرد  وارد ف ــود می ک ــز ناب نی
گشــ . از ســال 1970 موضــوع احیــاء و مرمــ  کوچــک مقیــاس 
ح هــای  ابنیه هــای تاریوــی و ســپس محــالت، جایرزیــن طر

گشــ  ]9[. احیایــی بــزرگ مقیــاس 

مالــی  »شــرک  های  خــود  گــزار   در   )2005( کلهــری  مــک 
بــرای حفاظــ  از آثــار تاریوــی«  بــه سیاســ  های تشــویقی 
کشــورهای جهــان در امــر فعالیــ  و احیــا میــراث فرهنرــی 
می پــردازد  و عمــده آنهــا را در قالــب مشــوق های مالــی، حــق 
تراســبی  برمی شــمرد.  مالیاتــی  بوشــودگی های  و  ارتفــاق 
کــه از صاحب نظــران عرصــه اقتصــاد و فرهنــگ می باشــد   )2001(
کــه دول  هــا بایســتی تســهیالت الزم را بــرای  معتقــد اســ  
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ــرا  ــه نماینــد زی حفاظــ  و احیــا بناهــای ارزشــمند تاریوــی ارائ
کــه منفعــ  اجتماعــی و فرهنرــی ایــن میــراث بســیار قابــل 
توجــه اســ . رایپممــا )2008( در مقالــه خــود تحــ  عنــوان 
کــه حفاظــ   »فعالیــ  میراثــی و اقتصــاد بومــی« بیــا مــی دارد 
بــر  عــالوه  و  ارزشــی،  اســ  چنــد  امــری  فرهنرــی  میــراث  از 
اقتصــادی  ارز   بــه   ... و  فرهنرــی  اجتماعــی،  ارز  هــای 
ــد ارز  هــای  ــه بای ک ــد و معتقــد اســ   آنهــا نیــز اشــاره می نمای

گردنــد ]10[. میراثــی وارد ارز  هــای اقتصــادی بــازار 

کــه در بازآفرینــی و  از بررســی مطالعــات اخیــر چنیــن برمــی آیــد 
احیــا باف  هــای ارزشــمند ســنتی، موضــوع اقتصــاد و نقــش 
بناهــای ارزشــمند در توســعه اقتصــادی شــهری و محلــه ای بــه 
موضوعــی مهــم بــدل شــده و عــالوه بــر متوصصــان فرهنرــی 
مباحــث  ایــن  وارد  نیــز  اقتصــادی  متوصصــان  هنــری،  و 
پژوهش هــای  بــه  کــه  می گــردد  تــال   ادامــه  در  شــده اند. 
کــه مرتبــط بــا رویمــرد توســعه شــهری و رشــد  خارجــی و داخلــی 

گــردد.  اقتصــادی می باشــند اشــاره 

پژوهش های خارجی 

بیدالــف )2011( در پژوهــش اخیــر خــود بــه بحــث حممروایــی 
شــهرهای  در  شــهری  بازآفرینــی  فرایندهــای  در  کارآفریــن 
ســرمایه گذاری،  جــذر  موضــوع  او  می پــردازد.  انرلســتان 
کنــار هــم  کارآفرینــی و طراحــی شــهری را در  ایجــاد اشــتغال و 
گیــرد ]11[. کــه بایــد مــورد توجــه قــرار  قــرار داده و معتقــد اســ  

»کاخ  مــورد  در   )2007( همــماران  و  کیــم  دیرــر  پژوهــش  در 
کــره جنوبــی بــر اســاس  ک« یمــی از میــراث جهانــی  چاندیــا
گردشــرران و شــهروندان بــه پرداخــ  پــول  مفهــوم تمایــل 
بــرای ایــن بنــای ارزشــمند، بــه مطالعــه پرداختنــد و متوجــه 
ــی در جهــ  حفــظ و  ــه پرداخــ  مال ــه تمایــل افــراد ب ک شــدند 
نرهــداری ایــن بنــا بــه طــور متوســط بیــش از 2/5 برابــر قیمــ  
کشــور  در  مشــابه  پژوهشــی  در  اســ .  بــوده  ورودی  بلیــط 
گردنــه  هنــد، داتــا و همــماران )2007( مطالعــه مشــابهی را در 
کنان کملتــه خواســتند  پرینــپ در هنــد انجــام دادنــد و از ســا
کــه یمــی از جاذبه هــای  تــا بــرای توســعه و نوســازی ایــن ســای  
نماینــد.  اعــالم  پرداخــ   بــه  را  تمایلشــان  اســ   توریســتی 

نتایــج نشــان از باالتــر بــودن حجــم تمایــالت مــردم بــه پرداخــ  
ــه ایــن  ک ــود  ــه هزینــه کل بازســازی و توســعه ســای  ب نســب  ب
کــه همــواره ســود حاصــل از گردشــرری  موضوعــی اســ  مهــم 
محوطه هــای  و  بناهــا  اقتصــادی  کل  ارز   بــر  می توانــد 
کــرد ]12[ کــه بایــد بــدان توجــه ویــژه  تاریوــی تأثیرگــذار باشــد 

پژوهش های داخلی 

در ایــران نیــز دربــاره ارزشــرذاری عناصــر میراثــی، مطالعاتــی 
کــه نمونــه هایــی از آنهــا بدیــن قــرار اســ : فلیحــی  شــده اســ  
و همــماران )1389( در مطالعــه ای بــا نــام "بررســی چارچــور 
ــی"  ــی و تاریو ــای میراث ــما نه ــادی م ــرذاری اقتص ــری ارز ش نظ
شــامل  کــه  را  بــازاری  غیــر  کاالهــای  ارزشــرذاری  چرونرــی 

کــرده انــد ]12[. کاالهــای فرهنرــی و تاریوــی اســ ، بررســی 

زاده  ظفــر  مــدرس  تربیــ   دانشــراه  در  دیرــر  پژوهشــی  در 
برندینــگ شــهری و  بــه بحــث  نامــه خــود  پایــان  )1395( در 
کــه  ایجــاد ممان هــای رقاب  پذیــر می پــردازد و تــال  می کنــد 
ارتبــاط طراحــی شــهری بــا محیط هــای محــرک اقتصــادی را 

تبییــن نمایــد ]13[.

بــه اهمیــ   در پژوهشــی دیرــر بمانیــان و همــماران )1389( 
موضــوع هویــ  و عناصــر هویــ  ســاز در خانه هــای تاریوــی 
و ســنتی می پردازنــد و پرداختــن و حفاظــ  از ایــن بناهــای 
ارزشــمند را در جهــ  احیــا میــراث هویتــی کشــور می داننــد ]14[

مبانی نظری 

امــروزه بحــث رقابــ  پذیــری و بازاریابــی شــهری موضوعــی 
اســ  مهــم؛ شــهرها در جهــ  رشــد اقتصــادی و توســعه ای 
بتواننــد  کــه  هســتند  ممان هایــی  خلــق  دنبــال  بــه  خــود 
کیفیــ  الزم را بــرای جــذر اهــداف بازاریابــی شــهری یعنــی : 
گردشــرران  و  ســرمایه گذاری  شــرک  های  محــل،  کنان  ســا

آورنــد. فراهــم 

کنــار مفاهیمــی  کــه در چنــد دهــه اخیــر در  یمــی از نظریاتــی 
ح شــده اســ   نظیــر بازاریابــی شــهری و رشــد شــهری مطــر
ــعه  ــی آن توس ــدف نهای ــه ه ک ــ   ــهری اس ــی ش ــه کارآفرین نظری

نمودار 2-بازآفرینی فرهنگ مبنا میراث تاریخی
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اقتصــاد محلــی اســ  و بــه دنبــال برانریوتــن رشــد اقتصــادی 
کوچــک  در مقیــاس محلــی و از طریــق ســرمایه گذاری های 

.]15[ می باشــد  

بنابرایــن بازآفرینــی میــراث فرهنرــی هــر شــهر در واقــع همراســتا 
بــا نظریــات نویــن شــهری، کارآفرینــی شــهری و در پــی احیــای 
کنــار آن ارز  هــای  ارز  هــای هویتــی، ملــی و تاریوــی و در 
بــه نوعــی  کــه  ایــن ارز  هــا  مالــی و مبادلــه ای می باشــد. 
ارز  هــای اســتفاده ای و غیــر اســتفاده ای آن بنــا می باشــند، 
آثــار میراثــی را تشــمیل می دهنــد. ایــن ارز  هــا  کل  ارز  
عــالوه بــر ارز  هــای تجــاری، ارز  هــای زیبایــی شــناختی، 
کــه تمامــًا در جهــ  منافــع شــهری و  اجتماعــی و ... دارنــد 
شــهروندان و پیشــبرد توســعه شــهری و محلــه خواهــد بــود  

.]16[

بازآفرینی میراث فرهنگی و شهر کارآفرین
در موضــوع بازآفرینــی و بهســازی باف  هــای فرســوده ، ایــن 
کــه بســیاری از  حــوزه هــا در واقــع مناطقــی از شــهر هســتند 
عناصــر روبنایــی و زیربنایــی آنهــا در طــول ســالیان متمــادی 

تعریفارز 

ارز  استفاده ای ارز  استفاده ای
مستقیم

ارز  بازاری یا به عبارتی قیم  اثر مورد نظر اس ارز  تجاری

ارز  استفاده ای 
غیرمستقیم

بناهای تاریوی همچون خانه های تاریوی قابلی  پذیر  عملمردها و فعالی  تنوع عملمردی
کاربری های متفاوت و سازگار  های متعدد را دارند و میتوانند زمینه همماری بین 

کنند. را مهیا

جاذبه های زیباشناختی بناهای تاریوی می توانند از ترکیب بسیاری از ارز  معماری
ساختمانها و نه ارز  های مجزای هر ساختمان خاص، حاصل و موجب تنوع 

زیباشناختی فضای شهری شوند.

ارز  ارز  غیراستفاده ای
میراثی

ارز  
فرهنری

ارز  تداوم 
خاطره فرهنری

بناهای تاریوی افزون بر القای ارز  زیباشناختی، دارای تداوم خاطره و یادمان 
فرهنری نیز هستند و باعث ایجاد الف  بین فرد و اثر به دلیل تعلق خاطر به آنها 

میرردند.

ارز  
زیباشناختی

که موجب  ویژگی های زیبایی، هماهنری، فرم و دیرر ویژگیهای زیباشناختی 
ک آنها می شوند. رضای  خاطر بیننده از ادرا 

گنجینه ها و حامالن معنا، وجود ارز  نمادین آثار هنری و دیرر آبژه های فرهنری به عنوان 
گر قرائ  یک نفر از اثری هنری شامل استوراج معنا باشد در این صورت،  دارند. ا
ارز  نمادین اثر ماهی  معنای بیان شده به وسیلۀ اثر و ارز  آن برای مصرف 

گیرد. کننده را در بر می 

که اثر هنری واقعی، اصیل و منحصر به فرد ارز  اصال  این ارز  به این امر اشاره می نماید 
اس  و ارز  های خود را بازتار می دهد.

مممن اس  مؤلفۀ مهم ارز  فرهنری یک اثر هنری، پیوندهای تاریوی آن باشد ارز  تاریوی
که چرونه این اثر هنری شرایط زندگی زمان آفرینش خود  و نشان دهنده آن اس  
گذشته، زمان حال  را بازتار میدهد و چرونه با ایجاد احساس پیوستری با زمان 

را روشن می سازد.

مممن اس  اثر حامل معنای ارتباط با دیرران باشد و مممن اس  به درک ارز  اجتماعی
که در آن زندگی می شود یا به حس جایراه و هوی  آدمی  ماهی  جامعه ای 

کمک کند.

از  آنهــا  کنان  ســا و  شــده  کارآمــدی  نا و  فرســودگی  دچــار 
مشــمالت متعــدد اجتماعــی، اقتصــادی و ... رنــج می برنــد. 
کــه باشــند دارای خصوصیــات و  ایــن مناطــق از هــر نوعــی 
ــل  مشــمالت مشــترکی هســتند و بــه دســته های متفاوتــی قاب
تقســیم مــی باشــند. در ایــن پژوهــش باف  هــای فرســوده ای 
ارزشــمند  بناهــای  دارای  و  بــوده  تاریوــی  ارز   دارای  کــه 

تاریوــی هســتند مــد نظــر مــی باشــد ]17[.

از اواخــر دهــه 1970 و اوایــل دهــه 80 میــالدی، »بازآفرینــی  
شــهری« بــه عنــوان یمــی از سیاســ  هــای اصلــی دولــ  هــای 
اروپــای غربــی و آمریــمای شــمالی در مواجهــه بــا مســایل و 
طریــق  از  شــهری  کارآمــد  نا و  نابســامان  مناطــق  مشــمالت 
کیفــی فضاهــا و بافــ  هــای فرســوده شــهری مــورد  ارتقــاء 

گرفــ  ]18[. توجــه قــرار 

کــه بــه خلــق  بازآفرینــی  شــهری )معاصرســازی( فرآینــدی اســ  
گی هــای اصلــی فضایــی  فضــای شــهری جدیــد بــا حفــظ ویژ
)کالبــدی و فعالیتــی( منجــر می شــود. یعنــی تولیــد ســازمان 
کــه  گی هــای نــو  فضایــی جدیــد منطبــق بــر شــرایط تــازه و ویژ

جدول 1- انواع ارزش های اقتصادی بناهای باارزش تاریخی  ]12[.
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همرــی در ایجــاد روابــط شــهری جدیــد و یــا تعریــف دوبــاره 
کهــن یــا موجــود موثــر می افتــد ]19[. روابــط شــهری 

کــه بیــان شــد بازآفرینــی شــهری دارای رویمردهــا  همانطــور 
اقتصــادی،  اهــداف  کــه  می باشــد  ای  ویــژه  اهــداف  و 
کالبــدی از مهمتریــن آنهاســ  ]20[.   اجتماعــی، محیطــی و 
آنچــه از بحــث بازآفرینــی در ایــن پژوهــش مــورد توجــه اســ  
رویمــرد فرهنرــی بنــا و بــا هــدف رشــد اقتصــادی و جــذر 
گردشــرر در ســطح محلــه  ســرمایه گذاری و توســعه توریســم و 
کــه بــه واســطه تبلیــغ و گســتر  ارز  هــای  و شــهر می باشــد 
محلــی،  مقیــاس  در  ارز   بــا  بناهــای  هویتــی  و  تاریوــی 

شــهری و ملــی خــود را نمایــان می ســازد. 

در ســال های اخیــر رویمردهــای جدیــدی در جهــ  کارآفرینی 
کــه  ح شــده اســ   شــهری، بازآفرینــی و توســعه فضایــی مطــر
خــالق،  شــهر  شــهری،  برندســازی  شــامل  آنهــا  مهمتریــن 
می باشــند.  شــهری  شــموفایی  و  محلــی  اقتصــاد  توســعه 
از بیــن ایــن رویمردهــا دو رویمــرد برندســازی و شــهر خــالق 
بســیار در ارتبــاط بــا احیــاء، برنامه ریــزی و توســعه شــهری 
شــهری  برندســازی  ویــژه  بــه  می باشــند؛  مبنــا  فرهنرــی 
کیــد ویــژه ای بــر احیــاء ارز  هــای تاریوــی و فرهنرــی و  تأ
زیرســاخ  های معمــاری و شهرســازی مناســب در جهــ  
ــر  ــه دارد. ایــن ام ــل عرض ــرو  و قاب ــل ف ــ  قاب ــک هوی ــه ی ارائ
می توانــد پیونــدی مناســب بیــن ارائــه ارز  هــای تاریوــی 
و هویتــی میــراث فرهنرــی شــهر و رشــد اقتصــادی و رقابــ  

پذیــری شــهری ایجــاد نمایــد  ]21[.

جدول 2-اهداف و سیاست های بازآفرینی در مناطق تاریخی [22].

پیامدسیاس  هااهدافنوع بازآفرینی

بازآفرینی حفاظ  
محور

توسعه در صورت حفظ 
میراث تاریوی و منافع آن

گذاری در بازآفرینی  - تشویق بوش خصوصی به سرمایه 
محیط های تاریوی

- استفاده اقتصادی از بناهای تاریوی
- توجه به حفاظ  به عنوان عاملی اشتغال زا

گردشرر به عنوان عاملی مهم در بازآفرینی - توجه به 
- مشارک  مردمی 

توسعه سیاس  فرهنری و حفاظتی و 
تبدیل آن به جزء مهمی از راهمارهای 

فیزیمی و اقتصادی بازآفرینی در 
بسیاری از شهرهای اروپای غربی

بازآفرینی فرهنگ 
محور

کیفی  زندگی شهری  ارتقا 
و محله ای از طریق احیاء و 
حفاظ  از بناهای تاریوی

-استفاده از ارز  های تاریوی فرهنری به عنوان منابعی 
برای توسعه

- توجه به منافع اقتصادی پروژه
کز هنری، فرهنری گذاری در مسیر مرا - سرمایه 

بازآفرینی طراحی محور
کید طراحی بر بهداش ،  تا

آموز ، خدمات اجتماعی، 
امنی  و اشتغال

کیفی  طراحی، رفاه اجتماعی، مسئولی  های  -توجه به 
محیطی و پایداری اقتصادی

بازآفرینی مبتنی بر 
گروههای اجتماعی

توجه به نهادهای مردمی و 
مشارکتهای شهروندی

-تقوی  حس رقاب  در شهرها برای جذر بیشتر سرمایه 
در رقابتهای ملی و بین المللی

- مشارک  مردم محلی در بازآفرینی

سیاســت های موثــر در جهــت بازآفرینــی میــراث فرهنگــی 
شــهری 

بــا توجــه بــه نقــش اقتصــادی بناهــای تاریوــی ارزشــمند در 
کــه دولــ   کــرد  توســعه محلــه ای و شــهری می تــوان اذعــان 
بــه عنــوان متولــی اصلــی ســاماندهی و برنامه ریــزی بناهــای 
میراثــی شــهر، بایســتی بســته های تشــویقی مناســبی را هــم 
بــرای صاحبــان ایــن بناهــا و هــم ســرمایه گذاران در نظــر بریــرد 
تــا منافــع اجتماعــی - اقتصــادی ایــن بناهــای ارزشــمند در 
کــه بایــد در جهــ   گیــرد. ایــن مشــوق ها  اختیــار همــران قــرار 
حفاظــ ، بازســازی، بازآفرینــی و احیــاء ایــن بناهــای تاریوــی 
گــردد الزم اســ  تــا منافــع مالــی و اقتصــادی ســرمایه گذار  ارائــه 
را نیــز تامیــن نمایــد و از نظــر اقتصــادی گزینــه مناســبی بــرای 
گــردد؛ در واقــع در هزینــه -  شــوص ســرمایه گذار محســور 
احیــاء  ســرمایه گذار،  شــوص  بــرای  جایرزیــن  فرص  هــای 
بناهــای تاریوــی ارز  تجــاری و اقتصــادی بیشــتری را نســب  

گزینه هــای جایرزیــن ایجــاد نمایــد ]23[.  بــه 

کــه بــرای احیــا بناهــای  سیاســ  های حمایتــی - تشــویقی 
گرفتــه می شــوند، بــا توجــه بــه نــوع بنــا،  ارزشــمند در نظــر 
امــا  می باشــد،  متفــاوت  زمینــه ای  شــرایط  و  آن  اهمیــ  
امــروزه  جهانــی  مقیــاس  در  کــه  مشــوق هایی  مرســوم ترین 
مــورد توجــه اســ  را می تــوان بــه ســه دســته مشــوق های 
کمک هــای مالیاتــی و حــق ارتفــاق تقســیم بندی  مالیاتــی، 
کســر مالیــات از  نمــود  ]24[. مشــوق های مالیاتــی بیشــتر بــه 
و  دارد  اشــاره  تاریوــی  بناهــای  در  اقتصــادی  فعالی  هــای 
کاهــش مالیاتــی و یــا معافیــ  از آن را بــه  بــرای ســرمایه گذار 
کــم بهــره یــا  همــراه دارد. کمک هــای مالــی بیشــتر بــه وام هــای 
بالعــوض در ازای فعالی  هــای مناســب اقتصــادی و نوســازی 
کاهــش  واقــع  در  ارتفــاق  حــق  دارد.  اشــاره  بنــا  بهســازی  و 
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مالمیــ  صاحــب مــال در ازای دریافــ  منافــع مالــی بــرای 
احیــاء و بازآفرینــی بنــا می باشــد ]24[.

روش تحقیق 

رو  تحقیــق ایــن پژوهــش توصیفــی می باشــد. اطالعــات 
و  شــده اند  جمــع آوری  میدانــی  و  اســنادی  صــورت  بــه 
گرفته  انــد. ایــن پژوهــش ســعی نمــود تــا  مــورد تحلیــل قــرار 
ــا توجــه بــه چارچــور مفهومــی تحقیــق تحلیــل  اطالعــات را ب

نمایــد. جمع بنــدی  و 

بررسی خانه های تاریخی همدان 
خانــه هــای ســنتی همــدان عمومــا 2 یــا 3 طبقــه بــوده و طبقــه 
زیریــن آن در حــدود یــک متــر زیــر زمیــن مــی باشــد. عناصــر 
معمــاری ایــن خانــه هــا معمــوال شــامل حیــاط مرکــزی، تــاالر، 
شــاه نشــین، ســه دری، داالن، ایــوان، ســیزان و حــوض خانــه 
مــی باشــد. محــور اصلــی خانــه هــا شــمالی-جنوبی بــوده و 
کاه گل، ســنگ و  ــاال هماننــد  ــی ب ــا ظرفیــ  حرارت ــح ب از مصال
ــا از همتــای  ــوان هــای بن آجــر در آن اســتفاده شــده اســ . ای
کوچمتــر بــوده و بیشــتر بــرای  گــرم و خشــک  خــود در اقلیــم 
حفاظــ  از ورودی بازشــوها در برابــر تجمــع بــرف مــی باشــند. 
کلــه یــو شــمل،  الرــوی ایــن بناهــا معمــوال بــه صــورت ســه 
کلــه مــی باشــد.  کلــه مــوازی و یــک  کلــه ال شــمل، دو  دو 
ــه  ــا ب ــاق ه ــوده و ات ــم ب ک ــورت مترا ــه ص ــا ب ــالن آنه ــن پ همچنی

دلیــل مســائل اقلیمــی تنهــا از یــک جهــ  بازشــو دارنــد. 

بــه منظــور مطالعــه و بررســی خانه هــای تاریوــی شــهر همــدان 
و  بررســی  مــورد  و  انتوــار  آنهــا  از  تعــداد وســیعی  ابتــدا  در 
گرفــ . بازدیــد میدانــی و اســتفاده از اســناد و  تحقیــق قــرار 
افــراد صاحــب  بــا  و مصاحبــه  نقشــه ها، عمس هــا  مــدارک، 
کــه دارای  گزینــش تعــدادی از ایــن بناهــا  نظــر در انتوــار و 
ــ   ــ . در نهای ــته اس ــش داش ــند نق ــتری می باش ــ  بیش اهمی
کــه عــالوه بــر ارز  هــای  تعــداد محــدودی از ایــن بناهــا )5 بنــا( 
متعــدد هویتــی، تاریوــی و فرهنرــی می توانســتند گزینه هــای 
بــرای ایجــاد یــک فعالیــ  اقتصــادی در مقیــاس  مناســبی 
محلــه ای و شــهری باشــند انتوــار شــدند. ایــن بناهــا شــامل 
ــی و نائینــی می باشــد.  ــی، شــهبازیان، نراقــی، مدن ــه ضراب خان

خانه ضرابی 

تاریــخ ایــن بنــا بــه اواخــر دوران قاجــار و اوائــل دوران پهلــوی 
بــاز می گــردد . نمــای ایــن بنــا آجــری بــود. و در و پنجره هــای 
آن چوبــی می باشــند. ایــن بنــا از ســه طــرف از طریــق جرزهــای 
ــر اقلیــم ســرد  کــه عایــق مناســبی در براب ضویــم پوشــیده شــد 
کمــی دارد. ایــن بنــا زیرزمینــی  ایــن منطقــه می باشــد و پــالن ترا

ــرار دارد ]25[.  ــی در طبقــه هممــف ق ــدارد و فضــای خدمات ن

خانه شهبازیان 
ایــن بنــای قاجــاری پالنــی مســتطیل شــمل داشــته و دارای 
ــل توجــه  ــی می باشــد. تزئینــات بنــا بســیار قاب ــی و بیرون اندرون
قابــل  بــاالی طاقنماهــا  و  پنجره هــا  و  بــاالی در  و در  اســ  
مشــاهده مــی باشــند. ایــن بنــا دارای دو طبقــه، یمــی زیرزمیــن 

و دیرــری روی زمیــن می باشــد ]26[. 

خانه نراقی 
قدمــ  ایــن بنــای بــا ارز  بــه اوایــل دوره ی قاجــار می رســد و 
وجــود یــک حســینیه شــوصی بــا گچبــری منحصــر بفــرد در آن، 
بــر اهمیــ  آن می افزایــد و نشــان از جایــراه مذهــب و شــریع  
در آن برهــه از زمــان می باشــد. ایــن بنــا دارای ســه حیــاط 
مرکــزی و دو ورودی اســ  و دارای اندرونــی و زمســتان نشــینی 

می باشــدکه بوــش زیــادی از آنهــا توریــب شــده اند ]26[.

خانه شهید مدنی 
ایــن بنــا در دو طبقــه ســاخته شــده و دارای 2 اتــاق می باشــد. 
ســقف زیرزمیــن ایــن خانــه طــاق ضربــی و قوس هــای اجــرا 
هاللــی  هشــ   و  هفــ   نــوع  از  آن  نمــای  طــاق  در  شــده 

.]26 می باشــد]

خانه نائینی 
ایــن بنــا دارای 3 ســاختمان میانــی، شــمالی و جنوبــی بــود. 
ــه اواخــر  کــه در ســه مرحلــه ســاخته شــده اند. تاریــخ ایــن بنــا ب
دوران قاجــار برمی گــردد کــه همــان ســاختمان میانــی را شــامل 

می شــود ]26[.

نمودار3- چارچوب مفهومی پژوهش
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تحلیل یافته ها 
از چنــد  کــی  تاریوــی مطالعــه شــده حا بررســی خانه هــای 
فضایــی  ســاختار  و  بناهــا  ایــن  شــمل گیری  در  مهــم  اصــل 
کــه حفــظ و احیــا ایــن میــراث فرهنرــی کمــک  آنهــا می باشــد 
شــایانی بــه بازخوانــی آنهــا می نمایــد. ســاختار فضایــی ایــن 
خانه هــا تحــ  تأثیــر فضــای فرهنرــی موجــود در آن زمــان و 
گســتر  تعامــالت اجتماعــی و پــر رنــگ شــدن نقــش زن در 
گذشــته را نــدارد و  وجــود  جامعــه، حالــ  سلســله مراتبــی 
بــه  نســب   فضاهــا  شــدن  شــفاف تر  و  مرکــزی  سرســرای 
یمدیرــر، مویــد ایــن مهــم اســ . وجــود تزئینــات گســترده در 
کــه بیشــتر در قالــب گچ بــری در دیوارهــا و تزئینــات  ایــن بناهــا 
چوبــی در ســقف می باشــند نشــانه ورود معمــاری غربــی در 
بــه تحــوالت  اندیشــه های معمــاری ایرانــی اســ  و اشــاره 
اجتماعــی آن دوره و ورود الروهــای غربــی در معمــاری ایرانــی 
کاربــری  ــا  دارد. همچنیــن ایجــاد خانه هــای اعیانــی و بــزرگ ب
مســمونی نمایانرــر شــرایط خــور اقتصــادی در دوران قاجــار 
نقــش مســمونی منــزل  بــر  بیشــتر  کــه  داشــته و فضاهایــی 

گرفته انــد.  کیــد می نماینــد مــورد توجــه قــرار  تأ

بــا توجــه بــه رویمردهــای برندســازی شــهری و ا یجــاد شــهر 
کیــد بــر حفــظ، احیــا و اشــاعه  خــالق و شــهر جهانــی در تأ
در  و  محلــی  و  ملــی  ســرمایه  عنــوان  بــه  فرهنرــی،  میــراث 
جهــ  پیشــبرد رشــد اقتصــادی و توســعه شــهری، بــه نظــر 
کــه زمــان آن رســیده تــا از ایــن داشــته های فرهنرــی  می رســد 
و تاریوــی اســتفاده بهینــه تــری می شــود. ســرمایه گذاری در 
کــه  گردشــرری،  ایــن میــراث فرهنرــی متضمــن رشــد صنعــ  
یمــی از صنایــع مهــم و اصلــی در جــذر ســرمایه های خارجــی 
اســ ، می باشــد. بــا توجــه بــه فرهنــگ، آدار و رســوم ، ســبک 
ویــژه  بــه  ایــن ســرزمین،  غنــی  آئین هــای ســنتی  و  زندگــی 
شــهر همــدان، احیــا ایــن بناهــا می توانــد فضــای اقتصــادی 
کــه عالقه منــد بــه  مســاعدی بــرای جــذر گردشــرران تاریوــی 

ایــن میــراث بــا ارز  هســتند بوجــود آورد. 

 نتیجه گیری
اجتماعــی،  فرهنرــی،  ارز  هــای  بــا  تاریوــی  هــای  خانــه   
کــه دارنــد در واقــع بازتــار فرهنرــی و هویتــی  هنــری و کالبــدی 
شــهر خــود بــوده و احیــاء و بازآفرینــی آنهــا عــالوه بــر منافــع 
رونــق  و  گردشــرر  جــذر  طریــق  از  کــه  فراوانــی  اقتصــادی 
اقتصــادی بــه همــراه دارد مــی توانــد بازگوکننــده بوشــی از 
تاریــخ فرهنرــی و هنــری بــه نســل هــای بعــدی باشــد. بــرای 
حفــظ و بازآفرینــی ایــن آثــار ارزشــمند بایســتی برنامــه ریــزی 
هدفمنــد  و  صحیــح  مدیریــ   بــا  و  گیــرد  صــورت  مناســبی 

بیشترین بهره را از این آثار ارزشمند کسب کرد. 

نمودار4- نتایج پژوهش

ــد  ــرری، بع ــم گردش ــاد مه ــی از ابع ــد یم ــان ش ــه بی ک ــور  همانط
فرهنرــی آن اســ  و در دهــه هــای اخیــر میــراث فرهنرــی 
محــالت و بافتهــای تاریوــی جــزء پرجاذبــه تریــن مــمان هــا 

گردشــرران مــی باشــند. بــرای 

متاســفانه بــه دلیــل عــدم پرداختــن مناســب بــه ایــن آثــار 
ارزشــمند و تاریوــی در ســال های اخیــر مشــمالتی را در جهــ  
جــذر گردشــرر و اســتفاده از منافــع مالی و فرهنرــی آن بوجود 
ــح  ــ  صحی ــزی و مدیری ــه ری ــا برنام ــ  ب ــد اس ــ . امی آورده اس
بتــوان منافــع بیشــماری را از طریــق جــذر گردشــرر و در جه  
کــه  کنان محــالت و زیرســاخ  های آن  بهبــود ســطح رفــاه ســا
منجــر بــه ایجــاد شــغل و رونــق اقتصــادی در محلــه خواهــد شــد 
ــه  ک ــ   ــی از آن اس ک ــه حا ــورت گرفت ــات ص ــود آورد. مطالع بوج
جــذر ســرمایه و احیــای بناهــای تاریوــی مــی توانــد عــالوه بــر 
حفــظ ایــن میــراث فرهنرــی موجبــات جــذر گردشــرر و رونــق 

اقتصــادی را بــرای محلــه و شــهر بــه ارمغــان آورد.
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