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چکیده

مناظــر فرهنگــی از انــواع میــراث بــا ارزش بــری اســت کــه  در ســطح جهانــی بــا توجهــات نوینــی روبــرو شــده اند. 
مطالعــات ايــن مقالــه، بــا ديــدگاه ســاماندهی منظــر فرهنگــی- طبيعــی بــرج قابــوس، بــه مطالعــۀ يکــی از صــد منظــر  
ــتان  ــتان، شهرس ــتان گلس ــع در اس ــوس، واق ــرج قاب ــگری، ب ــدار گردش ــعۀ پاي ــا و توس ــدف احي ــا ه ــران ب ــگفت انگيز اي ش
ــدار از  ــه توســعۀ پای ــا توجــه ب ــردازد. حفاظــت از مناظــر فرهنگــی- طبیعــی ب ــی می پ ــۀ مطالعات ــوان منون ــه عن ــد ب گنب
یــک ســو و کمــک بــه تــداوم ارزش هــای زیبایی شناســانه و تاریــخ نگارانــه در مناظــر از ســوی دیگــر، یافــن راهکار هــای 
ــی  ــظ و بازمنای ــیوه های حف ــان ش ــروزه در می ــد. ام ــر می گردان ــی را اجتناب ناپذی ــر فرهنگ ــوص مناظ ــی در خص حفاظت
ــی اجتامعــی  ــان زندگ ــه جری ــدن آن هــا ب ــه منظــور بازگردان ــا ب ــری از طــرح احی بناهــا و محوطه هــای تاریخــی، بهره گی
مــردم، بســیار گســرش یافتــه اســت. یکــی از مهم تریــن و اصلی تریــن بخش هــای ایــن کار، اعطــای کاربــری متناســب بــا 
ــه ویژگی هــا و رشایــط خــاص  ــا توجــه ب ــن ســوال مطــرح می گــردد کــه ب هویــت محوطه هــای تاریخــی اســت. حــال ای
هــر محوطــۀ تاریخــی رونــد اعطــای کاربــری جدیــد و انطبــاق فعالیت هــای انســانی بــا آن از چــه طریقــی شناســایی و 
پیاده ســازی می شــود. رویکــرد اصلــی در ایــن تحقیــق، پژوهــش مــوردی اســت کــه در آن بــا بهره گیــری از روش تفســیری 
تاریخــی بــه جمــع آوری داده هــای ارزشــمند بــرای شــناخت بهــر محوطــۀ تاریخــی بــرج قابــوس و توانایی هــای بالقــوه 
آن اقــدام شــود. حفاظــت و مرمــت منظــر بــرج قابــوس بــا هــدف تقويــت كيفيــت و زيبايــی منظــر از طرفــی می توانــد 
ــد و از ديگــر ســو، بنيادهــای اقتصــادی و گردشــگری  ــه كمــك كن ــای زيرســاخت های طبيعــی و فرهنگــی منطق ــه احي ب
آن را در چارچــوب توســعۀ پايــدار تقويــت كنــد. از ايــن رهگــذر پژوهــش در راســتای انجــام مطالعــات و طــرح ديــدگاه 
مرمــت منظــر طبيعــی - تاريخــی منطقــه بــه منظــور احيــا و بازســازی آن رضوری بــه نظــر می رســد. احيــا، حفاظــت و 
تقويــت منظــر فرهنگــی و تاريخــی محوطــه بــه عنــوان گامــی مهــم و اقدامــی اساســی در احيــا و مرمــت منظــر ســايت 
قلمــداد می شــود. دســتيابی بــه اهــداف توســعۀ پايــدار و توجــه بــه چشــم انداز پايــدار منطقــه در آينــده، جــزء اصلــی و 
جدايی ناپذيــر ديدگاه هــای جامــع و امــروزی در هــر طــرح مرمــت منظــر اســت.  هــدف ایــن تحقیــق، مشــخص کــردن 
ــرای  ــه ب ــت ک ــه اس ــای منطق ــم و نیازه ــی، اقلی ــگ بوم ــا فرهن ــر ب ــی تطبیق پذی ــا و برنامه های ــا و فعاليت ه عملکرده
گردشــگران در نظــر گرفتــه شــوند و بــا دخالــت محــدود در منظــر بــرج و افزايــش کيفيــت ارائــۀ خدمــات، همــراه گــردد. 
توجــه بــه پايــداری در توســعه، انعطــاف پذيــری، فراهــم آوردن بســری مناســب بــرای مشــارکت مــردم نیــز، مدنظــر قــرار 
ــن  ــه ای و همچنی ــات کتابخان ــی در بســری از مطالع ــی ـ تحلیل ــق توصیف ــن پژوهــش از روش تحقی ــه اســت. در ای گرفت

مشــاهدات میدانــی متعــدد، بهره گیــری شــده اســت.
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1- مقدمه

در هــر نقطــه از جهــان طبيعــت و فرهنــگ ارتباطــی منحــر بــه فــرد دارنــد کــه ایــن ارتبــاط تحت تاثیــر 
ــامت  ــد راه گشــای  تصمي ــن تفاوت هــا می توان ــه اي ــه طبیعــت اســت. توجهــی خــاص ب ــگ  ب نگــرش هــر فرهن
ــای  ــم ويژگی ه ــود )Dailoo & Pannekoek, 2008 (. علی رغ ــی ش ــر فرهنگ ــت از مناظ ــرای محافظ ــب ب مناس
بســيار منحــر بــه فــرد محوطه هــای تاريخــی و طبيعــی بــه عنــوان منظــر فرهنگــی، در حراســت و معرفــی ملــی 
و جهانــی آنهــا كــم كاری شــده اســت. از آن جــا كــه محوطه هــای مرياثــی در كشــورمان بســيار اندكنــد و محوطــۀ 
ــن  ــدف اي ــت. ه ــی اس ــی و طبيع ــاوت تاريخ ــای متف ــوس، دارای اليه ه ــرج قاب ــۀ ب ــی محوط ــی و طبیع تاريخ
تحقيــق، ســاماندهی ایــن منظــر بــا اعطــای کاربــری در جهــت جــذب و خدمات دهــی بــه گردشــگران داخلــی و 

خارجــی اســت تــا گامــی كوچــك در جهــت توجــه بيشــر بــه ايــن بنــای باشــکوه، برداشــته شــود.

همــواره چگونگــی حفاظــت از ارزش هــای  فرهنگــی و طبیعــی توامــان در اقصــی نقــاط جهــان كــه دارای 
ويژگی هــای طبيعــی و فرهنگــی هســتند مــورد بحــث و کنــکاش بــوده اســت. هــر چنــد طبیعــت و فرهنــگ دو 
مفهــوم وابســته بــه یکدیگــر هســتند ولــی معمــوال يكــی از ارزش هــا مهم تــر قلمــداد می شــود. می تــوان  اذعــان 
داشــت کــه كــه تنهــا بــا درك تاثــري طبيعــت و فرهنــگ و انعــكاس آن در قوانــن و مقــررات اســت كــه مناظــر 

فرهنگــی بــه گونــه ای كامــل حفاظــت می شــوند.

در  بــر  توســط  کــه  جهــت  آن  از  هســتند  فرهنگــی  منظــر  مجموعــۀ  زيــر  تاريخــی  مناظــر 
فرهنگــی  منظــر  مرمــت  بــرای  كــه  راهكارهايــی  بنابرایــن  شــده اند.  ســاخته  طبيعــت  بــا  تعامــل 
نگهــداری  و  لــزوم حفــظ  اســت.  نيــز  تاريخــی  منظــر  مرمــت  بــرای  تعميــم  قابــل  می شــود  اســتفاده 
نســل های  لــذت  و  اســتفاده  و  آمــوزش  بــرای  فرهنگــی  عرصه هــای  عنــوان  بــه  تاريخــی  مناظــر 
حفاظــت5 و  نگهــداری  و  ارزش گــذاری4  تحليــل3،  مستندســازی2،  شــناخت1،  اســت.  انکارناپذیــر   ديگــر 
منظــر«6 »تدابــري  مبنــای  بــر  محوطه هــا  ايــن  در  توســعه  كــه  می شــود  ســبب  فرهنگــی  مناظــر  از    

.)ASLA, 2001( اتخاذ شده برای سايت صورت بگريد 

ــت  ــگ اســت. مدیری ــخ و فرهن ــزه ای از طبيعــت، تاري ــوس منایانگــر آمي ــل قاب منظــر تاريخــی- طبيعــی مي
گردشــگری پایــدار می توانــد در عیــن جلــب رضایــت ذینفعــان، موجبــات کمریــن آســیب را در اســتفاده از منابــع 
Luekveerawatta- ــدگان گــردد  ــرای آین ــراث فرهنگــی ب )طبیعــی و فرهنگــی فراهــم آورد و موجــب حفــظ می

na, 2012(.  ایــن مطالعــه، طــرح مدیریــت گردشــگری و برنامــه حفاظتــی را بــرای ترویــج گردشــگری و حفــظ 
ــا تاکیــد بــر تقويــت كيفيــت و  هرنهــای فرهنگــی پیشــنهاد کــرده اســت. احيــا و مرمــت منظــر ميــل قابــوس ب
زيبايــی منظــر می توانــد منجــر بــه احيــای زيرســاخت های طبيعــی و فرهنگــی  و همچنیــن تقویــت بنيادهــای 
ــا شناســایی  ــه ســعی دارد ب ــن مقال ــن راســتا ای ــدار شــود. در همی ــۀ توســعۀ پاي ــر پای اقتصــادی و گردشــگری ب
ــر  ــت از منظ ــت حفاظ ــی جه ــگری، راهکارهای ــت گردش ــا صنع ــاط آن ب ــف ارتب ــی و کش ــر فرهنگ ــوم منظ مفه

فرهنگــی ارائــه دهــد.

2- پیشینۀ پژوهش

ــر  ــردم ب ــای فرهنگــی م ــی، ردپ ــر رسچشــمه ها، ســبک زندگ ــی و روايت گ ــرياث همگان "مناظــر فرهنگــي م
ــد. مناظــر فرهنگــی مخــازن  ــن و مراحــل پيرفــت يــك رسزمــن هســتند کــه قابلیــت توســعه دارن فــرم رسزمی
زنــدۀ ژن بــرای محصــوالت غذايــی آينــده اســت. ايــن مناطــق محــل زندگــی آدميــان بومــی و جوامــع محلــی و 
نيــز رسشــار از گوناگونــی فرهنگــی و ارزش هــای ناملمــوس هســتند، کــه بايســتی بــه طــور کامــل بــرای آينــده ای 

  .)Unesco, WHC, 2004( "ــدار حفــظ شــوند پاي

ــی  ــرياث جهان ــز م ــث مرک ــورد بح ــوع م ــادی موض ــال 1972 مي ــی از س ــی و طبيع ــرياث فرهنگ ــالۀ م مس
بــوده اســت. در شــانزدهمن نشســت کميتــه مــرياث جهانــی در ســانتافی7، نيومکزيکــو در ســال 1992 ميــادی، 
ــتور  ــی، در دس ــر فرهنگ ــت و ذات مناظ ــارۀ ماهي ــث درب ــال ها بح ــس از س ــخصی پ ــع و مش ــته بندی قاط دس
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ــرای تشــخيص و حفاظــت ازمناظــر  ــی ب ــی بن امللل ــن دســتورالعمل قانون ــه اول ــن عهدنام ــت و اي ــرار گرف کار ق
فرهنگــی بــه شــامر مــی رود. ايــن مبحــث نــو بــر تعامــل ميــان طبيعــت و فرهنــگ متمرکــز بــوده و در هــامن 
زمــان بــه طــور بســيار نزديکــی بــه روش هــای زندگــی بومــی مربــوط بــوده اســت. ایــن مبحــث بــرای يونســکو و 
کميتــه مــرياث جهانــی رويکــردی جديــد و پیرفتــه، بيانگــر موفقيتــی در کمــک بــه توســعه پايــدار و همچنــن 

.)ICOMOS , 2007( ــود ــی ب ــای اجتامع ــث و درگريی ه مباح

فرهنــگ ايرانــی همــواره قائــل بــه احــرام و تقدیــس عنــارص طبيعــت بــوده اســت و همیــن امــر زمينه ســاز 
ــت  ــی ياف ــري طبيع ــای بی نظ ــن عرصه ه ــن رسزمی ــه از ای ــر گوش ــت. در ه ــی اس ــرنی و تاريخ ــار ه ــياری آث بس
ــی  ــب در حال ــن عرصه هــا اغل ــی اســت. اي ــار تاريخــی، هــرنی و فرهنگــی متــدن ايران ــه بسرســاز اث می شــود ک
طراحــی شــده اند کــه فاقــد نگاهــی جامــع بــه ارزش هــاي طبيعــی و تاريخــی بــوده اســت. در حالی کــه منظــر 
ــذب  ــراي ج ــبی ب ــيار مناس ــای بس ــد عرصه ه ــوده و می توانن ــاز ب ــاز و هويت س ــی تاريخ س ــر فرهنگ ــن مناظ اي
گردشــگران باشــند و در چارچــوب اصــول توســعه پايــدار، تعريــف کاربری هــا و فعاليت هــا در دامــان خــود، از 

انــزوای تاريخــی خــارج شــده و مــورد توجــه و اســتفاده مــردم قــرار گرينــد.

 3- روش تحقیق

ــق  ــات از طری ــردآوری اطاع ــت. گ ــی اس ــی تحليل ــش توصيف ــن پژوه ــه در  اي ــه کار رفت ــق ب روش تحقی
مطالعــات كتابخانــه ای بــه همــراه مشــاهدات ميدانــی بــوده اســت. در ابتــدا بــه مطالعــه و مــرور گزارش هــای 
ســازمان مــرياث فرهنگــی و متــون اســناد كتابخانــه ای در جهــت دســتيابی بــه مبانــی نظــری مرمــت منظــر در 
محوطه هــای تاريخــی- طبيعــی پرداختــه شــده اســت. بــا تحلیــل ایــن داده هــا وضعيــت گذشــته و حــال محوطــه 
ــد شــدن  ــه تایی ــاز ب ــی ني ــات ميدان ــه توســط مطالع ــات ســازمان يافت ــد اطاع ــت. تایی ــرار گرف ــورد بررســی ق م
ــه  ــند )موسس ــه روز نباش ــت ب ــن اس ــی ممك ــای هواي ــی عكس ه ــه ها و حت ــه نقش ــی ك ــا زمان ــد مخصوص دارن
ــس و  ــورت عك ــه ص ــی ب ــات ميدان ــی، 67،1385(. مطالع ــت محيط ــی زيس ــت وارزياب ــه مديري ــر و موسس منظ

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــدگان ص ــط نگارن ــل توس ــت برداری در مح يادداش

4-مبانی نظری تحقیق

بــر همــواره متایــل بــه برقــراری ارتبــاط بــا طبیعــت داشــته اســت و امــروزه ایــن نیــاز پررنگ تــر 
ــردن8 ــه ك ــع معالج ــه در واق ــر دارد ک ــتا ب ــن راس ــی در ای ــدم بزرگ ــد ق ــر می توان ــت منظ ــت. مرم ــده اس  ش

 منظــری تحقريشــده و آســيب ديده اســت. مرمــت منظــر عــاوه بــر ارتقــای كيفيــت طبيعــت بريونــی9 در زمينــۀ 
.)France,2008( طبيعــت درونــی نيــز بســيار اهميــت دارد

مرمــت منظــر می توانــد بــا طراحــی کاربری هــای متنــوع و فراهــم آوردن مکانــی بــا دامنــۀ گســرده بــرای 
کاربــران متفــاوت از جملــه کــودک و ســاملند و معلــول و کــم تــوان، اســتفادۀ پايــدار انســان از منظــری احياشــده 
و لذت بخــش را در چارچــوب ضوابــط و حريم هــا فراهــم آورد. در واقــع مرمــت منظــر بــه دنبــال آن اســت كــه 

بــا رديابــی گذشــته، حــال را درك كــرده و بــا ارائــۀ طرحــی انســانی بــه ارتقــای كيفــی منظــر بپــردازد.

مرمــت منظــر واژۀ كاملــی اســت زيــرا مرتبــۀ بااليــی از التــزام بــه فراينــد ترميــم و بهســازی در آن می گنجــد. 
در فراینــد مرمــت منظــر دامنــۀ وســيعی از اطاعــات منظــر بــه منظــور تعريــف نقــش انســان ها در شــكل دادن 
بــه منظــر بررســی می شــود. از آن جــا كــه حيطــۀ گســردۀ مرمــت منظــر شــامل حوزه هــای وســيعی از اليه هــای 
مختلــف اســت، امــروزه تعريــف جديــدی از فعاليــت مرمــت منظــر مــورد نيــاز اســت. تعامل ســامل بن انســان ها و 
محيــط ديــدگاه جــردن دربــارۀ مرمــت منظــر اســت کــه ديگــر صاحــب نظران نيــز بــا او همــراه شــدند و ايده های 

ارزشــمند آن هــا زمينــۀ قــوی تئوريكــی را در ارتبــاط بــا مرمــت منظــر گســرش داده اســت. ايــن تئوری هــا، امــروزه 
ــه نگرشــی  ــات صــورت گرفت ــن تحقيق ــه می شــوند. جديدتري ــش و تجرب ــت منظــر آزماي در بســر طراحــی مرم
 وســيع تر را تحــت عنــوان »مرمــت منظــر متقابــل«10 مطــرح می كنــد. بــه عنــوان مثــال »مايــكل مــك گينــس«11

طبيعــت  از  تخيلــی  و  فرهنگــی  برداشــتی  از  پروســه ای  عنــوان  بــه  را  واقعيــت  از  هــرن  تقليــد  كــه 
جديــد12 نگــرش  ايــن  بــا  اســت.  فرهنگی-اجتامعــی  منظــر  مرمــت  بــه  معتقــد  می كنــد،   بيــان 
ــر  ــد. اگ ــرار می گرين ــه ق ــورد توج ــرح م ــر ط ــی بس ــی و اجتامع ــای فرهنگ ــع اليه ه ــر در واق ــت منظ  در مرم
ــی13 ــت طبيع ــازی هوي ــی در بازس ــی عمل ــوان اقدام ــه عن ــر ب ــت منظ ــم، مرم ــر روي ــه فرات ــك پل ــم ي  بخواهي
 انســان ها مطــرح می شــود. مــك گينــس، هــاوس و جــردن معتقدنــد مرمــت منظــر بــه مــا فرصــت حياتــی تعامــل 

.)Senos, 2008, 208( دوبــاره بــا طبيعــت و احيــاء سيســتم هويتــی انســان ها از آن را می دهــد

توســعۀ پايــدار گردشــگری در تعریــف ســازمان جهانــی گردشــگری، اســتفادۀ بهينــه از منابــع موجــود طبيعــی 
و فرهنگــی کشــور اســت بــه در جهــت تامــن نيازهــای نســل کنونــی وآينــده مرتبــط می دانــد؛ تــا ضمــن حفــظ 
ــاه و آســايش  ــوان رف ــوازن اقتصــادی، بت ــراری ت ــط زيســت و برق ــت فرهنگــی، ســامت محي يکپارچگــی و هوي
ســاکنان کشــور و ميهامنــان آنــان بــه طــور متــوازن و پيوســته در حــد بهينــه را تامــن منــود )مهديــزاده، 13،1379(. 
ــا اســتفاده از انــواع منابــع طبيعــی، فرهنگــی،  ــا ب گردشــگری پایــدار از ايــن توانايــی بالقــوه برخــوردار اســت ت
ــق  ــزی دقي ــک برنامه ري ــال ي ــن ح ــردد، ويل در ع ــرح گ ــی مط ــار محيط ــرات زيانب ــامل اث ــدون اع ــادی ب اقتص

گردشــگری الزم اســت کــه توســعۀ پايــدار را عملــی کــرده و بــه اجــرا درآورد )شــکل 1(.

شکل 1. اهداف و خطوط راهنامی گردشگری پايدار )مأخذ: نگارندگان(

در سند گردشگری، توسعه گردشگری پايدار با توجه به اصول حفاظتی و افزايش فرصت هاي بهره برداری 
نسل های آينده، به برطرف کردن نيازهاي نسل حارض گردشگران ميزبان می پردازد)شکل 2(. توجه به مراتب 

گوناگون مداخاتی با هدف حفاظت از منظر نیز در جدول 1 منایش داده شده است. مراحل تریح شده، در 
منونه مورد برج قابوس تریح خواهند شد.

)wto,1993 :شکل 2. شاخص های اصلی گردشگری پايدار )مأخذ

اصول گردشگری پايدار

1.کاهش مصرف و ضايعات اضافی.

2. حفاظت از تنوع زيستی.

3. همگرايی گردشگری با برنامه ريزی.

4. پشتيباني از اقتصاد محلي.

شاوره با ذينفعان و عموم مردم.

7. اموزش عملی کارکنان.

8. بازاريابي گردشگری به شکل پايدار.

9. مدنظر قرار دادن پژوهش. 
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ارزشــمند آن هــا زمينــۀ قــوی تئوريكــی را در ارتبــاط بــا مرمــت منظــر گســرش داده اســت. ايــن تئوری هــا، امــروزه 
ــه نگرشــی  ــات صــورت گرفت ــن تحقيق ــه می شــوند. جديدتري ــش و تجرب ــت منظــر آزماي در بســر طراحــی مرم
 وســيع تر را تحــت عنــوان »مرمــت منظــر متقابــل«10 مطــرح می كنــد. بــه عنــوان مثــال »مايــكل مــك گينــس«11

طبيعــت  از  تخيلــی  و  فرهنگــی  برداشــتی  از  پروســه ای  عنــوان  بــه  را  واقعيــت  از  هــرن  تقليــد  كــه 
جديــد12 نگــرش  ايــن  بــا  اســت.  فرهنگی-اجتامعــی  منظــر  مرمــت  بــه  معتقــد  می كنــد،   بيــان 
ــر  ــد. اگ ــرار می گرين ــه ق ــورد توج ــرح م ــر ط ــی بس ــی و اجتامع ــای فرهنگ ــع اليه ه ــر در واق ــت منظ  در مرم
ــی13 ــت طبيع ــازی هوي ــی در بازس ــی عمل ــوان اقدام ــه عن ــر ب ــت منظ ــم، مرم ــر روي ــه فرات ــك پل ــم ي  بخواهي
 انســان ها مطــرح می شــود. مــك گينــس، هــاوس و جــردن معتقدنــد مرمــت منظــر بــه مــا فرصــت حياتــی تعامــل 

.)Senos, 2008, 208( دوبــاره بــا طبيعــت و احيــاء سيســتم هويتــی انســان ها از آن را می دهــد

توســعۀ پايــدار گردشــگری در تعریــف ســازمان جهانــی گردشــگری، اســتفادۀ بهينــه از منابــع موجــود طبيعــی 
و فرهنگــی کشــور اســت بــه در جهــت تامــن نيازهــای نســل کنونــی وآينــده مرتبــط می دانــد؛ تــا ضمــن حفــظ 
ــاه و آســايش  ــوان رف ــوازن اقتصــادی، بت ــراری ت ــط زيســت و برق ــت فرهنگــی، ســامت محي يکپارچگــی و هوي
ســاکنان کشــور و ميهامنــان آنــان بــه طــور متــوازن و پيوســته در حــد بهينــه را تامــن منــود )مهديــزاده، 13،1379(. 
ــا اســتفاده از انــواع منابــع طبيعــی، فرهنگــی،  ــا ب گردشــگری پایــدار از ايــن توانايــی بالقــوه برخــوردار اســت ت
ــق  ــزی دقي ــک برنامه ري ــال ي ــن ح ــردد، ويل در ع ــرح گ ــی مط ــار محيط ــرات زيانب ــامل اث ــدون اع ــادی ب اقتص

گردشــگری الزم اســت کــه توســعۀ پايــدار را عملــی کــرده و بــه اجــرا درآورد )شــکل 1(.

شکل 1. اهداف و خطوط راهنامی گردشگری پايدار )مأخذ: نگارندگان(

در سند گردشگری، توسعه گردشگری پايدار با توجه به اصول حفاظتی و افزايش فرصت هاي بهره برداری 
نسل های آينده، به برطرف کردن نيازهاي نسل حارض گردشگران ميزبان می پردازد)شکل 2(. توجه به مراتب 

گوناگون مداخاتی با هدف حفاظت از منظر نیز در جدول 1 منایش داده شده است. مراحل تریح شده، در 
منونه مورد برج قابوس تریح خواهند شد.

)wto,1993 :شکل 2. شاخص های اصلی گردشگری پايدار )مأخذ

اصول گردشگری پايدار

1.کاهش مصرف و ضايعات اضافی.

2. حفاظت از تنوع زيستی.

3. همگرايی گردشگری با برنامه ريزی.

4. پشتيباني از اقتصاد محلي.

شاوره با ذينفعان و عموم مردم.

7. اموزش عملی کارکنان.

8. بازاريابي گردشگری به شکل پايدار.

9. مدنظر قرار دادن پژوهش. 
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         جدول 1. تدابري حفاظت منظر
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ايــن كار شــامل فرآينــد اندازه گــريی و پايش هــای اوليــه بــرای حفــظ مــكان تاريخــی اســت كــه بيشــر بــه حفــظ و نگهــداری 

و تعمــري مــواد و مصالــح و وضعيــت فعلــی كمــك مي كنــد تــا جايگزينــی و اســتفاده از ســاخت و ســازهای جديــد. در ايــن 

روش چيــزی اضافــه منی شــود بــا ايــن حــال نوســازی سيســتم های مكانيكــی و الكريكــی بســيار محــدود انجــام می شــود.
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ده 
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ــردن  ــه ك ــري و اضاف ــري، تغي ــق تعم ــه از طري ــت ك ــي اس ــكان تاريخ ــتفاده از م ــكان اس ــراي ام ــي ب ــود آوردن رشايط به وج

)الحــاق( می باشــد البتــه ايــن اقدامــات تاحــدی اســت كــه ويژگی هايــی كــه تاريخــی بــودن مــكان را نشــان می دهــد تــا 

مخــدوش نشــوند.
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عمــل يــا فرآينــد توصيــف فــرم، ويژگی هــا و هويــت يــك مــكان دقيقــا مطابــق دورۀ  تاريخــی كــه قــرار داشــته اســت. ايــن 

عمــل از طريــق حــذف الحاقــات دوره هــاي ديگــر و بازســازی ويژگی هــای از بــن رفتــۀ آن در طــول دورۀ مرمــت اســت. 

امــكان نوســازی و اســتفاده از سيســتم هاي مكانيكــی و الكريكــی بــه منظــور كاربــردی كــردن بنــا مانعــي نــدارد.
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عمــل يــا فرآينــد ســاخت و ســاز جديــد، ســاخت فــرم و عنــارص منظــر، بنــا و ســازه ها بــا هــدف مشابه ســازی دورۀ معــن 

زمانــی و مكانــی كــه وجــود داشــته اســت.

 

5- منونه موردی: برج گنبد قابوس

گنبــد قابــوس ابــن وشــمگري در اســتان گلســتان، شهرســتان گنبــد کاووس و در ضلــع شــاملی شــهر و گوشــۀ 

 E:55- 10-08.4، N:37-15-28.9،G.P.S شــامل غربــی پــارک يــا بــاغ مــي، واقــع در خيابــان امــام بــه مشــخصات

ــده اســت  ــی کشــور گردي ــار مل ــت آث ــه شــامرۀ 86 ثب ــع شــده اســت و ب ــدی 15 مــر واق ــه بلن ــه ای ب و روی تپ

)شــکل 3(. گنبــد قابــوس بــا نام هــای ميــل قابــوس، بــرج قابــوس، آرامــگاه قابــوس شــناخته می شــود کــه در 3/5 

کيلومــری ضلــع جنــوب رشقــی خرابه هــای شــهر باســتانی جرجــان يــا گــرگان قديــم قــرار دارد.

)www.googleearth.com :10  )مأخذ-Jan-2022شکل 3. عکس هوایی گنبد قابوس

Secretary of the Interior’s Standards
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بــرج گنبــد قابــوس بــه دســتور »شــمس املعالی قابوســابن وشــمگري«، چهارمــن پادشــاه آل زيــار کــه تــا ســال 
432 هجــری قمــری بــر واليــت گــرگان و جرجــان فرمانروايــی داشــته، ســاخته شــده اســت. ســاخت ايــن بنــا در 
ــز  ــه حائ ــيد. نکت ــان رس ــه پاي ــال ب ــج س ــد از پن ــی بع ــال 402 ه.ق يعن ــری رشوع و در س ــال 397 هجــری قم س
اهميــت آن اســت کــه تــا کنــون علــت ســاخت ايــن بنــا مشــخص نشــده اســت؛ ولــی نظريه هــای متفاوتــی در 
ايــن مــورد وجــود دارد. گروهــی معتقدنــد کــه ميــل مدفــن بانــی آن بــوده اســت، و ايــن بــرج، آرامــگاه اســت امــا 
حفــاری انجــام شــده در ســال 1280 هجــری شمســی، توســط يــک گــروه روســی تــا عمــق 11مــری در داخــل بنــا، 
ايــن نظريــه را نفــی می کنــد چراکــه اثــری از جســد قابــوس در کــف آن، پيــدا نشــد و ايــن احتــامل را کــه جســد 
مدتــی در تابوتــی شيشــه ای از ســقف آويختــه بــوده و بعــد بــه محلــی ديگــر  منتقــل شــده اســت بيشــر قــوت 
دارد. گروهــی نيــز معتقــد بودنــد کــه ايــن بنــا بــا توجــه بــه ارتفــاع زيــادش راهناميــی بــرای هدايــت مســافران 
بــوده، يعنــی ميــل راهنــام بــوده اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه اگــر بنــا بــا چنــن هدفــی نيــز ســاخته نشــده 
باشــد امــا مســلام چنــن کاربــردی داشــته اســت. امــا گروهــی ديگــر نيــز معتقدنــد کــه هــدف، ايجــاد يــک بنــای 
يادبــود و منايــش قــدرت و جــال و هــرن بــوده اســت )معطوفــی، 1390، 50-53(.در رابطــه بــا کاربــرد و انگیــزه 
ایجــاد ایــن بنــا، بــا اینکــه تاریــخ نویســان و محققــان میــراث فرهنگــی غالبــا ایــن ســاختامن را آرامــگاه امیرقابــوس 
می داننــد، بعضــی از تاریــخ نــگاران نجــوم ایــران، از روی قرائنــی پنداشــته اند کــه ایــن بنــا بــه عنــوان رصدخانــه 
ــه عقیــده  ــا از باقیامنــده جســد اثــری یافــت نشــده اســت. ب ــرا در کاوش هــای ایــن بن ســاخته شــده اســت. زی
برخــی از پژوهشــگران نیــز، بنــای مزبــور چــه رصدخانــه باشــد و یــا بــرای مقــره ســاخته شــده باشــد، بــا توجــه 
بــه ســبک معــامری آن کــه ماننــد آن در ایــران وجــود نــدارد و همچنــان پره هــای مثلثــی آجــری کــه در بدنــه آن 
بــه کاررفتــه اســت )شــکل 4 و 5(، القاکننــده مفهــوم و معنــای اســاطیری و رمــزی اســت و منونــه ای از یــک الگــوی 

کلــی در معــامری اســت کــه آن را »ســتون کیهــان« می نامنــد و رمــزی از محورعــامل اســت. 

شــاید کمــر کســی از مــردم ایــران می داننــد کــه ایــن بــرج در یــک نظرســنجی بیــن املللــی از ســوی شــامری 
از معــامران مشــهور جهــان، بــه عنــوان بهریــن اثــر مهندســی تاریــخ بــر انتخــاب شــده اســت. دالیــل انتخــاب 
ایــن بــرج، ارتفــاع بیــش از 50 مــر آن، قدمــت بیــش از هــزار ســاله آن و ایســتایی در مقابــل دو زلزلــه شــدیدتر 
ــد  ــرج گنب ــوده اســت. ب ــا زمــان معــارص ب ــودن آن ت ــش، و ســامل، اســتوار و پابرجــا ب از 6 ریشــر در طــول حیات
فقــط از آجــر ســاخته شــده و اثــری از بتــون آرمــه و اســکلت فلــزی و فــوالد در آن نیســت؛ در حالــی کــه نــه 
فرســوده شــده و نــه زلزلــه توانســته حتــی یــک تــرک بــه آن بینــدازد. محاســبات مهنــدس ســازنده بــرج آن قــدر 
ــس از لرزه هــا و تکان هــای معمــول  ــه هــم پ ــی در شــدیدترین زلزل ــرج توانســته حت ــه ب ــوده اســت ک ــق ب دقی
ــاره دقیقــا رس جــای خــود برگــردد. همچنیــن دقــت در بــرآورد مقاومــت مصالــح آن نیــز حتــی افــزون تــر  دوب
ــی، 1390،  ــد )معطوف ــن دســتگاه های محاســبه انجــام می دهن ــون پیچیده تری ــه هــم اکن از محاســباتی اســت ک

.)73-68

شکل 4. پارک قابوس، )مأخذ: نگارندگان(
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شکل 5.  مشخصات و اندازه هندسی برج قابوس، )مأخذ: معطوفی، 1390(

روش و رويکرد مداخله در محوطه های تاريخی

بــا توجــه بــه نظــر »ســاميون بــل« در کتــاب »منظــر: الگــو، ادراك و فراينــد«، ســه روش بــرای مداخلــه در منظــر 
وجــود دارد:

اصاح طلب بودن و ناديده گرفن وضع موجود به منظور ايجاد يک منظر مطلوب جديد،. 1
محافظه کار بودن در برخورد با گسرۀ الگوهای پايدار و چند اليه،. 2
راه ميانه ای در زمينۀ محافظه کارانه تر)بل،1382( )شکل 6(.. 3

شکل 6. رويکردهای مداخله و طراحی، )مأخذ: نگارندگان(

منظــر در طــول تاريــخ دچــار تغيــريات بســياری شــده اســت کــه ايــن مســاله در قالــب توالــی منظــر هــم در 

بســر زمــان و هــم بــه وســيله ســاکنن محلــی )کــه آن نيــز جــداي از زمــان نيســت( امــری موجــه اســت. از طرفــی 

ــری  ــري کارب ــط تاريخــی به واســطه تغي ــه رشاي ــن منظــر ب ــل اي ــه بازگشــت کام ــاز ب ــکان و ني ــدم ام ــن ع همچن

اراضــی، مالکيــت و محدوديت هــای اقتصــادی، بازگردانــدن کامــل ايــن منظــر بــه روزگار تاريخــی آن طبــق ســنت 

ــا  ــه، اساســا منظــر ب ــکات پيــش گفت ــار تاريخــی کاری عبــث و بی مــورد اســت، چــرا کــه طبــق ن مرمت گــران آث

توجــه بــه پويايــی و زنــده بودنــش مقولــه ای متفــاوت از ســاير آثــار ارزشــمند تاريخــی اســت. از ســوی ديگــر 

هنــوز مــوارد مهــم و دارای ارزشــی، درون ايــن منظــر از گذشــته تاريخــی آن موجــود اســت کــه منی تــوان آنهــا 
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را ناديــده انگاشــت و اقدامــی در راســتای ســاماندهي و احيــای بخــش از ميــان رفتــه انجــام نــداد. لــذا ديــدگاه 

اصاح طلبانــه بــدون در نظــر گرفــن وضــع موجــود مــردود اســت.

ــرج اگرچــه در خصــوص  ــد در نظــر داشــت کــه در منظــر فرهنگــی و طبيعــی ب ــز بای در مــورد راه دوم ني

ويژگی هــای تاريخــی محافظــه کاری در برخــورد بــا الگوهــای پايــدار و چنداليــه قابــل پذيــرش اســت، لکــن وجــوه 

ارزشــمند طبيعــی ايــن منظــر ديدگاهــی کامــا محافظه کارانــه را بــر منی تابــد. بنابرايــن روش ميانــه ای بــا گرايــش 

بيشــر بــه محافظــه کاری می توانــد بهريــن روش بــراي برخــورد بــا ايــن منظــر پيچيــده و تعيــن اهــداف و روش 

کار باشــد. امــا نکتــه تعين کننــده ديگــر، توجــه بــه دليــل بهره گــريی از يــک منظــر اســت. بــه طــور کلــی اهــداف 

مشــاهده يــک منظــره کــه يکــی از مهمريــن بهره برداری هــا از يــک منظــر اســت عبارتنــد از:

• لذت بردن از يک چشم انداز طبيعی،	
• پيداکردن راهی از ميان آن،	
• ارزيابی آن به منظور ايجاد مکانی برای زندگی يا هر ساخت وسازی )بل، 1382 ،82(،	
• ايجاد امکان انجام فعاليت های امروزين )خواه برای ساکنن بومی و خواه برای بازديدکنندگان(. 	

بــه منظــور پاســخ بــه نيازهــای روز يــک منظــر زنــده و البتــه در همســويی بــا توالــی منظــر، بــه عنــوان مثــال 

ايــن نکتــه را در منشــور فلورانــس داريــم کــه بايــد در اطــراف فضاهايــي بــرای بــازی طراحــی شــود تــا خواســته 

افــراد متقاضــی ايــن فعاليتهــا نيــز بــرآورده شــود، و از آنجايــی کــه هــدف تعيــن می کنــد کــه کجــا را و چگونــه 

نــگاه کنيــم بايــد منظــر بــرج قابــوس را از ديــد لــذت بــردن و يافــن ويژگی هــای بديــع و نشــان و راهنــامی شــهر 

بــودن جســتجو کنيــم کــه ايــن هــامن کاربــري آغازيــن ايــن منظــر در روزگار الزيــار اســت. بــه عــاوه تغيــريات 

ايجــاد شــده در وضعيــت منظــر و مالکيت هــا ســبب تغيــري بيشــر کاربــری و بهــره وری اصلــی و شايســته ايــن 

منظــر در طــول زمــان خواهــد گرديــد.

ــات  ــز خصوصي ــد و ني ــن منظرن ــت اي ــی در کيفي ــه دارای نقــش واالي ــارص تاريخــی ک ــه عــاوه وجــود عن ب

ــا،  ــت، احي ــای حفاظ ــی از روش ه ــدن يک ــند. برگزي ــر باش ــورد نظ ــتی م ــی بايس ــر در طراح ــن منظ ــی اي تاريخ

ــه ايــن هويــت  ــا توجــه ب ــا در مقاطعــی از آن ب ــا ترکيبــی از آنهــا در ايــن ســايت و ي نگهــداری و بازســازی و ي

تاريخــی اجتنــاب ناپذيــر اســت. نوعــی رسمايه گــذاری کــه بــه ســود حفاظــت باشــد، بــه صــورت طــرح توســعه ای، 

ــی و  ــه پوياي ــن منظــر و کمــک ب ــرای حفــظ ارزشــهاي تاريخــی و طبيعــی اي ــد ســودمند باشــد. لکــن ب می توان

حيــات مجــدد يافــن ايــن محــدوده رضوری اســت. اهــداف طراحــی توســعه ای در ســاماندهی منظــر فرهنگــی- 

طبيعــی بــرج قابــوس بــا در نظــر گرفــن توالــی و پويايــی منظــر و توســعه ســازگار و پايــدار ايــن منظــر اســت 

و در ايــن راه احيــای نواحــی نزديــک بــه بــرج بــا حداقــل دخالــت )بــه منظــور حفــظ وضعيــت تاريخــی( امــا 

بــا عنايــت بــا ايــن مســاله کــه ناگزيــر از پذيرفــن اتفاقــات معــارص و طراحــی امــروز هســتیم، الزم اســت روح 

ــر منظــر تاريخــی داشــته  ــه نحــوی کــه حداقــل تاثــري تغيريکننــده را ب زمــان حــال را نيــز در آن رعايــت کــرد، ب

باشــد. بــرای تشــخيص محــدودۀ موردنظــر بــرای مداخلــه، بايــد آلرناتيوهــای کلــی ســاماندهی و مرمــت، بررســی 

و ارزش گــذاری شــوند.

 

 طراحی منظر مشارکتی

ــا مناظــری کــه ناظــر در آن مشــارکت فعــال دارد، در نظــر  ــزات مابیــن چشــم اندازها ب الزم اســت کــه متای

ــر دور  ــا ناظ ــت، ام ــواس اس ــام ح ــتفاده از مت ــد اس ــی نيازمن ــداوم فضاي ــط ت ــارکتی، بس ــر مش ــت. درمنظ گرف
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رَف شهرســازی  و  مرمــت 

ــا تعالــی منظــر اســت  ــه دليــل زيبايــی ي ــه منظــر ب منــا، احتــامال يــک ناظــر غريعاقمنــد اســت کــه توجــه او ب

)بــل،117،1382(. بنابرايــن در طــرح ســاماندهی مرمــت بــرج قابــوس، ايجــاد يــک منظــر مشــارکتی  )شــکل 7( 

مدنظــر اســت کــه عــاوه بــر مزايــای پيــش گفتــه، در هزينه هــا نيــز بــه رصفــه اســت. چــرا کــه در ايــن منظــر 

ــرای مرمتگــران منظــر و  ــرج اســت هــم ب ــه دارای مالکيت هــای خصوصــی در محــدوده خانه هــای اطــراف ب ک

هــم بــرای صاحبان خانه هــا از نظــر اقتصــادی مناســب تــر آن اســت کــه محــدوده منظــر بــه گونــه ای مشــارکتی 

ــد از: ــای ايــن روش عبارتن ــد. مزاي حفاظــت و توســعه ياب

• نگهداري بهر و دلسوزانه تر بوميان از خصوصيات تاريخی و طبيعی، 	
• کاهش هزينه های مالی پروژه، 	
• بهره گريی از قابليت های اهالی، 	
• حفظ ويژگی مشارکتی بودن اين منظر فرهنگی در طول تاريخ،	
• افزايش درآمد کسبه بازار و ترفيع زندگی، 	
• کارآفرينی برای صاحبان خانه های اطراف برج.	

شکل 7.  توجه همزمان به عوامل تاثريگذار در طراحی منظر )مأخذ: نگارندگان(

مراحل دستيابی به طرح ساماندهی و مرمت منظر فرهنگی- طبيعی برج قابوس

بــا توجــه بــه اطاعــات بــه دســت امــده از شــناخت بنــای تاریخــی بــرج قابــوس، می تــوان مراحــل دســتیابی بــه 
طــرح ســاماندهی و مرمــت منظــر فرهنگــی- طبیعــی بــرج قابــوس را اینگونــه عنــوان کــرد: 

شناخت ارزش های نهفته در بناي برج قابوس . 1
اولويت بندی نيازها به منظور حفظ ارزش های اثر . 2
پاسخگويی به نيازها. 3

ارائه اصول طراحی سايت گردشگری

ــود  ــدف وج ــازار ه ــای ب ــته ها و تقاضاه ــا خواس ــنايی ب ــه آش ــاز ب ــگری ني ــايت گردش ــک س ــي ي در طراح
دارد. بــا شناســايی ايــن نيازهــا می تــوان بــه اصولــی کلــی بــرای طراحــی در يــک ســايت گردشــگری بــا ديــدگاه 
مشــارکتی رســيد. همچنــن مــي تــوان بــا قــراردادن ديدگاه هــای طــراح در نظرخواهــی از مخاطبــن، بــه نظرهــا 

و ســايق آنهــا جهــت داد و آنــرا بهبــود بخشــيد.

عمده تريــن ديدگاه هايــی کــه در زمينــه ســايت های گردشــگری مطــرح می شــود بــه اصــول و رويکردهــای 
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اکوتوريســم و پايــداری در ســايت اشــاره می کنــد. اســتقبال رو بــه افزايــش جامعــه مخاطــب از ايــن ســايت ها 
رونــد فرسايشــی را بــرا ي ايــن مکان هــا بــه دنبــال داشــته اســت. ديدگاه هــای پايــدار محــور و همچنــن رويکــرد 
ــت از  ــر حفاظ ــه ام ــگران ب ــناکردن گردش ــدف آش ــا ه ــی ب ــای طبيع ــظ محيط ه ــه حف ــبز ب ــگری س ــري گردش اخ
ســايت می پردازنــد. مناطــق حفاظــت شــده بایــد راهــی موثــر بــرای حفاظــت از مناظــر فرهنگــی و حامیــت از 
ــن حــال، فرآیندهــای سیاســت گذاری حفاظــت از طبیعــت  ــا ای ــی باشــد. ب شــیوۀ زندگــی و اقتصــاد مــردم محل
Sarmiento-Mateos,Arnaiz-(و دســتورالعمل های مدیریــت غالبــاً فرهنگــی بــودن را در نظــر منی گیرنــد

.)Schmitz, 2019

ــرای طراحــی  ــوس از معيارهــای عمومــی ب ــرج قاب ــرای طراحــی ســايت گردشــگري ب ــط ب ــه ضواب ــراي ارائ ب
ــه از نتايــج بدســت آمــده از مبانــی نظــری و منونه هــای مــوردی اســتفاده شــده  ســايت های گردشــگری، برگرفت
ــا ســنت ها، ايجــاد مراکــز کافــی وکارا  ــه منظــر فرهنگــی- طبيعــی، حفــظ و احي اســت. رسوســامان بخشــيدن ب
در جهــت ايجــاد تفريحــات ســامل اجتامعــی بــرای حفــظ ســامت جامعــه و تامــن و توســعه خدمــات فرهنگــی-

تفريحــی، پــر کــردن اوقــات فراغــت افــراد، دادن منظــره ای زيبــا و مطلــوب بــه محــل زندگــی و ايجــاد اشــتغال از 
اهــداف عمــده طراحــی ايــن ســايت گردشــگری اســت )جــدول 2(.

جدول 2. اهداف عينی طراحی سايت گردشگری در راستای توسعه پايدار گردشگری، )مأخذ: نگارندگان(

ساماندهی و تجهيز محوطه تاريخی برج قابوس به يک محوطه گردشگری

اصلی تريــن ويژگــی بافــت تاريخــی گنبــد، بافــت فــرده و ابنيــه مســکونی موجــود در بخــش تاريخــی  آن 
ــرج  ــا بســياری از بافت هــای ديگــر متفــاوت اســت. در حــال حــارض معــامری و منظــر ارزشــمند ب اســت کــه ب
قابــوس بــا ســاخت و ســازهای بی رويــه و غرياصولــی بــه رسعــت در معــرض تهديــد و نابــودی اســت و متاســفانه 
آنچــه امــروز منــود عينــی دارد ايــن اســت کــه ســاخت و ســازهای وارداتــی بــا کيفيــت نــازل و معــامری بی هويــت 
ــزول  ــا ن ــا جــذب گردشــگر ب ــده باعــث می شــود ت ــد در آين ــن رون ــه اي ــرج آســيب می رســاند. ادام ــه منظــر ب ب

شــديدی روبــرو شــود.

ــراي حفــظ منظــر فرهنگــی- طبيعــی بــرج قابــوس  ــر آنچــه گفتــه شــد، مهــم تريــن عنــارص مــورد توجــه ب بناب
ــد از: عبارتن

• پيــش بينی هــای الزم جهــت کنــرل توســعه های جديــد و هدايــت ســاخت و ســازهای جديــد منطبــق 	
بــر ســيام و منظــر بــرج قابــوس نظــري تعيــن حريــم منظــری و حرايــم چندگانــه در اطــراف بــرج.

• شناســايی عنــارص شــاخص و توجــه بــه ويژگی هــای کالبــدی بافــت منطبــق بــر طــرح بهســازی بافــت 	
بــا ارزش بــه منظــور ايجــاد غنــای بــری و جــذب گردشــگران.

• ســاماندهی  بافــت اطــراف محوطــه تاريخــی بــه ويــژه درقســمت های بــه وجــود آمــده در توســعه های 	
جديــد نظــري  ايجــاد ســاختامن های چنــد طبقــه بــدون توجــه بــه منظــر فرهنگــی- طبيعــی بــرج قابــوس.

اولويت طراحی فضاهای جديد و ساماندهی فضاهای قدميی به صورت زير است:
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ســاماندهی و تجهيــز ايــن محوطــه تاريخــی بــه يــک محوطــه مناســب گردشــگری  بــدون خدشــه دار . 1
ــی رسدر ورودی و  ــتی، طراح ــع دس ــه صناي ــاد بازارچ ــري ايج ــوس )نظ ــرج قاب ــی ب ــی- طبيع ــر تاريخ ــردن منظ ک

ــرج( . ــردازی ب نورپ
امکانات بازديدی )نظري بازديد از بنای تاريخی برج قابوس، صنايع دستی(.. 2
ارائــه تجــارب مــردم بومــی بــه گردشــگران در زمينــه هرنهــای بومــی و صنايــع دســتی بــا کارگاه هــای . 3

مخصــوص گردشــگران.
ايجاد کاربری های مورد نياز و امکانات متنوع گردشگری. . 4

در طراحــی فــرم بازارچــه صنايــع دســتی، عــاوه بــر مســائل فيزيکــی و طبيعــی بافــت، تاثــري بــری فرم هــا 
ــن  ــه در اي ــرای طراحــی اســت. الزم اســت ک ــل توجــه ب ــم و قاب ــدگان و گردشــگران مســاله ای مه ــر ذهن بينن ب
طراحــی ســعی شــود تــا هامهنگــی بــا معــامری بومــی در عــن پــريوی نکــردن کامــل از فرم هــای موجــود در نظــر 
ــه طــرق مختلفــی در احجــام و مناهــای  ــودن ب ــز بازگشــت پذير ب ــه شــود. جذابيــت، ســادگی، ســبکی و ني گرفت

ــد. ــز پيش بينــی گردن ــروژه نی پ

ــدار  ــعه پاي ــا و توس ــور احي ــه  منظ ــی ب ــه تاريخ ــن محوط ــی اي ــی- طبيع ــر فرهنگ ــاماندهی منظ ــرای س ب
گردشــگری ملــزم بــه ســاماندهی و تجهيــز ايــن محوطــه تاريخــی بــه يــک محوطــه مناســب گردشــگری بــدون 
خدشــه دار کــردن منظــر تاريخــی- طبيعــی بــرج قابــوس )نظــري، طراحــی رسدر ورودی، ايجــاد بازارچــۀ صنايــع 
ــه و دادن  ــن محوط ــراف ای ــای اط ــاماندهی فضاه ــرای س ــتیم. ب ــی( هس ــای قدمي ــاماندهی فضاه ــتی و س دس
کاربری هــای موردنیــاز ایــن مجموعــه ابتــدا بایــد فضاهــای مــورد نیــاز را بــرای ایــن محوطــه تعریــف کــرد. بــا 
توجــه بــه نقشــۀ کاربــری وضــع موجــود و بررســی محوطه هــای تاریخــی گردشــگری فضاهــای زیــر را بــرای ایــن 

ــکل 8(. ــد )ش ــنهاد می گردن ــه پیش محوط

شکل 8. کاربری پیشنهادی محوطه تاریخی برج قابوس )مأخذ: نگارندگان(

فضاهــای فرهنگــی: معرفــی متــدن بومــی و فرهنــگ منطقــه يکــی از اهــداف مهــم جــذب گردشــگر خارجــی 
ــوان  ــن منی ت ــد از فرهنــگ خــود جــدا باشــند. بنابرای ــی منی توانن ــچ فضاي ــز در هي ــی ني اســت. گردشــگران داخل
لــزوم وجــود فضاهــای فرهنگــی را در راســتای پاســخگويی بــه نيازهــاي فرهنگــی گردشــگر داخلــی و هــم معرفــی 
فرهنــگ بومــی بــرا ی گردشــگران داخلــی و خارجــی، انــکار کــرد. ايــن فضاهــا کــه شــامل: کانون هــا و کاس هــای 
فرهنگــي و اموزشــی، بازارچــه صنايــع دســتی و هرنهــای محلــی، گالری هــای هــرنی و مــوزه مــردم شناســی اســت 

در برنامه ريــزی ســايت مجموعــه بايــد لحــاظ شــوند.

فضاهــای آموزشــی:نیاز اســت کــه فضاهــای آموزشــی اعــم از آمــوزش متوســطه و آمــوزش عالــی در ایــن بافــت 
ــن بافــت شــدیدا محســوس اســت. شایســته  ــی در ای ــه شــود. عــدم وجــود فضاهــای آمــوزش عال در نظــر گرفت
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اســت بــا اختصــاص فضاهایــی بــه اموزشــگاه های عالــی در زمینه هــای معــامری، مرمــت و باســتان شناســی بــه 
پــرورش افــراد متخصــص در ایــن زمینه هــا پرداختــه شــود. حتــی الزم اســت فضاهایــی بــه کاربری هایــی ماننــد 
مهدکــودک اختصــاص داده شــود تــا  آســایش خاطــر مــادران بومــی شــاغل در ایــن مجموعــۀ گردشــگری از بابــت 

نگهــداری فرزندانشــان تامیــن شــود.

فضاهــای اقامتــی )پذیرایــی – گردشــگری(: بــه طــور کلــی بــه فضــای گردشــگری، پذيرايــي و ســکونتی مســافران 
خــواه کوتــاه مــدت یــا طوالنــی مــدت در داخــل شــهر فضاهــای اقامتــی اطــاق می گــردد کــه نــوع و درجــه آن 
ســطح رسويس دهــی و ارائــه خدمــات را تعییــن می کنــد. در ایــن فضاهــا بــه غــري از فضاهــای اصلــی، فضاهايــی 

از قبيــل رســتوران نيــز نيــاز اســت. 

ــر  ــا اگ ــت. خصوص ــت اس ــيار پراهمي ــگري بس ــایت گردش ــن س ــی در اي ــاي خدمات ــی: فضاه ــای خدمات فضاه
ــذا  ــد اساســی تر باشــد. ل ــن نيازهــا باي ــه اي ــد روزه را داشــته باشــند پاســخگويی ب گردشــگران قصــد اقامــت چن
فضاهايــی از قبيــل چايخانــه، رســتوران ،پارکينــگ، درمانــگاه و داروخانــه بايــد در مجموعــه گردشــگری در کنــار 
ــا باشــند. ــر اســاس ظرفيــت بازديدکننده هــا پاســخگوی نيازهــای آنه ــا ب ــه شــوند، ت ســاير فضاهــا در نظــر گرفت

تحلیل و ارائه پیشنهادات

ــه  ــود محوط ــات در خ ــه ای و جزئی ــی منطق ــتهای کل ــردن سیاس ــاظ ک ــا لح ــب ب ــه ترتی ــداول 3 و 4، ب ج
فرهنگــی بــرج قابــوس، بــه تریــح نــکات مثبــت و منفــی پرداختــه و راهکارهــای بهره گیــری و یــا زدودن موانــع 
را در جهــت ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهروندی ارائــه می دهنــد. در نهایــت شــکل 9، تاقــی عوامــل مرتبــط بــا 

ــش می دهــد.   ــای زندگــی شــهروندی را منای ــات ارتق ــا الزام ــی فرهنگــی را ب بازآفرین

جدول3. تحلیل نقاط قوت و فرصت های موجود در منظر فرهنگی-طبيعی برج قابوس و ارائه رهنمودهایی در جهت ارتقاء زندگی شهروندی؛ )مأخذ: نگارندگان(

رهنمودهای ارتقای کیفیت

زندگی شهروندی
مولفه های کیفیت معیارهای 

کیفیت قوت و فرصت

	 ساماندهی جداره های محوطه اطراف
برج

	 ساماندهی و اصالح فعاليتهای اطراف
بدنه ها

	 طراحی عالئم و تابلوهای راهنمای
همخوان با بافت

	 درنظرگرفتن تمهيدات ترافيکی در
خيابانهای منتهی به برج

	 ساماندهی پارکينگ و تدوين قوانين
ورود و خروج

	 جلوگيری از ورود اتومبيل به فضای
مجموعه

	 درنظر گرفتن کاربری های متناسب
با هويت بافت تاريخی-فرهنگی برای 

بناهای  اطراف برج

	 نورپردازی مناسب و طراحی شده
کل محوطه و بازگرداندن زندگی 

شبانه به آن

	 برج قابوس به عنوان ساختار
دارای کيفيت بصری

	مقياس کالبدی مجموعه

	 تسلط بصری عنـاصر نشانه
ای مانند

	الگوی دسترسی و ارتباطی برج

	 پياده راه وار بودن قسمتی از
محوطه برج

	ارتقا جذابيت هاي بصري

	محورهای ديد گستره

ری
صو

ت 
کفي

	 موقعيت مناسب در شهر گنبد و
مرکزيت مجموعه

	 انعکاس هويت و ارزش های فرهنگی ـ
اجتماعی شهر گنبد در دوران تاريخی 

مختلف

	 مطرح شدن مجموعه به عنوان نماد
شهر گنبد

	 شناسايی مجموعه در مقياس بين
الملل

	پياده راهسازی اطراف برج

	حذف ترافيك عبوري

	 وجود زمينهای باز فاقد کاربری در
مجموعه و به صورت پراکنده

	ارتقا سطح اقتصادي مردم بومی

	طراحي سايت گردشگري

	تقويت اختالط اجتماعي و فرهنگي

س
ابو

ج ق
 بر

عي
طبي

ي- 
نگ

ره
ر ف

نظ
ل م

حلي
ت

	 نقش برج به عنوان الگوی
ارتباطی

	 تقويت کانون هاي عملکردي
براي ايجاد تعامل ميان بوميان و 

گردشگران

	 قدرت شکل گيری گروههای
اجتماعی در فضاهای مجموعه

	تنوع کاربری و فعاليت

دی
کر

عمل
ت 

يفي
ک
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جدول 4. تحلیل نقاط ضعف و تهدیدهای موجود منظر فرهنگی-طبيعی برج قابوس و ارائه رهنمودهایی در جهت ارتقاء زندگی شهروندی )مأخذ: نگارندگان(

رهنمودهای ارتقای کیفیت

زندگی شهروندی
مولفه های کیفیت معیارهای 

کیفیت ضعف و تهديد

	 حذف کاربری های ناسازگار با فضای
فرهنگی- تاريخی

	کارآفرينی در مقياس محلی

	حمايت از اقتصاد محلی

	 مشارکت شهروندان محالت مجاور در
طرح ها و برنامه ها

	ايجاد ديد مناسب به فضاهاي عمومي

	جلوگيري از آلودگي محيط زيست

	جلوگيري از کاهش پوشش گياهي

	 برج قابوس به عنوان عرصه
ای عمومی برای فعاليتهای 

همگانی در شهر گنبد

	 برگزاری جشنهای ملی و
مناسبتی

	 انعکاس هويت شهر گنبد
در دوره های مختلف 

تاريخی

	 شکل گيری تصوير ذهنی
در شهروند

	 انعکاس ارزشها و
ديدگاههای حاکم بر جامعه 

در دوران تاريخی گذشته
يی

عنا
  م

ت
يفي

ک

	ازبين رفتن انسجام فضايی

	وروديهای چندگانه و تعريف نشده

	 اشغال شدن قسمت اعظمی از محوطه
اطراف برج به وسيله کاربريهای تجاری

	 وجود کاربری های ناسازگار با بافت
فرهنگی- تاريخی

	 برهم زدن حريم برج توسط بناهای
الحاقی و جديد

	 استفاده از زمين های باز موجود  به عنوان
پارکينگ

	 فقدان ساماندهی کالبدی و ترافيکی
پارکينگ اختصاصی

	 فقدان هماهنگی مبلمان شهری با بافت
مجموعه

	کمبود تابلوهای اطالع رسانی

	 بی توجهی به ضوابط طراحی شهری در
طراحی فضاهای مکث و نشستن

س
ابو

ج ق
 بر

عي
طبي

ي- 
نگ

ره
ر ف

نظ
ل م

حلي
ت

	 وجود فضای سبز اطراف
برج

	اولويت فعاليتهای پياده

	 استفاده از گياهان در
بازطراحی محوطه طی

حي
  م

ت
يس

  ز
ت

يفي
ک

شکل 9. تاقی مؤلفه های بازآفرینی و کیفیت زندگی شهروندی، )مأخذ: نگارندگان(
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نتيجه گريی

ــه  ــد ک ــا می کن ــت آن ایف ــی هوی ــی را در معرف ــش مهم ــی نق ــای تاریخ ــرد بن ــه ف ــر ب ــای منح ویژگی ه
می تواننــد هدایت گــر مــا در تصمیــم گیری هــای اساســی در تعییــن عملکردهــا و تامیــن نیازهــای جدیــد باشــند. 
در  ایــن پژوهــش، ســاماندهی منظــر فرهنگــی- طبيعــی بــرج قابــوس بــا در نظــر گرفــن توالــی و پويايــی منظــر و 
توســعه ســازگار و پايــدار ايــن منظــر مــورد هــدف اســت و در ايــن راه احيــای نواحــی نزديــک بــه بــرج بــا حداقــل 
دخالــت )بــه منظــور حفــظ وضعيــت تاريخــی( امــا بــا عنايــت بــه ايــن مســاله کــه ناگزيــر از پذيرفــن اتفاقــات 
معــارص و طراحــي امــروز اســت تــا روح زمــان حــال نيــز در آن رعايــت گــردد، بــه نحــوی کــه حداقــل تغيــري را بــر 

منظــر تاريخــی داشــته باشــد، بــه عنــوان روش اصلــی کار تعيــن شــد. 

بــا توجــه بــه موضــوع پــروژه، از انجــا کــه احيــا و توســعه پايــدار گردشــگری  در اين ســايت طبيعــی- تاريخی 
يکــي از اهــداف اســت، ملــزم بــه ارائــه اصــول طراحــی يــک ســايت گردشــگری نیــز مــي باشــد. بــا تعییــن هــدف، 
بــا پیــروی از اصــول و ضوابــط ارائــه شــده توســط مراجــع ذی صــاح، شناســايی نيازهــا و پتانســيل هاي ســايت، 
ــن  ــيد. همچن ــارکتی رس ــدگاه مش ــا دي ــگری ب ــايت گردش ــک س ــی در ي ــراي طراح ــی ب ــی کل ــه اصول ــوان ب می ت
می تــوان بــا قــراردادن ديدگاه هــای طــراح در نظرخواهــی از مخاطبــن، بــه نظرهــا و ســايق آنهــا جهــت داد و 
آنــرا بهبــود بخشــيد. رسوســامان بخشــيدن بــه منظــر تاريخــی- طبيعــی، حفــظ، و احيــا ســنت ها، ايجــاد مراکــز 
کافــی و کارا در جهــت ايجــاد تفريحــات ســامل اجتامعــی بــراي حفــظ ســامت جامعــه و تامــن و توســعه خدمــات 
فرهنگــی- تفريحــی، پــر کــردن اوقــات فراغــت افــراد، دادن منظــره ای زيبــا و مطلــوب بــه محــل زندگــی، ايجــاد 
اشــتغال و در نتیجــه افزایــش حــس تعلــق و انگیــزش جهــت حفاظــت از ایــن منظــر تاریخــی، همچنیــن از دیگــر 

اهــداف عمــده طراحــی ايــن ســايت گردشــگری اســت کــه قابلیــت اعــامل بــر مــوارد مشــابه را نیــز دارا اســت.

تشکر و قدردانی

ــئولین  ــاتید و مس ــت و از اس ــدی اس ــا محم ــم کیمی ــد خان ــی ارش ــۀ کارشناس ــه از پایان نام ــه برگرفت ــن مقال ای
دانشــکدۀ معــامری و شهرســازی دانشــگاه علــم و صنعــت تشــکر بــه عمــل می آیــد. در عیــن حــال ایــن نوشــتار 
بــه شــکل نهایــی و قابــل انتشــار در منی آمــد، چنانچــه یــاری و کمــک داوران و دســت اندرکاران نریــه منی بــود.

پی نوشت
1.  Identification

2.  Documentation

3.  Analysis

4.  Evaluation

5.  Maintance

6.  Landscape treatment

7.  Santa Fe

8.  Healing

9.  Internal environment  

10.  Reciprocal restoration

11.  Micheal MC Ginnis

   به منظور مطالعۀ بيشر مراجعه شود :. 12

  MC Ginnis, \M.V. winter 1999 Re–Wilding Imagination: Mimesis and Ecological Restoration 17)4(:119-226  

13. Rebuilding ecological identity
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Abstract
In the past two decades cultural landscapes, being the outstanding human heritage, have been the subject of renovated 

attention throughout the world, but Iran.  In this research, we have studied the cultural–natural landscape of Qaboos tower, 

in Golestan-Gonbad, one of the most wonderful landscapes of Iran as a case study with the approach of revitalization and 

sustainable development of the tourism industry. Preservation of natural and cultural landscapes as an important approach 

in today’s time about sustainable development on the one hand and keeping the aesthetic value and historiographical 

sights, on the other hand, needs careful strategies. Nowadays, revitalization plans for simultaneous conservation of histori-

cal buildings and complexes and upgrading social life have developed significantly. One of the most important parts of this 

process is determining functions based on revitalization principles. The question which is raised in this regard is how can 

we identify and implement the process of determining the new use and matching of human activities with architectural 

structure considering the specific features and conditions of any historical complex. The main approach of this research 

is a case study and, using the historical-interpretive method, valuable data about Qaboos tower and its potentials were 

gathered to determine the proper use for the complex based on such potentials and the needs of the surrounding urban 

fabric. Landscape preservation and conservation of Qaboos Tower aims to strengthen the quality and beauty of the land-

scape, which can also help to restore the natural and cultural infrastructure. Moreover,  these conservation operations can 

strengthen its economic and tourism foundations in the context of sustainable development.  Therefore, research studies 

and projects are necessary to evaluate the viewpoints about the restoration of these natural-historical landscapes for their 

revival and reconstruction. Revitalization, preservation, and the enhancement of the cultural and historical landscape of 

the site are essential steps in the revitalization and restoration of this landscape. Achieving sustainable development goals 

and paying attention to the sustainable vision of the region in the future, is an integral part of comprehensive and current 

views in any landscape restoration project. The end product of this research is to define functions, actions, and programs 

for tourists, compatible with local culture, climate, and needs of the region, to increase the quality of services with the least 

interventions in the historic landscape. These principles are important in these planning: paying attention to sustainable 

development, flexibility, and attracting public participation. In this research, the descriptive study, in the context of library 

studies and numerous field observations were used.

 Keywords :Sustainable tourism development, Preservation, landscape management plan, natural landscape, cultural 

landscape
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