
 11، شمارۀ پیاپی 1041، تابستان 2مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری، سال نهم، شمارۀ 

 

 مبناهای تاریخی مبتنی بر رویکرد بازآفرینی فرهنگدر بافت اقدامتدوین کاربست 

  1(شهر الر بیگعلی)نمونه موردی: محله قنبر
 

 طراحی شهری، گروه شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران(  کارشناسی ارشد1) 2و1زهرا اعتمادی

 مرکز تحقیقات افق های نوین در معماری و شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران(2)

zahra_201155@yahoo.com 
 نویسنده مسئول(، استادیار گروه شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران3) 4و3امیرحسین شبانی شهرضا

 آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران(مرکز تحقیقات افق های نوین در معماری و شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه 4)

amirhosein_shabani@yahoo.com 
 

 31/20/1422تاریخ تصویب:                              22/22/1422تاریخ دریافت: 

 55-07صص 

 چکیده

 ا آفرینیب. است آن محتوای و فرم کنار در فضا فرهنگی معنای بر تاکید معنای به شههرسها ی   در فرهنگی رویکرد اتخاذ

 ویکردیر با پژوهش، این. است فرهنگ منظر ا  شهر گوناگون ابعاد به بخشهی تعادل دنبال به اسها   همین بر مبنافرهنگ

 در با آفرینانه نشک در مبنافرهنگ نگاه پیوند دنبال به با آفرینانه، کاربست و شهری فرهنگ ادبیات به نگاه با ای رشهته میان

 ساکنینا   نفر 11 و بوده ای مینه نظریه پایه بر تحلیلی توصیفی رویکرد حسب بر پژوهش این. اسهت  تاریخی هایبافت

 کمک به حلیلت. گرفتند قرار یافتهسههااتارنیمه مصههاحبه در الر "بیگقنبرعلی" محله ا  مطلعین و سههاب  سههاکنین فعلی،

 حاصل هایگزاره کمک به سا یمقوله ا  سطح اولین در شد؛ انجام گانهسه هایکدگذاری و MAXQDA 2018 افزارنرم

 مهم مقوله 14 سطح دومین درسها ی  طیف مفهومی و پس ا  فشهرده  14در گام بعدی ابتدا  و مقوله 212 ها،مصهاحبه  ا 

 ییرتغ محوری،رویداد آن، حفظ به عالقه و  ادگاه به دلبستگی آمده نهایی،دستبه نهایت، مقوالت در. استشهده  حاصهل 

 جوار رد تجارت باالی رون  و رواج بومی، و جدید ساکنین اجتماعی انطباق کنار در قومی نظر ا  شنااتیجمعیت سااتار

 اقتصاد به کمک و الرستان فرهنگ یاشهاعه  جمعی، ااطرات و هویت حفظ ، آب ا  رو انه اسهتفاده  سهنت  حفظ محله،

 اهالی بین همدلی و اتحاد بافت، تاریخی هویت با ناسها گار  کاربری تغییر کالبدی، وضهعیت  ا  نارضهایتی  شههر،  فرهنگی

 ارائه داماق کاربست اسا  این بر که باشدمی "محله فرهنگی وحدت و حیات تداوم” نیز ایهسته مقوله و ساب  و سهاکن 

 .استشده

 الر ای،نظریه  مینه بیگ، محله قنبرعلیتاریخی،  هایمبنا، بافت با آفرینی شهری فرهنگ: هاکلیدواژه

                                                 
در دانشکده هنر، معماری و شهرسا ی دانشگاه آ اد اسالمی واحد نجف آباد، با . این مقاله برگرفته ا  رساله کارشناسی ارشد  هرا اعتمادی 1

 «تدوین چارچوب طراحی شهری در بافت های تاریخی با رویکرد با آفرینی فرهنگ مبنا )نمونه موردی: محله قنبرعلی بیگ شهر الر(»عنوان 
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 مقدمه .1

 و هااواسههته آر وها، با دیگر سههوی ا  و دارد، تاریخ در ریشههه سههویک ا  که عاملی عنوان به فرهنگ حضههور

 یا ل بعدی دهد،می شهکل  انسههانی اجتماع هر برای را فرد به منحصهر  ویژگی نوعی و آمیخته هم در هاانسهان  باورهای

 شهههر مناسههبات ا  ناپذیرجدایی بخشههی عنوان به همواره فرهنگی، با نمودهای و فرهنگ(. 12۳1 مامفورد،) دارد

 خنس که آنجا ولی. است شدهمی شنااته اود، به مختص فرهنگی هایبار ه و فرهنگ با شهری هر و شده محسهوب 

. مودن اشاره معاصر دوران شهری شرایط به بایسهت می شهود، می مطرح توسهعه  عامل عنوان به فرهنگ دوباره معرفی ا 

 1۷14 دهه ا  که شکلی به دهد،می قرار توسهعه  محور اقتصهاد  جریان بر نهادی عنوان به را فرهنگ آن در که شهرایطی 

 در توانمی را آن دالیل که شههدند نااواسههته سههااتار تجدید نوعی شههاهد اروپایی، شهههرهای ا  بسههیاری میالدی،

  ا اارج در ارید مراکز توسههعه ها،حومه به شهههری متوسههط طبقه مهاجرت اشههتغال، آن تب  به و صههنای  جاییجابه

بنابراین جریان فعل (. 12 ص. ،12۷1 ،اند. )باغبانیدانسته شهخصی  اودروی به وابسهتگی  و مالکیت افزایش و شههرها 

ها و سهها وکارهای متنوعی را های مختلف، ویژگیهای برآمده ا   مانها و سههااتو انفعالت فرهنگ شهههری در بافت

اسهت که مساله فرهنگ را نه فقط در تظاهرات کالبدی بلکه در هویت، معنابخشی و  یست  همراه داشهته در شههرها به  

 کند.  پایدار آن قابل تامل می

شان برآمده ا  جایگاه ااص شهرها ساکنان  یست اولیه کانون عنوان به های تاریخیبافتدر سهطح جهانی، چالش  

وکم و با تقدم و تاار در غالب کشورها ادی، سیاسی و مدیریتی بیشدر حیات شههرها در سهااتارهای فرهنگی، اقتصه   

 و شهر هویت در گذاریتاثیر و مهم نقش که باشهند می اود سهاکنان  ار شهمند  ااطرات یادآور آنها. اسهت مطرح بوده

 رااط به که قدیمی محالت و شههدند  یادی تغییرات دچار قدیمی محالت مدرنیسههم ورود با. اندداشههته اود سههاکنان

 را اود اییکار و شده فرسوده مرور به نداشتند را جدید شرایط با انطباق فرصت و توان اود قدیمی و سهنتی  سهااتار 

 هب توانمی هاآن یجمله ا  که اندشده تغییرات این به بخشیدن سهرعت  باعث  یادی شهرایط  و عوامل. دادند دسهت  ا 

. در ایران نیز (0۷ ص. ،12۳۷ لطفی، ؛10 ص. ،12۳۷ همکاران، و )پوراحمدنمود اشههاره اقتصههادی و اجتماعی عوامل

م ها و تهدیدهای عام و هسو با چالشهای تاریخی در اکثر شههرهایی که سهابقه تاریخی مستندی دارند هم ا  یک  بافت

بیشههتر  انجآهای تاریخی، در پیچیدگی مسههاله بافترو بوده و هسههتند. بهفرا  و نشههیب های برآمده ا   مینه ااص، رو

اد دار در ماهیت ذاتی ابعگیری شههرها و با وجود سهااتارهای ریشه  گردد که این گونه بافتی، به عنوان محمل شهکل می

 های نوظهور، دچارمحیطی و فرهنگی شههرها در دوره معاصهر، در مسیری متضاد با بافت  اجتماعی، اقتصهادی،  یسهت  

هها بهه معنهای افول کانون هویت بخش و    انهد و افول آن دهتوقف، تهاایر یها پس افتهادگی در جریهان رو آمهدی شههه     

  مند شهرهاست.     حیات تاریخی کنندهتعریف

 در شهههری حیات تداوم و احیاء اهداف که اسههت متأاری رویکردهای جمله ا  مبنافرهنگ شهههری با آفرینی

، در قالب فضهههاها، جام  و فراگیر معنایی در فرهنگ نقش اهمیت بر و کندمی دنبال همزمان را تاریخی هایبافت

محمدی و دیگران، اان ؛12۳۷لطفی،  ؛11 ،ص.12۳5 حناچی،. )ور دمی تأکید مفاهیم، سههها وکارهای فرهنگی موثر
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مبنا سههو، به ماهیت نگاه فرهنگرو و با توجه به دوگانه فرهنگ و بافت تاریخی، مسههاله مورد مداقه ا  یک. ا  این(12۷۷

رویکرد در شهههرسهها ی و ا  سههوی دیگر توجه به  مینه، بسههتر و ااسههتگاه فرهنگی شهههر در  و تظاهرات شهههری این

ها و الشمبنا، چتوان با نگاه فرهنگگردد. به عبارت دیگر مسهههاله این اسهههت که چطور میمقیا  بافت تاریخی با  می

ر آن های شهری پاسخی باستهای تاریخی را تعریف، تحلیل و مسهاله یابی نمود و در سههی تهدیدهای پیش روی بافت

 متصور شد.   

روند بکارگیری فرهنگ به عنوان بخشهی اسهاسهی یا ابزاری برای با آفرینی شهری در کشورهای غربی در پاسخ به    

 هایافول نمادین و اقتصههادی صههنعتی شههدن، رو داد و این موضههوع منجر به ارتقا بخش ادمات و رقابت در بخش 

 1۷۳1بار در سال (. این رویکرد، اولین2411 ،همکارانو  2لزارویک؛ 241۷ ،مکارانهو  1مرکزی شههرها شهد)ندویسین  

( در ال  مفاهیم مرتبطی مانند 2442) 0( و فلوریدا2444) 2مورد توجه نهاد سههرمایه اروپایی فرهنگ و سههنس الندری 

رو د. ا  ایندابخش قرار گرفهت کهه سهههبهک جهدید  ندگی شههههری معاصهههر را هدف قرار می    محیط نوآور و الههام 

ا   یاگسهههترده فیممکن اسهههت توسهههط ط ندیفرا نیاها هایی اسهههت که در آنفرهنگ مبنا، به دنبال مکانبها آفرینی 

ا   مان مطرح  .(1۷۷5 ،همکارانو  1)لندری شههود یبانیپشههت ایها آغا  شههده و کننده یبا سهها  ای یفرهنگ یزورهایکاتال

 اند فرهنگ را ا  مناظر گوناگون به موتورمبنا در با آفرینی تاکنون، امتدادهای مختلفی سهههعی کردهشهههدن نگهاه فرهنگ 

(، محالت 12۷2ایزدی، محوری)شهههبانی ومحرکهه بهافهت تبهدیهل نمهاینهد ا  جملهه بها رویکردههای مهاننهد رویداد            

های توسههعه در قالب بناها (، محرک12۷5 حراییان و موحد،(، شهههر االق)صهه12۷۷،همکارانمحمدی و فرهنگی)اان

( و با آفرینی مبتنی بر تقویت معانی فرهنگی بافت برآمده ا  بستر 12۷۷و فضهاهای ااص فرهنگی)هاشهمی و دیگران،  

های مهم در اسهههت. پرو ه ( که در پژوهش حاضهههر آارین مورد مورد توجه بوده12۷5)لطفی و دیگران، اجتماعی آن

، مرکز شهههر گالسههکو در همین  مان  1۷۷4ین المللی با این رویکرد در شهههرهایی مانند لیورپول در آغا  دههسههطح ب

( قابل ذکر است. با این وجود نکته قابل ذکر این 2۳2-2۳1 ،ص.1،2444جیدانیس(، بارسهلونا ) 111،ص.5،1۷۷۳گورنز)

باشهههند بنابراین، هر طرح مند میر  مینه هویتکه فرهنگ و مظاهر آن واجد ویژگی یکتایی در هآنجاییاسهههت کهه، ا  

حاضر ها، اقتضهائات و دستاوردهای منحصر به فردی دارد که پژوهش مبنا بسهته به بسهتر اود ویژگی  با آفرینی فرهنگ

 نیز ا  این موضوع مستثنی نیست.        

ی در های تاریخبافتبیش و کم  معنادار تامل شهههرنشههینی در ایران و نیز حضههور با وجود وسههعت و سههابقه قابل

مبنا، موید این موضوع است که شده در  مینه با آفرینی فرهنگهای انجاممروری بر پژوهشایرانی امرو ، سهااتار شههر  

                                                 
1. Nedučin 

2. Lazarevi´c  

3. landry 

4. Florida  

5. landry 

6. Gorenz  

7. Gdaniec  
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  اوایل ا سههابقه طوالنی مدتی ندارد و های تاریخی در مناب  فارسههیبافت های حو هپژوهشتوجه به مقوله فرهنگ در 

این دهه ای پیشهینه حداقل چهار  در کنار این موضهوع قابل رصهد می باشهد؛    به طور جدی هجری اورشهیدی نود دهه

های مفاهیم وارداتی در این عرصهه، موید ضرورت انجام پژوهش سها ی  و لزوم بومی موضهوع در مناب  انگلیسهی  بان  

 بیشتر در این عرصه است.  

 سواحل و شیرا  شههر  فاصهل  حد فار ، اسهتان  جنوب در الرسهتان  شههرسهتان   مرکزی بخش عنوان به الر شههر 

 آن مرکز ،امرو  به تا ساسانی دوره ا  پیش ا  سال، هزار سه به اش نزدیکتاریخی طوالنی سهابقه  با فار  الیج شهمال 

 جایگاه و موقعیت دلیل به الر. استبوده براوردار اقتصادی و سهیاسی  جغرافیایی، ااص موقعیت ا  قدیم، شههر  یعنی

 غربی واحلس تا بصره ا  را اود سهیاسی  حتی و اقتصهادی  تجاری، مبادالت تا بودتوانسهته  منطقه در اود اسهتراتژیک 

 سال  لزله ا  پس جدیدشهر. اسهت شهده  تشهکیل  قدیمشههر  و جدیدشههر  بخش دو ا  الر .دهد گسهترش  هندوسهتان 

 در که الر قدیمشههر . اسهت شههده نهاده بنا الر قدیمشهههر جنوب کیلومتری 1 در و شههمسهی  چهل دهه اوایل در ،122۷

 که است بخشینظام عناصر وفضاهای شااص دارای ایران، قدیم شهرهای سایر همچون است واق  شههرجدید  شهمال 

به دنبال پرسش ا  چیستی و چگونگی لحاظ نمودن کاربست اند. در پژوهش حاضهر،  نرفته بین ا  هنو  آنها ا  بسهیاری 

بیگ اجهه با بافت تاریخی قنبر علی بیگ شهههر الر، بافت تاریخی شهههر الر با مرکزیت محله قنبرعلی فرهنگ مبنا در مو

ی های تاریخی اعم ا  عرصه غنبه عنوان کانون انباشهت ااطرات جمعی سهاکنین اصیل و قدیمی شهر و دارای پتانسیل  

گیرد، تا ا  این طری  هدف قه قرار میمعمهاری، فرهنگی و هویتی و پیونهد اورده با حافظه جمعی سهههاکنان مورد مدا  

   اصلی پژوهش حاصل شود.

 روش شناسی  .2

ناات مقوله فرهنگ در سهههااتار نجهایی که در پژوهش حاضهههر رویکرد اتخاذ شهههده برآمده ا  تحلیل و شههه آا  

ی فرهنگترین بخش در اکتشهههاف معانی و ادراکات گرایانه، مهمهای تاریخی شههههر اسهههت، درک و تحلیل  مینهبافت

رپایه یا نظریه بای که با تعابیری مانند نظریه  مینهدر این پژوهش ا  روش کیفی برآمده ا  رو، شههود ا  اینمحسههوب می

شههناسههی مورد کاربرد شههود به عنوان رویکرد اصههلی روشهای به  بان فارسهی اتالق می در پژوهش نیز 1د تئوریگرند

و  2ترا شاتوسط  1۷51بار در سال  یناسهت که نخست  یدینسهبتا جد  یشهناسه  روش یاینه م نظریهاسهت.  قرار گرفته

مورد های کالن دربستن نظریه کارای به جای بهطراحان نظریه  مینه ارائه شهد.  یاینه م یهکشهف نظر در کتاب  2گلیسهر 

 دبسههها ن کند تا نظریه مناسهههب را برای توضهههیح این واقعیتواقعیت ملمو  مراجعه می های ااص به اودواقعیت

مبنا با آفرینی فرهنگروش پژوهش مبتنی بر اکتشههاف منظر ذهنی سههاکنان محله مذکور به منظور  (.12۷5 )فراسههتخواه،

 بر مراحل  یر استوار بوده است:

                                                 
1. Grounded theory  

2. Strauss 

3. Glaser  
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 مبنا و نظریه برپایهای در  مینه فرهنگ، با آفرینی فرهنگاوانش و تحلیل محتوای مناب  نظریه-1

 منظور شناسایی بستر کالبدی و انسانی پژوهشورود به میدان پژوهش به -2

 ولیهاشوندگان تدوین سااتار مصاحبه نیمه سااتار یافته، اصول ااالقی مصاحبه و شناسایی مصاحبه-2

افراد نسههبت در  یدگاهها بر دتمرکز مصههاحبه) سههااتاریافته تا رسههیدن به اشههباع نظریهای نیمهانجام مصههاحبه-0

بدی و های کال)اعم ا  رویدادها، فضههاها، ابنیه(، مولفه بط با فرهنگ ااص بافتیی نکاتی مرتشههناسهها یراسههتا

غیرکهالبهدی)میران ناملمو ( فرهنگی بافت، جسهههتجوی تجربه  یسهههته در بافت، ار یابی ادراکات فردی و   

 (بود جمعی در وض  موجود و گذشته بافت و همچنین مشکالت آن

)کارشههناسههان بافت تاریخی الر در شهههرداری و   اواهی ا  ابرگاناسههتفاده ا  نتایج مشههاهدات میدانی ونظر  -1

 نهادهای مرتبط( به عنوان مستندات تکمیلی  

 هابه منظور کدگذاری و تجزیه و تحلیل داده  MAXQDAافزارها در نرمسا ی کامل مصاحبهپیاده-5

 ها)کدگذاری با (های مناسب برای آنپیدا کردن مفاهیم و انتخاب برچسب -1

های انتخاب یک طبقه محوری، کدهایی که به کرات در ترکیهب مفهاهیم و کهدگذاری محوری)طب  شهههااص   -۳

ه و پاالیش، توسههعو  ؛ی کدها به آن مرتبط باشههندبه طوری که بقیه گرفتهها مشههاهده شههدند در مرکز قرار داده

 هر طبقه در پی آن صورت پذیرفت(بهبود 

 مبتنی بر اروجی دو مرحله قبل)کدگذاری انتخابی(ای تالش برای رسیدن به مقوله هسته-۷

 تفسیر و تحلیل نهایی-14

 محدوده مورد مطالعه .1. 2

ایابان طالقانی و میدان شهههید نصههیری و بخشههی ا  ا  شههمال:  بیگ الر در شهههرعلیقنبر موقعیت جغرافیایی محله

اهلل ایابان آیتا  شهههرق:  حاج غفوری،ایهابان میرعبدالعظیم و بخشهههی ا  ایابان  ا  جنوب:  شههههریور، 11ایهابهان   

 یکاروانسهههراهادر محله مذکور،  .باشهههدمیبخشهههی ا  ایابان حاج غفوری و هم مر  با محله آقا ا  غرب:  ای،اامنه

چنین نزدیکی به با ار معروف الر ا  دانه ها یر هممحمام یگی وقنبربمسههجد عظیم،عبدالیرنو، با رگان و مرقد م گلشههن،

 روند.ریخی این محله به شمار میار شمند تاو فضاهای 
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 . موقعیت جغرافیایی محله قنبربیگ1شکل 

 

 ویژگی میدان انسانی پژوهش   .2. 2

 یهاطرح یانمجر ینهمچنسههاکنین سههاب  محله، سههاکنین فعالی محله و مطلعین و   شههامل پژوهشمیدان انسههانی

 ت:شان ارائه گردیده اسشنااتی و سکونتیکه در جدول  یر اطالعات جمعیت اسهت  با سها ی و مرمت بافت تاریخی 

ا  انجایی که راهبرد اصههلی پژوهش کیفی اسههت و نمونه گیری مبتنی بر روش گلوله برفی انجام شههده در جدول  یر   

درصد  22لیسانس،  درصد 25درصد فوق دینلم،  12درصد دینلم،  24) ، تحصهیالت ارده مرد(ه)یک  ن و چ جنسهیت 

مجموعه قابل اعتمادی سال یا ساکن(  1۳)سابقه سکونت باالی  وضعیت سکونتو  درصد دکتری( 5فوق لیسهانس و  

      را تشکیل داده اند.

 

 مشخصات مصاحبه شوندگان .1جدول 
 شغل وضعیت تاهل وضعیت اقتصادی وضعیت سکونت سطح سواد سن جنسیت کد

 14  ن 1
فوق 

 لیسانس

سال سابقه سکونت در محله  1۳

 24در  مهاجرت به شهرجدیدو 

 سال اایر

 کارمند متاهل اوب

 دکتری 11 مرد 2

سال سابقه سکونت در محله  1۳

و پس ا  گذر ا  دوره تحصیل، 

 24الر در  مهاجرت به شهرجدید

 متاهل عالی

آ مایشگاه 

تشخیص 

 طبی

N 

Sc:1:3000 
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 شغل وضعیت تاهل وضعیت اقتصادی وضعیت سکونت سطح سواد سن جنسیت کد

 سال اایر

 شغل آ اد متاهل متوسط مهاجرت به شهرجدید لیسانس 04 مرد 2

 دینلم 0۳ مرد 0

سال سابقه سکونت در  04حدود 

مهاجرت به بخش دیگری محله و 

 های اایردر سال ا  شهرقدیم

 شغل آ اد متاهل متوسط

 فوق دینلم 12 مرد 1
ا   مان تولد تا  ساکن در محله

 کنون
 کارمند متاهل متوسط

 فوق دینلم 12 مرد 5
ا   مان تولد تا  ساکن در محله

 کنون
 کارمند متاهل متوسط

 1۳ مرد 1
فوق 

 لیسانس

مهاجرت به بخش دیگری ا  

 شهرقدیم
 متاهل اوب

کارمند 

با نشسته 

 دولت

 1۳ مرد ۳
فوق 

 لیسانس

مهاجرت به بخش دیگری ا  

 شهرقدیم
 متاهل اوب

کارمند 

با نشسته 

 دولت

 لیسانس 51 مرد ۷

سال سابقه سکونت در محله  14

 11در  شهرجدیدمهاجرت به و 

 سال اایر

 متاهل متوسط

کارمند 

با نشسته 

 دولت

 لیسانس 1۳ مرد 14
مهاجرت به بخش دیگری ا  

 شهرقدیم
 شغل آ اد متاهل متوسط

 02 مرد 11
فوق 

 لیسانس

ا   مان تولد تا  ساکن در محله

 کنون
 شغل آ اد مجرد متوسط

 02 مرد 12
فوق 

 لیسانس

ا   مان تولد تا  ساکن در محله

 کنون
 شغل آ اد مجرد متوسط

 لیسانس 11 مرد 12

سال سابقه سکونت در محله  21

 14در  مهاجرت به شهرجدیدو 

 سال اایر

 متاهل اوب

کارمند 

با نشسته 

 دولت

 دینلم 11 مرد 10
ا   مان تولد تا  ساکن در محله

 کنون
 شغل آ اد متاهل عالی

 دینلم 5۷ مرد 11

سکونت در محله سال سابقه  14

و مهاجرت به محالت دیگر 

 سال اایر 24شهرقدیم در 

 متاهل 

کارمند 

با نشسته 

 دولت

 (12۷۷پژوهش،های یافتهأاذ: )م
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 هایافته .3

 کدگذاری. 3. 3

 گام اول: کدگذاری باز. 1. 3. 3

 ی تحق یاصههل یهایهپا( و ی اولیهها )کدگذاراسههتخراج شههده ا  مصههاحبه یممفاه ینارتباط ب یانبخش به ب یندر ا 

تا  کرده جادیمقوالت مذکور ا ینب یایکنارچهارتباط جام ، کامل و  شههده یسههعپردااته شههده و ( مبنابا آفرینی فرهنگ)

کدها به صههورت  MAXQDAافزار به همین ااطر، ابتدا در نرم گیرد.شههکل  یمقوالت و طبقات اصههل این براسهها 

های به مقوله بندی بزرگتر شده وها با مقایسه و دستهبندی شدند. سنس طبقهکامل بررسهی و مرتب شهده و سنس طبقه  

 مجزا تبدیل شدند.

بندی کرده و با توجه به موضوع  یر، در مقوالت سهطح اول تامل شهده، آنها را مقایسه و ترکیب و دسته   اولدر جد

اوندی اانوادگی در مقوالت بزرگتر و گروه بر مبنای اویشهههو  مینه اجتماعی تحقی ، آن مقوالت سهههطح اول را گروه

های به کمک داده ی انجام شده،مصهاحبه  11با توجه به گسهتره پژوهش و  ای منظم شهده اسهت.   های مقولهدر اوشهه 

 مقوله  212به  های حاصههل ا  مصههاحبه با سههه گروه افراد، ا  مجموع گزاره سهها یدر اولین سههطح ا  مقوله حاصههله،

ه مقول 14 های مفهومی،سهها ی مقوالت و طیفبندی و فشههردهبا دسههتهطیف مفهومی و در نهایت   14بعد و  ایگزاره

 است.مهم در سطح دوم بدست آمده

 

 هاکدگذاری اولیه مصاحبه .2جدول 
 گزاره کد

IN-E-01-014 های مهم عزاداری محرم در الرمیرعبدالعظیم ا  کانونمسجد 

IN-C-03-010 
 نی محالت نعمتی و حیدری در دهه اول محرم برای عدم براورد باهم جهت جلوگیری های سینهتنظیم مسیر

 ا  درگیری احتمالی در گذشته

IN-E-02-045 در گذشته در الر و تخریب آن در چند سال پیش یهودیان هوجود کنیس 

IN-E-01-033 هاهای قدیمی محله و فرسودگی آنوضعیت نامناسب اانه 

IN-E-02-019  ها به پارکینگ و انبار رسیدگی به کاروانسراها و تبدیل آنعدم 

IN-C-03-03   های ار شمند تاریخی شهر و محله قنبر بیگ طی ایابان کشی اایردانها  بین رفتن بخشی ا 

IN-C-01-030 جلوگیری ا  تخریب و مرمت حمام میر و قراردادن آن مکان در معرض دید عموم 

IN-C-01-029  ایجاد فضاهای گردشگری در الرپتانسیل 

IN-E-01-019 ها در محله در گذشته به دلیل عبور دو رشته روداانه ا  آنوجود بیشترین برکه 

IN-C-07-09 
ترین آمدوترین و پر رفتانبار و محوطه مسجد میرعبدالعظیم به عنوان آبادمحوطه اطراف دهنشیر و آب

 های محلهبخش

IN-E-02-057 در این محله "کتاب"های الر با نام ین مکتب اانهتاسیس اول 

IN-D-01-03 پیر صدق"بیگ و پیرغیب به نام به وجود آمدن اولین کتابخانه الر در مر  بین محله قنبر" 

IN-E-02-020 ی جهان و ثبت شده در میران فرهنگیهای تاریخی  ندهبیگ، یکی ا  با اربا ار قیصریه در نزدیکی محله قنبر 
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 گزاره کد

IN-D-05-05 های محلی با صنای  دستی متنوع الرقابلیت ایجاد مو ه 

IN-D-02-08 
 سطحی و مرمتهایکردن دهنشیر محله به اواست اهالی محل به دلیل مشکالت سیستم دف  آبتخریب و پر

 مجدد آن توسط ایرین محله

IN-C-02-011 
مهاجرت ایلی ا  ساکنین، به دلیل عدم استطاعت مالی ادامه سکونت افراد باقی مانده در محله با وجود فوت و 

 و یا دلبستگی به  ادگاه

IN-D-04-010 اعتقاد مردم به دایل بستن به درات کنار برای استجابت دعا 

IN-D-04-016 ها، تنه، لیف درات، مغز ساقه و میوه ا  قدیم تا به امرو استفاده ا  تمامی اجزای درات نخل مثل برگ 

IN-E-02-055 های مذهبی مثل امامزاده یا مساجد در گذشتهرسم دفن اموات در نزدیکی مکان 

IN-C-01-011 بی آ ار بودن اهالی افغانستانی محله برای ساکنین بومی محله 

IN-C-02-02 نزدیکی محل کار و محل  ندگی اکثر اهالی محله به هم؛ یعنی با ار و اانه 

IN-D-01-01  باراندا  و محل استراحت تجار به عنوانکاروانسراها 

 (12۷۷های پژوهش، مأاذ: )یافته

 

 کردن کدگذاری باز. 2. 3. 3

ها ا  متن مصههاحبه با سههاکنین حال حاضههر محله،   گزاره(2؛ در جدول )ای کردن روح کدگذاری با  اسههتمقوله

اند و ضمن درج کد، ا  سوی محق ، قنبربیگ اسهتخراج و فهرست شده سهاکنین سهاب  محله و مطلعین ا  احوال محله  

 است.ی برآمده ا  هر گزاره در ستون آار آن ردیف نوشته شدهاند، بدین صورت که مقولهسا ی گشتهمفهوم

 

 سازی سطح اولمقوله  .3جدول 

 کد گزاره ردیف
 مقوله

 سازی سطح اول()مقوله

 IN-E-01-014 های مهم عزاداری محرم در الرمسجد میرعبدالعظیم ا  کانون 1
اهمیت و استفاده  یاد مسجد 

 میرعبدالعظیم

2 

 نی محالت نعمتی و حیدری در دهه های سینهتنظیم مسیر

اول محرم برای عدم براورد باهم جهت جلوگیری ا  

 درگیری احتمالی در گذشته
IN-C-03-010 

های ناشی ا  جلوگیری ا  ایجاد تنش

تعصبات مذهبی به وسیله 

 ت عبورریزی ساعبرنامه

2 
در گذشته در الر و تخریب آن در چند  یهودیان هوجود کنیس

 سال پیش
IN-E-02-045 

وجود ادیان مختلف در الرستان 

 قدیم

 فرسودگی IN-E-01-033 هاهای قدیمی محله و فرسودگی آنوضعیت نامناسب اانه 0

1 
ها به پارکینگ و ها و تبدیل آنعدم رسیدگی به کاروانسرا

 های میدانمغا هانبار 
IN-E-02-019 ناسا گار کاروانسراها کاربری 

5 
ا  بین رفتن بخشی ا  گوهرهای ار شمند تاریخی شهر و 

 های اایرهای سالکشیبیگ طی ایابانمحله قنبر
IN-C-03-03 ا  بین رفتن برای ا  بناهای تاریخی 

رها شدن آثار تاریخی و عدم  IN-C-01-030جلوگیری ا  تخریب و مرمت حمام میر و قرار دادن آن  1
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 کد گزاره ردیف
 مقوله

 سازی سطح اول()مقوله

 هارسیدگی به برای ا  آن معرض دید عموم مکان در

 IN-C-01-029 پتانسیل ایجاد فضاهای گردشگری در الر ۳
قابلیت ایجاد فضاهای گردشگری به 

 وسیله با سا ی میران تاریخی

۷ 
یل بیگ در گذشته به دلها در محله قنبروجود بیشترین برکه

 روداانه ا  آن عبور دو رشته
IN-E-01-019 

گذر دو رشته روداانه اصلی ا  

 محله

14 

انبار و محوطه مسجد محوطه اطراف دهنشیر و آب

آمد ترین ورفتترین و پرمیرعبدالعظیم به عنوان آباد

 های محلهبخش
IN-C-07-09 

آبادی فضای مذهبی و فضای مربوط 

 به تامین آب در همه وقت

 آمو یاهمیت سواد IN-E-02-057 لهدر این مح "کتاب"های الر با نام اانهتاسیس اولین مکتب 11

12 
بیگ به وجود آمدن اولین کتابخانه الر در مر  بین محله قنبر

 "پیر صدق"و پیرغیب به نام 
IN-D-01-03 ار ش و اهمیت سواد 

12 
های بیگ، یکی ا  با اربا ار قیصریه در نزدیکی محله قنبر

 جهان و ثبت شده در میران فرهنگی یتاریخی  نده
IN-E-02-020 

نزدیکی محله قنبربیگ به قطب 

 تجاری شهر

 وجود صنای  دستی متنوع در الر IN-D-05-05 های محلی با صنای  دستی متنوع الرقابلیت ایجاد مو ه 10

11 

تخریب و پر کردن دهنشیر محله به اواست اهالی محل به 

های سطحی و مرمت مجدد دلیل مشکالت سیستم دف  آب

 آن توسط ایرین محله
IN-D-02-08 مشکالت  یرسااتی بافت 

15 

ادامه سکونت افراد باقی مانده در محله با وجود فوت و 

مهاجرت ایلی ا  ساکنین، به دلیل عدم استطاعت مالی و یا 

 دلبستگی به  ادگاه
IN-C-02-011 

عدم تمکن مالی و دلبستگی به 

  ادگاه

11 
مردم به دایل بستن به درات کنار برای استجابت اعتقاد 

 دعا
IN-D-04-010 اعتقاد راسخ به تقد  درات کنار 

1۳ 
ها، تنه، لیف استفاده ا  تمامی اجزای درات نخل مثل برگ

 درات، مغز ساقه و میوه ا  قدیم تا به امرو 
IN-D-04-016 ارج و قرب باالی درات نخل 

1۷ 
های مذهبی مثل امامزاده یا مکانرسم دفن اموات در نزدیکی 

 مساجد در گذشته
IN-E-02-055 احترام  یاد به اموات در گذشته 

24 
بی آ ار بودن اهالی افغانستانی محله برای ساکنین بومی 

 محله
IN-C-01-011 

سا گاری نسبی اهالی بومی و 

 بومیغیر

21 
نزدیکی محل کار و محل  ندگی اکثر اهالی محله به هم؛ 

 با ار و اانهیعنی 
IN-C-02-02 

با اری و تاجر بودن بیشتر ساکنین 

 محله

22 
کاربری کاروانسراها در  مان قدیم: باراندا  و محل استراحت 

 تجار
IN-D-01-01 اهمیت کاروانسراها 

 (12۷۷های پژوهش، مأاذ: )یافته
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 گام دوم: کدگذاری محوری. 3. 3. 3

 اند ا :کدگذاری محوری عبارتهای ترین فعالیتبا توجه به اینکه مهم

 مرور و با اندیشی در کدگذاری با ؛ 

 ها؛سا ی نهایی آنتامل مجدد در مضامین هم اانواده و مرتب 

 اانواده؛فهم نهایی ارتباطات میان مفاهیم و مقوالت هم 

 اانواده؛ترکیب نهایی مقوالت هم 

 ؛ی بزرگ ا  مقوالتتالش برای تقلیل کل معانی در چند اانواده 

  های ی اانوادگی بزرگ ا  مقوالت با همدیگر و تامل در ارتباطات و نسهههبتی چند اوشههههمقهایسهههه

 ای؛معنادار میان این چند اانواده بزرگ مقوله

 ی اصلیکشف پدیده

اند. هایی که حاوی آن هسهههتند به اشهههباع رسهههیدهای ا  حیث دادهپرسهههش ا  اینکه آیا هریک ا  محورهای مقوله

افزار در ها مبتنی بر تحلیل نرمی بین کدهای به دست آمده ا  مصاحبهجام شده در این مرحله، در مقایسههای انبررسهی 

 دهند:، کدهای مشترک  یر را نشان میTwo-Cases Modelبخش 

 اعتقاد قوی و محکم مذهبی در میان مردم الر در گذشته 

 بیگ  ا  بین رفتن ایلی ا  گوهرهای ار شمند تاریخی در محله قنبر 

   اتحاد و مشارکت مردم محله و هیئت امنای مسجد در ایام ماه محرم 

« مطلعین ا  احوال محله-و اهالی سههاب  محله»مطلعین ا  احوال محله -اهالی سههاکن در محله»های و ا  میان گروه

 سه کد مشترک مشاهده شده:

 های مذهبی  ار ش و رون   یاد مسجد میرعبدالعظیم در مناسبت 

 دن درصد بیشتری ا  ساکنین محله درحال حاضر  سالمند بو 

ها در حال حاضههر اسههت. پس ا  این مرحله و مبتنی بر ها به انبار مغا هکیت شههخصههی کاروانسههراها و تبدیل آنالم

 ها در مرحله بعد تعریف شد.ای گام آار کدگذاری برای رسیدن به نظریه مستخرج ا  دادهمنط  نظریه  مینه
 

 ها از طیف های مفهومی سیر داده .4جدول 

 های مفهومیطیف داده
ای قوله خوشهم

 )سطح دوم(

 رویداد محوری های مهم عزاداری ماه محرم در الرمسجد میرعبدالعظیم ا  کانون

 گراییمذهب

 نی محالت نعمتی و حیدری در دهه اول ماه محرم برای های سینهتنظیم مسیر

 درگیری احتمالی در گذشتهعدم براورد باهم جهت جلوگیری ا  
 های اجتماعی سنتیوجود شبکه

 در گذشته در الر و تخریب آن در چند سال پیش یهودیان هوجود کنیس
اتحاد و همدلی بین اهالی ساکن و 

 ساب  محله
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 های مفهومیطیف داده
ای قوله خوشهم

 )سطح دوم(

 حضور ادیان مختلف هاهای قدیمی محله و فرسودگی آنوضعیت نامناسب اانه

 نارضایتی ا  وضعیت کالبدی دانهای میها به پارکینگ و انبار مغا هتبدیل آنها و کاروانسرا عدم رسیدگی به

فرسودگی 

 کالبدی

ا  بین رفتن بخشی ا  گوهرهای ار شمند تاریخی شهر و محله قنبربیگ طی 

 های اایرهای سالایابان کشی

تغییر کاربری ناسا گار با هویت 

 تاریخی بافت

میر و قرار دادن آن مکان در معرض دید جلوگیری ا  تخریب و مرمت حمام 

 عموم

تعارض نظام حرکت و دسترسی 

ریخی و جدید به واسطه ایابان تا

 های معاصرکشی

 پتانسیل ایجاد فضاهای گردشگری در الر
نگاه توسعه در کنار حفظ هویت و 

 ااطرات افراد توسط مهندسین
 مندیدغدغه

گذشته به دلیل عبور دو رشته  بیگ درها در محله قنبروجود بیشترین برکه

 روداانه ا  آن

اشاعه فرهنگ الرستان و کمک به 

 اقتصاد شهر

انبار و محوطه مسجد میرعبدالعظیم به عنوان محوطه اطراف دهنشیر و آب

 های محلهترین بخش آمدورفت ترین و پرآباد

حفظ سنت استفاده رو انه ا  آب 

 هابرکه
 منظر آب

 در این محله "کتاب"های الر با نام اانهتاسیس اولین مکتب
اهمیت آمو ش و فرهنگ 

 آمو یسواد

های ار ش

 فرهنگی

ام بیگ و پیرغیب به نبه وجود آمدن اولین کتابخانه الر در مر  بین محله قنبر

 "پیر صدق"

ی جهان های تاریخی  ندهبیگ، یکی ا  با اربا ار قیصریه در نزدیکی محله قنبر

 شده در میران فرهنگیو ثبت 

رواج و رون  باالی تجارت در 

 بیگحوالی محله قنبر

 های محلی با صنای  دستی متنوع الرقابلیت ایجاد مو ه
دغدغه حفظ و یادآوری فرهنگ و 

 رسوم الروآداب

کردن دهنشیر محله به اواست اهالی محل به دلیل مشکالت تخریب و پر

 مجدد آن توسط ایرین محله های سطحی و مرمتسیستم دف  آب

مندی در برابر حفظ اشتیاق و دغدغه

 میران فرهنگی و باستانی

ا   بسیاریمانده در محله با وجود فوت و مهاجرت ادامه سکونت افراد باقی

 ساکنین، به دلیل عدم استطاعت مالی و یا دلبستگی به  ادگاه

دلبستگی به  ادگاه و عالقه به حفظ 

 آن
 تعل  ااطر

 اعتقاد مردم به دایل بستن به درات کنار برای استجابت دعاهایشان
بخش درات اهمیت آیینی و هویت

 کنار و نخل

گیاهان واجد 

 اهمیت
ها، تنه، لیف درات، مغز ساقه استفاده ا  تمامی اجزای درات نخل مثل برگ

 و میوه ا  قدیم تا به امرو 

مثل امامزاده یا مساجد در رسم دفن اموات در نزدیکی مکان های مذهبی 

 گذشته
 ردپای اعتقادات ا  حیات تا مرگ

آداب و 

 اعتقادات

 آ ار بودن اهالی افغانستانی محله برای ساکنین بومی محلهبی

ظر شنااتی ا  نغییر سااتار جمعیتت

قومی در کنار انطباق اجتماعی 

 ساکنین جدید و بومی

بافت اقتصادی 

 درآمدکم

 اقتصاد پویا محل  ندگی اکثر اهالی محله به هم؛ یعنی با ار و اانهنزدیکی محل کار و 
 رون  تجارت

 گرایی اقتصادی مینه کاربری کاروانسراها در  مان قدیم: باراندا  و محل استراحت تجار

 (12۷۷های پژوهش، مأاذ: )یافته
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 معناییی ی اصلی در حوزهیا اکتشاف پدیده یانتخاب یکدگذارگام سوم: . 4. 3. 3

مطهاب  بها فرایند کدگذاری در نظریه  مینه ای، در این گام پس ا  بررسهههی کدگذاری در مراحل قبل و شهههناات   

مقوله هسته به عنوان مقوله اصلی شناسایی شدند و در نهایت  14مفاهیم کلیدی در قالب اوشهه بندی های انجام شده  

یهی است که مقوله هسته می تواند مهمترین راهبرد مدااله در موثرترین مقوله در میان دیگر موارد شهناسایی گردید. بد 

 بافت تاریخی قنبر علی بیگ باشد و سیاست های ال م در راستای تحق  آن اتخاذ گردند.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ای از مقوالت و مفاهیماکتشاف مقوله هسته .2 شکل
 

 ای اکتشاف مقوله هسته. 5جدول 
 مقوله هسته مقوله مفاهیم ردیف

1 

ها برگشتن اکثر افراد کوچ کرده در ایام عزاداری و مناسبت

ا دواج به محل  ادگاه اودشان، کوچ به شهرجدید پس ا  

آمد مداوم به محله، ادامه سهههکونت وحهال رفت و در عین

مهانده در محله با وجود فوت و مهاجرت ایلی  افراد بهاقی 

ا  سهاکنین، به دلیل عدم اسهتطاعت مالی و یا دلبستگی به   

  ادگاه

 دلبستگی به  ادگاه و عالقه به حفظ آن

تداوم حیات و 

فرهنگی  وحدت

 2 محله

 نی محله ماه محرم، دسههته سههینه مسههجد میرعبدالعظیم در

های ااص دهه اول ماه قنبربیگ در رو  عاشهههورا، شهههب

 های ااصمحرم و اتم هرساله در مکان

 رویداد محوری

3 

رنج سهنی نسهبتا باالی اهالی حال حاضههر محله، سکونت   

های فرسهههوده غانسهههتانی در تعداد  یادی ا  اانهاتبهاع اف 

افغانسههتانی محله برای سههاکنین  بودن اهالی  آ ارمحله، بی

های بومی محله، عدم ارتباط سههاکنین افغانسههتانی با الری 

 شنااتی ا  نظرغییر سااتار جمعیتت

قومی در کنار انطباق اجتماعی ساکنین 

 جدید و بومی

  یعلّ طیشرا

ی فرهنگ نیبازآفر

 مبنا 

دلبستگی به زادگاه و عالقه به 

 حفظ آن

 یمحور دادیرو

ی شناخت تیساختار جمع رییتغ

 یاجتماع یکنار سازگاردر 

رواج و رونق تجارت در جوار 

 محله

حفظ سنت استفاده از آب برکه 

 ها

و خاطرات  تیدغدغه حفظ هو

 یجمع

و  نیساکن یاجتماع یهمدل

 سابق یاهال

ا ناسازگار ب یها یکاربر رییتغ

 بافت تیهو

 یفرسودگ تیاز وضع یتینارضا

 یکالبد

 اشاعه فرهنگ الرستان

تداوم حیات و وحدت 

 فرهنگی بافت 
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 مقوله هسته مقوله مفاهیم ردیف

 ساکن در محله

4 
هر  آمد مداوم ووبیگ و رفتبا ار قیصریه پشت محله قنبر

 روستاهای اطرافی اهالی شهر و رو ه

رواج و رون  باالی تجارت در جوار 

 محله قنبربیگ

5 

عبدالباقی، سههاات یک سههقااانه انبار میر اآغا  مرمت آب

دادن بیگ، قراری محله قنبربرکه "تختی"سهههنتی در جوار 

بیگ جهت سههههولت اسهههتفاده، شهههیر فلکه برای برکه قنبر

 بیگ و اسهههتفاده حالآب برکهه محله قنبر  مطلوبکیفیهت  

 حاضر اهالی ا  آن،  

حفظ سنت استفاده رو انه ا  آب 

 هابرکه

0 

احیا کاروانسراها، جلوگیری ا  تخریب حمام میر، وضعیت 

رو به تخریب باغ و مطب دکتر حبیب، مرمت آثار تاریخی 

و محلهه ا  جملهه اهانهه محمودی، تخریب بافت     شههههر 

 هان کشیتاریخی و قدیمی محله به دلیلی ایابا

 حفظ هویت و ااطرات افراد

7 

 ایی و ایجاد ایجاد فضهههاهای گردشهههگری در الر، درآمد

 ها ومشههاغل برای جوانان الری، پتانسههیل ایجاد نمایشههگاه

 های صنای  دستی الرفروشگاه

اشاعه فرهنگ الرستان و کمک به 

 اقتصاد شهر

8 
های قدیمی محله، فرسهههودگی وضهههعیت نامناسهههب اانه

 های تاریخیدانه
 نارضایتی ا  وضعیت کالبدی

9 
ها به پارکینگ و ها، تبدیل آنعدم رسههیدگی به کاروانسههرا 

 های میدانانبار مغا ه

تغییر کاربری ناسا گار با هویت 

 تاریخی بافت

12 

مشههارکت مردم محله و هیئت امنای مسههجد میرعبدالعظیم 

جم  پوش کردن محله قبل ا  شروع ماه محرم، برای سهیاه 

شههدن پیشههکسههوتان و جوانان داوطلب داال مسههجد و   

ریزی و تقسهههیم کهار در ایهام عزاداری ماه محرم،   برنهامهه  

ریزی برای رف  کمبودها و مشهههکالت محله برای برنهامهه  

شهههروع مهاه محرم، شهههنهاات کامل اهالی  مان قدیم ا    

یکهدیگر و مراقبت ا  مناف  و موقعیت یکدیگر ا  قدیم تا  

همکهاری و اتحهان  نهان محله و محالت دیگر    بهه امرو ،  

ی محله برای پخت غذای نذری دهه اول محرم آشههنزاانه

 بیگقنبر

اتحاد و همدلی بین اهالی ساکن و 

 ساب  محله

 (12۷۷های پژوهش، مأاذ: )یافته

 بحث .4

 مود: یر بیان نرا می توان در قالب  در پژوهش های مشابه و مرتبط با پژوهش حاضر مفاهیم بیان شدهمروری بر 

 (12۳۷ )لطفی، مبناایجاد تعادلی میان جریان توسعه و امر حفاظت توسط با آفرینی فرهنگ 
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  در با آفرینی فرهنگ مبنا)دیاریان، کارکرد، فرم و معنا یهارهای مع ی و اولویهت بنهدی  راهبرد محلهه فرهنگ 

12۷1)   

 (12۷1 )پژوهان و پور مقدم، با آفرینی فرهنگ مبنا در چارچوب یفرهنگ یگردشگر 

       جذب سهرمایه گذاری و نوسها ی محیط شههری توسهط با آفرینی شههری و هدایت آن به سمت مقوله

 (1،2414فرهنگ و  هنر و در نتیجه جذب گردشگر)پی چینتای

 (2415 ،2شهری و کارآفرینان فرهنگی)جی یون کیمبررسی دو مقوله با آفرینی 

  وجذب  یبرا ییها یاسهههتراتژی براو ارائه چارچوبی یکنارچه  االقیو شههههرهها  یفرهنگ نییبها آفر 

 (241۳ ،0و تارنفیو 2ی)لوسیافرهنگینیدر با آفر رمایه گذارانسترغیب 

  ش ، مناف  بخینیمربوط به شهههرنشهه یشهههروندان، چشههم اندا ها یفرهنگ یحاتترج ینتعامل ببررسههی

 (241۷ ،1ندیسندر با آفرینی فرهنگ مبنا)ی شهر یو استفاده ا  فضا یاصوص

رینی بیگ الر، به منظور تداوم حیات و با آفقنبرعلی تاریخیبافتفرهنگیهایپژوهش حاضهههر، به دنبال درک مولفه

بافت را در پیش گرفت. با توجه به اجتمهاعی ههای فرهنگی، رویکرد اکتشهههاف معهانی فرهنگی جهاری در الیهه    ار ش

توان نقطه تمایز این پژوهش و دیگر موارد را در دو ت گرفته در این  مینه و بررسهههی آنها میمطهالعات داالی صهههور 

مبنا ال م به ذکر اسههت که فرهنگ مورد به بحث گذاشههت: مقایسههه روش شههنااتی و مقایسههه رویکردها به با آفرینی 

دانشههگاهی  جهادعلمیمرکزاطالعاتدر مقاالت پایگاه "مبنافرهنگبا آفرینی"انتخاب و مقایسههه، با جسههتجوی عبارت  

 مینه ای اسهههتفاده نکرده اند و شهههنااتی هیک یک ا  مطالعات ا  نظریهانجهام شهههد. در بین منهاب  داالی ا  نظر روش  

اسهههحاقیه ؛ 12۷1ودیگران،)پژوهان گردشهههگری مبنها نیز روی رهیافت فرهنهگ رویکرد پژوهشهههگران بهه بها آفرینی  

)پورذکریا و فدایی  (، شهههراالق۳ 12۷مرادی و دیگران،پذیری) و رقابت (12۷1پورمقدم، وپژوهان؛ 12۷۳فیرو آبادی،

های انجام شههده در این  مینه و پژوهش حاضههر، اهداف مشههترکی   به طور کلی در میان پژوهش(اسههت. 12۷۳ نژاد،

گی و های فرهنکپیوندی و ارتباط بین عناصهههر فرهنگی و تاریخی با کلیت بافت و یا کشهههف محرهمچون ایجاد هم

ن در بیرویدادهای جمعی ا  طری  تسههری محتوا و روحیه هریک ا  عناصههر ار شههمند به کلیت بافت دیده می شههود.  

 هنگر بتهاریخی شهههیرا  بهه دلیهل رویکرد جهام     ( روی بهافهت  12۷1) لطفی و همکهاران  مطهالعهات داالی، پژوهش  

رهنگی فاالقمکاندارد اما چون در نهایت  نزدیکیمبنا در بخش فضههای اجتماعی با پژوهش حاضههر  فرهنگبا آفرینی
ل متنوع تر می باشد و رابطه یمسها  ،طیف یپژوهش های اارج در مورد نظر بوده اسهت اشهتراک به حداقل می رسهد.   

                                                 
1. Pei chin Tay 

2. Ji Youn Kim 

3. Lucia  

4. Trunfio 

5. Nedučin 
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تهاثیر بناهای ااص به عنوان  ، (2421 ،2و کورا نهانس  1)فالنگها  بها آفرینی فرهنهگ مبنها بها نهابرابری ههای شههههری      

)موراسههکا و  میران فرهنگیحفاظت،(2424 ،0)لی شهههریگردشههگری ،(2424 ،2)موراسههکا مبنافرهنگبا آفرینیمحرک

، اسهههتراتژی های مدیریت در با آفرینی (241۷ ،1)لیو، رویداد محوری و با آفرینی فرهنگ مبنای پایدار(2421 دیگران،

نقش دولت  (241۷و دیگران،  1)فان ، مطالعات مسهههکن و با آفرینی فرهنگ مبنا(241۷ و دیگران، 5)چیو فرهنگ مبنا

 و دیگران، ۷)نیو، کاربرد اسههتفاده مجدد سهها گار ا  بناها در با آفرینی فرهنگ مبنا (۳،241۷)لو ادر با آفرینی فرهنگ مبن

هت جبرجسته در گیری ا  قدمت و عملکرد بناهای تاریخی همچنین امکان بهره .به بحث گذاشهته شهده اسهت    (241۳

پژوهش   در مجموع اما هم مطرح بوده اسههت. (241۷ و دیگران، 14)یوو کارایی اقتصههادی بافتمبنا با آفرینی فرهنگ

و هم به دلیل  (مکان )چه به لحاظ مکانی و فرهنگ هم به دلیل  مینه محور بودن مذکور،حهاضهههر در هر دو مالحظه  

  مینه ای متفاوت می باشد.   نظریهبهره مندی ا  

به  بومیریغ یترشههد ورود جمعبهرو یانجربا وجود  در بافت تاریخی قنبرعلی بیگ، بر اسهها  یافته های پژوهش،

 یتمعج یجیکاهش تدربه تغییر سههااتار اجتماعی و فرهنگی آن و منجر که  یر،اا یهادر سههال مذکور، یخیبافت تار

؛ ترو به واامت بیشتری رفته اسنیز  درآمداقشار کم وضعیت  ندگی ،به دنبال آن شهده و در عین حال  یاصهیل و بوم 

مزید بر  نیز در این میان نامتناسب، هاییو کاربری سر نده فرسهوده بافت و کمبود فضاها  یمایو سه  یکالبد یتوضهع 

افول نماید. اما در عین حال، حس بافت  ینسهههکنه ا یانحس تعل  و مشهههارکت را در مباشهههد تا در مجموع علت می

رمایه مهمترین س هایی که دیگر سکونت ندارند(تعل  سهاکنین قدیمی)چه کسهانی که در محله سکونت دارند و چه آن  

در  نماید. مشههارکتیید میأپذیری را در بافت تاجتماعی بافت مذکور اسههت که این موضههوع وجود ظرفیت مشههارکت

 باشد:قالب موارد  یر مطرح می بافت مذکور در

مشههارکت سههنتی سههاکنین در قالب تجار اوش نامی که در طول تاریخ در سههاات بناها)مسههجد و مدرسههه( و -1

 دوستی(.  اند)فرهنگ نوعانبار، قنات( سهم بسزایی داشتههای عام المنفعه)آب یرساات

 محرم و صفر)فرهنگ مذهبی( مشارکت در برگزاری رویدادهای مذهبی با محوریت عزاداری ماه-2

منجر  «انبارهاآب»به ال  آثار ماندگار  یا  آب در مقابل گرما و اشک ینهمردم و مشهارکت در اسهتفاده به   تالش-2

ادامه  یکوکارانانبارها توسط نبا کمک اود مردم بوده و امرو ه که ساات آب یمانبارها ا  قدشهده اسهت. سهاات آب   

                                                 
1. Falanga  

2. Correa Nunes 

3. Murawska 

4. Li 

5. Liu 

6. Chiu  

7. Fan 

8. Luo 

9. Niu 

10. Yu 
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ص. 12۷5 ،مشههاورین دانشههگاه شههیرا ) شههخص افراد دارد. باربه بودجه و اعت یقطر آنها بسههتگآنجا که عم  و دارد، تا

 دوستی()فرهنگ طبیعت ( 12-11

 بیگ:قنبرعلی تاریخی رشد و گسترش بافت دهندهعنصر سا ماننقش عنصر آب 

را متاثر  سااتار شهر الرانبار منحصر به فرد ا  عنصر آب یامرتبط با عنصهر آب، شبکه  یهمه عناصهر کالبد  یانم ا 

 یک یبافت دارا ینداد، ا یصتوان تشخیالر م یخیبافت تار 1221سال  ییهوا یرگونه که ا  تصوسهااته اسهت. همان  

طعات ق یزیآما  درهم یااصهه یچیدگیپ توانین بافت میکه در درون ایفشههرده ا  توده و فضههاسههت. به طور یبترک

در  انبارها شکل گرفته وآب یتالر با محور یخیبافت تار یگرد یمشهاهده نمود. ا  سو انبارها را معابر و آب ی،مسهکون 

 یشههناسههیختو ر یبندمحله ی،گذربند ی،شهههر یبه فضهها یدهعامل در شههکل ینتربه آب مهم یدسههترسهه یقتحق

گر ید یشهرها یخیتار یهاالر بر االف بافت یخیاست بافت تارموضهوع موجب شهده   یناسهت؛ هم هبود یمشههرقد 

 (.همان)کند یتتبع یشعاع یسااتار یالگو یکا   یزد،مثل 

حالت و م یمقدشهر یکالبد یاعناصهر نقطه  ینترا  شهااص  یندگویم« برکه»ها به آن یانبارها که در  بان محلآب

ها برکه نقش یتواسطه اهم بهاست.  یرگچشم یاربراورد با شهر و محالت بس ینها در اولشههر الر هستند که تعدد آن 

محله قنبربیگ هم ا  این قائده اسههت. چند برکه مخصههوص به اود داشههته  یا یکآب مردم معموال هر محله  یندر تأم

 باشد.  مستثنی نیست و دارای سه برکه به نام های قنبربیگ، میر اعبدالباقی و قصاب می

 حس تعلق خاطر

افراد  هیشهههو کسهههب پ یهمواره محل  ندگبطور ااص،  بیگعلیدر کلیت و محله قنبر الر یخیمحدوده بافت تار

ار و با  یمسکون یااص مجاورت کاربر یطا  شرا یمحدوده حاک یندر ا یاراض یمختلف بوده و هسهت. نظام کاربر 

دهد. یم رو یتجار یهایتفعال یزانم ینباالتریرغیب، و پ یگمانند آردفروشههان، قنبرب یاسههت. در حد فاصههل محالت 

اه حضور شهروندان و قرارگ یقسمت برا ینترحس تعل  فضها مناسهب   یطا  عوامل مح یکیبه عنوان  راوجود پهنه با 

 .شودیمحسوب م یرفتار

شهههود. وجود مسهههاجد و یحس تعل  به فضههها محسهههوب م یطیعوامل مح یگرا  دی فرهنگ -یمذهب تعهامالت 

عامالت بافت که اودش نوع ت ینقش مذهب ی،ااناهللفضل و مسجدغیب یم، مسهجد شاه عبدالعظیرم یی نظیرهاینیهحسه 

ار با و آث یهوجود ابنمحدوده مورد نظر حس تعل  فضهها در بافت  یلدال یگرد ا  اسههت.اسههت را پررنگ کرده یاجتماع

اود  نیاند که ایستهمحله   یندر ا یمتماد یهاسهال یگ قنبربه محل ینسهاکن .همچنین بخشهی ا   اسهت  یخیار ش تار

 یزانم یدر بررسهه یرگذارتأث یاجتماع یهاا  شههااص یکیمدت اقامت که  اطر به همراه دارداحسهها  تعل  ا ینوع

به  جهوتوان گفت با تیمها ها و مشاهدهحاصهل ا  مصاحبه آمده دسهت هب یجباشهد. پس بنابر نتا یم ینمشهارکت سهاکن  

ا   یدادارند که شهه ییسههکونت باال یبقهسهها ینالر هسههتند بنابر یهایبوممحدوده مورد نظر  ینسههاکنتعدادی ا   ینکها

 .باشد ...آن تولد در محل، تعل  ااطر، ارن، محل کار و یلعمده دال
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 یفرهنگ یهایتظرف

 یزرود. در الر نیآن شهر به شمار م یشهناس مردم یهاا  فرهنگ، قدمت، و شهااص  یهر شههر نماد  یخیتار بافت

 یتفتواند به عنوان ظریآن شههههر م یخیتار یرانم ینکهبر اوجود دارد که عالوه  یرینظیگسهههترده و ب یخیبهافت تار 

 یمی ا  جمله محلهقد یمحالت یرندهبرگ رمحدوده د ینجنوب اسهههتان فار  مطرح باشهههد. ا یو گردشهههگر یفرهنگ

 یوق یمذهب-یفرهنگ یتهو یاربسههه یوجود اماکن مذهب ی،ها ا  لحاظ فرهنگآن یتاسهههت که عالوه بر اهمیگ قنبرب

 یاری ا  جمله اانه محمودیبسههه یو فرهنگ یخیبا ار ش تار یها و بناهااانه بیگ،محله قنبر یخیبهافت تار  در دارد.

های که تعدد این ابنیه و فضهههاهای بار ار ش ظرفیت ی،گردشهههگر-یفرهنگ یتوجود دارد که عالوه بر باال بودن ظرف

   دهد.ا نشان میفرهنگی برآمده در سابقه طوالنی مدت بافت اجتماعی و فرهنگی آن ر

 عنوان در کهآن بدون های انجام شههده و پژوهش حاضههر،  مبنا در پرو هفرهنگ آفرینیبنا بر آنچه گذشههت، با    

 ارائه هاشهر زمرک به را فرهنگی هایمولفه بر مبتنی اقتصاد هایسهیاسهت   د،نباشه  داشهته  اقتصهاد  به مسهتقیمی  یاشهاره 

 رویکرد هک دلیل این به حال،همین در. نماید فراهم را اشتغال و فرهنگی تولیدات میزان د بیشهترین نسهعی دار  و دنکنمی

 و ثارآ احیاء و حفاظت امر ور د،می تأکید شهههر فرهنگی میران ا  بهتر چههر اسههتفاده و تاریخی تداوم بر فرهنگی

 با گشت و اقتصادی رون  که دارد را مزیت این و شودمی بدل فرآیند این ا  ناپذیرجدایی سهرفصهلی   به تاریخی، بافت

  .شههودمی حاصههل سهها یمعاصههر و مرمت احیاء، حفاظت، با که با سهها ی، و تخریب هایطرح انجام در نه سههرمایه،

 سههتردهگ مفهوم ا  که اسههت محتوایی و سههااتاری تفاوتی شهههری مرمت پیشههین رویکردهای با رویکرد این تفاوت

 رایندف کننده تعدیل و کاتالیزور کل در و اجتماعی رشههد اقتصههادی، رون  عامل عنوان به فرهنگی، رویدادهای و فرهنگ

 بسههتر تامین برای طراحی و هنر و فرهنگ با مرتبط هایفعالیت انواع قالب در کار این. کندمی اسههتفاده با آفرینی

های در پ وهش حاضر و در تلاش برای اکتشاف ظرفیت .گیردمی صهههورت فرهنگی رویههدادهههای

وای ترجیحات و محتفرهنگی مبتنی بر دیدگاه های جامعه فرهنگی سههاکنین در بافت، اسههتفاده ا  نظریه برپایه و تحلیل 

 ها باشد.ادارکات می تواند وجهی متمایزکننده با دیگر پژوهش

 نتیجه گیری  .5

طیف مفهومی)کدگذاری محوری( و   14ای)کدگذاری با ( و مقوله گزاره  212بر اسهها  راهبرد اصههلی پژوهش،  

تداوم حیات و "مقوله اصههلی)کدگذاری انتخابی( سههااتار مضههمونی پژوهش را تشههکیل دادند.    14در مرحله پایانی، 

اج ا  مراحل قبلی اسههت و ا  آن جایی که، که مقوله کانونی اسههت، برآیند روند تحلیل و اسههتنت "وحدت فرهنگی محله

یرین الیه های  در نظریه  مینه ای اکتشههاف و تدقی  مفاهیم ا  بسههتر اجتماعی حاصههل می گردد، فرهنگ چه در قالب 

سهها مان اجتماعی بافت)ارده فرهنگ ها، تجربه  یسههته اجتماعات محلی و میران ناملمو ( و چه در ظهور عناصههر  

اشههت ال م به ذکر اسههت که، انبا( مسههیر اصههلی برای حصههول با آفرینی فرهنگ مبنا می باشههد. فرهنگی)ابنیه و فضههاه

تجارب، مفاهیم و آمو ه های فرهنگی در بافت های تاریخی چه به صههورت عام و چه در محله قنبر بیگ به صههورت  
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راهبرد مدااله باید  ااص، در طول  مان این سههااتارهای شهههری را واجد  یرسههااتی قابل ارجاع می کند که در هر 

 مورد با اوانی و معاصرسا ی قرار گیرد.  

ادهای ها و رویدنگر، فعالیتبه عنوان رویکردی امرو ی و یکنارچه در با آفرینی شههههری، "مبنافرهنگ"رویکرد    

های ر شاه به نقش فرهنگ، اسههتفاده ا  داند. توجی با آفرینی شهههری میتسهههیل کننده و نیرومحرکه فرهنگی را عامل

رد ترین ابعاد این رویکتهاریخی و فرهنگی بهه عنوان منابعی برای توسهههعه، و توجه به گذران اوقات فراغت مردم، مهم  

 گذاری در راستایهای شههری، مسیر سرمایه هسهتند. در این رویکرد ضهمن توجه به مناف  مالی و اقتصهادی در پرو ه   

شههود که ا  این طری ، عالوه بر با گشههت سههرمایه، به   اغت تعیین میایجاد مراکز فرهنگی و هنری و گذران اوقات فر

های ریزی مانند هویت، انسهههجام و شهههبکههای ااص برای حضهههور مردم، ابعاد اجتماعی برنامهدلیهل ایجاد جذابیت 

 شوند.اجتماعی مناط  و شهرهای با آفرینی شده، تقویت می

هادات  یر ها و پیشنافت فرهنگی ویژه اود در شهر الر، اولویتبه سهبب وجود مناب ، فضاها و ب محله قنبربیگ،    

   تواند در دستور کار داشته باشد:مبنا میرا در راستای با آفرینی فرهنگ

ا   انبار و دهنشیر محله قنبربیگ )یکیمانند اانه محمودی، آبهای تاریخی *اسهتفاده ا  ظرفیت ابنیه و  یرسهاات  

های تاسهیس شهده در الر(، کاروانسهراهای نو و گلشههن،    الر(، حمام میر )ا  اولین حمامهای دهنشهیر  ترین سها ه عمی 

 عناصر هویت بخش محله   به عنوانسابات ها و... 

این  ؛باشدو کاروانسهراها می  منحصهر به فرد الر  قطب تجاری شههر که با ار قیصهریه  اسهتفاده ا  امتیا  نزدیکی به  *

تجار و افراد سرشنا  با موقعیت اجتماعی باال در حضور با و ا  سویی دیگر،  اقتصادی موضهوع ا  سهویی باعث رون   

 سر ندگی اجتماعی را به همراه اواهد داشت.  این محله 

تاب(، اولین بهداری، اولین اانه )در گویش محلی کُاولین مکتب تاریخی محله مذکور،-های فرهنگیا  شهههااص*

ه با محله مذکور است کفرهنگی -اجتماعیسابقه و ظرفیت اسهت که این مسهاله نشهان ا     ها و اولین کتابخانه بودهحمام

های باقیمانده ا  ابنیه مذکور و تغییر به مو ه، کافه هنر و... بسهههتر تبدیل به محله فرهنگی نیز مهیاتر تغییر کهاربری بخش 

 اواهد شد.  

ه عنوان یکی بیگ نیز بمبناست که در محله قنبر های تثبیت شده در با آفرینی فرهنگمحوری ا  سهیاست  رویداد *

توان تداوم و تقویت این رویدادها را به عاملی تاثیرگذار ی مذهبی در مقیا  شهههری میرویدادها های اصههلیکانونا  

 در سر ندگی بافت بدل نمود.

 دانشههرون همدلی میان اتحاد و های بافت اجتماعی محله، ترین ویژگیمهمیکی ا  های پژوهش، * بر اسها  یافته 

حفاظت ا  مناف  اود و  ،گرانه اهالی بومی محله، همچنان حس حمایت سهههکونتاسهههت کهه با وجود کمتر شهههدن  

رمایه حفظ و تقویت س یهایقابل تامل اسهت. در چنین بافت و همچنین اتحاد بین اهالی سهاکن و سهاب  محله    دیگری

   است.اجتماعی عاملی مهم در تداوم حیات پایدار بافت 
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