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2. این مقاله برگرفته از پایان نامۀ کارشناسی ارشد مستوره سادات مسعودیان با عنوان »بازطراحی مسیرهای محدودٔه تاریخی منطقۀ پنج اصفهان با رویکرد گردشگری میراثی« 
است که با راهنمایی دکتر زهراسادات سعیده زرآبادی ارائه شده است.

چکیده
ــب  ــی کس ــع اصل ــی از مناب ــٔه یک ــگری به منزل ــش گردش ــت و نق ــروزه اهمی ام
درآمــد و ایجــاد اشــتغال بــر کســی پوشــیده نیســت و بســیاری از کشــورها در سرتاســر 
ــت«  ــل »حرک ــگری عام ــی گردش ــن ویژگ ــد. بارزتری ــی برده ان ــم پ ــن مه ــه ای ــان ب جه
اســت. بنابرایــن، توجــه بــه حرکــت گردشــگران در ســطح شــهر و مســیرهای حرکتــی 
ــز اهمیــت اســت. ازآن جاکــه  آن هــا به منظــور بازدیــد از جاذبه هــای شــهر بســیار حائ
ــعٔه  ــت  در توس ــن ظرفی ــان مهم تری ــهر اصفه ــی ش ــراث فرهنگ ــی و می ــت تاریخ باف
گردشــگری ایــن شــهر ا ســت، پژوهــش پیــش رو بــا هــدف ارتقــای گردشــگری میراثــی 
ــکری  ــیرهای گردش ــی مس ــر در طراح ــای مؤث ــدی مؤلفه  ه ــن و اولویت بن ــی یافت در پ
ــردی و،  ــدف، کارب ــث ه ــش، از حی ــن پژوه ــت. روش ای ــی اس ــای میراث ــا جاذبه ه ب
ــوع و  ــری موض ــی نظ ــان مبان ــت. در بی ــی اس ــق، تحلیل ــدام محق ــوع اق ــب ن برحس
ارائــٔه مــدل شــبکه ای پژوهــش، از مطالعــات کتابخانــه ای و بــرای جمــع آوری داده هــا 
ــه و پرســش نامه اســتفاده شــده و در انتهــا،  ــت پژوهــش از مصاحب ــه ماهی ــا توجــه ب ب
بــه منظــور اولویت بنــدی و ارزیابــی مؤلفه هــای ارائه شــده، روش فراینــد تحلیــل 
ــت  ــی از آن اس ــش حاک ــج پژوه ــت. نتای ــده اس ــه ش ــه کار گرفت ــبکه ای )ANP( ب ش
ــی  ــش ایمن ــور افزای ــی و همین ط ــای میراث ــر جاذبه ه ــد ب کی ــه و تأ ــای توج ــه مؤلفه ه ک
ــا در  ــن مؤلفه ه ــی مؤثرتری ــری و دسترس ــتی، نفوذپذی ــاد زیس ــه ابع ــه ب ــت، توج و امنی
طراحــی محــور جلفــا بــا رویکــرد گردشــگری میراثــی هســتند و پــس از آن به ترتیــب 
ــیر،  ــری مس ــت بص ــانی، جذابی ــاس انس ــت مقی ــیریابی، رعای ــی و مس ــتی خوانای بایس
تنــوع و گوناگونــی، انعطاف پذیــری و حــس تعلــق بــه مــکان در طراحــی ایــن مســیرها 
مدنظــر قــرار گیرنــد. توجــه بــه ایــن عوامــل و افزایــش کیفیــت آن هــا تأثیــر بســزایی در 

ــد داشــت.3 ارتقــای صنعــت گردشــگری در ایــن محــدوده خواهن
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واژه های کلیدی:
جلفــا،  گردشــگری  محــور 
ــد  ــی، روش فراین ــگری میراث گردش

)ANP( شــبکه ای  تحلیــل 

مقدمه
گردشــگری فعالیتــی پیچیــده و در حــال گســترش 
ــه  ــیدن ب ــق بخش ــرای رون ــر ب ــی مؤث ــه نوش داروی ــت ک اس
ــی  ــورها )بهمن ــگ کش ــتغال و فرهن ــت، اش ــت معیش وضعی
و نمامیــان، 1399: 158( و ابــزاری بــرای افزایــش رشــد 
ــی  ــتاندارد زندگ ــود اس ــعه نیافته و بهب ــق توس ــادی مناط اقتص
ایــن،  بــر  عــالوه  می شــود.  محســوب  محلــی  جوامــع 
دارد،  متعــددی  اجتماعی - فرهنگــی  مزایــای  گردشــگری 
آمــوزش را بهبــود می بخشــد و حفاظــت از فرهنــگ و میــراث 

 .)Duarte-Duarte et al., 2021: 1( را تقویــت می کنــد
اقتصاددانــان، صنعــت گردشــگری را پــس از صنعــت نفــت و 
ــه رشــد  ــا و رو ب ــدٔه اقتصــادی پوی خودروســازی ســومین پدی
ــت  ــن صنع ــکاران، 1398: 215(. ای ــن و هم ــد )پروی می دانن
حــال  در  بخش هــای  ســریع ترین  و  بزرگ تریــن  از  یکــی 
رشــد در اقتصــاد جهــان اســت کــه دســتاوردهای اقتصــادی 
جهانــی،  اقتصــادی  فعالیت هــای  در  اساســی  نقشــی  آن 
اشــتغال زایی، افزایــش درآمــد صادراتــی و ارزش افــزودٔه 

داخلــی دارد )الجــوردی و همــکاران، 1399: 1(. 
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ــی  ــی ســاالنٔه حاصــل از گردشــگری داخل گــردش مال
و خارجــی در برخــی کشــورها بالــغ بــر میلیاردهــا دالر 
ــده  ــن پدی ــان، ای ــورهای جه ــیاری از کش ــرای بس ــت و، ب اس
ــع  ــن مناب ــه یکــی از مهم تری در قالــب صنعــت گردشــگری ب
کســب درآمــد و بخــش مهمــی از اقتصــاد تبدیــل شــده اســت 
)نوربخــش و فرهــادی، 1398: 142(. حــوزٔه گردشــگری 
ــکوفایی  ــق و ش ــی در رون ــیار مهم ــش بس ــهرها نق ــن ش در بی
ایفــا می کنــد. بــه اعتقــاد محققــان، امــروزه بســیاری از 
ــگری،  ــش گردش ــعه، در بخ ــم اندازهای توس ــا و چش برنامه ه
و  )ملکــی  می شــوند  ســامان دهی  و  تدویــن  شــهرها  در 
همــکاران، 1399: 182(. همان گونــه کــه بیــان شــد، فضــای 
ــهرها، در  ــری ش ــی رقابت پذی ــن اساس ــٔه رک ــهری، به منزل ش
ــی  ــام ارزش ــری از نظ ــا بهره گی ــرمایه ب ــگر و س ــذب گردش ج
کیفیت هــای محیطــی، رنــگ جذابیــت و مطلوبیــت بــه 
ــرای  ــی پذی ــه محیط ــکان را ب ــهر و م ــد و ش ــکان می بخش م
دیدارگــران، گردشــگران و ســرمایه تبدیــل می کنــد. بنابرایــن، 
فضــای شــهری و کیفیــت مــکان یکــی از متغیرهــای اصلــی 
ــد  ــه شــمار می آی در عصــر رقابــت بیــن شــهرها و مکان هــا ب
)محمــدی و چنگلوایــی، 1392: 16(. اولیــن و مهم تریــن 
ویژگــی گردشــگری ایــن اســت کــه برپایــۀ عامــل »حرکــت« 
بنــا شــده اســت )حیــدری و همــکاران، 1392: 2(. درنتیجــه، 
ــیار  ــهرها بس ــگران در ش ــی گردش ــیرهای حرکت ــت مس کیفی
ــای  ــان فضاه ــر، در می ــوی دیگ ــت. از س ــت اس ــز اهمی حائ
شــهری گوناگــون، بافــت تاریخــی بــا میــراث فرهنگــی 
بیشــترین پتانســیل را دارد و یکــی از اولویت هــای بازدیــد 
ــدان  ــق ب ــی مناط ــفانه در برخ ــه متأس ــت ک ــگران اس گردش
بی توجهــی شــده یــا آن گونــه کــه شایســته اســت مــورد 
توجــه قــرار نگرفتــه اســت. رونــق صنعــت گردشــگری یکــی 
اســت؛  بافت هــا  این گونــه  احیــای  و  حفــظ  راه هــای  از 
زیــرا، بــا وجــود پیشــرفت فّنــاوری و ســاخت فضاهــای 
شــهری جدیــد، بافت هــای قدیمــی و تاریخــی همچنــان 
اغلــب،  از شــاخصه های شــهرها محســوب می شــوند و 
انجــام می شــود.  ایــن مناطــق  بیشــترین گردشــگری در 
ــر  بنابرایــن، تعریــف و بازتعریــف مســیرهای گردشــگری عاب
پیــاده در ایــن بافت هــا می توانــد جریــان زندگــی را در کالبــد 
کهــن ایجــاد کنــد و از فرســودگی عینــی و ذهنــی بافــت 
جلوگیــری کنــد )Goodarzi et al., 2021: 1(. همچنیــن، 
ــا هــدف تأمیــن  انتخــاب و طراحــی مســیرهای گردشــگری ب
ــردی  ــد راهب ــگری می توان ــٔه گردش ــه مقول ــوط ب ــای مرب نیازه
ــی  ــهرهای تاریخ ــگری در ش ــای گردش ــرای طرح ه ــل ب مکم
گردشــگرپذیر بــه شــمار آیــد )حیــدری و همــکاران، 1392: 2(. 
از  آمارگیــری  آخریــن  گــزارش  نتایــج  براســاس 
ــار  ــز آم ــط مرک ــار 1398 توس ــه در به ــی ک ــگران مل گردش

ایــران انجــام شــده، اصفهــان جــزء ده شــهر اول مــورد بازدیــد 
گردشــگران بــا تعــداد ســفر بومــی 2365919 در فصــل بهــار 
ــار  ــن آم ــران، 1398: 20(. همی ــار ای ــز آم ــت )مرک ــوده اس ب
ــگری  ــر گردش ــهر در ام ــن ش ــژٔه ای ــت وی ــان دهندٔه اهمی نش
ــٔه  ــان، منطق ــهر اصفه ــون ش ــق گوناگ ــان مناط ــت. در می اس
خــاص  موقعیــت  بالقــوه،  پتانســیل های  به دلیــل  پنــج، 
)قرارگیــری در جنــوب رودخانــٔه زاینــده رود( و وجــود محالت 
تاریخــی همچــون جلفــا بــا بناهــای واجــد ارزش تاریخــی و 
ــذب  ــمگیری در ج ــهم چش ــاله س ــد هرس ــاری می توان معم

ــد. ــته باش ــگر داش گردش
ــن  ــن و زیباتری ــی از معروف تری ــان یک ــای اصفه جلف
ــوب  ــه ای در جن ــت. محل ــران اس ــهری در ای ــای ش محله ه
ــاه عباس  ــان ش ــای آن از زم ــه بن ــان ک ــی اصفه ــهر تاریخ ش
ــعت  ــر وس ــاه  عباس دوم ب ــلطنت ش ــده و در دوران س ــاز ش آغ
آن افــزوده شــده اســت. محلــٔه ارمنی نشــینی کــه بافــت 
ــیار  ــاهای آن بس ــا و کلیس ــیار زیب ــی آن بس ــای قدیم خانه ه
ــر  ــا ب ــکاران، 1397: 93(. بن ــرور و هم ــت )س ــی اس دیدن
آنچــه گفتــه شــد، ایــن محــالت از جنبــٔه فرهنگــی، مذهبــی 
و تاریخــی و همچنیــن موقعیــت قرارگیــری از ســایر محــالت 
ــته  ــه شایس ــور ک ــته اند آن ط ــن نتوانس ــتند، ولیک ــز هس متمای
اســت نقــش خــود را در جــذب گردشــگر ایفــا کننــد. 
ــٔه  ــا به مثاب ــگری جلف ــور گردش ــر مح ــال حاض ــه در ح اگرچ
ــه  ــن منطق ــرای ای ــهری ب ــگری ش ــای گردش ــی از محوره یک
ــع در  ــیرهای واق ــی مس ــا برخ ــده، ام ــی ش ــن و طراح تعیی
ــتند  ــده نیس ــگران شناخته ش ــٔه گردش ــرای هم ــور ب ــن مح ای
ــه  ــد. ب ــان را ندارن ــور آن ــرای حض ــای الزم ب ــا جذابیت ه ی
همیــن دلیــل، هــدف ایــن پژوهــش دســتیابی بــه مؤلفه هــای 
ــر و  ــزان تأثی ــگری و می ــیرهای گردش ــی مس ــر در طراح مؤث
اهمیــت آن هــا در توســعٔه گردشــگری میراثــی در محــور 
جلفــا اســت. درواقــع، ایــن پژوهــش در پــی پاســخ گویی بــه 
ــرای  ــب ب ــای مناس ــا و مؤلفه ه ــت: »مؤلفه ه ــؤال اس ــن س ای
ــان  ــای اصفه ــی جلف ــگری میراث ــیرهای گردش ــی مس طراح
ــش را در  ــترین نق ــا بیش ــن مؤلفه ه ــک از ای ــت و کدام ی چیس
ــرای  ــد؟« ب ــا می کن ــیرها ایف ــن مس ــگری در ای ــای گردش ارتق
پاســخ گویی بــه ایــن ســؤال و دســتیابی بــه هــدف پژوهــش، 
ــیرهای  ــی و مس ــگری میراث ــا گردش ــط ب ــم مرتب ــدا مفاهی ابت
گردشــگری تبییــن می شــود. پــس از آن، بــا توجــه بــه 
ــی  ــر در طراح ــای مؤث ــش، مؤلفه ه ــری پژوه ــی نظ مبان
می شــوند.  اســتخراج  میراثــی  گردشــگری  مســیرهای 
ــود  ــیرهای موج ــور مس ــا و همین ط ــن مؤلفه ه ــپس، ای س
فراینــد  روش  توســط  جلفــا  گردشــگری  محــور  در 
یت بنــدی  اولو و  ارزیابــی   )ANP( شــبکه ای  تحلیــل 

. ند می شــو
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پیشینۀ پژوهش
پژوهش هــای  گردشــگری،  مســیرهای  درخصــوص 
متعــددی انجــام شــده کــه برخــی از آن هــا دربــارٔه چگونگــی 
انتخــاب مســیرهای گردشــگری اســت کــه دغدغــۀ ایــن 
پژوهــش نیســت و برخــی دیگــر بــه مؤلفه هــای طراحــی 
در  کــه  می کننــد  اشــاره  مســیرها  ایــن  کیفــی  ارتقــای  و 
ــواردی  ــی، م ــی و خارج ــای داخل ــان پژوهش ه ــه، از می ادام
ــد  ــتری دارن ــت بیش ــر قراب ــش حاض ــوع پژوه ــه موض ــه ب ک
آمــده اســت: مؤمنــی و همــکاران )1398( در پژوهشــی 
ــه  ای و  ــات کتابخان ــتفاده از مطالع ــا اس ــی ب توصیفی - تحلیل
ــای  ــه جمــع آوری اطالعــات پیرامــون احی ــی ب پیمایــش میدان
ــک  ــاد ی ــرای ایج ــگری ب ــرد گردش ــا رویک ــی ب ــای تاریخ بناه
مســیر گردشــگری در خیابــان شــریعتی همــدان پرداختــه و بــا 
اســتفاده از مــدل برنامه ریــزی اســتراتژیک )SWOT( آن را 
تحلیــل کرده انــد و پیشــنهادهایی بــرای تبدیــل خیابــان مذکــور 
بــه مســیر فرهنگــی و تاریخــی و افزایــش کیفیــت ایــن مســیر 
ارائــه داده انــد. نتایــج پژوهــش بیانگــر ایــن اســت کــه حفــظ 
و نگهــداری ابنیــٔه تاریخــی ارزشــمند امــری ضــروری اســت و 
ــراث تاریخــی و فرهنگــی و صنعــت گردشــگری  ــه می توجــه ب
فرصتــی بــرای توســعه و رشــد کالبــدی اســت. از رویکردهــای 
ــی شــهری  ــراث، بازآفرین ــن می ــٔه حفاظــت از ای ــر در زمین مؤث
ــا حفــظ ســاختار کلــی بافــت تاریخــی و حفــظ  اســت کــه ب
ــگری و  ــت گردش ــعٔه صنع ــبب توس ــی س ــای فرهنگ ارزش ه
ــی  ــکاران )1397( در پژوهش ــود. زال و هم ــی می ش کارآفرین
توصیفی – هم بســتگی بــه بررســی نقــش بافــت ســنتی شــهری 
در توســعٔه گردشــگری میــراث فرهنگــی پرداخته انــد و 22 
ــی  ــراث فرهنگ ــای می ــٔه ظرفیت ه ــب مؤلف ــاخص را در قال ش
و 6 شــاخص را در قالــب مؤلفــٔه گردشــگری میــراث فرهنگــی 
ــی  ــد روای ــش نامه و تأیی ــم پرس ــا تنظی ــد و ب ــخص کرده ان مش
آن توســط کارشناســان، پــس از جمــع آوری 360 پرســش نامه 
ــرای  ــردازش و ب ــا را پ ــزار SPSS، داده ه ــتفاده از نر م اف ــا اس ب
ــرای  ــد ب ــن و درص ــی، میانگی ــع فراوان ــا از توزی ــل آن ه تحلی
توصیــف و آزمــون فریدمــن و تی تــک اســتفاده کرده انــد. 
ــت  ــی دارای ظرفی ــای تاریخ ــه بناه ــد ک ــان می ده ــج نش نتای
ــل  ــا، به دلی ــتند. ام ــراث هس ــگری می ــعٔه گردش ــراوان در توس ف
نشــانگر  آمارهــا  موجــود،  ظرفیت هــای  از  عدم اســتفاده 
ــگری  ــعه یافتگی گردش ــطح توس ــا و س ــان ظرفیت ه ــٔه می فاصل
اســت. بنابرایــن، مرمــت و ورود بناهــای ارزشــمند تاریخــی در 
چرخــٔه گردشــگری، بازگردانــدن چهــرٔه ســنتی بافــت، نصــب 
تابلوهــای راهنمــا، بازبینــی مســیرهای دسترســی، حــل معضل 
ترافیکــی و تغییــر مــکان ادارات دولتــی از اقدامــات ضــروری 
بــرای ارتقــای گردشــگری میــراث فرهنگــی اســت. معمــارزاده 
و همــکاران )1395( در پژوهشــی توصیفی - تحلیلــی بــا 

اســتفاده از مطالعــات کتابخانــه ای ابتــدا نیــاز گردشــگران 
فرهنگــی در فضــای شــهری را شناســایی کردنــد. ســپس، 
بــا توجــه بــه نظریــات اندیشــمندان، کیفیت هــای مؤثــر 
در طراحــی مســیرهای پیــادٔه گردشــگری را اســتخراج و، 
پــس از تطابــق آن بــا نیــاز گردشــگران، شــاخص هایی را 
ــی  ــد. خالق ــان کرده ان ــات بی ــک از کیفی ــای هری ــرای ارتق ب
پژوهشــی توصیفی – تحلیلــی،  و منتظرالحجــه )1395( در 
بــا مــرور مباحــث نظــری و آرای اندیشــمندان، اصولــی را 
ــوده  ــت فرس ــگری در باف ــای گردش ــی پیاده راه ه ــرای طراح ب
اســتخراج کردنــد. ســپس، بــا اســتفاده از ایــن اصــول محــدودٔه 
ــهرکرد را  ــرزای ش ــاب می ــقاخانٔه ارب ــا س ــون ت ــزاده دوخات امام
ایــن  ایــن پژوهــش نشــانگر  یافته هــای  تحلیــل کردنــد. 
ــاارزش و تاریخــی  ــر عناصــر ب ــد ب کی ــق تأ اســت کــه، از طری
ــا و  ــن آن ه ــاط بی ــراری ارتب ــوده و برق ــت فرس ــود در باف موج
ــهر  ــردم ش ــگ م ــان دهندٔه فرهن ــه نش ــی ک ــاد کاربری های ایج
هســتند، ارتقــای گردشــگری حاصــل می شــود و طراحــی ایــن 
ــازی  ــی در باززنده س ــل مهم ــز عام ــگری نی ــیرهای گردش مس
پژوهشــی  در   )2020( رفیعیــان  اســت.  بافت هــا  ایــن 
ــه  ــه  ای ب ــات کتابخان ــا مطالع ــردی ب ــی و کارب ــی، توصیف کیف
جمــع آوری اطالعــات پیرامــون مســیرهای گردشــگری یــزد بــا 
کیــد بــر سلســله مراتب ورود آن هــا پرداختــه و نتیجــه گرفتــه  تأ
ــا  ــبکٔه جاذبه ه ــه ش ــط ب ــگری فق ــیرهای گردش ــه مس ــت ک اس
محــدود نیســتند و دو مؤلفــٔه مهــم دیگــر مرتبــط بــا آن عبــارت 
هســتند از محل هــای ورودی شــهری و مســیرهای اتصــال 
ــی،  ــه عبارت ــگری. ب ــای گردش ــه اقامتگاه ه ــا ب ــن ورودی ه ای
ــیاری را  ــگران بس ــه گردش ــزد، ک ــد ی ــی مانن ــهری تاریخ در ش
ــای  ــود جاذبه ه ــرف وج ــت، ص ــرده اس ــذب ک ــود ج ــه خ ب
ــب  ــگری مناس ــات گردش ــی و امکان ــت تاریخ ــه، باف قابل توج
کافــی نیســت، بلکــه شــبکه ای از مســیرهای گردشــگری 
ــا به طــور خالصــه »سلســله مراتب ورود«  ــر ترتیــب ی مبتنــی ب
ــگا  ــد. زونی ــا می کن ــگری ایف ــت گردش ــی در صنع ــش مهم نق
ــع آوری  ــه جم ــی ب ــی تحلیل ــو )2019( در پژوهش و فدریک
اطالعــات پیرامــون مســیر دون واســکو1 در مکزیــک بــا 
هــدف ارتقــای گردشــگری فرهنگــی از طریــق ارتقــای میــراث 
فرهنگــی و طبیعــی پرداختــه و بــه ایــن نتیجــه رســیده اند 
ــه  ــی مطالع ــر فرهنگ ــتر از نظ ــگری بیش ــیرهای گردش ــه مس ک
ــز  ــیرها نی ــن مس ــای ای ــه فض ــر ب ــه اگ ــوند، درحالی ک می ش
توجــه شــود، بــدون تردیــد موجــب توســعٔه گردشــگری 
پژوهشــی  در   )2018( اســگنفل  و  حمیدانــی  می شــوند. 
توصیفــی بــا بررســی یکــی از مناطــق گردشــگری واحــٔه 
مراکــش بــه اهمیــت طراحــی مســیرهای گردشــگری پرداختــه 
و درنتیجــه پیشــنهادهایی بــرای تقویــت مســیرهای گردشــگری 

1. Don Vasco 
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ــد.  ــه کرده ان ــه ارائ ــد از واح ــرایط بازدی ــود ش و بهب
ــا نظرســنجی  ترزیــک و همــکاران )2014( در پژوهشــی ب
از کارشناســان گردشــگری بــه بررســی شــیوه های مدیریــت 
موفــق در ایجــاد مقاصــد گردشــگری فرهنگی پرداختــه و، با 
اســتخراج اصولــی بــرای طراحــی و مدیریــت ایــن مســیرها، 
بــه کاربــرد آن در مناطــق توســعه نیافته می پردازنــد و نتیجــه 
ــا،  ــی و بوم موزه ه ــیرهای فرهنگ ــاد مس ــه ایج ــد ک می گیرن
به دلیــل دیــدگاه مشــترک پایــداری و حفاظــت از میراثشــان، 
روشــی مناســب بــرای توســعٔه پایــدار تلقــی می شــود کــه، 
اگــر امــکان کســب درآمــد مالــی بــرای جوامــع محلــی را 
ــه توســعٔه  ــز ب ــراث نی  حفاظــت از می

ً
ــا ــد، متعاقب فراهــم کن

ــود. ــر می ش ــگری منج گردش

ادبیات نظری پژوهش
گردشگری میراثی1

ــی  ــر موضوع ــدد از نظ ــگران متع ــران و پژوهش صاحب نظ
مــکان  ماننــد  دیگــری  مؤلفه هــای  بــه  توجــه  بــا  یــا 
مقصــد، انگیــزٔه گردشــگر و مــدت مســافرت و غیــره 
از  برخــی  در  پرداخته انــد.  گردشــگری  طبقه بنــدی  بــه 
از  نوعــی  میــراث«  »گردشــگری  دســته بندی ها،  ایــن 
ــه ای از  ــر زیرمجموع ــی دیگ ــت و در برخ ــگری اس گردش
ــوز2  ــت. هی ــی اس ــا تاریخ ــری ی ــی، هن ــگری فرهنگ گردش
ــگری  ــای گردش ــه واژه ه ــد ک ــاره می کن ــز اش )2000( نی
تاریخــی  گردشــگری  و  فرهنگــی  گردشــگری  هنــری، 
معمــوال ًبــرای اشــاره بــه نوعــی از گردشــگری ا ســت 
مکان هــای  و  ســاختمان ها  بازدیدکننــدگان  شــامل  کــه 
ــدگان  ــری و بازدیدکنن ــای هن ــا و گالری ه ــی، موزه ه تاریخ
هنرهــای  یــا  معاصــر  مجسمه ســازی  و  نقاشــی  آثــار 
تجســمی اســت کــه می تواننــد به جــای همدیگــر هــم 
ــگری  ــرد، 1396: 46(. گردش ــوند )احمدی ف ــتفاده ش اس
ــه ای آموزشــی و تفریحــی اســت  فرهنگی - تاریخــی تجرب
ــی در  ــی و تاریخ ــی، طبیع ــراث اجتماع ــا می ــر را ب ــه هن ک
هــم می آمیــزد و بــه مــردم دربــارٔه جنبه هــای اجرایــی 
خــاص  مکانــی  تاریخــی  شــرایط  و  معمــاری  و  هنــر 
ــی،  ــی قم ــالق و طباطبای ــی قش ــد. )ایمن ــوزش می  ده آم
ــون،  ــی مت ــه، در برخ ــت ک ــی ا س ــس بدیه 1400: 137( پ
گردشــگری میــراث، گردشــگری فرهنگــی یــا تاریخــی 
ــای یکدیگــر بــه کار بــرده شــده اند؛ زیــرا همگــی  به ج
دارای مفهومــی مشــابه هســتند. اصطالحــات »مســیر 
فرهنگــی«3 و »مســیر میــراث«4 نیــز متــرادف هســتند و 

1. Heritage Tourism 
2. Hughes
3. Cultural route, Cultural path, Cultural trail
4. Heritage route, Heritage path, Heritage trail

ــراث  ــط می ــای مرتب ــردی از دارایی ه ــٔه منحصربه ف مجموع
فرهنگــی را در منطقــٔه جغرافیایــی معیــن تعریــف می کننــد 
در  میــراث  گردشــگری   .)Terzic et al., 2014: 3(
ســال های اخیــر رشــد روزافزونــی داشــته اســت. ایــن نــوع 
ــم  از گردشــگری اصطالحــی چندبعــدی ا ســت کــه مفاهی
بــرای توضیــح بیشــتر،  بــر می گیــرد.  گوناگونــی را در 
ــواع  ــی و ان ــراث فرهنگ ــراث و می ــف واژٔه می ــه تعری ــدا ب ابت
آن می پردازیــم و ســپس گردشــگری میراثــی را بررســی 
می  کنیــم. میــراث از نظــر لغــوی در لغت نامــٔه دهخــدا 
ــرای  ــرگ ب ــس از م ــخصی پ ــه ش ــا آنچ ــای ارث ی ــه معن ب
 اســتفادٔه 

ً
بازمانــدگان می گــذارد آمــده اســت و اساســا

ــود آن  ــیر و بازنم ــامل تفس ــت و ش ــته اس ــر از گذش معاص
ــیای  ــت و اش ــی اس ــوه فراوان ــراث دارای وج ــود. می می ش
تاریخــی، بناهــا، چشــم اندازها و حتــی داســتان سرگذشــت 
مردمــان را نیــز در بــر می گیــرد )اســمیت و همــکاران، 
1391: 96-97(. مرکــز میــراث جهانــی یونســکو5 میــراث 
را بــه دو دســته تقســیم می کنــد: میــراث فرهنگــی و میــراث 
طبیعــی )وب ســایت یونســکو، ۱۴۰۰(. طبــق مــادٔه 1 
قانــون اســاس نامٔه ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور، 
تعریــف  این گونــه  فرهنگــی  میــراث   ،1367 مصــوب 
ــده  ــار باقی مان ــامل آث ــی ش ــراث فرهنگ ــت: »می ــده اس ش
ــان در  ــت انس ــان دهندٔه حرک ــه نش ــت ک ــتگان اس از گذش
ــناخت  ــٔه ش ــایی آن، زمین ــا شناس ــت و، ب ــخ اس ــول تاری ط
هویــت و خــط حرکــت فرهنگــی میســر می شــود و از ایــن 
ــد  ــم می آی ــان فراه ــرای انس ــرت ب ــای عب ــق زمینه ه طری
)اســاس نامٔه ســازمان میــراث فرهنگــی، 1367: 1(. در 
تقســیم بندی دیگــری، میــراث فرهنگــی بــر دو نــوع اســت: 
1( میــراث فرهنگــی ملمــوس و مــادی: بــه مجموعــه 
مظاهــر مــادی اطــالق می شــود کــه خــارج از وجــود 
ــای  ــتر ارزش ه ــد. بیش ــی دارن ــادی و فیزیک ــق م ــا تحق م
تاریخــی و هنــری بــر آثــار و مظاهــر مــادی مترتــب  
هســتند ماننــد شــهرها، بناهــا و اشــیا. 2( میــراث فرهنگــی 
ــه،  ــتند ک ــری هس ــه مظاه ــوی: مجموع ــوس و معن غیرملم
ــادی  ــای م ــا جلوه ه ــد، ام ــی ندارن ــود خارج ــه وج گرچ
آن هــا قابــل درک و دسترســی اســت ماننــد زبــان، باورهــا، 
مــادی  به خودی خــود  کــه  رســوم  و  آداب  اعتقــادات، 
ــی و همــکاران،  ــد )نورآقای ــؤه مــادی دارن ــا جل نیســتند، ام
ــت و،  ــترده اس ــراث« گس ــگری می ــف »گردش 1394: 17(. تعری
همان طــور کــه گفتــه شــد، بیشــتر زیرمجموعــه ای از »گردشــگری 

فرهنگــی«6 بــه شــمار می آیــد. از نظــر لغــوی، در واژه هــای 
ــای  ــه  معن ــی« ب ــگری میراث ــتان، »گردش ــوب فرهنگس مص
»نوعــی گردشــگری ســازمان یافته مبتنــی  بــر بازدیــد از 
5. World Heritage Committee
6. Cultural tourism
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میــراث فرهنگــی و طبیعــی یــا هــر دو در یــک منطقــه« اســت. 
چبــرا )۱۳۹۸( معتقــد اســت »گردشــگری میــراث فرهنگــی« 
ــتالژیک  ــات نوس ــدن احساس ــا فراخوان ــه ب ــت ک ــده ای اس پدی
رضایت منــدی  جلــب  و  مشــارکت  افزایــش  به منظــور 
و  میــراث  مدیریــت گذشــته،  بــر  متقاضیــان  انگیزه هــای 
ــن  ــی آن برانگیخت ــدف اصل ــت و ه ــرده اس ــز ک ــت تمرک اصال
ــا،  ــد موزه ه ــون آن مانن ــای گوناگ ــرای حوزه ه ــی ب ــع مال مناف
میــراث  هتل هــای  جشــنواره ها،  تاریخــی،  خانه هــای 
ــرا، 1398: 20(.  ــت )چب ــان اس ــایر ذی نفع ــی( و س )موروث
به طورکلــی، بازدیــد از آثــار فرهنگــی و تاریخــی، کــه از 
محســوب  گردشــگری  صنعــت  بخش هــای  فراگیرتریــن 
کــه  دارد  شــهرت  میــراث«  »گردشــگری  بــه  می شــود، 
ــت  ــی اس ــگ متک ــوع فرهن ــده و مصن ــر زن ــه عناص  ب

ً
ــوال معم

ــوان  ــه  عن ــوس ب ــگری ناملم ــوس و گردش ــته ی ملم و از گذش
منبعــی بــرای گردشــگری بهــره می گیــرد. گردشــگری میــراث 
به طــور گســترده بــا میــراث فرهنگــی گذشــته یــا منابــع 
ــه  ــه این گون ــی ک ــدان معن ــت؛ ب ــط اس ــی مرتب ــی فیزیک فرهنگ
از گردشــگری بــر عناصــری همچــون بناهــای تاریخــی، 
ــای  ــر ج ــته ب ــه از گذش ــا ک ــم اندازهای زیب ــری و چش ــار هن آث
 .)132  :1399 اســماعیلی،  و  )زال  دارد  تمرکــز  مانده انــد 
به طورکلــی، گردشــگری فرهنگــی و میراثــی ابــزاری بــرای 
توســعٔه اقتصــادی اســت کــه از طریــق جــذب بازدیدکنندگانــی 
از خــارج از جامعــٔه میزبــان بــه رشــد اقتصــادی دســت 
یافتــن عوامــل  بــرای   .)Rosenfeld, 2008: 1( می یابــد
رویکردهــای  گردشــگری،  موفقیــت  و  توســعه  در  موثــر 
گوناگــون گردشــگری بررســی شــده و، چــون گردشــگری 
رویکردهــای  اســت،  گســترده  و  میان رشــته ای  دانشــی 
متعــددی بــرای مطالعــٔه آن وجــود دارد ازجملــه رویکــرد 
ســازمانی یــا نهــادی، رویکــرد محصولــی، رویکــرد مدیریتــی، 
ــاد  ــرد اقتص ــا رویک ــب ب ــت محیطی، مکت ــی، زیس جغرافیای
ــی،  ــرد تاریخ ــردی، رویک ــرد کارک ــا رویک ــب ب ــی، مکت سیاس
ــته ای  ــناختی، میان رش ــرد جامعه ش ــادی، رویک ــرد اقتص رویک
و رویکــرد سیســتمی. از میــان رویکردهــای مزبــور، رویکــرد 
ــات  ــگر، مؤسس ــون گردش ــی همچ ــه عوامل ــه ب ــتمی، ک سیس
ــی  ــٔه نظام ــانی به مثاب ــع انس ــت و جوام ــط  زیس ــاری، محی تج
ــای  ــه پدیده ه ــن وج ــه بهتری ــد ب ــرد، می توان ــه می نگ یکپارچ
متغیــر، پویــا و پیچیــده در عرصــٔه گردشــگری را توضیــح دهــد 
ــط  ــای مرتب ــا و الگوه ــان مدل ه ــد، 1395: 33(. از می )موح
کیــد خاصــی بر  بــا نظــام یــا سیســتم گردشــگری، مــدل گان1 تأ
ــی  عناصــر عرضــه در نظــام گردشــگری یــک مــکان جغرافیای
دارد. درواقــع، گان جمعیــت عالقه منــد و توانــا بــه ســفر 
ــا نظــام گردشــگری  ــده و سیســتم ی کــردن را »گردشــگر« نامی

1. Gunn

را شــامل دو ُبعــد تقاضــا )شــامل تمامــی گردشــگران متقاضــی 
و  ملــی  بین المللــی،  گوناگــون  مبدأهــای  از  گردشــگری 
ــواع  ــد موردنظــر( و عرضــه )شــامل ان ــه مقص ــه ای ب منطق
گوناگونــی از وســایل رفت وآمــد، جاذبه هــا، تســهیالت و 
خدمــات بــرای گردشــگران و اطالعــات گردشــگری( معرفــی 
ــل،  ــه تعام ــته ب ــگری وابس ــت گردش ــن، موفقی ــد. بنابرای می کن
کارایــی و موفقیــت مؤلفه هــای بخــش عرضــه اســت کــه 
ــل،  ــی، حمل و نق ــز اقامت ــا، مراک ــتند از جاذبه ه ــارت هس عب
ازآن جاکــه  )موحــد، 1395: 39(.  تبلیغــات  و  اطالعــات 
ــرای  ــت ب ــهری ا س ــای ش ــی فض ــگری نوع ــیرهای گردش مس
دســتیابی بــه مؤلفه هــای طراحــی آن در ادامــه بــه بررســی نیــاز 

گردشــگران در فضــای شــهری می پردازیــم.

انگیزٔه گردشگران و نیاز آن ها در فضای شهری
ــوب  ــهری محس ــای ش ــگری از فضاه ــیرهای گردش مس
ــد پاســخ گوی نیازهــای انســان  می شــوند و طراحــی آن هــا بای
ــود  ــاز وج ــزه و نی ــان انگی ــه می ــی ک ــل ارتباط ــد. به دلی باش
ــروی  ــزٔه نی ــد: »انگی ــح می ده ــن توضی ــگ آن را چنی ن

َ
دارد، ل

ــای  ــور ارض ــا به منظ ــت و رفتاره ــان اس ــار انس ــر رفت هدایتگ
نیازهــای انســانی شــکل می گیرنــد« )لنــگ، 1398: 96(. 
ــزٔه گردشــگران از حضــور در فضــای  ــان انگی ــه بی ــه، ب در ادام
ــه می شــود.  ــان در فضــای شــهری پرداخت شــهر و نیازهــای آن
ــه  ــوان نیازهــا را ب ــو2 می ت ــٔه سلســله مراتب مازل براســاس نظری
ــه؛  ــک و اولی ــج دســته تقســیم کــرد: 1( نیازهــای فیزیولوژی پن
ــه وابســتگی و تعلــق  ــاز ب ــه ایمنــی و امنیــت؛ 3( نی ــاز ب 2( نی
ــه احتــرام، عــزت نفــس و اعتمادبه نفــس و  ــاز ب داشــتن؛ 4( نی
5( نیــاز بــه تحقــق خویشــتن و خودشــکوفایی )پیــج، 1396: 
ــزه در گردشــگران  ــدٔه انگی ــز عوامــل ایجادکنن ــرس3 نی 94(. پی
ــا  ــتی ی ــای زیس ــت: 1( نیازه ــمرده اس ــه برش ــج طبق را در پن
بیولوژیکــی؛ 2( نیــاز بــه امنیــت و ســالمت؛ 3( تقویــت 
ــای  ــه؛ 4( نیازه ــای مربوط ــن نیازه ــران و تأمی ــا دیگ ــه ب رابط
خــاص و 5( نیــاز بــه خودشــکوفایی )احســاس رضایــت 
ــب  ــه موج ــی را ک ــان4 عوامل ــج، 1396: 97(. رای ــل( )پی کام
ــد:  ــان می کن ــه ایــن صــورت بی ــرای ســفر می شــود ب ــزه ب انگی
ــط کار؛  ــره و محی ــدن از زندگــی روزم ــا ش ــه ره ــل ب 1( می
ــردن؛ 3(  ــتراحت ک ــرای اس ــی آرام ب ــت وجوی مکان 2( جس
دســت یافتــن بــه فرصتــی بــرای بــازی و تفریــح؛ 4( تقویــت 
پیوندهــا و روابــط خانوادگــی؛ 5( کســب احتــرام، زیــرا برخــی 
می شــوند  باعــث  گردشــگران(  )مقصدهــای  مکان هــا  از 
مقــام اجتماعــی بازدیدکننــدگان بــاال رود؛ 6( تقویــت روابــط 
متقابــل )تعامــل( اجتماعــی؛ 7( دســت یابی بــه فرصت هــای 

2. Maslow
3. Pearce
4. Ryan
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ــج،  ــد )پی ــا و 9( خری ــرآوردن آرزوه ــی؛ 8( ب آموزش
کتــاب  در   )2018( مینئــارت  و  اینکســون   .)94  :1396
ــت  ــه صنع ــتند ک ــاور هس ــن ب ــر ای ــگری ب ــت گردش مدیری
گردشــگری می توانــد به منزلــٔه راهــی بــرای رســیدن بــه 
برخــی از نیازهــای انســان باشــد؛ گرچــه ایــن صنعــت 
نیــازی اصلــی ماننــد غــذا، ســرپناه یــا امنیــت نیســت، 
ــه  ــاز ب ــتگی، نی ــه وابس ــاز ب ــوه نی ــورت بالق ــد به ص می توان
ــکوفایی را  ــه خودش ــاز ب ــس و نی ــس و اعتمادبه نف ــزت نف ع

ــی،  ــد )Inkson & Minnaert, 2018(. »از طرف ــا کن ارض
کار1 و همــکاران ابعــاد نیازهــای انســان در فضاهــای شــهری 
ــورت  ــن ص ــه ای ــو ب ــله مراتبی مازل ــوی سلس ــاس الگ را براس
ــال  ــری غیرفع ــایش، درگی ــی، آس ــد: راحت ــدی کرده ان طبقه بن
بــا محیــط، درگیــری فعــال بــا محیــط و اکتشــاف« )کارمونــا و 
همــکاران، 1394: 328(. در جــدول 1، تطابــق نیازهــای هــرم 
مازلــو، عوامــل ایجادکننــدٔه انگیــزه در گردشــگران و نیازهــای 

ــت: ــده اس ــان داده ش ــهر نش ــای ش ــان در فض انس

1. Carr

جدول 1: تطابق نیازهای هرم مازلو، عوامل ایجادکنندٔه انگیزه در گردشگران و نیازهای انسان در فضای شهری

عوامل ایجادکنندهٔ انگیزه )پیرس(عوامل ایجاد کنندهٔ انگیزه )رایان(نیازهای هرم مازلو
نیاز گردشگران در فضای 

شهری

راحتینیازهای زیستی یا بیولوژیکیخریدنیازهای فیزیولوژیک و اولیه

نیاز به ایمنی و امنیت
میل به رها شدن از زندگی روزمره و 

محیط کار
آسایشنیاز به امنیت و سالمت

نیاز به وابستگی و تعلق داشتن
تقویت پیوندها و روابط خانوادگی، 

تقویت روابط متقابل )تعامل( 
اجتماعی

تقویت رابطه با دیگران و تأمین 
نیازهای مربوطه

درگیری غیرفعال

نیاز به احترام، عزت نفس و 
اعتماد به نفس

درگیری فعالنیازهای خاصکسب احترام

نیاز به تحقق خویشتن و 
خودشکوفایی

دست یافتن به فرصتی برای بازی و 
تفریح، برآوردن آرزوها

نیاز به خودشکوفایی )احساس 
رضایت کامل(

اکتشاف

مسیر گردشگری
ــر  پــس از بررســی ابعــاد گردشــگری و مؤلفه هــای مؤث
در موفقیــت آن و همچنیــن انگیــزه و نیــاز گردشــگران در 
فضــای شــهر، بایســتی مســیر گردشــگری و مؤلفه هایــی 
کــه بــرای طراحــی مســیر گردشــگری اشــاره شــده نیــز 
ــه »ابتــکاری  بررســی شــود. مفهــوم مســیرهای گردشــگری ب
انــواع فعالیت هــا و جاذبه هــا در  بــرای گــرد هــم آوردن 
 .)Lourens, 2007: 1( ــاره دارد ــه« اش ــی یکپارچ چارچوب
پریداکــس2 و کوپر3نیــز معتقــد هســتند مســیرهای گردشــگری 
طیــف  از  بازدیــد  فرصــت  کــه  هســتند  دسترســی هایی 
وســیعی از ســاختمان ها و جاذبه هــای طبیعــی را در طــول 
ــه  ــیرها ب ــن مس ــد. ای ــه می دهن ــافران ارائ ــه مس ــیر ب ــک مس ی
ــم اندازها  ــی از چش ــان تنوع ــفر در می ــت س ــگران فرص گردش
و بازدیــد طیفــی از جاذبه هــای محلــی نمادیــن و غیرنمادیــن 
 .)Hamzah & Nizam Ismail, 2008: 13( را می دهنــد
ــر  ــی ب ــگری مبتن ــیر گردش ــی مس ــوم اساس ــی، مفه به طورکل

ــدف  ــا ه ــگری ب ــای گردش ــه ای از جاذبه ه ــاط مجموع ارتب
ــک  ــفر از ی ــه س ــگران ب ــویق گردش ــگری و تش ــج گردش تروی
 Terzic( مــکان بــه مــکان دیگــر در برخــی از قلمروها اســت
et al., 2014: 3(. راجرســون )2006( بــر ایــن بــاور اســت 
کــه دو پایــٔه حیاتــی، بــرای طراحی مســیر گردشــگری، توســعٔه 
محصــول نوآورانــه و ایجــاد زیرســاخت و دسترســی هســتند. 
ســایر جنبه هــای حیاتــی زیرســاخت مســیر نیــز شــامل 
ــی و  ــات رفاه ــت، امکان ــل اقام ــٔه مح ــذاری و تهی عالمت گ
ــان  ــه هدفش ــیرهایی ک ــت مس ــی اس ــتند. گفتن ــتی هس بهداش
ــد  ــی مانن ــت بدن ــه فعالی  ب

ً
ــوال ــت معم ــگر اس ــذب گردش ج

ــود  ــوط می ش ــواری مرب ــاده روی و دوچرخه س ــیرهای پی مس
ــی )۱۳۸۰(  ــه حبیب ــور ک )Rogerson, 2006: 3(. همان ط
اشــاره می کنــد، مســیر پیــادٔه گردشــگری مطابــق بــا حرکــت 
انســان بــرای بافتــی مطابــق بــا حرکــت او طراحــی می شــود. 
ــت و دارای  ــود در باف ــیرهای موج ــتی از مس ــیر بایس ــن مس ای
هویــت تاریخــی باشــد؛ امــکان و قابلیــت پیــاد ه راه یــا 
ــد  ــته باش ــرا داش ــه و اج ــی، مداخل ــدن، طراح ــدار ش پیاده م

2. Prideaux
3. Prideaux
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و  انعطاف پذیــری  قابلیــت  و  اتصــال  و  پیوســتگی  دارای  و 
نفوذپذیــری باشــد. وی طراحــی مســیرهای منطبــق بــا حرکــت 
پیــاده در بافت هــای شــهری را نیازمنــد انعطاف پذیــری، تنــوع 
ــاس  ــت و احس ــی و امنی ــن ایمن ــا، تأمی ــا و فضاه در فعالیت ه
ــاده  ــر پی ــت معب ــر او، مطلوبی ــد. از نظ ــا می دان ــه فض ــق ب تعل
می توانــد در توجــه بــه ایــن نــکات دنبــال شــود: 1( توجــه بــه 
ابعــــــــاد زیســتی در حرکــت پیــاده ماننــد راحتــی، آســایش 
از  جلوگیــری  آب وهوایــی،  حفاظت هــای  دلپذیــری،  و 
آلودگی هــای دیــداری، شــنیداری، بویایــی و تأمیــن فضاهــای 
فراغتــی و تفریحــی در تلفیــق بــا فضاهــای طبیعــی؛ 2( تأمیــن 
ــع طــی مســیر؛ 3(  ــع خطــرات و موان ــاده، رف ــر پی ــی عاب ایمن
ــا  ــانی ب ــای انس ــاد فض ــانی و ایج ــاس انس ــت مقی ــزوم رعای ل
ــان از  ــری انس ــؤه تأثیرپذی ــه و نح ــواس پنج گان ــه ح ــه ب توج
ــایندی؛ 4( ــاس خوش ــی و احس ــواس در ادراک فضای ــن ح ای
ــر پیــاده؛  توجــه بــه مســیریابی، جهت یابــی و میــدان دیــد عاب
5( توجــه بــه ظرفیــت معبــر پیــاده بــا توجــه بــا نیازمندی هــای 
فضایــی و رفتــاری عابــر پیــاده، عــرض معبــر و موانــع موجــود؛ 
ــوع فعالیــت انجام شــده در مســیر و پراکندگــی  ــه ن 6( توجــه ب
فضایــی آن هــا؛ 7( توجــه بــه تنــوع معبــر پیــاده از لحــاظ نــوع 
کیــد بــر نــوع  فعالیــت، فضــا و ایجــاد فضاهــای متبایــن بــا تأ
حرکــت، ایســتایی و پویایــی آن و ایجــاد جذابیت هــای بصــری 
ــد  ــخص می توان ــق ش ــه از آن طری ــی ک ــی، عامل و 8( خوانای
ــا  ــی، 1380: 47-48(. ب ــد )حبیب ــود را بیاب ــت خ راه و جه
توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد، می تــوان نتیجــه گرفــت اولویــت 
ــت.  ــاده اس ــت پی ــا حرک ــگری ب ــیرهای گردش ــت در مس حرک
ــه  ــاده راه، ب ــری از پی ــف مختص ــا تعری ــه، ب ــن، در ادام بنابرای
ــم.  ــاده راه می پردازی ــر در طراحــی پی بررســی کیفیت هــای مؤث
ــن  ــا باالتری ــری ب ــا معاب ــزاد )۱۳۹۳(، پیاده راه ه ــر پاک از نظ
نقــش اجتماعــی هســتند کــه در آن هــا تســلط کامــل بــا عابــر 
پیــاده اســت و از وســایل نقلیــٔه موتــوری فقــط به منظــور 
ســرویس دهی بــه زندگــی جــاری در معبــر اســتفاده می شــود. 
ــاط  ــژه در ارتب ــی به وی ــت جمع ــرای فعالی ــزاری ب ــا اب پیاده راه ه
ــی   ــالمت اجتماع ــی و س ــت محیط ــهر، کیفی ــاد ش ــا اقتص ب
هســتند. او ســرزندگی، انعطــاف و ایمنــی را توقعــات مــوردی 
ــاف در  ــری، انعط ــوع، نفوذپذی ــد و از تن ــا می دان از پیاده راه ه
ــای آن  ــٔه مؤلفه ه ــت به منزل ــی و امنی ــرد، ایمن ــد و عملک کالب
نــام می بــرد )پاکــزاد، 1393: 274 و 288(. کاشــانی جو 
ــی  ــروه کل ــه دو گ ــاده راه را ب ــاخص های پی ــی ش )۱۳۸۹( تمام
عوامــل بیرونــی و عوامــل درونــی و هریــک از مؤلفه هــای 
ــه دو بخــش کیفــی و کّمــی تقســیم  ایــن دو دســتٔه اصلــی را ب
کــرده اســت کــه فصــل مشــترک تمامــی ایــن مؤلفه هــا 
افزایــش حــس مــکان، مقیــاس انســانی و تعامــل اجتماعــی و 
جلوگیــری یــا کاهــش عناصــر مرتبــط بــا حمل ونقــل موتــوری 

ــانی جو، 1389: ۱۳۲-۱۳۱(.  ــت )کاش ــاده اس ــدودٔه پی در مح
ــل از  ــج حاص ــه نتای ــد ک ــوان می کن ــز عن ــی )۱۳۹۴( نی معین
تطابــق و مقایســٔه اهــداف، نیازهــا و ضوابــط مشــترک در میــان 
ــا هــدف  ــاده در برخــی شــهرها ب ــران پی طرح هــای جامــع عاب
افزایــش کیفیــت فیزیکــی محیــط، امنیــت و ایمنــی، احســاس 
مطبوعیــت  و  جذابیــت  پیوســتگی،  محیــط،  از  رضایــت 
محیــط، راحتــی، آســایش، دسترســی، ســالمت عمومــی 
و آمــوزش، پایــداری محیطــی، ســرزنده بــودن محله هــا، 
ــن،  ــری زمی ــاده و کارب ــر پی ــل، عاب ــب حمل ونق ــاط مناس ارتب
ــت  ــت اس ــهیالت ترانزی ــط و تس ــای مختل ــت کاربری ه اهمی
ــت، در  ــد اس ــب )۱۳۸۳( معتق ــی، 1394: 209(. قری )معین
طراحــی مســیرهای پیــاده، توجــه بــه نکاتــی چــون پیوســتگی 
ــیر،  ــودن مس ــاه ب ــواره، کوت ــرعت س ــازی س ــال، آرام س و اتص
ایمنــی و امنیــت، جهت یابــی و پیش بینــی نقــاط مکــث 
ضــروری اســت )قریــب، 1383: 20(. از دیگــر اندیشــه های 
ــی  ــات بنتل ــه نظری ــوان ب ــا می ت ــی پیاده راه ه ــر در طراح مؤث
)۱۳۹۴( اشــاره کــرد. او، در کتــاب محیط هــای پاســخ ده، 
ــری،  ــی، انعطاف پذی ــوع، خوانای ــری، تن ــای نفوذپذی مؤلفه ه
ســازگاری بصــری، غنــای حســی و رنــگ تعلــق را برمی شــمرد 
ــن1  ــنهادی نلس ــای پیش ــکاران، 1394(. مؤلفه ه ــی و هم )بنتل
ــو  ــش نی ــر جنب ــای متأخ ــه دغدغه ه ــه ب ــا توج ــه ب )1994(، ک
ــت  ــت: رعای ــوارد اس ــن م ــامل ای ــه، ش ــکل یافت ــزم2 ش اوربانی
ــی،  ــر بوم شناس ــی ب ــئولیت پذیری مبتن ــانی، مس ــاس انس مقی
ترویــج پیاده گرایــی، پیش بینــی فضاهــای بــاز، پیش بینــی 
هســته ها در طــرح، توجــه بــه منظــر خیابــان، تنــوع، اختــالط 
تعمیــر  معیــن،   واژگان طراحانــٔه  از  اســتفاده  کاربری هــا، 
و نگهــداری دائمــی محیــط شــهر. کولمــن3 )1987( نیــز 
کیفیت هایــی را در قالــب شــش محــور بــه ایــن ترتیــب 
صورت بنــدی کــرده اســت: حفاظــت تاریخــی و مرمــت 
شــهری، طراحــی بــرای پیاده هــا، ســرزندگی و تنــوع اســتفاده، 
ــه  ــی و توج ــط طبیع ــتر و محی ــی، بس ــط فرهنگ ــتر و محی بس
بــه ارزش هــای معمارانــٔه محیــط )گلــکار، 1379: 13 و 19(. 
صاحب نظــران  اندیشــه های  بررســی  از  پــس  درنهایــت، 
داخلــی و خارجــی و پــس از  روی هم انــدازی مؤلفه هــای 
کیفیت هــای  گردشــگری،  در  گان  مــدل  از  به دســت آمده 
مؤثــر در مســیر گردشــگری، نیــاز گردشــگران در فضــای 
چارچــوب  پیاده راه هــا،  در  مؤثــر  کیفیت هــای  شــهری، 
ــت.  ــده اس ــیم ش ــودار 1 ترس ــب نم ــش در قال ــری پژوه نظ
ــاس  ــود، براس ــاهده می ش ــودار مش ــن نم ــه در ای ــور ک همان ط
ادبیــات نظــری، ده مؤلفــه اســتخراج شــده کــه دســتاورد نظــری 
پژوهــش تــا ایــن مرحلــه اســت. البتــه، در پژوهش هایــی نیــز 

1. Nelessen
2. New Urbanism
3. Coleman
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ــده.  ــر ش ــا ذک ــن مؤلفه ه ــی از ای ــدند برخ ــی ش بررس
بــرای مثــال، مؤمنــی و همــکاران )1398( بــر ضــرورت 
ــری  ــی و نفوذپذی ــٔه تاریخ ــداری ابنی ــظ و نگه ــت، حف مرم
کیــد کرده انــد. زال و  مناســب بــه فضاهــای فرهنگــی تأ
ــی  ــی، دسترس ــٔه تاریخ ــت ابنی ــه مرم ــکاران )1397( ب هم
مناســب و نصــب تابلــوی راهنمــا به منزلــٔه اقداماتــی ضــروری 
ــد. معمــارزاده  ــراث اشــاره کرده ان ــا گردشــگری می ــرای ارتق ب
و همــکاران )1395( نیــز بــه کیفیت هایــی چــون ســرزندگی، 
نفوذپذیــری، ایمنــی و امنیــت، خوانایــی، انعطــاف، راحتــی، 
اتصــال، جذابیــت، مقیــاس انســانی و مســیریابی دســت 
یافته انــد. خالقــی و همــکاران )1395( از اصولــی چــون 
ــی،  ــٔه تاریخ ــر ابنی ــد ب کی ــت و تأ ــا، حفاظ ــوع کاربری ه تن
اســتفاده از گیاهــان و مبلمــان مناســب نــام برده انــد. زونیــگا 

و فدریکــو )2019( توجــه بــه فضــای مســیرهای گردشــگری 
را مهــم دانســته اند کــه در پژوهــش حاضــر نیــز تمامــی 
ــی و  ــتند. حمیدان ــا هس ــت فض ــای کیفی ــرای ارتق ــا ب مؤلفه ه
ــا  ــط ب ــاختمان های مرتب ــوع س ــه تن ــز ب ــگنفل )2018( نی اس
گردشــگری ماننــد هتــل، رســتوران و ســنگفرش کــردن مســیر 
و ارائــٔه راهنمــا بــه بازدیدکننــدگان اشــاره کرده انــد. ترزیــک و 
همــکاران )2014( حفاظــت از میــراث را در صورت ســودآور 
ــگری  ــعٔه گردش ــل توس ــی، عام ــاکنان محل ــرای س ــودن، ب ب
خوانده انــد. امــا رفیعیــان )2020( از نگاهــی دیگــر بــه 
مســیرهای گردشــگری پرداختــه اســت و معتقــد اســت وجــود 
ــه  ــله مراتب ورود ب ــت و سلس ــی نیس ــی کاف ــا به تنهای جاذبه ه

ــگری دارد. ــای گردش ــی در ارتق ــش مهم ــیرها نق ــن مس ای

نمودار 1: چارچوب نظری پژوهش 

معرفی محور گردشگری جلفا
ــه  ــا، ک ــگری جلف ــی و گردش ــی، فرهنگ ــور تاریخ مح
ــازی  ــازمان نوس ــط س ــت، توس ــاهده اس ــٔه 1 قابل مش در نقش
و بهســازی شــهر اصفهــان در محــدودٔه تاریخــی منطقــٔه 
ــر  ــال های اخی ــده و در س ــی ش ــن و طراح ــان تعیی ۵ اصفه
به همــراه برخــی از گذرهــای فرعــی منتهــی بــه ایــن مســیرها 
ــدار  ــه گذرهــای پیاده م ــه ســنگفرش شــده و ب ــد مرحل در چن
تبدیــل شــده اســت. ایــن محــور، به دلیــل وجــود آثــار 
ــٔه تاریخــی، مدرســه  تاریخــی متعــدد همچــون کلیســا، خان

ــت  ــازگاری و قراب ــل س ــی به دلی ــی و از طرف ــام تاریخ و حم
فرهنگــی بــا گردشــگران خارجــی، قابلیت هــای فراوانــی بــرای 
ــن  جــذب گردشــگران داخلــی و خارجــی دارد. از مهم تری
ایــن محــور می تــوان بــه کلیســای  جاذبه هــای میراثــی 
وانــک، بیــت اللهــم مقــدس، مریــم مقــدس، هوانــس، 
ــا و  ــدس و کاتولیک ه ــاس مق ــرز، مین ــا پیت ــوکیاس، مارت س
ــه  ــرز، خواج ــا پیت ــٔه مارت ــون خان ــی چ ــای تاریخ ــه خانه ه ب

ــرد. ــاره ک ــد اش ــوکیاس و داوی ــیمون، س ــرس، س پط
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روش پژوهش
ایــن پژوهــش، از حیــث هــدف، کاربــردی و، برحســب 
نــوع اقــدام محقــق، تحلیلــی اســت. بــرای جمــع آوری 
روش  چهــار  هــر  از  مؤلفه هــا  اســتخراج  و  اطالعــات 
ــازی  ــاهده و مستندس ــه، مش ــنادی(، مصاحب ــه ای )اس کتابخان
ــز،  ــا نی ــن مؤلفه ه ــی ای ــرای ارزیاب ــت. ب ــده اس ــتفاده ش اس
37 شــاخص معیــن شــد کــه در نمــودار 2 قابل مشــاهده 
وابســتگی  به دلیــل  اطالعــات  تحلیــل  بــرای  هســتند. 
درونــی و ارتبــاط متقابــل مؤلفه هــا و شــاخص ها از روش 
ــت.  ــده اس ــه ش ــره گرفت ــبکه ای )ANP( به ــل ش ــد تحلی فراین
بدین صــورت کــه ابتــدا مــدل شــبکه ای، کــه شــامل مؤلفه هــا 
ــت،  ــی اس ــگری میراث ــعٔه گردش ــر در توس ــاخص های مؤث و ش
ــی  ــا بررس ــاخص ها ب ــا و ش ــن مؤلفه ه ــه ای ــد ک ــیم ش ترس
ادبیــات نظــری مرتبــط بــا موضــوع و مصاحبــه بــا گروهــی از 
کارشناســان اســتخراج شــدند. بــرای مقایســٔه زوجــی و تعییــن 
وابســتگی درونــی مؤلفه هــا و شــاخص ها، میــان تعــدادی 
ــع  ــش نامه توزی ــوزه پرس ــن ح ــان در ای ــرگان و متخصص از خب
 SuperDecisions نرم افــزار  از   

ً
نهایتــا و  شــده  تکمیــل  و 

اولویت بنــدی  و  به دســت آمده  اطالعــات  تحلیــل  بــرای 
مؤلفه هــا و شــاخص ها اســتفاده شــده اســت. پــس از آن، 
ــا،  ــگری جلف ــور گردش ــا در مح ــن مؤلفه ه ــی ای ــرای ارزیاب ب

ایــن محــور بــه چهــار پهنــه و مســیر تقســیم شــد و ســپس از 
کارشناســان و متخصصــان خواســته شــد، براســاس مؤلفه هــا 
و شــاخص های طراحــی مســیر گردشــگری میراثــی، ایــن 
ــا مســیر  ــد ت ــاز دهن ــه آن هــا امتی ــد و ب مســیرها را مقایســه کنن

ــود. ــاب ش ــه انتخ بهین
مســیرهای  و  مؤلفه هــا  اولویت بنــدی  و  ارزیابــی 
)ANP( گردشــگری جلفــا بــا روش فراینــد تحلیــل شــبکه ای
از  یکــی   )ANP( شــبکه ای1  تحلیــل  فراینــد  روش 
اســت   )MCDM( چندمؤلفــه2  تصمیم گیــری  روش هــای 
ــد.  ــرح ش ــاعتی3 مط ــاس ال س ــط توم ــار توس ــتین ب ــه نخس ک
ــل  ــد تحلی ــی فراین ــت عموم ــبکه ای حال ــل ش ــد تحلی فراین
سلســله مراتبیAHP( 4( و شــکل گســتردٔه آن اســت کــه، 
ــز  ــورد5 را نی ــل و بازخ ــتگی متقاب ــا وابس ــات ب در آن، موضوع
ــده  ــات پیچی ــن روش، ارتباط ــت. در ای ــر گرف ــوان در نظ می ت
ســاختار  به کارگیــری  بــا  تصمیــم  عناصــر  میــان  و  بیــن 
شــبکه ای به جــای ســاختار سلســله مراتبی در نظــر گرفتــه 
ــوع و  ــر موض ــبکه ای )ANP( ه ــل ش ــد تحلی ــود. فراین می ش

1. Analytic Network Process )ANP(
2. Multi Criteria Decision Making
3. Thomas L. Saaty
4. Analytic Hierarchy Process )AHP(
5. Feedback

نقشٔه 1: محور تاریخی، فرهنگی و گردشگری جلفا )منبع: سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری شهر اصفهان(
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و  شــاخص ها  مؤلفه هــا،  از  شــبکه ای  به مثابــٔه  را 
گزینه هــا )همــٔه این هــا عناصــر1 نامیــده می شــوند( کــه 
نظــر  در  شــده اند  جمــع  خوشــه 2هایی  در  یکدیگــر  بــا 
ــه  ــد، ب ــبکه می توانن ــک ش ــر در ی ــی عناص ــرد. تمام می گی
اشــکال گوناگــون دارای ارتبــاط بــا یکدیگــر باشــند. بــه 
ــل  ــاط متقاب ــورد و ارتب ــبکه، بازخ ــک ش ــر، در ی ــارت دیگ عب
 :1389 )زبردســت،  اســت  امکان پذیــر  خوشــه ها  میــان 

ــت:  ــر اس ــل زی ــامل مراح ــد ش ــن فراین 80(. ای
ــه ســاختاری شــبکه ای  ــل موضــوع ب ــٔه اول )تبدی مرحل
در  گزینه هــا(:  و  شــاخص ها  مؤلفه هــا،  هــدف،  شــامل 
ــه  ــطح ب ــار س ــوع در چه ــبکه ای موض ــدل ش ــه م ــن مرحل ای

شــرح نمــودار 2 ترســیم شــده اســت: در ســطح اول، هــدف 
ــه؛  ــا 10 مؤلف ــا ب ــٔه مؤلفه ه ــطح دوم، خوش ــش؛ در س پژوه
در ســطح ســوم، خوشــٔه شــاخص ها بــا 37 شــاخص و، 
ــع در  ــیر واق ــان 4 مس ــا هم ــا ی ــارم، گزینه ه ــطح چه در س
محــور گردشــگری جلفــا اســت. همان طــور کــه گفتــه شــد، 
مســیرهای  طراحــی  در  مؤثــر  شــاخص های  و  مؤلفه هــا 
گردشــگری میراثــی جلفــا بــا بررســی مبانــی نظــری موضــوع 
ــا کارشناســان و متخصصــان اســتخراج شــده و  ــه ب و مصاحب
وابســتگی درونــی آن هــا توســط متخصصــان تأییــد و تعییــن 

شــده اســت.

1. Elements
2. Cluster

نمودار 2: مدل شبکه ای مؤلفه ها و شاخص های مؤثر در طراحی مسیرهای گردشگری جلفا

مؤلفه هــا  اهمیــت  ضریــب  )تعییــن  دوم  مرحلــٔه 
زوجــی  مقایســه های  مرحلــه،  ایــن  در  شــاخص ها(:  و 
مؤلفه هــا و شــاخص ها در مقایســه بــا هــم براســاس مقیــاس 
9کمیتــی ال ســاعتی توســط کارشناســان و متخصصــان انجام 
و اطالعــات ماتریس هــای مقایســٔه زوجــی وارد نرم افــزار 

می شــوند.  SuperDecisions

مرحلــٔه ســوم )تعییــن ضریــب اهمیــت مؤلفه هــا و 
شــاخص ها و اولویت بنــدی آن هــا(: پــس از وارد کــردن 
نرم افــزار  در  زوجــی  مقایســٔه  ماتریس هــای  درایه هــای 
ــا  ــک از مؤلفه ه ــت هری ــب اهمی SuperDecisions، ضری
ــد ورود  ــه فراین ــد. ازآن جاک ــت می آی ــه دس ــاخص ها ب و ش
اطالعــات و پــردازش آن هــا گســترده اســت، فقــط خروجــی 

ــت. ــده اس ــدول 2 آم ــی در ج نهای
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جدول 2: ضریب اهمیت مؤلفه ها و شاخص های هر مؤلفه در مقایسه با یکدیگر

یب اهمیتمؤلفه یب اهمیتشاخصضر یب اهمیتمؤلفهضر یب اهمیتشاخصضر ضر

رعایت مقیاس 
)A( انسانی

0/043

A10/157

تنوع و گوناگونی 
)F(

0/029

F10/483

A20/658F20/350

A30/185F30/167

ایمنی و امنیت 
)B(

0/192

B10/270

انعطاف پذیری 
)G(

0/025

G10/395

B20/160G20/047

B30/192G30/161

B40/319G40/375

B50/059G50/022

خوانایی و 
)C( مسیریابی

0/060

C10/387

جذابیت بصری 
)H( مسیر

0/041

H10/617

C20/170H20/297

C30/443H30/086

نفوذپذیری و 
)D( دسترسی

0/150

D10/371

حس تعلق به 
)I( مکان

0/024

I10/171

D20/041I20/243

D30/224I30/343

D40/192I40/243

D50/172

توجه به ابعاد 
)E( زیستی

0/154

E10/297
کید بر  توجه و تأ

جاذبه های میراثی 
)J(

0/282

J10/460

E20/163J20/221

E30/540J30/319

ــدی  ــت و اولویت بن ــب اهمی ــن ضری ــارم )تعیی ــٔه چه مرحل
گفتــه  کــه  همان طــور  شــاخص ها(:  نســبت به  گزینه هــا 
شــد، محــور گردشــگری جلفــا بــه چهــار مســیر تقســیم شــده 
ــٔه  ــک )کوچ ــمارٔه ی ــیر ش ــتند از مس ــارت هس ــه عب ــت ک اس
نمازخانــٔه مریــم – میــدان جلفــا – کوچــٔه جلفــا – کوچــٔه 
ــان  ــمارٔه دو )خیاب ــیر ش ــا(. مس ــٔه کلیس ــک – کوچ ــا وان کلیس

شــکرچیان(.  کوچــٔه   – چهارســوقی ها  کوچــٔه   - خاقانــی 
ــمارٔه  ــیر ش ــد(. مس ــه عاب ــذر خواج ــه )گ ــمارٔه س ــیر ش مس
در  تبریزی هــا(.  کوچــٔه   – ســنگتراش ها  )کوچــٔه  چهــار 
ــای  ــردن درایه هــای ماتریس ه ــن مرحلــه، پــس از وارد ک ای
ــزار  ــاخص ها در نرم اف ــبت به ش ــا نس ــی گزینه ه ــٔه زوج مقایس
SuperDecisions، نتایــج اولویت بنــدی مســیرها توســط 
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نرم افــزار مشــخص می شــود. ضریــب اهمیــت 
ــده  ــه ش ئ ارا  3 ــدول  ــیر در ج ــر مس ــاخص ها در ه ش

در  مســیرها  یت بنــدی  اولو نهایــی  نتیجــٔه  و  اســت 
اســت.  قابل مشــاهده   1 یــر  تصو

جدول 3: ضریب اهمیت حاصل از مقایسٔه زوجی گزینه ها )مسیرها( نسبت به شاخص ها

ص
خ

شا

ک
ر ی

سی
م

دو
یر 

س
م

سه
یر 

س
م

ار
چه

یر 
س

م

ص
خ

شا

ک
ر ی

سی
م

دو
یر 

س
م

سه
یر 

س
م

ار
چه

یر 
س

م

A10/25000/25000/25000/2500F10/60190/17990/03820/1799

A20/20840/24820/24820/2951F20/10890/41410/06270/4141

A30/25000/25000/25000/2500F30/60400/05610/15900/1807

B10/13520/10420/67270/0877G10/25000/25000/25000/2500

B20/25000/25000/25000/2500G20/25000/25000/25000/2500

B30/50020/16650/16650/1665G30/25000/25000/25000/2500

B40/43130/28850/06440/2156G40/37500/12490/1290/3750

B50/55490/21980/04040/1848G50/25000/25000/25000/2500

C10/37210/06610/31280/2488H10/18520/13850/57660/0995

C20/16650/16650/50020/1665H20/30680/08070/53160/0807

C30/25000/25000/25000/2500H30/41660/08330/14660/0833

D10/62520/12490/12490/1249I10/22300/05000/17060/5562

D20/25000/25000/25000/2500I20/30680/08070/53160/0807

D30/30000/30000/10000/3000I30/22790/06340/23870/4698

D40/25000/25000/25000/2500
I40/41560/06990/41560/0987

D50/16660/16660/33330/3333

E10/14400/14400/65640/0554J10/50860/06850/06310/3596

E20/12490/12490/62520/1249J20/82450/01810/01810/1392

E30/79930/08310/03440/0831J30/58320/07790/07790/2608

SuperDecisions تصویر 1: اولویت بندی مسیرهای گردشگری جلفا با استفاده از نرم افزار
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تحلیل یافته ها
مشــاهده  جــداول  و  نمودارهــا  در  کــه  همان طــور 
می شــود، در ایــن پژوهــش، بــرای ســهولت انجــام فراینــد، هــر 
مؤلفــه بــا یــک حــرف انگلیســی و شــاخص های آن بــا همــان 
ــت آمده  ــج به دس ــده اند. نتای ــماره دار ش ــی ش ــرف انگلیس ح
 SuperDecisions ــزار ــبکه ای در نرم اف ــل ش ــد تحلی از فراین
ــه و  ــه، توج ــای ده گان ــان مؤلفه ه ــه، از می ــد ک ــان می ده نش

ــت 0/282،  ــب اهمی ــا ضری ــی ب ــای میراث ــر جاذبه ه ــد ب کی تأ
ایمنــی و امنیــت بــا ضریــب اهمیــت 0/192، توجــه بــه 
ــری و  ــت 0/154 و نفوذپذی ــب اهمی ــا ضری ــتی ب ــاد زیس ابع
ــن  ــب مؤثرتری ــت 0/150 به ترتی ــب اهمی ــا ضری ــی ب دسترس
ــتند.  ــا هس ــگری جلف ــیرهای گردش ــی مس ــا در طراح مؤلفه ه
ــدی  ــودار 4 اولویت بن ــا و نم ــدی مؤلفه ه ــودار 3 اولویت بن نم

ــد. ــان می دهن ــه را نش ــر مؤلف ــاخص های ه ش

نمودار 3: ضریب اهمیت مؤلفه ها در مقایسه با یکدیگر 

نمودار 4: ضریب اهمیت شاخص ها در مقایسه با یکدیگر
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همان طــور کــه از جــدول 2 و نمــودار 4 قابل مشــاهده 
اســت، در میــان شــاخص های هــر مؤلفــه، برخــی مؤثرتریــن 
نقــش را ایفــا می کننــد کــه عبــارت هســتند از شــاخص 
ــب  ــا ضری ــاده« ب ــر پی ــرای عاب ــیر ب ــب مس ــت مناس »ظرفی
اهمیــت 0/657 در مؤلفــٔه »مقیــاس انســانی«، شــاخص 
ــا ضریــب اهمیــت  »چشــمان ناظــر و نظــارت اجتماعــی« ب
0/319 و »عدم تداخــل ســواره و پیــاده« بــا ضریــب اهمیــت 
0/270 در مؤلفــٔه »ایمنــی و امنیــت«، شــاخص »وجــود 
ــٔه  ــت 0/443 در مؤلف ــب اهمی ــا ضری ــا« ب ــای راهنم تابلوه
ــی«  ــی فیزیک ــاخص »دسترس ــیریابی«، ش ــی و مس »خوانای
و  »نفوذپذیــری  مؤلفــٔه  0/224در  اهمیــت  ضریــب  بــا 
بــرای  تســهیالت  و  »امکانــات  شــاخص  دسترســی«، 
ــا ضریــب اهمیــت 0/540 در مؤلفــٔه »توجــه  گردشــگران« ب
کاربری هــای  در  »تنــوع  شــاخص  زیســتی«،  ابعــاد  بــه 
ــت 0/483 در  ــب اهمی ــا ضری ــگری« ب ــا گردش ــب ب متناس
ــور  ــت حض ــاخص »قابلی ــی«، ش ــوع و گوناگون ــٔه »تن مؤلف
ســواره در شــرایط اضطــراری« بــا ضریــب اهمیــت 0/395 در 
مؤلفــٔه »انعطاف پذیــری«، شــاخص »جذابیــت دیــد و منظــر 
ــت  ــٔه »جذابی ــت 0/617 در مؤلف ــب اهمی ــا ضری ــهری« ب ش
ــب  ــا ضری ــدی« ب ــل کالب ــاخص »عوام ــیر«، ش ــری مس بص
ــکان« و در  ــه م ــق ب ــس تعل ــه »ح ــت 0/343 در مؤلف اهمی
ــاخص  ــی«، ش ــای میراث ــر جاذبه ه ــد ب کی ــه و تأ ــٔه »توج مؤلف
»مرمــت ابنیــٔه تاریخــی نیازمنــد مرمــت« بــا ضریــب 
ــار  ــان چه ــر 1، از می ــه تصوی ــه ب ــا توج ــت 0/460. ب اهمی
ــیر  ــا مس ــگری جلف ــور گردش ــده در مح ــیر مشخص ش مس
شــمارٔه یــک )کوچــٔه نمازخانــه مریــم - میــدان جلفــا – کوچــٔه 
جلفــا – کوچــٔه کلیســا وانــک – کوچــٔه کلیســا(، به منزلــٔه 
ــه  ــت. ب ــرده اس ــب ک ــاز را کس ــترین امتی ــر، بیش ــیر برت مس
ــبت به  ــر نس ــا یکدیگ ــیرها ب ــه مس ــه زمانی ک ــا ک ــن معن ای
ــداد  ــک در تع ــمارٔه ی ــیر ش ــده اند مس ــه ش ــاخص ها مقایس ش
بیشــتری از شــاخص ها کیفیــت بهتــری در مقایســه بــا ســایر 
ــه  ــتری گرفت ــاز بیش ــته و امتی ــا داش ــور جلف ــمت های مح قس
اســت. بــرای مثــال، براســاس جــدول 3، مســیر شــمارٔه یــک 
در شــاخص B1 )عدم تداخــل ســواره و پیــاده(، به دلیــل 
پیــاده راه بــودن قســمت اعظــم مســیر، امتیــاز بیشــتری گرفتــه 
ــه  ــاخص در س ــن ش ــری از همی ــت بزرگ ت ــب اهمی و ضری
ــی(،  ــارت اجتماع ــاخص B4 )نظ ــا ش ــر دارد و ی ــیر دیگ مس
به دلیــل کاربری هــای تجــاری شــبانٔه متعــدد موجــود در 
ــر  ــا ب ــت. بن ــه اس ــتری گرفت ــاز بیش ــک، امتی ــمارٔه ی ــیر ش مس
آنچــه گفتــه شــد، مســیر شــمارٔه یــک پتانســیل بیشــتری بــرای 
ارتقــای کیفیــت طراحــی از ســایر مســیرها دارد. پــس از آن، 
مســیر شــمارٔه چهــار، مســیر شــمارٔه ســه و مســیر شــمارٔه دو 

ــد. ــرار دارن ــدی ق ــای بع در اولویت ه

نتیجه گیری
بازدیــد از ابنیــٔه تاریخــی و جاذبه هــای میراثــی یــا 
ــای  ــن بخش ه ــراث از پرطرف دارتری ــگری می ــان گردش هم
ــراث  ــان، می ــی جه ــت و، در تمام ــگری اس ــت گردش صنع
ــگر  ــذب گردش ــرای ج ــیل ب ــترین پتانس ــی دارای بیش فرهنگ
بــوده و هســت. از طرفــی، مســیرهای گردشــگری نیــز، 
به دلیــل اتصالــی کــه میــان ایــن جاذبه هــای گردشــگری 
ــن  ــه همی ــت. ب ــی ا س ــت فراوان ــد، دارای اهمی ــاد می کن ایج
ــن  ــی ای ــر در طراح ــای مؤث ــه کیفیت ه ــتیابی ب ــل، دس دلی
مســیرها می توانــد گامــی مؤثــر در رونــق بخشــیدن بــه 
صنعــت گردشــگری باشــد. ازایــن رو، در ایــن پژوهــش 
ــط  ــری مرتب ــث نظ ــون و مباح ــی مت ــا بررس ــده، ب ــعی ش س
روی هم انــدازی  از  و  شــهری  طراحــی  و  گردشــگری  بــا 
ــن  ــی ای ــرای طراح ــی ب ــت آمده، مؤلفه های ــات به دس اطالع
ــا در  ــگری جلف ــور گردش ــود و در مح ــتخراج ش ــیرها اس مس
شــهر اصفهــان بررســی و ارزیابــی شــود. محــور گردشــگری 
جلفــا، به دلیــل وجــود آثــار تاریخــی متعــدد و موقعیــت ویــژٔه 
ــه  ــدن ب ــل ش ــرای تبدی ــماری ب ــیل های بی ش آن، دارای پتانس
ــن،  ــت. ولیک ــهر اس ــن ش ــگری ای ــای گردش ــی از قطب ه یک
ــی  گاه ــب، عدم آ ــٔه مناس ــود برنام ــون نب ــواردی چ ــل م به دلی
ــی  ــٔه تاریخ ــا، ابنی ــی از جاذبه ه ــود برخ ــگران از وج گردش
ــد  ــکان بازدی ــب و عدم ام ــال تخری ــا در ح ــت ی ــد مرم نیازمن
از ابنیــٔه تاریخــی مرمــت شــده، صنعــت گردشــگری، در ایــن 
محــور، رشــد چندانــی نکــرده اســت. ایــن در حالــی ا ســت 
ــات  ــد اقدام ــی هدفمن ــزی و طراح ــا برنامه ری ــوان ب ــه می ت ک
و  داخلــی  شــهری،  گردشــگران  جــذب  بــرای  مؤثــری 
بین المللــی انجــام داد و یکــی از ایــن اقدامــات ســامان دهی 
ــا  ــگری جلف ــی و گردش ــی، فرهنگ ــور تاریخ ــی مح و طراح
اســت. در هرکــدام از پژوهش هایــی کــه در پیشــینه ارائــه 
ــا  ــگری ی ــیرهای گردش ــی مس ــرای طراح ــی ب ــد، مؤلفه های ش
ــان شــده اســت کــه پژوهــش  ارتقــای گردشــگری میراثــی بی
ــات  ــا و نظری ــی پژوهش ه ــا بررس ــته، ب ــعی داش ــر س حاض
ــاخص ها  ــا و ش ــن مؤلفه ه ــن و جامع تری ــون، کامل تری گوناگ
ــؤال  ــه س ــخ گویی ب ــرای پاس ــن، ب ــت آورد. بنابرای ــه دس را ب
پژوهــش، ده مؤلفــٔه مؤثــر در طراحــی مســیرهای گردشــگری 
میراثــی جلفــا از میــان مباحــث نظــری اســتخراج شــد و پــس 
ــران،  ــان و صاحب نظ ــا کارشناس ــو ب ــق گفت وگ از آن، از طری
ــد  ــر ش ــاخص هایی ذک ــا، ش ــن مؤلفه ه ــدام از ای ــرای هرک ب
 شــامل 37 شــاخص می شــود. ازآن جاکــه ایــن 

ً
کــه مجموعــا

ــی  ــل و درون ــتگی متقاب ــاخص ها دارای وابس ــا و ش مؤلفه ه
هســتند، از فراینــد تحلیــل شــبکه ای )ANP( اســتفاده شــد؛ 
ــتگی  ــاخص ها دارای وابس ــا و ش ــی از مؤلفه ه ــر برخ ــرا اگ زی
و ارتبــاط درونــی هــم نباشــند، خروجــی نهایــی دچــار 
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، مؤلفه هــا و شــاخص های 
ً
مشــکل نخواهــد شــد. نهایتــا

ــا  ــت آن ه ــب اهمی ــه و ضری ــر مقایس ــا یکدیگ ــت آمده ب به دس
محاســبه شــد و پــس از آن مســیرهای موجــود بــر روی محــور 
ــا یکدیگــر مقایســه  گردشــگری جلفــا نســبت به شــاخص ها ب
آن  بیانگــر  به دســت آمده  نتایــج  شــدند.  اولویت بنــدی  و 
اســت کــه، از میــان مؤلفه هــای ده گانــه، مؤلفــٔه »توجــه 
کیــد بــر جاذبه هــای میراثــی« بــا بیشــترین ضریــب  و تأ
ــی  ــر در طراح ــش و اث ــترین نق ــت )0/282( دارای بیش اهمی
ایــن مســیرها اســت کــه البتــه، بــا توجــه بــه عنــوان مســیرهای 
ــت  ــی ا س ــه ای بدیه ــن نتیج ــن چنی ــی، گرفت ــگری میراث گردش
ــن  ــاخص های ای ــت ش ــر کیفی ــه، اگ ــت ک ــن اس ــر ای و بیانگ
مؤلفــه )مرمــت ایــن ابنیــه، متمایــز کــردن از طریــق طراحــی 
محیطــی و حفــظ و نگهــداری ابنیــٔه تاریخــی( افزایــش یابــد، 
بیشــترین تأثیــر را در ارتقــای کیفیــت ایــن مســیرها و درنتیجــه 
جــذب گردشــگر خواهــد داشــت. مؤلفــٔه »ایمنــی و امنیــت« 
ــع،  ــت. درواق ــٔه دوم اس ــت 0/192( در رتب ــب اهمی ــا ضری )ب
در صــورت نبــود ایمنــی و امنیــت تعــداد کمــی از گردشــگران 
ــد داشــت و، اگــر  ــن مســیرها خواهن ــه حضــور در ای ــل ب تمای
ــبی دارد  ــت نامناس ــی و امنی ــه ایمن ــیری ک ــم از مس ــار اول ه ب
ــٔه  ــت. مؤلف ــد داش ــاره ای نخواهن ــد دوب ــد، بازدی ــتفاده کنن اس
ــت 0/154 و  ــب اهمی ــا ضری ــتی« ب ــاد زیس ــه ابع ــه ب »توج
ــت 0/150 در  ــب اهمی ــا ضری ــی« ب ــری و دسترس »نفوذپذی
ــد، به طــوری کــه هرچــه  درجــٔه اهمیــت بعــدی قــرار می گیرن
ــد،  ــم باش ــتری فراه ــی بیش ــات آسایش ــیر امکان ــول مس در ط
ــن، اگــر  ــد شــد و همچنی گردشــگران بیشــتری جــذب خواهن
ــتری  ــل بیش ــد، تمای ــان تر باش ــیرها آس ــن مس ــه ای ــی ب دسترس
بــرای اســتفاده از آن هــا ایجــاد می شــود. ســایر مؤلفه هــا 
نیــز شــامل خوانایــی و مســیریابی، رعایــت مقیــاس انســانی، 
ــری  ــی، انعطاف پذی ــوع و گوناگون ــت بصــری مســیر، تن جذابی
ــتی  ــان بایس ــب اهمیتش ــز به ترتی ــکان نی ــه م ــق ب ــس تعل و ح
در طراحــی ایــن مســیرها مدنظــر قــرار گیرنــد، به طــوری 
ــت  ــود، صنع ــتر ش ــا بیش ــن مؤلفه ه ــت ای ــدر کیفی ــه هرچق ک
ــد  ــدوده خواه ــن مح ــتری در ای ــق بیش ــز رون ــگری نی گردش
داشــت. در میــان مســیرهای واقــع در محــور گردشــگری 
جلفــا، مســیر شــمارٔه یــک، کــه از کوچــٔه نمازخانــٔه مریــم در 
ــان  ــه کوچــٔه کلیســا در خیاب ــد شــروع شــده و ب ــان توحی خیاب
ــات  ــت و امکان ــود، دارای ظرفی ــم می ش ــی خت ــم نظام حکی
بیشــتری ا ســت و می توانــد در برنامه ریزی هــای بعــدی در 
ــاخص ها  ــت ش ــرا کیفی ــرد؛ زی ــرار گی ــی ق ــت اول طراح اولوی
ــور  ــمت های مح ــایر قس ــری از س ــطح باالت ــیر س ــن مس در ای
گردشــگری جلفــا دارد و پتانســیل بیشــتری بــرای ارتقــای 

ــی دارد. ــت در طراح کیفی

منابع
ــی  ــی و بازآفرین ــگری فرهنگ ــس )1396(. گردش ــرد، نرگ احمدی ف

ــاب. ــت تاریخــی. تهــران: آراد کت باف

اساسنامٔه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب )1367(.

روبرتســون،  هــارت  و  نیکــوال  مک لئــود،  مالنــی،  اســمیت، 

مطالعــات  در  کلیــدی  مفاهیــم   .)1391( مــارگارت 

مهکامــه. تهــران:  باپیــری.  جعفــر  ترجمــٔه  گردشــگری، 

ایمنــی قشــالق، ســیاوش و طباطبایــی قمــی، زهــرا )1400(. 

در  گردشــگری  اجتماعی - فرهنگــی  آثــار  تحلیــل 

ــهرهای  ــه: ش ــورد مطالع ــی )م ــی و تاریخ ــای مذهب مقصده

.148-137  ،)2(10 توســعه،  و  گردشــگری  اصفهــان(.  و  قــم 

ــومک  و  ــن، س ــال، گلی ــن، پ ــن، موری ــکک، آل ــن، ال ــی، ای ی بنتل

ــاب  ــخده؛ کت ــای پاس ــام )1394(. محیط ه ــمیت، گراه اس

راهنمــای طراحــان، ترجمــٔه مصطفــی بهزادفــر. تهــران: 

ــران. ــت ای ــم و صنع ــگاه عل ــارات دانش انتش

بهمنــی، پریســا و نمامیــان، فرشــید )1399(. طراحــی مــدل اقتصــاد 

ساختاری - تفســیری.  رویکــرد  بــا  شــهری  گردشــگری 

ــهری، ۴)25(، 177-157. ــرد ش ــاختار و کارک ــات س مطالع

ــهری.  ــای ش ــی فضاه ــای طراح ــاه )1393(. راهنم ــزاد، جهانش پاک

تهــران: وزارت مســکن و شهرســازی، معاونــت شهرســازی و معماری.

توکلی نیــا، جمیلــه  و  پرویــن، محمــد، رضویــان، محمدتقــی 

ــادی  ــعٔه اقتص ــگری در توس ــر گردش ــی تأثی )1398(. ارزیاب

شــهر تهــران. پژوهش هــای دانــش زمیــن، 10)39(، 230-214.

پیــج، اســتیون )1396(. مقدمــه ای بــر مدیریــت گردشــگری، ترجمٔه 

علــی پارســاییان. تهــران: دفتــر پژوهش هــای فرهنگی.

حبیبــی، سیدمحســن )1380(. مســیر پیــادٔه گردشــگری. هنرهــای 

ــا، 9)۱۰۲۲(، ۵۱-۴۳. زیب

آذری، مهــدی )1392(.  و  میثــم  حیــدری، رحیــم، صفرپــور، 

بررســی و تحلیــل الگــوی رفتــاری گردشــگران در دسترســی 

)مطالعــٔه   GIS از  اســتفاده  بــا  شــهری  جاذبه هــای  بــه 

مــوردی: شــهر شــیراز(. پژوهــش و برنامه یــزی شــهری، 

.۱-۲۲  ،)12(4

ــی و  ــگری فرهنگ ــدار گردش ــی پای ــک )1398(. بازاریاب ــرا، دیپ چب

میــراث، ترجمــٔه محمدحســن زال و روزبــه میرزایــی. تهــران: 

انتشــارات مهکامــه.
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خالقــی، شــکوفه و منتظرالحجــه، مهــدی )1395(. طراحــی مســیر 

پیــادٔه گردشــگری در راســتای باززنده ســازی بافت هــای 

ــون  ــزادٔه دو خات ــل امام ــوردی: حدفاص ــٔه م ــوده )نمون فرس

ــرٔه  ــومین کنگ ــهرکرد(. س ــرزای ش ــاب می ــقاخانه ارب ــا س ت

ــی. ــارات: دب ــم. ام ــگری و توریس ــاری، گردش ــی معم بین الملل

ــماعیلی،  ــدی و اس ــبوئی، مه ــان زاده لس ــن، رمض زال، محمدحس

امیــن )1397(. بافــت ســنتی شــهری و نقــش آن در توســعٔه 

گردشــگری میــراث فرهنگــی )مطالعــٔه مــوردی: بافــت قدیــم 

ــهری، 17)۵۳(، 26-7. ــت ش ــاری(. مدیری ــهر س ش

زال، محمدحســن و اســماعیلی، امیــن )1399(. میــراث فرهنگــی 

و مؤلفه هــای اثرگــذار بــر بازگشــت مجــدد گردشــگران 

ــاری(.  ــی س ــت تاریخ ــوردی: باف ــٔه م ــد )مطالع ــه مقص ب

.147-129  ،)33(9 گردشــگری،  توســعٔه  و  برنامه ریــزی 

ــبکه ای  ــل ش ــد تحلی ــرد فراین ــفندیار )1389(. کارب ــت، اس زبردس

هنرهــای  برنامه ریــزی شــهری و منطقــه ای.  )ANP( در 

زیبــا، ۲)41(، 90-79.

ســرور، رحیــم، اکبــری، مجیــد، موســوی، ســیدچمران و بوســتان 

مؤلفه هــای  اولویت  بنــدی   .)1397( وحیــد  احمــدی، 

فرســوده  بافت هــای  احیــا  راســتای  در  پایــدر  توســعٔه 

ــرزمین،  ــان(. س ــای اصفه ــٔه جلف ــوردی: محل ــٔه م )مطالع

.104-89  ،)۵۷(۱۵

ــاده  ــدون )1383(. امکان ســنجی ایجــاد مســیرهای پی ــب، فری قری

و دوچرخــه در محــدودٔه تهــران قدیــم. هنرهــای زیبــا، 

.۱۷-۲۸  ،)19(۱۹

ــا، متئــو، تیســدل، اســتیون و تنــراک، تیــم هیــت )1394(.  کارمون

ــون  ــاد گوناگ ــهری؛ ابع ــای ش ــی، فضاه ــای عموم مکان ه

ــا قرائــی، مهشــید شــکوهی،  طراحــی شــهری، ترجمــٔه فریب

زهــرا اهــری و اســماعیل صالحــی. تهــران: انتشــارات 

ــر. ــگاه هن دانش

ــا  ــی ت ــی طراح ــا از مبان ــایار )1389(. پیاده راه ه ــانی جو، خش کاش

ویژگی هــای کارکــردی. تهــران: نشــر آذرخــش.

ــی  ــت طراح ــازندٔه کیفی ــای س ــوروش )1379(. مؤلفه ه ــکار، ک گل

شــهری. صفــه، 11)32(، ۶۵-38.

الجــوردی، ســیدجلیل، رضاییــان، علــی، فرتــوک زاده، حمیدرضــا 

و طالیــی شــکری، شــهاب )1399(. تحلیــل سیســتمی 

ــایه و  ــای همس ــر بازاره ــی ب ــران مبتن ــگری ای ــعٔه گردش توس

ــعه، 9)۴(، 19-1. ــگری و توس ــدل. گردش ــٔه م ارائ

ــوم  ــش عل ــاری؛ نق ــه معم ــش نظری ــان )1398(. آفرین ــگ، ج لن

ــر.  ــا عینی ف ــٔه علیرض ــط، ترجم ــی محی ــاری در طراح رفت

ــران. ــگاه ته ــارات دانش ــران: انتش ته

ارزیابــی  یونــس )1392(.  و چنگلوایــی،  محمــدی، محمــود 

ــت  ــزان مطلوبی ــر می ــهری ب ــای ش ــت فض ــای کیفی مؤلفه ه

مســیرهای پیــادٔه گردشــگری )مــورد پژوهــی: اولویت بنــدی 

ــن  ــان(. انجم ــهر اصفه ــاده در ش ــگری پی ــیرهای گردش مس

ــران، 5، 32-15. ــازی ای ــاری و شهرس ــی معم علم

ــی  ــگران مل ــری از گردش ــج آمارگی ــزارش نتای ــران، گ ــار ای ــز آم مرک

ــار 1398. به

ــان، آزاده )1395(.  ــم، مســعود، محمــد و آهنگری معمــارزاده، مری

ــر  ــد ب کی ــا تأ ــگری ب ــاده گردش ــیر پی ــت مس ــای کیفی ارتق

ــی  ــس بین الملل ــومین کنفران ــی. س ــگران فرهنگ ــاز گردش نی

عمــران،  مهندســی  در  پژوهشــی  نویــن  ذســتاوردهای 

کنفدراســیون  تهــران:  شــهری.  مدیریــت  و  معمــاری 

ــع  ــگاه جام ــان -  )IFIA(  دانش ــان جه ــی مخترع بین الملل

ــردی. ــی کارب علم

تهــران:  پیاده مــدار.  شــهرهای   .)1394( ســیدمهدی  معینــی، 

آذرخــش.

محمدجــواد  کاملی فــر،  و  هــادی  علیــزاده،  ســعید،  ملکــی، 

)1399(. تحلیلــی بــر الگوهــای پایــداری گردشــگری 

ــگری،  ــت گردش ــات مدیری ــواز. مطالع ــهر اه ــهری در ش ش

.۱۸۱-۲۰۱  ،)49(۱۵

موحــد، علــی )1395(. مقدمــه ای بــر گردشــگری شــهری. تهــران: 

پرهــام نقــش.

احیــای   .)1398( سیدســعید  هاشــمی،  و  معصومــه  مؤمنــی، 

بناهــای قدیمــی و تاریخــی بــا رویکــرد گردشــگری و 

تاریخــی  فرهنگــی  یــک مســیر  ایجــاد  بــا  کارآفرینــی 

ــا و  ــدان(. جغرافی ــریتی هم ــان ش ــوردی: خیاب ــٔه م )مطالع

.۶۰-۷۹  ،)۷(2 انســانی،  روابــط 

ــم )1394(.  ــر، رحی ــادات و عنب ــان، ساراس ــی، آرش، مکی نورآقای

میــراث  رویکــرد  بــا  گردشــگری  مســیرهای  شناســایی 

ــران توســط ســازمان یونســکو. تهــران:  جهانــی ثبت شــدٔه ای

ــه. مهکام

نوربخــش، یونــس و فرهــادی، احســان )1398(. واکاوی فهــم 

گردشــگری و زمینه هــای فرهنگــی و اجتماعــی شــکل                                                        گیری 

آن. جامعه پژوهــی فرهنگــی، 10)2(، 167-141.
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وب ســایت ســازمان جهانــی گردشــگری، دسترســی 1400/08/08. 
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