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 مقدمه:
شته است ،و تدریجا جهانگردی روندی است که از دیر زمان با اشکال خاص خود در جوامع انسانی وجود دا

طی مراحل تاریخی سیر تکاملی خود را تا عصر حاضر پیموده است . انسانها در اولین سفرهای خود با 

         مشکالت و سختی های بیشماری مواجه بوده اند و از پی آمدهای احتمالی آن نیز هیچ گونه اطالعی 

می داشت حس کنجکاوی و جستجوگری آنان بود . نداشته اند و تنها انگیزه ای که آنان را به مسافرت وا 

ولی در ضمن سفر به دستاوردهای ارزشمندی نیز می رسیدند که امر به مسافرت معنای تازه می بخشید و 

       اهمیت بیشتری می یافت . رشد و توسعه اقتصادی و فرهنگی جوامع انسانی نیز نیاز به سفر را افزایش 

 می داد . 

نه ،چه در رابطه با اکتشافات جغرافیایی و چه در رابطه با داد و ستدهای تجاری گرچه با سفرهای ماجراجویا

تلخ کامیها و خطرات جدی توام بود ولی مانع از ادامه آن نمی شد . تلخیهای سفر از هیجان آکنده بود و این 

می ساخت . اینگونه هیجانات و ماجراها به انسان شور و نشاط می بخشید و او را به مسافرت عالقه مند 

مسافرتها تا ظهور انقالب صنعتی ادامه داشت . بطوریکه پیامدهای ناشی از آن را می توان در اشکال مختلف 

شناخت محیط های جغرافیایی و جوامع انسانی با فرهنگ های گوناگون مورد بررسی قرار داد  . در جهان 

را پدید آورده است و ارتباطات و حمل ونقل بسیار امروزی که تکنولوژی مدرن دگرگونی های همه جانبه ای 

پیشرفته شده است زندگی انسان را به ویژه در جوامع شهری با مشکالت زیادی از جمله تقسیم کار ،تولید 

انبوه ،خستگی شدید و طاقت فرسا مواجه ساخته است لذا مسافرت و تغییر مکان موقت برای دفع خستگی 

ی امری ضروری به نظر می رسد . چنین تحرکاتی در شکل های جدید انجام ها و تجدید قوای جسمی و روح

می گیرد که تفاوت های زیادی با گذشته دارد . صنعت توریسم امروزه به قدری در توسعه اقتصادی 

 اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاد دانان آن را صادرات نامرئی نام نهاده اند . 

شناسی ،روان شناسی، باستان شناسی و معماری نیز زمینه های دیگر این  حققین علوم اجتماعی ،جامعهم

صنعت را از جمله برقراری روابط فرهنگی و اجتماعی ،تعادل بخشی روانی به جوامع ، بستن هویت قومی و 

فرهنگ سنتی و تجاری کردن آن ، ارتباط با جوامع بومی و آثار تاریخی ،کشف تمدن درخشان کشورها ، 

شناسایی و مرمت و حفاظت بناهای تاریخی و نظایر آن را مورد بررسی قرار می دهند . هدف عمده بررسی و 

چنین فعالیت هایی می بایست با تاکید بر توسعه و ارتقا کمی و کیفیت توریسم فرهنگی باشد تا بدین 

ح های جامع شهری وسیله بتوان از آلودگی های توریستی به دور ماند . برنامه ریزی شهری نیز در قالب طر

با تخصیص کاربری های فراغتی توریستی ،زمینه های الزم را در جهت استقرار تاسیسات جهانگردی و ارائه 

 خدمات توریستی و توسعه و گسترش آنها فراهم ساخته و به رونق آن می افزاید . 

مادی و معنوی دولتها حفاظت از بافت های سنتی شهر و مرمت و بازسازی آنها نیز می بایست مورد حمایت 

و مردمانشان قرار گیرد . روند جهانگردی در برقراری روابط بین المللی و استحکام بخشیدن به صلح جهانی 

نقش مهمی را ایفا می کند و تداوم آن موجب نزدیکی ملت ها به یکدیگر می شود . از این رو توریسم به 

ها در خور توجه است و به ثبات سیاسی کشورها نیز عنوان یک ابزار فرهنگی برای ایجاد تفاهم بین ملت 
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تضمین می بخشد . دو قطب انسان و طبیعت هم که جغرافیا را می سازند از چنان اهمیتی در صنعت 

توریسم برخوردار ند که بی توجهی بدان ها رکود اقتصادی ، اجتماعی به دنبال داشته و زیانهای ناگواری را 

ه نسبت به صنعت توریسم بی اهمیت بوده و آن را ناچیز می شمارند به وجود برای آن دسته از کشورهایی ک

 می آورند . 

امر سرمایه گذاری نیز به رونق و توسعه صنعت توریسم می افزاید . صرف نظر از سرمایه گذاری های اولیه در 

فرهنگی جهت ساخت تاسیسات اقامتی ،هتل های توریستی ، راههای دسترسی به جاذبه های طبیعی و 

مذهبی و نظایر آنها توسعه توریسم نیاز به سرمایه گذاریهای کالن ندارد . زیرا آنچه که تحت عنوان جاذبه 

های توریستی اعم از طبیعی ، تاریخی ، فرهنگی ، مذهبی ، و امثال آن نامیده می شوند . در خیلی از 

ذاری های مورد نیاز در جهت مرمت و باز کشورها به عنوان زمینه های بالقوه وجود دارند ،منتهی سرمایه گ

سازی و حفاظت و نگهداری آنها و جنبه های آموزشی پژوهشی و خدماتی این صنعت است که تخصیص 

 اعتبارات الزم برای این درآمد های زیادی را نصیب کشورها خواهد نمود . 

و نقل هوایی ، زمینی ،  صنعت توریسم عالوه بر کسب درآمدهای مستقیم از جمله امر هتل داری ، حمل

دریایی ، بازدید از جاذبه های توریستی و نقاط دیدنی و امثال آن بطور غیر مستقیم هم می تواند موجب 

افزایش درآمد سرانه کشورها و رونق اقتصادی آنان گردد . این واقعیت را باید پذیرفت که امروزه دنیای 

گردان فراوردها و امکانات اطالعاتی مطابق با استانداردهای جدید ، دنیای اطالعات است . اگر بتوان به جهان

بین الملی ارائه کرد یقینا می توان درآمدهای همسان و یا حتی بیشتر از ورود مستقیم توریستها کسب نمود 

امروزه درآمد اغلب موزه های دنیا از طریق فروش بلیط به بازدید کنندگان تامین نمی شود بلکه فروش 

نگی از جمله اشیاء نفیس هنری ، کارت پستالها ، فرآورده های سمعی و بصری ، عکس و تولیدات فره

 اسالید ، نوار ویدئو ، بروشور ، آلبوم و حتی صنایع دستی محلی و نظایر آنها به توریست ها به درآمد آنها 

 می افزاید . 

مسالمت آمیز بین ملت هاست  از دیگر جنبه های مثبت جهانگردی ، تاکید بر تبادل فرهنگ ها و همزیستی

توریسم ابزاری برای ارائه ارزش های فرهنگی ، اسالمی و انسانی است به جامعه بشریت . در واقع توریسم 

بستر مناسبی را برای ارزشهای انسانی فراهم می سازد و در صورتیکه کشور های مسلمان به ویژه کشور 

ز پیامدهای انقالب اسالمی به ملت های جهان که جویندگان ایران در این زمینه آگاهانه گام بردارد بخشی ا

 حقایق معنوی و فرهنگی هستند از طریق توریسم می تواند انتقال یابد .
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 چکیده :
سرزمین همدان با آثار تاریخی ، هنری و میراث های فرهنگی خود بطور قطعی برای جهانگردان داخلی و 

شود . در همدان مسئله توریسم تاکنون جایگاه واقعی خود را نیافته  خارجی بهترین مقصد محسوب می

است  و علیرغم موقعیت مناسب و مساعد جغرافیایی بین شرق و غرب کشور و وجود بسیاری از مواهب 

طبیعی ، فرهنگی و اسالمی و انواع جاذبه های قابل عرضه به بازارهای توریستی داخلی و بین الملی 

 ارزی همدان از این بابت بسیار ناچیز و الاقل است و قابل توجه نمی باشد .  درآمدهای ریالی و

وابستگی اقتصادی همدان به بخش کشاورزی موجب شد تا به دلیل کمبود سرمایه گذاری و عدم وجود 

منابع آب کافی موجب مهاجرت روستاییان و تخلیه روستاها و فرسایش زمینهای زراعی آنان شد . درآمدهای 

ز حاصله از کشاورزی و ایجاد مشاغل کاذب و درآمدهای حاصل از آن میل به زندگی در شهرها را ناچی

افزایش داد . به همین علت برای رونق بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی استان سر سبز و جذاب همدان و 

ومی ایجاد رشد و توسعه هماهنگ بخش های صنعت و کشاورزی را می بایست بازسازی نمود و بخش س

تحت عنوان توریسم را بدان افزود و به آن بها داد چرا که رونق بخشیدن به آن نیاز به سرمایه گذاری کمتری 

 در مقایسه با بخش کشاورزی و  صنعت دارد . 

انجام فعالیتهای توریستی که مشاغل گوناگونی را هم به دنبال دارد در هر جای کشور به عنوان بخشی از 

اقتصادی آنان  –و در کنار بخش صنعت و کشاورزی موجب رونق و پیشرفت اجتماعی فعالیتهای اقتصادی 

توریستی نه تنها برای هر استان زمان فراغت گروه های سنی مختلف را  –می گردد . وجود امکانات خدماتی 

ت به ویژه در فصل تعطیالت پر می کند بلکه با ایجاد نشاط و سالمت جسمی و روحی منجر به بروز خالقی

 ها و شکوفایی استعدادها و تجدید قوای فکری مردم به ویژه جوامع شهر نشین نیز می گردد .
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 سواالت : 
آیا در زمینه نگهداری و حفظ گنج نامه این میراث عظیم باستانی اقداماتی از سوی سازمان میراث  .1

 فرهنگی استان همدان و کشور انجام شده است ؟

قامتی و کمبود هتل های توریستی و مسافرخانه های مناسب و مجهز در آیا در زمینه نارسایی های ا .2

 منطقه گنج نامه اقداماتی صورت گرفته است ؟

آیا در زمینه آموزش ، تعلیم و به روز رسانی اطالعات راهنمایان در جاذبه های توریستی همدان و گنج  .3

 ت ؟نامه از سوی سازمان میراث فرهنگی آموزش های الزم صورت گرفته اس

آیا مراکز آموزشی الزم برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در بخش های مختلف توریستی در استان  .4

 دایر گردیده است ؟

آیا در زمینه دسترسی مطلوب توریست ها ی ایرانی و جهانگردان به منطقه گنج نامه اقداماتی از سوی  .5

 سازمان خدمات شهری شهرداری همدان صورت گرفته است ؟

به منظور سهولت در امر عبور ومرور و تعریض جاده در منطقه گنج نامه اقداماتی از سوی اداره کل آیا  .6

 راه و شهر سازی استان صورت گرفته است ؟

آیا تبلیغات الزم در سطح کشور و بین الملل برای آشنایی و ترغیب حضور توریسم در استان همدان و  .7

 منطقه گنج نامه انجام شده است ؟

 فرضیه :
. به نظر می رسد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان در خصوص مرمت و نگهداری گنج 1

 نامه اقداماتی انجام نداده است 

. به نظر می رسد سازمان خدمات شهری شهرداری همدان در زمینه دسترسی مطلوب گردشگران به 2

 منطقه گنج نامه ضعیف عمل کرده است .   

اره کل راه وشهر سازی استان در خصوص تعریض جاده های منتهی به منطقه اقداماتی .به نظر می رسد اد3

 انجام نداده است . 

. به نظر می رسد هیئت کوهنوردی استان جهت شرکت کوهنوردان در این منطقه تسهیالت الزم را فراهم 4

 نکرده است . 

این منطقه عملکرد مناسبی نداشته  . به نظر می رسد سازمان بازرگانی استان جهت تثبیت قیمت ها در5

 است . 

. به نظر می رسد تبلیغات الزم در سطح کشور و خارج برای آشنایی و ترغیب حضور توریسم در سطح 6

 استان و منطقه توسط سازمان میراث فرهنگی انجام نشده است . 

را در سطح منطقه . به نظر می رسد اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص احداث هتل و مهمانس7

 اقداماتی صورت نداده است 
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 ضرورت تحقیق : 
استان همدان محل پیدایش اولین تمدن های بزرگ آریایی و انسانی است . محل پیدایش اولین قومها و 

قبیله ها . اولین منطقه ای که مناطق شهری در محلی بنام هگمتانهشکل گرفته است . محل پیدایش خط و 

ر روی لوح های سنگی حجاری شده است . نوشته های گنج نامه گواه این امر است نسوخ میخی است که ب

که محققین و موررخین و باستان شناسان به وسیله این لوح های سنگی توانسته اند آثار پرسپولیس این 

شهر عظیم هخامنشیان را کشف و شناسایی و باز خوانی کنند. یهودیان ایران جدای زیارت در کنیسه های 

 ود قبر استرو مروخای را در همدان همه ساله مورد زیارت و عبادت خود قرار می دهند .خ

همدان به دلیل قرار گرفتن در دامنه های زاگرس دارای آب وهوا و اقلیم مناسب و خاک مستعد برای 

ی کشاورزی و باغداری و پرورش دام و زنبور عسل است . این منطقه به دلیل برف گیر بودن و شیب کاف

مستعد برای ورزش های زمستانی ودر فصل بهار و تابستان برای کوهنوردی و کوهپیمایی مناسب است . 

انواع درختان و میوه های کوهستانی در باغات این استان با کیفیت مطلوب کشت و به دست می آید اما 

 دا کرد و ارائه داد . متاسفانه با تمام این موارد کمترین اشاره و تبلیغی را میتوان در این زمینه پی

برای حفظ و نگهداری هگمتانه این شهر عظیم مادها در طول تاریخ اقدامات ضعیفی صورت گرفته است که 

امروزه نیز توجه چندانی برای مراقبت از آن به چشم نمی خورد و از آن شهر و دژ عظیم چیزی جزء چند 

ن سازمان میراث فرهنگی استان و کشور برای خرابه باقی نمانده است و این شاهدی بر بی توجهی مسئوال

حفظ ، مرمت و بازسازی این بنا است . بنایی که قدمت آن به مراتب بیشتر از میدان نقش جهان اصفهان ، 

 ایل گلی تبریز ، آرامگاه فردوسی مشهد و ..... است . 

بوعلی و شاعران گرانی به دلیل پیدایش اولین نوشته ها در این منطقه و وجود دانشمندان شهیری چون 

چون باباطاهر و وجود دانشگاه بوعلی که یکی از دانشگاهای معروف و بزرگ کشور است اما متاسفانه سطح 

سواد و تحصیالت تکمیلی در این استان و منطقه پایین است . از این رو از آنجائیکه ایرانیان مردمی مهمان 

اسفانه مردم این استان آموزش کافی جهت برخورد نواز و خونگرم و خوش خلق معرفی شده اند اما مت

مطلوب با گردشگران را ندیده اند و طرز برخورد مناسب و لطیفی نسبت به گردشگران را ندارند و باعث 

 دلسردی  آنها به هنگام مراجعه مجدد به این شهر می شوند . 

ارهای دستی و سنتی استان برگزار و در اکثر شهرهای ایران بازارچه هایی مبنی بر معرفی ، فروش و تبلیغ ک

دایر می شود اما در استان همدان و منطقه گنج نامه این موضوع بسیار کم رنگ است . منطقه اللجین یکی 

از معروف ترین و مهمترین قطب های صنایع دستی سفالی همدان است ، اما کمتر گردشگر ایرانی را می 

اللجین اطالع داشته باشد و یا بخواهد از این شهر دیدن کند تا توان یافت که از صنایع دستی استان و شهر 

از این طریق بتوان برای استان و شهر درآمد زایی کسب کرد . فلذا گردشگر خارجی جای خود را دارد . 

استان همدان به دلیل قرار گرفتن در منطقه کوهستانی کشور دارای آب و هوا و اقلیم مناسب برای جذب 

و خارجی است  . در این منطقه به دلیل وجود کوه الوند و کوه وتپه های برف گیر مناسب توریسم داخلی 

دیگر مستعد برای اسکی و ورزش های زمستانی است اما متاسفانه کمترین تبلیغ در این زمینه صورت گرفته 
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بینیم در فصل است تا ورزشکاران این امر را از سراسر ایران و دنیا به خود جذب کند و کمتر کسی را می 

سرد سال به دلیل کمبود پیست مناسب برای اسکی و یا کوهنوردی و .... به این استان سفر کند . همدان به 

دلیل برخورداری از آب وهوای مالیم در فصول بهار و تابستان و نیمی از پاییز می تواند مجری انواع مسابقات 

کمبود و یا بهتر بگوئیم عدم وجود مکان ها و سالن های ورزشی در سطح ملی و بین المللی باشد اما به دلیل 

 ورزشی مناسب ، مسابقات و المپیاد های ورزشی کمی در آن برگزار می شود . 

همدان به دلیل قرار داشتن در دامنه های زاگرس بستر بسیار مناسبی برای انواع و اقسام میوه ها و درختان 

ود سرمایه گذاری  در امر کشاورزی و باغداری تنها بخشی از کوهستانی این مناطق است اما به دلیل کمب

استعداد استان و منطقه به امر باغداری و تولید  میوه اختصاص یافته است و یا کارخانجات تولید و عرضه 

 کنسرو ، خشکبار در این منطقه به دلیل عدم جذب سرمایه گذار کمتر وجود دارد  . 

ای کوهستانی و عریض برف گیر و تبلیغ کم رسانه ای و عدم سرمایه استان همدان به دلیل وجود راه ه

گذاری الزم توسط بخش  خصوصی و عدم حمایت دولت در طول سال کمترین گردشگر ایرانی و خارجی را 

از سایر نقاط کشور به خود جذب می کند و تنها گردشگران و بازدید کنندگان این استان و شهر همدان از 

دان و یا به زحمت چندین استان همسایه است  و یا به دلیل رسیدن زائران حرم حضرت شهرهای اطراف هم

ابا عبدا... به مرز این شهر را برای استراحت چند ساعته و رفع خستگی انتخاب می کنند که در این زمینه 

ان به هنگام نیز کمترین کمترین اقدامات رفاهی صورت گرفته است . زیرا این زائران بهترین مبلغ شهر همد

بازگشت به شهر خود هستند زیرا در صورت وجود و یا عدم وجود امکانات ، تسهیالت  و خدمات رفاهی 

موجب جذب و یا عدم جذب دیگران و تشویق آنها  برای سفر به این شهر و یا عدم سفر آنها به این شهر می 

م  مانند استان های اصفهان ، فارس ، شود . به طور کل این استان از پتانسیل های الزم برای جذب توریس

گیالن ، مازندران و .... برخوردار است و چیزی کم ندارد و مستعد جذب توریسم و گردشگر به این منطقه 

است که با درایت ، تصمیمات و سرمایه گذاری های الزم این منطقه را میتوان از فقر گردشگری به یکی از 

 تمام فصول سال تبدیل کرد . قطب های گردشگری و جذب توریسم در 

 اهداف مورد نظر : 
 . شناساندن نقاط طبیعی و دیدنی استان همدان و منطقه گنج نامه و ترغیب مردم برای بازدید از آن . 1

. شناساندن فرهنگ و تمدن کهن ایران باستان به توریست و گردشگر داخلی و خارجی از طریق ایجاد 2

     بازارچه سنتی ، فیلم ، و ....

 . گذراندن اوقات فراغت و آشنایی و دوستی با یکدیگر و اقوام مختلف . 3

. استفاده از هنرهای سنتی و صنایع دستی جهت عرضه به توریست های داخلی و خارجی به منظور 4

 جلوگیری از ورود کاالی لوکس و غربی به منازل ایرانیان . 

 لت در منطقه گنج نامه .  . فعال کردن بخش خصوصی با هماهنگی و نظارت دو5

 . تالش برای سرمایه گذاری در زمینه تاسیسات اقامتی در منطقه گنج نامه و کوه الوند . 6



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران -شهرسازی آنالین 
www.shahrsazionline.com 

 

 ایگاه تخصصی شهرسازی ایرانپ -شهرسازی آنالین  `
www.shahrsazionline.com 

 

8 

 

. بهره برداری صحیح از منابع طبیعی مانند کوه ، آّبشار و فضای سبز طبیعی گنج نامه بدون آسیب رساندن 7

 و تخریب آن . 

 : مشکالت و تنگناها
نقل و ارتباطی و محدود بودن تعداد پرواز ها چه در سطح ملی و چه در عرصه بین . ضعف شبکه حمل و 1

 المللی به استان همدان .  

 . عدم وجود مراکز آموزشی الزم در مقاطع مختلف برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در سطح استان .2

 سم در منطقه. کمبود امکانات مالی برای توسعه و تجهیز تاسیسات مورد نیاز توری3

 . فقدان تسهیالت الزم جهت وارد کردن تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز جهانگردی به منطقه . 4

 . عدم تطبیق فرهنگ جهانگردان و ایرانیان در روابط و برخوردهای اجتماعی . 5

 . کمبود راهنمایان توریستی ماهر و ورزیده در سطح استان و منطقه 6

 هتل ها و آژانس های مسافرتی در شیوه برخورد با توریست .  . نا آشنا بودن مستخدمین7

. کم بودن هتل ها و مسافرخانه هایی که در شان و منزلت توریست و گردشگر باشد چه در سطح استان و 8

 چه در منطقه گنج  نامه . 

 . عدم ثبات قیمت و وجود چندگانگی قیمت که موجب عدم سودآوری در منطقه می شود . 9

 ود پوشش مسقف برای حفاظت کتیبه ها در برابر صدمات باران وبرف و گرمایش و سرمایش هوا و .... . نب11

 . عدم تبلیغات مناسب و کافی جهت شناساندن استعدادهای منطقه . 11

. با وجود فضای سبز و چشمگیر منطقه که حالت ییالق را دارد اما کمترین برنامه ریزی جهت استفاده از 12

 یده می شود . این فضا د

 . عدم توجه سازمان میراث فرهنگی استان در خصوص مرمت و نگهداری گنج نامه 13

 . کمبود و ضعف تاسیسات پذیرایی در منطقه گنج نامه . 14

 راهکارها و پیشنهادات : 
 . ایجاد تاسیسات پذیرایی که به علت کمبود یا فقدان در سطح محدود در منطقه است تقویت شود . 1

ه علت اینکه تعداد زیادی از گردشگران اقامت در هتل های ارزان قیمت و اردوگاهها را به لحاظ . ب2

درآمدشان به اقامت در هتل های گران قیمت ترجیح می دهند ، تاسیسات پذیرایی ارزان قیمت پیش از 

 پیش اهمیت دارد که توسط مسئولین امر گردشگری باید احداث شود .

 ی تبلیغات گردشگری جهت تشویق و جلب توجه ایرانیان و جهانگردان بین الملل . . هماهنگی برنامه ها3

. استقرار راهنمایان ورزیده و مسلط به زبان های زنده دنیا در سطح اماکن تاریخی و فرهنگی استان توسط 4

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی . 

سیار در ورودی های شهر توسط وزارت راه و . ایجاد تعمیرگاه های اتومبیل و یا برقراری تعمیرگاه های 5

 شهر سازی . 

 . ایجاد خطوط ارتباطی و راه های دسترسی و تسهیل در این امر . 6
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 . ایجاد خطوط ریلی برای سهولت دسترسی به این استان و ترانزیت کاال . 7

 ای ورانندگی. تشویق و ترغیب مردم به قوانین و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی ومقررات راهنم8

.ایجادتسهیالت الزم برای مشارکت بخش خصوصی مانند وام های بلند مدت با سود کم ، صدورجوازجهت 9

 ایجاد هتل و ...

 .تضمین امنیت سرمایه بخش خصوصی توسط دولت در امر گردشگری11

 .... . توجه جوانان ،معلولین و سالخوردگان درزمینه استفاده ازمحیط کوهستان و فضای سبز و 11

 .ایجاد و تقویت مراکز اطالعات درمبادی ورودی استان برای راهنمایی مسافران12

 

 طرح بسترمطالعات  -فصل اول  -1

هر شناخت محیط طرح است. بدیهی است  ،سایت در ز مهمترین و اساسی ترین مراحل هر نوع مداخله یکی ا

. هدف از این است آن صحیح شناخت  رمبتنی به مجموع ساماندهیصحیح و منطقی در مورد آینده منطقه و  تصمیم

به بررسی و شناخت استان  منظور . بدین باشدمسائل، محدودیتها و نیازها می بررسیمرحله، شناخت امکانات و 

 پردازیم. همدان می

 ویژگی های طبیعی همدان -1-1

توانند اده و عالوه بر آن میرا تشکیل د محیط طرحعوامل طبیعی، جغرافیایی و محیطی بستر و جایگاه اصلی 

را تحت تاثیر خود قرار دهند  -نظیر مکان، شکل، ساختار و مصالح بومی و ...  -کلیه عناصر و جزئیات طراحی 

 د است.  وشاحساس می روز به روز بیشتر  ، لزوم توجه به این عواملاز نیمه دوم قرن بیستم.خصوصاً 

 جغرافیایی همدان خصوصیات-1-1-1

 غرافیایی استان همدانموقعیت ج 

گیرد از کل مساحت کشور را در بر می %2/1کیلومتر مربع، حدود  19493استان همدان با مساحتی در حدود 

دقیقه  48درجه و  35دقیقه تا  59درجه و  33باشد.  بین مدارهای و از لحاظ وسعت بیستمین استان کشور می

دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار  36درجه و  49ا دقیقه ت 34درجه و  47عرض شمالی از خط استوا و 

 استانهای غربی ایران است.  ءگرفته است و جز

این استان از شمال به استانهای زنجان و قزوین، از جنوب به استان لرستان، از شرق به استان مرکزی و از 

متر بین  3574طه استان، قله الوند با ارتفاع شود. بلندترین نقغرب به استانهای کرمانشاه و کردستان محدود می

شهرستانهای تویسرکان و همدان قرار گرفته و پست ترین نقطه استان اراضی عمرآباد در بخش شراء و پیشخوار 

 باشد. متر از سطح دریا می1555چای با ارتفاع کناره رود قره

ههای غربی و مرکزی فالت قاره ایران استان همدان منطقه ای است کوهستانی که کوههای آن جزء رشته کو

باشد و جنس سنگهای آن غالبا سنگ خارا است. جهت این رشته کوهها نیز مانند کوههای مرکزی از شمال غربی می

ها و چشمه باشد. این ارتفاعات بیشتر ایام سال پوشیده از برف و یخ بوده و سرچشمه رودخانهبه جنوب شرقی می

درجه )باالتر از  35ست. تراکم کوهها بیشتر در جنوب استان بوده و در عرضهای باالتر از سارهای فراوان و مهمی ا
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گردد. مهمترین ارتفاعات واقع در حوزه نفوذ شهر همدان شهرهای اللجین و بهار( ارتفاعات عمده ای مشاهده نمی

خط الراس آن حد طبیعی بین باشد. این کوه عظیم و معروف در جنوب شهر همدان واقع شده است و الوند کوه می

های شمالی الوند واقع شده ها و دامنهباشد. بخش مرکزی همدان در درهاین شهرستان و شهرستان تویسرکان می

 است. 

  کشوری سیاسی و تقسیمات نظام 

 71بخش،  21شهر،  21شهرستان،  هشتاستان همدان دارای  1376برابر آخرین تقسیمات کشوری در سال 

روستا است. شهرستانهای استان عبارتند از: همدان، مالیر، تویسرکان، نهاوند، اسدآباد، کبودرآهنگ، 1121دهستان و 

 بهار و رزن.

  شهرستان همدانموقعیت جغرافیایی 

و متر مربع از خط الراس رشته کوه الوند تا مرزهای شرقی لکی 4118شهرستان همدان با وسعتی در حدود 

به شهرستانهای رزن و کبودرآهنگ، از جنوب به تویسرکان و مالیر، از شرق به استان استان کشیده شده و از شمال 

شهر شامل همدان، فامنین، مریانج،  پنجشود. شهرستان همدان از مرکزی و از غرب به شهرستان بهار محدود می

یلو متر مربع ک5/53دهستان تشکیل شده است. شهر همدان مساحتی در حدود  12بخش و  سهجورقان و نهاوند و 

 48درجه و  34دقیقه طول شرقی و  31درجه و  48دارد و مرکز شهرستان و استان است. شهر همدان بین مدارهای 

 متر از سطح دریا واقع شده است.  1821دقیقه عرض شمالی و ارتفاع 

 

  
 

 .عکس هوایی منطقه، ماخذ : سازمان نقشه برداری    1-1تصویر

 ، ماخذ : اطلس عمومی همدان77رستانی در سال .تقسیمات شه2-1تصویر 

 .موقعیت استان همدان در تقسیمات کشوری، ماخذ : اطلس عمومی همدان3-1تصوبر 

 

  ، ماخذ : سالنامه آماری همدان1381مشخصات عمومی شهرستانها بر اساس تقسیمات کشوری تا پایان سال : 1-1جدول

 تعداد بخش تعداد شهر تعداد دهستان
لومتر مساحت کی

 مربع
 شهرستان

 کل استان 19493 21 24 227

 اسدآباد 1195 1 1 6
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 بهار 1334 3 3 6

 تویسرکان 1556 2 3 7

 رزن 2729 3 3 7

 کبودرآهنگ 3816 3 3 11

 مالیر 3211 3 4 11

 نهاوند 1535 2 2 7

 همدان 4118 3 5 121

  خصوصیات اقلیمی همدان -1-1-2

نابراین در این .ب محیط دارد و تاثیری مستقیم برطراحیطبیعی رابطه تنگاتنگ محیط  حاکم برشرایط اقلیمی 

 بخش  به طور خالصه اطالعات مربوط به عوامل ذیل جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

 باد: زمان، شدت، سرعت، جهت و ارتفاع.

 دما: توزیع فصلی، توزیع بر حسب ماه در سال، حداقل و حراکثر دما.

 ارندگی: میزان، توزیع سالیانه.ب

 رطوبت: متوسط سالیانه، متوسط فعلی و ...

 تابش آفتاب: شدت تابش، زاویه تابش.

 کیفیت هوا و کیفیت صدا.

باشد و سلسله کوههای زاگرس، چون سدی در مقابل نفوذ هوای مرطوب مدیترانه به داخل فالت ایران می

باشد که از اوایل آذر دارند. بنابراین در این مناطق زمستان طوالنی میمی های پر ارتفاع خود نگهرطوبت را در دامنه

انجامد. بعد از زمستان، بهاری کوتاه، فصل سرد را به تابستانی ماه شروع شده و تا اواسط فروردین ماه به طول می

 کند.گرم و خشک تبدیل می

 آب و هوا 

، دوری از دریا و وجود کوههای مرتفع همچون الوند آب و هوای شهرستان همدان تحت تاثیر عرض جغرافیایی

 باشد. و وزش باد نسبتا متغیر می

به طور کلی مناطق مرتفع استان دارای آب و هوای کوهستانی سرد و مناطق جنوبی استان دارای آب و هوای 

فالت مرکزی، سواحل باشد. با توجه به تقسیمات چهار گانه اقلیمی در ایران که شامل اقلیم معتدل کوهستانی می

غربی و سواحل شمالی است، همدان در این تقسیم بندی جز اقلیم سردکوهستانهای غربی  جنوبی، کوهستانهای

 باشد. می

همدان به علت دارا بودن زمستانهای سرد با یخبندانهای طوالنی، یکی از سردترین شهرها و استانهای کشور 

ـ  3/8دترین ماه سال است. معدل حداقل دمای هوا  در این ماه به گردد. ماه دی در شهر همدان، سرمحسوب می

رسد. ماههای آذر، بهمن، آبان و اسفند نیز به ترتیب، ماههای سرد این شهر هستند. معدل درجه سانتی گراد می

ای رسد. یعنی در طول یک سال، بیش از چهار ماه از سال متوسط دمروز می129تعداد روزهای یخبندان همدان به 
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باشد. هوا زیر صفر است. فصل بارندگی در همدان در اوایل بهار ) فروردین و اردیبهشت( و اواخر پاییز )آبان و آذر( می

در تابستان نیز به دلیل شدت تابش آفتاب که ناشی از کمی عرض جغرافیایی این شهر است، شرایط گرم و خشکی 

باشند. اما به دلیل شدید نبودن گرمای هوا در ن تیر و مرداد میآید. گرمترین ماههای سال در شهر همدابه وجود می

توان بدون استفاده از سیستمهای مکانیکی، در تابستان، در صورت استفاده از مصالح ساختمانی مناسب، می

 ساختمان آسایش فیزیکی ایجاد نمود.

 باشد: های آب و هوایی در استان به شرح ذیل میتوده

شود و سبب کاهش دما و بارندگی به صورت ماههای سرد سال از شمال وارد استان میهای شمالی در توده

 گردد. برف می

شود و باعث افزایش دما و کاهش یا قطع های جنوبی در ماههای گرم سال از جنوب  وارد استان میتوده

 گردد.بارندگی می

های جنوب غربی باعث افزایش د و تودهشوهای غربی در ماههای مرطوب سال و از غرب وارد استان میتوده

 گردد.  نسبی دما و بارندگی می

 

 

 

 

 

  

o  تهویه مورد نیاز در اقلیم سرد و کوهستانی 

های جدول بیوکلماتیک با توجه به شرایط گرما در هوای تابستان اینگونه مناطق و رابطه آنها با منفی

یا انتخاب مصالح ساختمانی مناسب، امکان کنترل طبیعی یابیم که با استفاده از تهویه طبیعی ساختمانی در می

 هوای داخلی ساختمان وجود دارد. 

اما در ماههای سرد زمستان، که فصل بحرانی مناطق سرد است، به دلیل سرمای شدید و رطوبت کم هوا، باید 

که عایق حرارتی  ورود هوای خارج ساختمان را به حداقل ممکن رساند و از وسایل گرما زا و همچنین مصالحی

بهتری هستند، استفاده نمود. لذا یکی از مشکالت عمده در فصل زمستان جلوگیری از ایجاد تعرق بر روی سطوح 

توان با استفاده از تهویه طبیعی از ایجاد تعرق جلوگیری نمود چون داخلی است. اشکال کار در اینجاست که نمی

شود. ن باعث به جریان افتادن هوای سرد و ناراحت کننده میورود بدون کنترل هوای خارجی به داخل ساختما

همچنین به دلیل کم بودن رطوبت هوای وارد شده رطوبت هوای داخلی نیز کاهش یافته و ممکن است باعث سوزش 

و خارش پوست بدن شود. لذا برای جلوگیری از ایجاد تعرق باید رطوبت ایجاد شده در داخل را به طریقی که دمای 

 پایین آورده نشود از ساختمان خارج نمود. هوا 
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شوند، مثل آشپزخانه بهترین راه حل در این مورد، نصب هواکشهای برقی در قسمتهایی که بخار آب تولید می

ها تقریبا امکان پذیر نیست، لذا برای جلوگیری از باشد. البته جلوگیری از ایجاد تعرق در سطح شیشه پنجرهمی

ها، باید در قسمت کف پنجره تعابیری جهت دفع آب حاصل از این تعرق اتخاذ یر پنجرهخیس شدن دیوارهای ز

نمود. بنابراین تنها وظیفه تهویه طبیعی در زمستان اینگونه مناطق تعویض هوای داخل ساختمان به طوری که میزان 

 باشد. این تعویض باعث تامین اکسیژن مورد نیاز در داخل شود، می

  همدان تاریخی ویژگی های -1-2

 دروازه تاریخ همدان -1-2-1

 سال پیش وجود ندا شت . زیرا111الی 81ونه ای که امروزه در اختیار می باشد. در گ هتاریخ مدون ایران ب           

میالدی با  21دوره ی حکومت قاجار اساس تاریخ ایران برمبنای شاهنامه ی فردوسی بود . در اوایل قرن  اواخر تا

مطالعات و  …ایرانی و  محققان گرانقدر و هرتسفلد شناسان بزرگی چون : پرفسور و باستان آمدن دانشمندان

چهره ای دیگر   های تاریخ ایران و به ویژه همدان  تحقیقات علمی روی آثار و اشیاء پیدا شده بسیاری از تاریکی

 یافت . 

متعدد طال و نقره از همدان و تخت خواندن خطوط میخی و پیدا شدن لوحهای  دبا بدست آمدن کلی          

زیادی معماهای تاریخی روشن گردید. دولتهای پیشداری وکیانی درشاهنامه ی فردوسی چهره در  حد تا جمشید،

هخامنشی به عنوان حکام نخستین درمنطقه ی  و ماد کاسی )کاسیان( افسانه ها و سایر و اساطیرکشیدند ، دولتهای

 دند .همدان در صفحات تاریخ ظاهر ش

سال قبل از میالد مربوط می  811سابقه سکونت در استان همدان به دوران نوسنگی و بناهای معماری آن به  

شود . شهر همدان اولین پایتخت نخستین تشکیالت حکومتی در ایران بوده است که در آن زمان هگمتانه نامیده می 

کیبی از یکی از اقوام آریایی با قوم کاسی بودند ، در آنجا از زمان مادها که خود تر، اما تشکیالت حکومتی  .شده است

پدید آمد. به همین سبب شهر همدان دارای آثار تاریخی و باستانی فراوانی از جمله  تپه هگمتانه ، گنجنامه ، مقبره 

رتاریخی به دلیل وجود آثار باستانی و فرهنگی متعدد در آن ، در زمره شش شه کهاستر و مردخای و ... می باشد 

 .کشور ( معماری شورای عالی شهرسازی و2/2/1371) فرهنگی کشور قرارگرفته است

در قدیمی ترین سنگ نگاشته ی آشوری که درمنطقه ی میان میانرودان )بین النهرین( پیدا شد نام قدیمی    

این استان را به چهار واین امر پیشینه ی مدنیت مرکز آمده است  یعنی شهر )کاسی ها( 1"اکسایا "به نام  همدان

 هزار سال پیش می رساند. 

 شهر باستانی هکمتانه وجه تسمیه  

به معنی قرارگاه یا منزلگاه "کار  "داده بودند که "کارکاشی  "آشوریان باستان به شهرهای قوم کاسی، عنوان 

هر کاسیان( را منطقه ا شی)  است. آشور شناسان و مادشناسان، جملگی این کار کاشی "کاسی"اسم قوم  "کاشی "و 

 "کنونی همدان دانسته اند. پرفسور گیریشمن، باستان شناس معروف فرانسوی، معتقد است که اسم قبلی هگمتانه، 

یعنی شهر کاسی ها بوده است. و در مجموع اعتقاد غالب بر این است، که شهر هگمتانه را یکی از اقوام  "اکسایا

ین دولت ایرانی را در آن بنا نهاده اند. ولی نتایج تحقیقات بیانگر آن است که آریایی بنام مادها ساخته اند. و نخست

شهر هگمتانه پیش از انتخاب به پایتختی توسط مادها، وجود داشته مردمانی از قوم کاسی در آن می زیسته اند. 

                                                 
1 -AKESSAIA  
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ورده اند. و با غلبه بر دولت سپس بازماندگان قوم کاسی، بعدها با طایفه ای از آریایی ها قوم موسوم به ماد را پدید آ

تجاوزگر آشوری، دولت ماد را بنیان کذاشته، و پایتخت خود را کار کاشی قرار داده اند. و از آن به بعد، این شهر 

هگمتانه نام گرفته است. مادها گروهی از اقوام آریایی بودند، که از جنوب سیبری به سمت فالت ایران حرکت کرده و 

 شدند.در غرب ایران ساکن 

عواملی مانند رشد اجتماعی و فرهنگی، تماس با گروههای بومی ساکن فالت ایران، وجود همسایگانی  

قدرتمند، و احساس نیازهای جدید سیاسی و اجتماعی، آنها را وادار به اتحاد و ایجاد حکومتی مقتدر نمود به طوریکه 

روزگار محو کردند. امروز هموم باستان شناسان، تپه  قوی ترین قوم آن روزگار یعنی آشوری را برای همیشه از صفحه

باستانی هگمتانه، واقع در مرکز شهر همدان را، که وسیع ترین تپه باستانی ایران است، بقایای همان ابنیه عهد 

هکتار می باشد. که با در نظر گرفتن  31کاسی، مادی، هخامنشی و بعد از آن می دانند. مساحت این تپه حدود 

 41ی که جزء محدود تپه باستانی بود، ولی اینک ساختمانهای مسکونی بر روی آن ساخته شده، به بیش از بخش های

 رسد.می هکتار نیز 

 "   این تپه بیضی شکل، در داخل محدوده شهر فعلی همدان، و در دو سوی خیابان اکباتان واقع شده است.

به معنی  "هنگ  "معنی محل تجمع بوده، ترکیبی از دو واژه که به زبان پارسی قدیم به  "هنگمتانه  "، یا "هگمتانه

در آمده است، و در کتیبه  "اکباتانا  "است. این واژه در زبان یونانی به صورت  "تجمع  "به معنی  "متانه  "و  "جا  "

کتیبه پیلسر که در  "آمادای  "یا  "امدانه  "یز معتقدند: نآمده است. برخی  "اک ماتانو  "های عیالمی به صورت 

و در زبان سریانی و پهلوی،  "اهمتان  "در زبان ارمنی،  ". هگمتانه است دهگردیالق تپادشاه آشور آمده به این محل ا

گفته شده است. همچنین سکه هایی از  "احتمانا "و در تورات،  "همدان  "، در گویش نویسندگان عرب  "اهمدان 

نخستین اشاره مکتوب به نام مادها و  قید شده است. "اهمتان  "محل ضرب آنها  عهد ساسانی کشف شده که

قبل از میالدی  715قبل میالدی ( و سارگن دوم )  836سرزمین ماد، در سالنامه بیست و چهارم شارل مانزر سوم ) 

 یاد کرده اند. "آمادای  "یا "مادای  "بوده، که از این قوم و سرزمین آنان به نام 

نیز حاکی است که این شهر در دوره مادها ، ) از اواخر قرن هشتم تا نیمه اول قرن  روایات مورخین یونانی

پایتخت        ض آنها نیز به عنوان یکی ازراشم قبل از میالد( مدتها مرکز امپراتوری مادها بوده است. و پس از انقش

می رفته است. گفته های هرودت محل خزانه آنها ( به شمار  "های دوره هخامنشی ) پایتخت تابستانی و احتماال

 "مورخ یونانی ، در قرن پنجم قبل از میالد، مهمترین ماخذ تاریخی در این مورد است. وی بنای اولیه این شهر را به 

قبل از میالد (. هرودت اوضاع سیاسی واقتصادی نامناسب  728نخستین شهریار ماد نسبت می دهد ) در  "دیااکو 

، ژوستین و  دیگر مورخین یونانی چون پلی بیوس، کنزیاس . دیااکو به قدرت موثر می داندقوم ماد را در دستیابی 

 آوری کرده اند.  عگزنفون نیز درباره هگمتانه مطالبی جم
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      1374کیانی،. دژمادی ،ماخذ : 7-1تصویر  

 همان  . طرح دژمادی بر روی نقش برجسته آشوری ،ماخذ : 8-1تصویر 

 م ،ماخذ :آرشیو دکتر فرهاد فخار تهرانی1536-1533ه.ق./942-941. نقشه شهر همدان، 9-1تصویر 

 

دیااکو پس از اینکه هگمتانه را به پایتختی خود برگزید، تصمیم به ساخت کاخی عظیم و مستحکم به صورت 

باشد. دیااکو به تقلید  که کاخ پادشاهی و خزانه ، در درون قلعه هفتم قرار داشته هفت قلعه تو در تو گرفت. به طوری

از رنگ آمیزی قصرهای بابلی ، دستور داده بود کنگره های هر قلعه را به رنگی مخصوص در آورند. به این ترتیب 

:رنگ کنگره های قلعه اول سفید ، دومی سیاه، سومی ارغوانی، چهارمی آبی، پنجمی نارنجی، و کنگره دو با روی 

بهاندازه حصار شهر اتن بوده استقصر شاهی، که  "یرونی ترنی دیوار قلعه، تقریباداخلی سیمین و زرین بودندو محیط ب

در آخرین قلعه درونی بر پاشده بود، دارای صدها اتاق بوده، و مردم نیز خانه های خود را بیرون این قلعه ها و در کنار 

اند، رها ساخته و  می زیسته   بنا به در خواست دیااکو، قوم ماد شهرهای کوچکی راکه در آن. آن ساخته بودند

 .پایتخت ار مورد توجه قرار دادند و در اطراف قلعه شاهی خانه های خود را بنا کردند 

قبل از میالد( می نویسد : در دامان کوه اورنت، ) اورنت یا اورنتس =  132تا  214پلی بیوس مورخ یونانی)

ری قرار گرفته، و قصر شاهی، در داخل آخرین قلعه آن الوند ( شهر هگمتانه با قلعه و ارگ مستحکم و حیرت آو

ضع ساختمانی،آرایش عجیب، و تزئیناتی که در آن به کار رفته به نحوی بوده، که توصیف آن واستوار گردیده است. 

مبالغه آمیز به نظر می رسد. چوب هایی در آن به مصرف رسیده پوشیده از زروسیم است. درها، ستون های و رواق 

ن، با هزاران گونه کنده کاری و نقش و نگار آراسته شده اند. یک دیوار بی پیرایه، و یک تیر عاری از زیور، در های آ

و دیوارهای دورنی قصر است، با پوششی از آب نقره،  "ازاره ها "آن کاخ نیست حتی کاشی هایی که زینت بخش 

کنزیاس مورخ یونانی وپزشک معروف اردشیر دوم  . سیم اندود گشته و همه چوب ها از جنس سرو و کاج می باشند

ملکه آشور ، پس از دیدن وضعیت شهر وموقعیت  "سمیرامین  "قبل از میالد ( می نویسد  3145تا  414هخامنشی)

مناسب آن دستور داده، که برای او در آنجا کاخی بسازند و چون دیده است. که در شهر جدید االحداث کمبود آب 

داده تا با صرف هزینه ای گزاف ، نهری ساخته و آب دریاچه ای را که در آن سوی کوه اورنت )  وجود دارد، دستور

الوند ( است به این شهر سرازیر نمایند. ابوبکر احمد بن محمد اسحاق همدانی معروف به این فقیه، در کتاب البلدان 

همدان  "انشمندان پارسی می نویسدهجری به تحریر در آمده، به نقل از یکی از د 291خود که در حدود سال 

بخت النصر بعد از فتح و ویرانی بیت  "بزرگترین شهر جبال و حدود چهار فرسنگ در چهار فرسنگ بوده است

المقدس ، فرمانده ای به نام صقالب را به قصد تصرف همدان می فرستد، ولی وی با عدم موفقیت مواجه شده و طی 

من به شهری آمده ام دارای بارویی بلند و سرکش و مردمی بسیار و کوی و برزن نامه ای به بخت النصر می نویسد: 

های فراخ و رودهای فراوان و ... پس از انقراض مادها، هر چند هگمتانه مرکزیت نخستین را نیافت، ولی به جهت قرار 

ن پایتخت تابستانی گرفتن در مسیر جاده شاهی، که پارسه ) تخت جمشید ( را به سارد متصل می کرد، به عنوا

می    هخامنشیان مورد توجه خاص بود، و از این رو آن را آباد کردند. در زمانی که داریوش سوم با اسکندر مواجه

شود هگمتانه به صورت ویرانه ای بود. ولی داریوش سوم بنا به پیشنهاد یاران خود دستور می دهد در میانه شهر، 

دند، بسازند. در این کوشک سیصد مخفی گاه برای گنجینه و دارایی ها بر کوشکی بزرگ که آن را ساروق می نامی

 باشد. و برای آن هشت درب آهنین ساختند، که همه دو اشکوبی ) دو لختی ( و هر اشکوب، به بلندای دوازده گز بود.

تفاق نظر وجود ندارد. چنانکه مالحظه شد درباره چگونگی احداث و نام بنیانگذاران هگمتانه در بین مورخین یونانی، ا
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مورخین اسالمی نیز دراین زمینه با یکدیگر اختالف نظر دارند و در مورد محل دقیق آن هم نظریات متفاوتی ارائه 

 شده است.
 

   
      1378اذکایی،. نقشه تقریبی شهر که یکی از اهالی کشیده است ،ماخذ : 11-1تصویر 

 همان  ،ماخذ :. ساختار بافت شهری همدان  11-1تصویر 

 ،ماخذ :آرشیو شخصی نگارندهدر ادوار مختلف  شهر همدان محدوده.  12-1تصویر 

 

 سرگذشت همدان -1-2-2

تغییر و تحول ناشی از سیاست های دولت های مختلف در طول تاریخ سرنوشت همدان را تحت الشعاع خود            

 زیر بررسی می شوند :  قرار داده است . به طور خالصه این تغییرات در زمان دولتهای

  کاسی ها 

های جدا از هم و متشکل در  کاسی ها در هزاره ی دوم پیش از میالد در مناطق غرب ایران بصورت گروه           

طول رشته کوههای زاگرس زندگی شبانی داشته اند . حیطه ی نفوذ آنان در سرزمین های مرکزی فالت ایران نیز 

 بوده ا ست . 

می دانند ، در کتاب  )کاسی( ملهم از همان واژه ی را رخی ازتاریخ نگاران واژه های قزوین،کا شان وخزرب           

آمده ا ست . سنگ نگاشته ی )پیکالت پا لیسر اول (  "احتما "تورات عهد عتیق نام شهر همدان به زبان عبری

)امرا نه( نام برده و از شهر همدان با نام  به نام سرزمین های ماد از ، سال پیش ازمیالد 1111پادشاه آشوری در 

 )امرانه( سخن گفته است .

 

 

  دولت ماد 

را تاسیس  مردمانی بودند آریایی نژاد ، که در ابتدای قرن هفتم یا اواخر قرن هشتم قبل از میالد ، دولت ماد           

بنای شهر همدان به )دیااکو( نخستین  پیش از میالد ( 655-718نگار باستان ) بنا به قول هرودوت تاریخ .کردند 

 او می نویسد :  .پادشاه ماد می رسد

قصری ساختند هفت قلعه دا شت ، دیوار هر یک از قالع درونی بر دیوار قلعه بیرونی مشرف و آخرین دیوار "           

 ند . بر تمام دیوارها مسلط بود .... قصر سلطنتی و خزانه را در آخرین قلعه ی درونی جا داد

از هفت دیوار همدان هر کدام رنگی معین داشت ، کنگره های دیوار اول )بیرونی( سفید ، دومی سیاه ،            

سومی سرخ تند ، چهارمی آبی ، پنجمین سرخ باز ، ششمین سیمین رنگ هفتمین زرین گون ، بزرگترین دیوار قلعه 
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دوره ی ماد )امدانا( نام داشته و در دوره  ره شد ، همدان درهمانطور که اشا ."همدان به حجم دیوار آتن می رسید 

 ی هخامنشیان )هگمتانا( بوده است .

  

  دولت پارس 

باستان شد . همدان  و قدرتی بزرگ درعهد پیش از میالد دولت پارس بر منطقه مسلط شد  551در سال            

هخامنشیان امپراتوری بزرگی تشکیل دادند، مقر  .کرد حفظ  را در دوره ی طوالنی هخامنشیان موقعیت و اقدار خود

سپس به ساخت کاخهای تخت جمشید پرداختند . البته  ، حکومت خود را ابتدا در هگمتانه و شوش مستقر نمودند

ی موقعیت فتابستانها از کاخهای همگتانه استفاده می نمودند . از طر فارس در به علت گرمای شدید خوزستان و

شمال فالت  محل رفت و آمدکاروانهای شرق همدان و هبرسرراه واقع بودن آن که پیوست ئی همدان )خاص جغرافیا

 ایران به میان رودان بود (، سبب اهمیت و رونق شهر همدان در طول تاریخ بوده است. 

  سلوکیان 

انده دولت پارس )داریوش آخرین بازم . در حمله ی )اسکندر مقدونی ( ابتدا همدان مورد حمله قرار گرفت           

سوم( از مقابل اسکندر گریخت. اسکندر متعاقب آن به شوش و تخت جمشید دست یافت. در مراجعت به همدان 

 کشتاری وحشیانه و بی رحمانه بوسیله یونانیان در همدان انجام شد ... .پیروزی خود را جشن گرفت

ه عنوان جانشینان اسکندر در همدان و اطراف آن حکم راند ند  تر از یک قرن بمبعد از اسکندر،)سلوکیان( ک           

 ، معبد )الئودیسه( در شهر نهاوند که خرابه هایش در مرکز شهر وجود دارد یادگار آن دوران است . 

  اشکانیان 

ن ( شهر همدان به علت داشتن همان موقعیت جغرافیایی که اشاره شد ، در شروع قدرت پارتها )اشکانیا           

  یکی از مراکز اجتماع قدرت پارتها بود . اشکانیان در طول چهار قرن حکومت خود و جنگهای طوالنی با رومیان ، به

 ناچار منطقه ی همدان پیوسته در صحنه فعالیت های جنگی آنان قرار داشت ... 

 وهای سفالی در تپه سنگ شیرتپه مصلی ، پیدا شدن چند گور با تابوتز ویرانه ی قلعه ی سترگ در فرا           

شناسان  برخی اشیاء سکه از آن دوره دلیل بر حضور فعال و طوالنی پارتها است . تاریخ نگاران و برخی از باستان

 می باشد .   تندیس سنگ شیر نیز مربوط به دوره پارتها می دهند احتمال

  ساسانیان 

سال به فرماندهی پسر اردوان پنجم در مقابل  سهدت در دوره ی به قدرت رسیدن ساسانیان همدان م           

اردشیر ساسانی مقاومت نمود . ساسانیان که مرکز حکومت و قدرت خود را در )تیسفون( قرار داده بودند ، و همدان 

 بود ، مورد توجه ساسانیان قرار داشت . ( که دروازه ی فالت ایران به میان رودان )بین النهرین 

، در کامیابی  سقوط تیسفون در حمله ی اعراب تنها راه سقوط ساسانیان گشوده شدن همدان بود پس از           

ی ناعراب در جنگ نهاوند )فتح الفتوح( جنگ به پشت دروازه های همدان رسید . حصار و دژهای هگمتانه دست یافت

در همدان ندیدند طی قرار با  نبود ، سران جنگی عرب راهی جز مقابله با حاکم همدان یعنی نماینده ی ساسانی

حاکم آن روز همدان )خسرو شنوم ( ، همدان بدون جنگ و خونریزی به روی مسلمین گشوده شد. از این تاریخ 

 است که دین مبین اسالم به سرعت در سرتا سر فالت ایران گسترش یافت . 

  علویان 
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رب ریاست و حاکمیت بغداد را در دست در سده های نخستین هجری گروههای متعددی از طوایف ع           

داشتند از آن جمله طایف ی )بنوسلمه( از معروفترین آنان است . گروهی از علویان حسنی که در طول شده های 

اول و دوم به کناره های دریای مازندران کوچیده و علویان را درایران پایه گذاری نمودند صاحب قدرت شدند . در 

سادات علوی حسنی از طبرستان به همدان آمدند که میان آنان )اطروش ( صاحب اقتدار طول قرن سوم گروهی از 

 گردید . نوازدگان او مدت سه قرن حاکمیت شهر همدان را با نام علویان همدان به عهده داشت . 

   آل بویه 

ماج بود . در سال در طول قرن سوم همدان در زیر و بم های سیاسی و گروه های قدرت طلب دست خوش آ           

ه.ق )مرد آویج زیا ری ( از خاندان )آل بویه( به بها نه ی انتقام کشته شدن خواهر زاده اش بدست مردم همدان  319

ه. ق شهر به  345زلزله ی سال  راه انداخت . دره بی رحمانه ای ب به شهر همدان لشگرکشید . قتل و غارت و کشتار

بروز فرقه های متعصب مذهبی در  با تی طول کشید تا دوباره بازسازی گردد .ویرانه بدل شد و مد تلی از خاک و

 های بسیاری در شهر ایجاد شد .  ه.ق نا امنی و خونریزی 371تا  351طول سالهای 

  دیلمیان 

در طول سده های چهارم و پنجم همدان مرکز برخوردهای شدید قدرت طالبان محلی چون )آل زیار (،            

و در دوره ی آرامش منطقه دستخوش آشوبها گردید.  ان( همچنین فرما نروایان محلی )حسنویه ، کاکویه( بود)دیلمی

در سده ی پنجم بویژه در زمان )شمس الدوله دیلمی( که ابن سینا وزارت او را بدست دا شت  همدان چندگاهی 

 روی آرامش و آسایش را دید . 

  سلجوقیان 

ی ترکان غز و قراختائی و بدنبال آن به خون و آتش کشیده شدن ایران ، همدان نیز در با بروز قدرتها           

مشکالت قرار گرفت. تا جائی که ترکان سلجوقی در منطقه ی غربی )عراق عجم ( قدرت و نفوذی پیدا کردند . 

 مقر حکومتی سالجقه ی غرب ایران بود .  همدان سالها

  مغول 

 ویرانیاز ه. ق به همدان سبب بسیاری  627تا  618ه ی مغوالن بدنبال ترکان از سال یورشهای بی رحمان           

ساله ی همدان به تنگ آمده بو دند ، پس از دستیابی به شهر  11و آشفتگی گردید. مغوالن که از مقاومت تقریبٌا  ها

جود نداشت . تا اینکه افراد متواری و ویرانی در شهر به راه انداختند که تا سالها شهری به نام همدان و آنچنان قتل و

 ٌا به شهر آشوب زده برگشتند و شهری دیگر ساخته و همدان بازسازی شد . دروستاها مجد سرگردان در
 

 ان یایلخان 

 ویافت  ان ، همدان تا حدی روی آرامش و آبادانی را دید و قدرت و موقعیت گذشته را بازیدوره ایلخان در           

ق  یکی از شاهان محلی ایلخانی در همدان .ه 695رمانروایان محلی ایلخانی گردید تا جائیکه در سال  مرکز قدرت ف

 به تقلید از حکومتهای پیشین ایرانی طی مراسمی تاجگذاری کرد. 

  صفویه 

مدتی در  با یورشهای امیر تیمور لنگ مجدٌا قحطی و بیماری در شهر چهره نشان داد. ویرانی جنگهای تیمور           

شهر باقی بود تا دوره صفویه بدنبال آرامشی نسبی در ایران همدان نیز بی بهره نماند و موقعیت گذشته ی خود را 

بازیافت . قباٌل اشاره شد همدان بعلت واقع بودن برسرراه های شمالی، شرقی و حتی جنوبی فالت ایران به بغداد ، 
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انهای حامل کاالهای تجارتی و موقعیت خوب منطقه برای کشاورزی همیشه پر جنب و جوش بود ، )رفت و آمد کارو

 می گذاشت .           و دامداری(، شهر همدان پیش از هر ویرانی و قتل و غارت و به سرعت رو به آبادی و نوسازی

   افشاریه 

ربی و غرب در سال در اواخر دوره ی صفویه ، نیروهای عثمانی با استفاده از ضعف دولت صفوی از شمال غ        

ها واگذار کرد.  ینه. ق به اطراف همدان رسیدند و آخرین بازمانده ی صفوی طبق قرادادی همدان را به عثما 1136

ه .ق  مطابق  1145فرماندهی نادرشاه افشار، عاقبت در جنگ معروف به )کرکوک( در سال ه در دو جنگ پی در پی ب

 ست سختی خورد و در نتیجه همدان به آغوش وطن برگشت . میالدی والی عثمانی از نادر شک 1722با 

  زندیه 

را به دست گرفت . او اصالٌ از خطه ی همدان بود .  نبعد از نادرشاه افشار کریم خان زند حکومت ایرا                 

( خواهر زاده ه . ق )علی مراد خان  1193سال  در زادگاهش دهکده ی )پری ( یکی از روستاهای مالیر بوده است و

پس از مرگ کریم خان ادعای استقالل طلبی داشت . همدان را مراکز و پایتخت  او کهکریم خان والی همدان شد .

در چند جنگ از آقا محمد خان  1211الی  1215رب نمود و در فاصله ی سالهای ضبه نام خود سکه  ،خود قرار داد

 یگر همدان طعم تلخ قتل و غارت و آتش سوزی را چشید .  قاجار شکست خورد . به انتقام این ماجرا یکبار د

  قاجاریه 

در طول دو جنگ جهانی اول و دوم همدان صدمات زیادی دید و دچار قحطی و کمی آذوقه گردید . در اواخر          

ردیف شهرهای پیش قدم بود و با بروز بزرگان و  ره ی قاجار و پیدا شدن نهضت مشروطه طلبی همدان دردو

نقش  ،روشنفکرانی در مطبوعات چون )میرزاده عشقی ( و )عارف قزوینی ( که در اواخر عمرش در همدان بود 

موثری داشت . نباید فراموش کرد در طول قرون متمادی همدان ضمن اینکه پستی و بلندیهای بسیاری را پشت سر 

یاستمداران بزرگی پرورش یافته اند که روحانیون و س ،دانشمندان، همیشه در دامن علم پرور علماء  گذرانیده

 (.21: 1377)قراگوزلو ، جملگی در تحوالت جامعه اثر مثبت داشته اند
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 همداننایع دستی در استان ص 

دیار، نموداری گویا از سلیقه و استعداد فکری و هنری مردم آن مرز و بوم در  هنرهای دستی هر اقلیم و هر           

متمادی می باشد که گاه بصورت سنگ نبشته و زمانی چون دیگر آثار شکل می گیرد و هنر هنرمندان را طی قرون 

گیوه  ،منبت کاری ،چرم ،سفالگری ،جاودانه می سازد . مهمترین صنایع دستی در استان همدان شامل : قالی بافی

 .)همان( اجیم بافی می باشدجبافی  و 

 

    
  www.hamedan.ir،ماخذ :تی همدان صنایع دس.  13-1تصویر 

  نقاشی در همدان 

عامیانه ی قبل از  دوره ی سنتی و.  ودتقسیم میش دوره ی متمایز همدان به دو نقاشی در خچه ی هنریتار           

پیدایش بوم و دوره ی بعد از پیدایش بوم . در دوره ی اول نقاشی زمانی به صورت یک حرفه و گاهی بعنوان یک 

ه برای بیان احساسات تجلی می نمود . گاهی روی دیوار قهوه خانه و زمانی در حمام ها و پشت گاریها و درشکه وسیل

و گهواره می توانیم نقاشی را ببینم قهوه خانه در گذشته محل نوشیدن چای و رفع خستگی و دلتنگی نبود و 

امالک اغلب در قهوه  زمین و معامالت باغ و ، ستد و مکانی بود برای عرصه ی هنر و داد .کارکردهای زیادی داشت

 کارهای خود را در قهوه خانه به دست می آورند .  ایده خانه انجام می گرفت و بناها و نقاشان و معماران 

رواج خالکوبی )کبود زنی در فرهنگ گذشته ( افراد با ذوق و طراح را جهت خالکوبی طلب کرد طراحان            

وه خانه و یا گرمابه در کنار دالک ها به خالکوبی مشغول بودند . بعدها خالکوب ها و طراحان کبود خالکوب یا در قه

زدن ، کم کم خالکوبی را رها کردند به جای طراحی بر اندام به طراحی بر کاغذ و روی دیوارها پرداختند . )نقاشان 

بعد به سیاه قلم و بعد به رنگ روی آوردند( و مقیم قهوه خا نه و یا طراحان کبود زدن گرمابه ها متحول شدند و 

 بخصوص که موضوع نقا شی تغییر کرد و داستانها ی حماسی و دینی وارد آنها شد . 

 بدین سان نقاشی قهوه خانه ای پیدا و محل کاریابی آنان شد حال قهوه خانه محل تجمع هنرمندان وربه ه           

و مدارس راه پیدا کرد و بعد رواج نقا شی به سبک اروپایی و  ظیرگرمابه هان وکم کم به مکان های عمومی دیگر شد

)فرهنگ  . کم و بیش علمی را داریم که بعدها نقاشان هر کدام سبک خاصی را انتخاب کردند و نقاشی کردند

 (23همدان:

 جمعیت در استان همدان -1-3-2

نفر آن در  811631نفر است که  1677957کشور، کل جمعیت استان  1375بر اساس سرشماری سال 

 67کنند. تراکم نسبی جمعیت در  همین سال در هر کیلومتر مربع نفر آن در روستاها زندگی می 867115شهرها و 

نفر بوده است. الزم به ذکر است که تراکم نسبی در استان همدان نسبت به نقاط دیگر کشور از سطح باالیی 

 برخوردار است.
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کیلومتر  4118، شهرستان همدان با مساحتی معادل 1375یمات جغرافیایی سال  همچنین بر اساس تقس

از جمعیت کل کشور را به خود  1193/1نفر،  563466از مساحت کل کشور و با جمعیتی معدل 1124/1مربع 

 %8/22آن در نقاط شهری و  %2/77، 1375اختصاص داده است که از این تعداد جمعیت شهرستان همدان در سال 

بع است. رنفر در هر کیلومتر م 8/136ر نقاط روستایی ساکن بوده اند. تراکم نسبی جمعیت در این شهرستان د

  %41به میزان  1375تا  1365رشد داشته ولی از سال  %8/37معادل  1365تا  1355جمعیت این شهرستان از سال 

جمعیت  65تا  55است. چنانچه در دهه  کاهش داشته است که این میزان در نقاط شهری و روستایی یکسان نبوده

 %6/9جمعیت شهری حدود  75تا  65رشد داشته ولی از سال  %3/26و جمعیت روستایی   %4/61شهری در حدود 

 کاهش یافته است که این خود نشان دهنده مهاجرت بوده است.  %3/35رشد داشته است و جمعیت روستایی حدود 

  توزیع تراکم نسبی جمعیت 

کیلومتر مربع  و جمعیت این شهرستان که  4118که معادل  1375به وسعت این شهرستان در سال با توجه 

باشد که در نفر در هر کیلو متر مربع می 13638نفر بوده است، تراکم نسبی این شهرستان برابر  563466معادل 

ی شهرستان همدان بیشتر است. باشد تراکم نسبنفر می1/86مقایسه با تراکم نسبی استان همدان در همان سال  که

البته الزم به ذکر است که تراکم نسبی در استان همدان نسبت به سطح کشور از سطح باالیی برخوردار است، به 

نفر در کیلو متر مربع بوده است که در همان  7735تراکم نسبی در استان همدان برابر با  1365طوری که در سال 

هر کیلومتر مربع بوده است که از نظر تراکم نسبی، استان همدان بعد از استانهای نفر در  21سال تراکم نسبی کشور

 باشد. تهران، گیالن، مقام سوم را در کشور دارا می

1377 ،ماخذ : آمارنامه  سازمان برنامه و بودجه استان همدان3 سال1375تا  1335جمعیت استان و شهرستان همدان بین سالهای : 11-1جدول   

 منطقه  سال 1335آبانماه  1345آبانماه  1355آبانماه  1365آبانماه  1375آبانماه 

 استان همدان 695283 889888 118124 1515884 1677957

 شهرستان همدان 417338 551715 681941 726354 941123

 

 آموزش و سواد  -1-3-3

نفر بوده که  517169ن تعداد دانش آموزان استا 76ـ 77بر اساس آمارهای موجود در سال تحصیلی 

نفر بوده  22563باشد. همچنین تعداد دانشجویان استان در این سال نفر متعلق به شهرستان همدان می 183893

بینیم که بیشترین تعداد دانش آموزان و دانشجویان نفر آن متعلق به شهرستان همدان بوده است. می 15431که 

ها اعم از  یابیم که بیشترین تعداد آموزشگاهدر می با توجه به آمارها باشد. همچنینمربوط به شهرستان همدان می

 مدارس و دانشگاه به شهرستان همدان تعلق دارد. 

بر اساس آمار به دست آمده، میانگین کلی سواد در شهرستان همدان از میانگین کشور پایین تر است چنانچه 

با  %97/81ساله و بیشتر شهرستان همدان  6جمعیت نفر  411931از  1375در سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

بوده است. در بین  %72/75و در گروه جنسی زنان  %97/85سواد بوده اند که نسبت باسوادی در گروه جنسی مردان 

 باشد. می %2/77و در نقاط روستایی  %9/83افراد نیز نسبت باسوادی در نقاط شهری 
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1377،،ماخذ : آمارنامه  سازمان برنامه و بودجه استان همدان3 سالسال 6باالی درصد باسوادان در جمعیت :  11-1جدول   

 منطقه      مرد و زن    مرد       زن       نقاط شهری نقاط روستایی

 استان همدان      77326      83311    71373    83351    71321    

 شهرستان همدان    81397    85397    75372    83391       72321    

  همدانی گردشگری اذبه هاج -1-4

سابقه سکونت در استان همدان به دوران نوسنگی مربوط می شود . شهر همدان به دلیل وجود آثار باستانی            

شورای عالی 2/2/1371)ه است و فرهنگی متعدد در آن ، در زمره شش شهرتاریخی فرهنگی کشورقرارگرفت

شهر دارای آثار  این. و دارای ظرفیت بالقوه ای در زمینه صنعت گردشگری می باشد  کشور(معماری شهرسازی و

مردخای ،  و فراوانی از جمله ، تپه هگمتانه ، گنجنامه ، مجسمه شیرسنگی ، مقبره استر و طبیعی تاریخی و باستانی

   که در ذیل به آنها می پردازیم . است برج قربان و غیره

 طبیعی جاذبه های -1-4-1

  آبشار گنجنامه 

نزدیکی کتیبه های گنجنامه و  این آبشار که از چشمه سارهای ارتفاعات الوند سرچشمه می گیرد در           

درانتهای دره ی مصفای عباس آباد قرار گرفته و ادامه ی آن نیز میعادگاه اسکی بازان وکوهنوردان قله ی الوند می 

 باشد . 

  دریاچه سد اکباتان 

کیلومتری جاده ی همدان به مالیر است. که عالوه بر بر مصرف شرب برای آموزش نظامی و  نهاین سد در            

 قایقرانی تفریحی نیز مورد بهره برداری قرار می گیرد . 

   پیست اسکی الوند 

 مهمانسرا، ت پناهگاه درتاریک دره واقع شده که در آن امکانا %25 شیب کیلومترو چهاراین پیست به طول            

 برای انجام ورزش اسکی فراهم شده است .  بردستگاه باال سهبرق اضطراری و  مدرسه اسکی، ،
 

 

 
 

 
  www.hamedan.irاخذ :. منظرطبیعی همدان ،م 14-1تصویر 

 آرشیو شخصی نگارنده . پیست اسکی ،ماخذ : 15-1تصویر 

 همان . آبشار گنجنامه ،ماخذ : 16-1تصویر 

 

 جاذبه های تاریخی -1-4-2

   تپه ی هگمتانه 

اکثر مورخین، پژوهشگران و هکتار در دو سوی خیابان اکباتان فعلی واقع است .  25این تپه به وسعت            

ستان شناسان مانند مرحوم مصطفوی، پرفسورگیر یشمن، اشمیت، لوشای و پرا دارا، تپه ای را که هم اکنون در با

javascript:;


 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران -شهرسازی آنالین 
www.shahrsazionline.com 

 

 ایگاه تخصصی شهرسازی ایرانپ -شهرسازی آنالین  `
www.shahrsazionline.com 

 

23 

 

شهر همدان به نام هگمتانه معروف است، محل اصلی شهر باستانی هگمتانه می دانند. حفاری های باستان شناسی 

های اشاره شده، در تپه هگمتانه کنونی واقع سالهای اخیر در تپه هگمتانه هم مشخص شده است، که محل کاخ و بنا

آثار کشف شده حاکی از وجود یک شبکه منظم و پیشرفته آب رسانی  –بوده است. نتایج حفاری های تپه هگمتانه 

متر سه و نیم در شهر حکومتی مادهاو پارت ها می باشد در فواصل بین کانال های آب رسانی، معابری به عرض 

با آجرهای مربع شکل و به منظمی مفروش بوده است. پیشینه حفاری های  "معابر، تماماوجود داشته و کف این 

میالدی بر می گردد که هیشی فرانسوی از طرف موزه لوور پاریس به سرپرستی  1913علمی ازاین تپه، به سال 

، که 1378تا  1362فصل حفاری انجام شده از سال  دهدر طی .شارل فوسی، کاوش هایی در تپه هگمتانه انجام داد

متر مربع از بقایای این شهر مورد کاوش قرار گرفته یکی از کهن ترین دوره های تمدن پشری نمایان  14111حدود 

متر و دو برج عظیم و کم نظیر در درون آن کشف شده، از جمله  نهشده است. همچنین یک حصار طوالنی به ارتفاع 

راف به انجام رسیده منجر به صرستی آقای دکتر محمد رحیم تا کنون که به سرپ 1362کاوشهای علمی سال 

متری بین معابر دو سری  35در فواصل  شناسایی شهر بزرگی در دل تپه هگمتانه شده است. تحقیقات نشان داده که

واحدهای ساختمانی قرار دارد که هر کدام شامل یک هال ) حیاط مرکزی ( است. با اتاق ها و انبارهایی به صورت 

متر را در بر می گیرد. معابر  5/17* 5/17ینه در گرداگرد آن، به شکلی که هر واحد ساختمانی فضایی در حدود قر

جنوب  و پس بندی آجری در بخش وسیعی از تپه گسترش داشته، و جهت شمال شرقی به 5/3مذکور با عرض 

متر را آشکار  هشتمتر وارتفاع  هنغربی دارند. همچنین ادامه کاوش ها بخش هایی از حصار عظیم شهر به قطر 

ساخته است . این حصار در فواصل معین، دارای برجهای عظیم بوده، که هگمتانه قدیم را در بر می گرفته است. به 

طور کلی این تپه در طول یکصد سال اخیر بارها مورد حفاری باستان شناسان داخلی و خارجی قرار گرفته است. از 

ت دسانی هگمتانه معماری و طرح و نقشه منظم این شهر بوده، که در بین آثار باستانی به جمله ویژگیهای شهر باست

در طول حفاریهای انجام شده آثار ارزشمند و بی نظیری کشف گردیده که اغلب متعلق  "آمده کم سابقه است. ضمنا

موزه ملی ایران باستان و تعدادی به دوران هخامنشیان و نیاکان آنهاست . تعدادی از اشیاء کشف شده از این تپه در 

 . دیگر در موزه ها و یا مجموعه های خصوصی خارج کشور نگهداری می شود
 

   
  www.hamedan.irه ،ماخذ :. کتیبه های تاریخی گنجنام 17-1تصویر 

 همان ،ماخذ :کاوش در تپه هگمتانه .  18-1تصویر 

 همان ،ماخذ :معماری و طرح و نقشه منظم شهر باستانی هگمتانه .  19-1تصویر 

  کتیبه های گنجنامه 

گنجنامه کیلو متری غرب همدان ، در قسمتی که به دره  5در انتهای دره زیبای عباس آباد ، در فاصله            

معروف شده است ، دو کتیبه سنگی برروی صخره های عظیم به دستور داریوش و خشایار هخامنشی به سه زبان 

متر  511پارسی، عیالمی، بابلی در سه ستون بیست سطری کنده شده اند . محوطه اطراف کتیبه به وسعت حدود 

http://photo-origin.tickle.com/image/137/9/5/O/137958022O478222766.jpg
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تماشای کتیبه ها ، در پای کتیبه ها احداث  تحت مدیریت سازمان میراث فرهنگی است و این سازمان سکویی برای

 نموده و تابلوی ترجمه  متن کتیبه ها به انگلیسی و نورپردازی جهت رویت آنها در شب را انجام داده است. 

 .این سنگ نوشته ها از مکان های مورد عالقه گردشگران بین المللی جهت بازدید می باشند 

  آرامگاه بوعلی سینا 

هجری در قریه ی خوثین  371سینا از مشاهیر اطباء و فالسفه ی اسالمی عصر خود بود که در سال ابن            

بخارا متولد شد و آرامگاه وی در میانه ی میدان بوعلی همدان قرار دارد و توسط مهندس سیحون طراحی و اجرا 

 شده است . 

  آرامگاه بابا طاهر 

هجری در همدان متولد شده و آرامگاهش نیز در  326ف ایران است که در بابا طاهر از عرفا و شعرای معرو           

وسط میدان بابا طاهر همدان واقع شده است و توسط مهندس فروغی طراحی و اجرا شده و مانندآرامگاه بوعلی سینا، 

 از آثار معروف معماری معاصر محسوب می شود .

   
  www.hamedan.ir. آرامگاه بابا طاهر ،ماخذ : 21-1تصویر 

 همان . آرامگاه بوعلی سینا ،ماخذ : 21-1تصویر 

 آرشیو شخصی نگارنده ،ماخذ : استخر عباس آباد.  22-1تصویر 

 ) تپه پیسا )علی آباد 

 قدمت آن تا کیلومتری شمال تپه هگمتانه واقع شده است . سفال های بدست آمده ازسطح تپه نشانگر 5/2درفاصله 

 جام برنامه حفاری می تواند به کشف رازهای تاریخی آن کمک نماید . ان دوران هخامنشی است.

 

   
  com.www.hamedan.ir. مجسمه ی شیرسنگی،ماخذ :  23-1تصویر 

 همان . تپه مصلی،ماخذ : 24-1تصویر 

 همان ،ماخذ : امام زاده عبداله.  25-1تصویر 

 

 تپه مصلی 

می       ان مرکزی شهر)میدان امام خمینی ( قرار دارد . باالی آنمید فاصله ای نزدیک با در درشرق شهر همدان و

 توان تمامی شهر همدان را به خوبی مشاهده کرد . به سبب نزدیکی آن به هگمتانه به نظر می رسد که ارتباط
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مذهبی  داشته و می گویند معبد آناهیتا و اناهید بر فراز آن قرار داشته و به آن جنبه نزدیکی با کاخهای هگمتانه

 خاصی داده بوده است . کشف سرمجسمه سنگی در آن نیز دلیلی شد بر اثبات قدیمی بودن آن . 

شهر همدان بروی تپه مصلی قابل مشاهده است ، ولیکن در  35بقایای قلعه ساسانی در عکس های هوایی سال 

 معدوم شده است .  46عکس های سال 

   مجسمه ی شیرسنگی 

ر میدانی به همین نام واقع شده و احتمااًل یادگاری است از اسکندر مقدونی که دستور داده این مجسمه د           

بود به یاد بود سردار از دست رفته اش )هفایستون( بسازند و در محل وفاتش قرار دهند . برخی نیز آن را به اشکانیان 

 نسبت میدهند  . 

  ) قلعه دختر )قز قلعه سی 

پی بنا و دیوارهای آن هنوز باقی مانده اند . این قلعه اهمیت نظامی داشته و به دلیل قرارگیری از این قلعه            

تویسرکان تسلط کامل دارد.  –بر ارتفاعات باالی گنجنامه ، بر تمام شهر همدان، اطراف آن و گردنه معروف همدان 

 یان در برابر حمله اعراب ساخته شده باشد . به نظر می رسد مشابه قلعه دخترهای دیگر ایران در زمان مقاومت ایران

در شهر همدان و در خیابان نظر بیک نزدیک تپه هگمتانه قبری قرار دارد که برخی آن را متعلق به اسکندر            

مقدونی یا سردار او هفاستیون که در همدان کشته شد می دانند. به گفته اهالی روی این قبر سنگی وجود داشته که 

 رقت رفته است . به س

  برج قربان 

از بناهای هفتم و هشتم و هجری قمری است و آن را مدفن شیخ االسالم حسن نبی عطار حافظ ابوالعال و            

ضلعی می باشد و گنبدی هرمی شکل دارد .این برج 12جمعی از امرای سلجوقی می دانند . بنای آن تمامًا آجری و 

مرمت شد. در مرحله زندی ها، در داخل شهر همدان قرار گیرد  1329ثبت و در سال  جز و آثار تاریخی 54در سال 

. 

 

 

  گنبد علویان 

مت شد . منظره خارجی آن مر 1317در داخل شهر همدان قرار دارد و متعلق به قرن ششم ا ست . در سال            

این بنا روی قبر دو تن از سادات خاندان  سرخ مراغه و از داخل شبیه به مدرسه حیدریه قزوینی است . شبیه گنبد

 علویان همدان بنا شده وتزئینات دوره ایلخانی دارد .  

  بقعه ی استرو مردخادی 

که درابتدای خیابان شریعتی همدان واقع است متعلق به قرن هفتم هجری است و مدفن دو تن از  این بنا           

 در مورد هویت آنها اختالف نظر دارند .افراد مورد احترام یهودیان است که محققین 
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 1381جغرافیا ی استان همدان،،ماخذ :  بقعه ی استرو مردخادی . 26-1تصویر 

 همان ذ :گنبد علویان ،ماخ . 27-1تصویر 

 آرشیو شخصی نگارنده :،ماخذ برج قربان . 28-1تصویر 

   موزه تاریخ طبیعی 

این موزه در دانشکده کشاورزی همدان واقع در بلوار شهید رجائی ، خیابان آزادگان است که در آن انواع            

 درآمده است . ماهیها ، آبزیان ، خزندگان ، پستانداران و نمونه های کانی و فسیلی به نمایش 

  مسجد جامع همدان 

مقارن حکومت  1253و در سال نزدیکی میدان امام خمینی: ابتدای اکباتان واقع است  در مذکور مسجد           

 حعلی شاه قاجار ساخته شده است . تف

  )امامزاده محسن )امامزاده کوه 

ه نوادگان امام حسن )ع( و دیگری از صحابه ی در امامزاده محسن دو مقبره وجود دارد : یکی مربوطه ب           

وفرجین )از توابع مریانج(  یکیلومتری همدان و مجاورت دره ای مصفا و رودخانه ی روستا 15پیامبر )ص( ، که در 

 قرار دارد . 

 ....آرامگاه امامزاده عبدا 

و پسری به نامهای احمد و  مدفن پدراین امامزاده با بنایی جدید در وسط میدانی به همین نام در همدان            

 از نوادگان امام موسی )ع( است .  عبد ا... و

 

   
 1381جغرافیا ی استان همدان،،ماخذ : امام زاده محسن .  29-1تصویر 

 همان ،ماخذ :عبداله  امام زاده . 31-1تصویر 

 همان ،ماخذ: مسجد جامع.  31-1تصویر 

 

 

  )امامزاده حسین )شاهزاده حسین 

این مقبره در همدان ، میدان امام خمینی )ره( ، ابتدای خیابان شهدا قرار دارد و مدفن یکی از نوادگان امام           

 التقی )ع( و عموی امام زمان )عج( میباشد .   علی

   امامزاده یحیی 

javascript:;
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در بلوار شهید مدنی همدان  بنای این امامزاده مربوط به قرن هشتم تا دهم هجری در محله ای به همین نام           

 حسن )ع( منسوب می باشد . م اما بهواقع است و

 . مجتمع تفریحی سیاحتی تپه عباس آباد ، بوستان مردم ، میدان میشان 

  جاذبه های گردشگری شهرستان های همدان -1-4-3

 مالیر 

 آق گل ، یخچال میر فتاح ، قلمه ی )دا نشکده( نوشیجان ، بوستان سیفیه  البتا.  

 تویسرکان 

   آرامگاه میررضی الدین آرتیما نی ، آرامگاه حیقوق نبی )ع( ، پل تاریخی فرسفج 

قلعه اشتران ، مدرسه ی علیمه ی شیخ علیخان زنگنه ریال پیر کمر بسته ، چنار مسجد باغوار ، دره باغات آرتیمان ، 

فاران ، شاهزاده ناصر ، امامزاده زرهان ، امامزاده دره شهرستانه ، اردوگاه باقریه ، دره گزندر سرا بی ، دره  باغات 

زید(، بازار سر پوشیده، قلعه دختر تویسرکان )قزقلعه سی( مسجد  اسمعیل)امامزاده کوه(، امامزاده زین علی)شاه

 جامع تویسرکان . 

 نهاوند

 تپه ی تاریخی کنگاور کهنه ، ابب ماوسان ، سراب فارسبان ، سراب گیان ، سراب گامسیاب ، جنگل و سراسر 

تپه بابا قاسم، حمام حاج آقا تراب، مسجد جامع نهاوند، مقبره ی شیخ ابوالعباس نهاوندی، مقبره ی نعمان بن  ،گیان

مقرن ، امامزاده شیخ منصور ، امامزاده علی بن موسی بن جعفر ، امامزاده دو خواهران ، امامزاده ابراهیم و اسمعیل ، 

 شاهزاده محمد و علی  . 

 آباد اسد 

باغات دربند ، امامزاده های دو  ،زادگاه جمال الدین اسدآبادی ، کتیبه ی آقا جان بالغی ، تاالب و امامزاده پیر سلمان

 زاده ابراهیم و اسمعیل ، شاهزاده محمد و علی .مخواهران ، اما

 هنگ ر آبودک

  . غارعلیصدر ، قلعه باشقوتاران ، حمام سنگی، پل کوریجان 

 رزن 

 اظهربن علی ، امامزاده هود .  امامزاده 

 بهار

  . کارگاهای سفال و سرامیک در اللجین واقع است 

 نتیجه گیری -1-5

فصل اول به مطالعات محیطی و چهار عنوان اصلی پرداخته است و هدف از انجام آن، شناسایی زمینه های طبیعی و  

 تاریخی و محیطی بستر مطالعات بوده است .

 لعه در این فصل عبارت بودند از :عناوین اصلی مورد مطا

 ویژگی های طبیعی همدان

 ویژگی های تاریخی همدان

 ویژگی های اجتماعی و فرهنگی همدان
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 جاذبه های گردشگری همدان

می    به شرح زیر تبیین  نتایج حاصل از مطالعات محیطی با توجه به الزامات طبیعی و محیطی و تاریخی همدان ،

 : شود

 :در عرصه طبیعی

آب و هوای شهرستان همدان تحت تاثیر عرض جغرافیایی، دوری از دریا و وجود کوههای مرتفع همچون الوند 

 باشد. و وزش باد نسبتا متغیر می

گرمترین ماه سال در تیر و مرداد و سردترین آنها در دی و  قرار دارد .سرد کوهستانی  همدان در منطقه اقلیمی

 است . چهار متر بر ثانیهطق باد خیز کشور است و متوسط سرعت باد در این استان  بهمن است. استان همدان از منا

در طول یک سال، بیش از چهار ماه از سال متوسط دمای هوا زیر صفر است. فصل بارندگی در همدان در اوایل بهار ) 

شدت تابش آفتاب شرایط گرم و باشد. در تابستان نیز به دلیل فروردین و اردیبهشت( و اواخر پاییز)آبان و آذر( می

اصول طراحی اقلیمی منطبق بر الزامات محیطی بر اساس مصبه اقلیم )وزارت مسکن و  . آیدخشکی به وجود می

 شهرسازی ( الزم االجراست .

 در عرصه تاریخی :

به ت . پیشینه تاریخی همدان و جایگاه آن در تقویم فرهنگ و تمدن ایران زمین حائز اهمیت و توجه خاصی اس

 همدان را دروازه تاریخ می دانند.طوری که 

 در عرصه اجتماعی و فرهنگی :

همدان تاثیرات مثبتی بر فرهنگ و رفتار ساکنان در  در باستانی و فرهنگی متعدد سابقه تاریخی وجود آثار معماری و

            مواجهه با سایت تاریخی داشته است .

 در عرصه گردشگری :

تاریخی گنجنامه به  -ثار طبیعی و تاریخی متعدد در محدوده شهری همدان و حضور مجموعه طبیعیوجود اماکن و آ

 محسوب می شوند.عنوان فرصت های توسعه گردشگری 

  : ثروت فرهنگی –ارزشهای میراثی

تگان است ، میراث فرهنگی شامل آثار باقی مانده از گذش کشوردر قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی            

که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ است و با شناسایی آن ، زمینه شناخت هویت و خط سیر فرهنگی انسان 

میسر می شود و از این طریق زمینه های عبرت از زندگی گذشته انسانی فراهم شده و به بقاء و رقاء هویت و 

و ارائه میراث فرهنگی و طبیعی، رشد انسان  هدف غایی حفاظت، نگهداری منجرمی شود . شخصیت فرهنگی جامعه

 .است
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ناستان استان  نهمدا همدا
 

 )منطقه گنجناهم(
 

 

 

 

 

 :دومفصل 
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 عهدنامه حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان
  طبیعی و فرهنگی میراث تعریف -2-1

 توریسم و اطالعات مربوطه -2-2

 تاریخچه جهانگردی در ایران -2-3

 گردشگری و محیط زیست -2-4                     

 

 

 : (1792نوامبر  11عهدنامه حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان )

 17متحد که از تاریخ و فرهنگی ملل سازمان آموزشی، علمیکنندگان در هفدهمین جلسه مجمع عمومیشرکت

اث فرهنگی و میراث طبیعی، به با توجه به این نکته که میر در پاریس برگزار شده است؛ 1972نوامبر  21اکتبر تا 

اند و با ای از سوی علل معمول خرابی و تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی، در معرض نابودی قرار گرفتهطور فزاینده

توجه به اینکه تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی، اثرات تخریبی و آسیب زنندگ شدیدتری داشته و وضعیت این 

مالحظه این موضوع که تخریب یا از بین رفتن هر یک از عناصر میراث فرهنگی یا طبیعی،  کند و بامیراث را بدتر می

شود؛و با توجه به اینکه میزان منابع مورد نیاز برای حفاظت از این های جهان میموجب فقر شدید میراث همه ملت

حفاظت از این میراث در سطح  شود کهو فنی کشورها، اغلب موجب میمیراث و ناکافی بودن منابع اقتصادی، علمی

ملی، بدرستی انجام نشود و یا ناقص بماند؛و با یادآوری این موضوع که ابقاء، افزایش توزیع آگاهی و اطالعات، با 

بین المللی، در  هایحمایت از حفظ و نگهداری میراث جهانی و تشویق کشورهای ذی ربط برای ورود به عهدنامه

های ها و قطعنامهالمللی، توصیه نامههای بیننامهده است؛ و یا مالحظه اینکه عهداساسنامه سازمان پیش بینی ش

مردم جهان برای های فرهنگی و طبیعی است، همگی بیانگر اهمیتی هستند که تمامیموجود، که موضوع آنها دارایی

 کدام به متعلق مذکور هایارایید اینکهن گرفت نظر درن بدو ، همتا و غیرقابل جایگزین، قائلندحفظ این دارایی بی

 ؛ است کشور

ای متمایز و برجسته، ارزشمند هستند و هایی از میراث فرهنگی یا طبیعی، به گونهو با توجه به این موضوع که بخش

 ؛ کرد نگهداری و حفظ ، بشر نوع جهانی میراث از بخشی عنوان به را آنها بایستیمی بنابراین

کند، جامعه بین المللی دلیل شدت و اهمیت خطرات جدیدی که این میراث را تهدید میاینکه به و با عنایت به 

های فرهنگی و طبیعی که ارزش جهانی دارند، مشارکت کنند. موظف است که با همکاری جمعی، در حفظ میراث

طور مؤثری  هذا بهها و اقدامات خود کشورهای ذینفع را نخواهد گرفت. معاگر چه این همکاری همگانی، جای فعالیت

 خواهدکرد؛ این اقدامات را کامل

مؤثر برای حفاظت لب یک عهدنامه که به ایجاد نظامیقاها و قوانین جدید، در و با عنایت به اهمیت اتخاذ روش 

 نوین؛ علمی هایروش بر منطبق و دائمی نظامی ، شود منجر جهانی ارزشمند طبیع و فرهنگی میراث همگانی از

بایستی موضوع یک عهدنامه بین جه به تصمیم متخذه در شانزدهمین جلسه، مبنی بر آنکه این مسئله میو با تو

که میراث طبیعی و فرهنگی را به  کردند تصویب1972 نوامبر ماه روز شانزدهمین در را ای عهدنامه المللی قرارگیرد؛

 شرح زیر معرفی نموده است :

 : طبیعی و فرهنگی میراث تعریف 
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 اول ماده 

 شوند؛تلقی می« میراث فرهنگی»با توجه به اهداف عهدنامه حاضر، موارد زیر به عنوان  

های بناهای یاد بود، عناصر یا ساختارهایی که ماهیت سازی و نقاشیبناها: آثار معماری، آثار مربوط به مجسمه

که از نظر تاریخی، هنری و یا علمی، از  هاییشناسی دارند، الواح، بقایای زندگی غارنشینی و یا سایر ترکیبباستان

 .ای برخوردار هستندارزش جهانی برجسته

ها که به خاطر معماری، همسانی و یا نوع قرار گرفتن نهای مجزا و یا بهم پیوسته ساختمامجموعه ساختمان: گروه

 .ای برخوردار هستندآنها در چشم اندازهای طبیعی و از نظر تاریخی، هنری یا علمی، از ارزش جهانی ویژه

های باستان شناختی که از نظر هایی شامل محوطهنها: آثار انسان و یا آثار مشترک انسان و طبیعت، مکامحوطه

 .ای برخوردار هستندشناسی، از ارزش جهانی ویژهتاریخی، زیباییشناسی، مردم شناسی و یا انسان

 دوم ماده 

 : شوندمی تلقی طبیعی میراث عنوان به زیر موارد حاضر، نامه عهد اهداف به توجه با

که از نقطه  هاییهای چنین شکلهای فیزیکی و زیست شناختی یا گروهطبیعی، شامل شکل هایجلوه 

شناسی و های مربوط به جغرافیای طبیعی و زمینشکل. شناسی یا علمی، از ارزش جهانی برخوردار هستندنظرزیبایی

دهند که از نقطه ای را تشکیل میهای جانوری و گیاهی تهدید شدهه زیست بوم گونههای معینی کهمچنین محدوده

 ؛ هستند برخوردار ای ویژه جهانی ارزش از نگهداری، و یا به لحاظ حفظنظر علمی

ای که از نظر علمی، حفاظتی یا به خاط زیبایی طبیعی، از های طبیعی تعیین شدههای طبیعی و یا محدودهمحوطه

 ای برخوردار هستند.جهانی برجسته ارزش

 : ایکوموس -1792مصوب دسامبر  -منشور فلورانس  -های تاریخیباغ

در شهر فلورانس، تصمیم به  1981مه  21های تاریخی در نشست ایفال برای باغ -المللی ایکوموسکمیته بین

 مزبورس گرفت. پیش نویس منشور های تاریخی تحت عنوان منشور فلورانتنظیم منشوری با هدف محافظت از باغ

های به عنوان ضمیمه منشور ونیز با موضوع مشخص مرتبط به باغ1982دسامبر  15توسط این کمیته تهیه شد و در 

 به شرح زیر است:  .تصویر باغ تاریخی در این منشور ، به اختصار ،تاریخی توسط ایکوموس به ثبت رسید

  گیری از اندیشه و احساس است، به تمدن و طبیعت و مکانی برای بهرهباغ تاریخی، تجلی پیوند نزدیک میان

به معنای لغوی کلمه به حساب آمده و گواهی بر یک سبک، “ بهشت“همین دلیل تصویر آرمانی جهان و یک 

 (5ماده )یک دوره زمانی و شاید نیز اصوال یک هنرمند خالق است.

 های بزرگ تفریحی، چه از نوع ظاهری آن و چه از نوع و باغ های کوچک سادهعبارت )باغ تاریخی( در مورد باغ

 (6ماده )رود. نیز به کار می“ منظره“

 یادماندنی، یک واقعه مهم تاریخی، یک افسانه خصوصی است که مثال با یک رویداد بهمنظره تاریخی، منظره به

 ( 8ماده ) معروف و یا یک نبرد حماسی همراه بوده و یا موضوع یک تصویر معروف است.

  باغ تاریخی به دلیل ماهیت و هدفی که دارد، مکانی آرام و مساعد برای تماس انسانها، سکوت و تعمق درباره

باید مغایر با نقش آن در مواقع نادر برگزاری مراسم جشن و طبیعت است. این مفهوم استفاده روزانه باغ، می

باغ تاریخی باید به روشنی تعیین شود تا مراسم جشن و های موقت از یک شرایط اینگونه استفاده سرور باشد.

 ( 19ماده ) سرور به جای تخریب یا آسیب وارد کردن به باغ، در خدمت افزایش فایده بصری باغ درآید.
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 های تاریخی به نحوه مناسب برای انجام بازیهای آرام و روزانه مناسبند اما شایسته است مناطق اگرچه باغ

را نیز در  های پرنشاط و مفرحها طراحی و تعبیه شود تا بتوان بازیها و ورزشمجاورت این باغ ای نیز درجداگانه

 ها و مناظر تاریخیآنها انجام داد. بدین ترتیب نیازهای مردم در این رابطه بدون ایراد لطمه به حفاظت باغ

 ( 21ماده ) شود.میرآوردهب

 قای آن به دلیل ماهیتی که دارد، نیازمند توجه بسیاری از سوی های میراث است که بباغ تاریخی یکی از جلوه

افراد متخصص است. لذا شایسته است آموزش کافی این افراد اعم از تاریخدانان، معماران، معماران مناظر، 

 (24ماده ) بینی گردد.شناسان پیشباغبانان یا گیاه

  : یمحافظت و باززنده سازی مناظر باستان

اره شکل دهنده ی کانون های تمدنی با ارزش های واالی فرهنگی است . بی تردید هرگونه بستر طبیعی همو

اختالل در این بستر موجب به خطر افتادن ماهیت نشانه های فرهنگی شکل گرفته بر آن نیز می گردد . به شکلی 

مین ، ارزش های فرهنگی هر سرز منظرطبیعی و منظر گسترده تر، درصورت برهم زدن روابط شکل گرفته بین 

فرهنگی و طبیعی در طول تاریخ  منظرنهفته در هر دو سو دچار مخاطره می گردند . مناظری که حاصل سازگاری 

 هستند، بیانی آشکار و عمیق از درک متقابل این دو است . 

مشکل و خالء ادراکی از رابطه ی مناظر باستانی با بسترهای شکل دهنده ی آن، تعریف ماهیت وجودی آنها را 

فرهنگی آسیب پذیری آثار را  -ناممکن گردانیده است. عالوه بر این ، جدا شمردن نشانه های تاریخی از بستر طبیعی

، ضمن منظر محیطدو چندان می کند. از این رو ، شناخت دقیق و جامع روابط ساختاری موجود بین آثار تاریخی و 

 اری آنها را در قالب منظر تضمین می کند .  استقرار تعادل نسبی بین این دو ، ارتقاء و پاید

باستانی بحث کنیم باید با آنها به مثابه ی ثروت فرهنگی نهفته شده برخورد  در نتیجه هرگاه بخواهیم درباب مناظر

 . شود. این ارزشها باید در شرایط پایدارحفظ گردند

 :میراث فرهنگی و مناظر باستانی  

راث فرهنگی به مثابه ی پدیده ای بشری ، انعکاسی از جامعه ای است که آن را خلق مناظر باستانی و می           

کرده و به آن ارزش بخشیده است. درگذشته ، عنوان میراث فرهنگی بناهای تاریخی، بافت های کهن، باغ ها ، اشیاء 

خاص زمانی بودند . اما امروزه  موزه ای، الگوهای رفتاری و آیینی و جز آن را در بر می گرفت، که متعلق به دوره های

در نگرشی کلی تر، میراث فرهنگی هویتی متمایز از تعریف فوق یافته است. میراث فرهنگی یا آنچه ارزش تاریخی 

 برآن متصور است در رابطه با بستر شکل دهنده ی آن مفهوم می یابد . 
 

    
 

 www.isic.ir،ماخذ :  . تپه هکمتانه همدان 14-2تصویر 

 www.persiangarden.com باغ شازده ماهان ،ماخذ : . 15-2تصویر 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.nitc.co.ir/hamshahri/hamnews/1384/841129/news/004080.jpg&imgrefurl=http://www.nitc.co.ir/hamshahri/hamnews/1384/841129/news/shahr.htm&h=238&w=300&sz=23&hl=fa&start=43&tbnid=xg9Wz04IgehcAM:&tbnh=92&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3D%25D9%2587%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B4%25D9%258A%26start%3D40%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfa%26sa%3DN
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 www.nitc.co.ir،ماخذ: . تخت جمشید 16-2تصویر 

 

گر سازمان و محیط است که خود از دو بستر منطبق و هماهنگ با یکدی2، نمایش دهنده ی ارتباط بستر منظر

 فرهنگی نامیده می شود ، به ظهور منظریافته است. درک متقابل بشر از پیرامون، به شکل آفرینش محیطی یا آنچه 

طبیعی و نمایشی از قرائت و ادراک انسان از محیط است . با این  منظرفرهنگی همواره تابعی از  منظررسد .  می

فرهنگی را شکل می بخشد ،که از آن به عنوان  –طبیعی ظرمنتفسیر، روابط متقابل و مکمل طبیعت و فرهنگ 

سیمای سرزمین یاد می شود . افزون براین ، محیط های طبیعی ، بستر زندگی انسان هستند و در شکل دادن به 

 منظرهویت فرهنگی تمدن موثرند و خود منبع الهام بخش انسان در خلق پیرامونش هستند . در جهت دیگر، 

طبیعی جدید می گردد ، که معنای دیگری در این تحول  منظره نیز باعث دگرگونی و ظهور فرهنگی شکل گرفت

طبیعی و  منظریافته و عرصه ی نوینی برای ظهور ساختارهای فرهنگی متاخر به وجود می آورد . این گفتگو بین 

تضمین پایداری و بقایای تمدن فرهنگی همواره روندی پویا و متداوم از تحول و تکامل را به وجود می آورد ،که  منظر

است . موفقیت روابط ساختاری برقرار شده بین طبیعت و فرهنگ ، در طول زمان و برجای ماندن شواهد این 

کامیابی بشری تا عصر حاضر ، نمادهای تاریخی با ارزش محیطی را شکل می دهند . به بیان دیگر ، تاریخ در بستر 

 .شناخته می شود طبیعت با عنوان منظر باستان شناسی

با توسعه ی دانش بوم شناسی در قرن بیستم ، منظر به عنوان اکوسیستمی زنده درک می شود و دیگر انسان 

شاهدی خارج از آن نیست و خود جزئی از کلیتی بزرگتر محسوب می گردد . مناظری که هویت مشخصی را ارائه 

ستند در هر دو مقوله قرار می گیرند . مناظر باستان می دهند و بازگو کننده ی ادراک متقابل محیط و انسان ه

شناسانه ، مکان هایی هستند که در آنها آثار تاریخی و ساختار طبیعی در تکمیل یکدیگر شکل گرفته اند و شاهدی 

 از گذشته به عنوان میراث باستانی به حساب می آیند .

لی میان اکنون و گذشته ، مدارک با ارزشی در تعریف دیگر از لحاظ اسنادی ، منظر باستانی به عنوان پ 

می توان به پژوهش و بررسی درباره ی نحوه ی زندگی و فرهنگ و هنر  محسوب می شوند که به کمک آنها

در این تعریف نیز مناظر باستانی به عنوان بازمانده هایی از تمدن های کهن در آمیختگی کامل و  گذشتگان پرداخت.

ی شوند ، به این ترتیب ، لفظ منظر باستانی چیزی افزون تر و متعالی تر از م شناخته یکپارچه با محیط پیرامون

 شیء ، بناء یا حریمی خاص است . 

تنظیم کنوانسیون محافظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان ، از مهم ترین اقدامات یونسکوست که تمامی 

ن می کند .  ضرورت نگرش نوین در جهان به کشورها را مشمول نگهداری میراث طبیعی و فرهنگی کره ی زمی

حدی است که عالوه بر اقدام باال ، سعی شد تا تعریف دقیق تر و واضح تری از میراث فرهنگی ارائه گردد. قطع نامه 

( محافظت از بناهای تاریخی را مستلزم محافظت از شرایط محیطی آن دانسته و اثر را جزئی از 1964ی ونیز)

 برگرفته است، می داند .محیطی که آنرا در
 

                                                 
5 -matrix 
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 ،منظر باستانی زیگورات چغازنبیل،ماخذ : آرشیو سازمان میراث فرهنگی  17 -2تصویر 

(از منظر باستان شناسانه ، در تکمیل ارزش های تاریخی یا طبیعی محض صحبت 1982درمنشور فلورانس)

کلیدی شامل هر دو بخش ، یعنی محیط و شده است. در این مرحله ، منظر باستان شناسی به عنوان واژه ای 

فرهنگ شده و تعریف جدیدی یافت. مطابق این تعریف، منظر باستانی به کلیه ی عرصه ها و چشم اندازها و ساخته 

های ویژه ای اطالق می شود که با رویدادی به یادماندنی ، حماسی ، افسانه ای، و یا تاریخی در ارتباط با شند ، و یا 

رای تصویر، نگاره یا قطعه ای ادبی است و الزاماٌ به محوطه ی بناهای تاریخی یا بوم شناسی طبیعی حتی موضوعی ب

 محدود نمی گردد .

منظر باستانی تعاریف و مقیاس های متفاوت و متنوعی را دربر می گیرد. این نوع منظر به عنوان میراث  

و در  "باستانی –تاریخی"خی از این مناظر جنبه هایطبیعی با معیارهای متفاوت سنجیده می شود . در بر –فرهنگی

اهمیت می یابند، و در مواردی هر دو مورد در ترکیبی هم سو با  "بوم شناسی –طبیعی"برخی دیگر جنبه های 

در هر صورت باید به آنها در قالب منظر توجه شود ، آن هم به دلیل این که منظر باستانی   .یکدیگر قرار می گیرند

 است با اشاره به زمانی مشخص، لحظه ها را در خود ثبت کند . توانسته 

کسانی که توانسته اند چنین شاهکارهایی در قالب مورد نظر خلق کنند ، قادر به حذف یا حتی کم رنگ          

و هم  کردن عناصر بستر نبوده اند ، به عبارتی ، چه بسا خلق نمادها و ساخته های خود را ، در گرو آشتی با طبیعت

سو شدن با آن می دیدند . از این رو ، روابط موجود و قابل بازخوانی در این مناظر ، حاصل این توافق و نگرش 

هستند، و حذف هر یک از طرفین معادله ، لطمه و تخریب بخش دیگر را به دنبال دارد ، و اندیشه ی خالق آن در 

نظر باستانی ازگذشته میآید و برالگوهای معماری ، شهری ، گذر از این تخریب به فراموشی سپرده خواهد شد . هر م

زیست محیطی و دیگر الگوهای عصر حاضر منطقه خود تاثیر می گذارد . به همین دلیل شناخت تفکر شکل دهنده 

آشتی  3.به این مناظر ضرروت می یابد ، تا بتوان تاثیر و جایگاه آن را در حال و توسعه ی آینده پیش بینی کرد 

ن توسعه ی آینده و فرهنگ گذشته در گرو تفسیر امروز از منظر باستانی است . بهره گیری از مناظر باستانی و داد

چشم اندازهای مجاور آن ، مقوله ای مهم در تکامل محیط معاصر است . به بیان دیگر ، شناخت و مستندسازی مهم 

ندیشه ای محیطی است که همواره در گذر از ادوار ترین عامل بقای سیمای گذشته و تجسم منظر آینده است . این ا

 .تا امروز تکامل یافته و هیچ  قطعه ای از آن سزاوار سهل انگاری و فراموشی نیست 

تاکید به محیط و منظر پیرامون اثر مطرح شده و سیاست های  1999در کشورهای اروپایی از سال های 

است . آثار و بناهای باستانی با منظر و محیط خویش آمیخته اند  خاصی برای برخورد با این مناظر در نظرگرفته شده

که ادغامی از  و اصول خاصی را برای محافظت طلب می کنند. در دوره ی معاصر روش های برنامه ریزی جدیدی

ظر طراحی و مرمت بود، برای مناظر باستانی تاکید شده بود . درنتیجه ، جلوگیری از توسعه و ایجاد اختالل در منا

ی رود . م باستانی و فراتر از محدوده های تعیین شده برای این آثار، از نخستین گام ها برای محافظت از آنها به شمار

                                                 
 .کشف سهم تفکر گذشتگان در سیمای محیطی آیندگان به صورت اصل بقای اندیشه -6
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به این منظور، دامنه ی محافظتی مناظر باستانی از طریق شناخت حوزه ی نفوذ هر اثر و جدا از ضوابط مرسوم 

ثار و شواهد در مکان کافی نیست و دید و منظر و بستر فراتر از تعیین می شود. دراین راستا ، تنها حضور فیزیکی آ

حریم محافظتی قرار می گیرند. در تجارب کشور فرانسه از  محدوده ی موجودیت اثر، مطالعه و مرمت می گردند و در

 محوطه باستانی با توجه به محیط و منظر اطراف آن شناسایی و مستندسازی می گردد تا شرایط 1971سال های 

،توجه به 4ایکوموس1964مناسبی را برای محافظت و مرمت فراهم آوردند . در کشور ایتالیا، پس از کنفرانس سال

افزایش یافت و در برنامه ریزی توسعه ی ساخت و سازهای برون شهری  محافظت و مرمت محیطی مناظر باستانی

نیاز به مطالعه و شناخت همه جانبه و مناظر باستانی  جایگاه خاصی پیدا کرد. درحال حاضر مطابق نگرش نو

مستندسازی محیط و منظر دارند. برای جلوگیری از تخریب این گونه مناظر، راهکارهای همه جانبه ی محافظت و 

مرمت محیط جایگزین روش های مرمت ساختمانی محض و یا محافظت زیستگاهی شده است . در این مرحله ، برای 

و طراحی ، شاخه های نوین آکادمیک همانند مرمت محیط و منظر مطرح شد که با  پاسخگویی به نیازهای مطالعاتی

جامع تری را برای میراث باستانی ، هم سو با خود اثر و به  فعالیت موازی با سایر متخصصان ، محدوده ی جدید و

طراحی تعیین می گردد  طور یکجا محافظت و باززنده سازی و برنامه ریزی گردیدند. در این نمونه ها اصولی که برای

، شامل مبانی محافظتی بناها و مناظر، و هماهنگ با طرح توسعه و سیمای طبیعی سرزمین است . برای نمونه با 

، چنین برداشت شد که شکل بستر طبیعی 5سی های انجام شده برروی ساختار معماری استون هنج رتوجه به بر

فراکهکشانی را تبیین می کند و برای حفظ این اندیشه و بقایای منطقه در رابطه با معماری ، تکامل اندیشه ی 

رابطه ی مذکور دقت شود و از آن محافظت گردد ، و به خود بنا محدود نشود تا      موجودیت باستانی آن، باید در

 .دامنه ی گسترده تری درون طبیعت را در برگیرد
 

   
 .daneshnameh.roshd.ir www ،ماخذ : منظر باستانی استون هنج.  18-2تصویر 

 

این درحالی است که کلیه ی فعالیت های معاصر همانند توسعه ، راه سازی ،گردشگری، و جز آن ، در این 

طرح محافظت در نظر گرفته می شود و طرح های توسعه ، بر اساس  ضرورت ، و با توجه به رابطه ی متقابل منظر 

جاربی در مناظر باستانی مکزیک، هندوستان، ترکیه، شهرهای باستانی رومی، باستانی و نیازهای امروز است . چنین ت

 . فریقا تکرار شده استآو در کشورهای شمال 

 : 1777بیانیه مکزیکوسیتی 

این بیانیه که در دوازدهمین مجمع عمومی ایکوموس در مکزیکوسیتی ارائه شد و به عنوان بیانیه بین            

و تعامل آن با گردشگری تاکید دارد و  ی شناخته می شود، بر مفهوم جامع و جهانی میراثالمللی گردشگری فرهنگ

                                                 
7- ICOMOS 
8-Eston_henj  
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مجموعه  را وسیله ای برای تبادل فرهنگی تلقی می کند . طبق این بیانیه فعالیت های گردشگری و حفاظتی در آن

جهت ارتقای سطح زندگی  های تاریخی باید با احترام به عالیق سنق و خواست های مردم محلی و منطقه ای و در

آنها باشد . در این بیانیه مرمت و حفاظت آثار و مجموعه های کهن و تاریخی و صنعت گردشگری به عنوان دو امر 

بیانیه بطور خالصه توام و الزم و ملزوم تلقی شده و ایجاد کاربری گردشگری را دراین آثار پیشنهاد می کند . 

 مدنظر قرار داده است :  مکزیکوسیتی نکات اساسی ذیل را نیز

 . ارزیابی مداوم اثرات گردشگری و مجموعه های میراث فرهنگی و تاریخی 

 از احترام بدین ارزشها برای توجه به حرمت مکان ها ، فعالیت های معنوی درسنت ها و هدایت گردشگران 

 اطالع رسانی مداوم .  طریق

 مت .و مر ریزی های گردشگری مشارکت مردم محلی در برنامه 

 تاریخی .  های توجه به ترویج گردشگری فرهنگی پایدار در مجموعه 

  . ارتقای گردشگری با توجه به ویژگیهای میراث طبیعی و فرهنگی و ظرفیت های محیطی 

 :مناظر باستانی بر مبنای  گردشگری پایدار

به منظور ایجاد تسهیالت و امکانات  منظر باستانی، با ارزیابی بوم شناختی منطقه همراه است. این معماری           

برای گردشگری پایدار ، با هدف آگاهی دهی به همگان نسبت به مناظر باستانی است. امروزه از آن با عنوان 

ویژگی های محیطی ، تاریخی ،  گردشگری فرهنگی یاد می شود . این نوع ارزیابی به دلیل بستگی مناظر باستانی به

بد . از این رو ، طراحی محافظت جامع ، تحت نظر متخصصان در زمینه های متفاوت اهمیت می یابستر  فرهنگی

 غیرهمعماری ، معماری منظر ، باستان شناسی ، بوم شناسی، منابع طبیعی، باغبانی، گیاه شناسی، زمین شناسی ، و 

حدود نشده و برای برخورد انجام می گیرد . راهکار پیشنهادی برای مناظر باستانی تنها به کارکرد محافظتی مطلق م

و درک جوامع معاصر با این میراث ،کارکرد گردشگری فرهنگی به موازات محافظت نیز منظور می گردد . با چنین 

نگرشی نوع جدیدی از گردشگری در محوطه های باستانی و طبیعی مورد توجه قرار می گیرد که در آن ، ارتباط 

ی این نوع  همسو با سیاست های محافظتی همواره مد نظر است. توسعهمنظر باستانی  تنگاتنگ بازدید کننده و

گردشگری براساس توان بوم شناختی منطقه برنامه ریزی می شود تا زمینه ی محافظت از ارزش های محلی و سنتی 

یت منطقه و مهم تر از آن محافظت از خود منظر باستانی میسر گردد . به همین سبب در طراحی مرمت این گونه سا

ها بایستی اصول و ضوابطی تدوین گردد که هر دو دیدگاه محافظت از منظر و بهره وری به صورت گردشگری پایدار 

را فراهم سازد . در حقیقت ، محافظت ، یعنی حداکثر بهره وری انسان از محیط با حداقل آسیب رسانی به آن ، و 

بیعی است ، به گونه ای که در طول زمان از ارزش های پایداری به معنا ی استفاده از منابع و توان فرهنگی و ط

 .(1381)ایرانی بهبهانی، کیفی و کمی آن کاسته نشود

 جمع بندی

با اتکا به این تعاریف می توان چنین نتیجه گرفت که ذاتٌا مفهوم محافظت و گردشگری پایدار در صورت  

 می بخشند .  ر روندی هم سو به یکدیگر تعالیبرنامه ریزی بر مبنای توان محیط و منظر ، متضاد نیستند و د

 

 :توریسم و اصطالحات مربوطه 

 ، واژه هایی چون اوقات فراغت طبیعی به میان می آید ، لزوماً -خیتاری -فرهنگی مجموعههنگامیکه سخن از         

تصمیم گیری در       با درک صحیح مفاهیم پایه است که  . باید با تامل بیشتری برسی شوند و گردشگری  توریسم
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میسر می  و ساماندهی چنین مجموعه هاییمورد این گونه سایت ها و یافتن راه کارهای منطقی و موثر برای ارتقاء 

 شود . 

 :تعریف توریسم 

 خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است : 

 علی کل شی قدیر ، ای رسول بگو به ثم اهلل ینشی النشاءاالخره ان اهلل الخلقاالرض فانظرواکیف بداًٌٌ قل سیروافی»

مردم که در زمین سیر کنید و ببینید که خدا چگونه خلق را ایجاد کرده ، هما نگونه که آخرت را ایجاد خواهد کرد ، 

   .(21)سوره عنکبوت ،آیه «هر چیز تواناست که خدا بر

نامیده اند. لذا  «تمدن اوقات فراغت»سم راان و علمای جامه شناسی توریدانبرخی از دانشمندان بویژه اقتصاد       

 ماموریت، ، تزیار ، سالمتی شرکت درمسابقات تردیدی نیست سفرهایی که به منظور تفریح کنجکاوی ، تفحص ،

 ها صورت می گیرد و شامل اوقات فراغت می گردند ، خود نوعی آن نظایر درکنفرانس و شرکت ،فامیلی بازدید و دید

 هستند که کاماٌل در چهارچوب توریسم قرار دارند .  های اجتماعی فعالیت

میالدی در کمیسیون اقتصادی جامعه ی ملل  1937ر سال یف از توریسم در سطح بین المللی دنخستین تعر      

 الق می شود که از ویژگیهای زیر برخوردار باشد : تمورد توجه قرارگرفت دراین تعریف توریسم به سفرهایی ا

  موقتی بودن-1

 اختیا ری بودن -2

 به قصد دریافت مزد انجام نشود . -3

 :  6کرایف-به عقیده هونزیکر

بومی بدون اقامت  غیر اقامت یک فرد مجموعه روابطی است که ازمسافرت و ازظهور تعبار جهانگردی           

للی متخصصین علمی ها مورد قبول انجمن بین الم ین تعریف مدتاآید.  واشتغال دائم دریک محل به وجود می

از  یکه اتحادیه ی بین المللی جهانگردی برای به دست آوردن تعریف جامع ( بود . درمسا بقه ایA-STجهانگردی)

  :تعریف زیر برگزیده شده است  جهانگردی برگزارکرد،

این  .می شوند منتجآن  هایی است که از فعالیت و ها ازمجموعه تغییرات مکانی انسان تجهانگردی،عبار"           

جابجایی وادار می کند و بالقوه در هر به انسان را  هایی است که هتغییرات خود ناشی از به واقعیت پیوستن خواست

 .  "شخص با شدت و ضعف متفا وت ، وجود دارد 

مان زا، از طرف سازمان ملل و بر اساس پیشنهاد کنفرانس بین المللی ترانسپورت و جهانگردی آن س 1964در سال 

 24رم ، جهانگرد به کسی اطالق شد ، که مدت اقامت او در کشوری غیر از کشوری که در آن اقامت دارد از  در

 .(1: 83)بگدلی ، از شش ماه بیشتر نباشد وساعت کمتر

 :م توریسارکان 

 لمعمو امل وکه دراصطالح بین المللی و ادبیات توریسم ، ع ن اساسی استکتوریسم دارای دور پدیده ی           

 وجود دارند .  "مهیا و نا مهیا"ها و جوامع به دو صورت  ن درکلیه ی سرزمینکتوریسم نامیده می شود. این دور

 :  م عبارتند ازن توریسارکا

از او سر می زند . عامل  عامل توریسم : عامل توریسم به کسی اطالق می شود که سفر در معنای توریستی آن -1

 ور به سه دسته تقسیم می شود : توریسم در مورد هر کش

                                                 
9 - Hunziker-krapf 
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  . توریست خارجی که به آن کشور سفر می کند 

  .توریست داخلی یا مقیم کشور که در محل اقامت عادی و دائم خود سفر می کند 

 محاسبات  در توریست داخلی که به خارج از کشور یا محل اقامت عادی و دائم خود سفر می کند)این مورد تنها

 توجه است( .  حسابداری ملی مورد

معمول توریسم : در اصطالح بین المللی هر آنچه را که عمل توریسم بر آن واقع می شود معمول توریسم می  -2

ول توریسم نیز در جاذبه های توریستی به کلیه ی عوامل و عناصری اطالق می شود که انگیزه ی سفر مخوانند . مع

وا ، مناطق زیبا ، در یا ، جنگل ، تاسیسات پذیرایی ، تجهیزات و نظیر آب و ه )را در عامل توریسم بر می انگیزد

 .)همان(تسهیالت توریستی ( 

 : وقت آزادفراغت و تعریف اوقات 

وقت آزاد  در زبان انگلیسی است که دو مفهوم اوقات فراغت و Leisure timeاوقات فراغت معادل کلمه ی            

 راشامل می شود. 

 ی از بیداری را که درانسان از تعهدات شغلی فارغ بوده و می تواند آنرا به میل و دلخواه خود اوقات فراغت : زمان

 بگذراند . 

 کارکردن نمی  را برای تدارک خودمان صرف می کنیم چون در زمان آن ت است کهوقت آزاد: آن زمانی از فراغ

ی توان گفت جهانگردی یا توریسم محصول م  نتیجه در به آن عمل کرد و توان به گذراندن اوقات فراغت اندیشید

 .(8-5 : 1371)شکراهلل زاده، مستقیم اوقات فراغت است

 :تاریخچه ی صنعت جهانگردی در جهان 

اگر چه غربی ها معتقدند آقای )توماس کوک ( سیاح و کاشف انگلیسی ، که اولین بار برنامه ی مسافرت            

ح و تفنن در کشور انگلیس بنا نهاد ، پدر جهانگردی نوین است اما واقعیت این های جمعی با قطار را به منظور تفری

است که خاستگاه جهانگردی را به هیچ عنوان نمیتوان بطور دقیق تعیین کرد. شاید ریشه و منشاء این صنعت به 

یای طبیعی به ناچار قبل از تاریخ برسد، زمانی که انسان های ما قبل تاریخ به منظور محافظت از خود در مقابل بال

گردهم جمع می شدند و هنگام شکار و یافتن غذا و محیط امن از نظر سرما و گرما و درندگان ناگزیر محل زندگی 

می دادند . وجود راه های مواصالتی در تمدن های چین ، مصر ، وسایل حمل ونقل دریای  خود را به طور دائم تغییر

ها و نیز چاپارخانه ها و کاروانسرا و رباطها در ایران نشان از جابجایی و سفرها و  فنیقی ها و یونانی ها همچنین ارابه

 تعیین خاستگاه جهانگردی در گذشته دارد. 

پس از انقالب صنعتی ، با اختراع وسایل نقلیه سریع السیر ، توسعه و بهبود و سایل ارتباطی بین کشورهای            

یجاد تسهیالتی که از جهات مختلف برای مسافرت در اکناف جهان فراهم آمده جهان کوتاه شدن زمان مسافرت ، ا

بود و افزایش نسبی در آمدهای ناشی از رشد اقتصادی کشورها تحوالت شگرفی در زمینه ی سیاحت و جها نگردی 

 پیدا شد . 

خشی از قدرت خرید مردم از دیدگاه اقتصاددانان، جهانگردی بین المللی عاملی است که موجب انتقال ب           

کشورهای مرفه به دیگر نقاط جهان می گردد و به لحاظ دارا بودن قابلیت تحرک و توزیع و ایجاد خدمات گوناگون و 

نیزکمک به سرعت گردش پول و باالخره ایجاد اشتغال ، یکی ازمهم ترین صنایع تولیدکشورها به شمار رفته و منبعی 

 اقتصاد ملی کشور میزبان کمک شایانی نمود .  است که از طریق آن می توان به
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  : تاریخچه ی جهانگردی در ایران

از سده های نزدیک به میالد مسیح و دروران هخامنشی توجه خاصی به امور حمل و نقل مسا فران و            

 سربازان و ایجاد جاده های ارتباطی امن و ساخت استراحت گاه بین راهی شده است . 

 مورخ یونانی می گوید : هرودوت 

کوروش دستور داده بود برای چاپارها ، مسا فران و نظامیان ، پاسگاهها و توقف گاههایی در سراسرکشور            

درکنار شاهراه های ساخته شده برپا کنند . این ایستگاه ها داری اهمیت شایان ، در ارتباط اولیه بوده اند زیرا توسط 

ها مستقر بودند از وقایع نواحی مختلف قلمرو حکومتشان با خبرمی شدند . این ابنیه درسده چاپارهایی که در راه

 های بعد برای استراحت مسافران وکاروانهای بین شهرها تکامل یافته و مورد استفاده قرار گرفته اند . 

هگمتانه نسبت به ایجاد شاهان هخامنشی در بین راههای خوزستان تا شوش ، شوش تا فارس ، فارس تا            

استراحتگاه های مناسب کوشش فراوان بعمل آورده اند . آثاری از توقف گاه های ساخته شده در دوران داریوش و 

خشایار شاه به دست آمده است . در حکومت ساسانیان با توجه به عالقه ی حکمرا نان به سیاحت شهرسازی و 

رگانی و نفوذ حکومت مرکزی در سایر ایاالت ایران سهم حضور مهما همچنین به جهت تامین و توسعه ی روابط باز

نخانه ها و مسافرخانه ها در کنار راهها که با خشت و گل ساخته شده است . بیش از سایر ابنیه بازر می باشد. در 

سایش عصر اشکانیان جاده ها و وسایل حمل و نقل بیش از پیش منظم تر شدند و در این جاده ها برای تامین آ

 کاروانهای تجاری و مسافران ، چاههای آب حفر گردیده و کاروانسراهایی ایجاد کردند . 

در سالهای بعد ازحضور اسالم و در دوران حکومت سلسله های سلجوقیان ، تیموریان و به ویژه در عصر            

با سایر کشورهای جهان ایفاء می  صفویان که ایرانیان نقش عمده ای را در شبکه ی ارتباطی کشور پهناور ایران

نمودند عالقه به ساخت و اشاعه ی این گونه تاسیسات شکل جدی تری به خود گرفت . در این زمان بود که شاهد 

ورود هنرمندان و سیاحان اروپایی چون شاردن به این مرز و بوم هستیم تا جهانگردی و توریست معنای دیگری بیا 

ن دستخوش درگیریهای داخلی و خارجی بوده از مسیر رشد و ترقی همگون با سایر بد . از دو قرن قبل که ایرا

کشورهای آسیایی و اروپایی خارج گردیده و به همین دلیل استقبال مسافران خارجی و داخل از سیاحت و 

 گردشگری بسیاراندک گردیده ا ست . 

و تبلیغات در وزارت کشور )داخله( تاسیس  اداره ای به نام اداره ی جلب سیاحان خارجی 1314در سال         

شاهد حداکثر ورود  1357گردید. در زمان رژیم سابق ، صنعت جهانگردی رو به گسترش بود به نحوی که در سال 

 میلیارد ریال هستیم .  7/15جهانگرد و در آمد ارزی حاصل از آن به میزان 

جمله جنگ تحمیلی و تبلیغات سوء رکود ناگهانی در این  بعد از پیروزی انقالب به دلیل بروز مشکالتی از       

میلیارد ریال تنزل  7/1حداقل در آمد ارزی از این صنعت به میزان  1361صنعت حاکم شد ، به گونه ای که در سال 

 پیدا کرد . از آن زمان و به خصوص بعد از جنگ با اتخاذ تدابیر الزم و برنامه ریزی ها ی مناسب و همچنین تاسیس

سازمان ایرانگردی و جهانگردی در سالهای اخیر به عنوان سازمانی مستقل ، سال به سال به رونق این صنعت افزوده 

 .(18-12:  1381)سلیمانی ساالر، شده ولی در ایران صنعت توریسم ، تاکنون جایگاه واقعی خود را نیافته است

 

 : مفهوم مرکز توریستی
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ی توان تعریف دقیق و جامع و مانع در مورد یک قطب توریستی ارائه کرد یا به دریک نگاه عمیق وعلمی،نم        

توان به  می اما .نی مختلفی پیدا می کند یم در هر دیدگاه قطب یا مرکز توریستی معایعبارتی بهتر است بگو

 طورکلی اصلی را در مورد یک قطب توریستی ارائه داد. 

 ، داشته باشد ادربایست کشش و گیرایی الزم را برای جلب و جذب اف یک قطب توریستی بطور بالقوه می        

دهند و نیز باید به صورت امکانات رفاهی پیرامون آن انجام  تاسیسات و که هیچگونه اقدامی برای ایجاد آن پیش از

نری ( را که ، اقلیم ، طبیعت ، صنایع دستی، هیحیدیدنی ، زیارتی ، تفریک مجموعه جمیع عوامل از قبیل )اماکن 

ناشی از سلیقه و حاالت روحی و روانی متفاوت جهانگردان است را دارا باشد و الزام ندارد که به صورت یک مجموعه ، 

ماکن دیدنی ، زیارتی ، تفریحی ، اقلیم طبیعت ، صنایع دستی و هنری را شامل شود ، بلکه اجمیع عوامل از قبیل 

 قطب توریستی را تعریف کند .  می تواند یک داشتن دو یا سه مورد فوق 

 گونه می توان برشمرد :  های توریستی را این در یک تقسیم بندی کلی قطب

  فضا های تاریخی و ملی 

  فضا های تفریحی 

  فضا های فرهنگی 

  فضا های مذهبی 

  فضا های شکارگا هی 

  فضا های طبیعی و جغرافیایی 

  فضا های آزاد تجاری 

  فضا های درما نی 

  علمی فضا های 

در یک نگاه کوتاه می بینیم که قطبهای توریستی تا چه اندازه متفاوت و دگرگون هستند به همین اندازه،            

یک  ها نیز می توا ند متفاوت باشد . ودر نهایت با توجه به نیاز روحی وروانی انتخاب کننده، تعاریف هر یک از آن

 .(همان)رفاهی و زیستی نیز باشد  شرایطدارای جمیع  قطب خاص توریستی جایی است که
 

 : آنمسایل جنبی و بنیادی ناشی از صنعت توریسم و 

صنعت توریسم یا گردشگری امروزه یکی از مهم ترین و جذاب ترین صنایع عصر به شمار می رود و مورد            

ه کشورها اهمیت ویژه داشته و می توجه اکثر کشورها و مناطق قرار می گیرد .این صنعت از طرق گوناگون در توسع

با آگاه شدن از اهمیت این صنعت مهم  کشورهای مختلف  تواند نیروی انسانی فراوانی را جهت اشتغال جذب کند .

جهت رشد صنعت توریسم و بارور کردن فرهنگشان از تمامی شیوه ها و خالقیت های نو بهره می برند تا از بازار پر 

کشور هندوستان با خواندن کشورشان به عنوان کشور ماه عسل   ق دیگر عقب نیفتند . مثالً از مناط، رقابت این بخش

و یا با متنوع کردن جاذبه های توریستی  و خوب نشان دادن فرهنگ بومی در کنار استفاده از علم روز، گردشگران 

رند. اکثر کشورها سعی دارند تا با بسیاری را جذب کرده اند بطوری که در بسیاری موارد رتبه اول را در این امر دا

حرفه ای و تخصصی کردن  این صنعت، از مزیت های فرهنگی ،تاریخی و هنری و منابع مختلف طبیعی و تنوعات 

کشورشان استفاده کرده و ، در رشد صنعت توریسم گامهای اساسی بردارند. توسعه همه جانبه این صنعت   دیگر

 ور خواهد داشت .تاثیرات فراوانی را در پیشرفت کش
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در این راستا اجرای طرح های گردشگری باعث خواهد شد که اوال مبادالت فرهنگی گسترش یابد و مردمی 

هم پیوند شوند و از زاویه ای دیگر به دنیای امروز یکدیگر که از لحاظ مسافت و فرهنگ فاصله و فرق داشته اند با 

گ مهمانپذیری در منطقه خواهد شد . حضور گردشگران در میان نگاه کنند ، و از طرف دیگر منجر به تقویت فرهن

می شود فرهنگ های بسته به فرهنگ باز هدایت شوند و مردم با آگاهی از این که حضور    جوامع میزبان باعث

 مهمانان در میان آنها باعث رشد اقتصادی می شود ، با واقع نگری از مهمانان استقبال می کنند و نهایتا با پیوند

اجتماعی و فرهنگی با مهمانان انس و الفت می گیرند . صنعت گردشگری می تواند به عنوان منبع درآمدی نو ، نقش 

 موثری در تحول و ایجاد زمینه های مالی و فنی برای حفاظت و ساماندهی و مراقبت از جاذبه های مختلف ایفا نماید

 (.1384)سقا،

انجمن جها نگردی مسایلی را نیز به دنبال خواهد داشت .علی رغم مزایای بسیار، گسترش این صنعت 

  :گروه زیر خالصه می کند  پنجانگلستان ، این مشکالت و مسایل جنبی را در 

  مسایل مربوطه به تراکم جمعیتی 

  فشارها و تنگناهای ترافیکی 

  ویرا نی و خسارتهای زیست محیطی 

  توسعه ی نامتناسب 

 ی کشمکش و برخورد با جامعه ی محل 

 :اساسی ترین پیامدهای سازنده صنعت توریسم 

 نگردی ، که موجب افزایش درک متقابل ، برانگیختن حس احترام و  رضایت خاطر و ارتقای دیدگاه جها

 خوشفکری به جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می شود . 

 اهای تاریخی از حمایت از سرمایه ی ملی و حفظ میراث فرهنگی کشور تقویت شده به طوری که اماکن و پن

 پشتوانه و ارزش و اهمیت الزم برخوردار می شود . 

  بناهای تاریخی از  تقویت شده به طوری که اماکن و حفظ میراث فرهنگی کشور وحمایت ازسرمایه ی ملی

 پشتوانه و ارزش و اهمیت الزم برخوردار می شود . 

 یش ثروت ملی در جوامع محلی خواهد بود . جاد و رشد مشاغل و کسب منافع اقتصادی و افزایابزاری برای ا 

  مناسبی برای ارتقاء سطح زندگی  ا را در جوامع محلی افزایش داده و ایجاد انگیزه می کند. وسیله ینسلهپیوند

 ارتباطات به دست می آید .  و طریق افزایش برخوردها که ازاجتماعی است 

توزیعی و صنایع تولیدی پشتوا نه ی  یها عالیتف و نقل این صنعت برای گسترش خدمات محلی مانندحمل و

استواری به شمار می آید . هم اکنون )مدیریت موفق در صنعت توریسم( بخش عمده ای از مطالعات تخصصی این 

سی مفهوم توریسم و بازدید کننده ی داخلی یا اصنعت را به خود اختصاص داده ا ست . این مطالعات از بازشن

  ان و جامعه ی میزبان را دربر می گیرد .زم ، خارجی ، تا مکان

 

 :عوامل و مفاهیم اساسی و ساختاری در پوشش دادن به مدیریت توریستی 

 .ب بین توریسم ، محیط و جامعه ی مورد بازدید جا انداختن و همنوایی مناس -1

 حفاظت از جاذبه ها و پندارهای مردم محلی .  -2

 ظور درک فرهنگ میزبان . فراهم سازی فرصت الزم برای جهانگردان به من -3
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ایجاد زمینه های الزم برای بروز مسئولیت متقابل جهانگردان و مردم محلی برای حفظ محیط زیست )مسئولیت  -4

 مشترک بازدید کننده و جوامع محلی در حفظ محیط زیست ( . 

ز بهره مندی مبنی برحصول منافع اقتصادی نا شی ا ،نوعی ضمانت برای نمادهای محلی آرامش خیال و ایجاد -5

 جهانگردان از خدمات عمومی محلی مانند حمل و نقل و سایر امکانات . 

 ایجاد همنوایی و توازن بین تسهیالت جدید جهانگردان و ساختارهای رسمی و غیر رسمی محلی .  -6

 ارتقاء سطح مهارتهای مدیریتی )ملی و بین المللی(  .  -7
های جدید  دست آوردن فرصتهای جدید شغلی و اقتصادی دارای موقعیته ب که افراد درست اثر فرهنگی جهانگردی تغییری ا

 اجتماعی می شوند .
 8-5،ماخذ:سلیمانی ساالر:: اثرات مثبت و منفی ،فرهنگی و اجتماعی جهانگردی 1-2جدول 

 اثرات منفی اثرات مثبت  عامل

استفاده از فرهنگ به عنوان یک 

 عامل جذب 

ه ب افزایش حمایت از فرهنگ سنتی،

 تجدید نمایش گذاردن هویت قومی،

جشن ها و  حیات هنرهای سنتی،

 زبان 

فعالیت های سنتی و هنری به  در تغییر

 متناسب ساختن برای جهانگردان، منظور

 ، حریم محدودهای سنتی شدن وارد

در مکان  ام بیش از حدحشلوغی و ازد

 های سنتی

تماس مستقیم بین جهانگردان و 

 اهالی 

افزایش  مودهای منفی،از بین بردن ن

 فرصت های اجتماعی

شیوع بیماری و  تقویت نمودهای منفی،

ناشی از  آثار بروز بیماری های تازه،

 جمعیت انبوه

تغییر در مشاغل و ساختاراقتصادی و 

 نیز تغییر در نقش های اجتماعی 

فرصت های جدید اجتماعی و 

 برابری های اجتماعی کاهش نا

افزایش  امعه،تضاد وتعارض بین اعضای ج

 از بین رفتن زبان  برابری اجتماعی، نا

 خارج از دسترس قرارگرفتن مکانهای زبان  افزایش محل گردش و تفریح توسعه ی تشکیالت جهانگردی

افزایش جمعیت ناشی از توسعه ی 

 امور جهانگردی 

توسعه ی شکایت بهداشتی و 

 باالرفتن کیفیت زندگی بیمارستان و

افزایش جرم و  عیت،شلوغی و تراکم جم

 جنایت

 

 :ی و محیط زیستگردشگر

ی و محیط زیست وجود دارد . بسیاری از مناظر طبیعی و ساختار زیست گردشگرارتباط نزدیکی بین            

ان می توانند به حفاظت محیط زیست نیز کمک گردشگر ان جذاب هستند و دراین راستاگردشگرمحیطی برای 

 نمایند . 

ی و گردشگری و تاسیسات زیر بنایی جزئی از ساختارهای زیست محیطی هستند و توسعه ی شگرگردتسهیالت 

نگردی خوب برنامه ریزی و مدیریت  می توا ند اثرات منفی بر محیط زیست بگذارد . اگر جها گردشگراناستفاده  

 شود و خوب توسعه باید می توا ند اثرات مثبت به همراه داشته با شد . 

 ی و محیط زیست : گردشگرل برای تحکیم ارتباط بین دستور العم

  با توجه به کیفیت هوا ،  نظر گرفتن حفظ محیط زیست و خصوصاً ی باید با در گردشگررنامه های توسعه ی ب

آب حفاظت خاک ، حفاظت از مناطق طبیعی و میراث فرهنگی و کیفیت زندگی مردم ساکن در منطقه تدوین شوند 

 . 
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   اید بر پایه ظرفیت تحمل محل و پایداری زیست محیطی و منطبق بر توسعه نواحی ، مسائل ب گردشگریاهداف

 اجتماعی و آمایش سرزمین باشد . 

  ارزیابی اثرات محیط زیست باید با توجه به توسعه ی منطقه صورت گیرد . مکانهای مورد نظر برای توسعه باید

  ن ظرفیت شامل عوامل فیزیکی اکولوژیکی ، اجتماعی واز نظر ظرفیت تحمل محیط مورد توجه قرار گیرد . ای

 فیزیولوژیکی است . 

  . سنجش زیست محیطی در تمام سطوح صورت پذیرد و در مناطق حساس قوانین و مقررات وضع شود 

 های صنعتی  بطور کلی تالش شود که از سیر قهقرایی محیط زیست جلوگیری بعمل آید ، )کمک دولت و بخش

کلهای غیر دولتی ( مانند : مذاکره ی مستقیم با نمایندگان مردم بومی قبل از هرگونه توسعه ای که ، همکاری با تش

 .(4 -25)مرکز تحقیقات و مطالعات ایرانگردی و جهانگردی: مردم بومی و یا زمین اثر بگذارد  نوع زندگی بر

 

  ؟بر محیط زیست را کاهش داد گردشگریچگونه می توان تبعات منفی 

را باید در ابعاد آن و پاره ای دیگر را در ضعف بنیادهای  گردشگریبدیهی است که پاره ای از علل آالیندگی         

ی گردشگری و تفریح جستجو کرد . گردشگرمسا فرت و  داشتهای نادرست از مفهومراخالقی ،فرهنگی ،آگاهی و ب

خود را در همین طبیعت و درخواست ارضای وجودی و استمرار  فعالیتی با ماهیت طبیعت انسانی است ، و دلیل

ند در پاره ای شرایط نه تنها فعالیتی غیر  آنچه که دراین طبیعت پویا و عمومی وجود دارد، می جوید لذا می توا

بارآورد و بشریت را به اهداف اساسی و مزایای  مخرب برای طبیعت باشد بلکه نتایجی مثبت برای محیط زیست به

آگاهی از  عنصر اساسی آموزش و ارتقای به نظرمی رسدکه دو. مترتب است رهنمون سازد آنه برغیر قابل انکاری ک

 .(1385)ابتکاری ،  اصلی این سیاست تلقی شوند مجازات میتوانند به عنوان جوهر قانون و یک سو و

 :فعالیت های گردشگریبررسی 

ند. اول آن دسته از فعالیت ها که در محیط های فعالیت های گردشگری در دو گروه کلی طبقه بندی می شو         

بسته صورت می گیرند و نیاز به ایجاد تاسیسات مربوطه دارند مانند سینما ، هتل و غیره . ارزیابی مکان برای این 

 قبیل فعالیت ها تابع مدل اکولوژیکی توسعه شهری است. 

 رند و در دو دسته کلی طبقه بندی می شوند: دسته دوم فعالیت هایی هستند که در محیط های باز صورت می گی

 تفرج متمرکز  -

 تفرج گسترده  -

 تفرج متمرکز :  

شامل آن دسته از فعالیت های گردشگران است که نیاز به تاسیسا ت دارند ، مثل خورگشت ، اردو زدن            

محدود به کف سازی و سازه های  دوچرخه رانی در پیست و بازدید آثار فرهنگی . دراین دسته ، ساخت و سازها

سبک و چوبی می باشد. توصیه می شود این قبیل مکان ها حداکثر در حد ایجاد باغ رستوران باشد و این امر با  

 پیش بینی سیستم مناسب برای دفع زباله و فاضالب و دریک مکان مناسب صورت گیرد. 

 تفرج گسترده : 

ی گردشگران است که نیاز به توسعه و ساخت و ساز ندارند و هدف گردشگران منظور آن دسته از فعالیت ها           

لذت بردن از جاذبه های طبیعی مانند کوهنوردی است و یا آنکه به تاسیسات اندک نیاز دارند مانند اسب سواری ، 

را دارد و  ماهیگیری و تماشای جانوران در طبیعت . از آنجا که طبیعت ظرفیت پذیرش تعداد محدودی از افراد
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چنانچه تراکم افراد بیش از حد با شد باعث آسیب رسانی به طبیعت و تخریب می شود ، این تفرج  نیاز به محاسبه 

 ی ظرفیت برد و کنترل آن دارد. 

 : بررسی نمونه های مشابه

 اهیتفرجگفضای  تاریخی و -، طبیعیظر باستانی امن در حیطه دراین فصل به بررسی چند تجربه طراحی    

پرداخته شده است. هریک از نمونه ها به گونه ای ، قرابتی با موضوع و مساله طراحی پروژه حاضر دارند .  طبیعی

بررسی نمونه ها لزوما به معنای تایید و تحسین کلیه موارد و مسایل طراحی رعایت شده در آنها و یا    ایده های 

توسط سایر طراحان به هنگام مواجه شدن با صورت مساله ای اولیه طراحی نیست ،بلکه یادآور تجربه انجام شده 

 نزدیک به موضوع پروژه حاضر است .

 

  : منظر باستانی تخت سلیمان

هماهنگ با منظر غنی ی  رابطه به عنوان شاهکاری که منظر فرهنگی آن در سلیمانمنظر باستانی تخت            

ساختاری منحصر به فرد است که حضور دارای تخت سلیمان  .ت طبیعی قرار گرفته ، همواره مورد توجه بوده اس

انسان تا به امروز جلوه های طبیعی آن را خدشه دار نکرده ا ست ، و چشم اندازهای آن کم نظیرند . در این جا تاریخ 

 .این منظر باستانی شگفت انگیز را شکل داد ه اند ، و طبیعت به شکلی هماهنگ و در برآیندی پیچیده 

ترین کانون زیستی مجاور تخت سلیمان ، تکاب )آذربایجان غربی(است . اقوام مختلف از هزاره ی نخست  مهم

 زیست محیطی ، همواره در آن سکونت مند ی این منطقه از شرایط مناسب پیش از میالد تاکنون، به دلیل بهره

 گزیده اند .

   
 www.khabgard.com ،  www.rcccr.org :  ماخذ ،تخت سلیمان فرهنگی-تاریخی-منظر طبیعی.  19-2تصویر 

 www.khabgard.com :  ، ماخذبه انعکاس یک دگر درنشسته اند. طبیعت دریاچه و تاریخ آتشکده  21-2تصویر 

 

زندان سلیمان ، مکانی مقدس متعلق به قرن هشتم پیش از میالد است ، و در سه کیلومتری شرق تخت سلیمان 

کده ی آذر گشنسب ، به عنوان بر جسته ترین نشانه دوره ی ساسانی ، و کاخ ایلخانی آبا قرار گرفته است . آتش

قاخان مربوط به قرن سیزدهم از مهمترین نشانه های تاریخی بر جای مانده به روی تخت هستند . هر دو محل ، 

هستند . زندان به سبب  زندان و تخت سلیمان، تا حد زیادی وابسته به ویژگیهای بستر طبیعی و زمین شناسی خود

متر در مرکز  115تپه ی مخروطی شکل و دهانه ی عمیق صدمتری اش ،و تخت به دلیل حضور دریاجه ای به عمق 

صفحه ای وسیع و چشمه ی آب گرمی در عمق آن ، از تمام چشم اندازه های هم عصر خویش متمایز می گردند . 

زندان در امتداد گسلی قرار دارند ، از جمله ویژگی های  چشمه های آب گرم و معدنی فراوانی که درغرب کوه

گزینش  ی سکونت و بزرگداشت طبیعت، وبرامختص این مکان هستند که قدرت مجذوب کننده ی این منطقه را 

 چنین محیطی را برای برپایی نمایشگاه، توجیه می کنند . 
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ار دارد و دو نهر از آن سرچشمه گرفته تخت سلیمان صفه ای مرتفع است که دریاچه ای بیضی شکل در آن قر

، و همواره از باالی تپه به پایین جریان دارند ، و هیچ آبراهه ای به دریاچه محراب آتش ، ایوان اصلی دربرابر دریاچه 

برج دارد و به پیروی از حاشیه ی صفه ی رسوبی ، یک بیضی منظم را تشکیل می دهد .  38، حصار پیرامون تخت 

بنابریک نقل قول قدیمی ایرانی، محل تولد زرتشت  یرامون تخت ، به آن شکلی همانند قلعه می دهد.وجود حصار پ

نند . این مکان نه محل اقامت دامقدس می آنرا به همین دلیل  پیامبر درحول و حوش این مکان تعیین شده و

تخت سلیمان در زمانی که آتشکده  پادشاهان ، بلکه مکانی برای ستایش پروردگار و محل سکونت موبدان بوده است.

( ، به عنوان کاخ شکار ایلخانان آبا قاخان مورد استفاده قرار گرفت . در پای تخت ، 1271ول نهاد )در سالفرو به ا

کانالی از رسوبات آب در طی سالیان باقی مانده ، که به نام اژدها شهرت دارد و خود عاملی در ابهام هرچه بیشتر این 

 . مکان است

   
 .iran-newspaper.com www:  ، ماخذتخت سلیمان،تعامل انسان و طبیعت مزارع کشاورزیمنظر.  21 -2تصویر

 .media.farsnews.com www: . دریاچه وآتشکده ی آذر گشنسب ، ماخذ 22  -2تصویر

 

یین وسعت می متری اش ، که به سمت پا 111کوه زندان سلیمان نیز به سبب راس مخروطی شکل و دهانه عمیق 

یابد ، همانند تخت به ویژگیهای طبیعی و زمین شناسی خود وابسته است . این کوه نیز چشمه های آب معدنی در 

ی از یمقیاس بسیار بزرگ است که از عجایب این منطقه به حساب می آید . بر دور دهانه ی کوه زندان سلیمان ، بقایا

ا در ارتفاعی ثابت ، راس تپه را دور می زنند و به این ترتیب راه عبور به دوران مانایی ها بر جایی مانده است . بناه

اتاق  63سمت آب دریاچه در دهانه را می بندند و مانع از بی حرمتی به آن می شوند . محوطه ی مقدس شامل 

ده می منطبق برشرایط سخت زمین بود که موبدان و زیارت کنندگان می توانستند در آن سکونت گزینند. حدس ز

شود که روی این تراس آتش مقدس روشن بوده است . آب دریاچه به طور ناگهانی ناپدید نشده ، بلکه سطح آن در 

متر در کف چشمه به  25طول زمانی طوالنی به آرامی پایین رفته و در اثر فرو ریختن لبه های دهانه ، تلی به ارتفاع 

 وجود آمده است . 

 تمنظر، زمین هایی که زیر کش این ش منظر باستانی را دربرمی گیرند ، درمزارع کشاورزی، وسیع ترین بخ

رفته اند، در کنار زمین هایی که دردوره ی آیش به سر می برند با دو رنگ سبز و قهوه جلوه ی بصری ویژه دارند . 

پای تخت و در در  می شوند . درختان میوه باغ ها زمین های مجاور تخت با کمک آب چشمه ی تخت سلیمان بارور

فرهنگی منطقه را شکل می بخشند . دشت های  -یطبیع منظراطراف روستا از عوامل مهم دیگری هستند که 

پیرامون از انواع گونه های مرتعی رنگارنگ پوشیده شده اند که برخی از آنها با بهره گیری از خواص معجزه آسای 

س و گمان می توان تصور کرد که به دلیل استفاده از این چشمه ها ، خود نیز خواص دارویی دارند. بر پایه ی حد

منطقه به عنوان سکونتگاه دردوران مختلف و دشواری دسترسی به سایر نقاط درآن ادوار ، مایحتاج اولیه ی ساکنان 

  می شده است و بدین ترتیب منظر کشاورزی دارای اهمیت تاریخی می گردد .  از پیرامون سکونتگاه تامین 
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 .زندان سلیمان و سایت پیرامون، ماخذ : همان 23 -2تصویر 

 همان.روستای تخت سلیمان و سایت پیرامون، ماخذ :  24 -2تصویر

 13. طرح پیشنهادی دهکده توریستی تخت سلیمان ، ماخذ : مجله معماری ایران،شماره  25 -2تصویر

 مجموعه     ظر باستانی محسوب می شود.مشاهده ی هم زمان چند منظرمتنوع، از ویژگی های مهم این من

ی آثار باستانی تخت سلیمان و کوه زندان سلیمان ، چشمه های آب گرم ، جنگل درختان کهنسال ، روستای تخت 

سلیمان ، مزارع کشاورزی ، رودخانه ، دشتی پر از گیاهان و بوته های دارویی ، کوه بلند و عظیم در پس زمینه ، در 

مهم برای ادراک منظر باستانی می گردند . بدین ترتیب در چنین مناظری ، شناخت و درک  کنار یکدیگر عاملی

چگونگی شکل گیری بستر تاریخی و طبیعی از طریق شناسایی الیه های مختلف تاریخی و بررسی منظر و توان بوم 

زنده سازی زیی برای باحافظت و دستیابی به راهکارهامشناختی میسر می گردد . این مرحله به شناسایی نحوه ی 

 منظر باستانی نیز کمک می کند . در این راستا نکته ای که بسیار موثر خواهد بود توجه به حریم آثار باستانی است . 

حریم مجموعه ی تخت سلیمان اصوالٌ بر پایه توجه به آثار و بناهای تاریخی است، و به ویژگی های منظر و ساختار 

چندانی نداشته است. یکی از مشکالت اصلی در این راستا، طرح توسعه ی روستا ی طبیعی و بوم شناختی توجه 

تخت سلیمان است. در صورت شناسایی ساختار منظر و محیط منطقه ی تخت سلیمان ، هرگز چنین برخوردی با 

 استانیصورت نمی گرفت ، طرح توسعه ی کنونی بدون توجه به هویت ب ، روستایی که در مجاورت اثر تاریخی است

توجه به  عدم نیز و ، فرهنگی )از جمله نادیدگاه انگاشتن ناهمواری ها وعوارض موجود -های  طبیعی مشخصه نیز و

 طراحی شده است .  سایر ارزش های طبیعی همانند جنگل درختان کهنسال و مزارع کشاورزی(

بر بستر و نیز  آن ل دهنده یتا با توجه به ارزشهای منظر و اجزای تشکی ه استدر طرح پیشنهادی سعی شد

می     ،حریم جدیدی تعریف و تعیین گردد. چنانچه مشاهده باستانی مناظر معیارهای موجود درباره ی طراحی در

در چنین مناظری شناخت  باستانی است. سیمای طبیعی منطقه با مناظر متنوع عامل مهمی برای ادراک منظر شود،

می گردد که    نگی و درک روند طراحی و محافظت شامل فرآیند مشخصیفره -گیری بستر طبیعی در مورد شکل

 به طور خالصه به آن اشاره می شود : 

 باستان شناسی .  مستندسازی الیه های تاریخی از طریق مطالعات جامع تاریخ شناسی و شناسایی و

 یمی پوشش گیاهی،شناسایی الیه های طبیعی ازطریق مطالعات گسترده ی محیطی، شامل برسی شرایط اقل

 هیدرولوژی، زمین شناسی ، خاک شناسی . 

 شناسایی و تعیین حریم با توجه به کیفیت های بصری و بوم شناختی  . 

  .شناسایی مناظر اطراف و همجواری ها با منظر به معیارهای محافظتی و توسعه

  .ارائه برنامه ی فیزیکی درراستای کارکردها ی معرفی شده

  : بردیتهیه ی طرح راه
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طبیعی با توجه به اهداف کلی طرح و  در طراحی منطقه ی تخت سلیمان، شناسایی الیه های تاریخی و           

به کمک این معیارها محافظت منظر و توسعه ، برای ایجادامکانات و تسهیالت  . نده امعیارهای طراحی شکل گرفت

 .  ه استبرای گردشگران انجام گرفت

 باره عبارتند از : اهداف کلی دراین 

 تعیین مکان های مستلزم محافظت  -

 برقراری ارتباط میان سایت تاریخی و روستاهای مجاور  -

 حفظ و احیای منظر کشاورزی  -

 از :  داهداف طراحی که در ارائه طرح راهبردی مورد توجه قرار گرفتند ، عبارتن

 -رج نهادن به هویت فرهنگی آن به عنوان میراثی فرهنگیمعرفی همه جانبه ی آثار باستانی موجود در منطقه و ا -

 طبیعی 

 حفظ وضعیت طبیعی و احیای کیفیت بصری به منظور بهبود سیمای کلی با توجه به حریم  -

ایجاد تسهیالت گردشگری و تعریف فعالیت های تحت پوشش کاربری اصلی همانند فرهنگی آموزشی ، تفریحی،  -

 تاریخی و در راستای احیای گردشگری فرهنگی است .   -با هویت طبیعی آب درمانی که همگی سازگار

 مجموعه ای از مراکز مطالعاتی تخصصی ، با عناوین زیر برای منطقه پیشنهاد می گردد :  عالوه بر کار کرد باال،

 مرکز مطالعات نمونه های با ارزش گیاهی بومی منطقه  -

 مرکز مطالعات مراحل تکامل شکل زمین  -

 مرکز شناخت و آموزش باستان شناسی و روش های احیای سایت های تاریخی  -

 : اهداف عملیاتی 

 سامان دهی بخش ورودی مجموعه ی آثار باستانی ، با توجه به سیمای فرهنگی ناشی ازمحیط و کشش منظر  -

ریم و ساختارهای محدود کردن دسترسی سواره تا متقا بل دروازه ی جنوبی تخت سلیمان ، با اهداف حفظ ح -

 :باستانی منطقه 

 تغییر و بهسازی مسیر سواره از جاده ی اصلی به منظور ارتقای کیفیت بصری  -

 ایجاد امکانات و تسهیالت الزم برای بازدیدکنندگان  -

 بینی فضاهای الزم برای مکث و ادراک منظر ، به ویژه در مفاصل و نقاط دارای پیچیدگی ساختاری  شپی -

به منظور گسترش فرهنگ باستان  نی فضا های الزم برای گالری نقاشی و موزه نمایشگاه درون تخت،پیش بی -

 شناسی در ساختارهای موجود 

 طراحی مسیرهای پیاده ی پیرامون تخت با توجه به ساختار زمین های کشاورزی و در جهت تقویت الگوی آنها  -

 عطف بصری سایت تعریف محورهایی برای هدایت دید به سه نقطه ی  -

که دراین متن از  ه استبه منظور بسط مشخصه های فیزیکی طرح و خطوط اصلی آن ، برنامه ی فیزیکی ارائه گردید

 آوردن آن صرف نظر شد . 

 :اهداف تکمیلی 

با درنظر گرفتن طرح راهبردی و بر پایه ی اصول و معیا رهایی که در بخش پیشین به آن اشا ره شد در 

 :  دانسته اندضروری را طراحی توجه به چند نکته 

 هماهنگی طرح با محیط پیرامون و به کارگیری نظم طبیعی در طرح  -
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 بهره گیری از تنوع منظر موجود در سامان دهی ساختار طراحی  -

 فرم های معماری با طبیعت و به دور از دیدهای اصلی تخت به خارج ، و حفظ چشم اندازهای طبیعی  فیقتل -

 هدایت دید درجهت نقاط عطف منظر )تخت سلیمان ، زندان سلیمان ، پهنه های کشاورزی روستا (  -

 توجه به ویژگی های اقلیمی منطقه .  -

 :طرح  

 تخت سلیمان دو موضوع مهم مد نظر بوده است : در طراحی منظر ورودی          

 ابتدا معرفی نمادهای شاخص منطقه با چشم اندازهای متعدد به کمک محورهای بصری که با درختان بومی تعریف

 که در اثر حرکت بازدیدکنندگان به تدریج تجربه شده اند. سپس ایجاد مناظر متوالی متفاوت در نقاط مختلف سایت

مالیم درقالب  ونظم هندسی به شکلی نرم و هاحی منظر، شیوه ی نظم طبیعی در اولویت قرار گرفتدر طر می شوند.

 .   ه استدرآمد فرمهای معماری به نمایش

با توجه به طرح راهبردی برای منطقه ی تخت سلیمان، و بر پایه ی کمبودهای مورد نیاز جهانگردان ، که به           

مجموعه ی آثار  می شوند، در فاصله ی میان روستای تخت سلیمان و به رو با آنها رو یدار از این مجموعهدهنگام 

.در طرح دهکده ی جهانگردی ، با ه است باستانی، مکانی برای طراحی دهکده ی جهانگردی اختصاص داده شد

عنوان یکی از و این مکان به  شدهبکارگیری خطوط نرم و مواد و پوشش گیاهی محلی و بومی ، نظم طبیعی تقویت 

در ، پایداری و محافظت از مجموعه را تضمین می کند.  عناصر منظر در ارتباط با عناصر فرهنگی و طبیعی موجود

ی فعالیت های گذرا و برای بازدید کنندگان براند ، بخش جنوبی که ه امجموعه ، سه بخش متفاوت مورد نظر بود

تفریحی  –ای تمامی دیدار کنندگان تا از مجموعه ی فرهنگی غیر مقیم طراحی شده است. بخش میانی ، فضایی بر

و بخش شمال،که اقامتگاه دیدارکنندگان مقیم است و جنبه ی خصوصی آن از دو بخش قبلی بیشتر  بهره گیرند،

است . ارتباط این سه بخش به کمک گذرهای متفاوتی صورت می گیرد که باعث می شوند در طی مسیر دیدهای 

 جربه شوند. متنوع کشف و ت

 آن به در جنوب شرقی روستا و در مجاورت جاده ی اصلی ، چشمه آب معدنی وجود دارد که در حال حاضر آب
طور غیر بهداشتی برروی زمین جاری است ، و افراد روستا از آن برای آشامیدن استفاده می کنند . در طراحی این 

عناصر طبیعی و معدنی ، از گیری بهره که با  هوجه قرار گرفتچشمه ، فضای مجاور آن به عنوان توقفگاه موقت مورد ت

 منظری خاص در آن شکل گیرد . 

هدف اصلی سامان دهی مظهر آب ، کنترل خروج آب و هدایت آن با کمک کانال هایی به سوی روستا و باغ میوه 

آتش در کنار هم به شکلی  وک خا،  است . ایده ی نهایی این طرح بر پایه ی گردهم آوری چهار عنصر آب ، باد بوده

به  ، . چشمه ی آب معدنی به عنوان نماد آب ، و هرم سنگی که ازدل بوته ها و خاک بیرون آمده ه استنمادین بود

از خروجی چشمه ی آبی که در شهر تاریخی بیشاپور  ند . در طراحی مظهر چشمه،ه اعنوان نماد آتش مطرح شد

محلی  -انگیزه ای برای طراحی محل آتش های سرد معروف در تخت سلیمان، و شب هالهام گرفته شد ، است موجود

 این فضا .ه است به همراه نیمکت های سنگی و فضایی منحصر به فرد فراهم ساخت -که درآن آتش روشن می کنند

ا به کمک حصاری از درختان سنجد محدود می شود . مسیرهای پیاده ی خاکی و سنگی و آالچیقی نیز در این فض

  ند .ه اطراحی شد

 : نتیجه گیری و پیشنهادها 
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مجموعه ی آثار باستانی تخت سلیمان ، وسیع ترین تاسیسات ساسانی است که تاکنون شناسایی و از زیر            

هنگی اواخر بزرگ ترین نمادهای مذهبی،سیاسی فر آتشکده ی آذرگشنسب، یکی از . خاک بیرون آورده شده است

میالدی به شمار می آید . مضامین ارزشمند نهفته در آن از چنان غنایی برخورد است  در قرن ششمدوره ی ساسانی 

فرهنگ کشور ایران کمک فراوانی خواهند کرد. این مجموعه ی با ارزش با بستر طبعی  و که در شناخت تاریخ

توان جدای از یکدیگر برسی و  را نمی خویش آن چنان درهم تنیده اند که جدایی ناپذیر به نظر می رسند و این دو

 مطالعه ، حفظ و نگهداری کرد . 

 بطور خالصه نتایج پروژه به شرح زیر است :

تاکید برشناسایی و مستندسازی مجموعه اطالعات پیرامون الیه ی باستانی، طبیعی و فرهنگی منطقه از طریق  -

 محیطی  -باستان شناسی -مطالعات جامع تاریخی

 توان بوم شناختی منطقه و انطباق فعالیت های مورد نیاز بر حاصل ارزیابی  تاکید بر ارزیابی -

 تاکید بر ارزیابی منظر بصری اثر و محیط اطراف  -

 ایی و تعیین حریم بصری و بوم شناختی منطقه ستاکید بر شنا -

  : شده استاهداف کلی و عملیاتی به شکل زیر تبیین 

 اثر و در داخل حریم منظر ، برای محافظت از اثر تاریخی و افزایش اهمیت آن ممانعت از هرگونه دخالت در مجاور  -

 توجه به منابع تجدید ناپذیر در منظر باستانی و پرهیز از تاثیرات نا مطلوب ناشی از هرگونه ساخت و ساز  -

 قه استقرار تسهیالت و امکانات مورد نیا ز گردشگری با توجه به ارزیابی توان بوم شناختی منط -

 جلوگیری از تغییر در منظر کشاورزی  -

 پایبندی به ساختار زیست شناسی بومی -

با توجه به این نکات ، عالوه برمحافظت ازآثار باستانی ، ساختار طبیعی و مناظر متنوع منطقه طرحی و جانمایی 

 .(1381)ایرانی بهبهانی، فضاهای مورد نیا ز گردشگران امکان پذیر می گردد
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ناستان استان  نهمدا همدا
 

 )منطقه گنجناهم(
 

 

 

 

 

 :سومفصل 

  تاریخی گنجنامه -طرح ساماندهی و معماری منظر مجموعه طبیعیمطالعات سایت و           
 تاریخی گنجنامه  -شناسایی وضع موجود مجموعه طبیعی -3-1            

 مهتاریخی گنجنا -تحلیل و بررسی سایت مجموعه طبیعی -3-2            
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 بررسی ضوابط و مقررات و طرح های فرادست -3-3            

 تعیین اهداف کلی و عملیاتی مداخله در مجموعه گنجنامه  -3-4            

  طرح ساماندهی و معماری منظر گنجنامه -3-5            

 

 فصل سوم:
  نامهتاریخی گنج -طرح ساماندهی و معماری منظر مجموعه طبیعیمطالعات سایت و 

 تاریخی گنجنامه  -شناسایی وضع موجود مجموعه طبیعی -3-1

 تاریخی گنجنامه -تحلیل و بررسی سایت مجموعه طبیعی -3-2
 بررسی ضوابط و مقررات و طرح های فرادست -3-3

 تعیین اهداف کلی و عملیاتی مداخله در مجموعه گنجنامه  -3-4

  طرح ساماندهی و معماری منظر گنجنامه -3-5 

 : تاریخی گنجنامه -طرح ساماندهی و معماری منظر مجموعه طبیعیمطالعات سایت و  -ل سومفص

شناسایی وضع موجود مجموعه از دیدگاه عنوان اصلی می پردازد و هدف از انجام آن ، پنجمطالعات این فصل به 

تاریخی گنجنامه  -یعیسایت طب ضوابط و مقررات و طرح های فرادستمنظر و بررسی امکانات ، مسائل و مشکالت، 

پیشنهادی برای  طرحمی گردد . در پایان،  تعیین اهداف کلی و عملیاتی مداخله در مجموعهاست، که منجربه 

در مبانی و سیاست های تدوین شده  تاریخی گنجنامه بر پایه اصول ، -ساماندهی و معماری منظرمجموعه طبیعی

 . معرفی و تشریح خواهد شدراستای اهداف پروژه 

فضا و کالبدی موجود و مشهود در مجموعه از یکسو و  منظرینتالش بر آن بوده است که با استفاده از ارزش های 

ضمن حفظ کاراکترتفرجگاهی  ،سیاست های تعیین شده برای احیاء پیشینه فرهنگی و ارزشهای هویتی مجموعه

تاریخی  -مداخله در مجموعه طبیعیاز طرف دیگر ، الگوی عملیاتی ساماندهی و طرح پیشنهادی مطلوب آن 

 .گنجنامه همدان به رشته تحریر درآید 
 

 : تاریخی گنجنامه -شناسایی وضع موجود مجموعه طبیعی

به مباحثی که در زمان ارائه پیشنهاد موضوع رساله و تبیین دیدگاه های  همتدولوژی انجام مطالعات حاضر با توج

 شده در فصل های پیشین ارائه گردید به شرح زیر قابل بیان است : مطالعاتی و طراحی و همچنین مطالب ارائه

 برداشت اطالعات محیطی و مشاهده عناصر و اجزای محدوده مطالعات و طراحی ،روش مطالعات میدانی  –الف 

 مربوط به عرصه پروژه  ضوابطروش مطالعات تاریخی و بررسی اسناد و مدارک و  -ب 

 ت های مداخله و طرح ساماندهی شناسایی فرصو روش تحلیلی  -ج

 معرفی می گردد :به شرح زیر ویژگی های کنونی مجموعه با توجه به متدولوژی فوق ، 

 :بررسی و شناخت عرصه سایت 
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تاریخی گنجنامه ، به هر بهانه و در چهارچوب هر تصمیم یک -پیوند شهر باستانی همدان با مجموعه طبیعی

باد است . دره عباس آباد ، مفصل ارتباط همدان با دامنه های الوند است و ستون فقرات دارد و آن دره عباس آ

 ساماندهی مجموعه فارغ از بررسی این مفصل ارتباطی امکان پذیر نخواهد بود.

به علت قرارگیری دره در کنار شهر و تاثیر مستقیم آن بر شهر همدان ، این ارتباط و تاثیر متقابل ، از دیدگاه 

با هدف ساماندهی منظر مجموعه در توسعه گردشگری مورد توجه قرارگرفته است . راهبردها و معماری منظر و 

 راهکارها بر پایه تجزیه و تحلیل امکانات و محدودیت های موجود برای مداخله تدوین و ارائه گردیده است .

 : معرفی عرصه طراحی پروژه

عوارض طبیعی منطقه قابل بررسی است که با راستای  به عنوان عرصه سایت و یکی از مهم ترین دره عباس آباد 

کیلومتر در محوطه کتیبه ها به  5جنوب غربی از حاشیه غربی شهر همدان شروع و پس از طی حدود  -شمال شرقی

 آبشار گنجنامه می رسد . 

ن و همراه با چهار دره مهم دیگر، در حومه غرب و جنوب شهر همدان )فقیده، مراد بیک ، دیویاین دره 

یدره ماووشان ( به اضافه مزارع کشاورزی در شمال و شرق ، شهر همدان را به شکل نگینی دربرگرفته وکمربند ح

متر آغاز و در انتهای مسیر خویش  1921از میدان قائم به ارتفاع ین دره اسبز طبیعی دور شهر را تشکیل داده اند . 

ر ختم می گردد . در نقطه انتهایی دره به دو شعبه بسیار مت 2251به محوطه طبیعی تاریخی گنجنامه به ارتفاع 

وسیع و طوالنی ، یکی تاریک دره درجهت جنوب به شمال و دیگری دره کیوارستان منشعب می گردد . مسیر خاکی 

 .   عبوری از تاریک دره به پیست اسکی و شهر تویسرکان منتهی می گردد

  
 www.wikimapia.orgماخذ: . عکس هوایی شهرو حومه آن،  1 -3تصویر

 جنوب غربی، ماخذ: همان -. دره عباس آباد گنجنامه با راستای شمال شرقی 2 -3تصویر

 

قلل کم شیب و کوتاه تر در جنوب دره و قلل پرشیب و بلند تر در شمال دره پوشیده از سنگ گرانیت می 

از ارتفاعات این منطقه پوشیده از برف است و  باشد.  در فصول سرد مخصوصًا از اواسط پا ئیز و اواسط بهار بسیاری

در ماقبل ، روی قلل مرتفع از جمله ارسباران و الوند تا اواسط تابستان برف وجود دارد . این امر باعث وجود چشمه 

های فصلی و دائمی بسیاری درمیانه های شیارها و دره ها که خود عامل جریان رودخانه های دائمی و خط القعر دره 

 دره روئیده است . درمتنوع های گیاهی  باغات و پوشش ،منابع آب موجود واسطهردد . به می گ

روز می وزد که نشانه  گره و ده بار در 121باد غالب منطقه ، غربی شرقی است که به طور متوسط با سرعت 

ه ها و مهمانسراهای تابستانی در برگیرنده مجموعه ای از مغاز وسرعت و دوام است . ابتدای دره ، عباس آباد نام دارد 
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است . این محوطه از سمت شمال به باغهای باصفای فخرآباد و از سمت جنوب شرقی تپه معروف نقاره خانه و در 

طول دره به سمت غرب تا انشعاب مسیر رودخانه به طرف استخر عباس آباد که امروز )بندراسماعیل( نام دارد امتداد 

ر کناره رودخانه ،کف دره و درختان میوه تا خط الراس کوه های دو طرفه همه جارا  می یابد . باغهای باطراوت د

 پوشانیده اند .
 

   
 . میدان قائم، ماخذ: آرشیو شخصی نگارنده 3 -3تصویر

 . دره عباس آباد، ماخذ: همان  4-3تصویر

 همان ، ماخذ:در ابتدای مسیر . منظر سازی نامناسب با کیفیت بصری ضعیف  5-3تصویر

در سمت جنوب شرقی تپه نقاره خانه که به تپه سر استخر معروف است قرار گرفته که در گذشته از موقعیت  

ویژه ای برخوردار بوده و همان گونه که از نام نقاره خانه بر می آید در بلندی تپه که مشرف به شهراست ساز و طبل 

می نموده در باالی تپه کوس و ساز نوبتی زده  اکمی تغییرو کوس نوبتی نواخته می شد . به این معنی که هرگاه ح

می شده است  . این تپه اشراف کاملی به دره و شهر همدان دارد . در انتهای دره عباس آباد محوطه گنجنامه قرار 

  دارد که زیباترین جلوه های طبیعت الوند را در خود جای داده است .

   
 طبیعی در تعریف مرز باغهای حاشیه جاده، ماخذ: آرشیو شخصی نگارنده. استفاده از مصالح  6 -3تصویر

 . منظر باغهای قدیمی با ارزش بصری بسیار مطلوب، ماخذ: همان 7 -3تصویر

 . تخریب حاشیه جاده،شوک بصری، ماخذ: همان  8-3تصویر

د . محوطه مقابل سنگ نبشته ها بلندترین و پر آب ترین آبشار الوند کوه در همین منطقه خود نمایی دار           

فرصت این را می دهد تا هرکس ساعتی بتواند از فضای پاک کوهستان استفاده کرده و همراه خطوط میخی کتیبه 

ها لحظاتی را دردل تاریخ گذشته فرو رود . دو کتیبه سنگی منقوش به خط میخی و بجا مانده از دوره هخامنشیان 

دارد . یکی از این سنگ نگاشته ها مربوط به داریوش و دیگری مربوط به پسرش هر بیننده ای را به تفکر وامی 

سال است که دردل صخره های سنگی خودنمائی دارند . کلمه گنجنامه از  2511خشایار شاه می باشد که بیش از 

که نگاشته  سال پیش از همان سنگ نبشته ها گرفته شده است زیرا این اندیشه در بین مردم رایج بوده 211حدود 

ها شرح گنجی پنهان است . گاهی به آنها )جنگنامه( می گویند ، بر این گمان که پیشینیان ، شرح جنگ ها و 
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فتوحات زمان خود را بر آنها نگاشته اند که بعد از کشف رمز خط میخی توسط )هنری راولیتنس انگلیسی( معلوم 

 جنگ شاهان گذشته . گردید که در آنها نه راز گنجی نگاشته شده و نه شرح 

   
 تاریخی بسیار مطلوب ، ماخذ: آرشیو شخصی نگارنده -. کتیبه های گنجنامه، منظر با ارزش فرهنگی 9 -3تصویر

 ، ماخذ: همان رودخانه و پوشش گیاهی کنار رودی. منظر  11 -3تصویر

 ، ماخذ: همانآبشار گنجنامه، با ارزش بصری بسیار مطلوب .   11-3تصویر

این دره بی تردید محل عبور یکی از راه های اصلی )هگمتا نه (به غرب ایران ومیانرودان )بین النهرین(            

آشور ....( در سرزمین میانرودان قدرت  –سومر –عراق امروزی بوده است . در گذشته دولتهای باستانی چون )با بل

(و حتی دولتهای پیش از ورود آریائیها از طریق همین مسیر با داشته اند و ایران دوره ) ماد ، هخامنشیان و اشکانیان 

آنان در ارتباط بودند . وجود کتیبه های گنجنامه ، ویرانه های قزل قلعه سی و چند اثر فرو ریخته بنا در مسیر، می 

 تواند دلیل تردد از این جاده در عهد باستان باشد . 

فرهنگی ارزشمند و همچنین پل دره هخامنشیان در  –محتوای تاریخی وجود کتیبه های باستانی گنجنامه با         

میدان عباس آباد کنونی به همراه راه شاهی که عناصر بسیار ارزشمند باستانی دره را تشکیل می دهند ، توام با 

زیاد توام با  عناصر تاریخی دیگر مثل تپه نقارخانه و اولین مولد برق شهر در باالی تپه و همچنین باغ سازی با قدمت

طبیعت بکر، دست به دست هم داده و عامل پدیدن آمدن محیطی بسیار با ارزش گردیده است . این منطقه دارای 

گونه برآورد شده  611پوشش گیاهی و زیست جانوری خاصی می باشد به گونه ای که دامنه تنوع گیاهی آن بیش از 

 را شامل می گردد . است و گروه های گیاهان دارویی و صنعتی و خوراکی 

   
 ، ماخذ: آرشیو شخصی نگارنده چشمه های فصلی و دائمی درمیانه های شیارها و دره ها.  12 -3تصویر

 ، ماخذ: همانبا عناصر طبیعی باغها تعیین مرز.   13-3تصویر

 ، ماخذ: همانمناظر بکر سایت.  14 -3تصویر
لفی بوده و جدای از انبوه باغات ایجاد شده ، درخت و درختچه پوشش گیاهی موجود در منطقه بیشتر ع           

هایی نیز به صورت پراکنده دیده می شود . راه آسفالت موجود دره در ضلع شمالی رودخانه حرکت کرده و با 

مسیرهای انشعابی دسترسی الزم را بر باغات پیرامون خود همچنین نقاط تفریحی و رستوران ها و چایخانه ها و 

های کوهنوردی فراهم می نماید . این راه در قدیم نقش ارتباط بین همدان و تویسرکان و همچنین به عنوان مسیر
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کیلومتر و دارای عرض  پنجراه ترانزیتی حمل سنگ از معادن سنگ گرانیت را داربوده است. راه ارتباطی به طول 

ی کوهنوردی از نقاط مختلف به طور عمده متر است . مسیر ها هفتمترمی باشد که عرض آسفالت آن  21-7متغیر 

به سمت کوه الوند منتهی می گردند . در طول مسیر در چند نقطه خدمات رسانی به کوهنوردان شامل اردوگاه و پنا 

کیلومتری شهر همدان منتهی می گردد  16هگاه وجود دارد . بعد از کوه الوند و دوزخ دره ، به امامزاده کوه در فاصله 

کی روستای وفرجین بوده که مدفن امامزاده محسن ازنوادگان امام حسن مجتبی )ع( است. در حال حاضر که درنزدی

ابنیه بسیار به صورت ویالئی در داخل باغات احداث گردیده است که به تدریج چهره دره را به دهکده ای با بافت 

شی را نیز چایخانه و ستوران ها و .... پراکنده شبیه نموده است . بخش اعظم این ابنیه را ویالهای شخصی و بخ

 فضاهای خدماتی مسافرین تشکیل می دهند .

ساکنین موقت دره شامل دو گروه باغداران و عشایر هستند . باغداران منطقه بیشتر از ساکنین شهر همدان بوده که  

تفریح خصوصی و  امروزه به دلیل عدم سود دهی شغل باغداری ، باغات خویش را بطور عمده به عنوان محل

خانوادگی در نظر گرفته اند ، نه به عنوان یک منبع درآمد . عشایر منطقه از ایل ترکاشوند بوده و بیشتر از طایفه 

بنفشه هستند که از دشت های خوزستان و قصرشیرین و ایالم کوچ کرده و از اواسط اردیبهشت تا اواسط مهرماه 

 می کنند . دراین نقطه سکونت
 

   
 ، ماخذ: آرشیو شخصی نگارنده . عشایر منطقه 15 -3ویرتص

 ، ماخذ: هماننماد منظر گردشگری ورزشی سایت.  16 -3تصویر

 

به دلیل جاذبه باالی تفریحی این نقطه گروههای مختلف مردم شهر همدان در روزهای مختلف مخصوصاً روزهای  

طبیعت ، آثار تاریخی و کوهنوردی می باشند . تعداد تعطیل در این محل حاضر می شوند که  شامل عالقه مندان به 

 درصد از این افراد صعود کننده به قله الوند هستند .11نفر بوده است که  2111متوسط کوهنوردان 

بطور تقریبی تعداد مسافرین وارد شونده در در ساعات پیک هشت نفر در ساعت و تعداد کل مسافرین وارد شونده در 

 نفر می باشد . 111/11یک روز تعطیل
عباس آباد از دیرباز به عنوان یکی از قطب های گردشگری همدان مورد توجه بوده است .  –دره گنجنامه            

وجود کتیبه های تاریخی هخامنشی در انتهای دره و احتمال گذر راه شاهی از مسیر این دره همواره این منطقه را نه 

ین المللی در مرکز توجه گردشگران تاریخی و فرهنگی قرار داده است . از سوی تنها در مقیاس ملی بلکه از نظر ب

دره عباس آباد با باغ های مصفا ، مناظر بدیع طبیعی کوهستان الوند و دشت های مرتفع سرسبز  -دیگر طبیعت رود

استخر عباس آباد و آن مرکز توجه کوه نوردان ، طبیعت گردان و مردم همدان و ایران بوده است ، چنانکه مجموعه 

 . باغ های دره عباس آباد ، اکنون مهمترین مقصد تفرجی مردم شهر همدان می باشند

  امکانات: 
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 از جمله امکانات موجود در منطقه مورد مطالعه می توان به موارد زیر اشاره کرد :
ور پوشش گیاهی در زمینه مطالعات دید و منظر ، وجود مناظر بکر و طبیعی منطقه در طول مسیر ، حض -

غنی و خوب باغات و مراتع با چشم اندازهای بدیع ، حضور مسیر های طبیعی مناسب برای گذرهای پیاده در باغات و 

 لبه باغ ها، وجود رودخانه عباس آباد در محور دره ،که با مناظر طبیعی همراه شده و برارزش منطقه افزوده است .
گنجنامه و دسترسی های فرعی میان باغی از دیگر ویژگی ها و امکانات  –دسترسی اصلی عباس آباد -           

 منطقه     است که امکان گردشگری را در منطقه افزایش می دهد .  

 جاده در گنجنامه در دامنه ی کوه و در سطحی باالتر از رودخانه احداث شده است . این ساختار امکان -           

سواره و هم پیاده و دوچرخه ، با استفاده از کناره رودخانه و جاده ، یک سیستم می دهد که در مجموع هم برای 

 ارتباطی کامل تدوین کرد . 

متر است این عرض امکان برنامه 13جاده گنجنامه عرض مناسبی دارد . در کمترین عرض ، این جاده  -           

هائی برای طراحی هندسی و دورزدن وسایل نقلیه  در نقاطی از جاده گشادگی و ریزی مناسب برای تردد را می دهد

 وجود دارد . 

اتصال به شبکه عمومی شهری همدان بسیار ساده و بدون اشکال است . به نحوی که از مرکز شهر همدان  -           

 فقط با دانستن یک راستا می توان به کتیبه ها با حوالی سرسبز و گردشگردی آن دست یافت . 

عباس آباد ، کریدوری است که جریان هوای مطبوع دره ای را به شهر هدایت  -اده اصلی محور گنجنامهج -         

 می کند . 

فراهم می معدن سنگ متروکه در نزدیکی کتیبه ها امکان تبدیل شدن به فضای خالی و احیانًا پارکینگ را  -          

 کند .

   
 ی، ماخذ: همان. دسترسی های فرعی میان باغ 17 -3تصویر

 . وجود مناظر بکر و طبیعی منطقه در طول مسیر، ماخذ: همان 18 -3تصویر

 عباس آباد ، کریدور هادی جریان هوای مطبوع دره ای، ماخذ: همان -. جاده اصلی محور گنجنامه 19 -3تصویر

  فرصت ها: 

نجر به تولید یک کاال نمی شود گردشگری صنعت پردرآمدی برای یک شهر است . این صنعت اگر چه م-           

 است .  ایجاد کردهولی کاالی تمام نشدنی است که طبیعت دره و اثر تاریخی گنجنامه 

 

  محدودیت ها: 

عادت همدانی ها در استفاده از فضای گنجنامه سالیان درازیست که معطوف به درختان کم و باغ کوچک و  -

ه شده است . اقناع مردم به رعایت کاراکتر تاریخی گنجنامه از دستفروشان و جگرکی های مستقر در حریم گنجنام

بازگرداندن احیای منظر تاریخی گنجنامه و محدودیت های بزرگ ولی ناپیدای کل پروژه است . لذا فعالیت برای 
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ن استفاده تیبه ها بایستی همراه با ایجاد فضاهائی باشد که تاکنون اهالی به اشتباه از حریم گنجنامه بجای آکاعتبار 

 می کردند .

تعریض جاده دره عباس آباد با توجه به احتمال ریزش شمالی و محدود بودن حاشیه جنوبی دشوار است .  -

در حال حاضر هم بایستی بخش هائی از دیوار شمالی را تحکیم کرد و هم جلو پرتگاهی بودن لبه جنوبی را گرفت . 

منتهی به کتیبه های گنجنامه است و بایستی با سنگ گرانیت این  ریل مخالف کاراکتر فضای در مورد اخیرکاربرد

 پرتگاه ها را تامین کرد . 

  تهدیدها: 

 که چرا، برای گنجنامه همدان است ی جدیاحداث دکه های فروش خوراک در بدترین شکل خود ، تهدید -          

  .برهم زده استنیز منظر را  طبیعی عادلت ونقطه مورد نظر کامالٌ فراموش خواهد شد تاریخی  منظر

از دیگر مسایل نصب تله کابین است . تله کابین بیشتر برای ایجاد جذابیت در نقطه ای است که فاقد این  -          

جذابیت است . در ضمن نصب تله کابین به منظور استفاده بهینه از یک سیستم حمل و نقل، برای کسب آبروی یک 

ن نکات در گنجنامه همدان و در جوار کتیبه ها اعتبار ندارند ، ولی تحمیل آنها ، به شهر است که هیچ یک از ای

 قیمت کاهش اعتبار کتیبه ها تمام می شود . 

عالقه به احداث خانه های مسکونی در باغات اطراف ، در صورت عدم اعمال محدودیت ویژه ی ناشی از  -          

 تراکم نماید . شرایط منطقه ، می تواند مسیر را دچار

تبدیل باغ های با کیفیت باال به مراکز تفریحی و گردشگری عمومی ، باعث تبدیل جداره سبز مسیل  - 

 گنجنامه به جداره تجاری و کاهش ارزش تاریخی این محور می شود .
 

   
 آرشیو شخصی نگارنده، ماخذ:  . احداث خانه های مسکونی در باغات اطراف 21 -3تصویر

 . تبدیل جداره سبز مسیل گنجنامه به جداره تجاری ، ماخذ: همان 21 -3تصویر

 . تعریض جاده دره عباس آباد، ماخذ: همان 22 -3تصویر
 

 

 

 

 

 :جمع بندی 

 دره عباس آباد به سه دلیل همواره مورد توجه مردم همدان بوده است :  -           

است که کوه الوند را از )معروف به جاده شاهی( ارتباطی قدیمینخست این که این دره آستانه یک راه  -           

 شمال شرق به جنوب غرب آن متصل می کند .  
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 دوم این که در انتهای دره دو کتیبه تاریخی مستقر هستند که همواره مورد توجه بوده اند.  -           

 مردم همدان قرار داده است . سوم این که طبیعت سرسبز و پر آب دره آن را تفرجگاه  -           

لذا رفت و آمد در جاده ی خط القعر این دره برای هر سه مورد فوق بطور توامان عملی می شود . البته            

تفریح و تفرج در این میان بیش از دو مورد دیگر طرف توجه است . دست بردن در این عادت که سالیان دراز سابقه 

و بایستی این سه نکته را مورد توجه قرار دهد  اقدامیسانی امکان پذیراست . بنابراین هر دارد نه صحیح و نه به آ

 خواهد بود. پیوند منظرین ،کالبدی و ارتباطی شهر و طبیعت )دامنه های الوند(  هدف اصلی
  

 

 اهم مسایل مفصل این پیوند به شرح زیر است :

ن و باستانی همدا -دره گنجنامه رابط شهر فرهنگی -

 تاریخی گنجنامه است . -مجموعه طبیعی

می     مسیر به یک نقطه تاریخی بسیار با اهمیت ختم  -

 شود .  

 یک تفرجگاه حومه شهری و گنجینه انتهایی آنمسیر -

 است .

ارتباط با پیست اسکی و فعالیت های کوهنوردی از طریق  -

 این دره میسر است . 

 
 

 آرشیو شخصی نگارنده، ماخذ:  شهر . موقعیت دره نسبت به 23 -3تصویر

 : تاریخی گنجنامه -طبیعی تحلیل و بررسی سایت مجموعه

 :گنجنامه  منظر 

این  . خاطره هر مکان ، توام با تاثیراتی است که عوامل متعدد موجود در محل بر اندیشه باقی می گذارند           

 واقع گردیده با دو عنصر تاریخ و طبیعت همراه است .موضوع در محوطه گنجنامه که در حومه شهر تاریخی همدان 

صخره ، رود ، چشمه ، آب ، گیاه و حضور عوامل  ، طبیعت با ترکیبی از عناصر خشن و لطیف همچون کوه           

ین زمان عامل تغییر متوالی تابلوی طبیعت در ا اقلیمی همچون باد و دما اشکال ویژه ای از این امکان ارائه می دهد .

 مکان است .

هم تعلق خاطر به گذشته های دور است و هم حامل فرهنگی اصیل و پندی ژرف در دو   جاتاریخ در این 

 کتیبه باقی مانده به خط میخی از داریوش و خشایار شاه هخامنشی بر صخره ای سخت .

ت ، تاریخ را به دنبال می کشد و بیان تاریخی در این مکان واضح ، خواندنی و پندآموز است . جاذبه طبیع           

حضور این دو در زمان حال تعلق خاطری است که این مکان را به یک منطقه تفریحی مورد توجه عموم و جهانگردان 

تبدیل نموده است . حضور تاریخ در کنار طبیعت بکرو زیبا حساسیت باالیی در برخورد با موضوع ایجاد نموده است . 

یخی ، حضور دو کتیبه سنگی است که درعمق کالم محتوایشان ، اعتقاد زرتشت را می توان سند زنده این توجه تار

   یافت و در عمق این اعتقاد نوعی عرفان را .
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 :گنجنامه  وجه تسمیه

 –نبشت خدایان}پرویز اذکائی در مورد نام قدیم دره ی گنجنامه چنین آمده است :  در کتاب همدان دکتر           

چه آن که )خوتای/ خدای( دردوران اشکانی و ساسانی ، از جمله به معنی )ملک ( = شاه /  های شاهان، یعنی:نوشته

شهریار / بوده چنان که مثالٌ )خدای نامک ( دوره ی ساسانی بعدها به )شاهنامه ( فارسی برگردان شد . اما این اسم 

هخامنشی ( فرسنگ دره ی )گنجنامه ( الوند نهاده را مردم باستانی شهر همدان ، برنویکنده های )میخی (، پارسی )

 331ح-255اند . قدیمی ترین ذکر از گنجنامه و نویکنده های آن ، همانا در کتاب اخبار البلدان ابن فقیه همدانی )ح

این خط نگاشته دبیره را همانا )نبشت »م است که دراین خصوص گوید :  912ق/ 291ق ( مولف حدود سال 

از همدان می گذشت ، این سنگ نبشته را بدید و به خواندن آن  ند و آورده اند آنگاه که اسکندرگوی می خدایان(

 «فرمان داد..

با توجه به اشارات فوق و مطلبی که در کتاب مجمل التواریخ القصص آمده است : می توان نتیجه گرفت که            

ی کوهستانی  ه)تبنا بر/ ینا بر / بنبایه( بوده است از منطق( اسم دره ی )گنجنامه ( الوند همدان -تا سده ی ششم )ه

)دادمهان / داربنهان / دادپنهان ( از سده ی ششم به بعد فراموش شدن نام )تبنابر( ، این منطقه به نام)گنجنامه ( 

 .( 215:  1381) اذکانی، معروف شده است

ی ها از شاه ماد ناراضی بودند در سقوط ماد کمکهایی که پارسی ها و بلکه ماد همانطورکه گفته شد زمانی           

مانده ی  یاجاز طرف کوروش به آنها شد و کوروش طوایف پارس را متحد نموده و همدان را تسخیرکرد . از آثار به 

 این دوران کتیبه ها و سنگ نبشته هایی است که نمایشگر عظمت ایران باستان است .

هد باستان است که به تنهایی می تواند حکایتگرگوشه ای از تاریخ ، زبان ، هنر ، سنگ نبشته یکی از مواریث کتبی ع

 ای ، نمایانگر انگیزه ی پیدایش آن است . درمورد . محتوای هرکتیبه دین و مسائل اجتماعی مردم زمان خود باشد

ا بر دیگران تثبیت شده صخره نگاری بخصوص می توان گفت که فرمانروایان باستانی آنگاه که سلطه و اشراف خود ر

می دیدند دوام و قوام قدرت خویش را درکتیبه نویسی ، آن هم برسینه کوههای بلند که مقدس بشمار می رفتند یا 

. گویی در  بر بلندی های مشخص )ویرانه های قصور پادشاهان مقهور ، جایگاه های تقدیس خدایان و....( می یافتند

دانگی آنها را بصورت آشکار و به مثابه آینه ونبشته بود که می توانست عظمت و جا میان نوشتارهای مرسوم ، این کوه

صبح و شام مردم ، و بعضٌا با تلقین محتوای آن به زیردستان حفظ نماید و نیز گویی از مردم می خواستند که آن را 

 کنند .  خاطر زندگی قا نون خدایی و مانند آن نظاره گر باشند و آسوده  نامه ، دادشاه به عنوان داد

از شاخص ترین این کتیبه ها که همیشه مد نظر و مورد توجه باستان شناسان و مستشرقان بوده ، همانا کتیبه 

در جنوب غربی همدان به فاصله پنج کیلومتری محل فعلی شهر واقع شده و مشابه آن نیز در  گنجنامه است که

 است .  تخت جمشید موجود

 : منظرعناصر معرفی و تحلیل 

معمار منظر با حضور در مکان ، یافته ها و نشانه های طبیعی و مصنوع را به دست می آورد و آنها را به مثابه 

ردپایی از واقعیت رخ نموده در گذشته قلمداد می کنند . آنها این یافته ها را با عنوان عناصری مرتبط با حافظه ی 

 داد. جمعی آن مکان اساس و پایه کار خود قرارخواهد
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  . عناصر سایت مجموعه 24 -3تصویر

عناصر تشکیل دهنده منظر مجموعه را در دو دسته عناصر  در بررسی ساختار منظر مجموعه در وضع موجود ،

 طبیعی و عناصر مصنوع معرفی نموده و مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم .

 : عناصر طبیعی منظر

  رودخانه 

زیبایی طبیعت وحشی از کوه به پایین درغلطیده و رودی سرد آرام آرام از تخته سنگ هایی مهیب اما به 

میانشان جریان دارد .این منظر رودخانه ای است در محور دره که زمستان ها در فرو رفتگی های بسترمی پیچد ، از 

و آوای امید سر میان برفهای سنگین و انبوهی از درختان عریان که چون لوله های ارگ کلیسا هماهنگ سربرآورده 

 می سپرد . رود آرام در تابستان و بویژه هنگام بهار به جانوری ژیان بدل می گردد. می دهند، ره

 

   
 .فرو رفتگی های بسترمی پیچددر  . رودخانه 25 -3تصویر

 

ی باشد، جزء شکل م vرودخانه عباس آباد به علت اینکه در ابتدای حوضه آبریز قرارگرفته و دارای شیب تند و مقطع 

رودخانه های جوان تقسیم بندی می گردد و به علت دارای حوضه آبریز محدود می باشد زمان تمرکز این حوضه نیز 

متر مکعب در ثانیه است و  52/7کوچک بوده و طبق آمار موجود ،حداکثر دبی عبوری از ایستگاه تقسیم آب برابر با 

خانه یک متر است .طبق محاسبات انجام شده توسط برنامه هکرس با توجه به فرمول ،حداکثر ارتفاع آب در رود

 .(1385)فریدنیا، متر بوده و خارج از بستر رودخانه بررسی می شود 11حداقل حریم رودخانه عباس آباد برابر 
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 1385فریدنیا، ماخذ : . مقطع از رودخانه عباس آباد. 26 -3تصویر
 باغات دره 

دره ای متین، گویی رنگهای سرد بر چهره کوه عریان بوسه محبت می زنند . پناهگاهی سرسبز در امتداد 

درختان بلند قامت جلوه گر لطافت طبیعت اند. کجا ممکن است تجدید حیات جاودانه طبیعت اینگونه ملموس ، 

چشم اندازی از طبیعت وحشی که در آن خشونت و سختی صخره ها را  دست یافتنی و احساس برانگیز باشد؟

 بوته های تازه رسته در هم می شکند و دلیرانه بر اندام آنها چنگ می یازد. اوت شاخساران وطر

 

   
 پوشش گیاهی غنی و خوب باغات .  27 -3تصویر
  چشم اندازی بدیع از بازی نور و سایه.  28 -3تصویر
  . تعیین مرز باغات با عناصر طبیعی 29 -3تصویر

 

کیل دهنده ساختار منظر ، حضور فضاهای باز باقی مانده ، وجود حضور لکه ها و کریدورهای تش 

پرسپکتیوهای متفاوتی که با تغییر مسیر و اختالف ارتفاع بوجود می آید ، تنوع رنگ و بافت در فصول مختلف و تنوع 

 تاریخی نیز امکانات خاصی را برای سایت به ارمغان می آورد . -در نوع و کیفیت منظر مجموعه طبیعی

دیگر امکانات موجود در زمینه مطالعات دید و منظر ، وجود مناظر بکر و طبیعی ، حضور پوشش گیاهی  از

غنی و خوب باغات با چشم اندازهای بدیع ، و مسیرهای طبیعی مناسب برای گذرهای پیاده در باغات و لبه باغ ها ، 

 وجود رودخانه عباس آباد در محور دره است .

 

  کوهستان الوند 

، گاه پرخاشجو و مهاجم ،و گاه آرام و پر نخوت و موقر، در مناظره ای سرد نظاره گر چشمه ساری کوهها

خنکند که از پای بسترشان زمزمه کنان می گذرد. رشته کوه الوند ، با ابهت و متین از عناصراصلی منظر طبیعی 

رکان قرار دارد . الوند بلندترین قله رود . این رشته کوه در جنوب شهر همدان و شمال شهر تویس سایت به شمار می

متر از سطح دریا ، حد طبیعی بین این دو شهر است . جهت این کوهستان از شمال غربی به  3574آن ، با ارتفاع 

جنوب شرقی کشیده شده و استان همدان را به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم می کند . این کوهستان با دره های 
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سارها ، چمن زارها ، قله ها و پوشش گیاهی و ... میعادگاه هزاران انسان شیفته طبیعت عمیق و سرسبز ، چشمه 

 است .
 

   
  رخ نمون های سنگی.  31 -3تصویر
  منظره کوهستان با ارزش بصری مطلوب.  31 -3تصویر

 

ل ارسالن، دائم برف معروفترین قله های الوند از شمال غربی به جنوب شرقی عبارتند از : آلما قالغ ،کرکس، قز 

 ،کالغ الن ، الوند ، تاریک دره ، کمرلرزان ، چهار قله ، یخچال صاحب )گاوبره( ، شاه نشین ، سرخ بالغ ، کاله قاضی .

 قله الوند :

الوند بلندترین قله این کوهستان در راس کمی هموار و مسطح است . در فاصله صخره بزرگ قله الوند و دیوار 

کوهستان است ، شکافی کوچک و گود ، سنگچین شده است. کوهنوردان عقیده دارند که این  جنوبی آن که رو به

شکاف آرامگاه سام پسر نوح )ع( است . یک راه رسیدن به قله الوند از مسیر دره گنجنامه ، کیوارستان ، میدان 

 میشان و تخته نادر است.

 کوههای صخره ای :

  کوههای صخره ای از دیگر ویژگی

کوهستان الوند ، کوههای صخره های 

ای و سنگ های مناسب برای ورزش 

سنگ نوردی است برای عالقه مندان 

این رشته است . سنگ کشتی ، سنگ 

ضربدر ، ارسباران ، شیب منفی قله ، 

کالهک   کالغ الن ، کالهک قله ، 

سنگ پاندوله ، دروازه تخت نادر و 

اضالع شرقی و غربی قله و ... از مکان 

ناسب این ورزش برای عالقه های م

  مندان به این رشته جذاب محسوب

 همان، ماخذ:  کوهستان الوند.   32-3تصویر .می شود

         جاذبه های ژئولوژیکی سایت مجموعه ، از جمله رخ نمون های سنگی با جلوه های بدیع کوهستانی باعث خلق  

 د .چشم اندازهای متنوع منظرین در حوزه مطالعاتی شده ان
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 . نوع کوهستانی،منظر مطلوبتپوشش گیاهی م.  33 -3تصویر
 .. درختان، کوهستان را قاب گرفته اند  34 -3تصویر

 آبشار گنجنامه 

آبشاری به سردی یخ، آنجا که آب در تالطم و جوش و خروش است .این منظره آبشاری است که از چشمه 

زدیکی کتیبه های گنجنامه و درانتهای دره ی مصفای عبا س آباد سارهای ارتفاعات الوند سرچشمه می گیرد. در ن

 قرار گرفته و ادامه ی آن نیز میعادگاه اسکی بازان وکوهنوردان قله ی الوند است .

 

   
  . آبشار گنجنامه با ارزش بصری بسیار مطلوب  35-3تصویر

 عشایر  

طراوت خود ماوا داده است.حضور فصلی عشایر در طبیعت مهمان نواز ، مردمانی دلیر و شیفته را در بستر با

 مجموعه گنجنامه، پتانسیل منظرین بالقوه ای برای سایت محسوب می شود. 

عشایر منطقه از ایل ترکاشوند بوده و بیشتر از طایفه بنفشه هستند که از دشت های خوزستان و قصرشیرین و ایالم  

 ه در این منطقه سکونت می کنند .کوچ کرده و از اواسط اردیبهشت تا اواسط مهرما
 

   
  . ماوای انسان بر سینه کوه 36 -3تصویر

 

 : عناصر مصنوع منظر

   کتیبه های تاریخی: 
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  کتیبه های مذکور عناصر اصلی منظر تاریخی سایت هستند.

است .  را دادهداریوش اول هخامنشی پس از اتمام کارسنگ نبشته های بیستون ، دستور نقر کتیبه کنونی گنجنامه 

پس از او فرزندش خشایار شاه نیز به پیروی از وی کتیبه ای در سمت راست و کمی پایین تر از سنگ نبشته ی پدر 

 .(67و  68:  1377)سازمان فرهنگ و ارشاد اسالمی ،  م (-سال ق 511، برجای گذارده است )حدود ک 
 

   
 .زبان پارسی قدیم ، بابلی و عیالمی قدیم بر صخره ای عظیم نقر شده اند لوح های تاریخی گنجنامه ، به سه .  37 -3تصویر
 . دسترسی به کتیبه ها را ممکن می سازد. پل پهلوی، 38 -3تصویر
ترجمه شده و.هیچ گونه اقدامی در جهت معرفی ارزشهای فرهنگی گنجنامه صورت نگرفته  متن کتیبه ها بر روی تابلو های آبی رنگ.   39 -3تصویر

 .ست ا

 جاده شاهی : 

معبر  مسیریکی از صخره های کوه الوند در زبان داریوش اول و پسرش خشایار شاه بر این دو سند مکتوب از           

( به جنوب ایران قرار دارد که با عبور از جاده ی صعب العبور  جاده شاهییکی از شعبات اصلی قدیمی هگمتانه )

می پیوندد . این جاده ها که بیشتر برای امور اداری به کار می رفت بازرسی و کوهستانی پیرامون ، به جاده اصلی 

 کردند .  مراقبت می شد و کاروان ها از آن عبور می

از  -که از راه های پر رفت و آمد و امن دوران باستان محسوب می شد  -خط سیر جاده ی شاهنشاهی            

می گذشت و به ساردس منتهی می گردید و تا  عبور می کرد ، از حران شوش شروع می شد ، از دجله و پائین آربل

کیلومتر طول داشت و از راه اکباتان )همدان امروزی( وگذرگاه های مجاور دریای  2683افسوس امتداد می یافت و 

ه ، گدوک این راه ، هگمتانه را از طریق پیچ و خم های تاریک در مازندران خود را به سرزمین باختر می رساند .

)دره( ، وردآورد علیاء شهرستانه ، اشتران به تویسرکان ، نهاوند ، کرمانشاه ، لرستان ، تخت جمشید و فارس مرتبط 

)میا ن ، هگمتانه پایتخت تابستانی شاهان هخامنشی را به غرب و جنوب کشور می ساخته است . بدین ترتیب 

 مود .مرتبط می نرودان( یا بین النهرین )عراق امروزی( 

بعالوه این راه به جهت ختم به بابل راه مقدسی نیز محسوب می شده و به همین دلیل مکان مناسبی بوده  

است تا  شاهان این سلسله با ایجاد سنگ نگاشته ای مجد و عظمت خود و نیاکانشان را به رهگذاران گوشزد 

)سازما ن میراث فرهنگی و   نزدیک آن داده است نمایند.ارزش تاریخی این کتیبه ها ویژگی خاصی به این دره و اماکن

 .( 5: 1381گردشگری استان همدان،
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 همان. بررسی کورونولوژیک سایت تاریخی ، ماخذ:  41 -3تصویر
 

  موقعیت و ابعاد کتیبه ها : 

که از پای صخره می متر از نهری  31رفتگی جبهه ی صخره ای از خارا به بلندی  کتیبه ها درمیان دو فرو           

 .)همان( گذرد کنده شده اند . موقعیت صخره طوری است که روی سنگ نبشته ها درست به سوی مشرق است

قدیم  همانگونه که اشاره شد دو لوح تاریخی گنجنامه ، هرکدام به سه زبان پارسی قدیم ، بابلی و عیالمی           

است .  متر 15/1لوح مزبور نوشته شده و پهنای آن قریب  ک از دواست . متن پارسی در سمت چپ هر ی نقر گردیده

متن بابلی در هر دو لوح در وسط نوشته شده ، عرض آن کمتر از متن پارسی است و متن عیالمی در هر دو لوح در 

 طرف راست قرار دارد و پهنای آن مختصری از متن بابلی هم کمتر است . 

متر  91/1متر طول و  91/2در سنگ کوه کنده شده به نام داریوش کبیر است و  لوح طرف چپ کمی باالتر           

متر بلندی آن 91/1متر طول و  71/2و هشا ارتفاع دارد . لوح طرف راست مختصری پایین تر واقع شده به نام خشایار

 است . 

رساند روی این دو نوشته ی  در اطراف دو لوح مزبور سوراخ های منظمی برسنگ کوه دیده می شود که می           

تاریخی در عهد قدیم ظاهراٌ درها و پوشش فلزی قراردا شته که آنها را از گزند باد ، باران ، آفتاب و غیره حفظ می 

 .( 148:  1381) مصطفوی ، نموده است

 بوده است .انجام کار نقر  به منظور عده ای نیز بر این باورند که سوراخ های مزبور جهت نصب داربست ، و

 

 
 

  متن کتیبه ها: 

نخست بارهنری راولینسن انگلیسی با قرائت و ترجمه آنها کلیدی برای قرائت و ترجمه ی کتیبه های             

بزرگ بیستون پیدا کرد . پس از آن ، در گزارش های متون میخی فارسی باستان و عیالمی باستان و بابلی میانه که 

ست آورده اند ، کتیبه های همدان نیز مطالعه شده و در زبان های اروپایی چندین ترجمه شرق شناسان اروپایی به د

از آنها صورت گرفته است.   این کتیبه ها از دیرباز نام های گوناگونی به خودگرفته اند: مانند سنگ نبشته ، نبشت 

 که مشهور خاص و عام بوده است .خدایان ، دادمهان )دادمها و/دادبهان(،تبنابر،کتیبه های الوند ، جنگ نامه 

به معنی خداست . اینک ترجمه ی  "baga "اولین واژه ی ستونی که به فارسی باستان حک شده ، کلمه           

 سنگ نبشته ی داریوش هخامنشی : 

آفرید ، که  خدای بزرگ است اهورمزدا که این سرزمین را آفرید که مردم را آفرید ، که شادی را برای مردم"           

یگانه فرمانروا از میان فرمانروایان بسیار . من )هستم( داریوش  داریوش را شاه کرد ، یگانه شاه از میان شاهان بسیار
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شاه این سرزمین بزرگ دوردست پهناور ، پسر ویشتاسب  ،شاه کشورهای با ملت های بسیار ، شاه بزرگ ، شاه شاهان

  "هخامنشی.

تیبه یکی است ، فقط در کتیبه خشایار شاه به جای داریوش، خشایار شاه آمده و به جای متن هر دو ک           

فقط در « که بزرگترین خدایان است »به معنی :  " hyah maoistah baganam": ویشتاسب ، داریوش و عبارت

  .)همان(کتیبه خشایار شاه آمده است 

  خط کتیبه ها: 

نوشته شده این کتیبه ها را  )پارسی قدیم ، عیالمی و بابلی( زبان کتیبه های شاهان هخامنشی بعضی به سه

عمودی استعمال و از  افقی یا بطور به خطوط میخی یعنی با عالمتی که شبیه میخ است نوشته اند و عالمات مزبور

 ذکائی آمده است : ا . در کتاب همدان نامه ی دکتر پرویز چپ به راست برسنگی کنده می شود

بررسی کرده اند ، «کتاب مادی »تحت عنوان را آن ناکتیبه های پارسی باستان که دانشمند ط میخی)مساله ی خ

اشاره رود ، که در شمال غرب ایران برگرته ی میخی « ماننایی» و « اورتویی» در واقع بایستی پیشتر به خط 

، و شاید « میتا نی »، « وریه »ق. م ( و خود این خط نیز مسبوق به خط میخی 9-11پدید آمد)سده ی« آشوری »

 )هزاره دوم ق. م( در آسیای صغیر بوده است .  اروپایی و های هند« هیتی »هم 

که مبدع آن مادان بوده اند ، از لحاظ  –«فارسی باستان»یا اصطالحاً  –زیرا خط وکتاب )میخی ( هخامنشی           

زبان پارسی باستان از گروه زبانهای ایرا  .تویی مطابق می باشد خطبه و انشاء در نویکنده ها با نمونه های پیشین اورار

ی جنوب غربی ایران زمین، همان است که معموالً برزبان نویکنده های سنگی هخامنشی )در بیستون ،  نی شاخه

الق میگردد و کتاب آن همانا به خط میخی مشهور عهد هخامنشی است . خط تتخت جمشید ، شوش و همدان ، ا

ق .  331مپراتوری هخامنشی ، از نیمگاه سده ی شش ق. م تا هجوم اسکندر مقدونی به ایران زمین )در سالرسمی ا

تعبیرکرده اند ، دانشمندان فرانسوی آن را « نبشت خدایان »یا « کوه نبشت »م ( که دانشمندان پیشین ایرانی از آن 

   .( 215:  1381) اذکانی،نامیده اند « تخت جمشیدی »خط 

 ی بر موقعیت مکانی کتیبه ها نقد: 

دوکتیبه درامتداد محورحرکتی دره که هم امتداد با رودخانه نیز می باشد و همچنین حک  موقعیت استقرار           

شدن کتیبه ها برروی یکی از بزرگترین صخره های گرانیت ،که این فقیه همدانی درالبدان از آن به خرسنگ یاد 

اهمیت کتیبه ها و محل قرارگیری آن برای پدید آورندگان آن می باشد . با بررسی و نموده است ، نشان دهنده 

این موقعیت قابل  1346که البته امروزه به علت احداث پل و صفه در سال  تحلیل موقعیت اولیه انتخاب این نقطه

قطه ای مرتفع در تشخیص نیست ، می توان به این نتیجه رسید که صخره ی مورد نظر در آن سوی رودخانه و ن

متری از کف رودخانه و در محور دید مستقیم ا نتخاب شده است . نکته ی دیگر قابل بررسی قرارگیری  11حدود 

این محوطه به عنوان محل تقاطع راه شاهی می باشد که یک مسیر حرکتی را از شهر همدان به این نقطه و سپس 

رتفاعات الوند هدایت می نموده است . در این صورت این دو مسیر یکی به سمت تاریک دره و دیگری به سمت ا

محل مرکز تجمع و اطراق کاروانیان در یک محیط با صفای طبیعی در میان گیاهان و آبشار و جویبار بوده است که 

 البته هم اکنون این منطقه از لحاظ تفریحی این نقش را به قوت بر عهده دارد . راه باستانی بابل که بخشی از راه

شاهی را شامل می گردیده به عنوان جاده بزرگ تجاری از دامنه کوه الوند می گذشته و دارای امنیتی بوده که از 

طرف حکومت های عصر خویش بر آن اعمال گردیده و در عبور از کوه بیستون،  به بابل محل پرستش خدایان می 

 انجامید . 
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های واقعی مانند یونان نداشته اند و            جکسن ، ایرانیان پرستشگاهبا توجه به اشارات هرودوت و سرانجام            

ت اسعبادات خود را در فضای باز انجام می دادند . لذا مناسب ترین محل نقرکتیبه های گنجنامه دامنه ی الوند بوده 

 که از عوامل انتخاب این مکان می تواند باشد . 

در ه ای که این دو کتیبه بر روی آن کنده شده اند ، مصطبه ای یافته است . هاینس لوشای بر باالی صخر           

 مشهود است. "قزقلعه سی"بقایای تاریخی  ارتفاعات باالی کتیبه نیز

از دید گردشگران ملی و خارجی دیدن کتیبه ها و محوطه اطرافشان بسیار جذاب و زیباست ،اگرچه   

  دره ، آبشار و ارتفاعات اطراف استفاده می کنند .گردشگران محلی بیشتر از فضاهای طبیعی 

 
 ش،ماخذ:آرشیو شخصی نگارنده 1346تاریخی گنجنامه قبل از احداث پل در سال  -.محوطه طبیعی 41 -3تصویر

 محور اصلی اتصال گنجنامه به دره عباس آباد : 

آن استفاده می کنند که با توجه این محور برای عبور ماشین طراحی شده و مردم بومی برای پیاده روی نیز از 

محور مذکور قبل از  . به سرعت باالی ماشینها و تعریف نکردن مسیر پیاده ، خطر جدی آنها را تهدید می کند

 .تعریض جاده، در میان درختان بوده است 

 
 تاریخی گنجنامه  -. محور های حرکتی سایت طبیعی 42 -3تصویر

 امه محور اتصال تاریك دره به دره گنجن: 
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شناساندن استعدادهای این قسمت از سایت به گردشگران مانند چشمه های آب معدنی )که حتی تعداد کمی 

از افراد بومی از آن باخبر هستند( ، داروهای گیاهی و مناظر کم نظیر، و تقویت محور تاریک دره ، پیست اسکی ، و 

خرم رود و .... می تواند نقش بسیار مهمی در معرفی کشاندن گردشگران به طبیعت زیبای روستاهای اطراف از قبیل 

 منظر طبیعی گنجنامه ایفا کند .

   
  محور اتصال گنجنامه به دره عباس آباد . 43 -3تصویر

 محور تاریک دره   . 44 -3تصویر

 . به پارکینگ تبدیل شده استعلی رغم پتانسیل های فراوان برای جذب گردشگران،  .  محل اتصال تاریک دره به گنجنامه 45 -3تصویر

 میدان ورودی محوطه : 

        ازتغییراتی که اخیرا در مجموعه صورت گرفته است احداث میدانی در محل تقاطع دو جاده تاریک دره و 

. گنجنامه است ،که به واسطه شیب طبیعی زمین، در بدنه غربی آن تا ارتفاع دو متر پله ایجاد شده است-عباس آباد

منجر به اختصاص ادامه راه تا آبشار به تردد پیاده، در مسیری مسطح و تقریبا بدون شیب گشته است که با  این امر

در روزهای تعطیل دور میدان ورودی ، و لبه جاده های تاریک دره و  کاراکتر طبیعت کوهستان در تعارض است .

  .می شوند به عنوان پارکینگ استفاده اًًٌتمامگنجنامه  -عباس آباد

   
 . احداث پله در بدنه غربی میدان،مسیرهای پیاده و سواره را تفکیک می کند.   46 -3تصویر

 .و به رسوب گل و الی در مسیرهای روگذز و زیرگذر توجهی نشده است.  مسیر تا نزدیکی آبشار مسطح است  47 -3تصویر

 .شوند .  میدان و لبه جاده ها بعنوان پارکینگ استفاده می  48 -3تصویر

 دکه های اغذیه : 

آبشار و ایستگاه های حرکت کوهنوردان ، به علت وجود در محور پیاده ی رسیدن به ابتدای پل پهلوی ،

پتانسیل های قوی مانند نزدیک بودن به رودخانه ، صخره ها ، دید به آبشار و کتیبه ها ، دکه ها و مغازه های 

 شده اند . پراکنده )جگرکی ، قهوه خانه ، ...( مستقر 
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 .  کمپوزیسیون نامناسب این فضاها ، با محیط جذاب اطراف، افت کیفیت بصری  49 -3تصویر

 .  تعرض شدید دکه ها به منظر تاریخی مجموعه، شوک بصری  51 -3تصویر
 .  آشفتگی بصری ناشی از فعالیت دستفروشان، افت کیفیت بصری  51 -3تصویر

محیط جذاب اطراف ناهماهنگ است . تعادل طبیعی منظر را برهم زده است و  کمپوزیسیون این فضاها ، با

منظر تاریخی نقطه مورد نظر تقریبا بطورکامل فراموش شده است . عدم رعایت بهداشت کافی موجب شده تا فقط 

رسد . در  تعداد معدودی از گردشگران به این مکان ها مراجعه کنند و این مطلب در مورد توریسم خارجی به صفرمی

می توانست عکس این مورد صادق باشد و درآمد ارزی زیادی از صرف وقت گردشگران در این مکان  صورتی که

 حاصل شود .

 

 پل پهلوی : 

که جاده عباس آباد را به آبشار گنجنامه ختم می کند پلی وجود داردکه  حوریامتداد م محدوده سایت در در

صل می سازد . قدمت این پل به زمان پهلوی برمی گردد و تنها راه پیاده ای مسیر را به صفه ی مقابل کتیبه ها مت

یکی از مداخالت غیر فنی حجیم  1346پل سنگی احداث شده در سال است که به کتیبه های گنجنامه می انجامد . 

موعه می از حس فضایی مج نامناسبش ساختارضمن برهم زدن منظر طبیعی سایت ، در پای کتیبه ها بوده است که 

 کاهد.

 

   
  منظر طبیعی، افت کیفیت پل پهلوی با ساختاری حجیم دسترسی به کتیبه ها را ممکن می سازد.    52-3تصویر

 .پله ها صفه مقابل کتیبه ها را به پل متصل می سازند.    53-3تصویر
 . دستفروشان تا پل پهلوی پیش رفته اند.    54-3تصویر

 

 پل چوبی : 

نظرگاه زیباترین شاهکار طبیعت منطقه و از نکات  ،است موجود  که بر روی رودخانه یارسوده پل چوبی و ف

 نماید .باغ رستورانها را تامین می به  ارتباط دو طرف رودخانه و دسترسی پل مذکور مورد توجه گردشگران است .

زند، در صورت بهسازی می تواند اگرچه با المانهای ورودی خود احساس ناامنی و عدم حضور در مکان را دامن می

   فرصت مناسبی برای کشف محیط ایجاد نماید.
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 ، منظر بسیار مطلوب  رستوران ها در البه الی لکه های سبز -.  استقرار باغ  55 -3تصویر

 .  پل چوبی ارتباط دو طرف رودخانه را ممکن می سازد،  56 -3تصویر
 نیازمند بهسازی است.  ستورانها.  پل دسترسی به باغ ر 57 -3تصویر

 

  ی سنتیرستوران ها -باغ : 

رودخانه و در دامنه کوه و متن دره واقع شده اند . عواملی ما نند عبور از رودخانه ،  جنوبرستوران ها در  -باغ 

 قرارگیری در ارتفاعات ، مشرف بودن به پارک سنگی و در بعضی قسمتها دید به آبشار از پتانسیل های مثبت

فرصت  وبه خوبی با منظر طبیعی سایت همخوان بوده  ،آنهاست . نحوه استقرار آنها در البه الی لکه های سبز 

ز مهمان ها . فضای ایجاد شده برای پذیرایی ا ه استآوردمناسبی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی فراهم 

 دعوت کننده نبوده و پل چوبی و فرسوده ای که دسترسی آنها را تامین می کند نیازمند بهسازی است.

 

 پارك سنگی : 

چندانی ،گردشگران گرایش در شمال رودخانه و ایجاد صفه هایی برای استقرار با وجود طراحی دقیق و زیبا 

روز تعطیل گرفته شده است ولی از جمعیت مراجعه  ینکه عکس در)با توجه به ا ، برای اقامت و تفریح در آن ندارند

کننده خالی میباشد( شاید دلیل آن پست بودن محیط و عدم داشتن چشم انداز مناسب ، ایجاد یکنواختی در اثر 

 استفاده از سنگ، و فقدان فضایی برای بازی کودکان باشد . اکثر مراجعین ، قسمت اول  پارک سنگی ، اطراف آبشار

 ، کتیبه ها و تاریک دره را ترجیح می دهند. این امر دستفروشان را تا پای کتیبه ها و آبشارکشانده است .

 

   
 .  تجاوز به حریم رودخانه  58 -3تصویر

 .  پست بودن پارک نسبت به مسیر اصلی 59 -3تصویر
 .  یکنواختی در استفاده از سنگ  61 -3تصویر

 : ر مجموعهبررسی مسائل و مشکالت منظ
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ویژگی های منحصر به فرد دره گنجنامه باعث شده که این دره مرکز توجه فعالیت های تفرجی و            

گردشگری قرار بگیرد اما بهره برداری نادرست و نامتناسب با ظرفیت آن اکنون ارزش های تاریخی و طبیعی دره را 

ما ًمنجر به نابودی ارزش ها و آسیب این سرمایه منظرین می در معرض تهدید قرار داده است . ادامه این روند مسل

 گردد . 

پناه بردن به طبیعت و ایجاد رابطه ای صمیمی با آن نیاز دیرینه ی بشر بوده است ، در طی دوران های             

ری پیوند با طبیعت با گذشته انسان ها به خوبی توانسته اند این رابطه را برقرار نمایند . ولی در روزگار ما ، برقرا

 ضعف هایی مواجه شده است که مستلزم ریشه یابی است . 

 مشکالت موجود درسایت ، به روایت تصاویر، به شرح زیر قابل بررسی است : عمده 

 هیچ جای مشخصی برای این نیاز مراجعین طراحی نشده و    ;لزوم ایجاد پارکینگ به شدت محسوس است

گنجنامه به عنوان پارکینگ استفاده می شوند  -وروردی ، جاده تاریک دره و عباس آباد درروزهای تعطیل دور میدان

 که عالوه بر ایجاد آلودگی صوتی و هوا ، دید و منظر نامناسبی نیز به مجموعه می دهند . 

  تداخل مسیرهای سواره و پیاده ، پارک ماشین ها ، محل چادرهای مراجعین ، اغذیه فروشیدر سایت مجموعه 

های غیر بهداشتی و عدم توجه به جانمایی تیرهای برق مشاهده می شود . تمام این مشکالت نیازهای این مجموعه 

با توجه به توسعه ی پارک سنگی و ایجاد  .هستند و مسلم است که در فضایی محدود نمی شود به آنها پاسخ گفت

 و تفریح در آن ندارند . گردشگران تمایل چندانی برای اقامت صفه هایی برای استقرار ،

 

   
 .لزوم ایجاد پارکینگ به شدت محسوس است  . 61 -3تصویر

  تداخل مسیرهای سواره و پیاده.   62 -3تصویر
 .  عدم گرایش گردشگران برای اقامت و تفریح در پارک  63 -3تصویر

 

 را طراحی و اجرا کردند امری  قدر دانی از زحمات مسئولین و کارگران زحمتکشی که متر به متر این مجموعه

ضروری است ، اما متاسفانه قسمت های باقیمانده زیبایی طرح را تحت تاثیر قرار می دهند و حتی در بعضی نقاط به 

علت تخریب بافت قدیمی خطر ریزش وجود دارد که باید قبل از هر حادثه ای طراحی و یا تعمیر شود . حتی نرده 

 بسته نشده است . های اطراف پل به صورت محکم 

 ، خطر سقوط در آب و افتادن در زیر پل  در قسمتهایی که برای ارتباط مستقیم با رودخانه طراحی شده است

 فقط برای کوتاه شدن مسیرهای مورد نظر از آنها عبور می کنند . گردشگران را تهدید می کند و در نتیجه ،

 حداقل اقدام ممکن آن است  نجنامه صورت نگرفته است .هیچ گونه اقدامی در جهت معرفی ارزشهای فرهنگی گ

که متن کتیبه های گنجنامه با همان روش به فارسی و انگلیسی ترجمه شده و روی سنگ رخام نقرشود و با یک 
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معماری مناسب ، پای کتیبه های اصلی قرار گیرد ، تا دیدار از کتیبه ها و ترجمه ی روی سنگ آن پس از طی یک 

 عملی گردد .  مسیر پیاده

  با توجه به شرایط اقلیمی همدان ،کفسازی محوطه با سنگ گرانیت سیقلی ، مناسب نمی باشد چراکه حداقل در

 هشت ماه از سال سطح زمین بسیار لغزنده خواهد بود و این مساله تردد در مجموعه را با مشکل مواجه ساخته است . 

تاریخی گنجنامه ناهمگون بوده ، بطوری که سایت  -ه طبیعیاز سوی دیگرنحوه طراحی کفسازی با هویت محدود

 پروژه  از وحدت و انسجام برخوردار نیست .

  کمپوزیسیون فضاهای تجهیز شده ، با محیط جذاب اطراف ناهماهنگ است ، و عدم رعایت بهداشت کافی

طلب در مورد توریسم خارجی موجب شده تا فقط تعداد معدودی از گردشگران به این مکان ها مراجعه کنند و این م

 به صفر  می رسد .

 

   
 کمپوزیسیون نامناسب فضاهای تجهیز شده .   64 -3تصویر

 ، اقلیم های سرد نیستکفسازی محوطه با سنگ گرانیت سیقلی آنچنان که معمول .   65 -3تصویر

 عدم استقبال گردشگران از کتیبه ها و جهت گیری به سمت آبشار.   66 -3تصویر

  

 

 

 طبیعی گنجنامه موارد ذیل نیز شایان توجه اند: -مجموعه تاریخیمنظر عالوه بر این در بررسی مسائل و مشکالت 

  فرهنگی گنجنامه –نور پردازی نامناسب منطقه تاریخی 

 عدم استقبال گردشگران از کتیبه ها و جهت گیری به سمت آبشار 

 ه دلیل عدم وجود توقف گاه های مناسب بین راهاغتشاش وجود کاربری های مزاحم اطراف کتیبه ها ب 

 عدم استقبال گردشگران از کتیبه ها به دلیل عدم توجه به نکات طراحی منظر 

  تخریب زمین ، فرسایش خاک ، تخریب پوشش گیاهی 

 اغتشاش بصری ایجاد شده در اثر مشاغل کاذب 

 عدم تعریف دقیق مسیرهای حرکتی 

 آلودگی محیطی 

 فاهی .......عدم وجود امکانات ر 
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 اغتشاش بصری ایجاد شده در اثر مشاغل کاذب .   67 -3تصویر

 مسیر اصلیآلودگی محیطی در .   68 -3تصویر

  حضور دستفروشان تا پای آبشار.   69 -3تصویر
 

 : گنجنامه ، تفرجگاهی حومه شهری

ی با هسته اصل شهر واقع شده گنجنامه ، این فضای تفرجگاهی حومه شهری ، که در پیوندی عمیق و تاریخ

است، ظرف فعالیتهای مربوط به اوقات فراغت است . باید بتوانند گروه های پراکنده و هم مقصد را به گونه ای 

منسجم سازمان دهد و برای فرد حاضر در جمع نیز امکان بهره برداری خاص را فراهم آورد . برای معماری منظر 

 ویژگی های گردشگری محدوده مورد مطالعه امری ضروری است .  سایت و ساماندهی مجموعه ، بررسی

تاریخ بسیار غنی و عناصر تاریخی موجود در شهر، در کنار عناصر طبیعی بسیار زیبا و منحصر بفردی مانند 

 آبشار و رودخانه و ارتفاعات سرسبز خصوصیات ویژه ای را برای همدان به همراه دارد ، لذا این شهر در جذب توریسم

داخلی و خارجی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . از آنجا که یکی از این نقاط پر جاذبه گنجنامه می باشد 

گیرد . با توجه به تقسیم بندی  سی قراررالزم است که مشخصات و ویژگی های این قطب توریستی مورد مطالعه و بر

یزات و درجه ی اهمیت آنها، کتیبه های گنجنامه در قالب کانون های توریستی براساس نوع جاذبه ، امکانات و تجه

کانون های سه ستاره جای می گیرند در حال حاضر فعالیت های تفرجی بر عملکرد سیاحتی دره و سایت گنجنامه 

تسلط یافته ، بطوری که جایی برای بروز توان ها و قابلیت های سیاحتی آن باقی نمانده است . شاید بتوان با توسعه 

تجهیز دیگر دره ها و نیز امکان توزیع گردشگران تفرجی در طول دره گنجنامه ، امکان تبلور و برجستگی کتیبه ها  و

 .را به عنوان سایت ویژه تاریخی در انتهای دره فراهم آورد 

 : از نگاه گردشگرانگنجنامه منظر

 :  مه می پردازیمگنجناویژگی های گردشگری در این مبحث به اختصار ، به شرح            

 جمعیت توریسم استان همدان

گردشگری استان همدان جمعیت بازدید کننده در بهار  –بر اساس آخرین آمار سازمان میراث فرهنگی           

درصد از  81هزار نفر می باشد ، که ازاین تعداد تقریباٌ  251-311فرهنگی استان  –، از اماکن تاریخی 1385

سال  31طبیعی دیدن کرده اند . اکثریت بازدید کنندگان از منطقه در سنین زیر –کانی تاریخیگنجنامه به عنوان م

  (1385)رنجبران ، هستند .

 :گردشگران مشخصات عمومی 

  ، مبدا سفر)شهر محل سکونت(که نشان دهنده نسبت گردشگران محلی ، مطابق مطالعات میدانی انجام شده

 جامعه آماری از این قرار است :  یک بین المللی می باشد ، در ملی و
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از  -را گردشگران ملی %18،  -با محل سکونت همدان و اطراف -گردشگران دره گنجنامه را گردشگران بومی1/57%

را گردشگران بین المللی خارجی یا ایرانی  % 8/2و  -از استان های همجوار -را گردشگران منطقه ای  % 5/7 -تهران

 تشکیل می دهند.    -از خارج کشور-مقیم خارج

گردشگران بومی ، بخش اصلی گردشگران دره را تشکیل می دهند . مراجعین از تهران ، استان های همجوار  

و یا خارج از کشور درصد کمی را شامل می شوند . جالب توجه آنکه هدف اصلی بخشی از گردشگران ملی)که از 

 ند ( ، دیدار خانواده یا اقوام ساکن در همدان بوده است . استان های دیگر به همدان و دره گنجنامه آمده بود

 یل می دادند تشک –که هدف اصلی سفرشان شهر همدان نبوده  –تعداد قابل توجهی را نیزگردشگران عبوری 

براساس آمار بدست آمده ، اکثریت توریسم جها نی را توریسم فرهنگی تشکیل می دهد لذا بخش اعظم            

خارجی که به همدان خواهند آمد افرادی آشنا با فرهنگ و مسائل تاریخی و طبیعی ملل می باشند و  گردشگران

بیش از هرچیز به فرهنگ و آثار فرهنگ بومی نقاطی که بازید می کنند عالقه مند خواهند بود و وظیفه ما معرفی 

 که شایسته فرهنگ غنی ایران باشد . ای نهگوبه قابلیت ها و ارزشهای نهفته در هزاران سال تاریخ این آثار است ، 

  ساله  41-21،  %4/15ساله  21-16،  %5/7ساله  15-11، %6/6میانگین سنی گردشگران کمتر از ده ساله

 است . %2/3ساله و بیشتر  61و  % 1/31ساله  61 -41،  9/36%

  ، دارای درآمد بدون  %4ه دار و خان %23محصل و دانشجو ،  %26از گردشگران شاغل ،  %4به لحاظ وضع فعالیت

 .(1383بافت شهر ، )کار و ...... بوده اند 

 :شکل مراجعه گردشگران 

شکل مراجعه گردشگران چه درمیان گردشگران محلی و چه در بین گردشگران ملی ، اساسًا جمعی می           

شگاه باعث غلبه اشکال تفرج باشد. ویژگی محیط گردشگری ، فاصله آن نسبت به شهر و خصلت عمومی بودن گرد

خانوادگی ، گروه های دوستانه و با اقوام و همکاران شده است . حتی فعالیت های گردشگری غیر عمومی مثل 

کوهنوردی نیز عمدتٌا بصورت گروهی و جمعی صورت می پذیرد و به ندرت حتی یک مورد گردشگر زن بصورت 

رنامه ریزی توسعه و تجهیز فضاها می باید گردشگران را در ترکیب منفرد مشاهده می شود . نتیجه آن که در روند ب

اجتماعی )خانوادگی ، فامیلی یا دوستانه ( و در گروه های چند نفری و بیشتر ، مورد توجه قرار داد . این ویژگی 

 نقش بسزایی در ایجاد امنیت اجتماعی و فرهنگی دارد . 

دان گروه های سازمان یافته گردشگر می باشد . مثالً فقدان گروه های تنها نکته منفی در این زمینه فق           

دانشجویی یا دانش آموزی ، تورهای سیاحتی و امثال آن نشان دهنده ضعف فرهنگ جدید گردشگری است ، تنها 

طرح می استثنا در این زمینه وجود گروه های کوه نوردی است که گردشگری سازمان یافته ، هدفمند و با برنامه را م

 سازند . 

 :جاذبه های دره گنجنامه )انگیزه مراجعه به دره ( 

 دره و رودخانه با آب و هوای -گنجنامه چندین جاذبه گردشگری متنوع را در خود دارد . وجود باغ          

یک و کوهستانی، دسترسی به پیست اسکی ، مسیرها و قلل کوهنوردی ، دیدن مناظر زیبا و بدیع ، امکانات پیک ن

تفرج ، دو کتیبه باستانی با ارزش های ویژه و منحصر بفرد ، از جمله جاذبه های متنوع و عوامل جذب گردشگر می 

 باشند  . 
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تنها به یک عنصر محدود نمی شود . در واقع امکان تفرج و پیک نیک ، همراه  گنجنامهانگیزه گردشگری در            

ایی و کوه پیمایی ، انگیزه های جذب گردشگران را متنوع ساخته و تقویت نموده با بازدید از کتیبه ها ، و راه پیم

  است .

   
 تفرج و پیک نیک انگیزه غالب گردشگری در گنجنامه .   71 -3تصویر

 .چادرهایشان را در پارک سنگی مستقر می کنند  مراجعین،  به دلیل فقدان محلی مناسب بین راه.  71 -3تصویر

 .  منظر طبیعی مطلوب رودخانه در زیر پل پهلوی  72 -3تصویر

درصد( به قصد تفرج و پیک 91نکته مهم در این زمینه آن است که اکثریت بزرگی از گردشگران )بیش از            

نیک به دره مراجعه می کنند . لذا کوه نوردی ) بصورت حرفه ای و نیمه حرفه ای ( ، و سیاحت ) دیدن کتیبه ها ( 

بنابراین بعنوان این اکثریت عظیم اهمیت چندانی نداشته و در گرایش آنها به دره تعیین کننده نبوده است .برای 

 .ویژه برای کوه نوردان، الزم است  ینتیجه حفاظت از کتیبه ها و حفظ محیط

زدیک به درصد به قصد تفرج و پیک نیک ، ن 75بنابر نتایج مطالعات میدانی ، از جمع گردشگران دره بیش از 

درصد از گردشگران هدف اصلی خود را 31درصد به منظور کوهنوردی و کوه پیمایی و راه پیمایی ، و تنها حدود 34

کتیبه ها( مبدا    دیدن کتیبه ها ، اعالم نموده اند . نکته مهم آنکه تقریبًا کلیه گردشگران سیاحتی ) با هدف دیدن 

 ن ( و یا کشورهای خارجی بوده است .  مسافرتشان شهرهای مختلف کشور )به جز همدا

 :مدت زمان گردشگری 

بررسی ها نشان می دهند که دره گنجنامه ، سنگ نوشته ها و مسیرها و قلل کوهنوردی بطور کلی بعنوان            

 گردشگاه حومه شهری با گذراندن چند ساعته تا یکروزه مورد استفاده قرار می گیرد . 

تفرجی ، با فعالیت غالب پیک نیک و گردش ، معمواًل بصورت چند ساعته ، در تعطیالت پایان گردشگران            

هفته بصورت یک روزه از منابع گردشگری دره استفاده می کنند و فقدان امکانات کمپینگ در کوهپایه و طول دره 

 مهمترین عامل در کوتاهی طول دوره تفرج محسوب می شود . 

  . احتی ، برای دیدن کتیبه ها ، معموالً بصورت چند ساعته به گردشگری می پردازندگردشگران سی         

کوه نوردان حرفه ای و نیمه حرفه ای ، متناسب با نوع برنامه ، و هدف )قله و مسیر انتخابی( در قالب برنامه            

 های یکروزه یا چند روزه از کوهستان الوند استفاده می کنند .

داشت که با وجود تمایل گروه کثیری از شهروندان برای استفاده از تفرج زمستانی ، به دلیل عدم تجهیز  باید توجه

اندکی )نسبت به گردشگران  مناسب برای بازی های عمومی و همگانی )مثاًل شهربازی زمستانی( ، تعداد بسیار

م به اولین پهنه های دارای برف و نزدیک به تابستانی( از منابع تفرجی زمستانی استفاده کرده و معموالٌ عموم مرد

 شهر بسنده می کنند . 

 : فعالیت های گردشگری
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در ارزیابی توان اکولوژیکی سایت ، با استناد به چند نکته می توان گفت که دره عباس آباد و گنجنامه برای توسعه 

نگ بستر در این دره طوری است فضاهای بسته مناسب نیست از جمله اینکه شکل زمین و ارتفاع و نوع خاک و س

 ( در طبقه نامناسب توسعه قرار می گیرد . 1378که در مقایسه با مدل اکولوژیک توسعه شهری )مخدوم 

از طرف دیگر در دره گنجنامه باغاتی وجود دارند که از جاذبه های بی نظیری برای گردشگران برخوردارند و            

ریب در برابر رشد و توسعه بی رویه ی شهر هستند. باید در نظر داشت که به دلیل نیازمند حفاظت و جلوگیری از تخ

رستوران ، پارکهای بازی و امثالهم الزامی نیست و می توان از -مجاورت با شهر همدان ایجاد تاسیساتی از قبیل هتل

 امکانات موجود داخل شهر استفاده نمود .

گیرند با توان اکولوژیکی سایت مذکور در تعارض نیستند و در دو  فعالیت هایی که در محیط های باز صورت می 

 دسته کلی طبقه بندی می شوند : 

 تفرج متمرکز  -

 تفرج گسترده  -

چنانچه پیش از این ذکر شد، تفرج های متمرکز مثل خورگشت ، اردو زدن دوچرخه رانی در پیست و بازدید  

. دراین دسته ، ساخت و سازها محدود به کف سازی و سازه های سبک آثار فرهنگی ، نیاز به تاسیسا ت ساده دارند 

می باشد. توصیه می شود این قبیل مکانها حداکثر در حد ایجاد باغ رستوران باشد و این امر با پیش بینی  و چوبی

 مناسب برای دفع زباله و فاضالب و دریک مکان مناسب صورت گیرد.  سیستم

عه و ساخت و ساز ندارند و هدف گردشگران لذت بردن از جاذبه های طبیعی مانند نیاز به توس تفرج های گسترده

کوهنوردی است و یا آنکه به تاسیسات اندک نیاز دارند مانند اسب سواری ، ماهیگیری و تماشای جانوران در طبیعت 

بیش از حد با شد باعث  . از آنجا که طبیعت ظرفیت پذیرش تعداد محدودی از افراد را دارد و چنانچه تراکم افراد

 آسیب رسانی به طبیعت و تخریب می شود ، این تفرج  نیاز به محاسبه ی ظرفیت برد و کنترل آن دارد. 

 براین اساس رفتارها و فعالیت های غالب گردشگری در محدوده دره گنجنامه به شرح زیر است :

  ساعته تا یکروزه ، دیدن کتیبه هاتفریح و تفرج ، پیک نیک ، باغ گردشی ، راه پیمایی و ... چند 

  تفرج ورزشی تابستانی به صورت راه پیمایی ، کوهنوردی و کوه پیمایی ، و زمستانی به صورت بازی با برف و

 غیره

انگیزه اصلی اکثریت باالی گردشگران ، تفرج در محیط طبیعی می باشد . لذا سیاحت )دیدن کتیبه ها و سایر 

حتی اسکی فعالیت های اصلی گردشگران تفرجی را تشکیل نمی دهد و در صورت فقدان آثارباستانی(،کوه نوردی و 

 منابع و امکانات مذکور ، تفرج همچنان جاذب بخش اصلی گردشگران خواهد بود . 

از نظر اکثریت نزدیک به تمام گردشگران مهم ترین جاذبه گردشگری دره گنجنامه را طبیعت زیبا و آب و هوای 

شکیل می دهد . آنها طبیعت زیبا و بکر ، آب و هوای خوب ، و وجود آبشار را مهم ترین جاذبه های کوهستانی آن ت

دره می دانند . در مقابل درصد اندکی به وجود کتیبه ها در زمره جاذبه اشاره کرده اند . در واقع علت تجمع کثیری 

به خاطر وجود آبشار و سایت نسبتاً تجهیز شده ،  ازگردشگران در اطراف کتیبه ها ، نه به علت وجود کتیبه ها ، بلکه

فقدان امکان استقرار گردشگران در طول محور و مسیرهای کوچه باغی و اینکه کتیبه ها در انتهای دره )نقطه علف 

 محور( واقع شده در این مکان تجمع می کنند .

 :گنجنامه گردشگری کمبودها و مشکالت 
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با  ه شهری و به عنوان منظری باستانی و گردشگاهی سیاحتی ، ورزشی نوان یک تفرجگاه حومگنجنامه به ع

 مشکالت و کمبودهای مختلفی مواجه است . از آن جمله : 

   دره گنجنامه به دلیل وجود دو کتیبه باستانی و عالوه برآن به دلیل مضمون ویژه کتیبه ها و پشتوانه فرهنگی

ر است در حالیکه سایت سیاحتی آن تعریف نشده و در عمل به هکمتانه ، از اعتبار و قابلیت جهانی برخوردا

تسخیرگردشگران تفرجی درآمده است. نابسامانی ، ازدحام و آلودگی های شدید عالوه بر نارضایتی سیاحتگران باعث 

 تشدید روند تخریب فیزیکی کتیبه ها شده  است . 

 ه ویژه سایت تاریخی ، وجود بی ضابطه انواع آن در طول محور و ب هآشفتگی ، شلوغی و آلودگی محیطی و غیر

دکه ها ، دستفروشی ها و فروشندگان دوره گرد ، آلودگی شدید بصری ، هوا ، آلودگی صوتی ، و عدم رعایت 

 حداقل اصول بهداشتی )بهداشت محیطی انسانی و روانی( .

 ، تزاحم رفتاری )در اوقات پیک  کمبود فضاهای پارک و توقف ، اختالط مخاطره آمیز مسیرهای پیاده و سواره

 گردشگری به هیچ وجه امکان تمرکز و بهره مندی از کتیبه های منحصر بفرد وجود ندارد ( .

   
 (از محوطه آبشار 3(از روی پل 2(از باالی آبشار 1.  منظر طبیعی آبشار گنجنامه  73 -3تصویر
 مسیرهای مطمئن ، مسیر دوچرخه سواری ،  رعدم برنامه ریزی و تجهیز فضاهای مناسب برای راهپیمایی د

فقدان ایمنی ترافیک و احتمال تصادفات بین خودروها و خودرو و انسان ) به ویژه کودکان و نوجوانان( ، فقدان 

 تجهیزات حفاظتی و تابلوهای هشدار در جاده و امثالهم و عدم امنیت روانی و اجتماعی گردشگران . 

 حورها و مسیرهای عمومی گردشگران تفرجی در آمیخته شده است . فضاها و محور و فضای ویژه ورودی با م

 بناهایی برای ایجاد و گسترش ورزش کوهنوردی مورد نیاز است.

  الوند  تابلوهای راهنما ، میدان و دروازه نمادین و سمبل کوه نوردی برای برجسته کردن اهمیت این ورزش در

 رد( مورد نیاز است . )که حداقل در عرصه ملی معروفیت تام دا

 .فقدان تابلوهای راهنما ، مراکز اطالع رسانی ، امداد رسانی پزشکی ، امداد خودرو ، سیستم های آژیر و هشدار 

 : جمع بندی

  گنجنامه به دلیل ویژگی های طبیعی و آب و هوایی، موقعیت عالی نسبت به کوهستان الوند ، مهم تر از آن به

به فرد دوره هخامنشی با مضامینی برگرفته از فرهنگ و تاریخ ایران زمین در عرصه علت وجود دو کتیبه منحصر 

 های محلی ، ملی و بین المللی از جایگاهی رفیع برخوردار بوده و حفاظت و ارتقاء کیفیات آن ضروری است . 

 بسیار ضعیف گردشگری و حتی بخشهای اقامتی ، خدماتی و ... انجام شده  –تبلیغاتی که توسط مرکز فرهنگی

 بوده و این امر در مورد تابلوها ،کاتالوگ ها و سایت های اینترنتی و ... نیز صدق می کند . 

  امکانات سرویس دهی به گردشگران هم از نظر اقامت و هم فضاهای شخصی مورد نیاز آنها کم است و در برخی

 موارد اصالً وجود ندارد . 
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 ا مردم بومی ارتباط برقرارکنند و با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر کمبود مکان هایی که گردشگران بتوانند ب

. در این مکان ها توریسم می تواند عکس ها و مشهود است پرداخته و با فرهنگ و سنن یکدیگر آشنا شوند 

کروکی های مورد نظر را فراهم کرده و صنایع دستی استان را که توسط مردم بومی ساخته می شود عمالً ببیند 

در صورت نظارت بر  -در صورت تمایل مستقیماً از تولید کننده بخرد . و این نظر در مورد غذاهای محلی و

 نیز صادق است. -بهداشت آنها

بطور کلی فرهنگ برقراری ارتباط با گردشگران ضعیف می باشد و وقتی از گردشگران داخلی در مورد مردم  

بر جامعه حاکم است که به سادگی توسط غیر بومی قابل همدان سوال می شود همه معتقدند فرهنگی غنی 

 شکستن نیست. 

  اختالط گردشگران تفرجی و سیاحتی و ورزشی ، به وِیژه با آشفتگی های ناشی از عملکرد نازل دکه داران و

دستفروشان به هیچ وجه قابل قبول نبوده و حتی اعتبار شهری با پشتوانه فرهنگی هکمتانه را نزد گردشگران 

 لی و بین المللی به مخاطره افکنده است . م

  فقدان سیستم حمل و نقل عمومی ویژه و درخور گردشگاه معروف گنجنامه ، اواًل باعث محرومیت بخش وسیعی

از گردشگران بالقوه شهر )چون خودرو شخصی ندارد( و ثانیًا ازدحام ، آلودگی و مخاطرات ناشی از عبور خودروها 

الثًا تخریب محیط برای گردشگران ورزشی و کوهنوردان ، حتی سالمندان و کودکانی که و موتور سیکلت ها و ث

 به قصد استفاده از آب و هوای کوهستان به منطقه آمده اند می شود . 

  آشفته بازار ایجاد شده در سایت تاریخی ، ازدحام و آلودگی و شلوغی و سطح نازل خدمات و کاالهای دکه داران

ته شهر همدان )میزبان( وگردشگران ملی و بین المللی )میهمان ( نیست . تقریبًا کلیه به هیچ وجه شایس

گردشگران از وجود این آشفته بازار و تبدیل شدن سایت ارزشمند ، تاریخی و طبیعی سنگ نوشته ها به محل 

 د . هستن کسب و تجارت نازل و مرکز خالف کاری ها و منازعت و ... شدیداً گله مند

 به ویژه احداث دکه ها و رستوران ها با منظر  -بروز چنین ناهنجاری هایی منجر بهکه سایت مدیریت ی دربازنگر

 .   شده است ، ضروری می باشد –نازیبا  اغذیه غیر بهداشتی و گران ، و بدون حداقل نظارت 

 زهای گردشگری و گردشگران پیشنهاد کرده اند که طبیعت بکر منطقه حفظ شده و فعالیت ها ضمن تامین نیا

خدماتی گردشگران باعث ارتقاء کیفیت طبیعی و زیباسازی جاده تا آبشار شود . از جمله کاشت درخت در طرفین 

 بلوار منتهی به دره ، که قبل از تعریض جاده در میان درختان بوده است . 

   
 .  رابطه صحیحی با رودخانه برقرار نیست.  74 -3تصویر
 ظرسازی نامناسب ،تجاوز به حریم رودخانه .  من 75 -3تصویر
 .  عرصه کتیبه ها ،قلمرو فعالیت دستفروشان  76 -3تصویر

  به ویژه آرام سازی ترافیکی درروزهای  .از شلوغی و ازدحام دره و سایت تاریخی جلوگیری شود ضروری است

ند و پیشنهاد مشخص اینکه در تعطیل که عماًل خصوصیات و قابلیت های طبیعی و جذاب محدوده را نابود می ک
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 خصوصی جلوگیری شود و وسایل نقلیه روزهای اوج گردشگری از میدان عباس آباد  )قائم ( از ورود وسایل نقلیه

نظافت محور و سایت تاریخی توسط گروههای نظافت  ،د . پیشنهاد دیگرگردعمومی )تمیز ، راحت و زیبا ( جایگزین 

 فرهنگ احترام به طبیعت و پاکیزه سازی سایت و دره قوام یابد . ویژه و با نظارت مداوم است تا 

 : تصمیمات اخذ شده در مورد ساماندهی مجموعه تحلیل اقدامات به عمل آمده ی پیشین و تجزیه و

شناخت مجموعه ی گنجنامه برسی موارد متعددی را می طلبد . یکی از این موارد بررسی اقدامات به عمل         

یمات اخذ شده ی پیشین در مورد ساماندهی این مجموعه می باشد . اقدام های متفاوتی که در دوران آمده و تصم

های مختلف بدون مطالعه و برنامه ریزی در آن به انجام رسیده اند و  تاثیرات مثبت و منفی را توامًا به همراه داشته 

 ماندهی ظاهری آن را مد نظر داشته اند. اند ، عموماً پاسخگوی مشکالت زیربنایی مجموعه نبوده و فقط سا

یکی از اقدامات ، ایجاد مسیر سواره ای است که تا نوکنده ها ادامه داشته )در حال حاضر ، این مسیر فقط         

و به پارکینگ های عمومی ختم می شود و در امتداد آن پلی وجود داردکه  7برای عبور افراد پیاده استفاده می شود(

ه زمان پهلوی برمی گردد و تنها راه پیاده ای است که به کتیبه های گنجنامه می رسد . درمقابل این قدمت آن ب

کتیبه ها   صفه ای ساخته شده که به کمک پله هایی امکان دسترسی به آن مهیا می گردد . الزم به یادآوری است 

خانه و.... در اختیار مراجعین و  که در طول مسیر سواره ، واحدهای خدماتی نظیر کبابی ، جگرکی و قهوه

بازدیدکنندگان این مجموعه قرار دارد ، که با نصب تیر چراغ برق امکان روشنایی این مجموعه و واحدهای تجاری آن 

فراهم می گردد . از دیگر تصمیمات اخذ شده در مورد ساماندهی این مجموعه می توان اقدامات حاشیه ی رودخانه 

ه در کناره ی این رودخانه با کفسازی و نصب اسباب بازی برای بچه ها به محوطه سازی این را نام برد به طوری ک

 محدوده پرداخته شده است . 

الزم به ذکر است جهت معرفی کتیبه های گنجنامه دو سنگ نوشته ی دیگر به نام کتیبه های نوکنده در کنار         

فارسی و انگلیسی کتیبه های گنجنامه در روی آنها حک شده کتیبه های اصلی قرار داده شده اند که ترجمه ی 

است . این اقدامات به همراه احداث بنای اردوگاه فرهنگی گنجنامه و همچنین ساخت دیوار چینی های متعدد در 

مجموعه  کلیه ی این تصمیمات انجام شده را شامل می شود . با توجه به اینکه این اقدامات جهت ساماندهی 

راحی شده اند ، در بهبود وضعیت این محدوده نقش عمده ای را ایفا ء نمی نمایند ، لذا الزم است جهت مجموعه ط

نظم بخشی به این محوطه اقدامات خاص دیگری انجام شود . به طور کلی طبق شواهد و برداشتهای موجود اقدامات 

 بارتند از: مختلفی در طی سالیان متمادی در منطقه ی گنجنامه انجام شده است که ع

  . احداث پل پهلوی 

  . ایجاد جاده در تراز باالتر از رودخانه برای دسترسی به پل پهلوی 

  . ایجاد صفه ی مقابل کتیبه ها و پله های دسترسی به آنها 

  . برق کشی مجموعه و نصب تیر برق 

  . شکل گیری واحدهای خدماتی نظیر کبابی ، جگرکی و قهوه خانه 

 عدد در مجموعه و دو طرف رودخانه . دیوار چینی های مت 

  . ساماندهی حوزه ی آبشار و دسترسی به آن و تقویت حجم آب آن 

   . تقویت مسیر سواره ی پیست اسکی 

  .   محوطه سازی فضای سبز کنار رودخانه شامل کفسازی و نصب اسباب بازی برای بچه ها 

                                                 
 نگارنده - 7
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  . ساخت نوکنده ها و نصب آنها در محور دید به مجموعه 

 (1381)سوزنچی، حداث اردوگاه فرهنگی گنجنامها. 

 :پوشش گیاهی عرصه سایت 

 عباس –پوشش گیاهی این محدوده عمدتاً از نوع مرتعی است که در یال های سمت راست محور گنجنامه         

آباد )هنگام حرکت از سمت گنجنامه به شهر ( ، این پوشش به صورت مرتعی ضعیف و در یال های سمت چپ 

ور، از نوع مراتع با پوشش متوسط و خوب می باشد . باغ های میوه و بیشه زارها از حاشیه رودخانه به سمت خط مح

الراس در یال های دو طرف گسترده شده اند . لکه های چمنزار نیز به صورت پراکنده بر روی یال ها مشاهده می 

 شوند .  

   
 . تنوع پوشش گیاهی 77 -3تصویر

گونه های درختی و درختچه ای در باغ ها و بیشه زارهای دره عباس آباد ) در حاشیه رودخانه و جاده            

( ، زبان گنجشک Popoulus spp( ، تبریزی )Salix sppعباس آباد فراوانی بیشتری داشته و عمدتاً از جنس بید )

(Fraxinus spp( اقاقیا )Robina  spp بوده ودرباغ هایی که از حا شی ) ه رودخانه به سمت ارتفاعات احداث شده

( ، به Ceraasus spp( گیالس ) Juglans  spp( ،گردو ) Malus  sppاند ، انواع درختان میوه نظیر سیب )

 ( با دام کوهی )  Salix  spp( ، بید مشک ) Rubus spp(  تمشک)Crataegus sppهمراه سرخ ولیک )

Amygdalus  sppاهان مرتعی دریال های سمت راست محور عمدتاً از نوع چمن و (، مشاهده  می شوند . گی

( بوده و در بال های سمت چپ آن گیاهان گون ، یال اسبی و علف  Euphorbia spp) Poa spps,فرفیون

( فراوانی بیشتری نسبت به سایر گیاهان Bromus  spp , stipa  spp , Astargalus  sppپشمکی) 

 برخوردارند . 

اغ های منطقه بیشتر به عنوان محل پیک نیک واتراق خانوادگی استفاده می شوند و باغ های حاشیه جاده ب           

 ه از چوب درختان احداث شده اند ، گاه برای استفاده عمومی اجاره داده می شوند . بیشه زارها نیز بیشتر برای استفاد

تنوع نسبتًا باالیی برخوردارند و برخی ازآن ها مصارف  عباس آباد از -گونه های مرتفع در دره گنجنامه           

به منظر و چشم انداز منطقه ، ارزش  Ephernalدارویی و صنعتی دا شته و در فصول گلدهی ، به عنوان لکه های 

 1-3ویژه و منحصر به فردی می بخشند . فهرست برخی از گونه های گیاهی محدوده مورد مطالعه در جدول شماره 

 .(211-211) اداره کل منابع طبیعی استا ن:  ده استارائه ش
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 وضعیت فضای سبز سایت.  78 -3تصویر

 :الگوی فضای سبز دره گنجنامه 

فضای سبز دره گنجنامه در هر دو طرف از خط الراس ، به سمت کف دره و حاشیه رودخانه از پوشش مرتعی         

نطقه عمدتاً بصورت باغ های میوه هستند که در شیب های زیاد بصورت به باغ و بیشه زار تغییر می یابد . باغ های م

باغهای تراس بندی شده احداث گردیده اند . این باغ ها از گنجنامه به سمت شهر در حاشیه جاده عباس آباد  

 مشاهده می شوند و از نزدیکی میدان قا ئم تا شهر ، فضاهای سبز ، حاشیه جاده را در بر می گیرند  . 

هیچ گونه پرچین طبیعی )ردیف درختان خودرو( درحاشیه جاده مشاهده نمی شود  . فقط در بخشهای میانی        

می شود و   مسیر پرچین مصنوع )ردیف درختان دردست کاشت ( بطور پراکنده در دو طرف حاشیه جاده مشاهده 

 اهده می شود . پایین دست در سمت چپ جاده و در باالدست فقط در سمت راست جاده مش در

 :  گونه های پیشنهادی

 Rosa   canina                                 نسترن :    

                        Rosa   beggerianaنسترن : 

  Crateagus Pseude heter               زالزالک :  

 Amygdalus  haussknechti  phyhla     بادام :

 Salix  Zygostemon                         جودانک : 
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  ،ماخذ: اداره کل منابع طبیعی استا نگنجنامه -: فهرست اسامی برخی گیاهان منطقه عباس آباد 1-3جدول شماره 

 نام عملی                      نام فارسی     نام عملی                     نام فارسی   

 Achillea biebersteint  Achtonema carneum 

 Astargalus gossypinus  A chtonema trinerium گون پنه ای

 Asyneuma amplexicaule  Agropyrum elongatiforme. 

 Asyneuma aspermum  Agrophyrumlong-ristatum 

 A syneuma persicum   A grostis stolonifera 

 Berberis integerrima  Alkana crinatalis  

 Bossiera squarrosa  Alyssum miuns یعلف پشمک

 Bromus tectorum  بابونه زرد Anthemis odentostephana 

 Bromus tomentellus  Arabis coucasica 

 Brunnera orientalis  Aristolochia bottae 

 Bunium caroides  Arrhenatherum Kotschy 

 Bunium elegans  گون زرد Astragalus Parrawianus 

 Camelina rumelica موسیر Alluim hirtifolium 

 Calamagrostis dophragmites ای گل گندم بوته Centaurea virgata 

 Campanula humilima گل عسلکی Cerinthe minor 

 Campanula scleroricha  Cicer arietinum 

 Datisca cannobina  نوعی کیوار Cirsium congestum 

 Didymophysa oucheri کیوار Cirsium lappaceum 

 Eehinops laepoly ceras  Cir sium libanoticum 

 Echium italicum  Coluteocarpus versicaria گاو زبان 

 Erigeron acer  Cousina cannobina 

  Ephedra spp  Cypru sspp افدرا 

 Euphobia bungei  Geranium persicum شیر سگ 

 Euphorbia falcate شیرین بیان Glycyrhiza aspera 

 Euphorbia macroclada  Glyerhiza glabra 

 Festuca afghanica  Festuca arundinacea 

 .Moltkia caerulea  Grammosciadium sp یودنه

 Muscari  spp  Helichrysumpseudoplicatum 

 Myosotis palustris  گل بی مرگ Helichrysum plicatum 

 Heichrysum plicatum زاغک Myosotis silvatica گل فراموشم نکن 

 Myosotis sparsiflora گل راعی Heieracium verruculatum 

 Nepeta laniflora زنبق Iris reticulate 

 Nonnea perscia  شاهی Lepidium perfuliatum 

 Onabrychis scroiculata نوعی چمن Lopidium perfuliatum 

 Onobrychis melanotricha پنیرک Lolium perence 

 Onosma spinosa  Marrubium astracanicum 
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 Onosma bulbotrichum یونجه گل زرد Medicago lupulina 

 Orchis palustris سماق Rhus coriaria 

 o.coriophora  Rorippa sylvestris 

 Rumex elbursensis کترش  Paronychia judaica گردش موش

 Par onychia caespitosa  R. tuberosus            

 Platycarpum  Salix triandra 

 Poa bolbosa  Salvia limbat 

 Polygala hohenacheriana  Sameraria stylophora 

 Scarzonera ramossisima کاستی Polygom Luzuloides علف هفت بند

  Potential reptans  Scrophularia nervosa علف نقره ای 

 p. hirta    scrophularia Pruinosa 

 p. bifura نوعی شاتره Stachy setifera 

 Pruncila vulgaris یال اسبی Stipa barbata 

 Psychrogeton aucheri  Subsa straussii 

 Tappula mycssotis بابونه گاوی Tanacentum parthenium 

 Taraxacum montanum  Tappula barbata 

 Tragopogon graminiflius  Tappula barbata شنگ

 Trifolium campeser شبدر Urtica dionia گزنه

 Verbasum sinuatum شبدر سفید Trifolium campeester 

 Veronica hederrifolia  Triglochin maritima سیزاب عشقه

 Volia spp  Tripleruros permum بنفشه

 Z . chinopodioides   Ziziphora tenuir مشک طرامشک

 Ziziphora tenuir کاکوتی Z . capitata 

 : بررسی ضوابط و مقررات و طرح های فرادست

 :  11/11/97وابط کتیبه های تاریخی گنجنامه ی همدان مصوب ض

به ثبت فهرست آثار ملی  22به شماره  15/11/1311سنگ نبشته های باستانی گنجنامه همدان ، در تاریخ       

  ایران رسیده است .

متر از  141حدود عرصه ی کتیبه ها از شمال خط القعر رودخانه از دیوار سنگی باغ غالمحسین ماهر در فاصله ی  

متری کتیبه ها تعیین می گردد ظوابط این محدوده  85متری و از غرب در فاصله  2486جنوب خط الراس قله ی 

 رح ذیل است : به ش

 هر گونه اقدام فنی از قبیل خاک برداری ، جاده کشی ، دیوارکشی که منجر به تخریب عرصه ی اثر گردد ممنوع 

 است . 

  دراین محدوده انجام محوطه سازی سبک و مبلمان شهری و نصب تاسیسات روشنایی جهت تسهیل حرکت

نوردان با تایید طرح و نظارت سازمان میراث فرهنگی نوردان و صخره  بازدید کنندگان از کتیبه ها و حرکت کوه
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است . الزم است این گونه امور با استفاده از مصالح سنگی محل و در هماهنگی کامل با طبیعت محل  بالمانع

 پوشش طبیعی محلی بالمانع است  احداث گردد . همچنین ایجاد درختکاری دراین محدوده ممنوع بوده و ترویج

 یکی از مداخالت غیر فنی حجیم در پای کتیبه ها بوده است ، لذا الزم  1346ده در سال پل سنگی احداث ش

است این موارد حتی االمکان با نظارت میراث فرهنگی حذف شده و در هما هنگی با طبیعت پیرامون خود به 

 گذشته ی تاریخی خویش باز گردد . 

 :ضوابط و مقرار حرایم 

ز قبیل محوطه سازی ، احداث بنا، بهسازی و نوسازی و ایجاد تاسیسات شهری کلیه ی فعالیت های عمرانی ا -1

پس از تهیه ی طرح و تصویب آن از طرف میراث فرهنگی بالمانع است .  دوو درجه  یکدر حرایم درجه 

کامل با طبیعت  مستحدثاث در این محدوده الزم است چشم اندازها را تحت تاثیر قرار ندهند و در هماهنگی

 مون باشد و با استفاده از مصالح محل و بدور از خودنمایی باشد .  پیرا

متر و یک ونیم طبقه تعیین شده و همچنین حداکثر سطح اشغال شده  پنجحداکثر ارتفاع ساخت و ساز  -2

 مساحت باغات ، هر کدام کمتر بود تعیین می گردد .    %11متر مربع یا  151

   1حریم درجه  

،  2522،  2337عبارت است از شمال ، غرب و جنوب خط الراس ارتفاعات  یکحریم درجه محدوده ی          

متری تاریک دره و محدوده ی این حریم در شرق مماس بر دیوار  2464و  2486متری میدان میشان و  2536

ازی با راه منتهی باغات مجاور محوطه که در امتداد شمالی موازی با راه خاکی منتهی به قله ی الوند و در جنوب مو

 به شهر تویسر کان تعیین می گردد . 

  : از عبارت است یکضوابط حریم درجه 

هرگونه اقدام دراین حریم که بنیان اثر تاریخی را مورد مخاطره قرار دهد از قبیل استخراج معدن ،عبور  -1

 .  ماشین آالت سنگین ، نصب دکلهای مخابراتی و غیره دراین محدوده ممنوع می باشد

هر گونه تردد سواره دراین محدوده ممنوع می باشد لذا مسیر سواره همدان تویسرکان که بصورت عبوری از  -2

 حریم اثر تاریخی می گذرد الزم ا ست ازاین محدوده خارج گردد . 

  دوحریم درجه 

ر گذشته بخشی از راه کیلومتری عباس آباد که د 5استقرار کتیبه های تاریخی گنجنامه در انتهای دره ی         

 دو شاهی و محور اتصالی به هگمتانه بوده عامل پدیدار شدن یک فضای کیفی به لحاظ تاریخی است که حریم درجه

محدوده به خط الراس کوه های مشرف به دره ی  2عامل به رسمیت شناختن این فضای کیفی است . حریم درجه 

متری کوه  2522، 2539، 2412میدان میشان شامل ارتفاعات ،  عباس آباد می باشد که در شمال کتیبه ها ، قلل

،  2191شامل ارتفاعات  متری و قلل مزرعه ی سنگ قره داش ، 2455،  2312، 2245های چهار زمین و ارتفاعات 

متری و سپس تپه عباس آباد شامل بر خارجی  1911متری است . در شرق دره منحنی میزان  2111و   2162

اطراف آن و بلوار ارم تا نزدیکی محل پادگان ابوذر می باشد . در جنوب بخشی از حصار پادگان ابوذر مسیر آسفالته 

متری دره  2412متری باالی دره رجب چاقوساز و قله  2395و  2267تا مجاور خط برق فشار قوی و ارتفاعات 

متری مشخص  2337و  2486ات متری کنار تاریک دره است . در غرب ارتفاع 2535و  2464گوساله و ارتفاعات 

 است .  2کننده محدوده حریم درجه 

  ضوابط این حریم عبارتست از : 
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 اختصاص این دره به هرگونه توسعه شهری و ایجاد سکونتگاههای دائمی ممنوع است.  -1

فقط در محوریت بحث گردشگری ، فرهنگی ، تفریحی و ورزشی مجاز بوده و  2کاربری های حریم درجه  -2

است در جهت حفظ طبیعت بکر دره و جلوگیری از تخریب آن بوده با بهره گیری از مصالح طبیعی منطقه  زمال

کاربری ها در معرفی ارزش های کیفیت تاریخی دره نقش  از جمله سنگ و چوب باشد . همچنین الزم است این

 .(1377)سازمان میراث فرهنگی، داشته باشد

 

ناستان استان  نهمدا همدا
 

 )منطقه گنجناهم(
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 :چهارمفصل 

  محوطه ی گنجنامهتاریخی -و محور فرهنگی طرح تفضیلی                     

 تاریخی شهر-پیشنهادات طرح محور فرهنگی -4-1

 تاریخی گنجنامه-طرح ساماندهی و معماری منظر مجموعه طبیعی -4-2
 

 

 

 

 . موقعیت حرایم و محدوده های قانونی، ماخذ: بافت شهر 79 -3تصویر

 : رح تفضیلی محوطه ی گنجنامهط

فرهنگی شهر همدان الزم است  –جهت ساماندهی محوطه ی گنجنامه به عنوان یک عنصر در محور تاریخی           

 که شاخص هایی ارزیابی شده و اثرا ت آنها در این محور مورد برسی و ارزیابی قرار گیرند که عبارتند از : 

 ت و انسجام بین عناصر و مجموعه های تاریخی فرهنگی . تاثیر گذاری طرح برایجاد وحد -1

تاثیر گذاری طرح نظام بخشی به فضاهای شهری و کاربریها ، از طریق پاالیش کاربریهای نامتجانس با محور  -2

 تاریخی .  –فرهنگی  ها و عملکرد همگون و مورد نیاز مجموعه ها و عناصر تاریخی و جایگذاری کاربری–فرهنگی

طرح از نظر جاذبه های توریستی که طبعاٌ افزایش میزان درآمد و باروری اقتصادی شهر از فعالیت های  تاثیر-3

 توریسم را به دنبال خواهد داشت . 
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هنری  –ظر تعداد و تنوع فضاهای مناسب پیشنهادی برای استقرار فعالیت جدید فرهنگی نوسعت امکانات طرح از -4

 ق می سازد . که دستیابی به اهداف طرح را محق

ظر جاذبه دهی به انواع فعالیت های اقتصادی محدوده ی واجد ارزش ما نند تبدیل بعضی از انواع نتاثیر طرح از -5

فعالیت هایی که امروزه جزء فعالیت های مرده ی اقتصادی محسوب می شود و به غیر از اشغال و تخریب تدریجی 

 و مولد درآمد و جوابگوی احتیاجات روز شهروندان .  بافت فیزیکی حاصلی ندارد به فعالیت های زنده

 تاثیر اجرای طرح با احیاء و روانبخشی فیزیکی و عملکرد های محدوده ی تاریخی بافتهای واجد ارزش . -6

 شرایط زیست محیطی محدوده ی واجد ارزش .  ءتاثیرگذاری طرح در بهبود وضعیت بهداشتی و ارتقا-7

ایجاد فضاهای متنا سب و متنوع شهری و نظام دهی به شکل ، فرم و  بامنظر شهری ،  تاثیر طرح از نظر دید و-8

 رنگ سا ختمان ها و تنظیم کاربرها تحقق می یابد . 

نحوه ی دسترسی از نقاط مختلف شهر و محورهای ورودی مهم شهر )مانند محور تهران ، محور مالیر و محور -9

 مجموعه های  تاریخی و فرهنگی .  مراکز و کرما نشاه ( و همچنین سهولت دسترسی به

تٌا هماهنگی با عناصر برجسته ی فرهنگی دیلی همدان ، که عمصهماهنگی طرح با اهداف طرحهای جامع و تف -11

پیشنهادهای  دربرداشته ورا  -دانشگاه و پارک بزرگ شهر، مانند منطقه ی توریستی جنوب بلوار ارم  -یا همگون آن

  . فرهنگی محقق می سازد –مناطق تاریخیدرباره ی  طرح را

سواره ی  یلی همدان : شامل تبدیل محورصالزم به توضیح است که پیشنهاد های عمده ی طرح جامع و تف -11

خیابان اکباتان به محور پیاده و در نتیجه حفظ تپه ی هگمتا نه و حریم آن ، با توجه ی خاص به بازار ، تبدیل تپه 

مذهبی  تخصص قسمتی از فضای جنوب غربی بلوار ارم به کاربری توریستی بوده  –هنگی ی مصلی به کاربری فر

 است . 

ها  سهولت اجرای طرح ، که در آن گزینه های مختلف از نظر مسا ئل عمده ی اجرایی ، سهولت تملک مکان -12

ی تخریبی به عملکرد های واجد ارزش ، امکانات تغییرکاربری ساختمان ها تغییرکاربری مجموعه و عناصر امکانات

 .(15-2 :1377)سازمان میراث فرهنگی،جدید و با حداقل برخورد با منافع اهالی ، مورد توجه قرارگرفته است 

 : تاریخی شهرهمدان -طرح محور فرهنگی

تاریخی شهر همدان و با توجه به گذشته ی درخشان و  –جهت تحقق هدف اصلی باززنده سازی فرهنگی           

 تاریخی شهراز اهمیت واالیی برخوردار است .  -آن ، شناخت نقش محور فرهنگی کهن

توسط مشاور  75طرح محور فرهنگی تاریخی همدان است این طرح در دی ماه  ،از مهمترین طرح های فرادست شهر

 شهر همدان ارائه شده است .   یتاریخ –توسعه خانه سازی ایران برای توسعه فرهنگی

هنری معاصر شهر همدان ، در امتداد خیابان شریعتی است که  –نتظام دهنده فضایی مراکز فرهنگیمحور جدید ، ا

 در امتداد خود تپه عباس آباد و گنجنامه را شامل می شود . 

 عباس آباد فاقد مرکز جمعیتی بوده و دسترسی جاده آسفالته تا انتهای آن امتداد دارد.   –دره گنجنامه 

ویالهای خصوصی می باشند البته بجز چند واحد پذیرایی و اقامتی موجود در –در دره ، باغتنها کاربری موجود 

بر اساس مصوبات استانداری در سال های گذشته باغات حومه جنوبی و غربی شهر همدان خصوصاٌ دره  . محدوده

 .)همان( عباس آباد مجاز به تغییرکاربری نمی باشند

 تاریخی گنجنامه واقع شده است .  –در محدوده ی طبیعی نقطه عطف محور عباس آباد گنجنامه
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 . عناصر محور فرهنگی شهر، ماخذ: آرشیو شخصی نگارنده 81 -3تصویر

 

 : تاریخی شهر –نقش مجموعه در ساختار فرهنگی

 ق زیر صورت می پذیرد : یدتاً از چهار طرمع، فرهنگی هر شهر –احیاء شخصیت تاریخی          

ای در  یک در طی دورانهای طوالنی تاریخ نقش عمده فرهنگی که هر –ارزش تاریخی واجد ه عناصرپرداختن ب -1

ساختار فیزیکی محدوده ی واجد ارزش  به نموده اند . این امر از طریق نظام دهی شهر ایفاءمنظرحیات و  ، عملکرد

 تحقق می یابد . 

الیش عملکردهای غیر همگون و نامتجانس با بستر بازنگری عملکردی عناصر و مجموعه های واجد ارزش و پا -2

 فرهنگی محدوده و وارد کردن عملکردهای جدید و متناسب با مجموعه .  –تاریخی

 –هنری با توجه به نقش محور فرهنگی –پیش بینی امکانات فضایی برای استقرار فعالیت های جدید فرهنگی -3

 تاریخی شهر . 

 انگرد بعنوان قطب توریستی شهر و منطقه . تعیین نقاط دارای توان جذب جه -4

 بعضی عناصر شهر از جمله دره گنجنامه را مد نظر قرار داده است ،استانداری همدان برای تحقق اهداف خویش 

  .)همان(

 : تاریخی شهر -پیشنهادات طرح محور فرهنگی

 ان حول منطقه ی گنجنامه تاریخی شهر همد -با توجه به مطالعه انجام شده پیشنهادات طرح محور فرهنگی

 عبارت است از :

  . تجدید نظر در ساختار فضایی محور شریعتی تا گنجنامه 

 قطب توریستی  )تپه ی نقاره خانه ، تاریخی شهر همدان بر ارتفاعات تپه ی عباس آباد –احداث بنای فرهنگی

 شهر(. 

 ی شهر همدان .  پاالیش عملکردی و تنظیم تراکم در محدوده ی رینگ اول بعنوان شالوده 
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  تقویت محور هگمتانه تا بوعلی از نظر سیمای شهری و خصوصیات عملکردی بعنوان شریان ویژه در ارتباط با

 میدان مرکزی شهر .                   و-بازار همدان )ارتباط جدید و قدیم

  طرح می باشد و کتیبه از آنجا که ساماندهی ساختار فضایی محور شریعتی تا گنجنامه جزء اهداف اصلی این

های گنجنامه نیز توان الزم جهت جذب جهانگرد را دارا باشند امکان تبدیل این محوطه به قطب توریستی شهر 

 مهیاست . 

  همچنین قرارگیری کتیبه های گنجنامه در پایان مسیر محور شریعتی و دره ی گنجنامه و شکل گیری آن به

 ، دربرگرفته است یست اسکی بعنوان مفصلی که عملکرد های مختلفی راعنوان محل تقسیم دو مسیر کوهنوردی و پ

نیازمند طرحی خاص است که بتواند عالوه بر هویت بخشی به مجموعه ی تاریخی گنجنامه ، ویژگیهای عملکردی 

 خود را نیز ایفاء نماید . 

تاریخی شهر همدان شامل  –تاریخی شهر همدان و یا به عبارت دیگر پهنه ی فرهنگی –محور فرهنگی          

دارد و در عین حال با ایجاد پیوند این  بهم پیوسته ای است که عناصر با ارزش و تاریخی درون شهر را دربر  مجموعه

ارم( به  محدوده ی واجد ارزش و قطب توریستی شهر )ارتفاعات تپه ی عباس آباد و پارک فرهنگی محدوده ی بلوار

نظام منسجم و یکپارچه ای را بوجود می آورد . این دو محور که بانی اتصال قطب  کمک دو محور شریعتی و بوعلی

 .)همان( تفریحی می باشند از اهمیت فوق العاده ای برخور دارند –فرهنگی با قطب توریستی  –تاریخی 

 : تعیین اهداف کلی و عملیاتی مداخله در مجموعه گنجنامهنتیجه گیری : 

ه ایرانی ، درختان کهن هرخیابان ، منظره یک کوه با برف هایی که شیارهای آن را به هر باغچه موجود در یک خان

عینی  –و .... خود بخشی بزرگی از هویت و سیمای ذهنی رخ  می کشند ، نبشته های حک شده بر تخته سنگ ها

تاریخی هر -ی فرهنگیایک شهر است . نقش معمار منظر ایرانی می تواند توجه به دادن به اینگونه عناصر و رویداده

  شهر باشد.

بطور کامل خاکستری و خالی نیست و هنوز فاصله ایرانی  -جمله همدان از -نایراشهرهای  از بسیاری هنوز

داشته  ای ت خارق العادهابه حدی نرسیده که برای هشیار نمودن او نیازی به اقدامپشتوانه های فرهنگی اش  با امروز

اند  تو طبیعتمدن ز در صورت وجود دید تیزبین و کنجکاو و مبتکر ، دارای مظاهر بکر شهرها نیکالن باشیم . حتی 

 ، شناسایی و سپس معرفی و به چشم آوردن آنها در دید مردم عادی است . در ساماندهی منظر آنها  که نخستین قدم

مصنوع مزاحم ، جلوگیری باقیمانده از عوامل  و تاریخی خالی کردن پیرامون عناصر طبیعی چون اقداماتی شاید

و بخصوص قابها و  آنهاموجود ، معرفی جلوه های  و تاریخی ند محدود مظاهر طبیعیچاز حذف هرچند کوچک و هر

به عنوان  ، نظر گاههای قابل مالحظه و انتخاب شده از میان مکانهای موجود جهت تماشا و حضور در طبیعت

ر مکانی منظجدی در تصمیم گیری در مورد چگونگی ساماندهی  ته مهمترین و گاه آخرین اقداماتبنخستین و ال

 چون گنجنامه بتوانند راهگشا باشند . 

در مجموعه  دو با استفاده از ارزشهای فضایی و کالبدی موجود و مشهو برمبنای دستاوردهای مطالعاتی تاکنون

 یابی از سوی دیگر ، اهداف کلی واز یکسو و آثار شواهد و مستندات تاریخی قابل دستطبیعی گنجنامه  –تاریخی

 رتیب زیر به رشته تحریر در آمد : تاریخی گنجنامه به ت –طبیعیعملیاتی مداخله در مجموعه 

o  سایت و کیفیت های محیطی مجموعه و فرهنگی ارتقاء و تبیین ارزشهای منظر تاریخی 

o نجنامهتاریخی گ -ساماندهی واحیاء طبیعت بکر منطقه و منظرطبیعی مجموعه طبیعی 

o حفاظت از منظر باستانی مجموعه بر پایه گردشگری پایدار 



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران -شهرسازی آنالین 
www.shahrsazionline.com 

 

 ایگاه تخصصی شهرسازی ایرانپ -شهرسازی آنالین  `
www.shahrsazionline.com 

 

91 

 

o تبیین جایگاه این محدوده در زندگی و حیات امروزین شهر 

o  ترویج و ساماندهی فعالیت های تفرجی در امتداد دره و نه در نقطه عطف انتهایی آن 

 :تدوین اصول و سیاست های طراحی 

اصول و سایت ،  و معماری منظر ساماندهی ، ءکلی پروژه به سمت احیا با توجه به اهداف تعیین شده و جهت گیری

 سیاست های طراحی پروژه که ساختار اصلی آن را سامان داده به شرح زیر تدوین شده است :

 : در عرصه سازمان فضایی و کالبدی 

رد و کالن به شرح اصول و سیاستهای طراحی سازمان فضایی و ساختار کالبدی محدوده مطالعات در مقیاس های خ

 زیر می باشد :

 بازسازی ) باززنده سازی ( ارزش های فضایی کهن . 

  تصمیم گیری در جهت ساماندهی و یا تخریب پل پهلوی برای ایجاد مسیر مناسب ارتباط با کتیبه ها و یا قطع

 هر گونه دسترسی مستقیم به آنها .

 زیکی باز پیرایی عناصر کالبدی الحاقی و حذف مزاحمت های فی. 

 . ساماندهی محوطه ی اطراف کتیبه ها و تصمیم گیری در جهت نحوه ی دسترسی به آنها 

 مرمت عناصر تاریخی برجای مانده از گذشته و  بهسازی ، احیاء. 

 . ساماندهی نوکنده ها در جهت تقویت دید و منظر مجموعه و هدایت بازدیدکنندگان به قسمت کتیبه ها 

 ت تقویت بصری نوکنده ها در میان عناصر مجاور و پیوند آنها باهم .نیاز به تصمیم گیری در جه 

 : در نظام کابریها و فعالیت ها  

تاریخی گنجنامه می توان تعریف کرد  -مهمترین و شاخص ترین ماموریت و نقشی که برای مجموعه طبیعی

های برنامه ریزی و طراحی  طیفی از فعالیت ها و کارکردهای رده گردشگری است . لذا اصول و مبانی و سیاست

 نظام فعالیت ها و کاربری های قابل استقرار در محدوده مطالعات به شرح ذیل تعیین می شود :

  شناسایی ظرفیت های سایت و عناصر تاریخی. 

 تجاری متناسب با ضوابط مطرح شده در  -تصمیم گیری در جهت ساماندهی و یا جابجایی واحدهای خدماتی

 .مورد حریم عناصر 

 ..... پیش بینی مکان هایی برای استراحت، تفرج،مالقات ها و 

  . پیش بینی مکان هایی مختص به کوهنوردان 

 . خلق فضاهایی در سایت برای ارتباط بصری و ذهنی با عناصر طبیعی و تاریخی 

 . تامین سرویس های بهداشتی مورد نیاز منطقه 

 فروش کارت هایی با تصاویری از دره و کتیبه ها و  در محل کتیبه های گنجنامه می توان محلی را بصورت

 مصنوعات به شکل کتیبه ها چنانکه مرسوم تمام دنیاست پیش بینی نمود .

 . تجهیز سایر دره ها به منظور کاهش بار فشار تفرج در این منطقه 

 ها و ارتباطات :  در نظام دسترسی 

 -العات که همسو با ظرفیت های مجموعه طبیعیبا توجه به نقش و عملکرد پیش بینی شده برای محدوده مط

تاریخی گنجنامه بوده و در قالب کاربری های رده گردشگری و اوقات فراغت جای می گیرد ، نظام دسترسی ها و 
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اصول و سیاست  ارتباطات نیز نیازمند تناسب و سازگاری با این نوع عملکرد می باشد . با این فرضیه و مقدمه ،

 ارتباطی و نظام دسترسی های پروژه به شرح ذیل تبیین می شود :  های طراحی شبکه 

 م ارتباطی درون و پیرامون سایت تاریخی حازشناسایی و تغییر عملکرد محورهای م 

 و ساماندهی آن متناسب با میزان استفاده ی بازدیدکنندگان. به تردد پیاده محوطه گنجنامه تخصیص معابر  

  معدن متروکه در بعنوان مثال در نقاط مناسبپیش بینی پارکینگ های عمومی . 

 . تفکیک مسیرهای سواره و پیاده درمحل ورودی مجموعه  

 اء مختلف مسیرهای دسترسی به عناصر مختلف از قبیل آبشار، کتیبه ها ، نوکنده ها، مسیر زساماندهی اج

 به ها(ل –اختالف سطوح  -کنار رودخانه و مسیر فرعی جهت استفاده کوهنوردان   ) کف

 . جلوگیری از انتخاب مسیر کوه پیمایی در کنار کتیبه های سنگی گنجنامه 

  که از فرسایش خاک و آسیب به محیط  نحویایجاد مسیرهای کوه پیمایی مناسب جهت دسترسی به قله به

 زیست و چشم اندازها جلوگیری شود .

  : در عرصه سیما و منظر 

       ثر از عواملی است که نهایتا در قالب سیما و منظر خود را نمایانتاریخی گنجنامه متا –هویت مجموعه طبیعی

آنچه امروزه از گنجنامه در ذهن ها متبادر می شود پیوند بسیار ناچیزی با سابقه و پیشینه تاریخی شهر می سازد . 

که جدی ترین  دارد . شاید مهمترین و اصلی ترین عنصر یادآورنده خاطره تاریخی شهر ، تپه هکمتانه است ،

 فضای در دسترس است و ناخواسته، مردم را با تاریخ شهر پیوند می زند . 

 رهای بصری در مقیاس کالن و امکان دید به عناصر تاریخی . وتاکید بر بازنمودن کرید 

 ) احیاء عناصری از سایت که در اذهان عمومی نقش و جایگاه ویژه دارند.) راه شاهی 

 تاریخیسایت برای ارتباط بصری و ذهنی با عناصر طبیعی و هایی در  ایجاد نظر گاه  . 

 منفی نظیر تیرهای برق و امثال آن . حذف عناصر الحاقی  

  جهت عناصر کالبدی موجود در سایت و ایجاد ارزشهای بصری در عرصه و فضای عمومی  ساماندهیبهسازی و

 .کنترل ، هدایت و تاکید برکتیبه ها در انتهای مسیر

 سازماندهی مجموعه .و در احیا مانند آبشار ، رودخانه ، فضای سبز موجود و نظایر آن سیمای طبیعی تاکید بر 

 . رعایت سلسله مراتب دید و منظر برای هویت بخشی مجموعه 

 . بهسازی چشم انداز درختی مقابل آبشار و جلوگیری از کور شدن چشم انداز در اثر رشد آتی درختان 

 کاشت درخت در طرفین بلوار  طریقاز  به عنوان مثال ،یباسازی جاده تا آبشار ارتقاء کیفیت طبیعی و ز

 منتهی به دره ، که قبل از تعریض جاده در میان درختان بوده است . 

  

  : در عرصه محوطه سازی ، کفسازی و مبلمان محیطی 

لهام گیری از آنها برای طراحی در مجموعه های تاریخی نیازمند شناخت ارزش های کالبدی موجود در سایت و ا

ایجاد تداوم ذهنی و فضایی بین امروز و دیروز است . این هدف می تواند از طریق تامین اصول و مبانی زیر که در 

 طراحی مبلمان محیطی ، محوطه سازی و کفسازی متجلی می شود محقق گردد :حوزه 

 ت بخصوص درختان و پوشش گیاهی سای در طراحی عناصر و جزییات محوطه سازی، آثار طبیعی موجود در

 آن با روشهای حفاظتی و مرمتی ، احیا گردد. 
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  در صورت ایجاد پوشش گیاهی جدید حوزه های پیشنهادی باید بر پایه مستندات تاریخی و الگوهای گذشته

 بنا گردد و همچنین محیط دیداری مبتنی بر فضاهای گذشته انجام شود . 

 چیدمان و همجواری عناصر و اجزا باید به گونه ای عمل شود که تداعی  در انتخاب نوع مصالح، رنگ، نوع

 باشد .  هخامنشیکننده خاطرات و حال و هوای دوران 

  فضاهای جدید از عناصر مدرن و تجهیزات روز به نحوی استفاده شود که یادآور اعتالی گذشته و  ساماندهیدر

 توانمندی امروز باشد . 

  وحدت و انسجام مشهود  از گنجنامه تاریخی -طبیعیشود که کل سایت و محدوده در کف سازی تدبیری اتخاذ

 برخوردار باشند . 

  بکارگیری هرگونه کفسازی و محوطه سازی در قالب طرحهای طبیعی و جلوگیری از طرحهای ناهمگون با

 مجموعه .

  تامین گردد .تسهیالت حرکت سالمندان ،کودکان و معلوالن در طراحی محیطی 

 به ساماندهی سیستم برق رسانی مجموعه نظیر تیرهای برق و کنترل محل قرارگیری آنها با توجه به اصول  نیاز

 و منظر و پوشش دهی در سطح کل منطقه . دید

 . تصمیم گیری در جهت کنترل نحوه ی نورپردازی مجموعه در جهت تاکید بر کتیبه ها 

  شیرهای آبخوری و آب نماهای احتمالی .آبرسانی منطقه جهت شرب و تعبیه ی محل هایی  برای 

 نصب تلفن همگانی برای استفاده ی عموم در مواقع ضروری و یا غیر ضروری . 

 : در عرصه مسائل زیست محیطی 

 های مناسب با عناصر موجود در مجموعه . قه و نصب سطلطنیاز به سیستم جمع آوری زباله در من 

 دخانه .جمع آوری آبهای سطحی و هدایت آن به سمت رو 

 . جلوگیری از ورود فاضالب و مواد آالینده به داخل رودخانه 

 از طریق مطالعه جامع و بازنگری  ترمیم و احیاء پوشش گیاهی نقاط تخریب شده مشرف به دامنه های گنجنامه 

 تاریخی گنجنامه رعایت موارد ذیل ضروری –مجموعه طبیعی ندر ساماندهی و تبیین ارزشهای فضایی و منظری  

 است : 

  . احترام گذاشتن به محور های اصلی رسیدن به کتیبه ها و آبشار 

  . تداخل کم در طبیعت بکر و دست نخورده 

  ستاره توریستی.  چهارنیاز به داشتن فضاهای خدماتی و رفاهی در سطح یک قطب 

 در دامنه کوه .  در نظر گرفتن فضای سبز مجموعه و استقرار 

 یست اسکی ، تویسرکان و کشاندن گردشگران به طبیعت زیبای روستاهای اطراف تقویت محور تاریک دره ، پ

 این دره مانند خرم رود و .....  . 

 

 

 

 : تاریخی گنجنامه -طرح ساماندهی و معماری منظر مجموعه طبیعی
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تاریخی  -پیشنهادی برای ساماندهی و معماری منظرمجموعه طبیعی طرحاین مبحث به معرفی و تشریح 

 می پردازد .در راستای اهداف پروژه و بیان اجزای طرح مبانی و سیاست های تدوین شده  ه بر پایه اصول،گنجنام

 طرح پیشنهادی به شرح زیر است :

 : سکانس اول

در پیچ و خم های یک جاده آسفالته ، چشم  جاده به موازات دره و رودخانه ، و به سوی بلندی ره می سپرد .

 ی ناهموار ، پوشیده از برفی در حال ذوب .های اندازی محض از کوه

در ژرفای دره ای در سمت چپ ، درختان عریان باغات میوه ، تارگونه به خودنمایی ایستاده اند با منظره ای بدیع 

 جوشیده در دامن کوهی جسیم .

سفالته ، هرچه در طول دره از شهر دورتر می شوی ، طبیعت نزدیکتر ، محسوس تر و بکرتر می شود . جاده آ

 محصور در دره پیش می رود و مناظر پانارومایی از جلو چشم می گذرند .

  
خانه های ویالیی محصور در باغات میوه ،تک تک در نشیب از میان پرده ای ظریف از درختان عریان ، 

وده است . هم بفرابرای گردشگران در طول مسیر بارها فرصت اتراق در باغهای عمومی کوهستان خوش آرمیده اند . 

 ینجا همه چیز ، از پیچ و خم کوه ها و انبوهی درختان گرفته تا خانه های کوچک ویالیی ، همگی شادی آفرینند .ا

                                  
آغاز مسیر پیاده در دل کوهستان و از البه الی در محل معدن متروکه جاده آسفالته به پایان می رسد . اینجا 

. از اینجا به بعد تردد با اتومبیل مشکل است . باید ماشین را به معدن متروک در انزوا نشسته سپرد و ختان استدر

 خود را به طبیعت .
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با  از محل معدن متروک و های به برف نشسته ، باید ادامه مسیر را برای استفاده از پیست اسکی و افسون کوه

 وسایل نقلیه عمومی طی کرد .

 : سکانس دوم

در سمت چپ مسیر ، تمهیدات الزم برای تفرج چند ساعته تا یک روزه پیش بینی و از محل معدن متروک 

فضاهایی نیز برای اتراق جمعی، به شکل نیمه مسقف یا آالچیق و . )آب آشامیدنی، تلفن عمومی و ...( شده است 

روی  وح مختلف در نظر گرفته شده است.با توجه به شیب زمین در سط سایبانهایی در ترکیب با درختان کهنسال،

بچه ها فضایی برای بازی  الی سنگ و درخت  و در البه میزهای شطرنج تعبیه شده است بهداشتی هایسرویسسقف 

سعی بر آن بوده تا  جای دست هایی بر روی سنگ های آن برای تمرین سنگ نوردی کودکان ساخته شده است.،

 ان با طبیعت باشد .طراحی و دخل و تصرف در محیط همخو

 
آوای جریان آب رودخانه و منظره پیچش آب در البه الی سنگها آرامش بخش روح است و مصفای جان . 

 فضاهای گوناگون با توجه به ترکیب گیاهان موجود، جریان حرکت آب ، و سنگها طراحی شده اند .
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وی در سمت راست مسیر پیاده ، عشایر را می بینی که از اواسط بهار تا اوایل پاییز هرگاه میهمان طبیعت ش

جایی که عناصر طبیعی با متانتی خاص  ،چگونه در دامان کوه سخی ماوا کرده اند. جاذبه طبیعت به پیش می بردت

  گوشه ای از بهشت برین را تجسم بخشند. اند تا گردهم آمده
 عشایرمعدن متروك                             محل اتراق 

 
 : سکانس سوم

با پهنه ای گسترده در برابر  ، مسطح پرنده مسیر بال می گشاید . محوطه ای باز و نسبتاًجلوتر،  چند ده متر

چشم انداز یک رشته کوه که با حرکاتی .  جایی که آدمی مایل است درنگی کرده و تجدید قوا نمایدخورشید . 

 ؛ردیف درختان کشیده قامت در دلپذیری صحنه انباز شده اند در جلو نوازشگرانه یکدیگر را دنبال می کنند . 

 اجتماعی . -و نظرگاهی فرهنگی ژرف  منظری طبیعی و

 
 محور طبیعی                                                 محور تاریخی       
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وعده  وب و جوش شادمانه انسانها نظرگاه جن و ورزش همگانی ؛ عرصه ای مناسب برای بازی های زمستانی 

در نظر ، فرهنگ ها محفلی برای آشنایی و پیوند تمدن ها به عنوان سایبان هایی با سقف چادری،  ؛استگاه دوستان 

از تیرک ، در فضایی که به معرفی سایت و عرضه محصوالت و صنایع دستی شهر اختصاص یافته  گرفته شده است .

گاه با استفاده از تخته سنگ های بزرگ .مالحتی شادمانه ساطع است رسانیکیوسک های اطالع  های چوبی

  جایگاهی برای استراحت ساخته شده است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیوسك اطالع رسانی    سایبان با سقف چادری    پوشش گیاهی با رشد ارتفاعی محدود

 
در امتداد محور  است . طبیعی و تاریخی حورمدو چنین منظری را مرهون تالقی با این پهنه گشوده دامان، 

به سوی تاریک دره ، پیست اسکی در پیچشی آرام به سمت چپ ، محور تاریخی  . بکرتر است طبیعیمنظرگنجنامه 

 و روستاهای اطراف ره می سپرد .

 : سکانس چهارم

درشت  ،سنگها و احجاماز ابتدای مسیر هرچه پیشتر می روی کف سازی ها ، فرم ، گنجنامه در امتداد محور 

در  می شوند.   با تخته سنگهای کوهستانی و طبیعت کوه هماهنگدر محل خانه کوهستان،  ، دانه تر شده و سرانجام

 سمت چپ، حد فاصل مسیر طبیعی و رودخانه ، باغی از مجسمه طراحی شده است .
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ته در میان درختان که چون توری تنگ گرف هماهنگ با پیچ و تاب و شیب زمین ، ،معبری باریک با باغاین 

 کوهستان را قطع می کند .  سپید همچون بلور از پرتو خورشید می درخشند ،

گاه مجسمه ها و عناصر  . و بالعکس گاه درختان به کنار می روند ،تا مجسمه ای نظاره گر مسیر و منظر باشد

گاه فرم طبیعی سنگها یا در سنگ ، ساخته شده اند ،  تزئینی،که ملهم از نمادها و اسطوره های ایرانی، تمامٌا از سنگ

. سنگها که سطوح آنها به مجسمه های طبیعی مجموعه هستند اشکال مختلف و طرز قرار گرفتنشان،یا درختان در 

گاه در محل  می نماید.     اشکال گوناگون طراحی شده هر یک بیانگر معنایی ویژه است و زیبایی های خاصی را القا

جسمه ها نیمکتی برای استراحت و تفرج چند ساعته و همنوایی با طبیعت تعبیه شده است. باغ از طریق میری قرارگ

 عبر باغ در خانه کوهستان به مسیر اصلی می پیوندد .پلی زیبا با آن سوی رودخانه مرتبط است . م

 باغ مجسمه

 

 
 

   
 : پنجم سکانس

همسطح با مسیر طبیعی سقف آن  وردها که با توجه به شیب زمین،خانه کوهستان ،پاتوقی است برای کوهن

این تراسها در هر تراز جلوه ای از  سایت اطرافش بصورت تراسهای متوالی تا سطح رودخانه پایین می آید . بوده و

 ورزش تجهیز شده اند .و برای استراحت و منظر را آشکار می سازند 
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 تان و طبیعت پیرامون نظیر شیب و ناهمواری های زمینانطباق هر چه بیشتر با محیط کوهس

معبری با چشم اندازی از طبیعت وحشی که در آن خشونت و خانه کوهستان سر آغاز مسیری صعب است . 

 می یازد    سختی صخره ها را طراوت شاخساران و بوته های تازه رسته درهم می شکند و دلیرانه بر اندام آنها چنگ 

 .و شیفته گان طبیعت بکر؛ آشنا و مانوس برای کوهنوردان وس با آدمیان درمانده و خسته . سخت و نا مان

  پیش ؛پنجه در پنجه طبیعت باید نهاد . معبری رهنمون در پی آزادی کامل و طبیعت بکرو خنکی سرشار 

دای ریزش آب در ص ، تالطم و خروش استمی رود تا جایی که آبشاری به سردی یخ فرو می ریزد . آنجاکه آب در 

  .نادی است را کوهنوردان ،کوهستان، این موسیقی طبیعی و آرامش بخش مترنم ،چونان بانگ قافله ساالر
 مسیر بکر                                                                                  

 خانه کوهستان

 

   
 : ششم سکانس

ه به گنجنامه با استعدادهای گردشگری فراوانی چون چشمه های آب معدنی )که حتی محور اتصال تاریک در

تعداد کمی از افراد بومی از آن باخبر هستند( ، داروهای گیاهی و مناظر کم نظیر، پیست اسکی و طبیعت زیبای 
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یکی از راه  مسیر قدیمیه با عبور از روی روخانروستاهای اطراف از قبیل خرم رود و .... با سنگ فرشی نسبتًا منظم، 

)بین النهرین( عراق امروزی بوده است که با عبور از جاده ی صعب  های اصلی )هگمتانه( به غرب ایران و میانرودان

 العبور کوهستانی پیرامون، به جاده اصلی می پیوندد . 
 ی جلوترکم.  به مسیر آن سوی رود و نظرگاهی شگرفاست دسترسی اصلی باغ مجسمه  ،ابتدای مسیر

تلنگری بر  ؛را نگاهبانند راه شاهی و تاریخ  خیالین ،ی ی، ترجمان آیینه تمدن و عرفان ، چنان دروازه هانوکنده ها 

تاریخ را در می نوردد گنجنامه آسوده غنوده  در دره ژرف ، در ترازی باالتر از جائی که رودی پر پیچ و خم ،" ذهن:

تاریخ ، رابطه عاطفی خاصی را بین عناصر منظر برقرار کرده  . "ورق زده ای اینجا که قدم می زنی تاریخ رااست .

به سوی کتیبه ها و مسیر در امتداد رود ، با شیب طبیعی زمین پیش می رود ، از میان رستوران ها می گذرد  . است

 و نظرگاهی بی نظیر در سایت را خلق می کند.بال می گشاید 
 آبشار                                                                             

   
 محور اتصال تاریك دره به گنجنامه

 رودخانه  احیاء راه شاهی  پل چوبی                   ترجمه متن کتیبه ها، نوکنده ها

 رستورانهای سنتی-باغ                                             
رستورانهای کوچک آنچنان  ی بهاری در میان شاخه های درختان تبریزی پیداست . در بین مسیر ،تپش ها 

صمیمی به دامان کوه چنگ یازیده اند که شکل بارز و مشخص آنرا به عاریت گرفته اند و نوعی هماهنگی موزون را 

 پر همهمه زنبوران عسل را می مانند به هنگام گرمای تابستان کندوی پاگرفته در میان درختان ، ؛تداعی می بخشند 

،  چشم اندازی گسترده با بالکن های طبیعی مشرف بر ؛، و زمستان ریزش ذره های برف را آرام آرام نظاره گرند

زمان عامل تغییر متوالی تابلوی طبیعت   قدرت کوه و سرسختی های پایانی زمستان را شادمانه به سخره می گیرند .

به دلیل سطوح متفاوت زمین و شیب زیاد، کتیبه ها در نگاه . یوند دائمی طبیعت و تاریخ در این مکان است . پ

 .نمی آیند نخست به چشم
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 : هفتم سکانس

 مسیر به پیشواز گذشته می رود و هرچه پیشتر می رود انعکاس صدای تاریخ را طبیعت در گوش ناظران فریاد

یعت به احترام تاریخ کنار می رود و سنگ نبشته ها بر سینه کوه طنین می می زند. در نقطه عطفی از مسیر، طب
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 خورد یم      با گذشته پیوند اکنونسکوت ملکوتی ژرفای کوهستان از این طنین ، ناگهان سیراب می شود. اندازند.  

 . 

درعمق کالم  وندبر یکی از صخره های کوه ال، حک شده این دو سند مکتوب  کتیبه های گنج نامه،          

 محتوایشان ، اعتقاد زرتشت را دارند و در عمق این اعتقاد نوعی عرفان را .

خدای بزرگ است اهورمزدا که این سرزمین را آفرید که مردم را آفرید ، که شادی را برای مردم آفرید ، که " 

فرمانروایان بسیار . من )هستم( داریوش  داریوش را شاه کرد ، یگانه شاه از میان شاهان بسیار یگانه فرمانروا از میان

شاه بزرگ ، شاه شاهان ، شاه کشورهای با ملت های بسیار، شاه این سرزمین بزرگ دوردست پهناور ، پسر ویشتاسب 

 "هخامنشی . 

  و پندی ژرف در سنگ لتاریخ در اینجا  هم تعلق خاطر به گذشته های دور است و هم حامل فرهنگی اصی

 مانده به خط میخی از داریوش و خشایار شاه هخامنشی بر صخره ای سخت . نبشته های باقی

بیان تاریخی در این مکان واضح ، خواندنی و پندآموز است . جاذبه طبیعت ، تاریخ را به دنبال می کشد و            

عموم و جهانگردان حضور این دو در زمان حال تعلق خاطری است که این مکان را به یک منطقه تفریحی مورد توجه 

 تبدیل نموده است . 
 

 
 کتیبه های گنجنامه                                                                    
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 PART1 -پالن مجموعه
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  1:511مقیاس:

 Nجهت شمال           

 
 PART2 -پالن مجموعه

 محدوده بزرگنمایی            
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  1:511مقیاس:

 Nجهت شمال           

 

 
 PART3 -پالن مجموعه
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  1:511مقیاس:

 Nجهت شمال           
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 PART4 -پالن مجموعه

  1:511مقیاس:

 Nجهت شمال           
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 پالن بزرگنمایی 
 Nجهت شمال            

 



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران -شهرسازی آنالین 
www.shahrsazionline.com 

 

 ایگاه تخصصی شهرسازی ایرانپ -شهرسازی آنالین  `
www.shahrsazionline.com 

 

111 

 

 



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران -شهرسازی آنالین 
www.shahrsazionline.com 

 

 ایگاه تخصصی شهرسازی ایرانپ -شهرسازی آنالین  `
www.shahrsazionline.com 

 

112 

 

 

 

 منابعفهرست 
 فهرست منابع فصل اول : 

 .1378آمارنامه اطالعات ادارة هواشناسی همدان،  -1

 13773ه استان همدان، آمارنامه  سازمان برنامه و بودج -2

 13813، سازما ن میراث فرهنگی و گردشگردی استان همدان ،  "تا ریخ گنجنا مه"-3

 313793 دفتر فنی استانداری همدان،"تقسیمات سیاسی استان همدان"-4

 .  1377ان فرهنگ و ارشاد اسالمی ، ، سازم "جاذبه های تاریخی و معماری استان همدان "-5

، زیر نظر کارشناسان گروه جغرافیایی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتابهای درسی ،  8/236 –ان همدان جغرافیا ی است -6

 . 1381شرکت چاپ و نشرکتابهای درسی ایران ، چاپ سوم 

 . 1376، تهران :انتشا را ت سپهر ،  "مجموعه راهنمای جامع ایرانگردی استان همدان "زنده دل ، حسن .  -7

 . 1377، انتشارات دانشگاه تهران، "بررسی اقلیمی ابنیه ایران".قبادیان وحید  -8

 . 1384،  3کسمائی ، مرتضی . اقلیم و معماری ، اصفهان : نشر خاک ، ج  -9

 .  14، ش  1378، مجله ی موزه ها ، "شیوه ی مردم شنا سی )معیار و پیا م ( "میر شکرایی ، محمد.  -11

  1373ستضعان و جانبازان انقالب اسالمیانگردان ، سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی بنیا د مجه–ایرانگردان–ایرانشناسان " - 11

  فهرست منابع فصل دوم :

 . 1381اذکائی ، پرویز . همدان نامه .  همدان : مادستان،  -1

 .  1376،  61، مجله همگان ، شهرداری ، شماره  "چشم انداز طبیعت در زیستگاه شهری"اسفندیاری ، منصور ،  -2

 . 1377. تهران : انتشارات دانشگاه تهران ، پاییز  "فرایند طراحی شهری"بحرینی ، سید حسین .  -3

 38-39. مجله معماری وشهرسازی،شماره "21عوامل موثر بر شکل گیری طراحی شهری درقرن "بحرینی ، سید حسن .  -4

 .  76دوره ششم ، مرداد 

 . 1383، خرداد  3مجله رسا لت ، ش  "حات مربوطهتوریسم و اصطال"بگدلی، محمد حسن . -5

  .   1374،سال پنجم، تابستان 17مجله آبادی ،شماره  "پارک جمشیدیه"پاسبان حضرت ،غالمرضا ،  -6

 . 1374پروژه ی توسعه و عمران استانداری همدان حول صنعت توریسم شهر . سازمان مشاورفنی و مهندسی تهران،دی ماه -7

، فصلنامه علمی سازمان محیط زیست  جلد "منفی جهانگردی برمحیط زیست طبیعی و راه های مبارزه با آنپیامدهای " -8

 . 152-145( ، ص 1385، )تابستان 2هشتم ، ش

 . 1378،ترجمه فرشاد نوریان، نشر شرکت پردازش و برنامه ریزی شهر تهران ، "شهرهمچون چشم انداز"ترنر،تام . -9

ل ،گردهمایی راهبردها و رویکردهای ساماندهی فرهنگی . سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان جهانگردی و اشتغا  -11

 . 1377تهران ، بهمن 

، مجله صفه ، نشر دانشگاه شهید  بهشتی  "فضاهای شهری ، حیات واقعه ای و خاطره های جمعی"حبیبی، محسن . -11

 .  1378،  28شماره 

، مجموعه مقاالت کنگره تاریخ معماری و شهرسازی "یری ارتباط انسان با محیط مصنوعچگونگی شکل گ"دیبا ، داراب . -12

 . 1382ایران ، ارگ بم ،کرمان ، جلد اول ، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور ، تهران ، 

 . 1378زمستان  7،مجله معما ر،شماره "مهردادایروانیان،بدیهه سرایی معماری "دانشمیر،رضا، -13

 . 4/2/1385بران ، محمدرحیم . معاون گردشگری و امور فرهنگی ، مصاحبه حضوری ، همدان ، رنج -14



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران -شهرسازی آنالین 
www.shahrsazionline.com 

 

 ایگاه تخصصی شهرسازی ایرانپ -شهرسازی آنالین  `
www.shahrsazionline.com 

 

113 

 

دانشجویان کارشناسی ارشد معماری  ی نظری معماری منظرنمبا مجموعه مقاالت ،"آن منشا تعریف منظرو". شبنم رهبر، -15

 . 81-82ه تهران ، سال تحصیلیدانشکده هنرهای زیبا ، دانشگا ، منصوری امیر منظر به راهنمایی دکترسید

 . 1376انتشارات سپهر، : ای جامع ایرانگردی استان همدان . تهراننم مجموعه راه . حسن زنده دل ، -16

 . 1378 ، سالنامه ی آماری استان . سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان -17

 . 1377،سازمان برنامه و بودجه ی همدان . سالنامه ی آماری کشور  -18

. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی "مجتمع توریستی همدان"سلیمانی ساالر، رامین . -19

 . 1381همدان،

 .  1381،  68- 69، مجله معما ری و شهرسازی  شماره  "منظر،پنجره ای به سوی قلمروانسانی". شهره سیف الهی، -21

 .  1381سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان همدان ، مرداد  .ان همدان سیمای گردشگری است -21

ران ، ایشکر اهلل زاده ، قدیر. پایان نامه دوره کارشناسی ، گذری بر صنعت توریسم در ایران ، دانشگاه علم و صنعت  -22

 . 1371تابستان 

  1378داره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان ،علیرضا ، اسماعیلی . راهنمای گردشگری استان همدان . همدان : ا -23

. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده معماری ،دانشگاه آزاد "فرهنگی تاریک دره –مجتمع توریستی "فریدنیا، لیال . -24

 . 1385اسالمی همدان،

  .  1369 قبال ،غالمحسین . همدان تا هگمتانه قدیمی ترین شهر ما . تهران : نشر ا قراگوزلو ، -25

.دانشگاه تهران،پردیس هنرهای "مطالعات فضاهای عمومی و جنبی"موزه قصر،-قوام پور، انسیه.گزارش معماری منظر باغ -26

 . 1383زیبا،دانشکده معماری،کارشناسی ارشد معماری منظر، سال تحصیلی 

 . 1377اه تهران ، تهران کالن ،گوردون . منظرشهری، ترجمه دکتر منوچهر طبیبیان ، نشر دانشگ -27

 (1377،)56ش ، سازمان ایرانگردی و جهانگردی،"صنعت توریسم و توسعه ی پایدار نمادی از مدیریت پویا"کهن ، گوئل . -28

 .1374، سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران: تابستان  "پایتخت های ایران"کیانی ، محمد یوسف .  -29

مرکزتحقیقات و مطالعات ایرانگردی و جهانگردی واحد "اکوسیستم"زیست محیطی –ردیگفتاری درباره ی مفهوم جهانگ -31

 .  1375طرح ها و بررسی ها ، 

ترجمه رسول مجتبی پور، مجله معماری و  "طراحی فضای شهری و زندگی اجتماعی"لنارد، هنری ، سوزان کروهرست. -31

 . 77، دوره هفتم ، شهریور  44-45شهرسازی، شماره 

، ترجمه معاونت آموزش و پژوهش سازمان پارکها و فضای سبز "آشنایی با طراحی محیط و منظر"تالک ، جان، ل ، ما -32

 . 1379شهر تهران ، نشر سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران ، 

  1374، احد همدان، دانشگاه آزاد اسالمی و "صنعت توریسم در استان همدان "مرادی ، ندا . پایان نامه کارشناسی ارشد ، -33

، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده معماری "معماری منظر باغهای تاریخی بهشهر و قلمرو آن"مصباح نمینی،سلماز .  -34

 .1384،پردیس هنرهای زیبا ،

گاه تهران، . تهران : انتشارات دانش "هگمتانه ، آثار تاریخی همدان و فصلی درباره ابوعلی سینا"مصطفوی ، محمد تقی .  -35

 . 1381، سال  2چ

، 9و11، مجله شهرنگار، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، شماره "چشم اندازهای شهرایرانی"منصوری، سید امیر، -36

1378 . 

رگ ،مقاالت کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران مجموعه، "ی پیش آیند شهرباغ به مثابه"میرفندرسکی، محمدامین،  -37

 . 1376 -جلد پنجم ،سازمان میراث فرهنگی کشور،ان بم ـ کرم

 .1383،باغ ایرانی ،حکمت کهن، منظر جدید ،موزه هنرهای معاصر ، تهران،"نکاتی پیرامون باغ ایرانی"نصر، سید حسین. -38



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران -شهرسازی آنالین 
www.shahrsazionline.com 

 

 ایگاه تخصصی شهرسازی ایرانپ -شهرسازی آنالین  `
www.shahrsazionline.com 

 

114 

 

 13.شماره .مجله معماری ایران"نگاهی به محافظت و باززنده سازی مناظر باستان شناختی"، 1383ایرانی بهبهانی،هما. -39

،1384 . 

  فهرست منابع فصل سوم :

 معاونت حفظ و احیا ، طراحی و ساماندهی محوطه ی تاریخی گنجنامه در شهر همدان . سازمان میراث فرهنگی کشور ، -1

 . 1377زمستان 

 .   1381گنجنامه . مجموعه مطالعات و پیشنهادات مهندس سوزنچی ، –طرح تفصیلی محور عباس آباد  -2

 . 83گردشگری دره گنجنامه همدان ، مهندسین مشاور بافت شهر، تابستان  –مطالعات و برنامه ریزی راهبردی  -3

 

  : فهرست سایتهای اینترنتی 

WWW. Hamedan . ir . com  

WWWWWW.Zorwan.persianblong . com  
WWW. Persiangarden . com  

 


