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چکیده
انتخاب عنوان «سال جهانی گردشگری پایدار :ابزار توسعه» توسط مجمع عمومی سازمان ملل متّحد برای سال  2017اهمیت توجه
به میراث غنی تمدّنهای گوناگون و ارزشهای ذاتی فرهنگهای مختلف را بیان میدارد .بنابراین نقش گردشگری در رعایت ارزشهای
فرهنگهای مختلف کامال آشکار میباشد .از سویی دیگر ساختار شهرها برآیند تفکرات و جهانبینی ملل و تمدّنها هستند .ساختار
شهرهای ایرانی نیز دارای مشخصههایی میباشد که هویت را در کالبد آنها شاخص نموده است .اگر چه در عصر حاضر شاخصهای مادی و
کمّی به عنوان وجه تمایز شهر و انواع مجتمعهای زیستی دیگر به کار گرفته میشود ،ولی از توجه به این نکتۀ اساسی نیز نباید غفلت کرد
که در طول تاریخ ابعاد معنوی و فرهنگی و کیفی نیز در تعریف شهر ،نقشی شایان توجه ایفا نموده است .در ساختار شهر ،نشانهشناسی
برای تحلیل هویت شهر بسیار قابل توجه میباشد .استفادة معنادار از نشانههاست که در کانون اهمیت نشانهشناسی قرار دارد .هدف اصلی
این نوشتار تبیین مفهوم گردشگری پایدار در شهر ایرانی به عنوان راهکاری برای توسعه پایدار میباشد .این تحقیق بر اساس نوع داده ها و
متغیرها ،تحقیقی کیفی است .روش تحقیق به صورت توصیفی -تحلیلی و جمعآوری اطالعات به صورت میدانی -اسنادی میباشد .متغیر
مستقل تحقیق با توجه به موضوع پژوهش ،گردشگری پایدار و متغیر وابسته نیز ادراک محیطی است .در این راستا توجه به مفهوم
نشانهشناسی شهری و به تبع آن توجه به مؤلفههای هویت کالبدی شهر به عنوان ابزاری برای توسعه گردشگری پایدار در نظر گرفته
شدهاست .در مرحله بعد ضمن تحلیل مطالعات صورت گرفته به ارائه مدل پیشنهادی در راستای توجه به گردشگری پایدار با استفاده از
ابزار پیشنهادی (نشانهشناسی) پرداخته میشود .نتایج حاصل حاکی از این است که میتوان با بازنمایی مؤلفههای هویت کالبدی شهرها و
توجه به نشانهشناسی شهری در راستای گردشگری پایدار که یکی از اهداف توسعه پایدار میباشد گام برداشت.
واژههای کلیدی :توسعه پایدار ،گردشگری پایدار ،آیندهپژوهی ،هویت کالبدی شهر ایرانی ،نشانهشناسی شهری.
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بیان مسأله:
گردشگری از مهمترین فعالیتهای انسان معاصر است که همواره با به وجود آوردن تغییراتی شگرف در سیمای زمین،
اوضاع سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و روش زندگی انسانها را دگرگون ساخته است ( Karami Dehkordi et al, 2012:
 .)99گردشگری بخش مهمی از سیاستهای اجتماعی و اقتصادی توسعه کشورهاست ( Stasiukynasm et al, 2013:
 .)929گردشگری احیا و نگهداری از مناطق مهم طبیعی ،آثار باستانی و گنجینههای باستانشناسی گردشگری را فراهم
میکند و دلیلی برای حفظ مناظر طبیعی و مکانهای تاریخی انسانساخت ،شهرها و محلههای سنتی ،روستاها و بنادر میباشد
( .)Amirhajlou et al, 2012: 16فضای گردشگری شهری ،بخشی از فضای عمومی شهر است که منابع گردشگری در آن
وجود دارد ( .)Movahed, 2010: 43امروزه گردشگری شهری به صورت مسأله و فعالیتی مهم درآمده است که سبب
تغییرات فضایی گسترده در شهرها شدهاست .شهرها میراث سالها تغییر و تحول و پویایی فرهنگی هستند و با توجه به
برخورداری از جاذبهها و تأسیسات مختلف گردشگری نظیر جاذبههای تاریخی ،فرهنگی ،مذهبی و  ...میتوانند جاذب خیل
عظیم گردشگران داخلی و خارجی باشند و منافع اقتصادی سرشاری را نصیب خود کنند (.)Goodarzi et al, 2016: 104
در قطعنامه  21کنفرانس ریو برای تحقق رهیافت توسعه پایدار گردشگری و ارزیابی پیامدهای آن بر جوامع میزبان ،ارزیابی
عوامل محیطی ،فرهنگی و اقتصادی متأثر از عملیات گردشگری ،اندازهگیری موفقیت در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری
مورد توجه برنامهریزان و پژوهشگران قرار گرفت ( .)Akbari Samani et al, 2013: 33مجمع عمومی سازمان ملل متّحد،
سال  2017را بهعنوان «سال جهانی گردشگری پایدار :ابزار توسعه» 1نامگذاری کرده است .سازمان جهانی گردشگری نیز
تصویب این قطعنامه در تاریخ  4دسامبر  2015را به رسمیتشناختن اهمیت و نقش گردشگری بینالمللی در تعمیق شناخت
ملّتها از یکدیگر ،آشنایی بیشتر با میراث غنی تمدّنهای گوناگون ،رعایت ارزشهای ذاتی فرهنگهای مختلف و در نتیجه
مشارکت آن در تقویت صلح جهانی دانست.
شرایط موجود کشور ایران یا پشتوانه تاریخی آن ،نشان میدهد که گردشگری میتواند بستر مناسبی برای توسعه پایدار
باشد و به عنوان یکی از پیش شرطهای برنامهریزی پایدار میتواند مطرح باشد .هنگامی که به شهرهای اصیل ایرانی اندیشیده
شود میتوان دریافت که ساختار هر یک از این شهرهای تاریخی واجد مؤلفههایی هستند که ارزش آنها را دوچندان مینماید و
در واقع همین مؤلفههای ساختاری است که تفاوت میان شهرها را سبب شدهاست .بنابراین به عنوان هدف اصلی تحقیق
میتوان چنین گفت که بررسی ساختار شهر ایرانی برای توسعه پایدار شهر الزم است .لذا با توجه به ضرورت موضوع و کمبود
پژوهشهای جامع در خصوص توجه به مؤلفههای هویت کالبدی شهر این نوشتار در راستای نشانهشناسی شهری انجام شده
است .مسأله اصلی این است که گردشگری پایدار چگونه میتواند به فراهمسازی ابزار توسعه منجر شود؟ چگونه میتوان از
پتانسیلهای ارزشی شکل شهرهای ایرانی در راستای توسعه گردشگری پایدار استفاده نمود؟ و پاسخ این سؤال این است که
توجّه به مؤلفههای هویت کالبدی شهر ایرانی به عنوان نشانهشناسی شهری برای توسعه گردشگری پایدار مؤثر خواهد بود .بر
این اساس ،مقاله حاضر بعد از مروری بر مفهوم پایداری؛ توسعه پایدار ،گردشگری پایدار ،به بیان محیط اجتماعی و کالبدی
پرداخته و ضمن بیان مفهوم ادارک به ارائه مفاهیم هویت کالبدی شهر میپردازد.
پیشینه نظری تحقیق:
عبدالحمید ابراهیمی به تأثیر صنعت جهانگردی بر متغیرهای اقتصادی ،محیطی و اجتماعی فرهنگی ایران پرداخته و با
تأکید بر ویژگیهای فرهنگی و ارزشی ایران ،بر لزوم بررسی عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی در توسعۀ پایدار گردشگری
پرداختهاند ( .)Ebrahimi, 1997حسین حاتمینژاد و همکاران در بررسی نقش گسترش گردشگری شهری بر توسعۀ پایدار
شهری و با بررسی نمونۀ شهر سنندج گردشگری شهری را عاملی بسیار مهم در توسعۀ شهرها دانستهاند و معتقد هستند که
نیروی زیادی برای جذب گردشگران دارد .نتایج آزمونهای آماری استفاده شده در این تحقیق بیانگر این است که گردشگری
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شهری در شهر سنندج توانسته است به شیوهای مؤثر باعث پایداری هرچه بیشتر شهر سنندج شود و بیشترین تأثیر را بر
توسعۀ پایدار اقتصادی و کمترین تأثیر را توسعۀ پایدار محیطی داشته باشد ( .)Hataminejad et al, 2015راضیه تیموری
و همکاران با بررسی عوامل مؤثر بر گردشگری مکانهای تاریخی شهری معتقد هستند که گردشگری امروزه یکی از مسائل
مهم و مؤثر اقتصادی و یکی از عوامل برجستۀ ارتباط اجتماعی و فرهنگی است .در این میان ،مکانهای تاریخی ،به دلیل
نمایش هویت شهرها ،از ارزش بسیار زیادی جهت جذب گردشگر برخوردارند که بازارهای سنتی و تاریخی ایران به دلیل
توأمشدن وجهۀ تاریخی با کاربری تجاری اهمیتی دوچندان برای گردشگران دارند .در این مقاله ،ضمن معرفی بازار تاریخی
کالنشهر تبریز ،عوامل مؤثر بر جذب گردشگران داخلی و خارجی بررسی میشود ( .)Teimouri et al, 2016احمد پوراحمد
و همکاران تأثیرات گردشگری شهری بر توسعۀ پایدار شهر با تأکید بر ادراک ساکنان با مطالعۀ موردی :شهر بانه بررسی نموده
اند و نتایج این تحقیق نیز حاکی از این است که امروزه صنعت گردشگری ،بهویژه شاخۀ شهری آن ،جایگاه خاصی در اقتصاد
کشورها دارد و در ارتقای ساختار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشورها ،بهخصوص در کشوهای رو به توسعه ،نقش فعال و
مؤثری ایفا میکند .شهرها جاذبههای گردشگری فراوانی دارند و همواره گردشگران زیادی را به سوی خود جذب میکنند.
بنابراین ،توسعۀ گردشگری شهری پایدار و مدیریت خردمندانۀ آن ،نیازمند برنامهریزی است (.)Pourahamd et al, 2015
حسن الماسی و همکاران تدوین استراتژی گردشگری کشور بر اساس تحلیل ماتریس SWOTرا با مطالعه موردی سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران انجام داده و صنعت گردشگری را یکی از بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا
برای ایجاد درآمد ،توسعه اشتغالزایی ،رشد بخش خصوصی و توسعه زیرساخت های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی،
قانونی و تکنولوژیکی مطرح نمودهاند ( .)Almasi et al, 2011محمدحسین ایمانی خوشخو و همکاران با ارائه الگوی مفهومی
رقابت پذیری مقصدگردشگری در چارچوب توسعه پایدار معتقد هستند که امروزه موفقیت مقصدها به میزان زیادی به توان
رقابتی آنها در محیط رقابتی گردشگری بستگی دارد .از سوی دیگر ،توسعه گردشگری در بسیاری از مقصدها با مسائل زیست
محیطی و فرهنگی همراه بوده است؛ بنابراین ،در نظر داشتن اصول پایداری در اثنای ارزیابی و تحلیل رقابتپذیری میتواند
اقدامی مفید در راستای کاهش اثرات منفی توسعه گردشگری در مقصدها باشد .بدیهی است که پایداری ،از پیشنیازهای
اساسی در نیل به خودکفایی اقتصادی و رونق و شکوفایی اقتصاد شهرها و در سطحی کالن ،اقتصاد ملی است
( .)Imanikhoshkhoo et al, 2016روحاله بیات و همکاران با بررسی تطبیقی شهرهای اصفهان و قزوین در مقوله
گردشگری به تبیین تأثیر تداعیهای برند مؤثر بر شکلگیری تصویر مقصد گردشگری در بین گردشگران داخلی بر اساس
برندسازی مقصد گردشگری پرداختهاند ( .)Bayat et al, 2016صاحبه موسی پور و همکاران در پژوهش خود ضمن تحلیل
تأثیر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد گردشگری بر رفتار آینده آنها ،نام تجاری مقصد ،تصویر مقصد و دالیل بازدید دوباره و
توصیه مقصد به دیگران را بررسی میکند .در واقع این تحقیق به بررسی روابط بین تداعیهای نام تجاری (تصویر شناختی،
عاطفی و منحصر به فرد) تصویر نام تجاری (تصویر کلی از یک مقصد) و رفتار آینده گردشگران میپردازد ( Moosapour et
.)al, 2016

پایداری :به عنوان وجه وصفی توسعه ،وضعیتی است که در آن مطلوب بودن و امکانات موجود در طول زمان کاهش پیدا
نمیکند و از کلمه  Sustenereیعنی از پایین و  Tenereیعنی نگهداشتن) به معنای زندهنگهداشتن یا نگهداشتن گرفته شده
است که بر حمایت یا دوام بلندمدت داللت میکند ( .)Zahedi et al, 2007: 47پایداری در معنای وسیع خود به توانایی
جامعه ،اکوسیستم یا هر سیستم جاری برای تداوم کارکرد در آینده نامحدود اطالق میشود ،بدون اینکه به طور اجبار در نتیجه
تحلیل رفتن منابعی که سیستم به آن وابسته است یا به دلیل تحمیل بار بیش از حد روی آنها ،به ضعف کشیده شود
( .)Gilman, 1996: 1محدودیت منابع و توجه به نیازهای حال و آتی جوامع ،پایداری را تبدیل به «چارچوب راهنمای
توسعه» کرده است.
مفهوم توسعه پایدار در طی سه دهه گذشته تحول بسیاری پیدا کرده است .گرچه مفهوم توسعه پایدار ذاتا مرتبط به آینده
است ( .)Tibbs, 2011میتوان گفت که با به بلوغ رسیدن مفهوم توسعه پایدار ،رابطه آن با آیندهپژوهی قویتر شده است
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( .)Floyd ; Zubevich, 2010در واقع رسیدن به توسعه پایدار نیازمند به داشتن دورنما در ابعاد مختلف و در سطوح
مختلف منطقهای ،ملی و بینالمللی و قراردادن آن در فرآیند خطمشیگذاری میباشد ( .)Esmaeilian et al, 2015توسعه
پایدار ،توسعهای است که در عین برآورده کردن نیازهای نسل فعلی ،توانایی نسلهای آینده در برآوردن نیازهایشان را از بین
نبرد.
اضافه شدن مفهوم پایداری به مفهوم توسعه  -در سه دهه اخیر ،-در واقع به این دلیل است که مفهوم توسعه عمدتاً با
تئوریهای رشد اقتصادی و نوگرایی متناظر شده است .در این تئوریها عمدتا تأکید بر اقتصاد بوده و جنبههای دیگر مثل
حقوق نسلهای آتی ،مسایل زیست محیطی و عدالت اجتماعی نادیده انگاشته شده است (همان) .بر اساس تعریفی که در
گزارش بروتلند با عنوان «آینده مشترک ما» آمده است :توسعه پایدار توسعهای است که نیازهای زمان حال را بدون اینکه
توانایی نسلهای آینده را در تأمین نیازهایشان به مخاطره اندازد ،فراهم کند ( .)Gupta, 2011 ; Nurse, 2006در توصیف
دیگر از توسعه پایدار ،فرهنگ نیز به عنوان حوزه اصلی توسعه پایدار مطرح شده است .پایبندی به ارزشهای ذیل به عنوان
ملزومات توسعه پایدار مطرح شده است ( :)Nurse, 2006هویت فرهنگی ،اتکا به خود با تأکید بر نقاط قوت و منابع ،عدالت
اجتماعی ،تعادل اکولوژیکی به این معنا که منابع زیست بوم با آگاهی کامل از ظرفیتهای اکوسیستمها و محدودیتهای آنها
برای نسل حاضر و نسل آینده مورد استفاده قرار گیرند.
در واقع این نگرش متفاوت و متمایل به فرهنگ در توسعه پایدار ،معتقد است که هیچ مدل جهانی توسعه ،به پایداری در
تمامی ابعاد برای همه جوامع منجر نمیشود و توسعه یک فرایند چندبعدی و مجادلهای است که از یک جامعه به جامعه دیگر
و از یک بافت به بافت دیگر متفاوت است .از آنجا که نگرشهای قبلی نتوانستهاند بین رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی آشتی
برقرار کنند ،نیاز به نگرشهای جدید برای برقراری آزادی و عدالت در تنش میان فرد و جامعه ضروری است و محدودیتهای
رشد و پایداری در برقراری ارتباط بین هر جامعه و محیط فرهنگی و فیزیکی او اجتنابناپذیر است ( Servaes et al.,
.)2012
پایداری که در گذشته بیشتر بر جنبه محیطی تمرکز داشته است ،حال به سمت کاهش فقر و مشارکت جامعه محلی در
توسعه گردشگری توجه دارد .مشارکت جامعه محلی مستلزم فراهمسازی ابزارهایی است که مردم محلی از طریق آنها به
افزایش و بهبود فرصتهای گردشگری پاسخ دهند ( .)Zargham Broujeni, 2013اما ظهور مفهوم گردشگری پایدار به
اواخر دهه  80میالدی و همزمان با نمایان شدن اثرات منفی گردشگری انبوه و لجامگسیخته در مقاصد گردشگری و محیط
زیست آن مناطق بازمیگردد که از آن بعد به دلیل اهمیت موضوع تبدیل به پارادایم غالب و جدید صنعت گردشگری شد .باتلر
صاحب نظر برجسته مطالعات گردشگری ،گردشگری پایدار را گردشگری تعریف کرده که «بتواند در یک محیط ،در زمان
نامحدود ادامه یابد و از نظر انسانی و فیزیکی به محیط صدمه نزند و تا بدان حد فعال باشد که به توسعه سایر فعالیتها و
فرآیندهای اجتماعی لطمهای وارد نکند».
لذا گردشگری پایدار آن نوع از گردشگری است که بتواند توسعه پایدار را تسهیل کند .در سال  1995که نخستین
کنفرانس جهانی گردشگری پایدار در شهر مادرید برگزار شد نکات مهمی نیز در بسط این مفهوم مطرح شد ،از جمله اینکه:
 توسعه گردشگری باید براساس معیارهای پایداری باشد .بدین معنا که مسائل اکولوژیکی در بلندمدت ،مسائل اقتصادی و
تعهدات الزم نسبت به جنبههای اجتماعی و اخالقی باید رعایت شود.
 ماهیت پایداری گردشگری مستلزم محیطهای طبیعی ،فرهنگی و انسانی است.

 گردشگری باید جنبههای فرهنگی ،ارزشی و عناصر سنّتی جوامع محلی را مدنظر داشته باشد.
در کنگره جهانی توسعه پایدار در سال  2002در تعریف گردشگری پایدار به حفاظت از محیط زیست ،حفظ منابع و
میراث فرهنگی و حرمت و احترام به جوامع اشاره شده است .بنابراین گردشگری پایدار باید با سیاست مشخص به اجرا درآمده
و بتواند توسعه همهجانبه جغرافیایی را تضمین نماید .گردشگری پایدار برای کارایی باالتر در این زمینه دارای اصولی میباشد
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که هماهنگ کننده اهداف و راهکارهای عملی میباشد .اصول گردشگری پایدار را میتوان به شرح زیر بیان نمود
(:)Lumsdone, 2001: 378
 .1استفاده از ماهیت پایدارگونۀ منابع :حفظ و استفاده از منابع (طبیعی ،اجتماعی و فرهنگی) بسیار حائز اهمیت است و به
معنای تجارت دراز مدت میباشد.
 .2حفظ تنوع :حفظ و ارتقای تنوع طبیعی ،اجتماعی و فرهنگی برای پایداری دراز مدت گردشگری اهمیت ویژه دارد و پایگاه
انعطافپذیری را برای گردشگری به وجود میآورد.
 .3برنامهریزی :بسط و توسعه گردشگری که وارد یک چارچوب برنامهریزی راهبردی محلی و ملی شده و تأثیرات محیط زیست
را مد نظر قرار میدهد ،پایایی دراز مدت گردشگری را افزایش میدهد.
 .4مشارکت اجتماعهای محلی :مشارکت کلی اجتماعهای محلی در بخش گردشگری نه تنها به نفع خود آنها و محیط است
بلکه نوع تجربه گردشگری را بهبود میبخشد.
 .5مسئولیت بازاریابی صنعت گردشگری :از آنجا که بازاریابی ،اطالعات کاملی را در اختیار گردشگران قرار میدهد ،نه تنها
سبب افزایش احترام نسبت به محیط فرهنگی ،اجتماعی و طبیعی نواحی دیدنی میشود ،بلکه رضایت مشتری را نیز افزایش
میدهد.
مطابق آنچه از مفهوم توسعه پایدار برمیآید ،برنامهریزی در ورای نسلها یکی از الزامات توسعه پایدار است .اینگونه
برنامهها باید طوری طراحی و اجرا شوند که نسلهای متفاوت بتوانند در مراحل مختلف آن مشارکت کنند .این برنامههای
فرازمانی یا فرانسلی که دوره اجرا و تکمیل آنها از دوره حیات یک نسل بیشتر است ،باید امکان تجدید نظر ،اصالح و بازسازی
خود را داشته باشند بهعبارتی باید قابلیت یادگیرندگی داشته باشند ( .)Malekifar, 2013واژه آیندهپژوهی به انواع مطالعات
مربوط به آینده اطالق میشود .این مطالعه ،پیچیده و در عین حال عمومی است و گستره آینده را در خصوص مطالعه آینده
ممکن دربرمیگیرد.
آیندهپژوهی مجموعه فعالیتهایی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل منابع ،الگوها ،و عوامل تغییر یا ثبات ،به تجسّم
آیندههای بالقوّه و برنامهریزی آنها میپردازد .آیندهپژوهی بیان میکند که چگونه از واقعیتهای متغیر امروز ،فردا ایجاد خواهد
شد به عبارتی وظیفه او شناخت فردا است مستقل از آنکه چگونه از آن بهره برداری شود ( Esmaeilian et al, 2015به
نقل از  .)JRC-IPTS, 2008به اعتقاد گروهی از آیندهپژوهان «جهان در سال  2020و فراسوی آن ،ماهیتا یک جامعه فرهنگی
خواهد بود و محور رقابتهای جهانی نیز از رقابتهای اقتصادی -نظامی به رقابتهای فرهنگی منتقل خواهد شد»
( .)Malekifar, 2013معنای این عبارت ،این است که هر ملتی که ذخایر غنیتری از فرهنگ داشته و عالوه بر آن ،توانایی
اخذ گزارههای الزم از آنها یا پتانسیل ذخایر خود به توانمندیهایی مورد نیاز جامعه (فناوری نرم) را داشته باشد ،در آینده
میتواند فرصتهای بیشتری را در اختیار بگیرد.
بر اساس تعریفی که بیکر 1از توسعه پایدار ارائه میدهد« ،توسعه پایدار به بررسی آیندههای بدیل و انتخاب پایدارترین
آنها اشاره دارد» ( ،)Zovko, 2013رابطه آیندهپژوهی و توسعه پایدار را بیش از بیش مینمایاند .آیندهپژوهی ،باعث نهادینه
شدن و حاکمیت توسعه پایدار شده و با اتصال به فرآیند خطمشیگذاری ،فرصتهای جدیدی ایجاد میکند ( ;Sedlacko
 .)Gjoksi, 2010در کلیترین سطح ،هدف آیندهپژوهان ،تالش برای تبدیل جهان به مکانی بهتر برای زندگی ،سودرسانی به
مردم و حفظ و گسترش آن دسته از ظرفیتهای کرة زمین است که به پایداری حیات در آن کمک میکنند.
البته با توجه به اهمیت و نقش فرهنگ در عصر جدید ،بُعد فرهنگی نیز یکی از ابعاد مهم آن محسوب میشود .پس
نشانهشناسی فرهنگی 2نیز در دیدگاه آیندهپژوهی نقش دارد .از آنجا که شهرها نیز واجد هویت کالبدی میباشند و این مورد
بهخصوص در شهرهای سنّتی ایرانی نیز مشهود میباشد ،نشانهشناسی به عنوان ابزاری تأثیرگذار در شناسایی مؤلفههای هویت
. Baker, Susan
.Cultural Semiotics
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کالبدی شهر ایرانی واجد اهمیت است .همچنین میتوان توجه به مؤلفههای هویت کالبدی شهر ایرانی و در راستای آن،
نشانهشناسی را گامی در جهت آیندهپژوهی توسعه گردشگری پایدار دانست .با توجه به مفاهیم و نظرات بیان شده میتوان
ساختار کلی تحقیق را به صورت شکل 1ارائه نمود:
توسعه پایدار

گردشگری پایدار

شاخصههای معنایی

سیمای شهر ایرانی
شاخصههای کالبدی
نشانه
ادراک محیطی

مؤلفههای هویتی شهر ایرانی

سیمای شهر

فرهنگ

نشانهشناسی شهری

نشانهشناسی شهری به عنوان ابزار تأثیرگذار مؤلفههای هویت کالبدی شهر ایرانی
نشانهشناسی ،گامی جهت آیندهپژوهی توسعه گردشگری پایدار
شکل -1روند تحلیلی جایگاه «نشانهشناسی شهر ایرانی» در گردشگری در راستای برنامهریزی شهری و توسعه پایدار

روش تحقیق:
روشی که در این پژوهش به کار گرفته شده با توجّه به کنکاش در توسعه گردشگری پایدار و هویت کالبدی شهر ایرانی به
صورت توصیفی -تحلیلی است .این پژوهش در مرحله اول با مطالعات اسنادی و کتابخانهای به بررسی ادبیات موجود و تدوین
چارچوب نظری تحقیق میپردازد .جمعآوری اطالعات به صورت میدانی -اسنادی میباشد .در مطالعات میدانی به کلیّت
ساختار شهر ایرانی (که متأسفانه در شهرسازی امروز مورد بیتوجّهی قرار گرفته است و یکسانسازی در چهره شهرهای امروز
ایجاد شده) توجّه شده است .مؤلّفههای هویت کالبدی شهر نیز به عنوان پارامترهای اصلی برای توسعه گردشگری پایدار مورد
بررسی و تحلیل قرار گرفته اند .لذا متغیر مستقل تحقیق با توجه به موضوع پژوهش ،گردشگری پایدار و متغیر وابسته نیز ادراک
محیطی است .در این راستا توجه به مفهوم نشانهشناسی شهری و به تبع آن توجه به مؤلفههای هویت کالبدی شهر به عنوان
ابزاری برای توسعه گردشگری پایدار در نظر گرفته شدهاست .در مرحله بعد ضمن تحلیل مطالعات صورت گرفته به ارائه مدل
پیشنهادی در راستای توجه به گردشگری پایدار با استفاده از ابزار پیشنهادی (نشانهشناسی) پرداخته میشود.
بررسی متغیرهای کیفی تحقیق:
متغیر  -1ادراک محیطی و تأثیرگذاری محیط اجتماعی و محیط کالبدی:
تعاریف گوناگونی از محیط کالبدی ارائه شدهاست .به طور مثال جان لنگ1برای محیط تقسیمبندی زیر را ارائه میکند:
محیط کالبدی شامل محیطهای زمینی و جغرافیایی ،محیط اجتماعی شامل نهادهای متشکل از افراد و گروهها ،محیط

Lang, Jon
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روانشناختی شامل تصاویر ذهنی مردم و محیط رفتاری مجموعه عواملی است که فرد به آن واکنش نشان میدهد ( Lang,
 .)1995را پاپورت 1محیط را حاصل برقراری ارتباط معنادار میداند؛ «محیط ممکن است به عنوان یک سری از ارتباط -بین
اشیاء و اشیاء ،اشیاء و مردم ،و مردم و مردم -دیده شود .این ارتباطات منظم هستند .آنها دارای الگو و ساختار هستند».
( .)Rapoport, 1977جان پارکینسن 2محیط را حاصل برقراری تعامل میان افراد و مکان کالبدی میداند و معتقد است:
«محیط ساخته شده چیزی بیش از ساختمانها را دربر میگیرد .این امر نتیجه تعامل بسیار پیچیده میان مردم و مکان است».
بنابراین میتوان گفت محیط زیست از طریق روابط فضایی و مفهومی ،به طور مستقیم و غیر مستقیم میتواند بر نظام ارتباطات
تأ ثیر گذارد و آن را بیان نماید .همچنین فضا همراه آداب و رسوم و تعهدهای اجتماعی ،تثبیتکننده رفتار انسان است و تا
ال خنثی خواهد داشت .بدین ترتیب با رعایت خواستها و
زمانی که فضا از هدف فرهنگی خاصی متأثر نباشد نمودی کام ً
نیازهای اجتماعی مردم -در حیطه فرهنگ و خرده فرهنگ محلی -در طراحی شهرها میتوان فضاها را به گونهای طراحی کرد
که منجر به تقو یت تعامالت اجتماعی میان افراد شود و به تبع آن محیط اجتماعی و کالبدی سرزندهتر و پویاتری برای ساکنین
فراهم آورد ( .)Nasr, 2016: 59بنابراین می توان با رویکردی به تأثیرگذاری محیط اجتماعی و محیط کالبدی ،به گردشگری
پایدار به عنوان راهکاری برای توسعه پایدار در شهرهای کشور اندیشید .از آنجا که ادراک ،فرآیندی هدفمند است و از طریق آن
انسان ،داده های الزم را بر اساس نیازش از محیط پیرامون خود برمیگزیند ،میتوان گفت فرآیند ادراک همواره با شناخت
انسان از محیط همراه است .لذا آنچه به عنوان تصویر از شهر ایرانی در ذهن گردشگر میباشد در واقع مؤلفههای هویتی است
که کالبد شهر ایرانی را به وجود آورده و به آن معنا داده است.
متغیر -2ادراک محیطی و شکل شهر:
فرهنگ ،سیاست ،اقتصاد ،مذهب ،روشهای ساخت و مصالح ،مفاهیم زیباییشناسانه و یا رفتارهای انسانی و سکونتی
برخی از عوامل تأثیرگذار بر شکل شهر هستند .این عوامل به تنهایی یا توأم و با اولویتهای مناسب بر شکل شهر تأثیر
میگذارند .الگوها و تمهیدات اقلیمی به صور ت پویا و انعطاف پذیر ،به طوری که کمترین محدودیت را برای سایر عوامل ایجاد
کند در شکل شهر ایرانی و تصویر ذهنی شهر تأثیرگذارند .آنچه به عنوان الگوی اقلیمی مطرح میشود ،فرم و فضا را به صورت
ماهیت کامل و نمایش نهایی ساختمان ارائه نمیکند .این الگوها معنی اقلیمی داشته و قابل تطابق با سایر نیازهای انسانی
خواهند بود ( .)Nasr, 2016: 60محیط ساخته شده نیازهای زیستشناختی انسان ،مثل سرپناه؛ نیازهای آدمی ،همچون
نیازهای شناختی از طریق دسترسی به فرصتهایی برای رشد؛ و نیازهای زیباشناختی را از طریق زیبایی صوری (فرمال) ،تأمین
میکند .در شکل 2ارتباط مؤلفههای گوناگونی که به شکل شهر و تصویر ذهنی شهروند از شهر میانجامد ،بیان شدهاست.






اجزا و عناصر سازنده شکل شهر
نحوه ترکیب عناصر و اجزاء شهر
عامل زمان
عناصر زیبایی شناسی
معنای فضا






قابلیت تداعی معنا
قابلیت ایجاد تصویر ذهنی
ایجاد حس هویت مکان
هویت شهری

تصویر ذهنی شهر؛ ذهن شهروند

شکل -2ادراک و شکل گیری تصویر ذهنی از شهر در ذهن شهروند ()Nasr, 2016: 61

متغیر  -3معنا و هویت شهر:
«معنی» 3یعنی این که شهر تا چه اندازه می تواند به وضوح درک شده ،از نظر ذهنی قابل شناسایی باشد و ساکنانش ،آن را
در زمان و مکان به تجسم درآورند و تا چه اندازه آن ساختار ذهنی با ارزشها و مفاهیم جامعه در ارتباط است .یعنی انطباق
1

Rapoport, Amos
Parkinson, John
3 Sense
2
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محیط با تواناییهای احساسی و ذهنی و ساختارهای فرهنگی ( .)Lynch, 1997: 152به زعم لینچ ،سادهترین شکل بیان
معنی در خصوص مفهوم این واژه کلی ،هویت است؛ در واقع معنی یک محل یعنی حدی که شخص میتواند یک مکان را به
عنوان مکان متمایزی از سایر مکانها شناخته و یا بازشناسی نماید .معنیدار بودن را میتوان از طریق بهبود بخشیدن توانایی
انسان در درک واضح مکان و برقراری ارتباط و پیوند اجزای آن مکان افزایش داد ( .)Behzad-far, 2007: 38سیمای شهر
به مثابه نظامی از نشانهها قادر به پیامرسانی در زمینههای گوناگون است .این مفهوم مسئولیت انتقال معانی نهفته در متن شهر
را به عهده دارد و از طریق نظام نشانهای خود ارزشها را به بیننده منتقل میکند .از آنجا که نشانهشناسی میتواند به عنوان
هدف در گردشگری پایدار مطرح باشد لذا در این نوشتار به بحث نشانه نیز پرداخته میشود.
از طرفی باید توجه داشت ساختار شهرها برآیند تفکرات و جهان بینی ملل و تمدّنها هستند .سیمای کالبدی و مکانهای
شهر ماازای ساختارهای ذهنی ساکنان آن و یا مشخصکننده روش فکری آنها هستند ( .)Stringer, 1975همچنین توجّه به
این نکته نیز ضروری است که نمادها و نشانه ها وسیلههای بالقوه برای رساندن معنا هستند ( Madani Pour, 2000:
 .)102اهمیت و ضرورت حضور نمادها در شهر به حدی است که کوین لینچ وجود شبکهای از نمادها را جهت ایجاد خوانایی
در شهری ضروری میداند ( .) Lynch, 1960تأثیر نشانه بر سیمای شهر عالوه بر هویت ،تنوع است که آن را از بی حالتی و
یکنواختی که پسندیده طبع آدمی نیست در میآورد .بهکارگیری نشانهشناسی به مثابه ابزاری برای تحلیل و ارزیابی هویت،
استعارهها و داللتهای تصریحی و تلویحی در ساختار شهر ،نمودی از کاربرد نشانهشناسی شهری است ( ;Majedi
 .)Zarabadi, 2011: 49برخی فضاها و عملکردهای شهری میتوانند موجد خوانایی شهر و تمایز آن شده و بیانکننده
هویت ملی و برانگیزاننده احساس غرور در مردم شهر باشند .برای تداوم ارزشی این عناصر باید ابزارهای هویتدهنده و
روشهای نوینی در نظر گرفت تا آنچه باقی مانده است به صورت دائمی و کارا حفظ شود (.)Behzad-far, 2007: 50
یافتههای تحقیق:
 -1امروزه در شهرهای سنّتی ایران ،بر اثر توسعه مداوم اما پراکنده و بیسازمان شهرها ،الگوی سازمان فضایی شهر و هویت
اصلی آن دگرگون شده است  .همچنین قطع تداوم فرهنگی در ایجاد پیوند عملکردهای شهری و به ویژه مجموعههای تاریخی
به مرور خدشه وارد آورده است .همچنین شالودههای نمادین و نشانههای شهری نیز مورد بی توجّهی قرار گرفتهاند .اما باید
توجّه داشت که حس هویت مردم و ریشهدار بودن در محیط کالبدی شهرها رقم میخورد.
 -2همچنین این نشانهها را می توان در محیط شهری به عنوان عناصر هویتی مشاهده نمود که در شهرهای مختلف این عناصر
دیده می شوند و در هویت کالبدی شهرها تأثیر دارند .شاخصهای تعیینکننده در هویت کالبدی شهر را میتوان مؤلفههای
طبیعی ،مصنوعی و انسانی برشمرد (.)Nasr, 2013
 -3استخوانبندی شهر مجموعهای است مرکب از ستون فقرات و شبکهای بههمپیوسته از کاربریها و عناصر مختلف شهری که
شهر را در کلیت آن انسجام میبخشد و تار و پودش در همه گستره شهر تا انتهاییترین اجزای آن یعنی محلههای مسکونی
امتداد مییابد .این مجموعه مبیّن ویژگیها و خصوصیات کلی شهر است و شامل عوامل مصنوع (مساجد ،کلیساها ،کاخ ها و
دیوارها و حصارها) و عناصر طبیعی (کوهها ،تپهها ،رودخانه ،ساحل دریا و پوششهای گیاهی انبوه و نظایر آن) است .عناصر
استخوانبندی شهر که همان شبکه نمادین شهر را تشکیل میدهند ،ابزارهای هویتدهنده و نقاط عطفی در شهر هستند که با
سازمان فضایی خاص خود در ایجاد خاطره ذهنی از شهر و خوانایی آن به کار میآیند ( .)Hamidi, 1997رودها ،دریاچهها،
پوشش گیاهی و گونههای جانوری مختص نقاط ویژه و سایر عوامل طبیعی که به عنوان نماد اصلی یک شهر در میآیند و خود
را به عنوان عناصر اصلی هویتبخشی در شهر معرفی میکنند ،نقش مهمی را در شناخته شدن شهر و ساکنین آن ایفا
مینمایند .عالوه بر عناصر طبیعی که نمود ظاهری از یک شهر را نمایش میدهد ،ساختمانها ،شبکه راهها ،فضاهای عمومی،
عناصر تکمیلکننده فضا همچون مبلمان شهری و به طور کلی محیط مصنوع در صورت هویتدار بودن قادرند منظر و سیمای
متفاوتی را از کالبد هر شهر به نمایش گذارند .بنابراین هویتبخشی به این ابعاد ،بایستی هماهنگ و متناسب با فرهنگ و
اعتقادات ساکنان شهر باشد.
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 -4با توجّه به مطالب گفته شده ،ضرورت بیان مؤلفههای هویتی و شکلی در شهرهای ارزشمند کشور مشخص است .بنابراین
مدلی برای این موضوع تدوین گردیده است که در ادامه به آن پرداخته میشود .قابل ذکر است که توجّه به مقوله «هویت» و
«حیاتبخشی» برای گردشگری پایدار و به تبع آن توسعه پایدار در شهر ایرانی ضروری میباشد .آنچه شهرهای ایرانی را واجد
ارزش مینماید ،هویت آنهاست .در (جدول« )1مؤلفههای هویت کالبدی شهر» بیان میشود ،پیشنهاد گردیده است.
جدول  -1مدل «مؤلفههای هویت کالبدی شهر» ()Nasr, 2016: 80
مؤلفههای هویت شهر
جایگاه کلی طبیعی (طول و عرض جغرافیایی آن شهر و شاخصهای وابسته)
مؤلفه های ساختاری جغرافیایی (توپوگرافی ،هیدروگرافی و شاخصهای وابسته)
مؤلفههای طبیعی هویت شهر

مؤلفه های ساختاری طبیعی (رود و درهها)
مؤلفههای حوزهای و ساختی طبیعی (تنوع خاک ،پوشش گیاهی ،سرریز حوضهها)
مؤلفههای نقطهای (چشمهها ،تپهها و )...
مؤلفههای نقطهای خطی (مسیر آب و مشابه)
منظر عمومی :کلیت فرم شهر با دید پرنده (خطی -شطرنجی ،شعاعی یا ارگانیک)
عناصر خطی -ساختاری شاخص :خیابانهای اصلی ساخت شهر

مؤلفههای مصنوع هویت شهر

شاخصهای کانونی و نقطهای شهری :میادین ،دروازهها ،پارکها و ...
شاخصهای خطی -نقطهای تاریخی و کالبدی :کاخها و بازار و ...
تکبناهای شاخص شهری
تودهها ،حوزه ها و فضاهای شاخص شهری :محالت قدیمی شهر قدیم ،مجموعه ساختمانهای
مسکونی و نظیر اینها
تبار و نیاکان

مؤلفههای انسانی هویت شهر

اوضاع دینی و مذهبی
آداب و رسوم
زبان

 -5بر طبق جدول  ،1مؤلفههای تأثیرگذار بر هویت کالبدی شهر را میتوان در سه دسته تقسمبندی نمود که هر یک از این
مؤلفهها به عنوان نشانهای در کالبد شهر میتواند مطرح باشد:



مؤلفه های طبیعی هویت شهر :هر شهر از جایگاه ویژه طبیعی برخوردار است که آن را از سایر شهرها متمایز میکند.
ویژگیهای بستر طبیعی هر شهر ،بخشی از هویت شهر را به تصویر میکشد که در قالب هویت طبیعی قابل تعریف است.
مؤلفههای مصنوعی هویت شهر :به صورت ساختاری -کالبدی در الیههای مختلف زمان بر هویت شهر تأثیر دارند و شامل
عواملی هستند که در طول زمان بر اجزاء مصنوع شهر تأثیر میگذارند.

 مؤلفههای انسانی هویت شهر :متأثر از آداب و رسوم و عقاید و سیره زندگی ساکنان هر شهر است.
 -6در ایجاد هویت در فضاهای شهری ،در فضاى جدید باید مؤلفههای کالبدی و فرهنگی را مد نظر قرار داده به گونهای که
توان ایجاد حس تعلق خاطر در ساکنان جدید را داشته باشد.
بحث و آزمون فرضیه:
فرضیه اول :بررسی ساختار شهر ایرانی برای توسعه پایدار شهر الزم است.

مقر شهر که همان نشستگاه شهر است ،مکانی است که به مقتضای توپوگرافی محل به اشغال انسان ها در آمده و نطفه
شهر همان جا تکوین یافته ،ریشه دوانده و باالخره توسعه پذیرفته است ( .)Farid, 1992: 51چنانچه ذکر گردید هویت
مکانی بخشی از زیر ساخت هویت فردی انسان را تشکیل میدهد .حال اگر هویت شهری را جنبه خاصتری از هویت مکانی به
شمار آورد ،میتوان گفت عناصر و عوامل مؤثر در ایجاد هویت یک مکان ،میتوانند زمینهساز ایجاد بخشی از هویت فردی افراد
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گردند .این عوامل متنوع بوده و از ریختشناسی شهر تا ابعاد فرهنگی و اجتماعی را شامل میشود .بنابراین با توجه به مبانی
توسعه پایدار و همچنین برنامهریزیهایی که برای توسعه پایدار شهرها صورت میگیرد ،میتوان گفت جایگاه ساختار شهر
ایرانی را برای توسعه پایدار نمیتوان درنظر نگرفت.
فرضیه دوم :توجّه به مؤلفههای هویت کالبدی شهر ایرانی به عنوان نشانهشناسی شهری برای توسعه گردشگری پایدار مؤثر
خواهد بود.
چنانچه گفته شد «هویت» در ادراک محیطی شهر تأثیر به سزایی دارد .لذا آنچه به عنوان تصویر از شهر در ذهن شکل
میگیرد رابطه تنگاتنگ با مقوله «هویت» دارد .در جدول شماره  1مؤلفههای طبیعی ،مصنوعی و انسانی هویت شهر بیان
گردید .میتوان با شناسایی هریک از مؤلفه های هویتی کالبدی در شهرها یه ویژه شهرهای ایرانی ،به جذب گردشگر برای آن
منطقه کمک نمود .به بیانی دیگر میتوان گفت شناسایی نشانههای هویتی شهرها میتوانند در گردشگری پایدار و به تبع آن
توسعه پایدار مؤثر باشد.
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها:
امروزه در اکثر جوامع شهری توجه به توسعه پایدار مورد تأکید میباشد و دیدگاهها و روشهای مختلفی برای آن ارائه شده
است که بر حسب شرایط هر جامعه میتوان از آن استفاده نمود .در واقع ظهور پایداری و توسعه را میتوان وابسته به عوامل و
زمینههایی دانست که در این میان گردشگری پایدار نقشی قابل توجه دارد .برای آشنایی با مفهوم گردشگری پایدار ابتدا باید با
خاستگاه آن که «توسعه پایدار» است ،آَشنا شد ،چرا که گردشگری پایدار حاصل تالش در دستیابی به توسعه پایدار است .در
واقع پایداری نیازمند شناسایی ساختارهای مناسب و مؤثری است که بتواند شرایط الزم را برای تحقق پایداری در کل جامعه
فراهم آورد .یکی از ساختارهای مناسب برای این امر را میتوان گردشگری پایدار دانست .برای مؤثر بودن گردشگری پایدار
ابزارهای مختلفی می توان در نظر گرفت .اما بسته به موقعیتی که شهر در آن قرار گرفته است و بسته به مؤلفههای هویت
کالبدی شهرها میتوان از نشانهشناسی به عنوان ابزار مؤثری در زمینه گردشگری پایدار در راستای اهداف توسعه پایدار شهری
بهره گرفت .در تحقیق حاضر مسأ له اصلی ضرورت توجه به ساختار شهر ایرانی برای توسعه پایدار بوده که در این راستا توجه به
مؤلفههای هویت کالبدی شهر ایرانی به عنوان نشانهشناسی شهری برای توسعه گردشگری پایدار مؤثر خواهد بود .در واقع هدف
این پژوهش پاسخ به این سؤال بوده است که گردشگری پایدار چگونه میتواند به فراهم سازی ابزار توسعه منجر شود و چگونه
میتوان از پتانسیلهای ارزشی شکل شهر ایرانی در راستای توسعه گردشگری پایدار استفاده نمود .بنابراین با توجه به نتایج
تحقیق میتوان پیشنهادهای زیر را ارائه نمود:




کشور ایران دارای شهرهایی است که با معماری و شهرسازی سنّتی ،واجد مفهوم هویت در کالبد خود میباشند .هویت
کالبدی شهر ایرانی را میتوان در مجموع مؤلفههای تأثیرگذار طبیعی ،مصنوعی و انسانی دانست که به شهر معنا
بخشیدهاند .شکل شهر ایرانی و مؤلفههای هویتبخش آن برای جذب گردشگر بسیار تأثیرگذار است.
بای د دانست که گردشگری پایدار ،فرهنگ جوامع میزبان را تخریب نمیکند ،بلکه از طریق آموزش و برخوردهای
سازماندهیشده ،احترام به اصالتهای فرهنگی را تشویق میکند؛ موجب افزایش کیفیت و حفاظت از منابع طبیعی که
برای گردشگری اساسی مستند میشود.



توسعه پایدار در گردشگری بسیار اهمیت دارد زیرا سرمایه اصلی این صنعت محیطهای طبیعی ،میراث تاریخی و الگوهای
فرهنگی مناطق مختلف است .اگر این منابع ضایع شوند دیگر قادر نخواهند بود جهانگردی را جذب کنند.



در همین راستا آیندهپژوهی در شناسایی و معرفی پتانسیل بازار گردشگری ،تدوین مقررات حفظ هویت فرهنگی و
حراست زیست محیطی ،توسعه زیرساخت ها و آموزش عمومی و مهارتسازی نیروی انسانی ضروری میباشد.
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