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چکیده

بافت های تاریخی به عنوان هسته های شکل گیری و توسعه جوامع بشری در طول تاریخ در میراث فرهنگی و بازتاب منظر 
بومی اهمیت ویژه دارند. در دهه های اخیر همزمان با توسعه صنعت گردشگری این بافت ها از نقشی دیگر در حیات شهر 
بهره مند شده و به عنوان مقاصد گردشگری تأثیر مهمی در زندگی اقتصادی امروز شهرها دارند. تضارب اهداف در توسعه 
صنعت گردشگری از یکسو و احیا و بازنمایی ارزش های فرهنگی و منظر بومی در این بافت ها از چالش های پیشرو در 
برنامه های احیا و مرمت بافت های تاریخی به  ویژه در کشورهای در حال  توسعه به شمار می رود. بافت های تاریخی شهرهای 
مراکش نمونه بارزی از این تقابل است. احیا و مرمت بافت تاریخی شهر اصیله که با هدف "حفاظت از بافت کهن با اعطای 
نقش عمده به گردشگری" صورت گرفته و به  تبع آن منظر بومی بافت تاریخی شهر اصیله در ابعاد مختلف چه مثبت و 

چه منفی، متأثر از چنین رویکردی است. 
این نوشتار به دنبال آن است تا با برشمردن سلسله راهبردها و اقدامات صورت گرفته در طرح احیا و مرمت بافت تاریخی 
شهر اصیله از یکسو و مشاهدات میدانی از سوی دیگر میزان تأثیر این اقدامات در احیا و بازنمایی منظر بومی شهر اصیله 
را مورد پرسش قرار دهد.  نتایج این بررسی نشان می دهد که برنامه بازسازی و احیا مدینه به  صورت تیغی دو لبه در 
جهاتی منظر بومی شهر را تقویت و در جهاتی نیز مغشوش کرده است. این اقدامات در بعد کالبدی به افزایش خوانایی و 
ارتقاء کمی بافت کمک کرده اما در بعد کیفی و زندگی بومی تأثیری منفی برجای گذاشته است. اگرچه مداخالت گردشگر 

پسند و فعالیت های متعاقب آن نسبت به شهرهایی توریستی تر مراکش کمتر مخرب بوده است. 

واژگان کلیدی
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مقدمه

صرفاً  استفاده های  کهن  بناهای  و  فضاها  برای  تنها  دیگر  امروز 
و  اداری  تجاری،  ارزش  بلکه  نمی شود،  گرفته  نظر  در  فرهنگی 
گردشگری نیز مدنظر است. هدف اساسی باز  زنده  سازی بافت ها و 
فضاهای تاریخی شهرها، توسعه محیط زندگی برای انسان هاست. 
اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اهداف  رویکردهای  با  هدف  این 
موردتوجه و برنامه ریزی قرار می گیرد. به طوری که در حقیقت در 
یکی  فرهنگی  ارزش های  تاریخی شهرها، حفظ  بافت های  احیای 
و  فرهنگی  مکان های  دیگر،  سوی  از  انگیزه هاست.  مهم ترین  از 
شهری  گردشگری  مباحث  در  ویژه ای  اهمیت  تاریخی  بافت های 
دارند و رابطه متقابلی میان توسعه گردشگری شهری و باز زنده 
قابل  نیز  موضوع  این  البته  دارد.  وجود  تاریخی  بافت های  سازی 
هم  دوسویه  ابزاری  عنوان  به   شهری  گردشگری  که  است   توجه 
تاریخی  بافت های  بهبود کیفیت  آثار مثبت در  ایجاد  به  می تواند 
بافت تاریخی  کمک کند و هم از طرفی منجر به آسیب هایی به 
بافت های  دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  آن  حیات  و  زندگی  که  شود 

گردشگری شهری1
باانگیزه های  شهر  به  مسافرت  از  است  عبارت  شهری  گردشگری 
تسهیالت شهری  و  امکانات  گوناگون،  پایه جاذبه های  بر  مختلف 

که در شخص ایجاد جذابیت و انگیزه می نماید )موحد، 1386(.

منظر بومی و گردشگری
منظور از منظر بومی، ابعاد مفهومی آن بخش از منظر است که حاصل 
تعامل انسان مسکون در بخشی ویژه از زمین با طبیعت و بستر شکل 
این مفهوم هر آنچه محصول رابطه رفت و  به آن است. در   دهنده 
برگشتی انسان با محیطش در طی قرن ها باشد که دیگر به  عنوان 
هویت و بخشی از فرهنگ آن خطه یا سرزمین به شمار رود، منظر 
بومی آن سرزمین است. در این تعریف منظر با ویژگی عینی- ذهنی 
خود )منصوری، 1383(؛ ) آل هاشمی و دیگران، 13۹۵( محمول تاریخ 
و گذشت زمانی است که ویژگی بومی بودن به مفهوم : منسوب به 
http://www.jasjoo.com/(بوم، اهل محل، اهل ناحیه، محلی

books/wordbook/fa(بر آن مترتب است. یافتن این ویژگی ها 
اگرچه در بستر تغییر یافته مدینه های تاریخی شهرهای مراکش 
کار آسانی نیست اما این نوشتار  با تکیه  بر مشاهدات میدانی سعی 
در شناخت و سنجش میزان توجه به آن ها در برنامه احیاء بافت 

تاریخی شهر اصیله را دارد.
بوم و فرهنگ بومی در توسعه  به اهمیت  با توجه  از سوی دیگر 
گردشگری، در سال های اخیر در جهت توجه به بافت و فرهنگ 
گردشگری  عنوان  با  گردشگری  نوعی  گردشگری،  مقصد  بومی 
مسئوالنه2 مورد توجه قرار رفته است. در این مفهوم، گردشگری 

به  اطالق می گردد که  انواع گردشگری  از  نوعی  به هر  مسئوالنه 
روش هایی با  بیشترین مسئولیت پذیری را در حوزه های مختلف را 

برای گردشگر انجام پذیرد ) همان(.
این نوع گردشگری مشتمل بر ویژگی های ذیل است :

- کم کردن تأثیرات منفی اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی
- ایجاد مزایای اقتصادی بیشتر برای ساکنان بومی و ارتقاء سطح 

رفاه در جامعه میزبان
- کمک به بهبود شرایط کاری و دسترسی به صنعت

- کمک به مشارکت ساکنان بومی در تصمیم گیری هایی که زندگی 
آنان را تحت تأثیر قرار می دهد.

و  طبیعی  میراث  حفظ  به  منظور  مثبت  مشارکت های  تقویت   -
فرهنگی با قبول تنوع در آن

از  برای گردشگران  بیشتر  لذت بخش  تجارب  به حصول  - کمک 
طریق ارتباطات معنادار با ساکنان بومی و فهم عمیق تر از مسائل 

فرهنگی، اجتماعی، محیط زیستی بومی
- تأمین تسهیالت برای گردشگران دارای معلولیت جسمی

- افزایش حساسیت گردشگران به فرهنگ جامعه میزبان، ترغیب 
احترام  به  دیگر  از سوی  پذیران  گردشگر  و  یکسو  از  گردشگران 

متقابل و ایجاد حس غرور و اعتماد به  نفس 

بافت تاریخی و منظر بومی شهر اصیله
اصیله در شمال غرب مراکش در 4 کیلومتری جنوب شهر تانژه قرار 
دارد. جمعیت این شهر حدود   30.000 نفر است و درآمد اصلی 
صنعت  ولی  بوده  کشاورزی  و  ماهیگیری  طریق  از  آن  ساکنان 

قدیمی در شهرهای کشور مراکش که به »مدینه« شهرت دارند 
و مطابق با برنامه توسعه فرانسوی کاماًل از دخل و تصرف توسعه 
میان  این چالش  از  بارزی  نمونه  مانده اند،  امان  شهری مدرن در 
اهداف توسعه ای گردشگری و اهداف فرهنگی حفظ میراث و منظر 

بومی شهرها به شمار می روند.  
بر  تأثیر گردشگری شهری  تا  این است  بر  این تحقیق تالش  در 
منظر بومی فضاهای شهری کهن شهر اصیله مورد تجزیه  و تحلیل 
قرار گیرد و آثار مثبت و منفی چنین اقدامی در بافت تاریخی مورد 
این تحقیق  درصدد پاسخگویی به سؤاالت  بررسی معرفی شود. 

زیر است : 
• گردشگری شهری چه تأثیری در احیاء بافت تاریخی شهر اصیله 

داشته است؟
• پروژه احیای بافت تاریخی مدینه از جنبه های کالبدی، اقتصادی، 
تجهیزات  و  تأسیسات  و  حمل ونقل  و  دسترسی  اجتماعی، 
شهری چه تأثیراتی در منظر بومی شهر اصیله داشته است؟
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منابع  از  یکی  عنوان  به   رشد  در حال  به  سرعت  نیز  گردشگری 
دلیل وجود آب وهوای مطبوع، در  به  است.   مهم درآمدی شهر 
کل سال گردشگران به این منطقه می آیند و در فصل تابستان نیز 
مهم ترین فستیوال3 هنری کشور مراکش در آن برگزار می شود 

.)El Harrouni, 2010(

شهری  منظر  شاخص  ویژگی های  اصیله،  مدینه  از  بازدید  طی 
به صورت زیر قابل  بیان است : 

به سایر  اصیله دارای ویژگی های مشابه و متفاوتی نسبت  مدینه 
دروازه های  شهر،  اصلی  خیابان  است.  مراکش  کشور  مدینه های 
اصلی را به هم متصل می کند و مابقی خیابان ها در جهت شمال-
به مناطق مسکونی سرویس می دهند. وجود  شرق، جنوب-غرب 
معابر باریک و درعین حال معابر جدیداالحداث با عرض بیشتر از 
ویژگی های این بافت است. قصبه شهر، دژ مستطیل شکلی است 
که از دوران پرتغالی ها به  جا مانده و در حال حاضر فضای بازی 
تنوع  است که شامل واحدهای کوچک مسکونی و تجاری است. 
سبک های معماری درون بافت شامل معماری سنتی، نئوکالسیک 
و نوساز امروزی، از دیگر ویژگی هایی است که می توان به آن اشاره 
نمود. نماهای سفید رنگ از ویژگی های شاخص این بافت است که 
درحرکت در گذرهای مدینه نقاشی های دیواری با رنگ های متنوع 
بر روی این نماهای سفید خودنمایی می کند. تزیینات ویژه درهای 
ورودی و پنجره ها نیز از دیگر ویژگی های منظر ساز بافت تاریخی 
اصیله به شمار می رود. کوچه های باریک و پیچ خورده و بازی نور 
و سایه بر کف کوچه ها و دیوار سفید خانه ها در گشایش های میان 
بافت که به خدمات محله اختصاص دارد منظر عمومی شهر اصیله 
را شکل می دهد. هم جواری با ساحل و دیوار حایل میان شهر و 
ساحل نیز در ساخت ادراک منظرین از بافت تاریخی اصیله تأثیر 

بسزایی دارد. 
در دخل و تصرفات اخیر در مجاورت گذرهای شهر تاریخی )عمدتاً 
نیازهای  پاسخگوی  که  عملکردهایی  جدیداالحداث(  گذرهای 
صنعت گردشگری است همچون کافه ها، رستوران ها و عملکردهای 
قابل   بسیار  نکته  می خورد.  به چشم  صنایع دستی  فروش  تجاری 
توجه در زمان بازدید از شهر اصلیه که در اواخر شهریورماه اتفاق 
افتاد، خلوتی بیش  از اندازه فضاها و معابر شهری بود که به چشم 
ناظرین و بازدیدکنندگان می آید. به  عبارتی  دیگر، تفاوت عمده ای 
می توان  را  دارد  مراکشی  مدینه های  سایر  با  اصیله  مدینه  که 
این چنین بیان کرد که مدینه اصیله شهری است که در آن جریان 
مؤلفه های شکل  به چشم می خورد.  بومی ساکنین کمتر  زندگی 
کوچه ها  بافت  در  می توان  را  اصیله  شهر  بومی  منظر  به   دهنده 
شهری  معابر  به  دهنده  شکل   نماهای  در  آن،  محالت  مراکز  و 
با  شهر  برخورد  در  تزیینات،  و  رنگ  تا  معماری  سبک  و  فرم  از 
بافت  در  فعال  مردمی  منظر  در  آن  از  مهم تر  و  اقیانوس  ساحل 
با  اصیله  به عنوان منظر شهری مدینه  امروزه  آنچه  جستجو کرد. 

آن روبرو هستیم حاکی از تغییراتی است که در منظر بومی بافت 
تاریخی اتفاق افتاده، این تداخل در بخش منظر مردمی و نماهای 
شکل دهنده به معابر قابل  پیگیری است. آنچه مشخص است آنکه، 
پروژه حفاظت از بافت تاریخی اصیله منجر به ایجاد تغییراتی در 
منظر بومی آن شده است. در ادامه به بررسی تأثیرات این پروژه 
پرداخت. و دالیل آن خواهیم  تاریخی شهر  بافت  بومی  بر منظر 

)تصویر 1( و )تصویر2(.

تصویر شماره 2. عکس هوایی از بافت تاریخی شهر اصیله
El Harrouni,2010 :مأخذ

تصویر 1. بافت تاریخی شهر اصیله.
.The Aga Khan Award for Architecture,1989 : مأخذ 
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به عنوان شهری موزه ای و مقصدگردشگران و ساکنین غیربومی که 
برای گذران اوقات فراغت به شهر مراجعه می کنند، مطرح است.

در جریان باز زنده سازی مدینه اصیله، المان های تاریخی و ابنیه 
مدینه مورد بازسازی قرار گرفت، عالوه بر آن توسعه زیرساخت ها 
چشم  به  شهر  در  که  است  مواردی  دیگر  از  شهری  تجهیزات  و 
پارکینگ های  و  اصالح  دسترسی ها  مدینه  سطح  در  می خورد. 
گذرهای  در  حرکت  با   .)Ibid( است  پیش بینی شده  عمومی 
شهر  سفید  جداره های  روی  بر  دیواری  نقاشی های  شهر،  خلوت 
تأثیرات فستیوال هنری  از  به  وضوح خودنمایی می کند و حاکی 
کشور مراکش و توسعه فعالیت های اجتماعی – اقتصادی است. از 
دیگر مواردی که در بافت مدینه می توان به آن اشاره کرد توسعه 
با  مرتبط  فعالیت های  که  به  گونه ای  است  فرهنگ  و  گردشگری 
و  رستوران ها  و  کافه ها  هتل ها،  احداث  نظیر  گردشگری  صنعت 

غرفه های فروش صنایع دستی و ... از موارد قابل  ذکر می باشند.

پروژه باز زنده سازی بافت تاریخی اصیله
پروژه باززنده سازی بافت تاریخی اصیله در سال 1۹78 آغاز شد. در 
این پروژه سایت های تاریخی مانند حصار پرتغالی ها، برج الکمرا4 
فضاهای  از  بسیاری  و  بازسازی  کامل  به صورت  ریسونی۵  قصر  و 
عمومی جهت عملکردهای تجاری باز زنده سازی شدند. کف سازی 
سنتی  الگوهای  مطابق  تاریخی  خانه های  و  شد  اصالح  خیابان ها 
بازسازی شدند. در سال 1۹8۹ طرح احیاء و بازسازی اصیله موفق 
با  به هماهنگی ساختمان ها  توجه  و  آقاخان شد  به کسب جایزه 
و  محلی  مهارت های  بین  متقابل  رابطه  ایجاد  و  مسکونی  بافت 
.)El Harrouni, 2010(  بیرونی  از دالیل کسب این جایزه اعالم شد
بیشتر  شهر  مدینه  بازسازی،  و  احیا  برنامه  این  درنتیجه  امروز 

تصویر 3. قصر ریسونی. عکس : سهیل اسگندرزاده،13۹۵.

تصویر 4و۵. گذرهای خلوت مدینه اصیله. عکس : سهیل اسگندرزاده،13۹۵.

تصویر 6. نقاشی های دیواری که در جداره های شهری خودنمایی می کند.
عکس : سهیل اسگندرزاده،13۹۵.
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تأثیرات پروژه باز زنده سازی بافت تاریخی اصیله بر منظر 
بومی شهر

با  اصیله  تاریخی  بافت  سازی  زنده  باز  شد  بیان  که  همان گونه 
است،  پذیرفته  صورت  گردشگری  صنعت  دادن  قرار  اولویت  در 
منظر  بر  زیادی  منفی  و  مثبت  تأثیرات  اقدامی،  چنین  درنتیجه 
به عنوان  اصیله  شهر  امروزه  است.  قابل  بررسی  مدینه  بومی 
از  توریست ها  برای  نمایشگاهی  شهری  و  گردشگری  مقصد  یک 
جذابیت فوق العاده ای برخوردار است. نکته شاخصی که با حرکت 
در گذرهای شهر به ذهن خطور می کند، فقدان حیات جمعی و 
زندگی فعال شهروندان بومی به  گونه ای که درگذشته در جریان 
بوده، است. در این شهر دیگر اثری از هویت بومی و سبک زندگی 
سنتی به چشم نمی خورد، با حرکت در معابر آن چیزی که بیش 
است  از حدی  بیش   و سکوت  به چشم می خورد خلوتی  از همه 
ناظر می آورد. برای  که در نگاه اول، شهری غیرفعال را به چشم 
توضیح بیشتر موضوع، در ادامه تأثیرات مثبت و منفی پروژه باز 
زنده سازی بافت تاریخی اصیله بر منظر بومی شهر بیان می شود. 
تا  بر فضاهای جمعی، تالش شده است  با تأکید  اگرچه در طرح 
مدینه  از  بازدید  طی  چنان که  آن   شود.  تأمین  بافت  سرزندگی 
این  از  است.  قابل شناسایی  بافت  در  مثبتی  ویژگی های  اصیله، 
موارد می توان به بهبود وضعیت و نظم بخشی به فضاهای جمعی 
اشاره کرد، به گونه ای که درون بافت، فضاهای باز جمعی مشاهده 
می شود که هم منجر به ایجاد تعامالت اجتماعی شده و هم تراکم 
بافت تاریخی را تعدیل می نمایند. از دیگر موارد شاخص بازسازی 
معابر عمومی و اصالح  کف سازی آن ها است، به منظور زیباسازی 
به  اشاره  )نوعی  مانند  موج  الگوی  از یک  فضاهای شهری  بیشتر 
اقیانوس که شهر در ساحل آن شکل گرفته نیز دارد( در کف سازی 

اغلب خیابان ها الهام گرفته شده است.
از دیگر موارد مثبت قابل  ذکر، بهبود سیمای شهری و بهبود وضعیت 

تصویر7. توجه به ایجاد فضاهای جمعی در بافت.
عکس : سهیل اسگندرزاده،13۹۵.

تصویر 8. اصالح کف سازی معابر. عکس : سهیل اسگندرزاده،13۹۵.

بازسازی خانه های در معرض تخریب  از طریق  مناطق مسکونی 
است. ساخت  و سازهای مجدد صرفاً در محدوده های محصور با 
سیاق  و  سبک  همان  به  جدید  ابنیه  امکان پذیر است.  دیوارها 
تیرها  ساخته شده اند.  پرتغالی  و  اسپانیایی  تاریخی  بناهای 
از  قسمت ها  بعضی  در  و  مسلح  بتن  جنس  از  ستون ها  و 
به وسیله  سقف ها  و   گرفته شده  بهره  آجری  باربر  دیوارهای 
رایج ترین  است.  اجرا شده  توخالی  آجرهای  و  آهنی  تیرهای 
نمای  است.   توخالی  آجر  و  بتن  دیوارها  برای  مصالح  نوع 
پوشیده شده  آهک  نهایی  روکش  با  از جنس سیمان  بیرونی 
از  قطعات چوبی  و  با طرح سنتی  کاشی های  از  عموماً  است. 
شایان ذکر  است.  استفاده  شده  بازسازی  برای  سدر  درخت 
و  بازسازی  عملیات  قابل استفاده  و  موجود  بناهای  در  است 
است  پذیرفته  صورت  سنتی  مصالح  و  روش ها  با  بناها  احیاء 

)El Harrouni, 2000 & Eunice,Nd(
تزریق  و  تاریخی  بناهای  کاربری  تغییر  اصیله،  مدینه  بافت  در 
نیازهای  به  پاسخگویی  راستای  در  هم  بافت،  به  جدید  خدمات 
روزمره شهروندان و هم در راستای پاسخگویی به نیازهای صنعت 
به  ریسونی  کاخ  به عنوان مثال  می گردد.  مشاهده  گردشگری 
استودیو  به شکل  تبدیل شده است و فضاهایی  مجموعه فرهنگی 
برگزاری جشنواره  زمان  در  گردشگران  و  هنرمندان  بازدید  برای 
بزرگ فرهنگی-هنری در کاخ تعبیه گردیده و یک آمفی تئاتر در 
فضای باز در بخش قدیمی شهر در میان دیوارهای پرتغالی، یک 
لنگرگاه در بندر موجود برای توسعه فعالیت های تجاری و درنهایت 
یک تفرجگاه ساحلی در ساحل اقیانوس بنا گردیده است. عالوه بر 
آن برخی از عملکردها نظیر کافه ها و رستوران ها در برخی از نقاط 
بافت )به ویژه در مسیرهای گردشگری( جانمایی شده اند و برخی 
اختصاص یافته  صنایع دستی  فروش  به  تجاری  واحدهای  از 
اند)El Harrouni, 2000 & Eunice، Nd(. ساخت هتل ها درون بافت 
تاریخی از دیگر اقداماتی است که به نیاز صنعت گردشگری پاسخ 
می دهد. همچنین تأمین پاره ای از امکانات شهری شامل امکانات 
اجتماعی، تحصیلی و آموزش حرفه ای از دیگر مصداق های توجه 

به نیازهای بومی است.
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تصویر ۹. تنوع معماری در بافت تاریخی. عکس : سهیل اسگندرزاده،13۹۵.

از دیگر موارد که منجر به ایجاد تأثیرات مثبت بر بافت تاریخی 
شهر اصیله شده است می توان به بهبود شبکه دسترسی اضطراری، 
ساخت و تدارک پارکینگ عمومی و ایجاد پیاده راه ها و فضاهای 
فراغتی اشاره نمود)Ibid(. عالوه بر آن برگزاری مهم ترین فستیوال 
هنری مراکش در فصل تابستان در این شهر به تقویت جلوه های 
احیای  در  مثبت  تأثیری  و  است  نموده  کمک  آن  فرهنگی 
فرهنگی  هویت  حفظ  و  صنایع دستی  به  مربوط  فعالیت های 
اصیله  که  فستیوال  همین  برگزاری  اگرچه  است.  داشته  منطقه 
را به مهم ترین مقصد هنرمندان عرب در سال تبدیل کرده است، 
خود نوعی اعتراض مردمی را در عدم بهره گیری از نیروها و منابع 
بومی به همراه داشته است )Eunice, Nd(. از طرفی دیگر برگزاری 
این فستیوال تأثیرات مثبتی در بهبود وضعیت اقتصادی ساکنین 
ایجاد کسب  وکارهای  از طریق  اقتصادی مدینه  پایه های  و رونق 
مرتبط با صنعت گردشگری داشته است.  ایجاد کاربری های جدید 
به  مربوط  تجاری  عملکردهای  کافه ها،  رستوران ها،  نظیر هتل ها، 
فروش صنایع دستی، سازمان دهی تورهای گردشگری و .... همگی 
از عواملی هستند که منجر به ایجاد اشتغال و کسب درآمد برای 

ساکنین شده و به رونق اقتصادی شهر کمک می کند.
بهبود وضعیت سایر زیرساخت های شهری نظیر شبکه آب، برق، 
مشاهده  تاریخی  بافت  در  که  است  مثبتی  نکات  دیگر  از  تلفن 
شبکه  عمومی،  روشنایی  تجهیز  عملیات  که  به گونه ای  می شود 
برق رسانی و تلفن موجب افزایش فعالیت های تجاری و گردشگری 
جمع آوری  شبکه  پیش بینی  با  آن  بر  عالوه  شده اند.  منطقه  در 
جمع آوری  سیستم  راه اندازی  همین طور  و  بافت  درون  فاضالب 
دیگر  از   .)Ibid( است  یافته  بهبود  شهری  محیط  کیفیت  زباله، 
موارد که مشاهده می گردد بهبود وضعیت تجهیزات شهری است 
با کاربری های اجتماعی، آموزشی و  به گونه ای که ساختمان هایی 

تصویر10. استقرار واحد های فروش صنایع دستی در بافت. 
عکس : سهیل اسگندرزاده،13۹۵.

تصویر11.  اختصاص کاربری های متناسب با صنعت گردشگری در بافت.
عکس : سهیل اسگندرزاده،13۹۵.

تصویر 12. ایجاد کسب و کارهای مرتبط با صنعت گردشگری.
عکس : سهیل اسگندرزاده،13۹۵.
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کسب حرفه صنایع دستی درون بافت تاریخی پیش بینی  شده است.
علی رغم وجود تمامی موارد مثبتی که در باال ذکر شد و علناً در 
راستای حفظ و احیا منظر بومی شهر اصیله گام برمی دارد، بازدید 
بازدیدکننده  از مدینه اصیله ویژگی های منفی ای را نیز در ذهن 
در  به صنعت گردشگری  اولویت  به  عبارت  دیگر  تداعی می کند. 
باز زنده سازی بافت تاریخی با وجود تأثیرات مثبت زیاد، تأثیرات 

منفی را به همراه داشته که به چند نمونه از آن اشاره می کنیم :
مهم ترین تأثیر منفی برنامه احیا بر هم خوردن منظر مردمی بومی 
شهر است. مدینه اصیله امروزه به محلی برای گذران اوقات فراغت 
بومی  افراد  خانه های  اینجا  در  است،  تبدیل شده  غیربومی  اهالی 
توسط افراد خارجی و غیربومی خریداری شده و با ایجاد تغییراتی 
قرار  استفاده  مورد  اوقات سال  از  برخی  در  تنها  که  ویالهایی  به 
می گیرند، تبدیل شده است. درنتیجه چنین اقدامی بافت تاریخی 
ماهیت حقیقی  و  تبدیل  شده  برای گردشگران  نمایشی  اثری  به 
محله دستخوش تغییر شده است. در این شهر دیگر اثری از حیات 
جمعی و زندگی فعال شهری به چشم نمی خورد، امروز گذرهای 
خلوت از ویژگی های شاخص بافت به شمار می رود. عالوه بر آن 
سازی،  زنده  باز  طرح  در  فرهنگی  قوی  رویکرد  اتخاذ  دلیل  به 
وضعیت  بهبود  به  که  کاری  فرصت های  یا  صنعتی  کارخانه های 
اشتغال جمعیت بیکار منطقه کمک نماید پیش بینی نشده است 

.)Ibid(
برای  گردشگری  جذابیت  ایجاد  بهانه  به  بومی  ارزش های  درواقع، 
افزایش درآمد کنار گذاشته  شده و  فرهنگ غیربومی به شهر تحمیل 
 شده است. از دیگر موارد قابل  ذکر، افزایش ناهنجاری های اجتماعی 
من جمله  فرهنگی-هنری  جشنواره  برگزاری  زمان  در  به  ویژه 
ناامنی، توزیع و مصرف مواد مخدر و...   از گردشگران،  کاله برداری 

تصویر 13.ایجاد اشتغال برای ساکنین. عکس : سهیل اسگندرزاده،13۹۵.

)The Aga Khan Award for Architecture,1989( .قابل اشاره است
از دیگر تأثیرات منفی که باز زنده سازی مدینه اصیله به بار آورده 
می توان به کم رنگ شدن عرصه زندگی خصوصی ساکنین، ایجاد 
الگوی  تغییر  جوانان،  میان  در  به ویژه  رفتاری  نامناسب  الگوهای 
جمعیتی  )افزایش مهاجر و کاهش جمعیت بومی( و نمایشی شدن 

زندگی مردم و آداب ورسوم سنتی اشاره نمود.
عالوه بر آن، این پروژه در بعد اقتصادی نیز تأثیرات منفی را به بافت 
تحمیل کرده است که ازجمله می توان به  افزایش هزینه زندگی، افزایش 
قیمت زمین، نوسان درآمد، ورود افراد سودجو و ایجاد مشاغل کاذب 
.)The Aga Khan Award for Architecture,1989( کرد  اشاره   ... و 

تصویر 14. نمایش شدن بافت تاریخی. عکس : سهیل اسگندرزاده،13۹۵.

تصویر1۵. کمرنگ شدن ماهیت محله و عدم پویایی آن. 
عکس : سهیل اسگندرزاده،13۹۵.
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نتیجه گیری

درنهایت مطابق با بررسی های صورت گرفته می توان بیان کرد که با 
توجه به شخصیت تاریخی و فرهنگی اصیله و موقعیت استراتژیک 
این شهر و وجود پتانسیل باالی توسعه اقتصادی- اجتماعی، پروژه 
باز زنده سازی بافت تاریخی اصیله با هدف "حفاظت از بافت کهن 
است.  پذیرفته  صورت  آن"  به  گردشگری  عمده  نقش  اعطای  با 
بزرگ  فرصت  یک  به عنوان  شهری  گردشگری  به  عبارت  دیگر 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، به عنوان محرکی در جهت مداخله 
در بافت تاریخی اصیله عمل کرده و با تأثیرگذاری بر ابعاد مختلف 
منظر بومی – همان گونه که در باال ذکر شد  – موجبات مرمت و 
احیای کالبدی بافت تاریخی را فراهم آورده است. اما همان گونه 
که بیان شد چنین اقداماتی تنها تأثیرات مثبت به دنبال نداشته 
بلکه توجه صرف به مبحث گردشگری و در اولویت قرار دادن این 
هدف در احیای بافت تاریخی منجر به ایجاد آثار مخرب و منفی 
به خصوص در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی در شهر شده است 
به  نمایشی  و  موزه ای  نگاهی  با  اصیله  در  امروزه  که  گونه ای  به  
بافت روبرو هستیم و اثری از زندگی فعال و باکیفیت شهری در 
اینکه  علی رغم  اقداماتی  چنین  درنتیجه  نمی خورد.  چشم  به  آن 
محیط مدینه بهبود یافته ولی با توجه به پیامدهای منفی حضور 
و  کرده اند  مهاجرت  شهر  از  بومی  ساکنین  بافت،  در  گردشگران 
شهر به یک اثر نمایشی تبدیل  شده به  گونه ای که دیگر اثری از 

زندگی فعال شهری در آن به چشم نمی خورد. 
زنده  باز  و  گردشگری  توسعه  میان  متقابلی  رابطه  کلی،  دربیانی 
زنده  "باز   پروژه  که  دارد  وجود  شهری  کهن  بافت های  سازی 
سازی مدینه اصیله"مصداقی است بر این مدعا. گردشگری شهری 
به عنوان ابزاری دوسویه هم می تواند آثار مثبتی به همراه بیاورد که 
درنتیجه آن موجب تجدید حیات بافت تاریخی شود و هم می تواند 

تبعات منفی به همراه داشته باشد.
تیغی  به صورت  مدینه  احیا  و  بازسازی  برنامه  اصیله  شهر  در 
نیز  جهاتی  در  و  تقویت  را  شهر  بومی  منظر  جهاتی  در  لبه  دو 
بافت کوچه ها و معابر  احیا  بعد حفظ و  مغوشش کرده است. در 
شهر و همچنین بازسازی تک بناهای واجد ارزش برنامه در جهت 
باارزش های میراثی بومی گام برداشته است. در بعد منظر  حفظ 
مردمی و زندگی بومی بافت اما برنامه احیا موجب تغییر در بافت 
جمعیتی، آداب ورسوم سنتی و زندگی سنتی جاری در بافت شده 
بافت را مغشوش کرده است. برگزاری مراسم  منظر بومی  و علناً 
فستیوال هنری ساالنه نیز اگرچه در بعد جذب گردشگر و اقتصاد 
محلی موفق عمل کرده است اما خود موجب بر هم خوردن تعادل 
فعالیتی سنتی در شهر و از میان رفتن رابطه بومی شهر با بستر و 

شهر با مردمانش شده است. 

پی نوشت

• این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی »گردشگری منظر بومی مراکش« است که در سال ۹۵ و ۹6 در پژوهشکده نظر انجام و سفر مطالعاتی آن به مقصد 12 شهر 
مراکش در شهریور ۹۵ برگزار شد.
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