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  چکیده

 گردشگري صنعت در نوآوري و رقابت شود،می بیشتر و بیشتر آنها اقمار و شهرها فضاي و ظاهري شباهت که دنیایی در

 که است این پرسش. است پایدار توسعۀ و اقتصادي رشد ارکان از یکی عنوانبه این صنعت کارگیريبه در مهم عناصر جمله از

 و اندبرده بهره خود گردشگري صنعت کیفی و سطوح کمی ارتقاي در چگونه و عناصري چه از جهان گردشگري هايقطب

 ممتاز جایگاهی به رسیدن جهت در ایرانی، شهرهاي در موجود منحصربفرد و مشابه هايتظرفی و هافرصت از توانمی چگونه

ارتقاي گردشگري شهرهاي ایرانی و مرور تجارب موفق در جهت اي هدف این مقاله افزایش مطالعات مقایسه .کرد استفاده

 نقاط و هاخواسته به رسیدن براي ریزيبرنامه و هاداشته از کارآمدتر استفادة بود خواهد حاضر مطالعۀ محور که موضوعی .است

 و اربتج همچنین و ها،سیاستگذاري و هاریزيبرنامه منظور این به. است شهري اقتصاد پویایی و گردشگري صنعت در مطلوب

 گرفته قرار مطالعه مورد جهانی، عرصۀ در گردشگري مهم مرکز دو عنوانبه استانبول و پاریس شهر دو در شدهعملیاتی اقدامات

- طبقه صورتبه و عام طوربهاین دو کالنشهر  گردشگري رونق گرفته جهتصورت ایجابی و سلبی اقدامات و ابعاد از تعدادي و

 . شد خواهند تشریح شدهبندي

  

  استانبول  پاریس، شهري، اقتصاد گردشگري، صنعت :کلیدي واژگان
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  مقدمه

-ها و پرسشدر عرصۀ جهانی شدن نگرانیشهرها وجود دارد؛ هایی پیرامون فرم و عملکرد در هزارة جدید همچنان بحث

-پدیده. شودمطرح میهایی در مورد چگونگی حفظ و کنترل عناصر بومی و طراحی و توسعۀ شهري همگام با تغییرات جهانی 

هاي شباهتو استفاده از الگوهاي مشابه شهرسازي و شهرنشینی، سازي و همانندسازي سازي، خصوصیجهانی ی مانندهای

این . کنندو همچنان تغییرات مشابهی را به کالبد شهرها تحمیل می اندکردهشهرهاي امروزي ایجاد کالنشهرها و زیادي را در 

عالوه . شوداز سوي دیگر موجب کاهش عناصر و تمایزات برجستۀ شهرها میموجب افزایش شباهت شهرها و از یک سو روند 

و  هاا را از فضاي فیزیکی، طراحیزیادي بر زندگی شهروندان داشته و آنه اترتأثینیز فضاي مجازي تغییر و تحوالت بر این، 

دوران پس از صنعتی شدن عملکردهاي جدیدي را در ایجاد مناظر توان گفت که می. کنددورتر می هاهاي تاریخی شهردوره

هاي وابسته به آن مانند کامپیوتر و تکنولوژي ؛استجمله ساخت فضاهاي مصنوعی و مشابه آن از که شهري موجب شده 

) همان(هرزگ ). 2006هرزگ، ( که با گذشته متفاوت هستنداند اشکال جدیدي از تعامالت شهري را پدید آوردهاینترنت نیز 

شکال اصلی فضاهاي عمومی مانند نویسد که اَمیکشوري مانند آمریکا هاي شهرنشینی معاصر در در مورد یکی از ویژگی

حال ازدست دادن کارآیی قبلی خود هستند و یا دچار نوعی تحریف  ها یا درهاي محل عبور عابرین، میادین و تفرجگاهخیابان

به اشکال نیز شده و زندگی عمومی  1"فضازدایی"کارشناسان زیادي معتقدند که شهر از دوران تمرکززدایی وارد . شوندمی

ها و اماکن نیست، بلکه شود به معناي نبود ساختمانمی 2که صحبت از پایان فضاي عمومییابد و زمانیمتفاوتی تغییر می

-عنوان یک فضاي فیزیکی ساختدورانی آغاز شده که شهر در آن بهبه این معنی که . شودفضاي بین آنها است که ناپدید می

در چنین . آیداشکال مطابق با پست مدرنیسم و نیازهاي جامعۀ جهانی که به جغرافیا وابستگی ندارد، درمی زدایی شده و به

شود کنند اما وابستگی و التفات آنها به آنچه در این فضا جاي دارد کمتر مین در فضاي موجود رفت و آمد میمکانی شهروندا

توان به را می این پدیده. هاي سنتی و فرهنگی بافت شهر تفاوت دارندگیرند که با نمونهو افراد در  فضاهاي عمومی قرار می

ها مشابهت بسیار زیادي بنابراین اگر شهرها و فضاهاي عمومی آن. هده کردهاي متفاوت در شهرهاي مختلف دنیا مشانسبت

ها تعریف و انجام شود، آیا گردشگري به شکل داشته باشند و تعامالت انسانی نیز با وجود دنیاي مجازي در چارچوب قاب رایانه

تمایزِ پیمودن مسیرهاي مشابه، نقاط بروز خالقیت در در اینجاست که ارزش میراث گذشته و . امروزي ادامه خواهد داشت

ارزش و اعتبار فضاهاي ، سازي شهرهامشابه در مسیر .کنندمورد نیاز صنعت گردشگري و منافع حاصل از آن را ایجاد می

-و همچنین از جاذبهشهرها و کشورها و متمایزکنندة  سازمانده که از عناصر مهم هویتتاریخی و میراث فرهنگی باقیعمومی 

همچنین و  تاریخی و فرهنگی حفظ نقاط تمایزتوان گفت که میبنابراین . یابدمیافزایش  ،هستندهاي اصلی گردشگري 

، توسعۀ پایدار و رونق اقتصادي صنعت گردشگري بیشتر پیشرفت و کاراییدر ، هاي معاصرخالقیت در همگامی با پیشرفت

افزاري در افزاري و نرمهاي سختبه مطالعۀ جنبه "3گردشگري خالق"مانند امروزه مباحثی . اي دارندکنندهنقش تعیینشهرها 

ها و به میزان زیادي به توسعۀ زیرساختگردشگري در افزاري سختخالقانۀ رویکردهاي . دارندگردشگري توجه  توسعۀ

برداري از تجارب هرهتوسعه و ببه معطوف افزاري بیشتر توجه دارند در حالیکه رویکردهاي نرمشده و خالقانه فضاهاي نوآوري

ها و مدیریت مناسب ارتباطی دها، راهبرسیاستبا تواند رویکرد حدواسطی را نیز برگزید که میتوان می البته. پیشین هستند

الق و خبه توسعۀ نگاهی جامع سو از یکتواند می داین رویکر. افزار خالق در گردشگري ایجاد کندافزار و نرمسختمیان 

ریچاردز و ( توجهی ویژه به مکان و بافت خالقیت مانند توجه به یک شهر خاص، داشته باشدو از سوي دیگر گردشگري کارآمد 

عنوان دو شهر موفق در زمینۀ گردشگري، رویکرد حدوسط را اختیار رسد پاریس و استانبول بهنظر میبه). 2007ویلسون، 

اي عوامل مؤثر در طور خالصه به بررسی مقایسهاین مقاله به. دارندتر گام برمیهاي بزرگدر مسیر موفقیتاند و همچنان کرده

 سطح ارتقاي در چگونه و عناصري چه از گردشگري قطبپرسش این است که این دو . پردازدمیرونق گردشگري این دو شهر 
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 هايظرفیتت و هافرصت از ايهاي مقایسهبا مطالعات و بررسی توانمی چگونه و اندبرده بهره خود گردشگري صنعت کیفیت و

  . کرد استفادهسرمایۀ گردشگري کشور، متناسب با  جایگاهی به رسیدن جهت در ایرانی، شهرهاي منحصربفرد و مشابه

  روش تحقیق

 صنعت در مطلوب نقاط و هاخواسته به رسیدن براي ریزيبرنامه و هاداشته از کارآمدتر استفادة حاضر مطالعۀ محور

 اقدامات و هاتجربه همچنین و ها،سیاستگذاري و هاریزيبرنامه منظور این به. است شهري اقتصاد پویایی و گردشگري

 و گرفته قرار مطالعه مورد جهانی، عرصۀ در گردشگري مهم مرکز دو عنوانبه استانبول و پاریس شهر دو در شدهعملیاتی

. در جهت ارتقاء کمی و کیفی گردشگري در دو کالنشهر مذکور تشریح شده است ایجابی و سلبی اقدامات و ابعاد از تعدادي

برداري از صنعت گردشگري و بهبود مروري بر گردشگري در غرب و شرق، تجارب موفق پاریس و استانبول در توسعه و بهره

جهت مطالعات مناسب جهان و همچنین ایجاد بستري  هاي ممتاز در گردشگرياقتصاد شهري، دستیابی به عناوین و موقعیت

مطالعۀ این دو شهر ما را در شناخت . عنوان موارد مطالعه بوده استاي، دالیل عمدة انتخاب این دو پایتخت فرهنگی بهمقایسه

-دهندة بهرهنشاناي رساند، به ویژه اینکه رویکرد مقایسهنقاط ضعف و قوت و ارزیابی جایگاه صنعت گردشگري کشور یاري می

توانند از مجاري و مسیرهاي صحیح با سرعت اي است که میهاي بالقوة مشابه، ناب و برجستهمندي شهرهاي ایرانی از ظرفیت

  . هاي بالفعل تبدیل شوندبیشتري به ظرفیت

 عناصر و عواملن و تبییگردشگري دو تجربۀ جهانی تحلیلی و چند جانبه به بررسی  ايمقایسه با رویکردي تحقیق حاضر

اي نگاشته شده بر مبناي مطالعات اسنادي و کتابخانهاین مقاله  .پرداخته است پاریس و استانبول نظیرکمبرجسته و فضاسازي 

و  شهريهاي مختلف جنبه ها ودر زمینهاز مراجع و اسناد باالسري مربوط به پاریس و استانبول و کتب و مقاالت  و در آن

  . گردشگري استفاده شده است

  گذري بر پاریس و استانبول 

  معرفی 

  ، اولین مقصد گردشگريپاریس -

هاي  شهرت جهانی پاریس در زمینه. باشدپاریس، پایتخت و بزرگترین شهر فرانسه است که از تاریخی کهن برخوردار می

شهر  کالن. بسیاري در سراسر جهان تبدیل کرده است گوناگون این شهر را به کانون توجه گردشگران، نخبگان و پژوهشگران

رود و از لحاظ صنعتی نیز نقشی پیشرو و  عنوان مرکز اصلی تاریخی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی فرانسه به شمار می پاریس به

در . خیزدبرمیروشنفکرانه هم از آن شود که عقاید این شهر یکی از مراکز مهم فرهنگ و هنر محسوب می. کننده دارد تعیین

قدمت و تنوع ). 2006نسکو، (کنند را انکار نمی 4"شهر نور"یک زیبایی هاي فراوانی وجود دارد، اما هیچتوصیف پاریس کلیشه

. عناصر شهري در پاریس چشمگیر است و سیر معماري و تحوالت نظام شهرسازي این شهر جالب توجه و قابل مطالعه هستند

پاریس اولین مقصد  ).2010پاریس، (هاي اصلی این شهر هستند اري و آموزنده بودن ویژگیدر مجموع اصالت، تأثیرگذ

و امکانات مناسبی را براي بازدید و اقامت گردشگران در اختیار  ها گردشگر در سال استگردشگري در جهان و پذیراي میلیون

 ترینمهم جمله از پاریس هايموزه و تاریخی بناهاي .پرشماري است گردشگري و تاریخی هاي جاذبه داراي این شهر. دارد

 امکانات و پوشاك خوراك، مانند فرانسوي زندگی از دیگري اجزاء ،عناصر عالوه بر این. روندمی شماربه جهانگردان جذب عناصر

که به  شوندارائه میها در فضاهایی ثر هستند و بسیاري از آنمؤ گردشگران تعداد افزایش و جذب در نیز تفریحی و آموزشی

 هايرستوران و هاکافه تا گرفته مجلل و بزرگ هايرستوران از گردشگران .اندشدهشکل مناسب و جذابی طراحی و ساخته 

 نخست رتبه  داراي افتخار با فرانسه. کنندمی استفاده فرانسوي آشپزي و مخصوص غذاهاي از روها،پیاده و معابر کنار کوچک

-کرده حفظ را خود بیستم قرن از پیش بافت ،مشابه وسعت با که است شهرهایی معدود پاریس جزء و است گردشگر جذب در

  . )2004 آیرز،( اند
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  ول، تقاطعی محبوب گردشگراناستانب -

-استانبول در طول تاریخ خود به نام). 2010لوین، (دهد استانبول تاریخی چند هزار ساله دارد هاي اخیر نشان مییافته

اما این شهر به . هاي استانبول هستندترین ناممعروف 7و استامبول 6، کنستانتینوپل5بیزانتیوم. مختلفی مشهور بوده است هاي

و  11، اسالمبول 10، قسطنطنیه9)روم جدید(، روم دوم 8و القاب دیگري نیز نامیده شده که از آن جمله آگوستا آنتونیا نام

موقعیت هاي روم، بیزانس و عثمانی بوده و استانبول پایتخت امپراتوري). 2005تانبول، اس(توان نام برد را می 12دارالسعاده

استانبول در شبه جزیرة بسفر . باعث شده تا در طول تاریخ خود همواره نقشی کلیدي و تأثیرگذار داشته باشد آنجغرافیایی 

موقعیت جغرافیایی ممتاز استانبول . اروپا قرار دارد درآن قرار گرفته و تنها شهري است که بخشی از آن در آسیا و بخش دیگر 

و دریاي سیاه و مدیترانه قرار گرفته، موجب شده تا عناصر فرهنگی شرقی و غربی در این منطقه  14و آناتولی 13که بین بالکان

یاي صغیر و محل غرب را از اروپا تا آس-در زمان قدیم این شهر کنترل مسیر شرق. شکل بگیرند و به حیات خود ادامه دهند

جایگاه و موقعیت ممتاز و حساس این شهر و قرار داشتن آن در محل تالقی . جنوب را در دست داشت-اتصال راه آبی شمال

هاي هاي گوناگون تاریخ بشر، باعث جلب نظر بسیاري از امپراتوران، سپاهیان، ماجراجویان، بازرگانان، فالسفه و چهرهبرهه

-هاي این شهر بستر رویدادها و حوادث سیاسی، مذهبی و هنري بوده و توجه شخصیتها و ویژگیقابلیت. مذهبی شده است

هاي نظیر استانبول یکی از ویژگیجغرافیاي بی). 2005شهر، (جلب کرده است  را به آن هاهاي متعلق به این مجموعه

دهد و شاید بتوان را نیز تحت تأثیر قرار می متمایزکنندة آن نسبت به کالنشهرهاي دیگر است که حتی زندگی روزمرة افراد

، این 15گفت که توپوگرافی استانبول مهمترین شاخص متمایزکنندة آن است که حتی بدون داشتن پرسنگی مانند برج ایفل

ست ین شهر اهاي اجتماعی مشخصۀ دیگر اهاي توپوگرافی تنوع و گوناگونی الیهعالوه بر ویژگی. استشهر را منحصربفرد کرده

و استانبول  ترین مقاصد گردشگري دنیاترکیه یکی از جذاب). 2009کانیپاك، (اما داراي پویایی است  که قاعدة واحدي ندارد

گرفته، استانبول هاي متنوع شهري و اقدامات جمعی صورتبا توجه به قابلیت. یکی از شهرهاي محبوب گردشگران است

را از آن خود کرده که هر دو  2012پایتخت ورزش اروپا در سال و  2010در سال  عناوین پرافتخار پایتخت فرهنگی اروپا

  .اندبودهجذب گردشگران به این شهر مؤثر ایی مثبت چهرة شهر، برندسازي و عنوان در بازنم

ج هاي درونی و بیرونی شهر ممزوهاي فرهنگی و میراث کهن آن در الیهاستانبول شهري است که عناصر تاریخی و سنت

هاي در عین حال استانبول به کالنشهري تبدیل شده که بخش. استهاي هویتی آن افزوده شدهبر سرمایهشده و با گذر زمان 

 .هاي مدرن معماران داخلی و جهانی تحت تأثیر قرار گرفته استها و طرحسازيتجاري و مناطق مسکونی آن با بلندمرتبه

  :ول در کنار مشترکات آن با سایر کالنشهرها عبارتند ازهاي شهري استانبتعدادي دیگر از ویژگی

  مرکزیت مالی، تجاري، صنعتی و فرهنگی ترکیه و محل پیوند شرق و غرب  -

 همجواري دین اسالم و ادیان دیگر در استانبول  -

  مشاهدة پنهان و آشکار فضایی مرزي میان ترك یا اروپایی بودن و مرز میان سکوالر یا مسلمان بودن در بافت شهر  -

 پویایی شهرهاي فرهنگی و جریان فعالیت -

 وجود تصویري مثبت از استانبول در اذهان عمومی -

  هاي معماريجه به سبکهاي عمومی، عالوه بر توشهر و ساختمان بافت توجه به هنرهاي تزئینی در -

                                                        
5 Byzantium 
6 Constantinople 
7 Stambul 
8 Augusta Antonina 
9 Second Rome (New Rome) 
10 Kostantiniyye 
11 Islambol 
12 Dersaadet 
13 Balkans 
14 Anatolia 
15 Eiffel Tower 
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  معماري و شهرسازي 

  پاریس  -

زند در خود جاي داده و هاي معماري موج می هاي گوناگونی از تمدن نهان و آشکار غرب را که در سازه پاریس جلوه

هاي  هاي قدیمی با بافتی سنتی و محله محله ازاین شهر بافت . کند بازگو می یشهاي مختلفی از تاریخ فرانسه را با بناها بخش

تاریخی و  پیشینۀ اتوجه بهب. استتشکیل شده هاي گوناگون معماري و شهرسازي مدرن با مظاهر متنوع و الهام گرفته از سبک

ه شوند و همچنان ب کشی معینی از هم جدا نمی هاي مختلفی در پاریس وجود دارد که با خط ها و بخش ، محلهشهر فرهنگی

-می را معماري انواع از ايساله 1500 از منظر معماري، تاریخ. هاي تاریخی فرهنگی شهر پایبند هستند حفظ عناصر و سرمایه

 این مدرن هاي ساختمان و دارد منسجمی معماري بافت معمولی غیر طوربه پاریس، اما )2004 آیرز،( یافت شهر این در توان

 معماري هاي شگفتی از یکی. اندآمده وجودبه اند،مانده سالم زمان گذر در که قدیمی هاي عمارت و ها سبک همان دل از شهر

داراي  همگی همچنان که یافت شهر این در توانمی را معاصر سازهايوساخت تا وسطی قرون از آثاري که است پاریس این

هاي مناطق دیگر فرانسه، در شهر پاریس تعداد ساختمان در مقایسه با. )2009 پاسلد،( اند یت باقی ماندهرؤ قابل و اهمیت

هاي اند بیشتر است و از آنجا که پاریس پایتخت فرانسه است، دولتهاي تاریخی قرار گرفتهمدرنی که در کنار ساختمان

س نمایانگر فضاي معاصر پاری ).2005لو، (اند مختلف توجه زیادي به این شهر داشته و منابع زیادي به آن اختصاص داده

هاي  تنوع و نوآوري. هاي مدرن با امکانات پیشرفته را در کنار بناهاي تاریخی و سنتی جاي داده است شهري است که ساختمان

توان در برداري شده و تقلیدي را میهاي کپی بدیل کرده که کمتر نمونهاي ت ها را به مجموعه آن ،ها موجود در ساختمان

را به نقل از  "الیه الیه شدن"هاي معاصر به بافت شهرهاي فرانسه، تعبیر اضافه شدن ساختمانصیف جهت تو لو. ان یافتمیانش

هاي متوالی است که هر اثر با اضافات  پوشانی آثار دوره این الیه الیه شدن شامل تراکم قابل رؤیت هم": لینچ به کار می برد

کند که فرانسه در  اشاره می) همان(او . "کالژ زمانی را خلق کندجدید تغییر کرده و یا منشأ تغییر شده تا چیزي شبیه به 

هاي تبلیغاتی و  اي را در جهت ارتقاي معماري مدرن به کار بسته که به برنامه هاي حساب شده بیست سال گذشته سیاست

شوند  خوبی محافطت می ها را در تعدادي از مناطق تاریخی که به اجراي تعدادي از این سیاست. استبسیار موفقی منتج شده 

هاي موجود را  ها و طرح اهمیت برنامهلو . ردتوان مشاهده ک می 18و اپراي جدید باستیل 17، مجموعۀ پومپیدو16مانند اهرام لوور

خلق در  ند که بازتاب نگرشی مثبت به پدیدةها از این جهت حائز اهمیت هست عموما این برنامه": کند چنین توصیف می این

شوند و حتی توسط افرادي که لزوماً  روند که به سطوح دیگر وارد می هایی به کار می و به عنوان الگوها و صافیمعماري بوده 

هایی دارند که مکمل  در نتیجه شهرهاي سراسر فرانسه ساختمان. شوند عالقمند به سبک معماریشان نیستند، تحسین می

امروزه معماري فرانسه در سرتاسر دنیا ": معتقد است) نقل از لوبه( 19بلمن.  "بناهاي تاریخی ملی و سنتی این کشور هستند

معماري "که وجود  موجب شودنباید این اند، اما  هاي عظیم پاریس نقش زیادي در این شهرت داشته پروژه. شناخته شده است

) هاي دیگرساختمان(آنها .کنیمبه همان مهمی دارد فراموش را که در درون تمام مرزهاي ملی گسترده است و نقشی  "روزانه

  . "به شهرها ساختار می بخشند و براي کل تولیدات معماري تعیین مسیر می کنند

. شودعنوان شهر جهانی شناخته میبه 21و سنگاپور 20پاریس در کنار شهرهاي دیگري مانند نیویورك، بیرمنگام

هاي جهانی نیز تبدیل اند، به نقاط اتصال مرکزي در شبکهافتهکالنشهرهایی مانند پاریس عالوه براینکه از نظر فیزیکی وسعت ی

در این شهرها به واسطۀ دیالکتیک تمرکززدایی و تمرکزگرایی مجدد در سطح جهانی و محلی، روابط جدیدي میان . اندشده

ه تغییرات زودگذر و البت. شودهاي گوناگون میشود که باعث تغییرات سریعی در فضاها و در مقیاسمتن و حاشیه تعریف می

در حال . )2000بالشا و کندي، (  مقطعی مانند تغییرات کاري و تغییرات رسمی و غیررسمی اقتصادي را نیز باید در نظر گرفت

                                                        
16 Louvre 
17 Pompidou Center 
18 Opera at the Bastille 
19 Belmont 
20 Birmingham 
21 Singapore 
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دهند هاي معماري فرانسه و مشخصاً شهر پاریس را تحت تأثیر قرار میگام ،هاي سیاسی، معماران و چهرههاگذاريحاضر قانون

اقدامات  -رییس جمهور فرانسه- 22در دهۀ هشتاد قرن بیستم میترانعنوان مثال، به. شودمحسوب نمی يجدید البته امر که

ها او مسئول ساخت و اجراي پروژه. گوناگونی را در جهت نوآوري و پیشرفت معماري پاریس و ورود آن به هزارة سوم انجام داد

. نگري معماري پاریس اجرا شدندهاي زیادي در جهت پیشرفت و آیندهمان او پروژهدر ز. هاي گوناگونی در پاریس بودو طرح

شده در زمان وي موفق هاي انجامالبته تمام پروژه. میتران تمایل داشت که پاریس را به ستارة معماري معاصر تبدیل کند

نکتۀ قابل ذکر این  .)2009پاسلد، ( آمیز بودگیر و موفقیت شده در دوران میتران چشماما در مجموع اقدامات انجامنبودند، 

-شود و سیاستدنبال میشهري مسئولین دولت و پیشرفت و متمایز بودن معماري پاریس همچنان از سوي است که توجه به 

   .المللی وجود داردهاي بینگرفتن در رقابتپاریس و پیشیمعماري  هايبرترياي جهت حفظ شدهها و اقدامات تعریف
  استانبول -

 چند تختیپا شهر نیا. دارند قرار آن بافت و بناها ریز در بشر خیتار از یگوناگون يهاهیال که است يشهر استانبول

 شهر یعموم اماکن و هابخش در ای سلطنتشان آثار که باشدیم ياریبس امپراتوران دارراثیم نیبنابرا و استبوده يامپراتور

. آوردندیم بر خاك از سر مختلف مناطق در یباستان يهايحفار انجام با و اندشده مدفون خیتار دل در ای و است مشهود

ساختار چند الیۀ . معماري استانبول که بخش مهمی از تاریخ ترکیه را در خود جاي داده، تاریخی حدوداً سه هزار ساله دارد

، عثمانی و جمهوري را 23بیزانسی، رومی، جنوایییونانی، هاي معماري مختلفی از جمله تاریخ و معماري استانبول آثار و سبک

ها، توان آن را در سطح شهر و در قلعهکند که میتاریخ، معماري و فرهنگ این شهر، ترکیب جالبی را عرضه می. شودشامل می

غنی و زیبا از یادگارها  معماري استانبول ترکیبی. ها و اماکن عمومی مشاهده کردها، دیوارهاي شهر، بناهاي مذهبی، خانهبرج

 حاضرالبته باید اضافه کرد که درحال .دهدو دستاوردهاي شرقی و غربی را در کنار یکدیگر و در یک مجموعۀ شهري ارائه می

و  یزمتما يفرهنگ معمار یکهنوز  يمعمار یۀرو به جلو است، اما در زمن یکرديهنر معاصر، رو ۀاستانبول به مقول یکردرو

در نیمۀ دوم  ).2009 یک،سوج(نکرده است  یجادا بینیم،یم یاو استرال یکمکز يد را مانند آنچه در شهرهامخصوص به خو

هاي اروپایی در نتیجۀ روندهاي مدرنینه، تغییراتی را تجربه کردند و در ویژه پایتختقرن نوزدهم بود که شهرهاي اروپایی و به

شهرهاي مدرن بودند و بر اساس مانند پاریس و رم در مسیر تبدیل شدن به کالن یشهرهاي بزرگ. مسیر توسعه قرار گرفتند

تر، تأثیرش را بر استانبول هم گذاشت و با این جنبش به صورت کندتر و نامنظم. یافتندریزي شهري مدرن، توسعه اصول برنامه

تونسر، (تنظیمات، تغییر کرد دورة اصالحات  عنوان بخشی ازها و بهالگو قرار دادن پاریس، فضاي شهر با تالش بوروکرات

به کالنشهري سمت مدرن شدن در استانبول قطع نشد و امروزه این شهر با وجود عناصر گذشته، روند تغییرات به ).2005

هاي بلند و بزرگی که توسط معماران سازي و ساختمانهاي تجاري و مناطق مسکونی آن با بلندمرتبهتبدیل شده که بخش

 شیافزا به توجه با و ریاخ ۀده چند در). 2010سویگنیش، (گرفته است اند تحت تأثیر قرار المللی طراحی شدهلی و بینداخ

 واقع اروپا در آن يهاقسمت تمام که هرچند داند،یم اروپا شهر نیتربزرگ را خود شهر نیا استانبول، تیجمع رشد و وسعت

 جادیا آنها با را يادیز يظاهر يهاشباهت و بوده جهان يشهرها از ياریبس مانند استانبول کردن زهیمدرن روند. است نشده

 يگرید شهر چیه مانند دارد، مشابهت يادیز يشهرها با که حال نیع در و است هیترک شهر نیتربزرگ استانبول. است کرده

 هر خاص يهایژگیو افتیدر و کالنشهر کی به آن شدن لیتبد ا،یدن مهم يشهرها با استانبول يهاشباهت از یکی. ستین

 آنچه و شودینم دهید اتیجزئ با گرید آن ساحل از شدن دور با دارد وجود استانبول شهر داخل که ییهاییبایز. است کالنشهر

   ).2009 ک،یسوج( هستند ینیشهرنش عیسر روند ریدرگ که است ایدن گرید يکالنشهرها هیشب دیآیم چشم به

  

  

  

                                                        
22 Mitterrand 
23 Genoese 
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  پاریس و استانبول محورهاي پویایی و توسعۀ گردشگريموقعیت و 

  گردشگريموقعیت 

پاریس و استانبول هستند، اما کالنشهر پرجاذبۀ هاي اصیل گردشگري در دو میراث تمدنی، تاریخی و فرهنگی از سرمایه

ها المللی و استفاده از نوآوريبیناند تا با ایجاد فضاي رقابت ملی و کوشیدهها این دو شهر عالوه بر مدیریت مناسب این سرمایه

هاي مختلف فراهم کنند و شاهد رونق هرچه بیشتر هاي پیشرو در صنعت گردشگري، زمینه را براي همکاري بخشو مدیریت

  . گردشگري و به تبع آن اقتصاد شهري باشند

  پاریس -

 وي معمار عناصر محل،ي ایجغراف کهی معن نیا به. شوندیمی فرهنگ زاتیتما باعث آنها درونۀ مجموع و هامکان

. آوردیم دیپد را هافرهنگ تنوع مجموعه، نیا محصوالت و تعامالت کنار در آن منش وی زندگ ظواهر و يبشر مصنوعات

 گرفته شکلخاص  منش وی زندگ ظواهر با و زیمتماي معمار مشخص،ي ایجغراف داخل درنیز  سیپاری فرهنگ تیهو ن،یبنابرا

 نیا دنیدي برا ایدن نقاط تمام از آنها و بوده جذابی جهانۀ جامع مختلف اقشاري برا همواره سیپاري بعد چند تیهو .است

نیست، بلکه اي درخشان مانند ونیز یا فلورانس تنها یکی از مراکز گردشگري جهانی با گذشتهالبته پاریس معاصر . ندیآیم شهر

پاریس ). 2002هیگونت، (یابد امتداد میآن در فضا و زمان  متنوع و تأثیرات عالوه بر آن، شهري مدرن و پرتکاپو است که نفوذ

، )یونسکو(سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد  و محصوالت فرهنگی آن چشمگیر است؛شهري است که تنوع بناها 

ها و نمادهاي تعداد بناها یا اماکنی که از پرسنگ .عنوان میراث جهانی به ثبت رسانده است بناهاي زیادي را در پاریس به

ها که قدمت در بسیاري از شهرها، حتی آن دسته از آن. شوند بسیار زیاد استمحسوب می شهرشدة برجسته و شناخته

-شوند و در جهان به واسطۀ همان پرسنگتاریخی زیادي دارند، یک یا چند فضاي عمومی ویژه، نماد اصلی شهر محسوب می

توجهی اماکن و ابنیۀ شهر تاریخی، فرهنگی و زیباي پاریس را تعداد قابلفضاي کالن ، اماشوندهاي محدود شناخته می

شهرت جهانی نام، وجود دارند که بهپاریس  ی درهایپرسنگ. شوندمیاند که موجب جذب بیشتر گردشگران برجسته شکل داده

ترین برج ایفل از شاخصو  24کلیساي نوتردام عنوان مثال،به که شهرتی همپاي نام پاریس دارند؛ شاید بتوان گفتدارند و 

این رقم در سال . کنندطبق آمار رسمی ساالنه بیش از هفتاد میلیون گردشگر از فرانسه بازدید می. هستند ي جهانهاپرسنگ

اماکن فرهنگی پاریس . اندپاریس بازدید کرده و یا از آن عبور کردهها یا از ، هفتاد و شش میلیون نفر بوده که اکثر آن2006

. بیش از هر مکان دیگري در فرانسه، عامل جذب گردشگران هستند و در این میان مقام اول به کلیساي نوتردام اختصاص دارد

با  25رکرکُهاي بعدي به سد؛ ردهمیلیون نفر از این مکان بازدید کردن 13.6، 2008و   2007دهند که در سال آمارها نشان می

  ). 2011منتی، (د نمیلیون گردشگر، اختصاص دار 5.5با  27و مرکز پومپیدو 6.9، برج ایفل با 8.4با  26، موزة لوور10.5

شوند و هر پاریس محسوب میهاي گردشگري و جاذبهرهنگی از میراث ف که با کارکردهاي گوناگون جزئیعالوه بر بناها 

هاي این شهر نیز مانند سایر ، خیابانکنندایفا مینقش مهمی  آنیک به عنوان نمادي از شهر، در ایجاد شخصیت و هویت 

 هایی ساختمان شامل پاریسهاي  اغلب خیابان. که قابل توجه هستند اندبه وجود آوردهرا شهرهاي تمدنی، بافت و شماي کلی 

ترین خیابان پاریس است و در نمادین 28لیزهها خیابان شانزه، اما از میان آن)2009 پاسلد،(هستند  مختلف قرون به مربوط

. بسیار زیادي در فضاي شهر داردو گردشگري تر و کارکرد هویتی ها در سایر شهرهاي جهان، نقش نمادینمقایسه با خیابان

برداري شده اما هیچ کدام همانند نمونۀ اصلی پیترین خیابان در جهان است که توسط شهرهاي زیادي کلیزه شیکشانزه

 25/1شود و به مسافت لیزه در واقع بلوار وسیعی است که از طاق پیروزي شروع میشانزه). 2009هاي پاریس، جاذبه(نیستند 

روها موجود در پیادههاي هاي لوکس این خیابان که شهرت جهانی دارند، کافهدر کنار مغازه. تا میدان کنکورد ادامه دارد مایل

                                                        
24 Notre Dame 
25

 Sacré-Couer 
26 Musée de Louvre 
27 Centre Pompidou 
28 Champs-Elysées 
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هاي مهم گردشگري پاریس که یکی دیگر از جاذبه). 2010سی، ديویزیتینگ(مملو از گردشگران، خریداران و کارگران است 

هاي  ترین مکان اولین شهر بازي اروپا و یکی از جذاباست که  29لند پاریسدیزنی نکات جالب توجهی پیرامون آن وجود دارد،

هاي  ها و شهربازي لنددیزنیباید گفت که . کندکوچک و بزرگ را با فضا و امکاناتش سرگرم میو  رودمیتفریحی به شمار 

اي فراآتالنتیکی هستند که از آمریکا راهی کشورهاي مختلف شوند، پدیدههاي گوناگون دیده می مشابه که امروزه در قاره

و یا مانند آثار برخاسته از بستر تاریخی و  محسوب شود ی بومیپرسنگعنوان تواند بهلند پاریس نمیدیزنیبنابراین  ،اند شده

این پارك،  ساخت نگاران فرانسوي در واکنش بهوزنامهر. 30 ي منحصر به شهر پاریس شناخته شودفرهنگی به عنوان نماد

حاضر این مکان به اولین جاذبۀ  در حالاما . اندکار بردهتعابیري مانند امپریالیسم فرهنگی و ناقوس مرگ فرهنگ فرانسوي را به

تعداد بازدیدکنندگان این مرکز تفریحی . گردشگري فرانسه تبدیل شده و پذیراي پنجاه میلیون بازدیدکننده در سال است

درصد بازدیدکنندگان این مکان فرانسوي هستند که  40. حتی از تعداد بازدیدکنندگان برج ایفل و موزة لوور هم بیشتر است

  ).2006پرتر و پرینس، ( دهندین تعداد را اهالی پاریس تشکیل مینیمی از ا

امکانات و تجهیزات مناسب گردشگري را در بخش خدمات شهري نیز پاریس هاي متنوع گردشگري، عالوه بر جاذبه

شهروندان و ونقل درون شهري و برون شهري را در اختیار حمل هايتنوعی از امکانات و سیستماین شهر  .فراهم کرده است

-خدماتبه سطح وسیعی  شود و درمحسوب مییک قطب مهم حمل و نقل زمینی، آبی و هوایی  پاریس. گذاردگردشگران می

همچنین مراکز فعال ورزشی و سرگرمی در داخل شهر پرشمارند و بر منبع درآمد حاصل از گردشگري . مشغول استرسانی 

 . افزایندمی

  استانبول - 

المللی را دارد و شهر استانبول نیز با توجه به جغرافیا و هاي مختلف توانایی جذب گردشگر ملی و بیناز جنبهترکیه 

موقعیت جغرافیایی ترکیه و میراث . امکانات گوناگونی که در اختیار دارد در افزایش تعداد گردشگران این کشور سهیم است

بندي کشورهاي گردشگرپذیر در جایگاه هفتم قرار که در رتبهپرتعداد و ارزشمند تاریخی و فرهنگی این کشور موجب شده 

هاي متنوعی که دارد یکی تنهایی ازنظر گردشگري از جایگاه مطلوبی برخوردار است و با توجه به ویژگیاستانبول نیز به. گیرد

زیبایی آنها چشمگیر و  زیاد و یاربسهاي گردشگري استانبول تعداد جاذبه. شودگردشگري در دنیا محسوب می مقصد 10 از

 یشگفتجذب و باعث ستانبول، ا یبايز یعتطب بازارها و ،مساجد با شکوه ،هاکاخ یساها،کل ،هاوجود موزه. تأثیرگذار است

هاي فعال انواع گردشگري در استانبول نیز یکی از قطب وگردشگري در ترکیه شامل موارد متعددي است . شودیگردشگران م

  : بندي کرددر چند مقولۀ کلی به شرح ذیل طبقه توانانواع گردشگري ترکیه را میتعدادي از . این کشور است

توان در این مجموعه گردشگري طبیعت که مناطق ییالقی، گیاهان، پرندگان، دیدار از غارها و شکار در ترکیه را می -

یالقی، پوشش گیاهی و حیات وحش نیز غنی و اقلیم و جغرافیاي این کشور متنوع و از نظر مناطق زیبا و ی. قرار داد

همچنین ترکیه یکی از  .شونداب براي گردشگران محسوب میجذاب است که تمامی این موارد از جمله عناصر جذ

  . هاي گردشگري این کشور استنیز بخشی از جاذبه موضوعمسیرهاي اصلی جادة ابریشم بوده که این 

هاي معدنی زیادي است که خاصیت درمانی نیز دارند و از امکانات و ه  داراي آبترکی: درمانیو آب گردشگري سالمت -

  .تأسیسات مناسب گردشگران برخوردار هستند

ترکیه داراي . هاي هوایی و آبی استکوهنوردي، ورزش هاي زمستانی، گلف، قایقرانی،گردشگري ورزشی شامل ورزش -

پوشیده از برف هستند و امکانات مناسبی را براي ورزش اسکی در اختیار هاي زیادي است که در تابستان و زمستان کوه

هاي این کشور محل ورزش و تفریح عالقمندان کوهنوردي، چتربازي و ها و تپههمچنین کوه. دهندگردشگران قرار می

دهد که ارائه می المللیهاي مفرحی مانند گلف خدمات زیادي را در سطح بینترکیه در زمینۀ بازي. سواري استکایت

                                                        
29 Disneyland Paris 

30
لند پاریس که در حومۀ دیزنی وسعت. ها تبدیل شدترین شهر بازيآغاز شد و به یکی از پرهزینه 1992اي چند میلیون دالري بود که در سال لند پاریس پروژهدیرنی 

  ).2006و پرینس،  پرتر( شودهکتار است که تقریباً معادل یک پنجم پاریس می 2000واقع شده است  ) Marne-la-Vallée(الوالهمارن
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ترکیه از سه طرف  نکتۀ دیگر اینکه. کندن کشور جذب میگونی را از نقاط مختلف دنیا به ایاین مطلب عالقمندان گونا

هاي چشمگیر و شرایط مناسبی را زیباییهاي عمیق است که همگی ها و آبرودخانهدریاها احاطه شده و داراي  توسط

  . کندفراهم می 31ند غواصی، قایقرانی، و رفتینگها و تفریحات آبی مانبراي ورزش

دارد شرایط  موقعیت ترکیه که مانند پلی میان دو قارة آسیا و اروپا قرار: هاها و همایشرویدادهاي علمی مانند کنگره - 

مهم در این  کند و استانبول نیز یکی از شهرهايهاي مختلف فراهم میو همایش ها، سمینارهامطلوبی را براي برگزاري کنگره

   . زمینه است

-بافت جمعیتی ترکیه جوان است و این کشور براي تفریح و گذراندن تعطیالت امکانات و کمپ: گردشگري جوانان - 

  . دهندهاي زیادي دارد که خدمات ارزان قیمتی را در این زمینه ارائه می

 که است زیادي اي آثار باستانی بسیارمیزبان پیروان ادیان مختلف بوده و دار هموارهترکیه : گردشگري اعتقادي - 

رایزنی فرهنگی، ( 32، گردشگران و محققان فراهم کرده استپیروان ادیان، مندانبراي عالقهشرایط و پتانسیل مناسبی را 

2010 .(  

و ترکیه هم از نظر تعداد قابل توجه بوده  دهۀ هشتاد میالديویژه از نیمۀ هاي اخیر بهدههترکیه در در رشد گردشگري 

ها و ریزيبرنامهاز ترکیه در این مسیر . خارجی و هم درآمد حاصل از گردشگري رشد چشمگیري داشته استگردشگران 

ها و خدمات حمل و ساخت و بهبود شبکه. ها سود برده استها و روساختهاي موفقی در جهت بهبود زیرساختگذاريسرمایه

هاي فوق مدرن و گردشگران از جمله هتل پیشرفتۀ ارتباطی، ساخت و ارتقاء تسهیالت و خدمات اقامتهاي و سیستم نقل

براي فصول گرم و سرد و گذران تعطیالت و مجهز هاي مناسب مجموعهساخت هاي مناسب براي اقشار مختلف درآمدي، هتل

، در رشد و رونق گردشگري در نقاط مختلف کشوربا استاندارهاي باال، تدارك امکانات مناسب گردشگري ورزشی و سالمت 

که صورت گرفته، وزارت فرهنگ و گردشگري ترکیه راهبردي را براي سال اي طی تحقیقات گسترده. ترکیه مؤثر بوده است

با . استجهان و اروپا گردشگري از میانگین  رشد گردشگري ترکیه بیشانداز آن میالدي تدوین کرده است که چشم 2023

تري نحو شایستههاي فرهنگی، تاریخی و طبیعی و جغرافیایی کشور بهاز سرمایهاستفاده از این راهبرد تالش خواهد شد تا 

و تدابیر مناسبی براي نیز توجه شده  هاي حفاظت و کاربريو سیاست هاي جایگزیندر این راهبرد به گردشگري. استفاده شود

-ترکیه تنوعی از راهبردهاي بلندمدت را در حوزه 2023کالن گردشگري راهبرد . ه شده استرشد اقتصاد گردشگري اندیشید

ها، آموزش، بازاریابی، برندسازي گذاري، تحقیق و توسعه، خدمات، تقویت حمل و نقل و زیرساختسرمایهریزي، هاي برنامه

گردشگري موجود را و اقتصاد مناطق ، افزایش تنوع محصوالت گردشگري و همچنین پیشرفت و بهبود وضعیت شهري

با میانگینی حدود میلیون گردشگر  63، 2023اجراي راهبرد مذکور تا سال ها حاکی از آن است که با بینیپیش. گیرددربرمی

  ). 2009اکوتایمز، ( ، سهم صنعت گردشگري ترکیه خواهد بودالمللیدالر درآمد به ازاي هر گردشگر بین 1350

  شهرموزه -

هاي جاذبهعناصر شهري از جمله توان گفت که اگر میراث فرهنگی و گردشگري می اظت ازتوجه به مباحث حفبا 

اي موزهبه  تواندیی باشند، شهر میهاي حفاظت از میراث فرهنگی و بخش خدمات شهري در سطح باال، سیاستگردشگري

اي است که به رونق عناصر خاص، بلکه مجموعۀ شهر موزه نه تنها اجزاء و عبارت دیگر در یک شهرموزهبه. شودبزرگ تبدیل 

تواند بگوید براي دیدار از یک شهر موزه راهی کشوري خاص است، نه در این حالت یک گردشگر می. کندکمک میگردشگري 

اهاي هاي متنوعی از فضشود، عرصهگردشگري که وارد شهر می .اي خاص در یک شهر یا کشورفقط براي بازدید از موزه

 توسطرا تواند نوعی از خوانش شهري شهرموزه می کند وعمومی و در صورت امکان فضاهاي خصوصی و شخصی را تجربه می

به این معنی که با حضور یک گردشگر . محقق کند ،اهداف متعددي را براي شهر بازدید شده همزمانو تولید کند گردشگران 

                                                        
31

 Rafting 
32

ک مسجد و یسا، یک کلی )Ortaköy(ۀ ارتاکوي منطقعنوان نمونه در به. هاي گوناگون وجود داشته استهمجواري دین اسالم و ادیان دیگر در استانبول به صورت 

  ).2010رایزنی فرهنگی، (کدیگر قرار دارند یسه وجود دارد که صدها سال است در کنار یک کنی
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هاي خود در گري فعال از شهرموزة فرضی تبدیل شود و با روایتد به روایتتواندر شهر و بازگشت او به موطنش، او می

  . شهرموزه بپردازدو برندسازي مثبت فضاي مجازي به بازنمایی همچنین فضاهاي فیزیکی مانند جمع خانواده و دوستان و 

  شهر نمادسازي و فرهنگی- تاریخی میراث ت ازظاحف

  پاریس -

 ویژگی تداوم دارد، قابل توجهی اهمیت کشور این میراث از حفاظت و فرانسه ریزيبرنامه نظام و تاریخ در کهآنچه

 هدفشان که هستند دستگاه یک اجزاء مانند همه اما شود،طی می مسیر این در مختلفی هايراه هرچند. است تمرکزگرایی

 .است "اجتماعی پذیرفتۀ هايسیاست توسط مالکیت حق در تعادل و نظم حفظ ضمانت" ،"کشور یکپارچگی و تحکیم"

هاي تاریخی به دلیل وقایعی که در  بناها و ساختمان .خود برنامه دارد هاي قدیم و جدیدپاریس شهري است که براي بافت

هاي  اند که باید توسط نسل شان با افراد شاخص و تأثیرگذار و گذشت زمان، به میراثی تبدیل شده ها روي داده و نیز رابطه آن

صورت سنجیده، اندرکاران آمده تا بههم معماري و شهرسازي به کمک دست اما در زمان حاضر. آینده حفظ و حراست شوند

این بخش . گر و هدفمند آثاري ساخته شوند که پایدار باشند و حس تمایز و تأثیر کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشندانتخاب

در اینجاست که عناصر هویتی، . طلبد برپا کردن صرف یک بنا و یا یک مجموعه را میاز معماري و شهرسازي چیزي فراتر از 

همزمان  که دارد وجود فرانسه نظام در عنصري رسدمی نظر به .یابندمذهبی، ملی و فرهنگی فرصت ظهور و نمود بیشتري می

 خاص امري این که کند می تشویق را ها آن یا و داده حضور اجازة شده حفاظت تاریخی هاي محدوده در معاصر هاي طرح به

 هاي محدوده شود و در عین حال به مسائل مربوط به محافظت ازمی ها مربوط آن روند و هاگیري تصمیم به و احتماالً است

 لو،( توجه دارد زیست محیط ساختن امر در درگیر گوناگون مشاغل میان موجود روابط و ریزيبرنامه و طراحی کنترل تاریخی،

ها عالوه بر کارکرد رسمی نمادین، آن. اهمیت بناها و آثار تاریخی افزایش یافته است ،در الگوي جدید شهري پاریس. )2005

. هاي مختلف را دیدها، نژادها و فرهنگتوان در آن قومیتپاریس شهري است که می. هاي هویتی و فضایی نیز هستندپرسنگ

هاي فرهنگی و معماري زیادي دارد پاریس جاذبه. عناصر قدیم و جدید، موفق بوده است این شهر در حفظ و کنارهم قرار دادن

هاي گذشته که موجب ها و سبکسنت. هاي متنوع خود را حفظ کرده استو با وجود تراکم باالي جمعیت، زیبایی و سبک

. ان باقی مانده و قابل رؤیت هستنداند، همچنهاي آن شدهها و بخششهرت و خوشنامی معماري، سبک زندگی و فضاي محله

هاي قدیمی و ها، محلههاي زیبا در پاریس، کلیساها، کاخعالوه بر پارك. همچنین یک پنجم شهر، فضاي سبز و پارك است

  ).2005وینفیلد پفرکرن، (این شهر هستند  ماندگار میادین زیبا، بخش مهمی از میراث

در مورد ایجاد و حفظ میراث فرهنگی و ملی به شش نوع واقعۀ مهم در تاریخ ) 2005نقل از لو، ( 34و شَستل 33ببلن

  : کنندپرهرج و مرج میراث فرانسه اشاره می

  وجود آمد،هاي مذهبی بهش ساختمانبا توسعه و گسترکه بر مبناي ستایش آثار مذهبی و  "وقایع مذهبی". 1

ها و آرشیوهاي کتابخانهو نگهداري از اشیاء و متعلقات سلطنتی مانند قصرها، که موجب حفاظت  "وقایع سلطنتی". 2

   مختلف شد،

که عالوه بر حفظ تعداد بیشتري از قصرها، اسناد و اشیاء زیادي را هم محافظت کرده و از آسیب  "وقایع خانوادگی". 3

    ها جلوگیري کردند،دیدن آن

  به آثار آشکار و نامرئی منجر شد، فرانسه ایجاد شد و در قلمرو ملیواسطۀ انقالب که به "وقایع ملی". 4

   وجود آمدند،سات اجراي قوانین، بهایجاد مؤس که از زمان تصویب قوانین حفاظتی و "وقایع اجرایی". 5

  .تري از میراث استکه دغدغۀ آنها دانش، مشکالت محیط زیست و تعریف وسیع "وقایع علمی". 6

تواند بر اساس ادوار مهم تاریخی بندي وقایع مرتبط با میراث ملی، مبحث حفاظت از میراث در فرانسه میعالوه بر تقسیم

این کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد که شامل چگونگی حفاظت از میراث فرهنگی در دورة قبل از انقالب فرانسه، انقالب 

                                                        
33 Babelon 
34 Chastel 
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هاي  در حال حاضر سیاست. و دو دهۀ آخر قرن بیستم هستند 35لروفرانسه، قرن نوزدهم، نیمۀ اول قرن بیستم و دوران لوي ما

وساز و مرمت شهري بر حفظ و حراست میراث فرهنگی و اماکن و بناهاي تاریخی در هاي دولتی در بخش ساخت دولت و بخش

- وس است و سیاستاین امر در دوران پس از جنگ جهانی دوم و بازسازي کشور مشهود و ملم. فرانسه تأکید و توجه ویژه دارد

هاي  با این وجود فضا و زمینه براي ورود، احداث و استفاده از جلوه. اران نیز در سطوح مختلف در این امر مشارکت دارندگذ

هایی تعبیه شده است که اصالت و  ها و سیاست جدید معماري، شهرسازي و زندگی مدرن نیز به قدر نیاز وجود دارد، اما حریم

نظمی، برقراري نظم و حفظ تعادل میان حقوق دارایی و جلوگیري از بی. گان حفظ و حراست شودمیراث معماري گذشت

گذاري مجزایی در جریان است که ، قانون به همین منظور. ها در فرانسه استریزيرنامههاي اصلی بنیازهاي اجتماعی دغدغه

شوند؛ در این شناختی، استثنایی محسوب میباییهاي تاریخی و یا زی هدف آن حفاظت از مناطقی است که از جهت ارزش

گذاري بر این اساس تفکیک دو مسیر قانون. گذاري ایجاد روح ملی، آموزش و ارتقاي فرهنگ فرانسه حائز اهمیت استقانون

  ).2005لو، (قرار دارند  37و فرهنگ 36ترتیب، در حوزة وظایف دو وزارتخانۀ تدارکاتها بهاست که آن

  استانبول -

اثر کاندید است و در این میان شهر استانبول در سال  23اثر ثبت شده و  9ترکیه در لیست میراث جهانی یونسکو داراي 

این شهر  ).2005استانبول، ( شود 38فهرست میراث جهانی یونسکومیالدي با ثبت فضاهاي تاریخی خود توانست وارد  1985

هاي مختلفی براي حفظ میراث فرهنگی و تاریخی خود و معرفی آن در کانال وعنوان جزء مهمی از تاریخ ترکیه از امکانات به

هاي حفاظتی سیاست، هاهاي تنظیمی براي ایجاد و بهبود عملکرد موزهسیاستکند که از جمله المللی استفاده میسطح بین

  .توان نام برداري حفاظت از میراث تاریخی در بحران را میگذسیاست میراث جهانی و

. هاي جدیدي شروع به فعالیت کردندو موزه ها معطوف شدبه موزه یشتريتوجه ببا استقرار نظام جمهوري در ترکیه، 

 :شوندمی یمبه پنج دسته تقسدر آنها موجود  بنا و اشیاءبراساس نوع  یهترک يهاموزهاي تنظیم شده است که گونهها بهبرنامه

-هنر و مردم یختار یخ،تار يهاموزه. 2. وجود دارند استانبول و آنکارا از جملهکه در اغلب شهرها  یشناسباستان يهاموزه. 1

که از  یادبود يبناها .3. کنندنگهداري میرا  یانو عثمان یرصغ یايآس ۀسالجق يهادوره يهنر -یآثار فرهنگ یشترکه ب یشناس

- خانه. 5. دارند یحوادث بزرگ و بزرگان ترك را زنده نگه م مربوط به یی که آثارهاموزه. 4 .هستند یتحائز اهم یخیتار جنبۀ

هم  یگريد يهاموزه ،پنج دسته ینجز االبته به. هستند یتحائز اهم یخیو تار يمعمار نظراز یی که کاربري موزه دارند و ها

بالغ بر  2001در سال  یهترک يهاموزهتعداد  .مطبوعات ةو موز ینظام ة، مانند موزشوندمینهادها وجود دارند که مربوط به 

در مورد استانبول ). 2011ترکیه، (را در میان شهرهاي ترکیه دارد تعداد موزه  یشترینبو استانبول با شانزده موزه،  بوده 171

  . )2010رایزنی فرهنگی، ( وابسته است یهوزارت فرهنگ ترک یادبودهايها و کل موزه یریتبه مد باید گفت که این شهر 

هاي اي براي تهیۀ طرحبودجه 2005ر ترکیه باید گفت که در سال هاي حفاظتی میراث جهانی ددر مورد سیاست

ها ویژه بخش موزهوزارت فرهنگ و گردشگري و به. پیشنهادي مربوط به محافظت از میراث ملی و فرهنگی اختصاص داده شد

قانون . هاي حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی ترکیه هستندسازي برنامهریزي و پیادهو میراث فرهنگی مسئوالن اصلی برنامه

 گذاري باشد، نهادهاي مختلف باکه یک سایت ویژه موضوع قانوندهد و درصورتیها میتوجهی به شهرداريجدید نقش قابل

اجرایی، به عنوان بخشی از فرایند سازي برنامۀ تغییرات قانونی و ترکیه درحال پیاده. کنندیکدیگر همکاري و مشارکت می

توجهی را براي محافظت از میراث فرهنگی محور عمل قرار داده قانون جدید تغییرات قابل. محلق شدن به اتحادیۀ اروپا است

قانون جدیدي تصویب شد که به موجب آن باید ابزار تکنیکی و  2005به منظور بهبود عملکرد در این حوزه در سال . است

گرفت و اعتقاد بر این بود که این کار قرار می "هاي محلیدولت"کارآمدتري براي حفاظت از میراث ملی در اختیار اجرایی 

                                                        
35 Loi Malraux  
36 Ministère de l’Equipement 
37 Ministère de la Culture 
38 UNESCO World Heritage 
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، گزارش بررسی مأموریت استانبول(دهد هاي تاریخی افزایش میمشارکت عمومی و حمایت دولتی را براي محافظت از دارایی

2006 .(  

در سال . هاي اخیر پیشرفت مناسبی داشته استبحران در ترکیه نیز در سال اري حفاظت از میراث تاریخی درگذسیاست

درصد از تولید ناخالص ملی  6نفر و از دست رفتن  17000اي رخ داد که منجر به از بین رفتن در منطقۀ مرمره زلزله 1999

پس از . اندبرابر زلزله را نداشته در ها توان مقاومتاي بوده است که ساختمانگونهساز بهوشد و مشخص شد که قواعد ساخت

عنوان این امر براي شهر استانبول به. ریزي استرانژیک براي مدیریت بحران شدندزلزله مقامات ترکیه متوجه ضرورت برنامه

ا هبیشترین تعداد موزه محل پیوند شرق و غرب فوریت داشت، به این دلیل که فرهنگی کشور و مرکز مالی، تجاري، صنعتی و

ها هاي رم، بیزانس و عثمانی در آنتوجهی از میراث ملی و جهانی از امپراطوريدر شهر استانبول قرار دارند و بخش قابل

این . درصد تخمین زده شده بود 62سال بعد،  30میزان مخرب بودن زلزلۀ احتمالی طی  1999در سال . شودنگهداري می

همین دلیل شهرداري استانبول به. شود، غیرقابل محاسبه بوداز نظر فرهنگی وارد تواند می درحالی است که میزان خسارتی که

استراتژیک براي مهار  يعنوان ابزارالمللی بهاین برنامه در سطح بین. کردبه تدوین برنامۀ کالن آمادگی در برابر زلزله  شروع

کند و امنیت و کیفیت هاي شهري عمل میسایر پروژهعنوان چهارچوبی براي شهرها شناخته شده است که بهبحران در کالن

خوبی درك شده در این برنامه اهمیت میراث فرهنگی استانبول به. دهدشهر را تا حد زیادي ارتقا میکلی زندگی در کالن

عت گردشگري عنوان کلید صنهاي عمومی جهانی هستند، بلکه از نظر نقشی که بهها داراییفقط از این لحاظ که آن است، نه

که جااند که از آنها این امر را مد نظر قرار دادهاند؛ آناي براي این برنامه قائلعالوه بر این مقامات استانبول اهمیت ویژه. دارند

افتد، مدیریت و پاسخگویی اضطراري به آن هم فقط با امکانات و اقدامات محلی صورت محلی اتفاق میحوادث طبیعی به

هاي دولتی و غیردولتی، بخش خصوصی و ساکنان، ابزاري است که هاي دولت محلی، سازمانبنابراین توانایی. استپذیر امکان

هاي ناشی از حوادث طبیعی اقداماتی انجام دادند مقامات استانبول براي مقابله با آسیب. کارگرفته شودبراي مهار بحران باید به

  :ره کردکه از جملۀ آنها باید به موارد زیر اشا

هاي میراث فرهنگی را دولت براي کاهش تخریب میراث فرهنگی برنامۀ عملی را تدوین کرد که توسعۀ جامع دارایی -

هاي کند، توصیهلرزه را راهبري میپذیري در مقابل زمیندهد، مطالعات دقیق تخمین میزان آسیبمدنظر قرار می

  .  کندبرنامۀ بیست ساله را فراهم میدهد و مقدمات طراحی تکنیکی الزم را ارائه می

ها و ارزش میراث ایجاد شد و هاي فرهنگی شامل اطالعات شرایط ساختاري آنیک پایگاه اطالعات براي دارایی -

هاي ارزشمند در این راهنما راهکارهاي بسیار ساده براي محافظت از دارایی. موزة شهر طراحی شد 66راهنمایی براي 

-ده بود، راهکارهاي عملی ساده مانند استفاده از ورقۀ پالستیکی روي اقالمی که به نمایش گذاشته شدهها توصیه شموزه

هاي آموزشی براي افرادي که حاضرند به طور داوطلب در حوادث ها و برگزاري دورهاند، تعویض سیستم روشنایی موزه

 . هندهاي موزه انجام دطبیعی اقدامات الزم را براي حفاظت از دارایی

هایی که در مناطق تاریخی قرار دارند هاي تاریخی یا مجموعۀ ساختمانسازي ساختماناختصاص بودجه براي مقاوم -

 ).  2008المللی مدیریت بحران، کنفرانس بین(
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 برنامۀ حفاظت از سایت هاي تاریخی استانبول در بحران. 1شکل 

 
  

  و برندسازي  بازنمایی

تواند تأثیرات مستقیم و قوي بر احساسات بشر معتقد است که هنر معماري همپاي شعر و موسیقی می )1998(تیلور 

خیزد و سپس این شناختی از معماري برمیترین تجارب احساسی و زیباییترین و بزرگگوید بعضی از عمیقاو می. داشته باشد

هرهایی مانند ونیز، رم، پاریس، استانبول، مسکو، سیدنی و تواند اولین دیدار از شکند که چه کسی میپرسش را مطرح می

ي برا گوناگونی يارسانهي هاياستراتژ ،یعموم اذهان در شهري مایس تیاهم به توجه با. شهرهاي زیباي دیگر را فراموش کند

ي مایس تیجذاب بري ارسانه امکانات از استفاده با تا کنندیم تالشي شهر مسئوالن. شودیم بکارگرفته شهر ریتصو جادیا

ی تیهو تیذهن جادیا در هارسانه عملکردی چگونگ. کنند دیتأک شهري فضا در نینمادی تیهو عناصر بر و ندیافزایب شهرشان

 و شهروندانی محل غرور به شهر از مثبتي رسازیتصو در هارسانه تیموفق سو کی از دارد؛ مخاطبان بري ادیز ریتأث شهر

 از. دارد گذارانهیسرما و مهاجران گردشگران، جذب دری توجه قابل ریتأثیی سو از و کندیم کمک هاآن تعلق احساس شیافزا

 زین وي شهري فضا در شهروندانی تیهو عناصر تیتقوي براکارآمد را ي ارسانه هايها و تکنیکابزاری دولتي هارسانه رونیا

 از شهری واقعي مایس به توجه که است انکار رقابلیغ تیواقع نیا البته. رندیگیم بکار یالمللنیبي فضا در اعتبار جادیا

 آن ریغ هم وی دولت بخش توسط هم کهیی هارسانه گوناگون انواع وجود با اما. است کارآمدتري ارسانه ابزار هرگونهي ریبکارگ

 تیاهم شهر نینمادیی بازنما ،-رهیغ و ویراد لم،یف و نمایس مطبوعات، ،یخصوص وی دولتي هاونیزیتلو شامل–  شوندیم اداره

ترین منبع اطالعات براي بازدیدکنندگان شایان ذکر است که امروزه اینترنت گسترده). 1388 ،پادیسون( داردی توجه قابل

طور کلی رسانۀ برخط به. آورند، متفاوت استبه دست می دنیاي مجازيها از بالقوة شهر است؛ هرچند محتوایی که آن

همین دلیل بازنمایی و برندسازي مناسب مراجعان کسب اطالعات است و بهگذارترین رسانه در ایجاد اطالعات شهر براي تأثیر

بازنمایی و برندسازي شهري  البته نباید توجه به. شهر در ارائۀ تصویر جذاب و مثبت و جذب بیشتر گردشگران مؤثر خواهد بود

هاي پاریس و استانبول دو شهري هستند که به نسبت .ویژه سینما را از نظر دور داشتنرهاي گوناگون بهاز طریق ادبیات و ه

این شهرت امروزه  .اندبازنمایی و برندسازي شده المللیها و مراسم بین، و جشنوارهآثار ادبی و هنري فضاي مجازي، مختلف در

دهنده، امکانات و رویدادهاي تشکیلمختلف هاي بخش هایشان نیست، بلکهدلیل وجود بناهاي تاریخی و موزهتنها به دو شهر

ها و واسطۀ بازنماییکه به پاریس یا استانبول رفته باشند، به بدون اینو بسیاري از مردم اند یافتهشهرت جهانی ها نیز آن

  .اندشنیده هادربارة آن دارند و یا حداقل چیزهایی شهر اطالعات متنوعی این دودر مورد هاي مناسب برندسازي

اختصاص بودجه براي 

مقاوم سازي ساختمان 

هاي تاریخی یا ساختمان 

هایی که در مناطق 

تاریخی قرار دارند

تجهیز ساکنان براي 

بهسازي و مقاوم سازي 

مسکن شخصی 

ایجاد پایگاههاي 

اطالعاتی براي دارایی 

هاي فرهنگی

تدوین راهکارهاي 

ابتدایی و ساده براي 

محافظت از دارایی هاي 

فرهنگی

تخمین میزان آسیب 

پذیري سایتها در مقابل 

بالیاي طبیعی

تدوین توصیه هاي 

تکنیکی الزم مختص هر 

سایت

تهیۀ مقدمات طراحی 

ساله براي  20برنامه 

محافظت از هر سایت

افزایش قدرت دولتهاي 

محلی، سازمان هاي 

دولتی و غیردولتی، بخش 

خصوصی و ساکنان در 

محافظت از میراث ملی
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هاي تاریخی، از جمله عناصر مهمی که در بازنمایی و برندسازي شهرها نقش دارند بنابراین، عالوه بر بناها، بافت و جاذبه

ویژه در فضاي مجازي و در که بههستند هاي خرید و تجارت و فرصت 39محصوالتالمللی، هاي بینمراسم و جشنوارهامکانات، 

هاي خرید و جشنواره هاهاي زیادي با توصیف فرصتعنوان مثال، وبگاهبه. شودپرداخته می هامللی به آنالهاي ملی و بینوبگاه

. کنندوگوها و توضیحات براي جذب گردشگران و تجار استفاده میدر استانبول، از امکانات فضاي مجازي مانند تصاویر، گفت

با  این شهر. گیردقرار میهاي خرید برترین گزینه در میانطور نمونه وبگاه رایزنی فرهنگی، استانبول هاي مختلف و بهدر وبگاه

از نقاط  یدعالقمندان خر یزبانشب م چهلروز و  چهل یاپر تحرك دن ياز شهرها یکیعنوان بهبرگزاري جشنوارة خرید، 

هاي تلویزیونی، گردشگران ها و کانالجشنواره از طریق وبگاه تبلیغات گسترده براي. شودقلب خرید معرفی می و  یامختلف دن

ارائۀ محصوالت و کشی، امکانات تفریحی در مراکز خرید، فعالیت مراکز خرید تا نیمه شب، قرعه. آوردزیادي را به استانبول می

اقدامات . شودها اشاره میبه آن هستند که براي تبلیغ از عوامل دیگريهاي پایین و تخفیفات قیمتبرندهاي داخلی و خارجی، 

در مدت چهل روز  يبه ابعاد ده متر برا یترینیوتدارك کند؛ ر خوشایندي از شهر ایجاد میخالقانه و جذاب نیز، تصوی

هاي جانبی مانند فعالیت ید،خر ةجشنوار یانو هامورسوز در جر یامربوط به مراسم نوروز، پاسکال يهاجشن يبرگزارجشنواره، 

است که در شهر  در طول مدت جشنواره از جمله اقدامات دیگري یگرخاص د هايها و برنامهکنسرتیشی، نما يهایتفعال

شود تصویر ترتیب تصویري که از استانبول ساخته میبدین. شودند به خرید انجام میاستانبول براي جذب گردشگران عالقم

   .است "شهر بدون خواب"

پاریس  باید گفت کههاي مختلف در رسانه پاریسخرید و تجارت و همچنین بازنمایی  هايدر مورد مراکز و فرصت

 41الدفانس. 40)2010پاریس، (است  60000هاي محلی را در فرانسه دارد که بالغ بر ها و فروشگاهباالترین میزان تمرکز مغازه

اند و نسخۀ مدرن بلندمرتبه در این منطقه واقع شدههاي ها و ساختمانخراشمرکز تجاري پاریس است که بسیاري از آسمان

شهرت غذاهاي فرانسوي و طعم مطلوبشان همچنین ). 2009هاي پاریس، جاذبه(طاق پیروزي هم در این محل قرار دارد 

چنین  عرضه و سرو غذاها به همراه دارد؛ هاي زیادي را نیز در نوع و فضاهايهاي پاریس است که نوآوريموجب رونق رستوران

از اماکن عمومی نیز هاي کنار گذرها کافه .شودگردشگري در فضاي مجازي به انواع مختلف بازنمایی و تبلیغ می هايجاذبه

طور تاریخی با فرهنگ و هایی با فرهنگ خاص هستند و بهها مکانکافهدر واقع . معروف و پرجاذبه در پاریس هستند

هاي بسیار دور را از سال هاي خاصیهاي پاریس ویژگیکافه ).2001بانرجی، ( انددر شهرهاي مختلف آمیخته شده شهرسازي

مردم امروزه . ها محل مالقات نویسندگان، هنرمندان، فالسفه، متفکران و انقالبیون بودزمانی کافه. انددر خود حفظ کرده

کنند یا در هاي جدید برقرار میکنند، دوستیشان با دوستان و افراد محبوب خود دیدار میهاي مورد عالقهپاریس در کافه

 روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان،). 2008پرتر و پرینس، (کنند تنهایی و با مطالعۀ روزنامه و کتاب اوقات خود را سپري می

 و فلسفی ،هنري علمی،  گوناگون هايبحث و استراحت براي را معابر کنار هايکافه زیادي، نخبگان مجموع در و دانشجویان

  .شوندي مختلف بازنمایی میهادر رسانهمذکور تمام موارد  .کنندمی غیره انتخاب

بررسی . پاریس موفق شده که همان اهمیت و جذابیتی که در دنیاي واقعی دارد، در فضاي مجازي هم به دست آورد

توان را می ي مجازيفضا هاي پاریس دربازنماییطور کلی دهد که بهنشان میهاي گوناگون در روند نگارش این تحقیق گاهوب

و همچنین غیر بومیان ومیان فرانسه و اهالی پاریس بندي کرد که هر دو شکل آن توسط ببه دو صورت فردي و جمعی تقسیم

معرفی، خبررسانی، آموزش و توصیف شهر است که هاي ها و بخشیی جمعی شامل جنبهبازنما. شودها انجام میو خارجی

                                                        
شود که این مورد در انواعی از محصوالت استانبول با عبارت جاي ذکر نام کشور تولیدکننده، شهر محصول قید میبرندسازي شهر و محصوالت آن، بهدر نوعی از  39

  .شودمشاهده می" 2010پایتخت فرهنگی اروپا "یا  "ساخت استانبول"
40

آریستید بوسیکات ایدة ایجاد فروشگاهی را مطرح کرد که تمام اقالم کاال در آن به فروش برسد تا . اي نخستین بار در پاریس ظاهر شدند هاي زنجیره فروشگاه" 

آریستید بوسیکات . شداستفاده   وشگاهبراي این نوع از فر "شهري درون شهر"اصطالح . جمعیت زیادي را جذب کند و به افراد اجازه دهد که آزادانه در آن گشت بزنند

اي در جهان  عنوان اولین فروشگاه زنجیره ، این فروشگاه به1852فروشگاه بن مارشه را در پاریس افتتاح کرد و به سبب نوآوري او در نوع توزیع کاال در  1838در سال 

  ).2010:آرکادیا("شناخته شد
41

 La Défense 
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شوند و بازنمایی فردي و شخصی گردشگري، دانشگاهی، آموزشی و غیره ارائه می هايرسانه رسمی وهاي دولتی و وسط وبگاهت

-ها منعکس میها و یافتهصورت عکس، خاطره، تجربیات، توصیهشامل تجارب زندگی، گردشگري و تحقیقاتی افراد است که به

و آشپزي، سبک زندگی، آرشیو  خوراكدر صفحات مختلف وب، فضاهایی به هنر، طراحی، رویدادها، خرید، سفر، . شوند

ها و همچنین توصیه. اختصاص دارد ،االت براي حفظ ارتباط و زنده بودن مطالبی براي ارائۀ نظر و طرح سؤاطالعات و فضای

هاي مختلف در مورد زندگی، اقامت، بازدید، امکانات گردشگري، خرید، اجارة صورت کلمات، عبارات و مقالهبه گوناگونتبلیغات 

ها، گذراندن بهتر تعطیالت، فضاهاي عمومی ماجراهاي شخصی و سفرنامه. دشودیده می در این فضاآپارتمان و ملک و غیره 

در  شدهتوصیفر شهر  از دیگر موارد هاي موجود درنگ هاي مختلف وها و نشستایششهر از نگاه مردم و امکانات موجود، هم

جالب و چشمگیر، تقسیم تجربیات و ابراز هیجان از بودن در مکانی زیبا و  اماکنتصاویر شخصی و تصاویر . فضاي مجازي است

د که عالوه بر نشوصورتی طراحی میها و امکانات فضا بهمطالب، رنگمعموالً . سعی در جذب مخاطب دارندهمگی انگیز خاطره

در این . ها درآیدبار دیگر به این صفحات مراجعه کند و یا به عضویت آناو جذب مخاطب، توانایی حفظ او را داشته باشند تا 

اسرار "در این زمینه عباراتی مانند . شوند که عالقه و کنجکاوي کاربر را برانگیزدصفحات از عبارات و کلماتی استفاده می

و عبارات فراوان دیگري از این دست را  "اي از شهر نور را خریدتوان قطعهچگونه می"، "گمشده در سرزمین پنیر"، "پاریس

میان صفحات توصیف توان در را می، "روندمیرند، به پاریس میهاي خوب، وقتی میآمریکایی" حتی اصطالح. توان نام بردمی

هاي مختلف ها و وبالگها که در وبگاهجذاب مربوط به آنها و تصاویر هاي دائمی پاریس، توصیفعالوه بر جاذبه. پاریس یافت

عنوان به. دنشوهاي مختلف تکرار میاي کوتاه و به زبانفاصله شوند، اخبار و رویدادهاي جدید نیز در این فضا، بهتکرار می

اروپایی را در شب نشان شهرهاي مختلف درخشش که  2010المللی در سال مثال، تصاویر ارسال شده از پایگاه فضایی بین

ها و وبگاه .د، در فضاي مجازي بارها تکرار و منعکس شده استنهم در این تصاویر وجود دارو استانبول دهد و پاریس می

هاي مادر و اصلی شوند که دسترسی کاربر را به صفحات دیگر و موتورهاي جستجو و وبگاههمراه پیوندهایی ارائه میها بهوبالگ

شود، به ابزار هاي مختلف در مورد پاریس ارائه میاطالعات و تجربیات ارائه شدة بسیار زیادي که توسط ملیت. کنندیفراهم م

افتد که در توان گفت در موارد زیادي چیزي شبیه تبلیغ دهان به دهان اتفاق میمی. تبلیغ و شهرت شهر تبدیل شده است

کنند از نظرات و پیشنهادات کارشناسان استفاده همچنین صفحات وب سعی می. تر استموارد مختلف تأثیر آن بیشتر و سریع

ها در مجموع مطالب وبگاه. دست آورند و پذیرش مطالب را تسهیل کنندها، اعتبار بیشتري بهکنند تا با ارائۀ مطالب از قول آن

العمل مخاطب د و چگونگی عکسنکنمی ها و چشم دوربین گردشگران به تشکیل ذهنیت کاربران فضاي مجازي کمکو وبالگ

  .دنشودر فضاي واقعی را نیز موجب می

و برندسازي پاریس در فضاي مجازي در مورد استانبول نیز مصداق بسیاري از موارد ذکرشده در مورد نحوة بازنمایی 

ها و اعتقادات و یکی از گها، فرهنواقع فضاي مجازي فرصت خوبی است که استانبول خود را به عنوان شهر تمدن در. دارد

هاي داخلی با پررنگ کردن اخبار و رویدادهاي مهم و مثبت شهر تصویر وبگاه. ا براي گردشگري معرفی کندبهترین نقاط دنی

پایتخت فرهنگی اروپا در سال  عنوانانتخاب استانبول بهخبرهاي مربوط به تکرار براي نمونه کنند؛ خوبی از شهر ایجاد می

  .در بازنمایی و برندسازي شهر نقش مثبتی دارندمیالدي  2012ورزش اروپا در سال  یتختعنوان پاکسب  و 2010

تصویر شهر . دهدرا نشان میموفقیت بازنمایی و برندسازي آن هاي مختلفی ازجنبه تصویر شهر در اذهان عمومی

تصویر "اي با عنوان در مقاله آننتایج  آمده است کهارد توسط تحقیقی به دست استانبول و اطالعاتی که در مورد آن وجود د

 44و الم یالسین) 43شهر ترکیهدستیار پورفسور در دانشگاه باغچه(توسط آیپک آلتینباساك  42"ها، مورد استانبولشهر و موزه

در سال  45نوازيالمللی تحقیقات فرهنگ، گردشگري و مهمانبین در ژورنال) شهر ترکیهدانشگاه باغچهدستیار تحقیقات در (

بر اساس . اندنفر از ساکنان و بازدیدکنندگان شهر مورد پیمایش قرار گرفته 250در این تحقیق . به چاپ رسیده است 2010

                                                        
42 City image and museums; the case of Istanbul  
43 Bahcesehir University  
44 Elem Yalcin  
45 International Journal of Culture, Tourism, and Hospitality Research   
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 شهر ترین ویژگی که براي تعریف استانبول مورد اشاره قرار گرفته است، تاریخی بودناز این پژوهش برجسته همقالۀ نوشته شد

ها و که با موزهاست، جائی "نهنشا"دانند که داراي مردم، استانبول را شهري می. ناگون در آن استهاي گوو وجود فرهنگ

ه، تصویري در مجموع تصویر کلی که از استانبول در اذهان وجود داشت. کنداماکن ارزشمند، گردشگران را به خود جذب می

جمالتی که در مورد  .توانند با آن ارتباط برقرار کنندبه آسانی میدانند که آن را شهري می ساکنان استانبول، .بوده است مثبت

، استانبول یک شهر مدرن است استانبول یک شهر تاریخی است،: استانبول گفته شده است به ترتیب فراوانی عبارتند از

، فضاي متفاوت شهري است با فرهنگ وآل است، استانبول استانبول شهري است که تفریح و زندگی شبانه در آن ایده

فردي دارد، هاي طبیعی منحصربه، استانبول، زیباییم در آن استراحت کنم و آرام باشمتواناستانبول شهري است که من می

هاي فرهنگی زیاد، است با فعالیت توانم در آن غذاهاي خوشمزه بخورم، استانبول شهرياستانبول شهري است که من می

شنیده بودم، پیش از دیدن چیزهایی توانم خرید کنم، پیش از سفر به استانبول در مورد آن استانبول شهري است که من می

-هاي تاریخی استانبول را بیابم، من میتوانستم اطالعات مرتبط با سایتاستانبول در مورد تاریخ آن اطالعات داشتم، من می

کند، هاي خرید زیادي ایجاد میاراي نشانه، استانبول فرصتتوانم با مردم استانبول ارتباط برقرار کنم، استانبول شهري است د

شهري داشته باشم، استانبول توانم سفر درونهاي طبیعی بسیار زیادي دارد، من در استانبول به راحتی میاستانبول جاذبه

ها و اماکن دیدنی زیادي وزههاي زیادي دارد، استانبول کلیساهاي زیادي دارد، استانبول مساجد زیادي دارد، استانبول مکنیسه

تقریباً  .عنوان یک شهر توریستی دید مثبتی دارمتی دارم، من نسبت به استانبول بهدارد، من نسبت به مردم استانبول دید مثب

اند درصد گفته 41اند که دوست دارند در استانبول زندگی کنند، درس بخوانند و کار کنند، دهندگان گفتهدرصد از پاسخ 33

درصد  45د و اي به بازدید مجدد شهر نداشتندرصد عالقه 13که دوست دارند مجدداً به استانبول سفر کنند، در حالی که

از  درصد از کسانی که دوست دارند دوباره 90در نهایت . ل به بازدید دوبارة شهر دارند یا ندارندمطمئن نبودند که تمای

 . دانندد را تاریخی بودن شهر میبازدید کنند، دلیل اصلی تمایل خو استانبول

  دو تجربۀ جهانیراهبردهاي 

  پاریس -

جریان  در فرانسهو مدیریت شهري در شهرهاي نظام شهرسازي و معماري  در همگرا پدیدة دو گفت توانمی مجموع در

است که  تمرکزگرایی پدیدةة اول پدید. اندصنعت گردشگري معاصر آن نیز تأثیرگذار بودهبر روند رونق و گسترش که   بوده

براي  آنچه و داشته عهدهبه را اوضاع هدایت این پدیده .بوده و هست جمهوريریاست یا و نظام پادشاهی و پاریس به مربوط

 .استشدهمی ناشی این مرکز از هم چیز هر کیفیت میزان و تعیین کردهمی تعیین را بوده الزم ابتکار و کنترل حفاظت،

 نه و شده شهرها در رقابت ایجاد به منجر وجود داشته وها گیريتصمیم سطوح مختلف در است که پدیدة دومتمرکززدایی 

 و آگاهی از سطح باالتري به پدیده دو این .افزایدمی آن بر بلکه شود،نمی محسوب مرکزي دولت براي قدرت تهدیدي تنها

 قابل تصویري و یابدمی افزایش پاریس با رقابت آن تمایل موجب به که دنشومی یمنتهنیز  ايمنطقه و محلی میراث به توجه

  .دهدمی ارائه را شهري از هر پرتکاپو و عرضه

صورت مکمل به " گذشته میراث از حفاظت"  و  "حال زمان در محلی میراث پدیدآوردن"هاي پاریس در سیاست

صنعت بهبود  درریزي نمادین و هویتی شهر محورهاي برنامه توان دید کهس میپاری تجربۀ مروربا . شوندریزي میبرنامه

گرفتن و سرعتریزي و مدیریت شهري در پاریس، از ایجاد و اقدامات برنامه هاطرحدر واقع . گردشگري آن نیز مؤثر هستند

هاي شهري خالقیت، جلوگیري کرده و از تمایزات و اشاره شد شهرها که در مقدمۀ مقاله به آن مشابهت و همانندسازيروند 

  :بندي کردتوان به شرح ذیل طبقهمحورهاي مذکور را می. مند شده استدر حفظ و ارتقاء صنعت گردشگري بهره

 گرفتن نادیده آن، مجدد شروع شهر، تاریخ قطع به منجر داده رخ کشور یا شهر تاریخ در که تحوالتی :تاریخ تداوم. 1

  .است نشده تحول، نقطۀ از فضا ترسیم و گذشته

 ربهصمنح هايویژگی به هوشمندانه يتعهد تاریخ با از دوره هر به ورود پاریس :شهر فضاي در فرهنگی اصالت حفظ. 2

 .است گرفته داخلی صورت معماري و هنر ساز،وساخت فرد
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ي جهانی، رقبا از گرفتن پیشی و رقابت حس :المللبین عرصۀ در رقابت ابزار عنوان به شهري در نظر گرفتن فضاي. 3

-طرحه ب را آنان و کرده ایجاد مسئولین و ریزانبرنامه میان در را مريپرث و هاي قويانگیزه آمریکایی، و اروپایی ویژه رقبايبه

  .است کرده وادار المللی،ي با همکاري متخصصین داخلی و بینشهر بزرگ هايپروژه ریزي و اجراي

کلی  طور به و سازيساختمان براي که نوینی معیارهاي جدید، دوران به ورود با :شهر در بصري رکود از جلوگیري. 4

 به ی هستند ویکنواختو  رکودي دچار که شدهدر نقاط مختلف جهان  کالبدهاي شهري ایجاد به منجر شد، تعریف شهرسازي

 از را این شهر ها در پاریس،سازه و هنري شناسیزیبایی بعدجنبۀ تمایز و  به اند اما توجهکننده کسل و بیروح عاطفی، لحاظ

  .است داشته نگاه امان در بصري رکود

 آن مختلف هايجنبه و پاریس شهري فضاي :عمومی هنر تجلی براي ايعرصه عنوان به شهري فضاي گرفتن نظر در. 5

 آن از منظور که شودمی گرفته نظر در عمومی هنر عرضۀ براي مکانی عنوانبه دیواري هاينقاشی تا ي گرفتهشهر مبلمان از

 و طراحی اصول از " هنر" تجلی بنابراین. گیرد قرار مردم دید معرض در جامعه عمومی حوزة در که است هنري گونه هر

دو  سازيپیادهدر شهر از طریق  عمومی هنر کاربرد و معنا گسترشالزم به ذکر است که  .است در پاریس شهري ریزيبرنامه

 .کندفضاي کلی شهر را ترسیم میصورت گرفته و  عمومی هنر غیرفیزیکی و بعد فیزیکی

 از شهر عمومی فضاهاي :جمعیفردي و  خاطرات احیاي و ایجاد براي محلی عنوانهب عمومی فضاهاي درنظرگرفتن. 6

 متمایز عناصر به بازدیدکنندگان و شهروندان عینی توجه ثقل عنوان مرکزبه عمومی هايساختمان تا گرفته معابر و میادین

 و گذشته به هاانسان با اتصال که شودمی انجام ايگونه به آنها نديترکیبب بنابراینو  شوندمی گرفته در نظر شهر کنندة

و ایجاد خاطرات دلپذیر در زمان حال  جمعیفردي و  احیاي خاطرات براي عاملی سالیان، طول در شهر سرنوشت ترسیم

  . شوند

 به توجه با در پاریس عمومی فضاهاي ساخت یا نوسازي :عمومی فضاهاي در هویتی سطحی غیر عناصر بر تأکید. 7

 از د؛ در عین حالشونمی برخوردار هویتی عناصر از د شهر،کالب دهندةتشکیل اجزاي و پذیردصورت می فرهنگی هايمؤلفه

  .شودمی جلوگیري شدت به ظاهر آن و نما در فرهنگی عنصر یک تحمیل و سازيیکسان

و همچنین  خوشنامی شهرو  بازنمایی مناسببرندسازي و ، همچنان توجه به در پاریسگردشگري  رونق بااليبا وجود . 8

  . در دستورکار مسئولین قرار داردها و انواع خدمات شهري رفاه شهري، ایجاد و بهبود زیرساخت

 
  پاریسراهبردهاي مؤثر در رونق گردشگري . 1جدول

 گذشته میراث از حفاظت در عین حال  زمان در محلی میراث پدیدآوردن

 عمومی هنر تجلی براي ايعرصه عنوان به شهر تاریخ تداوم

فردي  خاطرات احیاي و ایجاد براي محملی عمومی، فضاهاي شهر فضاي در فرهنگی اصالت حفظ

 جمعی و 

 عمومی فضاهاي در هویتی سطحی غیر عناصر بر تأکید المللبین عرصۀ در رقابت ابزار عنوان به شهري فضاي

 برندسازي و بازنمایی مناسبتوجه به  شهر در بصري رکود از جلوگیري

  

   استانبول -

طور مستقیم و داده و یا  به نتایجی رسیده و به ریزي کرده، انجاماز میان آنچه استانبول در ابعاد مختلف شهري برنامه

  :توان به موارد زیر اشاره کردمیغیرمستقیم به رونق گردشگري کمک کرده است، 

  ها و اقداماتریزيبرنامهمحورهاي  -
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المللی ر براي ارائۀ خدمات بینافزایش ظرفیت شه: هاي اقتصادي و بازرگانی شهر در رونق اقتصادي ترکیهتأثیر فعالیت -

استفاده از موقعیت جغرافیایی شهر در پویایی رشناسی و تولیدات برندهاي معروف و کا نند خدمات بانکداري، امورما

  جریان تجارت جهانیمشارکت در هاي اقتصادي و فعالیت

  شهر از راه فرهنگ و تجارتعنوان یک جهانالملل و باقی ماندن بهتالش براي حضور در عرصۀ بین -

ها و رویدادهاي فرهنگی ملی و برگزاري جشنواره: شاداب و فعال باشد تالش براي ساختن شهري که از نظر فرهنگی -

  استانبولهاي مختلف فرهنگی و سیاسی در ، حضور سازمانالمللیهاي بینرویدادها و نشست برپاییالمللی، بین

 هاي مختلف خواهرخواندگی با شهرهاي زیادي در قاره -

  عالوه بر اقشار دیگر سنی  "شهر دوستدار کودك"مباحث مربوط به به توجه  -

کمک و  تري حل کندهاي بزرگی که مشکالت استانبول را در سطح کالنریزان و مجریان شهري از طرحاستقبال برنامه -

  46المللیمعماران و طراحان برجستۀ بینمتخصصین، گرفتن از 

هاي دولتی و ها و امکانات شهري که منابع آن از بخشگهداري زیرساختهاي کالن براي ساخت و نگذاريسرمایه -

هاي مربوط به زیرساختارها و روساختارهاي شهري ریزيبرنامه الزم به ذکر است که توجه به( شوندخصوصی تأمین می

 ).موجب افزایش درآمد نیز شده است

  مربوط به حفظ میراث فرهنگی و ارتقاء گردشگري مستقیم عملکردهاي 

 عنوان کلید صنعت گردشگري دارددرك اهمیت میراث فرهنگی از نظر نقشی که به -

براي حفاظت از میراث ملی در حوزة اختیارات ابزار تکنیکی و اجرایی کارآمدتر قانونگذاري بر مبناي در اختیار گذاردن  -

هاي تاریخی منتج ز داراییمشارکت عمومی و حمایت دولتی در راستاي محافظت اکه به افزایش  "هاي محلیدولت"

هاي بر این اساس پیش از هر چیز باید مشکالت جدي براي همکاري و یا کمبود تبادل اطالعات میان قدرت شود؛می

  . فصل شودومحلی به بهترین شیوه حل

  در این راستا و همکاري و مشارکت نهادهاي مختلف هاموزههاي تنظیمی براي ایجاد و بهبود عملکرد وجود سیاست -

-عنوان ابزار استراتژیک مهار بحران در کالنالمللی بهاین برنامه در سطح بین: تدوین برنامۀ کالن آمادگی در برابر زلزله -

کیفیت کلی زندگی  کند و امنیت وعمل می نیز هاي شهريعنوان چهارچوبی براي سایر پروژهشهرها شناخته شده و به

 .دهدشهر را تا حد زیادي ارتقا میدر کالن

ها و بناهایی که در منطقۀ میراث جهانی یونسکو هاي دولتی مانند توزیع چوب و وسایل الزم، به صاحبان خانهکمک -

  قرار دارند براي بهسازي وضعیت مسکن منطقه

گردشگري اعتقادي، گردشگري ورزشی، گردشگري جوانان گردشگري طبیعت، : هابه انواع گردشگري و رونق آنتوجه  -

 ها ها و همایشو رویدادهاي علمی مانند کنگره

 هاهاي گردشگري توسط مسئولین و تضمین امنیت سرمایۀ آنگذاري بخش خصوصی در پروژههاي سرمایهایجاد زمینه -

هاي فرصتمواردي مانند هاي گوناگون شهر، برندسازي و تصویرسازي مثبت، با وجود ظرفیتو استفاده از معرفی  -

 فعال بودن وبگاه هاي متعدد گردشگريها و ، جشنوارهو تجارت خرید

  

  

  

  

 

                                                        
46

ریزان شهري اطق تاریخی شهر، عالوه بر کارشناسان و برنامههاي بهبود گردشگري در منهاي بزرگی مانند پروژهریزي و اجراي پروژهشود که در روند برنامهمشاهده می 

 و عمومی بنیادهاي هاي گردشگري،شناسی، سازمانجامعه ادبیات، معماري، هايدپارتمان و از مشارکت سایر متخصصین، عالقمندان و افراد ذینفع از جمله دانشگاهیان

  .شودهاي دیگر استفاده میبخش محلی و تجار، مقامات بازرگانی، اتاق ها،اتحادیه خصوصی،
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 و ارتقاي گردشگري عملکردهاي حفاظت میراث فرهنگی و اقدامات ها ریزيبرنامهمحورهاي 

 میراث فرهنگی به عنوان کلید گردشگري درك اهمیت توجه به فعالیت هاي اقتصادي

 قانونگذاري با اعطاي اختیارات الزم به دولت هاي محلی حضور بین المللی به عنوان جهانشهري فرهنگی تجاري

 سیاست هاي تنظیمی بر عملکرد موزه ها ایجاد فضاي فرهنگی فعال و شاداب

 ارتقاي امنیت و کیفیت زندگی شهريبرنامه هاي مهار بحران و  خواهرخواندگی با شهرهاي دیگر

  کمک هاي دولتی به صاحبان بناهاي واقع در مناطق میراث جهانی  توجه به تمام اقشار سنی

  توجه به رونق انواع گردشگري  استفاده از طرح هاي کالن و متخصصین بین المللی

  بخش خصوصی و تضمین امنیت سرمایه ها جذب سرمایه هاي  سرمایه گذاري هاي کالن در بخش زیرساخت ها و امکانات شهري

  برندسازي و تصویرسازي مثبت  

 

  گیرينتیجه

یا  توانند موجب رونقشوند، میشهري موجود و جدید اعمال می فضاهاي حفظ و دهیشکل در که هاییگذاريسیاست

ق پاریس و استانبول موف تجربیاتعملکردها و قاله سعی شد تا با نگاهی بر در این م. شوندشهرها کسادي صنعت گردشگري 

هایی از عوامل و دالیل مؤثر در موفقیت صنعت گردشگري این دو شهر که ، بخشعنوان دو شهر پرطرفدار گردشگران جهانبه

تجربیات گردشگري بیشتر مرور و مقایسۀ اي براي اند، تبیین شود و از این مجرا زمینهها نیز شدهموجب رونق اقتصادي آن

رویکردي که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفت رویکردي تحلیلی و چندجانبه بود تا . شهرهاي داخلی و خارجی فراهم شود

تعدادي از عناصري و شده گردشگري بررسی زوایا و ابعاد گوناگون و مؤثر در صنعت وسیله دو تجربۀ برجستۀ جهانی از این به

گرا، هاي اصالتدها و سیاستمشاهده شد که اتخاذ رویکر. اند عنوان شونددو شهر شدهمنحصربفرد این که موجب فضاسازي 

کمیت و کیفیت صنعت گردشگري و  ارتقا و بهبودبسیار مهم نگر و رقابتی از عوامل آینده هاي معاصر،پویا، همگام با پیشرفت

ي ارزشمندي هستند که هاشهرهاي ایرانی نوعاً سرمایهاز آنجا که . بوده و هست رونق اقتصادي در دو شهر پاریس و استانبول

-هاي کشور و بهشهر در که هنري و فرهنگیمذهبی، طبیعی، تاریخی، ي هاویژگیانواع گردشگري را دارند و  ظرفیت ارتقاي

، مطالعات و شوندمحسوب می گردشگريرونق  گرانبهايهاي و ظرفیت عناصر د،ندار وجود ویژه مقاصد عمدة گردشگري

در صنعت و اقتصاد  یماند ما را در شناخت نقاط قوت و ضعف و ارزیابی بهتر جایگاه شهرهانتوانهایی از این دست میمقایسه

در هاي ناب و برجستۀ شهرهاي ایرانی گیري بهینه از ظرفیتد جهت بهرهند و راهگشایی باشنگردشگري جهانی یاري رسان

   . در میان مقاصد گردشگري جهانو ممتاز و دستیابی به جایگاهی شایسته لی و خارجی جذب بیشتر گردشگران داخ
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Abstract  
Today, the similarities of urban spaces and their satellites are increasing across the globe in one 

hand and on the other, the distinguishing points of urban lives are decreasing, which is different to the 
past and successive periods. In such a world, creative and competitive tourism will be a privilege to 
secure sustainable development and growth of urban economy. The main question of this paper is 
how major destinations for universal tourists preserve exclusive and recognizable features within 
highly urbanized societies and how they win tourism prosperity. This work will look at the features, 
approaches, policies, and functions assisting the sustainable and creative tourism in Paris and Istanbul, 
as two major tourists’ destinations. The environmental, architectural, and cultural elements as tourist 
attractions and the local and national legislations implemented by the practitioners, participants, and 
professions involved in the tourism industry, will be among the concerns of the current study. There 
are diverse untapped potentials in Iranian cities as valuable capitals to attract tourists from all corners 
of the globe. Therefore, the paper aims to prepare a way of review and comparison for the measures 

taken in Iranian cities to enhance tourism prosperity worldwide and advance urban economy.  
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