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:چكيده

تواند در احياء و حل گردشگري چگونه مي«به اين سؤال است كه هدف اصلي از انجام اين پژوهش پاسخ
هاي تاريخي، به در اين راستا، بعد از بيان ارزش بافت. »برخي از مشكالت بافت هاي تاريخي كمك نمايد؟

پرداخته و مشكالت -ي بخش وسيعي از بافت تاريخي شهر استبرگيرندهكه در-مطالعه بخش مركزي اصفهان 
تواند در بهبود و احياء اين فضاي با ارزش سپس تأثيرات مثبتي كه گردشگري مي. شودبررسي ميحاكم بر آن

هاي مختلف تواند به صورت مستقيم و غير مستقيم بوده و جنبهاين اثرات مي. داشته باشد ارائه خواهد شد
.گيردبرمحيطي را درفرهنگي و زيست-اقتصادي، كالبدي، اجتماعي 

ي ي بيشتر از مزاياي گردشگري در بافت و آثار تاريخي محدودهبه ارائه پيشنهاداتي جهت استفادهدر نهايت
تحليلي است و با استفاده از تحقيق -روش پژوهش روش توصيفي . مورد مطالعه مبادرت به عمل آمده است

. اي و ميداني انجام گرفته استكتابخانه

.بخش مركزي شهر اصفهان- ردشگريگ- احياء بافت تاريخي: هاكليدواژه
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مقدمه-1

توليدات صنعتي و افزايش درآمد، جهاني شدن و ابعاد مترتب ينقل و ارتباطات، توسعهپيشرفت فناوري حمل و«با امروزه 

ياندهيفزابا رشديگردشگر]6[» نشستگي، ارتقاء سالمت جوامع و ديگر عواملبر آن، افزايش اوقات فراغت، بهبود خدمات باز

ه مانده از گذشتگان بزيارت آثار باقيبااي باستاني، تحقيق وهامروزه تعدادي از سياحان جهت شناخت تمدن«.همراه بوده است

1992گردان سال از مجموع جهان% 90(WTO)بر اساس آمار سازمان جهاني توريسم « .]22[»پردازندسير و سفر مي

ي_هستهها به عنوان تاريخي شهرها و آثار واقع در آنبافت . ]5[» اندهاي فرهنگي تشكيل دادهميالدي در جهان را توريست

از يتعداد. رونديبه شمار مياخ، فرهنگ و تمدن هر جامعهيارزشمند در عرضه تاريهاها، از نمونهن مكانيه و قلب تپنده اياول

كههستندياها و ابنيه معتبر و شناخته شدهتاريخي خود واجد بافتران نيز به واسطه پيشينه باستاني و ارزشمنديايشهرها

- و توسعهيو خارجيدر جذب گردشگران داخليت نسبين مزيثرترؤن و ميترتواند به عنوان مهميميخين مراكز تاريتوجه به ا

است » زديدر شهرستان يخارجيگردشگريبررس«ج مقاله ين موضوع نتايد ايمؤينمونه داخل.نديسم عمل نمايصنعت توري

به سبب آنكهاز سوي ديگر .]25[بوده است يخيتاريهاد از مكانيدرصد از گردشگران، بازد73يدهد هدف اصليكه نشان م

مستقيم خود، قادر است گردشگري با آثار مستقيم و غيره است، يسودويارابطهيخيتاريهاو بافتين گردشگريرابطه ب

ابعاد يك دارايهر يخيو بافت تارياز آنجا كه موضوعات گردشگر. هاي مختلف به همراه داشته باشدبسياري را از جنبهمزاياي 

بس گسترده يله كارأابعاد مسيزمان و توجه به تمامخاص خود هستند، مطمئناً مطالعه دو موضوع به طور هميهايدگيچيو پ

گردشگري چگونه «ال ؤسپاسخ به شده است كه ين مقاله سعيلذا در ا. باشديخارج مك مقاله يبر است كه از مجال و زمان

به عنوان هدف اصلي پژوهش مورد تأكيد » هاي تاريخي كمك نمايد؟گير بافتتواند در احياء و حل برخي از مشكالت گريبانمي

. قرار گيرد

روش تحقيق- 2

مورد يمحدوده. اي و ميداني انجام گرفته استتحليلي است و با استفاده از تحقيق كتابخانه-روش پژوهش روش توصيفي

ثيراتي كه توريسم قادر است كه در تأضمن بيان مشكالت موجود بافت تاريخي، در و استمطالعه بافت تاريخي شهر اصفهان

اين مناطق داشته باشد، مورد بررسي قرار گرفته كاهش مشكالت ساكنان و همچنين جذب گردشگر به براياحياء اين بافت 

. است

قيتحقي پيشينه- 3

 Aylin(آيلين اورباسل . باشندبرخوردار است شهرهاي تاريخي ميفرهنگياز جايگاه ويژه در بحث توريسم هايي كه از بخش

Orbasll(ها را در محافظت از شهرهاي تاريخي كوشد تا نقش مثبت توريستمياز جمله محققاني است كه در كتاب خود

اين به چاپ رسيده كه در بخش اول 2000همچنين كتابي با عنوان گردشگران در شهرهاي تاريخي در سال . بررسي نمايد

از نمونه . شده استبازي كند بحث ،در فرايند حفاظتتواند ميبر حفاظت از شهرهاي تاريخي و نقشي كه توريسم كتاب،



تأثير « ي دكتر كمال اميدوار و همكارانش، با عنوانتوان به مقالهران صورت گرفته است، مييدر اين زمينه در اهايي كهپژوهش

-جاذبهبا توجه به منابع وكه، در نتيجه اين پژوهش آمده است . نام برد» گردشگري بر پايداري و احياء بافت تاريخي شهر يزد 

هاي اقتصادي، گردشگري به عنوان يك پتانسيل بالقوه موجود در ساير بخشهاي گردشگري شهر يزد و همچنين تنگناهاي

در مقاله ديگري، كمال اميدوار، . هاي تاريخي يزد مورد توجه قرار گيردتواند راهكار مناسبي در راستاي سياست پايداري بافتمي

نشان نتيجه . اندبافت تاريخي شهر ميبد پرداختههاي نوسازي و بهسازي عليزاده و بيرانوند به تأثير صنعت گردشگري بر فعاليت

-ترين شهرهاي كشور در زمينه قدمت و تعداد آثار تاريخي است، توجه ويژه به سرمايهميبد با توجه به اينكه يكي از غنيداد كه 

آوري و بازگشت زايي، بازگشت سرمايه، ارزتواند مزيت هايي از جمله اشتغالگذاري در بخش ميراث فرهنگي و گردشگري مي

. حيات مجدد به بافت تاريخي را منجر شود

:هاي تاريخيتجارب برخي كشورها در زمينه احياء بافت-4

هاي تاريخي اند عالوه بر منافع اقتصادي، سرزندگي را به بافتدر كشورهاي پيشرفته با بهاء دادن به گردشگري، توانسته

هاي تجاري در باشند، با احداث محدودهترين شهرهاي آمريكا مييورك كه از قديميبراي مثال، در فيالدلفيا و نيو. برگردانند

در زير چند نمونه . انداي جهانگردي باعث تقويت و احياء ناحيه تاريخي اين دو شهر شدههپيوند با عناصر تاريخي و ايجاد قابليت

.   كهن با توجه به عامل گردشگري بيان گرديده استهاياز اقدامات صورت گرفته در زمينه احياء بافت

از آنجا . اندازهاي شهري منحصر به فرد در بريتانياستيكي از چشمليس ماركت :1970-1992ماركت، ناتينگهام ليس1- 4

گردشگري از يكه پس از جنگ جهاني اول اين ناحيه رو به افول نهاد، يكي از اصول به كار رفته جهت احياي اين محله، توسعه

.]7[بود انگلستانهاي شهري تاريخي و ملي طريق انتخاب ليس ماركت به عنوان طرح بريتانيايي براي پارك

هاي قديمي شهر بالتيمورهاي بارز تجربه طرح احياي بافتاز ويژگي:هاي قديمي شهر بالتيمورطرح احياي بافت2- 4

با اين بناها نه صرفاً در حكم . هاي تاريخي شهر استو طراحان به بناها و مجموعهريزان نگرش برنامهينحوهاست و اهميت آن

به . هاي جديد بوده استهاي موجود، بلكه ايجاد داراييتنها حفظ داراييشود و هدف نهميراث، بلكه به مثابه ثروت برخورد مي

.]20[گردد زا مطرح ميبه عنوان يك فعاليت درآمدهمين منظور توسعه و رونق گردشگري و جلب جهانگردان از سراسر دنيا، 

هاي افتادگيها و از شكلها، آسيبي شهر قاهره باعث تخريبعدم توجه به وضع تاريخ:60يدههبافت تاريخي قاهره3- 4

بهسازي قاهره تاريخي بر يبه اين ترتيب پروژه. هاي جهانگردي اين شهر گرديدبرداري نامناسب از تواناييبافت تاريخي و بهره

از اهداف اصلي اين پروژه، ارتقاء كيفي سطح زندگي ساكنان و جذب . هاي مختلفي شكل گرفتاساس اهداف، معيارها و برنامه

. ]2[گردان بيشتر بود جهان

هاي تاريخيي آن با احياي بافتجهانگردي و رابطه- 5



و يخارج از محل زندگييهاكه به مكانيافراديهاتيمجموعه فعال«را (Tourism)سميتور،يگردجهانيسازمان جهان

] 8[مانند يها نمدر آن مكانيك سال متواليش از يكنند و بيگر مسافرت ميح و استراحت و انجام امور ديبه قصد تفر،كار خود

يبنددستهين امر باعث نوعيكند كه هميرا دنبال مياهداف متفاوتاز سفر ين اساس گردشگر امروزيبر ا. تعريف نموده است

با آداب و رسوم، فرهنگ و ييباشد كه هدف آن آشنايمين انواع گردشگريترمهماز يكييفرهنگيگردشگر. ده استيگرد

نكه يل اي، به دليفرهنگ- يخيتاريگونه گردشگر«. باشديميخيتاريو بناهايمذهبيهامكانها، د از موزهيبازدهنر، 

» شوديواقع ميرقابتيدهايستند، كمتر مورد تهديد نيماند و قابل تقليميمحصوالت عرضه شده در آن منحصر به فرد باق

-يميابيرا ارزيخيراث تاريو ميكه فرهنگ، معماريسنتيالگوهايدارين كننده جهت پاييتعيبخشيسم فرهنگيتور«. ]9[

تحقيقي كه توسط « اساس و بر،باشدميگردشگران فرهنگي ترين عوامل جاذب مهمهاي تاريخي ازبافت.]34[»باشديد مينما

هاي قديمي و جذاب هاي شهري در بازار گردشگري، مكانترين دسته از جاذبهالمللي النگ وو انجام گرفته، مهمسسه بينؤم

اوليه بازارها قرار دارند يار با ارزش و هستههاي قديمي و بناهاي بسيمعموالً ساختمان،در بافت تاريخي شهرها.]27[»هستند

.]2[اند و ساختار واحدي دارند ي به هم پيوستهابنيه، فضاها و عناصر واجد ارزش به صورت مجموعه؛هادر اين گونه بافت. ]24[

:باشند از جملههاي گوناگون داراي ارزش و اهميت ميهاي تاريخي شهرها از ابعاد و جنبهبافت

هاي انسان با طبيعت، توجه به مسائل اقليمي، تجانس در كالبد و ساكنين، همراهي ساخته: هاي معماريارزش-5-1

بعالتها مي باشند كه بهاي معماري اين بافتشناختي، از ارزشو توجه به فاكتورهاي زيبايي]30[هماهنگي عملكردهاي شهري 

.تواند مورد توجه گردشگران نيز قرار گيرندمي

گيري حوادث و رويدادهاي تاريخ گذشته يك كشور هاي تاريخي محل شكلهايي از بافتبخش: هاي تاريخيارزش-5-2

.]3[اند باشند، وقايعي كه گاه سرنوشت يك ملت و يك نسل را دگرگون ساختهمي

. باشندفرهنگيشان مييكالبدهاي تاريخي عامل بسيار نيرومندي براي اتصال افراد به سابقه:هاي فرهنگيارزش- 5-3

هاي فرهنگي يك جامعه اي در حفظ ارزشها هستند و از جايگاه ويژههاي انباشت خاطرههاي كهن شهري، مكانبافت

ترين مكان براي درك وجوه مختلف فرهنگ بومي و محلي و چگونگي بافت تاريخي شهر مناسب،بر اين اساس. ]4[برخوردارند

.]14[هاي مختلف زندگي شهري است جنبهبرتأثيرآن

داراي پتانسيل تقويت روابط اجتماعي و افزايش بافت تاريخي به پشتوانه انسجام اجتماعي پيشين،:ارزش اجتماعي-5-4

فرصت مناسبي براي تجربه مشاركت مردمي و تحكيم همبستگي انسجام اجتماعي است و الگو و مفهوم محله و مركز محله آن، 

.]17[و وفاق جمعي در بين شهروندان است 

هاي شناسي سبك و الگوي شهرسازي در دورانكه نقش مهمي در بازها جداي از آنين بافتا: ارزش شهرسازي-5-5

-ها نوعي سرمايه محسوب ميكه مسكن اين حوزهچون عالوه بر اين. يابددر شرايط كمبود مسكن اهميت مي]3[گذشته دارند

. ]32[» جويي خواهد شدبنايي نيز صرفهاز نظر تسهيالت شهري و تأسيسات زير،شوند



»منابع تاريخي«نظيري موسوم به فرهنگي و هنري كمارزشدر اين قسمت از شهر آثار با :ارزش اقتصادي- 5-6

(Historical Resourse)خورد، كه نماد عيني تمدن گذشته و زندگي شهري است و مبناي پايداري از نظر به چشم مي

"اقتصاد فرهنگي"يقرار دارد و يكي از مولدهاي عمده"منابع مادي ساخت دست بشر"يرود كه بر پايهاقتصادي به شمار مي

.]11[رود به شمار مي

نظر قرار گيرد كه بتوان از طريق هايي مدهاي تاريخي بايستي راهكارها و روشهاي گوناگون بافتلذا با توجه به ارزش

ترين ممه. با احتياجات و الزامات زندگي امروزي بشر سازگار و هماهنگ ساختها ابنيه و فضاهاي تاريخي شهرها رااعمال آن

ريزي شهري به معناي احياء در مفهوم برنامه. ]19[باشدرهيافت پيشنهادي براي نيل به اين مقصود، احياء ابنيه تاريخي مي

اقتصادي يك بافت تاريخي شهر كه حيات هاي اجتماعي وريزي است كه براي بهبود فعاليتيكسري اقدامات مبتني بر برنامه

-به شرط شناخت محدوديتابزار نيرومندگردشگري به عنوان يك ]18[باشدمي،عملكردي اصلي خود را از دست داده است

.برنامه را تحقق بخشدقادر است بخشي از اهداف اينهاي آن، 

تاريخي شهر اصفهانبافتمعرفي -6

19درجه و 31متر و بين عرض 1590ارتفاع شهر . هاي زاگرس قرار گرفته استشرقي پيشكوهيشهر اصفهان در دامنه

دقيقه شرقي در بخش مركزي ايران واقع 12درجه و 53دقيقه تا 31وجهدر51دقيقه شمالي و طول 1رجه و د33دقيقه تا 

ن شهرهاي ايران به لحاظ وجود بافت تاريخي و ترياصفهان به عنوان سومين شهر بزرگ كشور يكي از غني. ]23[شده است 

شد يل ميه تشكيهوديو ) شهرستان(يجيعنيقبل از اسالم شهر اصفهان از دو واحد مجزا، . باشدمنابع ارزشمند تاريخي مي

آن دو گردد و از اتصال يگر متصل ميرسد كه به همديمييجاه ه بيهوديو يدو شهر جيتوسعهيم هجراردر قرن چه. ]15[

را از خود به يشماريمختلف رشد نموده و آثار ارزشمند بيهابعد از آن شهر اصفهان در دوره. ]15[د مآيبوجود ميشهر بزرگ

آثار باستاني يبه طوري كه مطالعه.رسدخود مييو معمارياوج هنر شهرسازبههيصفوينكه در دورهيگذارد تا ايادگار مي

گاه دوران هاي بعد ديگر اصفهان هيچهدر دور. استيتاريخي و با اهميت شهر متعلق به دوره صفويهدهد بيشتر آثارنشان مي

مساحت «در حال حاضر .طاليي خود را تجربه ننمود و شهرسازي معاصر اثرات تخريبي را به بافت تاريخي شهر تحميل نمود

اثر 237از «. ]33[»بخشدش مركزي شهر را شكل ميعمدتاً بخهكتار است كه1300بافت و فضاي تاريخي شهر اصفهان 

در راستاي محور تاريخي شهر اصفهان و در بخش مركزي ) درصد84بيش از (اثر 200تاريخي موجود در استان اصفهان، حدود 

اين دو يمحدوده1يشماريو نقشهدر جدول . باشدمي3و 1بخش مركزي شهر اصفهان، شامل مناطق . ]26[»قرار دارند

:منطقه نشان داده شده است



محدوده بخش مركزي شهر اصفهان: 1شماره جدول 

جمعيت محدودهمنطقه

)نفر(

مساحت 

)هكتار(

رود، از غرب به باغ عباسي، از جنوب به زايندهاز شمال به خيابان فروغي، از شرق به خيابان چهار1منطقه 

هاي خرم و خيامخيابان

73926800

ق به خيابان بزرگمهر، از جنوب به هاي سروش و مدرس، از شراز شمال به خيابان3منطقه 

باغ پايينباغ عباسي و چهارهاي چهاررود، از غرب به خيابانزاينده

1118161150

نگارندگان: كنندهتهيه

محدوده بخش مركزي شهر اصفهان: 1شماره نقشه 

نگارندگان: كنندهتهيه

ها محالت تاريخي و جاذب قرار دارند و اكثر آن1و 3امروزه بيشترين تعداد محالت قديمي اصفهان به ترتيب در مناطق 

آباد، محله نو، آباد، در كوشك، شئيش، مستهلك، شمسترين و معتبرترين اين محالت شامل بيدمهم.]21[باشند گردشگري مي

- مي3آباد در سطح منطقه كاران، يزدمحالت چرخاب، شهشهان، خواجو، گلبهار، تراوسكان، جويباره، باغو 1خاوجان در منطقه 

].26[باشند



اهللا، ميدان نقش جهان، مسجد شيخ لطف: اره نمودتوان به موارد زير اشهاي تاريخي اين بخش از شهر ميترين جاذبهاز مهم

باغ پايين، پل بهشت، چهارستون، تاالر تيموري، كاخ هشتقاپو، سردر قيصريه، كاخ چهل، عمارت عالي)امام(صفوي مسجد شاه

باغ، پل مارنان، پل خواجو، مسجد جامع اصفهان، بازار هنر، بازار بزرگ ي چهار، پل جويي، مدرسه)سي و سه پل(خان وردياهللا

هاي تاريخي بخش مركزي شهر موقعيت برخي از جاذبه2در نقشه شماره .]21[.... اصفهان، امامزاده جعفر، مسجد سيد و 

.استآمدهاصفهان 

3و 1هاي تاريخي مناطق موقعيت جاذبه: 2شماره نقشه

نگارندگان: كنندهتهيه

مشكالت بافت تاريخي اصفهان - 1- 6

هر چند كه بافت تاريخي اصفهان از مساحت نسبتاً وسيعي برخوردار بوده و مسائل و مشكالت درون آن ممكن است در 

:ترين مسائل بافت مورد مطالعه دانستتوان عمدهاما در هر حال موارد زير را مي،هاي آن متنوع و متفاوت باشدمحالت و بخش

هاي قديمي خانهيبرنامهتغيير بيام، گسترش سطوح مخروبه و متروك،دوالح كمقدمت زياد، مص: مسائل كالبدي-1- 1- 6

.هاي تاريخي، ظهور تك بناهاي ناسازگار با ارزشتوسط ساكنين



-ناهمگوني گروهدرآمد و مهاجر، جايگزين شدن ساكنين اصلي و مالكان با اقشار كم:مسائل جمعيتي و اجتماعي- 2- 1- 6

.هاي اجتماعيكاهش حس تعلق به مكان و افزايش نابهنجاريهاي اجتماعي ساكن، 

ها به كارگاه و از دست رفتن كاركرد بناها، خالي شدن بافت از فعاليت، تغيير و تبديل ساختمان: مسائل كاركردي-3- 1- 6

.انبار

ساز، عدم وساختكاهش قيمت زمين و ساختمان به دليل كمبود خدمات، فرار سرمايه و ركود:مسائل اقتصادي-4- 1- 6

.هاي تاريخي و ارزشمندكفايت امكانات مالي جهت مرمت آثار تاريخي و خريد خانه

.گذرهاي باريك و پر پيچ و خم و فقدان دسترسي سواره: هامسائل ارتباطي و دسترسي- 5- 1- 6

.تأسيسات شهريهاي فرسودگي شبكههاي روبنايي و زير بنايي، كمبود زير ساخت:مسائل زير ساختي-7- 1- 6

.هاهاي خانگي به شبكه معابر و گسترش انواع آاليندهورود جريان فاضالب: مسائل زيست محيطي- 8- 1- 6

هاي دست اندركار، فقدان سياست مشخص در برخورد با بافت تداخل وظايف و اختيارات سازمان:مسائل مديريتي- 9- 1- 6

- هاي فرسوده و تاريخي، تخريب عمدي و يا غيرعمدي بافتمباحث بافتهاي موازي و گاه متضاد، خلط شدنتاريخي، سياست

....هاي ارزشمند قديمي و 

بافت تاريخي اصفهانگردشگران - 2- 6

براي شتر يل آنها بيرا تمايشوند؛ زيميبنددستهيشگران فرهنگدكنند، در گروه گريد ميكه از اصفهان بازديگردشگران

هايگيري بيشتر آثار و جاذبهقرار. ]12[»استيو صفويمانده از دوران سلجوقيبه جايفرهنگ-يخيد از آثار تاريبازد

تواند مييد اين موضوع مؤ«. كنديل به آن بخش مياگردشگران را بيشتر متممركزي شهر،يدهوتوريستي در محد- تاريخي

بر اساس بخشي از . باشد» GISشناخت الگوي فضاي توريستي شهر اصفهان با استفاده از سيستم «اي تحت عنوان نتايج مقاله

به طوري كه مناطق ر اصفهان مربوط به بخش مركزي است، بيشترين استفاده گردشگران از فضاي شههاي اين پژوهش،يافته

.    ]16[دهد وشش ميامل پسه و يك شهري را به طور ك

سازمان 1368-85يطبق آمار سال ها«.م نموديتقسيو خارجيتوان به گردشگران داخليگردشگران را من نوع يا

»باشديم) نفر561646( 1375اصفهان مربوط به سال استانزان گردشگر وارد شده به ين ميشتري، بيگردو جهانيگردرانيا

دشگران نفر بوده كه حدود نيمي از كل گر278112اصفهان در همين سال تعداد كل گردشگران وارد شده به شهر .]28[

از يو خارجيزان درآمد گردشگران داخليتعداد افراد و مز ين2جدول شماره بر اساس. ]27[گيرد استان اصفهان را در بر مي



بيشترين بازديد گردشگران از مطابق اين جدول .آورده شده است1385در سال شهر اصفهان يشاخص بخش مركزيچند بنا

. بناي چهلستون صورت گرفته است

1385در سال شاخص بخش مركز شهر اصفهان ياز چند بنايو خارجيزان درآمد گردشگران داخليو متعداد افراد : 2جدول شماره 

]٣٢[

يگردشگر داخلنام بنافيرد

)نفر(

يگردشگر خارج

)نفر(

درآمد كسب جمعگانيرا

)ريال(شده

2181172277418539259430120445500مسجد امام1

4623228370122638686537301000مسجد جامع2

4844053005878330592793257231500ستونچهل3

110589301732698916775156304800اهللاخ لطفيمسجد ش4

56762780470017156719369800بهشتهشت5

2418793299813484288361137438500قاپويعال6

11579841251771566061439767628091100جمع

در بافت تاريخيگردشگريثيراتأت-3- 6

گردشگري با آثار مستقيم . باشدهاي تاريخي تقريباً همه جا همراه با توسعه توريسم ميسكونتگاهيامروزه حفاظت و توسعه

:اين آثار عبارتند از. ها را بهبود بخشدگونه بافتتواند بخشي از مشكالت اينو غيرمستقيم خود مي

هاي ساختمانايجاد درآمدهايي براي نگهداري از ايجاد مراكز توليد و كسب و كار، ايجاد اشتغال دائم و فصلي و آوري،ارزباعث-

.شودتاريخي ميبافت

-ساختدمات زيربنايي، بهبود كمي و كيفي زيرتجهيزات و خيتوسعهنياز به جوابگويي به احتياجات گردشگران سبب رشد و -

سراها، ايجاد طوالني و استراحت در كنار آثار مورد نياز، احداث مراكز اقامتي، مهمان،هاي كوتاهبراي توقفامكانات رفاهيها، 

بانكي و مخابراتي و جز آن هاي درماني، شبكه- وسايط حمل و نقل، مراكز بهداشتيمراكز خريد، بهبود مسيرها وفضاهاي سبز،

. شود كه افزون بر رفع نيازهاي گردشگران، بخشي از نيازهاي شهروندان را نيز پاسخ خواهد دادمي

سازي نواحي زندهبا توجه به ماهيت خود، باعث ترميم و بازگردشگري. شودگردشگري باعث بهبود منظر و سيماي شهري مي-

.كندهاي مناسب را ايجاد ميمناظر و ساختمانسازي ظاهري محيط با طراحي و ساخت مخروبه شده و انگيزه زيبا



گردشگري باعث .براي دميدن روح در كالبد بافت قديم الزم است تا مردم ساكن در آن به زندگي در محل خود راغب شوند-

پيدا نموده و سبب پويايي و سرزنده ماندن بافت شود كه اجتماع به طور كلي اشتياق بيشتري براي زندگي در اين بافتمي

.تاريخي گردد

هاي ارزشمند آن منطقه هزينه و رنج سفر را اگر ساكنان بدانند كه گردشگران به منظور بازديد از آثار فرهنگي و جاذبه-

تاريخي و فرهنگي خود را يكوشند پيشينهكنند و ميافتخار مي،اند، احساس غرور خواهند كرد و به آنچه دارندمتحمل شده

.هاي تاريخي خواهد شداين امر باعث هويت بخشي در ساكنان بافتوحفظ نمايند

و همكاري و مشاركت بين ]29[» شودباعث توسعه روابط فرهنگي و تحكيم وحدت محلي مي« ت تاريخيگردشگري در باف-

.اي تقويت خواهد شدمحله

ها به مسائل حفاظت از محيط زيست هستند، خصوص جوانان شاهد توجه و عالقه توريسته از آنجا كه ساكنين محلي و ب-

گردشگري باعث ترغيب و حركت به سمت ارتقاء شرايط . ]10[بخشد توريسم سطح آگاهي در مورد اين مسائل را ارتقا مي

هاي محيطي كاهش آلودگيد امنيت و لوگيري از تخريب، ايجاها، جداشتن محيط آناي تاريخي، تميز نگههمحيطي بافتزيست

.شودمي

فرهنگ، تمدن، ها و جامعه ميزبان و معرفي يان آنفرهنگي م-هاي تاريخي موجب تعامل اجتماعيتورود گردشگران به باف-

.خواهد شدساير مردم شهرها و كشورهاهاي بومي به سنتتاريخي واماكن،ها، هنرهاارزش

تر گشته و مديريت شهري جهت حفظ آن كه ارزش واقعي بافت تاريخي و بناهاي درون آن محسوسشود گردشگري باعث مي-

اين امر سبب احياء . هاي متروكه و رها شده اقدام نمايدبه تعمير، مرمت، تغيير كاربري برخي ابنيه و استفاده مجدد از ساختمان

داراي كاربري ديگري بوده و تاريخي شهر اصفهان كه در گذشته تعدادي از بناهاي3جدول شماره در . گرددو پايداري بافت مي

.باشند آورده شده استهاي گردشگري ميدر حال حاضر داراي كاربري خدماتي، اداري و مكان

]13[تعدادي از بناهاي تغيير كاربري يافته شهر اصفهان: 3جدول شماره 

كاربري جديدكاربري سابقنام بنارديف

عباسيهتل شاهاستراحتگاهيمادرشاهكاروانسراي1

موزه تاريخ طبيعيدارالحكومهتاالر تيموري2

سازمان ميراث فرهنگيمسكونيهاخانه قزويني3

اهللا مظاهريدفتر آيتمسكونيخانه جمال قدسيه4

نگارندگان: كنندهتهيه



گيرينتيجه-7

ن يامروزه ا. برخوردارندياهيژت ويگوناگون از اهميهاو ارزشهاي بالقوه و بالفعل هاي تاريخي با دارا بودن قابليتبافت

-مواجهو مديريتي ، اجتماعييطيمحستي، زيرساختي، زي، اقتصاديكاركردكالبدي، ده يبا مسائل عدل مختلف يبه دالها بافت

دستيهاتعدد سازمانقدمت زياد، گسترش سطوح مخروبه، از دست رفتن كاركرد برخي ابنيه، ز به سبب يشهر اصفهان ن.اند

عدم بودجه كافي جهت بهسازي و نوسازي بافت، تغييرات ، يخيتاريهافرسوده و بافتيهاكار، خلط شدن مباحث بافتاندر

خود شده يخيتاريهادر عرصه بافتيمشكالت مختلفيداراگريموارد دياريو بستيشدن بافت از جمعيخالبرنامه، بي

بخشي از اهداف بهبود و احياء اين ،هاي آن قادر استگردشگري به عنوان يك ابزار نيرومند به شرط شناخت محدوديت.است

از جمله تأمين منابع مالي سازمان، ايجاد اشتغال، بهبود وضع اقتصادي ساكنان، ترغيب به .تحقق بخشدارزش راهاي بابافت

فعلي و بنايي، تأمين برخي از نيازهاي سكونتي مورد نياز هاي روبنايي و زيرساختتعمير و مرمت بناها، بهبود كمي و كيفي زير

...محيطي و آتي شهر، تشويق به ادامه سكونت ساكنين بومي، هويت بخشي به ساكنان، ارتقاء شرايط زيست

در صورت عدم وجود گردشگر . ها بودگردشگر به اين بافتورودبراي اين امر، ابتدا بايستي به دنبال تدوين تدابيري جهت 

هاي تاريخي زير نظر يك مديريت و امور و وظايف مرتبط با بافتيكليهواگذاري . دتاً منافعي هم وجود نخواهد داشتعقا

ريزي تر مسائل بافت و تدوين برنامهوظايف، به شناخت دقيقتداخلتواند ضمن جلوگيري از پراكندگي و ميسازمان واحد،

شترينگر جهت جذب به مدون و جامعك برنامين يتواند تدوين سازمان ميه اياز اقدامات اول. مبتني بر اهداف معين كمك نمايد

تواند با استفاده از ين امر ميا. باشديخيبافت تاريدارياء و پاياز منافع مثبت گردشگران جهت احيمندگردشگران و بهره

سطوح در ...) ها و شگاهينمايها، برگزارهمچون رسانه(يغاتيمختلف تبليق ابزارهاياز طريو فرهنگيخيتاريهاجاذبهيمعرف

شهروندان در يش فرهنگ عموميجهت افزايزير، برنامهيمرتبط با امر گردشگري، آموزش كاركنان نهادهايالمللنيو بيداخل

گردشگر با ورود خود قادر است كه اكثر . رديو جز آن صورت پذبرخورد با آنانيب گردشگر و نحوهمنافع حاصل از جذينهيزم

و استفاده بيشتر از خود را به جا گذارد، لكن سازمان مربوطه، بايستي به دنبال كاهش اثرات منفياثرات مستقيم و غيرمستقيم 

:گردداين منظور راهكارهاي زير پيشنهاد ميبراي . منافع باشد

.هاي تاريخيجي مستقر در مكانمخصوص براي گردشگران داخلي و خارتربيت راهنمايان -

.به گردشگرانهاي قديمي ا و خانهها، مناره همچون بقعهچندان معروف معرفي آثار نهبافتي و برگزاري تورهاي درون-

.راهباغ به پيادهتبديل مسيرهاي تاريخي چون خيابان چهار-

...نمايشگاه و پذيرايي سنتي، ، مراكز اقامتي، د همچون موزههاي جديدادن حيات مجدد به بناها با اعطاء كاربري-

...خيز و هاي بافت، پاكسازي نقاط جرمها و گذرود دسترسياصالح و بهب-
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