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  گردشگرجذب بازار سنتی شهر نجف آباد و نقش آن به عنوان یک برند در 

  

  ١کارشناسی ارشد امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان اصفهاندانشجوی محمد مهدی فردوسی 

  ٢جامعه شناسی دانشگاه اصفهان محمد جواد یحیایی دانشجوی دکترا

  برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آبادسودابه کاظمیانی کارشناس ارشد جغرافیا و 

  

  

  

 چکیده
 فرهنگـي  و تاریخي هاي جاذبه داراي و شده واقع کشور مرکز در استان اصفهان، مهم شهرهاي جمله از نجف آباد، شهر

نجـف   تـاریخي  امـاکن  جمله از .کرد مهیا آن در را گردشگري توسعة زمینة توان مي بیشتر توجه با که باشد مي فراوان

 بررسي نجف آباد، کهن بازار به توجه پژوهش، این هدف .نمود اشاره آن سنتي و قدیمي بازار مجموعه به توان مي آباد،
 جـذب  و بـازار  گردشـگري  توسعه جهت در مشکالت این نمودن برطرف براي هایي حل راه ارائه و آن موجود مشکالت

از روش  منظـور  همـین  بـه  .باشد مير به عنوان یک برند برای این شهر و معرفی بازا خارجي و داخلي گردشگران بیشتر

پیمایش برای تحلیل موانع برندسازی بازار نجف آباد در جهت توسعه گردشگری شهراستفاده شده است، که پرسـش نامـه   

نه گیری چندمرحلـه  بنابراین از روش نمو. شد توزیع گردشگران و بازار به نجف آبادي کنندگان مراجعه بازاریان، میان ها

گردشـگران و  ( که در مرحله اول با نمونه گیری سهمیه ای دو گروه بازیاریان و مراجعـه کننـدگان   . ای استفاده شده است

و در مرحله دوم از بازاریان نمونه گیری سیستماتیک سـاده و از مراجعـه کننـدگان    . تقسیم شده اند) مردم شهر نجف آباد

 بازدیـد  گردشـگران  انـدك  بسـیار  تعداد از حاکي ها، داده از استخراج آمده دست به نتایج. دنمونه گیری اتفاقی انجام ش
 به منتهي خیابانهاي در ترافیك وضعیت چون مشکالتي دلیل به گردشگر جذب در بازار ضعیف عملکرد و بازار از کننده
 کیفیـت  ابنیـه،  نگهـداري  و حفـظ  در هيتـوج  بي راهنما، تابلو نداشتن آن، به میزان دسترسي و پارکینگ کمبود بازار،
 مـي  نظـر  بـه  .باشـد  مي ... و بازار در گردشگران جهت سنتي پذیرایي مراکز وجود دهي، آگاهي و رساني اطالع پایین
 یك برنـد و  بعنوان را بازار نقش توان مي است، آمده خاتمه در که پیشنهاداتي به توجه با و مشکالتي چنین رفع با رسد

 .بازگرداند آن به دوباره گردشگر، ذبجا عمومي فضاي
 واژه کلید

 نجف آباد برند ، بازار، گردشگري، توسعه گردشگري،

                                                             
1 Mahdi_ferdosi@yahoo.com-Tel 09131059284 -مدیر عامل سازمان رفاھی تفریحی شھرداری نجف آباد 
2 Javad.yahyayee@gmail.com-Tel09131055752 -برنامھ ریزی سازمان رفاھی تفریحی شھرداری نجف آباد  طرح و مسئول واحد   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

  

 

 مقدمه
 مشـکالت  شـناخت  ابتدا در دارد، اهمیت گردشگري ریزي برنامه براي مسائل همه از بیش آنچه گردشگري، صنعت در

و  گردشـگران  جـذب  رونـد  بیشـتر  هرچـه  بهبـود  بـراي  ریـزي  برنامه آن از پس و گردشگر جاذب مکانهاي موجود وضع

 .باشد مي مکانها گونه این در برندسازی
 داراي و توجـه  قابـل  گردشـگري  صنعت توسعه در توانند مي ما کشور تاریخي پیشینه به توجه با که مکانهایي جمله از

 گردشـگري  و اقتصـادي  نسـبي  رونـق  از شـهرها  برخي در هم هنوز که هستند سنتي بازارهاي باشند، اي ویژه اهمیت
 و شـده  کمرنـگ  بسیار بازار فضاي در گردشگران حضور مختلف، دالیل به بنا نیز شهرها از دیگر رخيب در .برخوردارند

 بـه  بـردن  پـي  و بـازار  گوناگون ابعاد شناخت با .اند شده خارج گردشگري ارزش واجد مکانهاي رده از بتدریج فضا این
 گردشگران حضور افزایش و بازار ارزش بازیابي در هدفمند، و منسجم ریزي برنامه یك اب توان مي آن، به مبتال مشکالت

 ایـن  در .بسـپاریم  آینـدگان  به و داده نجات نابودي خطر از را معماري گرانبهاي میراث این تا پرداخت؛ محیط این در
 .بود خواهد گذار تاثیر سیارب مشکالتي چنین حل در و بوده پررنگ بسیار گیرنده تصمیم دستگاههاي نقش راستا،

 گردشگري
 گردشگران که است فعالیتهایي کلیة شامل گردشگري :کند مي تعریف اینگونه را گردشگري جهانگردي، جهاني سازمان

 از کمتر مدتي دیگر اهداف و کار و کسب فراغت، اوقات گذران قصد به که هستند کساني گردشگران و دهند مي انجام
 ).11:1385 زاهدي، و رنجبریان (گذرانند مي خود معمول اقامتگاه از خارج اوقات و سفر رد را متوالي سال یك

 و اقتصـاد  دیگـران،  بـا  تعامل منابع، از استفاده انساني، رفتار شامل که داند مي اجتماعي فعالیتي را گردشگري هولدن
 ).11:1386 موحد، (است محیط

 گردشگري انواع
 :از عبارتند آنها ترین عمده که ستا متنوعي انواع داراي گردشگري
 یـا  انبـوه  گردشـگري  درمـاني،  گردشـگري  ورزشـي،  گردشـگري  ماجراجویانه، گردشگري تاریخي، -فرهنگي گردشگري

 و کسـب  بـر  مبتني گردشگري شهري، گردشگري قومي، روستایي،گردشگري نوستالژیك،گردشگري گردشگري تفریحي،
 و رنجبریـان ( دیداربسـتگان  بـراي  گردشـگري  گـردي،  رویـدادها،طبیعت  بر مبتني گردشگري مذهبي، گردشگري کار،

 ).63:1385 زاهدي،
 شهري گردشگري
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 تسهیالت و امکانات گوناگون، هاي جاذبه پایة بر مختلف هاي انگیزه با شهر به مسافرت از عبارتست شهري گردشگري
 ).34:1386 موحد،( نماید مي انگیزه و جذابیت ایجاد شخص در که شهري

 گردشگري سعهتو
 در اقتصـادي  توسـعه  بـراي  رهیـافتي  تواند مي ملي سطح در اشتغال ایجاد و آمد در منابع از یکي عنوان به گردشگري

 باشـد،  کـاهش  حـال  در اقتصـادي  بخشهاي دیگر فعالیتهاي سود که زماني در خصوص به گردشگري .باشد ملي قلمرو
 .است توسعه براي راهبردي و آنها براي مناسبي جایگزین

 : است زیر شرح به توسعه زمینه در گردشگري آثار
 .کند مي ایجاد اشتغال و درآمد ، صادراتي فعالیت هر همانند .١
 از زیـادي  تعداد براي اهرم یك عنوان به و آورد مي وجود به خدماتي و اقتصادي هاي فعالیت کل از اي زنجیره .٢

 .کند مي عمل اقتصادي فعالیتهاي
 و کند تغییرات دستخوش را آنها اولیه مواد یا و دهد تغییر را آنها ماهیت آنکه بدون طبیعي اندازهاي چشم از .٣

 .نماید مي برداري بهره کند نقل و حمل دیگر مناطق به را آنها یا
 .دهد مي ارتقاء دارند بیشتري کار نیروي به نیاز که فعالیتهایي و سنتي هنرهاي و صنایع براي را تقاضا .٤
 ها هزینه زاي برون جریانهاي ، کند مي جذب ملي اقتصاد فضاي از خارج از را ردشگرانيگ که اندازه همان به .٥

 ) .81:1386 ، سقایي ، یزدي پاپلي (دهد مي افزایش را تکاثري ضریب و کرده تزریق منطقه به را
  برند

را اشـغال   بازار هـدف  هایی است که ذهن های ذهنی یا تداعیات کارکردی، احساسی، عقلی و مزیت برند مجموعه گره

 .برای خرید آن واقع خواهد شد گیری تصمیم این مزایا یا فواید برند است که مبنای. است نموده

برندسازی گردشگری به معنـای  . برندسازی گردشگری از زمانی مطرح شد که گردشگری بعنوان یک صنعت معرفی گردید

شـود و   گری در مقصد انجام مـی برندسازی گردش. تداعی شدن هویت فرهنگی فضا و مکان در ذهن گردشگران بالقوه است

  .شود هایی از فرهنگ و هویت آن مکان برندسازی گردشگری برای آن مکان ایجاد می در مقصد گردشگری با ایجاد نشانه

 برند شهری و گردشگری 
هـای   های توسـعه پایـدار شـهری در سیاسـت     چیزی که در اینجا حائز اهمیت است آن است که در کشور ما برای شاخص

خصوص شهرهایی که ظرفیـت جـذب    شویم ولی متاسفانه از مساله برندسازی شهرها به شور اهمیت زیادی قائل میکالن ک

هـایی هسـتند کـه     های برندسازی شهری در بسیاری از موارد شاخص شود؛ درحالی که شاخص توریست را دارند غفلت می

  .های توسعه پایدار شهری دارند همبستگی زیادی با شاخص
ایـن نـوع برنـد در واقـع مکـان را بـه عنـوان        . ترین برند در راستای اهداف گردشـگری اسـت   گردشگری اصلی برند مقصد

بسـیاری از شـهرها   . کنـد  گیرد و جذابیت بازدید از آن مکـان را در افـراد ایجـاد مـی     محصولی برای گردشگران در نظر می
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تواننـد   ترین منبعی هستند که مـی  گران معموال مهمدهند به عنوان برند گردشگری برندسازی شوند؛ زیرا گردش ترجیح می

های این نوع برند، سازمان یافتـه   صدای شهرت یک شهر را به سایر نقاط برسانند و همچنین ارتباط برقرار کردن با ویژگی

ای شـهر  هـ  های بازاریابی را در اختیار دارد و باید جذابیت صنعت گردشگری معموال بیشترین بودجه. تر است و تعریف شده

  .را افزایش دهد
فـرد آن شـهر    های رقـابتی و خصوصـیات منحصـربه    در نظر داشته باشید که برند گردشگری یک شهر باید بر اساس مزیت

ای از محصوالت و خدمات در سطح یـک شـهر تشـکیل شـده اسـت       برندسازی شود و از آنجا که برند یک شهر از مجموعه

در تمامی این موارد مناسب و بر اساس خصوصیات تعریـف شـده بـرای برنـد شـهر      امری پیچیده بوده و باید عملکرد شهر 

مـردم  های  دربردارنده طیف وسیعی از فعالیت باشد که، مفهومی شهریبرندبازار سنتی شهر می تواند به عنوان یک . باشد

در واقـع،  . شود ری میگذاری خارجی، فرهنگ و میراث فرهنگی، مردم، حاکمیت و گردشگ که شامل صادرات، سرمایه شهر

 . از ابعاد گوناگون است مردم نجف آباددهنده هویت  نشانبازار به عنوان برند نجف آباد 
عملکـرد  . ای از آن خواهنـد بـود   تر زیـر مجموعـه   های کوچک یک برند جامع است که برند بازار سنتی شهربرند  همچنین 

درات، فرهنگ و گردشگری در واقع بـه صـورت عـواملی ارتبـاطی     تمام عواملی که در این تعریف اشاره شده است مانند صا

را در  نجـف آبـاد  سـازند و شـهرت    می نجف آبادکشورها را نسبت به  شهر ها و  کنند که تصویر ذهنی مردم دیگر عمل می

بـا ایـن    .شـود  می نجف آبادزند که این تصویر نقش مهمی در نگاه گردشگران در جلب آنها برای سفر به  ذهن آنان رقم می

از نجف آبـاد بـه   ها تصویری کمرنگ  ریزی شده در این زمینه و تبلیغات رسانه وجود متاسفانه صورت نگرفتن تالشی برنامه

یابید که ایـن افـراد    ای که در یک گفت و شنود ساده با گردشگران به راحتی در می دهد؛ به گونه انتقال می شهرهای دیگر

  .شوند  ه میتعجب زد شهرهمگی در بدو ورود به 

 ازارب
 از قبـل  شـهرهاي  از بسیاري در بازار تاریخي، مدارك طبق .گردد مي باز دور بسیار روزگار به ایران در بازار ایجاد سابقه
 .است بوده شهري مهم عناصر از یکي اسالم
 و کاروانسـراها  توسـعة  کـارواني،  راههـاي  ازدیاد اجتماعي، ارتباطات افزایش و اسالمي شهرهاي گسترش اسالم، از پس

 محـور  بـازار  اسـالمي  شهرهاي در .شد بازار به مرسوم تولیدي و بازرگاني فضاي گرفتن شکل موجب اقتصادي تبادالت
 آن در پـولي  مبادالت و گوناگون کاالهاي توزیع مراکز تولیدي، مراکز مهم، انبارهاي و بوده شهر اقتصادي مرکز و اصلي
 .داشتند جاي
 نیـز  شهر اصلي شاهراه ، بازار راسته در واقع و هشد ساخته شهر اصلي خیابان ترین مهم امتداد در سنتی نجف آبادبازار
 بـازار  و اصـفهان  بـازار  سـلطانیه،  بـازار  ماننـد ( کند مي متصل شهر مرکز به را ها دروازه ترین شلوغ و مهمترین که بود

 هاي راسته و اصلي راستة سوي دو در دکانها .دارد قرار بازار کنار در جامع مسجد اسالمي شهرهاي مانند دیگر) . نایین
 کفاشـها،  ،چـاقو سـازها   بـازار  ماننـد  داشت؛ اختصاص مخصوصي کاالهاي عرضة به ها راسته از برخي .رنددا قرار فرعي

 . . . . و زرگرها
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 .است بوده متر ده تا پنج بین بازار عرض و متر صد چند حدود در بازار اصلي راستة طول
 فروش و خرید و تبادل تولید، عرضه، براي اول وهلة در که است شهر عمومي بناهاي ترین مهم از یکي بازار حال هر به

 ).16:1377 کیاني،(. کرد پیدا اجتماعي و فرهنگي متعدد کارکردهاي بعدها ولي .ه استگرفت شکل کاال
 شهر عمومي فضاي یک برند در عنوان به بازار شناخت

 بـه  بتـوان باعـث شـده    آن فضـایي  معنـاي  در هم و کاربردي معناي در هم نتی شهر نجف آبادفضی بازار س نبودن بسته

 فضـاي  تشـکیل  سبب امر این و یافت راه آن درون به راحتي به و مخاطره بي بتوان هم و رفت بیرون از این فضا آساني
 یـا  کالسـیك  د نمـا  بـارزترین  یـا  بـازار .نفوذپـذیر  و انعطـاف  قابل شود، مي اي عمومي مکان اطراف در اي گونه اسفنج

 ستون بازار سنتی شهر .است شهروندان همگاني مکاني ،نجف آباددر میاني و بزرگ زیستگاه در زیستن شهري فرهیخته
 فرهنگ در ریشه که فارسي است اي واژه بازار .است فرهنگي و علمي اجتماعي، اقتصادي، توان داراي نجف آباد فقرات

 تکلف بي آمدهاي و رفت به هم آن در که است همگاني مکاني موجودیت بیانگر و دارددیها نجف آبا پیش سال چهارصد
  .شود مي پرداخته مختلف هاي زمینه در ستد دادو به مربوط کارهاي به هم و آزاد و

 :زیرا روزمره، و زنده است برندی سنتی شهر نجف آبادبازار
 پدیـده  و عوامـل  بر زنده هایي بازتاب داراي و است شهر فرهنگي -اجتماعي هسته آورنده بوجود و دهنده تشکیل )الف
 .دارند دائم گذاري اثر شهروندان رفتار بر که اي روزمره هاي

 اثـر  شـهري  اقتصـاد  حرکـت  بـر  مسـتقیم  صورتي به چه و ضمني شکلي به چه و است شهر اقتصادي توان سازنده )ب
 .دارد فعال گذاري

 هاي گزینش بر و ها سلیقه بر که دارد را آن توان و است شهر شهرسازي-معماري ايه ثروت دربرگیرنده و نمایانگر )پ

 .کند گذاري اثر شهرسازي و معماري سطح در کاربري-شکلي
 کـه  دارد را آن تـوان  و گسترده ابعادي از برخودار است، سازانه شهر بزرگ عنصر یك دهنده شکل و آورنده وجود به )ت

 .کند مشروط گوناگون هاي یاسمق در را شهرسازي هاي گزینش
 اداري و مـدني  زنـدگي  بـر  مسـتقیم  غیـر  شـکلي  به چه و مستقیم شکلي به چه که است نهادي موجودیتي سازنده )ث

 .دارد گذاري اثر شهروندان
 یافـت،  توانسـت  مـي  دیگر فضاهاي در آنچه به نسبت بیشتري آزادي با مردمان که است جایيبه عنوان یک برند  بازار
 گونـه  سـه  بـازار  کالبدي پیکره در.کردند مي بحث شهر آینده با ارتباط در را روز گوناگون مسایل و آمدند مي هم گرد
 وارد کـردن  برخـوردار  کـار  بـه  و شـهر  حفاظت تضمین کار و شهر اقتصادي اهداف پیشبرد کار به که بینیم مي را فضا

 8:1386 مسگریان، آیند مي ویژه خدمات از شهر به شدگان
  موثر در برندسازی بازار جهت جذب گردشگر عوامل

 توجه بیشتر به گردشگری و سیاست گذاری در این زمینه - 
 فروپاشی مرزهای بازارجهانی کردن و گسترش عالئم و بناها - 
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 افزایش قسمت ها و بخش های بازار - 
 بهبود دسترسی ها - 
 بهسازی و مرمت بافت های فرسوده - 
 دتییر کاربری های سنتی به کاربری های جدی - 
 افزایش امکانات رفاهی و تفریحی در این بخش - 
  تبلیغات به صورت فرا منطقه ای و به صورت جهانی - 

  نجف آباد جغرافیایي موقعیت

قـرار گرفتـه    ٣٢ ١٦َ ٢١ًو  ٣٢ ٧َ ٤٦ًو عرض جغرافیـایي   ٥٠ ٤َ  ٣٤ًو  ٥٠ ١٠َ ٦٠ًمنطقه نجف آباد بین طول جغرافیایي 

 ١٠ه و در زحـو ایـن  متـر واقـع در جنـوب غربـي      ٣٤٥٠وه بـا ارتفـاعي بـالغ بـر     این منطقه از ارتفاعات داالن کـ .  است

کیلـومتري غـرب    ٥/٢١کیلومتر تا حـدود   ٨١دامنه شروع شده و با جهتي شرقي به طول شهر کیلومتري جنوب شرقي 

، خمینـي   رجـان دهق و از شرق به فالو, ه علویجه زنجف آباد از شمال به زیر حو شهر.  شهر اصفهان ادامه پیدا مي کند

ه لنجانـات محـدود مـي گـردد و بـین دو رشـته       زه فریدن و داران و از جنوب زیر حـو زشهر و اصفهان و از غرب زیر حو

.  اسـت  کیلـومتر مربـع   ٤١٦٣وسـعت منطقـه   . کوههاي شمالي و شمال غربي و جنوب و جنـوب غربـي محـدود اسـت    

پیش کوههاي داخلي زاگرس که متعلق به دوران سـوم   شهرستان نجف آباد بر گستره دشتي در محصوره فرسایش یافته

.  ، شرق فریـدن و غـرب اصـفهان واقـع شـده اسـت       ، شمال لنجان در جنوب خوانسار و میمه . زمین شناسي مي باشد

 ٦٣٥متر از سطح اصفهان بلند تـر اسـت و حـدود     ٨٢متر مي باشد که  ١٦٥٥ارتفاع متوسط آن از سطح دریا در حدود 

  )٣١:١٣٦٧پاپلی یزدی،(. هستاني فریدن پایین تر استمتر از سطح کو

 نجف آباد تاریخچه
در دوره صـفوی شـهر نجـف    .کیلومتری غرب شهر اصفهان تاسیس شده است  ٣٠این شهر در زمان شاه عباس صفوی در 

وی نقـل شـده کـه شـاه عبـاس صـف      .آباد با طرح شیخ بهایی و به پیشنهاد او به عنوان یک شهر جدید احداث شـده اسـت  

بـا تـدبیر   .اختصاص داد و تصمیم به ارسال آن به شهر نجف گرفـت ) ع(مقداری پول و جواهرات جهت مقبره حضرت علی 

شیخ بهایی از خروج این ذخایر از ایران جلوگیری شد و به کمک آن بنیان شهر جدیدی به نام نجف آبادگـذارده شـدو در   

جمعیــت مــردم ایــن شهرســتان در . ان درآمــدشمســی طبــق تصــویب وزارت کشــور بــه صــورت شهرســت  ١٣٣٧ســال 

هـای دوقلـو   از آثار باستانی این شهر میتوان برج . نفر،زبان گفتاری آنها فارسی و مذهبشان شیعه می باشد ٣٠٠٢٨٨حدود

اقتصـاد  .را نـام بـرد   . . .، هفت برج خارون ، پنگ خانه ، عصارخانه ها، خانه های تاریخی مهرپرور ، نوریان و لطفـی و   صفا

لیکن امروزه با تاسیس شهرک های صنعتی متعدد در حاشیه شهر .ین شهر برپایه کشاورزی،تجاری و دامداری بوده است ا

دقیقـه شـمالی عـرض از     ٣٨درجه و  ٣٢شهرستان نجف آباد در موقعیت جغرافیایی . تبدیل به اقتصاد صنعتی شده است 

کیلـومتر از   ٢٨٥٠این شهر بـا مسـاحت   . گرینویچ قرار دارد دقیقه شرقی طول از نصف النهار ٢١درجه و  ٥١خط استوا و 

شمال به شهرستان شاهین شهر و میمه و از شرق بـه شهرسـتانهای اصـفهان و خمینـی شـهر ، از جنـوب بـه شهرسـتان         
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بخش مرکزی و مهردشت  ٢این شهرستان دارای .فالورجان و از غرب به شهرستانهای تیران و کرون و فریدن محدود است

-هسـنیجه -روستا به نامهای حسین آباد ١٦و علویجه و -دهق-جوزدان-گلدشت-کهریزسنگ-هر به نامهای نجف آبادش ٦و 

-حاجی آباد-فیلور-جالل آباد-رحمت آباد-مزرعه جنت آباد-مزرعه کوه لطف-دماب-خیرآباد-گلدره-علی آباد-خونداب -اشن

امیرآبادو یزدانشهر می باشند کـه تمـامی منـاطق ذکـر     -ادفیروز آب-شهرک به نامهای ویالشهر ٤نهضت آباد و همت آباد و 

   .شهر نجف آباد هم مرکز شهرستان می باشد.شده تابع شهر نجف آباد می باشند

فقـط شـهر نجـف آبـاد اصـفهان را از ایـن جهـت        در وصف نجف آباد چنین مـی گویـد   روح ملتها در کتاب آندره زیگفرید

ر مي کردم شهرداري نجف آباد شهر قدیم را یك سره کوبیده و خیابان کشي و مستثني دیدم، اول دفعه که آنجا رفتم تصو

کوچه بندي تازه منظمي کرده است ، بسیار متعجب شدم که چه شانسي مساجد نسبتا با روح و میدانهاي مشجر مصـفاي  

از آنهـا بریـده یـا پریـده نشـده      خیابانهاي احداثي یا موازي آنها قرار گرفته اندهچ گوشه اي ) بِر( انجا داشته اند که تصادفا

وجه تازه و مربوط بـه دوران اخیـر    ولي پس از مختصر گردشي در شهر معلوم شده که شهر سازي نجف آباد به هیچ. است

  . نیســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

شهري است که در زمان شاه عباس به دستور ونقشه شیخ بهایي به عنوان قورخانه ساخته اند و از کارگران اسـلحه سـازي   

ــده  ــکون گردیــــــــــــــــــــــــــــــــ ــتمســــــــــــــــــــــــــــــــ   . اســــــــــــــــــــــــــــــــ

مي گفتند که دکانهاي چاقو سازي وکارد وچنگالهاي معروف فعلي نجف آباداز بقایاي آن ایام اند نجف آباد تنها محلـي یـا   

یکي از محلهاي نادري است که چون به منظور خاص و طبق نقشه عمومي با فکر واحد بوجـود آمـده اسـت داراي نظـام و     

  . قائده اي است

 نجف آباد قدیمي بازار
 کاروانسـرا  ود و بـازار  راسـته  و اصلی ، یـک بازارچـه  بازار یک از که نجف آباد شهر کاروانسراهاي و سنتي بازار عةمجمو

 فروشـي  خـرده  و فروشي عمده صورت دو به که اند شده ساخته قاجاریه دورة معماري سبك با اکثرًا است، شده تشکیل
 راسـته  از یك هر گذشته، در .است شده گنجانده چایخانه، و زورخانه حمام، مسجد، نظیر تأسیساتي و کنند مي فعالیت

 شده تغییر دستخوش حدودي تا امروزه ویژگي، این اما .اند داشته اختصاص خاص کاالي یك عرضة به کاروانسراها و ها
 تولیـدي  کارگـاه  فـروش،  محـل  بـر  عـالوه  دیگـر  برخـي  اما .مشغولند کاال توزیع و عرضه به صرفًا ها مغازه بعضي در و

 ).81:1380 فاطمي،( سازخانه حلبي و چاقوسازان مانند اند؛ بوده نیز صنعتگران
 قنادهـا،  ،زرگرهـا   ،و مسجد بـازار   جامع مسجد هاي راسته می توان به نجف آباد بازار در موجود هاي راسته مجموع از

 دل، زنـده (می توان اشـاره کـرد  ... لی ها و نمدما و ها خانه حالج دوزها، پارچه ها، خانه صحاف سازها، چاقو ،پینه دوزها
1376:60.( 
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 اسـت  آمده پدید شطرنجي معابر و ها راسته فرهنگي، -مذهبي عناصر سراها، همایش از نجف آباد بازار بندي استخوان
 رونـق  از دوره یـك  بـا  مصادف قاجار دوران اواخر .استو شرق به غرب  جنوب به شمال از آن عمدة محورهاي جهت که

 . شدند تبدیل جدید تجاري مراکز به بازار مجاور مسکوني بخشهاي سبب همین به .بود نجف آباد در تجارت نیافت
 ١٧اطراف مانند خیابان شریعتی ، خیابـان امـام ، خیابـان     خیابانهاي به بازار جدید، خیابانهاي احداث با پهلوي دوران در

 .کردند مشکل دچار را آن ارتباطي شبکه زار،با روي از گذر با خیابانهاگسترش یافت ... شهریور و 
بـاغ  (  مرکزي میدان نیز و )شهریور ١٧-قدس -شریعتی–امام  –منتظری (های  خیابان طریق از بازار به دسترسي امروزه

 کیفیـت  از کـه  گیـرد  مـي  صـورت  فرعـي  و اصـلي  هاي شاخه وسیلة به نیز داخلي ارتباط .شود مي تأمین شهر) ملی 
 ).1378:٥٦ فرزانه،(. رنیستندبرخوردا مطلوبي

 نجف آباد بازار مراکز گردشگری در
 هـاي  جاذبه و آثار وجود آن عمده دلیل .آید حساب به ایران گردشگري هاي قطب از یکي می تواند به عنواننجف آباد

 :از عبارتند آنهادر بازار سنتی شهر وجود دارند که از برخي که است آن در فراوان فرهنگي و تاریخي
قدمت بیشتر آنها به دوران قاجار و قبـل از آن و تعـدادی هـم    . به حدود بیست مورد می رسد  که اروانسراهای نجف آبادک

) رضـا (از این تعداد تنها دو کاروانسرای حاج حیدر جانی و کاروانسرای فتحعلی خان یاور .به دوره پهلوی اول باز می گردد 

  .برجای مانده است 

هر حجره به یک نفر تـاجر عمـده فـروش ، کـه     . م پاساژ و عمده فروشی های امروزی را داشتند تیمچه ها در گذشته حک

غالبـًا از  .حجـره ، محـل نشسـتن صـاخب آن بـود     . سرشناس و ثروتمند و مورد اطمینان بودند ، تعلق داشـت غالبًا افرادی 

معامله ای سر مـی گرفتـه ، جـنس از انبـار     اجناس مورد معامله نمونه و مستوره ای در آنجا به چشم می خورد و آنگاه که 

. . . مانند تیمچه تدین ، نوریان، معینـی، حیـدرجانی، سـبحانی، ایـزدی، راسـتی و بـارفروش و       .تحویل خریدار می گردید

  ) ٢٦٦:  ١٣٩٣خلیلی ،.(

سـاخته شـده   عصارخانه آقا بزرگ نجف آباد از اولین مراکز اقتصادی و تجاری است که پس از رونق و گسترش ایـن شـهر   

مترمربع در چهارراه بازار گوشه جنوب غربـی آن واقـع شـده اسـت      ٥٠٠این بنای معظم خشتی با مساحتی حدود . است 

هجری قمری توسط شخصی به نام آ سید محمد اصفهانی به همراه مسجد بازار نجف آبـاد سـاخته    ١٠٩٤این بنا در سال .

به خـط زیبـای نسـتعلیق توسـط آ سـید محمـد اصـفهانی        " القلم  ن و" روی سنگ بزرگ و معروف عصارخانه سوره .شد 

 )٢٨٤:  ١٣٩٣خلیلی،.(نوشته و کندکاری شده است 
که قدمت آن به اواخر قاجار برمی گردد این خانه تاریخی که در خیابان امـام  خانه تاریخی مهرپرور  یا موزه مردم شناسی 

  . موزه مردم شناسی شهر تبدیل شده است قرار دارد امروز ه با تغییر کاربری تبدیل به اولین 

با تغییر کاربری تبدیل به خانـه   واقع در خیابان قدس شرقی )خانه تاریخی نوریان ( مکتب خانه خواجه نصیرالدین طوسی

  .علوم و فن آموز شده است 
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بـا توجـه   .می رسد  ه قدمت همه آنها به اواخر قاجارکمدرسه شیخ ریاضی وق ،سمسجد چهار، ) کوچه شاه ( مسجد ارشاد 

  .به تعدد مراکز گردشگری در بازار  سنتی شهر می توان بازار را به عنوان یک برند جهت شهر نجف آباد  معرفی نمود

 بازارسنتی شهر  مشکالت
 شهر سوم حتي و دوم هاي رینگ در مدرن بازار توسعه و شهر کالبدي رشد پي در شهر با بازار ارتباط شدن ضعیف 1-

 بـازار  بـه  منتهـي  بـه  اصلي خیابان شش به شخصي خودروهاي ورود امکان عدم و شهر مرکزي بخش نگینس ترافیك و
 شهر
 ازدحـام  علـت  به بازار داخل معابر در پیاده و سواره هاي حرکت در مرج و هرج و آشفتگي ها حرکت در بساماني نا 2-

 موتوري نقلیه وسائل برخي ورود و زمستان فصل در ویژه به سازي کف نامناسب کیفیت معابر، بودن عرض کم جمعیت،
 .اندازد مي مخاطره به نیز را پیاده امنیت معبر، بودن عرض کم با که پیاده معابر در هم و رو سواره معابر در هم

 بازار به پیاده و سوار دسترسي محوطه فضایي توسعه امکان عدم و پارکینگ نبود 3-
 و غـذاخوري  ، مناسـب،  بهداشـتي  هـاي  سـرویس  نبود استراحت، و سبز فضاي وجود عدم .جنبي خدمات نارسایي 4-

 .رفاهي دیگرخدمات
 .بازار محیط در معتادان بعضًا و بیکاران تجمع 5-
 و زده شـتاب  هـاي  نوسـازي  و ارزش فاقد هاي مرمت انجام بازار، ارزش واجد ابنیه نگهداري و حفظ به توجهي بي 6-

 .دنجف آبا اقلیم گرم و خشک با نامناسب
 ارتبـاط  قطـع  و مجاور هاي زمین به اي دایره پیوند ایجاد و شهر نقشه ترسیم از پس تاریخي عناصر با ارتباط قطع 7-

 .پیاده دسترسي جاي به سواره دسترسي ایجاد و مسکوني هاي کاربري فاصله با بازار پیوند
 ظرفیت نداشتن و اشغال سطح بردن باال و شهر مرکزي بخش در آپارتماني و مرتبه بلند مسکوني هاي واحد احداث 8-

 .پیاده و خودرو عبور تداخل و مسکوني و تجاري هاي کاربري تراکم با محیطي
 در شـهري  گردشـگري  سـهم  کـه  اسـت  مهـم  موضـوع  ایـن  دریافت توان مي گرفته صورت هاي بررسي از آنچه نتیجه

 بـر  گـواهي  خود فرهنگي گردشگران باالي سهم و فرهنگي و تاریخي ابنیه وجود و بوده باال بسیار نجف آباد گردشگري
 گردشـگر  جـذب  بـر  گذار تاثیر و موثر عناصر از یکي معماري و ،تقریحي اقتصادي هاي جنبه با بازار لذا .مدعاست این

 روز یـك  از بـیش  حضـور  .گیـرد  قـرار  توجـه  مـورد  مختلـف  ابعـاد  در مي بایست که گردد مي محسوب نجف آباد شهر
 بیـانگر  حاضـر،  پـژوهش  هـاي  یافته اساس بر آنها توسط بازار به بار سه از بیش مراجعه و نجف آباد شهر در گردشگران

  برداري بهره و شهري گردشگري توسعه به کاران اندر دست توجه بیشتر چه هر لزوم
 جهت بررسی نقش بازار سنتی نجف آباد به عنوان یک برند در جذب گردشگر SWOTمدل  

  منبع مطالعات محقق SWOTام تحلیل عوامل داخلی بر اساس مدل نظ ٥ – ٥جدول شماره 
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  وزنی مقیاس  وزن  مقیاس  منبع مطالعات محقق Swotمدل ارزیابی 

عوامـــل 

  داخلی

  نقاط قوت

مکتـب خانـه    -موزه مردم شناسی/ وجود ابنیه تاریخی متعدد

  ...خواجه نصیرالدین طوسی و 
٠.٢  ٤  ٠.٠٥  

ــه گردشــگری و سیا  ســت گــذاری در زمینــه توجــه بیشــتر ب

  گردشگری
٠.١٥  ٣  ٠.٠٥  

  ٠.١٦  ٤  ٠.٠٤  تغییر کاربری های سنتی به کاربری های جدید 

  ٠.١٢  ٣  ٠.٠٤  گسترش بازار در تمامی جهات

  ٠.١٥  ٣  ٠.٠٥  ایجاد اشتغال جدید

  ٠.١٥  ٣  ٠.٠٥  قرارگرفتن در مرکز شهر

  ٠.١٢  ٣  ٠.٠٤  رفاهی –ایجاد امکانات خدماتی 

  نقاط ضعف

  ٠.٠٩  ٣  ٠.٠٣  کمبود پارکینگ

  ٠.٢  ٤  ٠.٠٥  کم بودن عرض معابر و دسترسي ها

بال تکلیف بودن وسعت زیـادي  از بناهـاي مخروبـه در بافـت     

  بافت فرسودگی
٠.١٦  ٤  ٠.٠٤  

  ٠.٠٤  ٢  ٠.٠٢  عدم اعمال کامل قوانین مصوب

  ٠.١  ٢  ٠.٠٥  عدم هماهنگي کامل میان ارگان هاي مختلف

  ٠.٠٦  ٣  ٠.٠٢  لوهای راهنما در بافت داخلی بازارعدم وجود تاب

عوامـــل 

  خارجی

  فرصت ها

  ٠.٢  ٤  ٠.٠٥  تبدیل عصارخانه های موجود در بازار به برندشهر نجف آباد

وجود خانه های تاریخی متعدد و تبدیل آنهـا بـه مـوزه هـایی     

  تحت عنوان زندگی جدید
٠.١٢  ٣  ٠.٠٤  

  ٠.٠٦  ٢  ٠.٠٣  آثار ملی ثبت آثار وسط اداره میراث به عنوان

  ٠.١٥  ٣  ٠.٠٥  گذار سرمایه جذب

  ٠.١٥  ٣  ٠.٠٥  توریسم جذب جهت تاریخی مراکز وجود

  ٠.٠٦  ٣  ٠.٠٢  اجتماعی موازین کلی بهبود

  ٠.٠٩  ٣  ٠.٠٣  مناسب درآمد منابع ایجاد
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بیشتر است مبین آن اسـت کـه بایـد از     ٣در بررسی و تحلیل جدول باال نتیجه می گیریم چون مقیاس های وزنی از عدد 

استراتژی تدافعی استفاده نمود ، قوت ها را افزایش داده ، ضعف ها با توجه به قوت ها  کاهش داده و میزان تهدیدها را بـا  

افزایش فرصت هاکاهش داد؛ و همچنین نتیجه می گیریم که گزینه هایی که دارای وزن بیشتر و رتبه پایین تری هسـتند  

بـر  . در اولویت برنامه ریزی قرار گیرند و از نقاط قوت و فرصت ها برای رفع نقـاط ضـعف و تهدیـدها اسـتفاده کنـیم       باید

راهبردها و راهکارهای ساماندهی بازار سنتی شهر نجف آباد و نقش آن به عنوان یک برنـد    SWOTاساس الگوی تحلیلی 

  .در گردشگری استراتژی تدافعی می باشد 

  روش پژوهش 

چون بنـا بـراین بـود کـه از ضـرایب همبسـتگی در ایـن پـژوهش         . انجام شد  sample powerنمونه گیری با نرم افزار 

می دانیم هرچه ایـن ضـریب را کمتـر قـرار دهـیم      . دادیم ١٥/٠ضریب همبستگی پیشنهادی به نرم افزار را . استفاده شود

 ٣درصـد،   ١نـرم افـزار تعـداد نمونـه را بـا خطاهـای       . اهد شدمیزان نمونه ای که نرم افزار محاسبه خواهد کرد بیشتر خو

درصـد،   ٨٠درصد در نظر گرفته ایم، یعنی توان  ٢٠از آنجایی که خطای نوع دوم را . درصد محاسبه نموده است ٥درصد، 

میـزان  . مدرصد انتخاب نمودی ٥سناریوهای مختلفی را پیش رو داشتیم، که با توجه به امکانات محدود خطای نوع اول را 

  .نفر شد ٢٧٠نمونه در این حالت برابر با 

 

 

  تهدیدها

  ٠.١٢  ٣  ٠.٠٤  فرسودگی بناهای داخل بافت

  ٠.٢  ٤  ٠.٠٥  بافت عدم توجه به ابنیه تاریخی داخل

  ٠.١  ٢  ٠.٠٥  گسترش ترافیک و آلودگیهای ناشی از آن در داخل بازار

  
  ٠.٠٩  ٣  ٠.٠٣  تملک خصوصی بناها

  ٠.٠٩  ٣  ٠.٠٣  عدم ثبت بناها توسط اداره میراث به علت ازدیاد ثبت

  ٣.١٦    ١  جمع
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  نتایج پژوهش

متغیرهـای مسـتقل را هـم در    . متغیر وابسته در این پژوهش برند سازی بازار نجف آباد برای مقاصد گردشگری مـی باشـد  

و وجـود پارکینـگ را    دسته اول راه های ارتباطی، عـرض معـابر و دسترسـی هـا    . چهار دسته کلی به شرح زیر قرار دادیم

دسـته سـوم امکانـات خـدماتی و     . دسته دوم تبلیغات و آگهی رسانی و وجود تابلوهای راهنمـا مـی باشـد   . شامل می شود
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همان طور که خروجی های . دسته چهارم هم به فرسودگی بناهای تاریخی بازار اشاره دارد. رفاهی است spss نشان مـی   

بـود   ٤٧/٠مبستگی برندسازی با راه های ارتباطی و عرض معابر و پارکینگ برابـر  دهد، ضریب پیرسون برای نشان دادن ه

بـود   ٥١/٠همبستگی تبلیغات و آگاهی رسانی و وجود تابلوهای راهنما بـا برندسـازی   . معنی دار است ٠/.٠١که در سطح 

سیار قوی بـا برندسـازی دارد   ارتباط ب ٧٣/٠امکانات خدماتی رفاهی هم با ضریب . معنی دار بود ٠١/٠که آن هم در سطح 

را نشـان   ٧٣/٠در نهایت هـم فرسـودگی بناهـا بـا برندسـازی، همبسـتگی       . معنی دار می باشد ٠١/٠که آن هم در سطح 

.این همبستگی هم بسیار قوی می باشد ٠١/٠میدهد که با توجه به معناداری آن در سطح   

 

همبستگی متغیرها بـا  

 برندسازی
Sig. (1-tailed) 

Pearson 
Correlation 
 ضریب پیرسون

 متغیرهای مورد نظر حجم نمونه

 راه هاي ارتباطي  476. 000. قابل قبول

 تبلیغات و آگهي رساني  513. 000. قابل قبول

 امکانات خدماتي و رفاهي  736. 000. قابل قبول

 فرسودگي بناها  ٧32. 000. قابل قبول

 حجم نمونه 283   قابل قبول

 
  پیشنهادات

 :گردد مي توصیه ذیل پیشنهادات مهم هدف این به رسیدن براي که است آن نتایج و عواید از تربیش
 نجف آباد گردشگري توسعه در اولویت داراي برنامه یك بعنوان شهري گردشگري گرفتن قرار 1-
 سنتي بازار به منتي معابر خصوصا شهر سطح ترافیك و معابر وضعیت اصالح 2-
 ایـام  در واسـالمي  ایرانـي  بـازار  معمـاري  سـبك  از بازدید منظور به گردشگران و عالقمندان حضور براي ریزي برنامه 3-

 معماري و شهرسازي تخصص داراي راهنماي با تعطیل
 سـرویس  وسـطح  شـهر  مرکـزي  بخـش  ترافیکي جریان و شبکه مطالعه با مسافر انتقال و نقل هاي سوار پارك ایجاد 4-

 معابر
 طـول  در مردم مدني زندگي سبك کننده بیان و شهر شناسنامه بعنوان بازار بخش هویت تاریخ و معماري از صیانت 5-

 تاریخ
 بازار کسبه خود توسط معبر سد از گیري جلو و بازار محوطه از فروشان دست آوري جمع 6-
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 بهداشـتي  کزمرا کنترل تحت مناسب هاي فروشي اغذیه و بهداشتي سرویس همانند جانبي نیاز مورد خدمات ایجاد 7-

 شهر
 بازار معماري و بافت بازسازي 8-
 داالن یـك  ایجـاد  و گردشـگري  توسـعه  بـراي  کالبـدي  و اجتمـاعي  و تاریخي مختلف هاي جنبه و بازار بهتر معرفي 9-

 شهر فرهنگي و تاریخي هاي جاذبه و عناصر با بازار پیوند ایجاد در گردشگري
  بازارشهر پیراموني و مرکزي بخش در مرتبه بلند يمسکون ساز و ساخت کردن ممنوع و جلوگیري 10-

  بازسازي یا و نوسازي عنوان تحت بازار پیرامون و جداره در بخش هویت عناصر تخریب از جلوگیري 11

  آنان توجه مورد محصوالت کیفیت و کمیت تقویت و گردشگران خرید عالئق مطالعه و بررسي 12-

 منابع
  1382.فرهنگي، تولیدات و انتشارات آموزش، کل اداره تهران، ، هنگيفر میراث سیماي پروین، ابراهیمي، .١

بررسي ابعاد ارزش ویژه برند وعملکـرد بانکهـاي کشـور در خصـوص فـروش کارتهـاي الکترونیکـي، پایـان نامـه           .٢

  .گرایش بازاریابي داخلي، دانشگاه تهران وفانژاد،سعید-کارشناسي ارشد، مدیریت بازرگاني

ارشد مدیریت بازاریابي، دانشگاه اصفهان سید جوادین، سید رضا، امیني، علیرضا و امینـي،  پایان نامه کارشناسي  .٣

  زهرا ارزیابي

 1388 دانش، سروش تهران، ، چهاردهم ،چاپ ایران اسالمي معماري با آشنایي ، کریم محمد پیرنیا، .٤
 1390 ،نجف آباد واحد اسالمي آزاد دانشگاه دانشگاهي، درون طرح محمد، رحماني، .٥
 1376 ایرانگردان، نشر تهران، ایرانگردي، جامع راهنماي مجموعه حسن، دل، زنده .٦
 1385 فرهنگي، هاي پژوهش دفتر ایران، تاریخي هاي بافت در شهري فضاهاي ،حسین، زاده سلطان .٧
سـنجش ارزش ویـژه برنــد و رابطـه آن بــا تصـم یــم گیـري و رفتـار خریــد مشـتریان، پایــان نامـه کارشناســي          .٨

  اجرایي،گرایش بازاریابي، دانشگاه تهران ارشد،مدیریت

 1378 ،(نجف آباد بازار)شهر کهن کالبد معماري، ارشد کارشناسي نامة پایان فرهاد، فرزانه، .٩
 انسـاني  علـوم  کتب تدوین و مطالعه سازمان اسالمي، دورة در ایران معماري و هنر تاریخ یوسف، محمد کیاني، .١٠

 1377 اول، چاپ ،(سمت) دانشگاهي
  1380.اول، چاپ جهانگردي، و ایرانگردي سازمان ، گردشگري سیماي ابوالحسن، سید فاطمي، .١١

 1374 اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات اول، ،چاپ تهران ایران، هاي پایتخت یوسف، کیاني، .١٢
  .، تهران  ، انتشارات شهرداري تهران ، شهر همچون چشم انداز )١٣٧٦(، ، فرشاد  نوریان .١٣

 شـهر  در اجتماعی سرمایه با آن رابطه و شهروندان زندگی اصغرپور،احمدرضا،صفا،شیما،کرمانی،مهدی،کیفیتنوغانی،محسن، .١٤

  ٩پنجم، ،سال١٣٨٨مشهد، فردوسی دانشگاه اجتماعی علوم مجله مشهد،
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 کارشناسي دوره نامه پایان ایراني، شهرهاي در بازار ساختاري و فضایي نظام تحلیل بررسي محدثه، مسگریان، .١٥
 .نجف آباد واحد آزاد دانشگاه معماري، رشته

 علـم  انتشـارات  تهـران،  درایـران،  شـهري  ریـزي  برنامـه  نظام ویژگیهاي بر تحلیلي ناصر، دهاقاني، مشهدیزاده .١٦
 1378 سوم، وصنعت،چاپ

  . ٩و  ٨شماره ، ماهنامه پیام سبز ، ، اثاثه شهری  سارا، هادوی  .١٧

 ١٥و١٤، ص )١٣٧٩نشر آوای نور، : نتهرا(هدایت الله ستوده، آسیب شناسی اجتماعی،  .١٨
 ١٣٦٤همایی ، جالل الدین ، دیوان سنا ، موسسه نشر هما ، تهران ، .١٩
 ١٣٦٨هنریش بروگش ، سفری به دربار سلطان صاحبقران،ترجمه مهندس کردبچه ، چاپ دوم ،موسسه اطالعات تهران، .٢٠
  لمی استانداری مازندرانویژه نامه ع  بررسی علل افزایش سن ازدواج،) ١٣٨٨(هیول ،مک دونالد    .٢١
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