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 چکیده

داد، مایه تکوین ساحت کارکردی و کالبدی شهر است. بازآفرینی مبتنی بر رویبازآفرینی شهری، در پی یابش و بازتبلور بُن

شمول را نگاری، تثبیت، احیاء و روزآمد نمودن رویدادهای مبتنی بر فرهنگ و پیشینه آئینی، رهیافتی همهبا کاوش، فهرستت

ر انجامد. روند تاریخی تکوین ستتااتار فضتتایی شتتهایی و ارتقاء کیفیت کالبدی میبنیان می نهد که به تداوم حیات محتو

غیر که در آن بستر کالبدی به ینوان متغیر مستقل، میزبان متمذهبی استتوار بود ، -شتیراز، هموار  بر نویی للمروررایی آئینی

، به همرا  بندی آئینی شهریی و استخوانبازشناسی سااتار فضا. وابستته یی  رویدادها با ماهیت های رونارون بود  استت

مبنایی که در شرایط امروز با فهرستی از رویدادهای فرهنگی مکمّل همراهی اواهند نمود، بازآفرینی بازاوانی پیشتینه آئین

توایی را هدف مح-فضایی به واسطه تداوم و تحکیم غنای تاریخی-های کالبدیبندی آئینی شهر و ترمیم رُسستاستتخوان

دهتد. تدوین و ارائه راهکارهای مرتبط با این فرایند، هدفی استتتت که در پ وهش حاوتتتر مورد توجه لرارررفته ار میلر

تاریخی نقش  به انجام رستتتید  و ات پیشتتتینمطالعبستتتت یریق جمع پ وهش از یچتارچو  مفهوم نیتتدو استتتت.

مدل  بستبا کارسپس هر، بازاوانی شد  است. های آئینی در استتخوانبندی رویدادمبنای شللمروهمگانی و پیوستتار مکان

فهرستتتتی از راهبردهای مرتبط با رویدادمداری استتتتوار بر زمینه  ANSOFF سیو ماتر SOAR کیراهبرد استتتترات 

بر سااتار  یتنگشدورانه بستر و محتوا، شامل پس طیشرا یابیو ارز لیدستاورد تحلفرهنگی تدوین شتد  استت. -تاریخی

اً و متعالب ، دیاز راهبردها ررد یادر ستتااتار، منتب به مجمویه یجار یمذهب-ینیآئ یدادهایو رو یخیتار رازیشتت وندیپهم

 .شد  است شنهادیرا پ دادمداریرو ینیبه اهداف بازآفر یابیدست یمتناسب برا یهااستیس

 شیراز ،ینییآ یدادهایرو ،یدادمداریرو ،یشهر ینیبازآفر ،یمذهب-ینیآئ یاستخوانبند :هاکلیدواژه
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 مقدمه .3

رود و اهمیت فضتتاهای همگانی در جامعه و در ، یکپارچگی یملکردهای شتتهری از بین میبا رستتترش شتتهرها

انی شوند، فضاهایی انتزایی اما فالد ارتباط انسمی «فضاهایی تهی»شود و این فضاها تبدیل به زندری شتهری کمتر می

ای برای ارتقاء التصاد شهری، حمایت از در حال حاوتر، رویدادها به ینوان وستیله .(1990 ،1)ستنت و فلاور متداوم

 ،1)اسمیت رذاری شهرها در نقشه جهانی مطرح هستندفرهنگ، هدایت توسعه مجدد شهری، انسجام اجتمایی و جای

ا با نستتخه جدید ر «آیندبستتازید، مردم می»شتتهرهای امروزی، نستتخه پیشتتین  (.1442 ،همکارانو  3؛ ستتیلوانتو1411

به منظور تدلیق این مووتتتوی این ستتتوال مطرح  .(1410 ،0)ریچاردز اندجایگزین کرد  «آیندمیزبتانی کن، مردم می»

 های بازآفرینی به رویدادها؟ های بازآفرینی نیازمندند یا پروژ شود که آیا رویدادها به اتخاذ پروژ می

منابعی درونی و باارزش در جامعه، سبب مورد توجه لرار ررفتن همنشتینی فرهنگ و فضتاهای شهری به ینوان 

زا شتد  که همانا توجه به رویداد و رویدادمداری در شتتهرها است. راهبردی مؤثر در مرمت و حفاظت شتهری درون

. فرآیند رویدادمداری (1394لطفی، )بررزید  شتتد  استتت  «دادیرو-شتتهر» و «شینما-شتتهر»ینوان  برای این راهبرد

ریزی ، این امر نتیجه فرآیند برنامهامروزینداد، اما در شتتهرهای ها در رذشتتته بصتتورت اود به اودی ر  میشتتهر

به یور روز افزون با توسعه  نیز رویدادها .هایی یبیعی برای رویدادهای وی   هستنداواهد بود. در والع، شهرها مکان

شوند و رای بازآفرینی فیزیکی نواحی شهری را موجب میهایی بفضتایی شتهرها در ارتباط هستتند؛ رویدادها انگیز 

رویدادها  .( 72-73 ص. ،1414)ریچاردز و پالمر، کنتدهمچنین بتازآفرینی نیز الهتامی را برای رویتدادهتا فراهم می

شوند و در حفظ و نگهداری و حتی ها میها در اایر دهند، ستبب نقش بستن آنها را شتکل میشتخصتیت مکان

هرچه شتتهر به نمایش و ایجاد رویدادهای بیشتتتری  .(10ص. ،1440 ،همکارانو  2)ستتبته کنندها کمک میارتقاء آن

ها و فضاهایی به منظور میزبانی از رویدادها بیشتر اواهد هایی برای رستیدری به آنبپردازد، نیاز به توستعه مکانیستم

 شد. 

ریرد. ادبیات نظری راهبردهای فرهنگی لرار مینقش رویتدادها در بازآفرینی، در چارچو  مطالعات شتتتهری و 

دهای تری از راهبرمطالعات شهری، اساسی به منظور درک چگونگی توانایی رویدادها برای لرارریری در بخش وسیع

نوسازی و بازآفرینی شهری را بر اساس تغییرات و تأثیرات سااتاری شهرها در سطوح التصادی، اجتمایی و کالبدی 

یابند. رویدادها و بازآفرینی شتتهری هر دو مفاهیمی هستتتند که در لالب زمان معنا می. (1411 ،6)متستتن کندفراهم می

ین کنند. همچنهای لبل، حین و بعد از رویداد تقسیم میافتند و زمان را به دستتهرویدادها در موالعی ااص اتفاق می

ین و های پیش، حپذیرید و زمان را به دستهمی فرآیند بازآفرینی شتهری نیز به همین نحو در شرایطی ااص وورت

                                                            

1. Sennet & Flowers 

2. Smith 

3. Silvanto  

4. Richards 

5. Sabate  

6. Matheson 
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 ستتازی( هستتتند. ماهیتهای تبدیل فضتتا به مکان )مکانکند. هر دو مفهوم نیز از روشپس از بازآفرینی تقستتیم می

به  کند؛ همچنین رویدادها ابزاری مؤثر برای دستیابیها را به بستری برای رویداد تبدیل میفضاهای بازآفرینی شد ، آن

 . (1441 ،1)کریر و دمزیرزآفرینی هستند. بازآفرینی شهری دربرریرند  رویدادهاست با

بندی رویکردهای رونارون جریان بازآفرینی در شتتهرها، جریان بازآفرینی شتتهری رویدادمبنا در دستتته در دستتته

های ، تسهیلات و فعالیت. در والع در بستتیاری از منایق جهان(1394لطفی، )ریرد بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ لرار می

در احیای که  شوندفرهنگی به ینوان محرک و یاملی کلیدی در بازآفرینی کالبدی، التصادی و اجتمایی محسو  می

سازمان همکاری فرهنگ در بازآفرینی در  (.1440 ،1)اوانز و شاو ررددمی استفاد منایق شتهری با ووعیت نامطلو  

بنا، که در آن مکند که یبارتند از: بازآفرینی فرهنگبریتانیا، ستتته رابطه اوتتتلی شتتتامل فرهنگ و بازآفرینی را بیان می

های فرهنگی به ینوان کاتالیزور و محرک بازآفرینی است؛ بازآفرینی فرهنگی که در آن فعالیت فرهنگی کاملا با فعالیت

های محیطی، اجتمایی و التصادی؛ و فرهنگ و بازآفرینی که در بردهای منطقه یکپارچه است، در کنار دیگر حوز راه

 همان(.) ریزی و توسعه نیستآن فعالیت فرهنگی بخشی از تصویری بزررتر است اما تمام فرآیندهای برنامه

 ها و رویدادهای فرهنگی را به مثابهفعالیتنگر استتتت، مبنا که رویکردی امروزی و یکپارچهدر بازآفرینی فرهنگ

دهند. در این رویکرد، رویدادمداری محوریت بازآفرینی را رر و نیروی محرکه بازآفرینی شهری لرار مییاملی تسهیل

دهتد و رویدادهای فرهنگی از البال همگانی اوبی براوردارند. در جریان فرآیند بازآفرینی بته اود ااتصتتتاص می

تواند در های جدیدی که میشود و رویدادها و فعالیتای میهای تاز معمولا از فضتاهای شتهری استفاد  مبنا،فرهنگ

های اایر توجه . بنابراین در سال(1394لطفی، )شتتوند ها شتود، پیشتنهاد میآیند  موجب شتهرت و محبوبیت مکان

 (.3،1996)هال و هوبارد بل توجهی داشته استهای راهبردهای بازآفرینی شهری به فضاهای همگانی افزایشی لامولفه

برای از دلایل توجه راهبردهای بازآفرینی به فضتتاهای شهری آن است که فضاهای همگانی شهری در ایجاد تصویر 

رذاران توانند در ارتقاء جذابیت یک ناحیه شتتهری و جذ  ستترمایهمثبت از یک منطقه موثرند و بصتتورت بالقو  می

فضتاهای همگانی به ینوان منابع مفید، محلی و روزمر  و یاملی به منظور مشارکت اجتمایی در  داالی موثر باشتند؛

   (.1444 ،2اینروی  ؛1411 ،0)مک دونالد توانند به بازآفرینی حس تعلق منجر شوندشوند و مینظر ررفته می

 جهیر نتشهر و د ریبا بهبود تصو یشتتهر ینیبازآفر یهایاستتترات  در دیمف ییهاهمگانی به ینوان مؤلفه یفضتاها

 ،1413 ،همکارانو  6)لیم کنندییمل م ی،رذاران بالقو  داالهیستترما رایب شتتد بازآفرینی ستتایت کی تیجذابارتقاء 

های بازآفرینی لرار استتت که محور برنامه یو تجار یالتصتتاد ، نقشهمگانی یفضتتاها گرینقش مهم د. (193 ص.

                                                            

1. Carrière & Demazière 

2. Evans & Shaw 

3. Hall & Hubbard 

4. MacDonald 

5. Inroy 

6. Lim  
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فضتاهای همگانی شهر، بایستی امکان ایجاد ارتبایات اجتمایی و فرهنگی را نیز  (.111 ص. ،1447 ،1)ارکن ریردمی

هایی که رویدادی ااص در آن در حال ولوی استتت بیشتتتر مردم به مکان .(1411، 1همکاران)کارمونا و  فراهم آورند

تمایی را فراهم آورند های اجهای مشارکت در فعالیتتوانند فروتشتوند. حضور و تعاملات اجتمایی میجذ  می

  (.1413 ،3)راد و نگه و حس تعلق به مکان را افزایش دهند

از مستندات  یحجم یو فرهنگ یشناسان اجتمای. انستانرستدیم یبشتر خیتار یمیبه دوران لد دادهایرو شتهیر

، «مراسم»، «یمذهب فاتیتشر»، «هاجشن» لیاز لب ،یجامعه بشر کیوجود و توستعه  هیرا که بر پا یمختلف یدادهایرو

تعامل  یدهند  فضاهانشان دادهایرو. (1411 ،همکارانو  0)وبر دارند اریهستند را در اات «رژ »و  «یجمعدسته راسمم»

اص جامعه ا ایفرهنگ ارد  کیمتعلق به  «یهمبستگ»حس  کی جادیمردم را با ا ،ییفضاها نیچن .هستتند یاجتمای

هستند.  لیدا یسازمکان ندیدر فرآ یابه یور فعالانه دادهایرو رو نیاز ا. (1442 ،همکارانو  2)سیلوانتودهدیم وندیپ

را  یطیو مح یاز تنوی فرهنگ لیبازاورد و از همه مهمتر تجل ایکه لذت، تعمق  ییهاکه معنا دارند، مکان ییهتامکتان

 ییهااند، بلکه مکانشد  لیتبد دادهایشتهرها نه تنها به بستتر رو به این ترتیب. (7 ص. ،1992 ،6)رایان رندیریبکار م

 یدادیرو»، یبارت 1412در سال  تیاستم (.1412 ،7)ریچاردز و روتاریو اندد شتد یتول دادهایهستتند که توستط رو

 ادجیا دادهایاز رو یزبانیبا م یشتتهر یآن فضتتا قیاستتت که از یر یندیفرآ»که اشتتار  به  کندیم شتتنهادیرا پ «شتتدن

 یللمروها جادیا یبرا یفروتتت یال کیبه ینوان  توانیمهم را م یدادهایرو .(17 ص. ،1412)استتمیت، «شتتودیم

)دنستتترو و  موفق در نظر ررفت دادیرو کیبرآمد  از  تیهتا با استتتتفاد  از هودر شتتتهر و برنتد کردن آن دیتجتد

 (.1،1414پوتیلی

 یدارند و رفتمان روزیامروز با د وندیالاق در پ یاست که نقش ییدادهایو رو عیولا یمکان اول ،یشتهر یفضتا

تجربه شد   یدادهایاایر  رو ،ی. اایر  جمع(1311حبیبی و مقصودی، ) دهندیامروز و فردا را شکل م انیالاق م

افراد،  اء،یبه اایر آوردن اشتتت قیفرد و ررو ، از یر انیم هیدوستتتو یو در تعامل یاجتمای یتوستتتط فرد در چارچوب

 یدهاز یوامل مهم شکل ییادات، باورها و مراسم مذهب ،یسنت یوندهای. پ(1441 ،9)لویکا ات استتیها و تجربمکان

معطوف به  کنند،یم دایپ یکه جنبه جمع ی. یموما اایرات(1391ذکاوت، ) شتتوندیمحستو  م یجمع یهابه اایر 

 و تیمانند هو یکلمات ،یمرتبط با اایر  جمع اتیادب یهستتتتند. در بررستتت یمکان جمع کی ای یجمع دادیرو کی

ه در یرو هاو سپس استمرار آن یتیوارد کردن یناور هو تیاهم انگریامر نما نی. ااورندیبه چشتم م ادیاستتمرار ز

                                                            

1. Ercan 

2. Carmona  

3. Rad & Ngah 

4. Weber  

5. Silvanto  

6. Ryan 

7. Richards & Rotariu 

8. Dansero & Puttilli 

9. Lewicka 
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 با یدائم یدر تعامل ،یمدن اتیاز ح ریانکارناپذ یبه ینوان بُعد یجمع یهااایر  ،یاستتت. از یرف یجمع یهااایر 

 و دادهایرو یدائم انیدر اثر جر گر،ید یشکل شهر مطرح هستند و از سو  یو تعر یمرمت و حفاظت شهر انیجر

 ردیپذیبه اود م یاتاز  یهاو وتتورت ردیریشتتکل م دیجد یهااایر  ،ها لازم استتتبروز آن یکه برا یمقدمات

 (.120 ، ص.1394لطفی، )

ررفت که مفاهیمی چون ها در فضایی ااص وورت مینمایشو ارد ها در ایران رذشتته برپایی مراستم جشن

زاد  به بررزاری ستتلطان .(1317 ستتروری و ازایی،) اندحیات جمعی و مدنی را در تاریخ اود به نمایش رذاشتتته

کند در بخشی از اینگونه کند و تصتتریم میها، مراستم اجتمایی، مذهبی و ملی در میادین حکومتی اشتتار  میجشتن

میادین که مشرف بر مراسم بود، یک یمارت حکومتی و دیوانی لرار داشت که در هنگام بررزاری یک آیین اجتمایی، 

های پردااتند و سایر ررو شدند و به تماشای مراسم میوی در آنجا مستتقر میمذهبی یا حکومتی، حاکم و ایرافیان 

 ها بودیافتند و فضتتتای باز میانه میدان نیز یروتتته برپایی آییناجتمتایی و مردم نیز در پیرامون میتدان استتتتقرار می

ومی و فضتتاهای شتتهری ها و آدا  مذهبی و اجتمایی نیز در معابر یمبرای از آیین .(9 ص. ،1371زاد ، ستتلطان)

 نیدربار لاجار مراستتم محرم و وفر بود. ا تیمورد حما یمذهب فاتیتشتر نتری مهمشتد. به ینوان نمونه بررزار می

 کی در ،زنی نهیو مراسم س هیتعز یاز بررزار یو معنو یمال تیکه شا  لاجار با حما ی آوردفراهم م یمراستم فروتت

ارگ و  ندایم ،یاور. در تهران لبل از رسترش دور  نابدیمشترک حضور  یفضا کیدر  تختیزمان واحد، با مردم پا

)روتتوانی  ی آوردندمشتتترک را فراهم م یفضتتا نیدولت ا هیجدارانه در داال ارگ موستتوم به تک یبعدها دو بنا

ات تعطیل های اولی شهر نیز فضاهای اجتمایی فعالی وجود داشت. این فضاها در ایامپیرامون درواز  (.1419 ،1نرالی

ران، های مارریمحل تجمع مردم و رذران اولات فراغت افرادی بود که برای تماشای مسابقات کشتی، چوران، نمایش

یا  را  حکامرشتتت که رهرفتند. یلاو  بر این، حضتتور مردم در اینگونه فضتتاها ستتبب میشتتعبد ، رلب به آنجا می

 به دار مجازات  هارت حاکمیت، مجرمین را در کنار این درواز مستوولین امنیت شهر، به سبب نشان دادن التدار و لد

و  یمذهب ،یاستتیمهم ستت یهاررو  ها وخصتتیتمراستتم استتتقبال از شتت نیهمچنمیدان ایدام تهران.  ؛ مانندبیاویزند

 .(107-106 ، ص.1371زاد ، سلطان) افتییم انیها جردرواز  امون اینریپ یارتیو ز یمستافر ،ینبازررا یهاکاروان

رود که به ینوان بستری برای ها و اماکن همگانی نیز از جمله للمروهای همگانی به شمار میوحن مساجد و حسینیه

های هرمی و پادشتتتاهی ایران، مراستتتم و کردند. حکومتمذهبی توجهات را به اود جلب می-رویتدادهتای آیینی

اکثرا به ستتبک تشتتریفاتی و بدون حضور یامه مردم در تافت که جز در معدود مواردی، تشتریفات ااوتی را بر می

های بندی مکاندر این مطالعه، تقستتیم.(10 ص. ،1316ستتپاستتدار، ) ررفتهای دیوانی وتتورت مییمارت ها وکا 

یمومی، یمارت های ایوانی، وتتحن -معابر یمومی، میادین حکومتیوتتورت  همذهبی ب-بررزاری رویدادهای آیینی

 ،یدایو بن یتوسل) شودارائه میو اماکن یمومی، درواز  های اولی شهر و تقایع را  های اولی مساجد و حسینیه ها 

                                                            

1. Rezvani-Naraghi 
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توان برای تمامی نمی.(1396،همکارانو  یلطف ؛1376 ،همکارانو  یدیحم ؛1371سلطان زاد ،  ؛1371 ،یبیحب ؛1371

ها به جایگا  تاریخی و جملگی آنتوان رفت که رویدادهای شتتتهری و مردمی معنایی یکستتتان لائل شتتتد، بلکه می

نا اند. هرکدام را  و رسم و معاند و با تکیه بر تمامی فرادادهای اندیشگی جامعه پدید آمد فرهنگی اود سخت وابسته

اند، اند، بالید ها از زیستتت مشتتترک در متن تاریخ برااستتتهکند. آنهای رفتاری ااص از جامعه را القا میو ارزش

د و به اناند و را  معنایی تاز  یافتهاند و در هر دور  بار اصتتووتتیتی ااص به اود ررفتهرون شتتد درردیس و درر

 ،1312آژند، ) انداند و مایه وافری از ذوق و شوق و سلایق جمعی مردمان را به جلو  درآورد تکاملی تکنیکی رستید 

 اجتمایی و التصتتادی-تاثیرات فرهنگی ه بهتوجمبنای فضتتاهای شتتهری، در راهبردهای بازآفرینی فرهنگ .(13 ص.

. استتتفضتتاهای میزبان، از اهمیت زیادی براوردارفضتتایی -وی ری های کالبدیو همچنین ها و رویدادها فعالیت

های ااص کالبدی، فرهنگی، ای از فضتتاهای مختل  را که بایستتتی دارای وی ریفضتتاهای میزبان رویداد، رستتتر 

بتته ینتتوان  یشتتهر یفرهنتتتتگ و فضتتتتتتاها ینیهمنشتتتت شود.باشند، شامل می اجتمایی، التصادی و مدیریتی

بستری برای تحقق رویدادها در شهر و بازآفرینی فضاهای شهری می  و بتتاارزش در جامعتته، یدرونتتت یمنتتتتابع

 رردد.

 . روش شناسی1

 روش تحقیق. 3. 1

که  تحلیلی است-و روش انجام آن توویفیای هاین پ وهش از نظر هدف، در دستته تحقیقات کاربردی و توستع

مبنای محدود  مطالعاتی را با رویکرد رویدادمداری به ینوان هدف غایی اود انتخا  کرد  بازآفرینی شتتهری فرهنگ

تیابی دس به منظورو مطالعه اسنادی،  ایتدوین چارچو  مفهومی پ وهش از روش کتابخانه در این راستا پس ازاست. 

برای تهیه نقشه یناور اولی و  از روش مشتتاهد  و برداشتتت میدانی ،ایلایات در ارتباط با مورد پ وهیبه مجمویه 

های های انوای فضتاهای همگانی شهری، محورها، کریدورهای بصری و نشانهاستتخوانبندی شتهر و بررستی وی ری

ساله به منظور پوشش  کی یو در چراه ا یبه وورت ادوار یدانیم شیمایپشتااب این محور استفاد  شد  است. 

انطباق   ویشتت ای فضتتایی -یبا بستتتر کالبد یکارکرد هیو با هدف مطالعه برازش درونما ینآئی-یبه را  شتتمار مذهب

 یتخوانبنداس یدادمداریاز رو یریبرداشت شد  در ارائه تصو یو داد  ها د یظرف و مظروف به انجام رست هیدوستو

در  مذهبی-ینییآ یدادهایروووعیت  سپس شتهر مورد استفاد  لرار ررفته است. یگانو للمروهم یشتهر یفضتاها

تجزیه و تحلیل ایلایات و ارائه راهبردهای بازآفرینی  و برای مرتبط مطتالعه استتتناد از یریق یخیادوار مختل  تتار

 شد  است. انجام ANSOFFو ماتریس  SOARمدل راهبرد استرات یک  با مبنا با رویکرد رویدادمداریشهری فرهنگ

ریرد که تاکنون به ینوان نفوذانی را در برنفعان و ذیتمامی ذی تلاش می کند، متدلی استتتت کته SOARراهبرد 

های زیادی با ستتتایر دارای تفاوت SOARآمدند. راهبرد ریزی راهبردی به حستتتا  نمیبخشتتتی از فرآینتد برنتامه

شوند و افرادی که در پاسخ به این می مطرحهایی است که در آن های توستعه است و این به یلت پرسشاستترات ی
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( است که نخستین AIشتتناسی )و دیدرا  مثبت SWOTریرند. این مدل، ترکیبی از راهبرد ها مد نظر لرار میپرستش

دیدرا   .(131-134ص. ،1391ااوریان و همکاران، ) بار توستتتط ژاکلین ام استتتتاروس مورد استتتتفاد  لرار ررفت

های ها و تهدیدها به شناسایی لوتریزی راهبردی بجای تمرکز بر مشکلات و وع ( در یک برنامهAIشناسی )مثبت

( SWOTریزی راهبردی )به ینوان مثال راهبرد پردازد. در فرآیند ستتنتی برنامههای ستتودبخش میکنونی و فروتتت

نیم  خش تقسیم کنیم، بایستی نیمی از تمرکز را بر نقاط مثبت وچنانچه بخواهیم به لحاظ نظم فکری فرآیند را به دو ب

دیگر را به نقاط منفی ااتصتتاص دهیم؛ حال آنکه ذهن انستتان ذاتا به تقویت و تمرکز بر نقاط منفی ررایش دارد. در 

دیدها را هها و تها وع دهیم که بتوانیم از یریق آنها را تا آنجا رشد میشتناسی، نقاط مثبت و فروتنگرش مثبت

البته در این راهبرد، تهدیدها و مشکلات نادید   .(2ص. ،1414 ،1و استیوورز و سینت 131ص. )همان، پوشتش دهیم

هایی بینی از ممکنات دید  اواهند شد. شناسایی مجمویهها دوبار  شکل داد  و توسط ذر ررفته نخواهند شتد، به آن

ها و تفکرات الاق و در کل هرآنچه را که ما را ها و تواناییید، شبکهبا یملکرد و هسته مثبت، چیزهای باارزش و مف

های سنتی ای را فراروی دیدرا افق تاز  SOARیا  شتناساند. راهبرد مثبتکشتاند، به ما میبه ستمت پیشترفت می

 ک مجمویه و درریرهای یها و آرمانها و فروتسازی لوترشاید. این افق تاز ، با برجستهریزی راهبردی میبرنامه

 .(0ص. ،1396فیروزی و زادولی اواجه، ) های مختلفی از افراد دارای سهم در جامعه همرا  استکردن ررو 
 

 
 ،1131 استیوورز و سینت، ؛313ص. ،3191)خاوریان و همکاران، مأخذ:    SOARچارچوب مدل  .3شکل 

 (5ص.

                                                            

1. Stavors & Saint 
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 یهاتفرویی شناسا یبرا یاست که چارچوب یدر یلوم راهبرد یلیتحل یکیتکننیز  ANSOFFماتریس یا جعبه 

 یاجمال یتا به بررس رساندیاری میمجمویه یا سازمان و  کیبه  سیماتر نی. اآوردمیفراهم  هامجمویه یرشد و ترل

 یهانهیاز رز کی. یموماً هر بپردازد دیجد ایموجود و  یکالاها، محصولات و بازارها قیرشتد سازمان از یر مورد در

نحو در ادامه با  نیبد ییهالیو تحل هایابیو ارز کندیفراهم م یاارج یا و یچه به لحاظ یوامل داال یطیشرا، رشتد

هر برد پیشتتاستتت که لبل از  نیبدان توجه رردد ا دیکه با یااواهند بود. نکته نیگزیجا ییراهبردها کنند  جادیهم ا

 استدنیال آن ه ب این پ وهش، وتورت پذیرد. SWOTانند ماتریس هایی همبایستت تحلیلی، مANSOFF سیماتر

همچون،  ییوامل ییپس از شناسا .دفراهم آور SOARبا راهبرد استترات یک  ANSOFFترکیبی منطقی از ماتریس که 

 یراهبردها نیاتخاذ شتتتد  و همچن یکنونی کاربرد راهبردها یابیبه ارز ANSOFF سیماتر ،نقاط لوت و فروتتتت

وش به دو ر نیا یبیو ترک میتوجه داشتت که یملکرد وح دی. بامی پردازد لیشتد  توستط چارچو  تحل شتنهادیپ

یس برای بار نخست، ماتر دارد. یموارد بستگ میهوشمندانه و وح لیو تحل در ووع موجود یوامل میوح ییشناسا

ANSOFF به  ار رشد یچهار استرات  سیماتر نیشد. ا جادیا آنسوف گوریا ،ییکایسترشتناس آمر زیرتوستط برنامه

 یحلرا  سیماتر بی. نتارندیریم یجای دو در دو ستتتیماتر اییوامل در جدول  نیکه ا دهدیارائه م نیگزیینوان جتا

 به شرح زیر استراهبردها  نیچراه ا ی. به یور کلدهدیشتد  ارائه م شتنهادیپ یراهبردها یابیجهت ارز یستااتار

 :(143،ص.1991،همکارانو  1)واتس

موجود مورد توجه لرار  یارائه ادمات در بازارها نهیووتتع موجود را در زم یستتتیبا ،نهیرز نیدر ا: نفوذ بازار. 1

شد   دیمحصتولات تول نیووتع بازار و هم نیمجمویه در ررو تداوم ووتع موجود با هم تیموفق کهداد. چرا

 .باشدیم

ارائه آن حال نچه اکنون در آارائه  یبرا یدیجد یبازارهادنبال ه مجمویه ب دیبا نهیرز نیدر ا: توسععععه بعازار .1

 ییمحصتتولات ارائه شتتد  توستتط مجمویه اما در بازارها نیمجمویه در ررو ارائه هم تیموفق. بپردازد میهستتت

 .باشدیم دیجد

ام دهد جان دهدیکه ارائه م یدر ادمات یراتییبدنبال تغ دیمجمویه با نهیرز نیدر ا: توسعه محصولات و خدمات .3

 .بازار موجود باشد یبرا یدیجد یهانهیارائه رز بدنبال و

 جهیموجود. در نت یشتتد  و ادمات ارائه شتتد  مناستتبند و نه بازارها دینه محصتتولات تول نهیرز نیدر ا: تنوع .0

 (.11ص. ،1410 ،1)شاول و بیلینگ نو باشد یو هم ادمات دیجد یبه دنبال بازار دیهم با مجمویه

                                                            

1. Watts  

2. Schawel & Billing 
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 (1131 ،همکارانو  3)هاواردمأخذ:   OFFANSشمایی کلی از ماتریس   .1شکل 

 

 . محدوده مورد مطالعه1. 1

محدود  شتهر شیراز و ایراف آن، کانون انباشت میرا  کالبدی و فرهنگی وسیع است. وجود آثار متعدد تاریخی 

رویکردهای مختل  به بررسی  بازماند  از یک ستیر تحول تاریخی اود رواهی بر این ستخن استت. پ وهشگران، با

ستیر تحول تاریخی شتهر، با تاکید بر یناور مختل  پردااته اند. برای به بررسی کلیت ساات اولی شهر شیراز و 

برای این تحولات را با تاکید بر نقش یک  .(1311؛ بذررر، 1376حمیدی، ) اندسیری که بر آن رذشته است پردااته

چون بازار  یتوجه پ وهش اود را به ینصر ای، (1393زاد ، کریم) ینصتر مذهبی یعنی باررا  شاهچرا  )ی( سنجید 

ها در این تحولات را مورد واکاوی یا نقش درواز و  (1419 ،همکارانوتتتادلی و  ؛1396جنگجو، ) اندمعطوف کرد 

های ستتازند  بندی تاریخی شتتهر شتتیراز را به ینوان کلمهو یا یناوتتر کالبدی استتتخوان (1312عله، شتت)اند لرار داد 

زمانی و ترکیب و چیدمان این یناور به منظور شکل دادن به یک الگو و ترکیب معنادار مورد نقد -هایی فضاییجمله

ی هایرتباط با رویدادهای شهر شیراز نیز پ وهش. یلاو  بر آنچه که بیان شد، در ا(1310لطفی، ) اندو بررسی لرار داد 

های مختل  تاریخی و همچنین ارتباط بین رویدادهای شهر چون بررسی ووعیت رویدادهای ایران و شیراز در دور 

 3شکل (.1411 ،همکاران)لطفی و  بندی این رویدادها وورت ررفته استهای آن و یا تووی  و دستهشیراز و زمینه

 کشد.ها بر کالبد و رویدادهای شهر شیراز رذشته را بطور موجز به تصویر میشمایی کلی از آنچه که در یول لرن

  

                                                            

1. Howard  
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بندی مذهبی در فرآیند تکامل استخوان-تکوین تدریجی بستر فضایی پدیداری رویدادهای آیینی. 1شکل 

 (3131بذرگر، ؛ 3191جنگجو، ؛ 3111 ،یدیحم؛ 3135؛ شعله 3131صانع، )مأخذ:  تاریخی شهر شیراز 

 هایافته .1

های تخصتصتی وورت ررفته در دو زمینه رویدادمداری و های تاریخی و تحلیلها و پ وهشماحصتل بررستی

ستتااتار بندی تاریخی شتتهر شتتیراز، این پ وهش را بر آن داشتتت تا محدود  مطالعاتی مد نظر پ وهش را استتتخوان

بافت تاریخی شهر شیراز حدفاول درواز  لرآن تا حرم شاهچرا  ی یعنی محور شمالی جنوبی خیتار رازیشت وندیپهم

ای که دربرریرند  یناوتتر اوتتلی و استتتخوانبندی شتتهر شتتیراز در ادوار رذشته بود  و یمد  )ی( لرار دهد. محدود 

های انوای فضتتاهای رویدادهای شتتهر شتتیراز نیز در این محدود  به ولوی پیوستتته استتت. در ادامه به بررستتی وی ری

 مذهبی-ینییآ یدادهایروووعیت  های شااب این محور  ومگانی شتهری، محورها، کریدورهای بصری و نشانهه

در محدود  پردااته اواهد شد. همچنین رویدادهای به ولوی پیوسته در این محور یی یک  یخیدر ادوار مختل  تار

 سال بررسی می رردد.
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 . محدوده مطالعاتی پژوهش0شکل 

 

با نگاهی تاریخی، ستتیر های موجود ها و یکسای از نگار بع و متون تاریخی و همچنین مجمویهبا بررستتی منا

بررسی شد  است. در این جدول، ووعیت  1های تاریخی معاوتر در جدولتحول رویدادهای شتهر شتیراز در دور 

وتتر، با تاکید بر ووتتعیت های تاریخی از لاجار تا پس از انقلا  استتلامی و دوران معارویدادهای شتتیراز در دور 

رویدادها در محدود  مطالعاتی، در دو دستته ووعیت کالبدی و مدیریتی و ووعیت رویدادها مورد مطالعه لرار ررفته 

 است.
 

 های تاریخی معاصر رویدادها در شهر شیراز در دورهوضعیت  .3جدول 

 وضعیت رویدادها وضعیت کالبدی و مدیریتی دوره

 لاجار
سااتاری شهر منبعث از دوران لبل و حفظ مجمویه  یدم تغییر شکل

 کریمخانی شامل ارگ، حمام، بازار و مسجد

ها، یزاداری و یا بررزاری جشن -

 مجازات مجرمین در ملاء یام

 پهلوی اول

احدا  بناهای بسیار با کارکرد دولتی )شهرداری، دیوانخانه، شهربانی، 

 یه و تخریب میدان توپخانهپستخانه و بانک ملی( در مجاورت مجمویه زند

 تناسب با سااتار بافت در لالبهای بیکشیتخریب حصار شهر و ایابان -

 ای از شبکه معابر متقایع در مرکز شهرتود 

 تغییر کارکرد ارگ و تبدیل آن به زندان -

هایی در اصوص تغییر بررزاری جشن -

های کلا  فرهنگ مردمی از لبیل جشن

 پهلوی و کش  حجا 

 هلوی دومپ

همچون یمارت کلا  _های مجمویه زندیه تبدیل برای از سااتمان -

 به اماکن رردشگری _فرنگی، مسجد و حمام

هایی به منظور احیای کاروانسراهای درون بازار از جمله تدین پروژ  -

 کارونسرای مشیر

الگوی شهر حفظ شیراز به ینوان کهن -

 سازی آنایرانی و یدم مدرنیز 

 هایفرهنگی با بررزاری برنامه تهاجم -

 _مانند جشن هنر_از بالا به پایین 

پس از انقلا  

 اسلامی

 های مجمویه زندیه مطابق با دور  پهلویحفظ کاربرد سااتمان -

هایی به منظور افزایش جذابیت منطقه با ساات مجدد آن به تدوین پروژ  -

   زیررذر زند(های جدید و احداحالت دوران زندیه )تخریب سااتمان

سازی بازرشت به سناریوی مدرنیز  -

 شیراز

تغییرات مهم در مدیریت فرهنگی  -

 شهرداری و رسترش رویدادهای فرهنگی

 (1440، 1؛ مانوکیان1394؛ اهری، 1411؛ لطفی و همکاران، 1316؛ سپاسدار، 1311مرکز اسناد تاریخی، مأاذ: )
                                                            

1. Manoukian 
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ها پردااته آن وی ریی و محدود  مطالعاتدر  و کریدورها ها و محورهاهمگانی، نشانه یفضاها یبررسدر ادامه به 

 ینیبازآفر ریزی به منظورها، به ارائه راهبردهای برنامهاواهد شتد تا بتوان با درکی بهتر از ووتتع موجود این مجمویه

همگانی در محدود   یای فضتتاهاانو این بخشپرداات. در  یدادمداریرو کردیبا رو یشتتهر یفضتتاها یمبنافرهنگ

ی، اصوویات هر یک از فضاهای محدود  مطالعاتی را بر اساس دو شااب ارتباط با سااتار اولی شهر )به مطالعات

رذاری( لحاظ یملکرد و دستترستی( و هچنین نوی فضتا )بر حسب سطم یملکرد، پیشینه، یملکرد اجتمایی و بنیان

ل ها شامها آنی بر اساس وی ریدر محدود  مطالعات یاول یدورهایها و کرمحوربررسی می رردد. در بخش بعد نیز 

 افزایی مورد مطالعه لرار می ریرد.انداز و لابلیت بهبخش، چشمیملکرد، یناور شااب یبیعی، یناور هویت

 

 هاآن اتیو خصوص یهمگانی در محدوده مطالعات یفضاهاانواع  .1جدول 
فراغتی و -فضای همگانی

 هانشانه

 نوع فضا بر حسب ارتباط با ساختار اصلی

 گذاریبنیان عملکرد اجتماعی پیشینه سطح عملکرد دسترسی عملکردی

 شهری × × درواز  لرآن
 -مدرن 

 تاریخی

 –فرهنگی  –اجتمایی 

 التصادی
 بخش یمومی

 شهری × × حافظیه
 -مدرن 

 تاریخی
 بخش دولتی فرهنگی –اجتمایی 

 شهری × × با  ملی
 -مدرن 

 تاریخی
 یمومی -دولتی  فرهنگی –اجتمایی 

 بخش دولتی فرهنگی –اجتمایی  تاریخی شهری × × نمابا  جهان

 شهری × × شاهچرا 
 -تاریخی 

 مدرن

 –فرهنگی  –اجتمایی 

 التصادی

 -دولتی  –یمومی 

 مردمی

الدین آستان سید یلاء

 حسین
 شهری × ×

 -تاریخی 

 مدرن

 –فرهنگی  –اجتمایی 

 التصادی

 -دولتی  –یمومی 

 مردمی

 فرهنگی –اجتمایی  تاریخی شهری × × مسجد جامع و مسجد نو
 -میرا  یمومی 

 دولتی

 فرهنگی –اجتمایی  تاریخی شهری × × مجمویه کریمخانی
 -میرا  یمومی 

 دولتی

 فرهنگی –اجتمایی  تاریخی شهری × × بازار
 -میرا  یمومی 

 دولتی

 فرهنگی –اجتمایی  تاریخی شهری - × مدرسه اان
 -میرا  یمومی 

 دولتی

 فرهنگی –اجتمایی  تاریخی شهری × - چهل مقام و هفت تنان
 -میرا  یمومی 

 دولتی

 شهری × × با  نظر )موز  پارس(
 -تاریخی 

 مدرن
 فرهنگی –اجتمایی 

 -میرا  یمومی 

 دولتی
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فراغتی و -فضای همگانی

 هانشانه

 نوع فضا بر حسب ارتباط با ساختار اصلی

 گذاریبنیان عملکرد اجتماعی پیشینه سطح عملکرد دسترسی عملکردی

 –محور درواز  لرآن 

 بازار
× × 

 –شهری

 ایمنطقه

 -تاریخی 

 مدرن

التصادی  –اجتمایی 

 فرهنگی –
 هاتمام بخش

لطفعلی اان  -محور زند 

 احمدی –زند 
× × 

 –شهری

 ایمنطقه
 مدرن

التصادی  –اجتمایی 

 فرهنگی –
 هاتمام بخش

 × × محور رلستان
 –شهری

 ایمنطقه
 مدرن

التصادی  –اجتمایی 

 فرهنگی –
 هاتمام بخش

 (1399مأاذ: )یافته های پ وهش، 

 

 هاآن اتیو خصوص یمحدوده مطالعات محورها و کریدورهای اصلی در  .1جدول 

 محورها و کریدورها

 هاویژگی

 عملکرد
عناصر شاخص 

 طبیعی
 اندازچشم بخشعناصر هویت

قابلیت 

 افزاییبه

محور درواز  لرآن 

 بازار -

رردشگری  –فرهنگی 

 التصادی -

کو ، تنگه، شیب 

 مناسب

 درواز  لرآن، مقبر  اواجو،

پل یلی بن حمز ، سیلو، 

با  ملی، حافظیه، با  

 نماجهان

دشت و کو ، 

روداانه اشک، 

 بافت لدیم

 بسیار بالا

 محور رلستان
فرهنگی، اداری، 

 تفریحی، آموزشی
 بسیار بالا های شمالیکو  حافظیه، ورزشگا ، ادارات روداانه اشک

کحورهای مرکزی 

)زند، لطفعلی اان 

 زند، احمدی(

مسکونی، تجاری، 

 رردشگری، اداری
- 

چهاررا  زند، مراکز فرهنگی 

 و رردشگری

در راستای 

های شمالی ایابان

جنوبی، دید به 

 باباکوهی

 بسیار بالا

 (1399مأاذ: )یافته های پ وهش، 

 

با استفاد  از مطالعه اسنادی آرشیو ودا و سیمای فارس و  1391ستال با پایش رویدادهای شتهر شتیراز در یول 

درود از مساحت لانونی شهر  1محدود  مطالعاتی با وجود آنکه تنها در حدود مشخب شد که روزنامه ابر جنو ، 

به  قینگاهی دل. استدرود از کل فراوانی رویدادهای شهر شیراز  67 پذیرای شیراز را به اود ااتصاص داد  است،

 در مقابل شترییب اریبه نسبت بس %69نسبی  فراوانی مذهبی با دادهایینشان می دهد که رو دادهاینوی رو عیتوز نحو 

 ناستتبدر مکان های مختل  مت دادهایرو عیتوز ن،یدارند. یلاو  بر ا لرار %13فرهنگی با فراوانی نستتبی  دادهاییرو

 دادیرو16در شاهچرا ،  دادیرو 62 ر محدود  مطالعاتی،ثبت شد  د هایدادیرو 126 مجموی به رونه ای که از ؛ستین

استتت. همچنین  دادیستتال کمتر از د  رویک در یی  ها مکان هیبررزار شتتد  در بق دادهاییدر تالار حافظ و تعداد رو

ها و راهها ر  می دهند که مراستتم یزاداری  ابانرویدادها در ای %10اتفاق می افتد و تنها در مکان ها  دادهایرو 76%
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های رویدادی محدود  پخشایش بررزاری رویدادها را در مکان 2شکل هستتند. استییهای ست ییمایراهپ ایمذهبی و 

 دهد.رویداد در سال( نشان می 0مطالعاتی )با بیش از 

 

 
 سال( در محدوده مطالعاتیرویداد در  0های رویداد )با بیش از . فراوانی رویدادها در مکان5شکل

 

ها و  تیفعالکه شود  این نتیجه حاوتتل می ی،خیدر ادوار مختل  تار مذهبی-ینییآ یدادهایروپس از بازاوانی 

 یدادمداریرو»تلقی می رردند و  شتتهری نییبازآفرکة محر روییرر و ن لیفرهنگی به ینوان یامل تستته دادهاییرو

-در محدود  مطالعاتی و محور شمالیاولی تة دارد. نک لرار نییبازآفر نوی نیا تیبه ینوان محور« فضتاهای شتهری

 تیفیک ، فالدییو انسجام فضا وندیییدم همپ لیفرهنگی و مذهبی بود  که به دل خی،یتار ایانسیل هپت راز،یجنوبی ش

در  موثر رویکردی بنادادمیرو برنامه ریزی رسد می نظر به است.رویدادمدار  مکانی-پیوستتار فضتایی ایجادلازم برای 

این محور به ینوان یکی از ارزشمندی های استخوانبندی بافت  بن مایه های مذهبی، فرهنگی و تاریخیاز  رییبهر  ر

 وندیبازپ در دادمداریرو ینیبازآفربرای تجزیه و تحلیل ایلایات و ارائه راهبردهای  . به این منظوراست تاریخی شیراز

 ارائه می رردد. ANSOFFو ماتریس  SOARی، مدل راهبرد استرات یک خیتار یشهرها یاستخوانبند

های ابتدایی، شتناات و بررستتی، تصور، نوآوری و اجرا شتامل پنب مرحله آغاز و برداشتتن رام SOARراهبرد  

وند و شنفعان و افرادی که در پیشرفت و توسعه جامعه مد نظر نقش دارند، شناسایی می. در مرحله نخست، ذیاست

. مرحله دوم، ارائه راهبردها از یریق شناات و بررسی ررددهایی نظرسنجی میاز آنان در یی جلسات و یا پرسشنامه

ها ها و تبدیل آناندازها و نقاط لوت داالی و شناات و بررسی محیط بیرونی به منظور الق فروتها، چشمارزش

ها و نتایب فرااواستها، ها، فروتآیند، مجمویه لوتها و نتایب استت. در مراحل ستوم و چهارم فرفرااواستتبه 

است  SOARها با استفاد  از مدل حاول تحلیل ایلایات و داد  ،0 مورد بحث و بررسی لرار اواهند ررفت. جدول

ان ها نشفرااواستها، نتایب مورد انتظار و که ووعیت رویدادمداری محدود  مطالعاتی را از منظر نقاط لوت، فروت
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شاهچراغ تاالر حافظ

محور حافظیه سید عالء الدین حسین، سه راه پیروزی تا مصالی نماز جمعه

میدان شهرداری تا سه راه پیروزی مصالی نماز جمعه تا شاهچراغ

باغ ملی و باغ جهان نما ارگ کریمخانی، علی بن حمزه، چهارراه زند تا میدان شهرداری
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نفعان دربار  های ذیبا بکارریری دیدرا  نفر 12متخصب شامل  ریزیدهد. این جدول حاوتل نظرات تیم برنامهمی

 محدود  مطالعاتی است.

 

 SOARها با استفاده از مدل تحلیل اطلاعات و داده. 0جدول 

بررسی
ک

ی استرات ی
ها

 

 (Opportunitiesها )فرصت (Strengthsها )قوت

هتای رستتتترد  ملی در زمینته توستتتعه برنتامتهوجود  -

 ها و تاثیر آنرردشگری و سهم لایع شیراز در این برنامه

های بر افزایش تقاوتتاهای نیازمند فضا و افزایش پتانسیل

 توسعه کالبدی شهر

های یبیعی و تاریخی با امکان وجود ینتاوتتتر و پهنته -

 تغییر نوی فعالیت

ینوان یامل  های شتتتمالی بهروداتانه اشتتتک و کو  -

 پیونددهند  محدود  با یبیعت

مولعیت مناستتب محدود  و ارتباط آن با شهر به لحاظ  -

 های مناسب به آنوجود دسترسی

 بندی و مرکزیتاستتقرار محدود  مطالعاتی بر استخوان -

تاریخی شتتهر شتتیراز و وجود اایر  تاریخی و یملکرد 

 هویتی

ان مات پشتتتتیبوجود ابنیته بتا لابلیت جبران کمبود اد -

 رردشگری

 تنوی لومی و فرهنگی شیراز -

ررایش پایدار به پایش و نگهداری یناوتتتر تاریخی و  -

 هابازکاربست همساز آن

-های تاریخیررایش مدیریت شتتهری شتتیراز به جنبه -

 محیطی شهرفرهنگی و زیست

اایر  جمعی مردم شتتتیراز نستتتبت به محدود  بافت  -

 تاریخی فرهنگی این شهر

بخشتتتی بصتتتورت های معماری و هویتگوهای توزیع ارزشال -

 ررفته بر پایهکانون، پهنه، محور و ستتایر الگوهای فضتتایی شتتکل

 های فرادستهای مزبور در برای یرحارزش

های فرادستتت بر ارتقاء ستتااتار فضتتایی موجود و با تاکید یرح -

ها شتاکید بر مجمویه یناور و روابط بالقو  و بالفعلی که مبین ارز

 هستند.

ایجتاد و رستتتترش اطوط مترو و وجود چنتدین ایستتتتگا  در  -

 محدود 

وجود تقاوا برای تلقی شهر شیراز به ینوان محیط رردشگری و  -

 فراغتی در کشورهای حاشیه الیب فارس

ی رذاررذاران ایرانی مقیم اارج از کشور در سرمایهتمایل سرمایه -

 در امور رردشگری شهر

 تقاوا برای رذران اولات فراغتافزایش  -

 بازتر شدن فضای اجتمایی، سیاسی و فرهنگی جامعه -

رسترش فناوری ارتبایات و ایلایات و دسترسی به دستاوردهای  -

 یلمی، فنی، التصادی، اجتمایی و فرهنگی جدید

ریزی و افزایش ررایش بته پتذیرش نقش مردم در فرآینتد برنامه -

 مردم جویی در بینفرهنگ مشارکت

های رردشگری کشور و تخصیب بودجه برای تحول در سیاست -

 های رردشگریها و برنامهتجهیز و توسعه زیرساات

 رذار اارجی و داالیهای جذ  سرمایهایجاد فرآیندها و زمینه -

نقش و جایگا  پررنگ شتتیراز به ینوان پشتتتوانه تامین ادمات  -

 تجاری و بازررانی منطقه

و تلفیق فضتتتاهای یادمانی، فضتتتاهای ستتتبز و امکتان ترکیب  -

 های رردشگریفعالیت

 ررایش به تغییر سااتارهای درآمدی شهرداری به منابع پایدار -

یر و ناپذتلقی رردشتتتگری بته ینوان منبعی تجتدیدپذیر و پایان -

 دارای سهم لابل توجه در درآمد نااالب داالی شهر

ولتی به نوسازی و ررایش مدیریت شهری و نهادهای یمومی و د -

 بهسازی منطقه
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 (Resultsنتایج مورد انتظار ) (Aspirationsها )فراخواست

محتدود  مطالعاتی، محوری تاریخی فرهنگی، ستتتبز و  -

پایدار در مقیاس شهری است که با براورداری از یناور 

شتتااب فرهنگی، تاریخی و مذهبی، با حمایت و ترویب 

های همگانی وفضتتاهای اجتمایی، یروتته رویدادمداری،

نویی سرزندری، پویایی و هویت فرهنگی اجتمایی نا  

دهند  نظام اجتمایی شتتهری تستتری های شتتکلرا با لایه

 بخشد.می

محدود  مطالعاتی، محوری با رویدادهای آیینی منحصر  -

های تاریخی و ها و زیمهبته فرد و وی  ، مطابق با ریشتتته

های ستتتنی، کان دستتتترستتتی همه ررو اجتمایی، و با ام

ی بخشی فضایجنسی و اجتمایی التصادی، امکان انسجام

 هایای یرحسازی الگوهای محوری و پهنهو لابلیت پیاد 

 فرادست را لابل تحقق نمود  است.

محدود  مطالعاتی، با مولعیتی مرکزی نستتتبت به بافت  -

شتتتهری شتتتیراز، بتا پتذیرش انوای رویتدادهای آیینی و 

هنگی، بته لطتب جتاذ  اولات فراغت، محرک حس فر

یادریری و آموزش و مقصتد اکوتوریسم و رردشگری در 

 المللی تبدیل شد  است.ای و بینمقیاس ملی، منطقه

جهت ارائه نتایب اجرایی مورد انتظار در این پ وهش از ماتریس 

ANSOFF .بهر  ررفته شد  است 

 (1399مأاذ: )یافته های پ وهش، 

مرحله اجرا به ینوان رام نهایی در این فرآیند و مدل راهبردی، به نویی تلاش و حرکت به ستتتوی اجرایی کردن 

های ر در پروژ ریزی با یکدیگهای مختل  برنامههای پیشنهادی و دستیابی به نتایب مورد انتظار است. افراد و تیمبرنامه

و توانایی  بود نفعان در هر کجا یلالمند یابند. مردم و ذیرتباط میمربوط برای رسیدن به اهداف و نتایب تعیین شد  ا

توانند مشغول به کار شوند. به والع در یی جلسات ابتدایی با مجمویه وظای  اود و آنچه اجرایی داشتته باشتند می

 مدیریت شهریدر حوز  وظای   می تواند، رامی اجرایی است و مرحلهاند. این بایستتی وتورت بپذیرد آشتنا شتد 

 یهامکان ستارویپ»و  «شهر ینیآئ یبنداستخوان ینیبازآفر»در دو بخش  هاراهبردها و سیاستدر پایان نیز . تحقق یابد

 ینداستتتخوانب وندیدر بازپ دادمداریرو ینیبازآفر یان دو هدف اوتتلوبه ین «شتتهر دادمداریرو یدر استتتخوانبند ینیآئ

 .(2 )جدول درردئه میارا آنچهاررانه  یبا چراه راهبرد ANSOFF سیماتر درپ وهش  نیدر ا یخیتار یشهرها
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 ANSOFFبا استفاده از ماتریس باز آفرینی رویدادمدار  راهبردهای .5جدول 
 استیس راهبرد 
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ب

 ینیآئ ی
هر

ش
 

 راهبرد نفوذ

تدوین تقویم و سبد  -

رویدادهای آیینی و 

ریزی و فرهنگی، برنامه

ها، نوی تدارک برنامه

سازماندهی، مقیاس و 

 غیر 

 ریزیتدوین فهرستی از رویدادهای لابل برنامه -

 مردم  یبا هدف مشارکت حداکثر دادهایالالانه رو یزیربرنامه -

 هایررو ی و یا کنند  از نظر ررو  ستتتنشتتترکت یهاشتتتناات ررو  -

 محل الامت، داد،یدر رو نهیبه هز لیتما زانیدوستتتتانه(، م ی یتااتانوادر

روزنتامه و ...( با  ون،یزی)تلو دادیترو یاز بررزار افتنیتایلتای  یچگونگ

  طیرزرو بل ایفروش کردن  شیپ

 ستتتازی و ارائهبه منظور هماهنگ کنند شتتترکت یشتتتناات ررو  ها -

 آنان یازهایمتناسب با ن یشهر یها و فضابرنامه

رنامه ب کنندران به منظورشرکتسفر  لهیشتناات مبدا، مقصد و نوی وس -

 ها.آن تیریدر اصوص تعداد سفر و نحو  مد یحمل و نقل یها یزیر

راهبرد 

 توسعه بازار

افزایش مشارکت  -

های مردمی الالانه ررو 

به اصوص جوانان در 

ریزی و یرح برنامه

فضاهای رویدادها در 

 شهری

شدن در تجار   میسه یبرا یبوم یهنرها یبرا یفراهم آوردن فروتت -

 مشترک 

 دادهایشورا در رسترش و نظارت بر رو  یمشخب کردن نقش و وظا -

  یاجتمایی نفعان و هنجارهایذ ،یمحل یها نجمنبا ا یدر همکار

مطلو  بود  و  که ییهاتیها و فعالوالیو فستتتت دادهایروحمتایت از  -

 یری(، لابل انداز  رspecific) ااص :را داشتتته باشتتند ریز یها ی ریو

(measurable( در دستترس ،)attainableوالع ،)انهنیب (realistic و )

 (. SMART) و هوشمندانه( timedدر زمان مناسب )
یپ

ار
ست

و
 

ان
مک

 ینیآئ یها
ند

وانب
تخ

اس
در 

 ی
یرو

دم
دا

 دار
هر

ش
 

راهبرد 

توسعه 

 و محصولات

 خدمات

افزایش منافع التصادی  -

 بررزاری رویدادها

ها شتتامل بودجه و جشتتنوار  دادهایتوستتعه رو یبرا یمنابع مال یابیارز -

  یاصوو یاسپانسرها تیو حما یدولت یها

 دادهایرو انیو اشتغال که در جر یادالتص یهامشخب نمودن فروت -

 .دهدیر  م یفرهنگ یهاتیو فعال

های ارتقاء زیرساات -

های لازم برای مکان

 تررویدادی مهم

  دادیرو یهااز مکان یفهرست یو بررس نیتدو -

 مکان  یها به منظور ارتقااستیو س یانداز کنونچشم یابیارز -

تر کارآمد یرا به وتتتورت دادیرو یکه امکان بررزار ییهارستتتااتیز -

 توجه اهند داشتتت مورداو یکارآمدتر نهیبرآورد  اواهند ستتاات و هز

 .رندیر یلرار م

 راهبرد تنوع

ارتقاء هویت، یراحی  -

ها و و ارزیابی مکان

فضاها به منظور مطلوبیت 

ها برای بررزاری آن

 رویدادها

مطلو  به منظور ایلای  یارهایبتاز در مقابل مع یبر فضتتتاهتا یمرور -

 هارویدادها در آنرزینی بررزاری و مکانبه منظور توسعه فضاها  یرسان

اد  باز و نحو  استف یفضاها ند یتوسعه آ یرابمطلو   یارهایمع نیتدو -

 ها والیفست و دادهایو مطلو  رو نهیبه یزاراز آنها به منظور برر

(1399مأاذ: )یافته های پ وهش،   
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 بحث  .0

و  یتمایاج ،یاسیایم از س دادهایرو دیو بازتول نیبستتر تکو ،یخیتار رازیشت وندیپدر ادوار رذشتته، ستااتار هم

به فرااور روح زمانه موسم  کیشتهر، هر یتکامل ستااتار یهادور  یشتکل ررفته ی یهابود  استت. کانون ینیآئ

نهادن  انیآوردند. بنیم دیمحور پدو اجتمای یشهر ،یجمع ستیو اشایه ارکان ز لیتسته یبرا یانهیشتان، زمیبالندر

از  یهرکدام سهم ،یمتنوی شهر یها و فضاهابا  ،یچندکارکرد یهامجمویه ،یمتعدد متوال یمستاجد جامع، بازارها

ر آمد  د دیپد یستتیاند. درردنمود  فاینقش ا دادها،یتداوم رو نهیزم جادیرا بر یهد  داشتتته، و در ا یخیتار انیجر نیا

 وندیپ و لطع  یناور و فضاها، تضعی یمندسااتار، حذف و ناتوان یبه مفهوم رسست اجزا ،یخیستااتار شهر تار

 نیا ات د یستتل  اود، سبب ررد یتوستتعه شتتهر معاوتتر با مختصتتات کالبد یالگو یوندیمراکز، و فقدان همپ انیم

 یی بیترت نیاز دست بدهد. به ا یاریحدود بس تارا  دادهایاز رو یزبانیو م رشیاود به مثابه بستر پذ تیسااتار اهم

سااتار   یبازتعر ایو  تیتقو اء،یاح یبرا ییهاهموار  تلاش راز،یش یبرا ریپنب دهه اا یشهر یزیربرنامه یندهایفرا

و غفلت از  یدکالب یفراتر از والع به ستتااتارپرداز دیتاک لیبه دل دیوتتورت ررفته که البته شتتا یخیتار یهاو کانون

 بار  حاول آمد  است. نیدر ا یاندک قیتوف ،ییساحت محتوا

استت که یی دو دهه اایر، یراحی و ستاات فضتتاهای جدید برمبنای کاربست تجار  فرهنگی،  این در حالی

های بازآفرینی شهری در جهان شد  است. از آنجا که نواحی شهری روز به روز مولعیت اود اساس بسیاری از برنامه

های هایی نو را برای فعالیتتمبنا، فروتتتهای بازآفرینی فرهنگدهند، برنامهرا بته ینوان مراکز تولیتد از دستتتت می

های بازآفرینی فضتتتاهای همگانی، یوامل موفقیت مکان یبارتند از: کننتد. بر استتتاس این پروژ التصتتتادی ارائته می

تری از مردم توان ترکیب مناسبها بیشتر باشد، میها. هرچه میزان فعالیتپذیری و فعالیتدسترسی، راحتی، معاشرت

ها پراکندری بیشتتتری در یول روز داشته یا ررو ( مشتاهد  نمود و هرچه این فعالیت )برحستب جنس، ستن، فرد و

ها و رویدادها در فضاهای شهری همچنین در ارتباط با استفاد  از فعالیت. (1414 ،1باشند، بهتر است )ریچاردز و پالمر

با ها رینی شهری آنجاست که آنو توسعه شهری، برای پ وهشگران اظهار داشتند که اهمیت فضاهای شهری در بازآف

 نیو همچن مکانحس  ،هستند یشتهر را یم از نفکیاز لا یااص که جزئ یدادهایو رو یمحل یهاتیفعال قیتشتو

 نیرو، آنچه در ا نیاز هم  (.1 ص. ،1414 ،3؛ رمضتتانی1411 ،1همکاران)راملی و  شتتوندرا موجب می حس جامعه

بر  دیبا تاک ،یخیفضتتاها و ستتااتار تار دادمداریرو ینیبازآفر یبرا یررفته شتتد، کاوش و ارائه راهکار یپ وهش پ

و  ینیزآفربا یبرا یاز یتواند به مثابه انگیراهکارها م نیاست. ا یمذهب-ینیآئ یدادهایرو یزیرو برنامه یسازتیظرف

ساز سبب زیمطرح باشد، و ن یو فرهنگ یاجتمای یوستگیپ جادیو فراهم آوردن امکان ا ،یشهر یفضاها تیفیارتقاء ک

  رردد.تر متنوی و رسترد  یدر ابعاد دادیرو یبررزار یتاز  برا ییتبلور الگوها

                                                            

1. Richards & Palmer 

2. Ramlee 

3. Ramezani 
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ی در تنوّ جادیو ا اءیشد، تمرکز بر اح د ید «یدادمداریرو» یو مفهوم ساز ینظر نهیشتیپ یهمانطور که در بازاوان

 (3،1444؛ اینروی1،1411؛ مک دونالد1،1996)هال و هوبارد یشهر ینیمحرّکه بازآفر یرویبه ینوان ن دادهایرو قیمصاد

 ،0لی) ستمورد توجه لرار ررفته ا یمحتوا به بستر کالبد قیبه مثابه تزر رآشتناید یها تیروا دیجهت بازتول یو یامل

 نیمرتبط با ا یهمه پ وهش ها بای. تقر(1416 ریچاردز، ؛1412 ،6؛ ریچاردز و روتاریو1413 ،2همکاران؛ لیم و 1443

 لیستر تحلدنبال کرد ، و ب یشهر ینیدر بازآفر یدادمدارینقش رو نییرا جهت تب یلیتحل-یفیتووت یکردیرو نه،یزم

ر لرار معاو یشهر طیآن در شرا یبرازش و به روزرسان تیو لابل دادهایرو یخیتار یها نهیزم پس یاود را بازشناس

بندی راهبردهای اجرایی درلالب نتایب مورد انتظار در چهار ستتازد، دستتتهآنچه پ وهش حاوتتر را متمایز میداد  اند. 

برای  تر برای مجریان راهبردها فراهم آورد.تواند راهنمایی دلیقاستتت که می ANSOFFدستتته متناستتب با ماتریس 

« نرماتیو»بل بدان پردااته شد، نویی رویکرد نیز همانطورکه در بخش ل SOARمدل ارزیابی حاول از دستیابی به آن 

را مدنظر دارد، به یبارت دیگر، و به مدد تمرکز همزمان بر محتوا، فرایند و آنچه می تواند به مثابه تعالی « هنجاری»یا 

و  ،مورد انتظار بیها، نتااز منظر نقاط لوت، فروتتتمورد مطالعه محدود   یدادمداریرو شتترایط غایی مطرح باشتتد،

 ینیباز آفر یراهبردهابرای ارایه  یمطالعات نهیزم نیاو از  ریردهتاستتتت کته می تواند مورد توجه لرار رااواستتتتف

 .دینما یبانیپشت  ANSOFF سیبا استفاد  از ماتر دادمداریرو

 . نتیجه گیری5

 یدادهایر روب یمبتن یمعنو را یشهرها بر اساس م یخیتار یاستتخوانبند دادمداریرو ینیبازآفر یبرا یزیربرنامه

بر  دیدانستتت که در بطن اود، تاک یشتتهر ینیبه آن نوی از بازآفر یابیدستتت یبرا یبرانیتوان م یرا م یو مذهب ینیآئ

را جستتتجو  یمشتتترک جوامع شتتهر یدر فرهنگ و باورها هفتهن یهایاز بالقوّر یمندو بهر  یفرهنگ یهاهیدرونما

 میعملابل ت ییمعنا یهااست که دربردارند  ارزش ییهاتیدراور به روا یبراوردار از تمرکز ،یافتیره نیکند. چنیم

 ینیفرآباز نهیمفهوم نهاد ایمنابع، هدف  اریمعاور اواهد بود؛ همان که در بس یو توستعه شهر یتیریمد یهابه برنامه

فضا  هیطه دوسوبر راب دیبا تأک ینیبازآفر یزیربرنامه تیفیبهبود ک یتلاش برا ،یرو نیشد  است. از هم یتلق یشتهر

و  یومعن را یمهم از م یمورد البال و بخشتتت یبه ینوان محتوا ینیآئ یدادهایو ملموس، و رو نیّبه مثابه بستتتتر متع

شهرها ملحوظ شد ، و  در روند  یکالبد یو حت یاجتمای ،یات التصتادیدر ادامه ح یاتیح یتواند  امریناملموس، م

ور مردم مشارکت و حض ،یحالت نیشهرها در نظر ررفته شود. در چن ریناپذاجتنا  یدست کم درررون ایرو به تحوّل 

اظت از و لزوم حف ،یفرهنگ را یم ،یشتتهر یبه فضتتاها یشتتتریب یدلبستتتگ ،یستترنمون دیو شتتا ینیبه ستتبب امر آئ

                                                            

1. Hall & Hubbard 

2. MacDonald 

3. Inroy 

4. Li 

5. Lim  

6. Richards & Rotariu 
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به وجود اواهد آمد. بدون در نظر ررفتن  یمعاور شهر طیفضتاها در شرا انیم ندویو ارتقاء پ یخیتار یاستتخوانبند

به  یدیام توانیملموس و ناملموس، نم را یفضتتاها و م نیاز ا تیحما یمناستتب برا یشتتهر ینیبازآفر یراهبردها

 نیاند، داشت و ارر ادر یول زمان فرسود  شد  و یو انستان یعییوامل یب لیکه به دل یشتهر یهمگان یبهبود فضتا

اود را از دست اواهند داد و به مرور  دکنندرانیبازد یایو حضور پو تیجذاب یشهر یهمگان یفضاها فتد،یاتفاق ن

 نیدر تدو ،یمذهب-ینییآ یدادهایرو   یبه و داد،یرو گا یاواهند رفت. پ وهش حاوتتتر، به مطالعه جا نیزمتان از ب

ود که در ب ییاجزاء و فضاها انیدوبار  م وندیو پ یمطالعه، بازشناس نیپرداات. هدف از ا یشهر ینیبازآفر یراهبردها

شهر  یخیتار ینقش ها را در دل اود سازمان داد ، و استخوانبند میو تسه میتقست یاود، به نوی یخیتار یوندیهمپ

 یاند. بازشناسداشتتهیآماد  و منعط  نگا  م ،ینیآئ یدادهایاز رو یراداد انوای متنوّی یبرا یارا به وتورت وتحنه

 یراهبرد یزیربرنامه یبرا یچارچوب جادیامکان ا ن،یشتتتیپ یهابر پ وهش یبا نگرشتتت دادها،یوتتتورت ررفته از رو

ااتار بر ستت ینگشتتتدورانه بستتتر و محتوا، شتتامل پس طیشتترا یابیو ارز لیرا فراهم آورد. دستتتاورد تحل دادمداریرو

رنامه ب نیاز راهبردها )تدو یادر سااتار، منتب به مجمویه یجار یمذهب-ینیآئ یدادهایو رو ،یخیتار رازیش وندیپهم

ها، برنامه یبانیو پشتتتت یزیربرنامه ،یو فرهنگ یمذهب ،ینییآ یدادهای، ستتتبتد رودادهتایترو میتقوبته ینوان  یزمتان

ه ب یمردم یهامشتتتارکت الالانه ررو  شیزا؛ اف یزیرو برنامه ینیبشییوامل لابل پ گریو د اسیمق ،یستتتازمتانتده

 دادها؛یرو یبررزار یمنافع التصتتاد شیافزا ؛یشتهر یدر فضتتاها دادهایو یرح رو یزیراصتوص جوانان در برنامه

ها و فضاها به منظور مکان یابیو ارز ییراح ت،یتر؛ ارتقاء هومهم یدادیرو یهامکان یلازم برا یهارسااتیارتقاء ز

 ینیفربه اهداف بازآ یابیدستتت یمتناستتب برا یهااستتتیو متعالباً ستت دی( ررددادهایرو یبررزار یها براآن تیمطلوب

 یشهر ارچهکپی ینیپروستعت به برنامه بازآفر یاز نگاه یپ وهش به ینوان بخشت بینمود. نتا شتنهادیرا پ دادمداریرو

 ،یشنهادیپ یشناسو از ابزار و روش ریتعب ترسازانهو بس نیحرکت آغاز یتواند به مثابه نوییلابل تأمل اواهد بود، و م

ود. نم یبرداربهر  ینیو آئ یفرهنگ یهاهیماو درون ،یشتتهر یاهداف توستتعه و ارتقاء فضتتاها انیم وندیپ یدر راستتتا

ها نیمشترک، آئ یباورها ،یشهر کپارچهی ینیبازآفر کردیکه در تداوم رو دینمایم یمهم ورور نیا یادآوری، درپایان

 یخیتار یو استخوانبند یشتتهر یفضتتاها ینیبازآفر ندیفرآ ارانیکُنش نیترمهم دیتردیب ،یمذهب-ینیآئ یدادهایرو و

 شهرها اواهند بود.

  



  191                               ...                 یاستخوانبند وندیمدار در بازپ دادیرو ینیبازآفر                                سال نهم            

 

 کتاب نامه

 . تهران: انشارات فرهنگستان هنر.نمایش در دور  وفوی(. 1312آژند، ی. ) .1

 .انتشارات کوشامهر . شیراز:شهر شهرسازی و ساات اولی .(1311) م.ر.، بذررر .1

. شیراز: انتشارات مرجع یاسلام یرانیا یشهرها یبنداستتخوان یریربازار در شتکل گا یجا(. 1396جنگجو، س. ) .3

 یلم.

 .انتشارات دانشگا  تهران تهران .یمرمت شهر(. 1311) ی، م.مقصود .م.، وس ،یبیحب .0

 تهران. یشهردار یو  مهندس یانتشارات سازمان مشاور فن :تهران .شهر تهران یبنداستخوان .(1376) .م ،یدیحم .2

با  یشتتهر یتوستتعه رردشتتگر یراهبرد یزیر. برنامه(1391) ، م.انییل،ژ.، و استتتاورس ،.م .ر.ا ،ریررمستت انیااور .6

 .103-117، (3)17، فضا شیو آما یزیربرنامهشهر تفت(.  ی)نمونه مورد SOAR کیاستفاد  از مدل استرات 

، نامه اایر  در شهرنشتریه داالی سازمان زیباسازی شهر تهران، وی  (. شتهر، زندری، زیبایی. 1391ذکاوت، ک. ) .7

1(3.) 

 . شیراز: انتشارات آوند اندیشه.تاریخ تیاتر فارس(. 1316سپاسدار، ا. ) .1

اولین همایش  های کهن شهری. مشهد:(. نقش فضاهای شهری در بازآفرینی بافت1317سروری،  .، و ازایی، ز. )  .9

 .های فرسود  شهریبهسازی و نوسازی بافت

 یدفتر پ وهش ها تهران: چاپ دوم،  .رانیا یخیتار یدر بافت ها یشتتهر یفضتتاها. (1371) ح.زاد  ، ستتلطان  .14

 تهران.ی با همکاری شهرداری فرهنگ

 .17-16 (،17) هنرهای زیبا،  (. درواز  های لدیم در اایر  جمعی شهر معاور.1312). م ،شعله  .11

رویدادمداری فضتتاهای شتتهری راهکاری برای دستتتیابی به (. 1391، ا. )فلاح منشتتادی س.، و ، لطفی،شتتعله، م.  .11

 .پایداراولین همایش ملی فضاهای یمومی شهری هران: ت .فضاهای پایدار همگانی

 . تهران: نشر منصور وانع.های لدیم شیرازبه یاد شیراز، یکس(. 1311وانع، م. )  .13

 یراهبرد یزیربرنامه یبه ستتو یرام SOAR کی(. مدل استتترات 1396) ، ش.اواجه یزادولی، م.ی.، و روزیف  .10

, یمنطقه ا یزیبرنامه ر یپ وهش-یفصلنامه یلم(. زی: کلانشتهر تبری)نمونه مورد یشتهر یرردشتگر یتوستعه

7(12)، 19-04. 

کنفرانس  نیششم :مشهد .رازیشتهر ش ینقش آرامگا  شتاهچرا  در توستعه کالبد یواکاو .(1393) .د زاد ،میکر  .12

 .یشهر اسلام یهابر مولفه دیبا تاک یشهر تیریو مد یزیربرنامه یمل

نشریة پردیس هنرهای هنرهای زیبا،  .«دستتوری کالبد شهر-مقدمه ای بر تحلیل ستااتاری(. »1310) .لطفی، س  .16

  .12-10(، 11) زیبای دانشگا  تهران،

های هنر .ملی بر بن مایه های فرهنگی و کُنش بازآفرینیأ(. بازآفرینی شتتتهری فرهنگ مبنا: ت1394) .لطفی، س  .17
 .07-64 (،02) ،زیبا

 .تهران: انتشارات آذراش .تبارشناسی بازآفرینی شهری: از بازسازی تا نوزایی (. 1391. )لطفی، س  .11

 .اول، تهران ، چاپیخیاسناد تار ی. مرکز بررسرازیجشن هنر ش(. 1311) یخیمرکز اسناد تار  .19



  شمارۀ سوم                                             مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                           191

 

 .16-2(، 07) ،بایز یهنرها هینشر(. شهر، جشن، اایر . 1394) .ز ،یاهر .14

 
21. Carmona, M., Heath, T.O.T., & Tiesdell, S. (2012). Public places-urban spaces. London: 

Routledge. 

22. Carrière, J.P.,  & Demazière, C. (2002). Urban planning and flagship development projects: 

lessons from EXPO 98, Lisbon. Planning practice and research, 17(1), 69-79. 

23. Dansero, E., & Puttilli, M. (2012). Mega‐events tourism legacies: the case of the Torino 2006 

Winter Olympic Games–a territorialisation approach. Leisure Studies, 29(3), 321-41. 

24. Ercan, Z.M.A. (2007). Public spaces of post-industrial cities and their changing roles. Metu 

Jfa, 24(1), 115-37. 

25. Evans, G., & Shaw, P. (2004).The contribution of culture to regeneration in the UK: a review 

of evidence. London: DCMS;4. 

26. Hall, T., & Hubbard, P. (1996). The entrepreneurial city: new urban politics, new urban 

geographies? Progress in human geography; 20(2), 153-74. 

27. Howard, R.D., McLaughlin, G.W., & Knight, W.E. (2012). The handbook of institutional 

research. Jossey-Bass. 

28. Inroy, N.M. (2000). Urban regeneration and public space: The story of an urban park. Space 

and Polity, 4(1), 23-40. 

29. Lewicka, M. (2008).Place attachment, place identity, and place memory: Restoring the 

forgotten city past. Journal of environmental psychology, 28 (3), 209-31. 

30. Lim, H., Kim, J., Potter, C., &  Bae, W. (2013). Urban regeneration and gentrification: Land 

use impacts of the Cheonggye Stream Restoration Project on the Seoul's central business 

district. Habitat International, 39, 192-200. 

31. Lotfi, S., Sholeh, M., & Imani, N. (2022). Eventfulness, event modalities, and the dilemma of 

using outdoor events as a public realm revitalization initiative (Case study: Shiraz, Iran). Int. 

J. Architect. Eng. Urban Plan, 32(2), 1-17. 

32. MacDonald, S. (2011). 'Big Society': Social action and the role of public space. Manchester: 

CLES (Center for Local Economic Strategies). 

33. Manoukian, S. (2004). History and the Production of the “Culture of Shiraz”. AKPIA @ MIT 

- Studies on Architecture, History & Culture. 

34. Matheson, C. (2011). Resource Guide: Events and Urban Renewal: Hospitality, Leisure, Sport 

and Tourism Network. London & Newyork: routledge. 

35. Pernecky, T., & Lück, M. (2013). Events, society and sustainability: Critical and 

contemporary approaches. London: Routledge. 

36. Rad, V.B., & Ngah, I. (2013). The role of public spaces in promoting social interactions. 

International Journal of Current Engineering and Technology, 3(1), 184-8. 

37. Ramezani, S., Aziz, Z., Idid, S.Z. (2010). Public space and conservation of a historic living 

city: Melaka, Malaysia:  Dialogues in Urban and Regional Planning. London: Routledge.  

38. Ramlee, M., Omar, D., Yunus, R.M., & Samadi, Z. (2018).Revitalisation strategies of urban 

public space in George Town World heritage site. Asian Journal of Environment-Behaviour 

Studies, 4(12), 61-72. 

39. Rezvani-Naraghi, A. (2019). From architectural entities to social spaces: Redefining the 

notions of Takiyeh and Takiyeh Dowla. International Journal of Islamic Architecture, 8(1), 

141-165. 

40. Richards, G. (2014). Eventfulness and the quality of life. Tourism Today, 14, 23-36. 

41. Richards, G. (2016). Cultural tourism: Archaeological Displays and the Public. London: 

Routledge. 

42. Richards, G., & Palmer, R. (2010). Eventful cities. London: Routledge. 



  193                               ...                 یاستخوانبند وندیمدار در بازپ دادیرو ینیبازآفر                                سال نهم            

 

43. Richards, G., Rotariu, I. (2015). Developing the eventful city in Sibiu, Romania. International 

Journal of Tourism Cities, 1(2), 89-102. 

44. Ryan, C.(1995). Places not spaces: Placemaking in Australia. L. Barnes, T. Winikoff, C. 

Murphey, & A. M. Nicholson (Eds), Australia: Envirobook. 

45. Sabate, J., Frenchman, D., & Schuster, J.M. (2004). Llocs amb esdeveniments: Event Places. 

Barcelona: UPC Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori: MIT City Design and 

Development of Urban Studies and Planning, DL. 

46. Sadeghi, A.R., Khakzand, M., & Jangjoo, S. (2019). Historical analysis of the role of bazaar 

on the Formation of Iranian islamic urban forms, Case study: Shiraz, Iran. Armanshahr 

Architecture and Urban Development, 12(26), 89-101. 

47. Schawel, C., & Billing, F. (2014). Top 100 Management Tools. London: Springer. 

48. Sennet, M., & Flowers, G (1994). I am now a part of history. People, 282-283. 

49. Silvanto, S., & Hellman, T. (2005). Helsinki – The festival city Arts and culture in Helsinki.  

L, Lankinen (Ed), Helsinki: City of Helsinki. 

50. Smith, A. (2005). Reimaging the city: The value of sport initiatives. Annals of Tourism 

Research, 32(1), 217-36. 

51. Smith, A. (2012). Events and urban regeneration: The strategic use of events to revitalise 

cities. London:  Routledge. 

52. Smith, A. (2015). Events in the city: Using public spaces as event venues. London: Routledge. 

53. Stavros, J., & Saint, D. (2010) .SOAR: Linking strategy and OD to sustainable performance. 

Practicing organization development: A guide for leading change, 3, 377-394. 

54. Watts, G., Cope, J., & Hulme, M. (1998). Ansoff’s matrix, pain and gain: growth strategies 

and adaptive learning among small food producers. International Journal of Entrepreneurial 

Behavior & Research, 4(2), 101-11. 

55. Weber, K., Ali‐Knight, J., Foley, M., McGillivray, D., & McPherson, G.(2012). Policy 

pragmatism: Qatar and the global events circuit. International journal of event and festival 

management, 3(1), 101-115 


