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  چكيده
عناصر طبيعي شهرها بعنوان ابزار مهمي براي هويت دادن به يك مكان يا حوزه شهري يا حتي كل شهر 

هر تصويري شفاف و واضح يافته اند ، بتدريج در جريان شكل اين عناصر كه در ذهن ساكنين ش. مي كنند عمل
گيري شهر در طول تاريخ بوجود مي آيند و داراي قدرتي هستند كه در پيوند با خاطره هاي مردم از محيط 

قادرند روابط جمعي ميان  اين عناصر ساختاري بر فعاليت و سيماي منطقه تاثير دارند و. سكونت قرار مي گيرند
  را شكل دهند و پايدار در خاطره ها باقي بمانند شهروندان

وجود . ها و به عبارت ديگر سابقه تاريخي آنهاست هاي مختلف شهر تابعي از پيشينه آن مكان اعتبار مكان 
 و معماري منظرآثار تاريخي به همراه كيفيت و عملكرد آنها  از جهات متعددي در چگونگي برخورد در طراحي 

هاي طبيعي بويژه در  دخالت در محيط .ين آثار در تعريف هويت منطقه و شهر تاثير گذار هستندا. تاثير گذار است
بستر طبيعي  .، تاريخي، توريستي هستند از اهميت بااليي برخوردار استطبيعيمحدوده هايي كه داراي ارزش 

زدن روابط شكل گرفته در صورت برهم  .همواره شكل دهنده كانونهاي تمدني با ارزش هاي واالي فرهنگي است
به عبارتي .  فرهنگي هر سرزمين، ارزشهاي نهفته در هرسو دچار مخاطره مي گردند منظرطبيعي و  منظربين 

  . ندستهمناظر باستاني حاصل سازگاري سيماي فرهنگي و طبيعي در طول زمان 
تاريخي گنجنامه  -يسايت طبيع و معماري منظر برمبناي چنين رويكردي ، اين پايان نامه به ساماندهي

  .ه است پرداخت غنيهمدان با پشتوانه فرهنگي 
در مقياسي فرامنطقه اي و حتي فراشهري عمل نمـوده و بـه عنـوان    فرهنگي فوق كه  -طبيعي -مجموعه تاريخي

عامل هويتي شهر همدان ايفاي نقش مي نمايد ، بواسطه عناصري چون آبشار گنجنامـه ، سـنگ نبشـته هـايي از     
دوران هخامنشيان و طبيعت كوهستاني سايت ، بعنوان منظري باستاني و دروازه ورود بـه طبيعـت بكـر كوهسـتان     

  .استمطرح 
مطالعات محيطي در چهار عنوان اصـلي بـا  هـدف    . اين مطالعات از سه مرحله مطالعاتي تشكيل شده است 

شناسايي زمينه هاي طبيعي و تاريخي و محيطي بستر،فرصتي را مهيا نموده تا با توجه به الزامات طبيعي ، محيطي 
هـدف تبيـين    بـا  مطالعات پايه. تبيين گردد ابعاد كلي عرصه هاي مطالعاتي و مداخله در سايت   و تاريخي همدان ،
و آنچه كه روح كلي پروژه را سازمان داده است ، به رابطه انسان و محيط از ديدگاه منظـر مـي    مباني نظري طرح ،

تشـريح شـده اسـت، و بـا     ... دراين راستا ، مفهوم منظر معرفي و پيوند منظر با فرهنگ ، تاريخ ، طبيعت و . پردازد 
مناظر باستاني مورد مطالعـه واقـع شـده    ... عهدنامه ها ، منشورها و  وع پروژه ، ضمن بررسي قوانين ، توجه به موض

بـدين طريـق ، جهـت    . و تجارب نحوه مداخله در سايت هاي طبيعي و تاريخي مورد بررسي قرارگرفته اسـت   اند ،
  . ه استگيري كلي پروژه و روح حاكم بر آن سازمان يافته و تبيين شد

عات فصل سوم به شناسايي وضـع موجـود مجموعـه از ديـدگاه منظـر و بررسـي امكانـات ، مسـائل و         مطال
تعيـين  تاريخي گنجنامه پرداختـه كـه منجـر بـه      -سايت طبيعي ضوابط و مقررات و طرح هاي فرادستمشكالت، 

سياسـت هـاي تـدوين    مبـاني و    در پايان بر پايه اصول ،. گرديده است  اهداف كلي و عملياتي مداخله در مجموعه



 
شده در راستاي اهداف پروژه و با استفاده از ارزش هاي منظرين و كالبدي موجود و مشهود در مجموعه از يكسـو و  

-سياست هاي تعيين شده براي احياء پيشينه فرهنگي و ارزشهاي هويتي مجموعه، ضمن حفظ كاراكتر تفرجگـاهي 
تـاريخي   -اماندهي و معمـاري منظـر مجموعـه طبيعـي    گردشگري مطلوب آن از سوي ديگر ، طرح پيشنهادي سـ 

  . گنجنامه همدان طراحي گرديد 


