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چکيده
زمينه و هدف :مناظر فرهنگی نتیجه روابط متقابل جاری میان اکوسیستم های گذشته و حال ،فرهنگ هاا و اااریخ هاسا .ایان منااظر
نشان دهنده الیه هایی از اعامل میان بشر و محیط زیس .طبیعی آن در طول زمان بوده که از اراباطات پیچیده میان آن ها شکل گرفته و
همواره نیز در حال اغییر می باشد در مناظر فرهنگی ااکید بر ااریخ بشر و اداوم سن .های فرهنگی و ارزش های اجتماعی اس.
محوطه ااریخی طبیعی چشمه علی با قدمتی نزدیک به  0888سال ،منشا شکل گیری اساکان بشار در شابر باساتانی ری اسا .در ایان
محوطه الیه های سازنده منظر در قالب چشمه و اپه به عنوان عناصر طبیعی و نیز باروی ری و کتیبه فتحعلی شاه قاجار به عنوان عناصار
ااریخی و فرهنگی به خوبی قابل مشاهده اس .جدا از ویژگی های برجسته منظر فرهنگی اااریخی چشامه علای ایان محوطاه باه دلیال
مداخالت انسانی و هجوم باف .مسکونی به حریم ااریخی و در نتیجه اخریب ادریجی بستر طبیعی اح .فشار می باشد
روش بررسی :در این پژوهش از روش اوصیفی-احلیلی به شیوه مطالعات کتابخانه ای و بازدیدهای میدانی با هدف احیا و اراقای هویا.
فرهنگی و ااریخی محوطه و افزایش آگاهی و شناخ .ارزش های برجسته آن استفاده شده اس.
يافته ها  :امامی اقدامات مدیریتی بر پایه اصول و راهکارهای حفاظتی در کنار استفاده های پایدار گردشگری از طریاق باززناده ساازی و
افسیر روایات ااریخی و نیز اراقای اجربه و لذت در بازدیدکنندگان به ارایه راهکارهای طراحی در سای .مورد مطالعه پرداخته اس.
نتيجه گيری :عالوه بر این که محوطه مورد نظر به روند حیات طبیعی خود باز می گردد ،عملکرد امامی جنبه های اقتصادی ،اجتماعی و
زیس .محیطی موثر در آن بببود خواهد یاف.
واژههای کليدی :منظر فرهنگی ،حفاظ ،.گردشگری ،مدیری ،.چشمه علی ری
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Abstract
Background and Objective: Cultural landscapes are resulted from interactions between past and
present ecosystems, cultures and histories. Cultural landscapes also indicate layers of interactions
between humans and the natural environment during the time, and it has formed a complex connection
between them which are constantly changing. Cultural landscapes emphasize the importance of human
history and continuity of cultural traditions and social values. The site of historical-natural CheshmehAli with 8000 years history is regarded as the origin of human settlement formation in ancient city of
Rey. In this site, constitutive layers of landscape are visible in the format of spring and hill as the
natural elements and also Ray’s battlement and Fath Ali shah inscription as the historical and cultural
elements. Apart from the outstanding features of Cheshmeh-Ali from cultural-historical aspects, the
site is under pressure as a result of human intervention, invasion of residential building to historical
buffer zone, so that the nature of the site is under gradual degradation.
Method: The methodology used in this study is descriptive-analytical based on library studies and
field visits with the aim of enhancing the historical and cultural identity of the site, and the awareness
and recognition of outstanding values.
Results: All management actions are designed based on the principles and strategies of conservation,
along with using sustainable tourism, through revitalization and interpretation of historical narratives
and enhancing the experience and enjoyment of visitors.
Conclusion: Not only does the site return to its normal life process, but also the performance of all its
economic, social and environmental aspects will improve.
Keywords: Cultural landscape, Conservation, Tourism, Management, Cheshmeh-Ali.
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مقدمه
محوطه های طبیعی-ااریخی نمایانگر عناصر حاضار اااریخی در

ساکنان و در نتیجه احیای هوی .و حس مکان در این محوطاه

بسااتر طبیعاای و ارکیباای از اعاماال انسااان و طبیعاا .از دوران

شود

گذشته اا کنون اند که از آن به منظر فرهنگی اعبیر مای شاود
از آنجا که منااظر فرهنگای دااماا در حاال احاول و ابادیل در
راستای انسانی شدن منظر اس ،.شامل اعامالت مساتمر میاان
محیط فیزیکای-طبیعای ،اغییارات بشاری بارای آن محایط و
همچنین مفاهیم بدس .آمده از منظر در طول زمان می باشاد
بنابراین مفبوم منظر فرهنگی حاوی شناختی صاحی و پویاا از
ااریخ منظری اس .کاه در آن گذشاته ،حاال و آیناده بصاورت
یکپارچه به هم متصال اناد در ایان راساتا منااظر فرهنگای باا
رویکردی همه جانبه نگر ،حفاظ .از مناظر ااریخی را در بساتر
طبیعی شان در نظر می گیرند بنابراین عالوه بر نماایش ارزش
های ملموس و غیرملموس ،زیبایی شناختی ،ااریخی و فرهنگی
مناظر در قالاب فعالیا .هاای گونااگون ،ضاامنی بارای حفا
یکپارچگی و اصال .این مناظر نیاز محساوم مای گردناد و باا
جلوگیری از اوسعه بیشتر مداخالت و ابدیدات بالقوه و کنونی،
سبب انتقال این ارزش های منحصر به فرد به نسل های آیناده
می گردند ()1
متاسفانه با اینکه چشمه علی شبر ری دارای قدمتی نزدیک باه
 0888سال اس .و مربوط باه زماانی مای شاود کاه نخساتین

مواد و روشها
ابتدا به منظور شاناخ .هار چاه بایش اار محوطاه ،مطالعاات
گ سترده مبتنی بر جماع آوری اطالعاات کتابخاناه ای و برخای
مقاالت مرابط به همراه ابیه نقشه منطقه و ساپس باه منظاور
مستندسازی اطالعات و پیاده کردن آن هاا بایساتی مشااهدات
میدانی ،صحب .با اهالی بومی و عکس برداری انجام گیرد که در
این راستا احلیل اطالعات به دس .آمده از شناخ .محوطاه در
امامی مراحل با در نظار گارفتن ساه الیاه طبیعای ،اااریخی و
فرهنگی سازنده منظر و همچنین اصول و مبانی مورد نظار مای
باشد و در نبای .از طریق آنالیز کل منطقاه و مشاخن نماودن
امکانات و محدودی .هاای موجاود ،راهکارهاای قابال اجارا در
راستای اهداف حفاظتی چه از دیدگاه طبیعی و نیاز فرهنگای-
ااریخی و همچنین جنبه های گردشاگری بار مبناای اصاول و
مبانی طرح ارایه می شود
تاريخچه محوطه
محوطه پیش از ااریخی چشمه علی واقع در شمال شرقی شابر
ری و جنوم ابران ،یکی از کبن ارین قطب های ااریخ زنادگی

اجتماعات انسانی در کنار چشمه ای داامی واقع بر باالی اپه ای

بشر در ایران زمین و بنیااد شابر باساتانی ری ) (2باا قادمتی

گرد هم آمدند ،آن گونه که شایساته اسا .معرفای نگردیاده و

نزدیک به  0888سال از مبم ارین محوطه های پیش از اااریخ

هنوز برنامه ریزی خاصی برای حفاظ .و نیاز ایجااد امکاناات و
هدای .گردشاگران داخلای و خاارجی صاورت نگرفتاه اسا .و
بیشتر مورد استفاده مردم محلی می باشد که به منظور حفاظ.

فالت مرکزی ایران محسوم می شود ) (3این محوطه باساتانی
که یکی از یادگارهای مبم دوره روستانشینی (یکی از روستاهای
اوایل عصر نوسانگی) محساوم مای شاود ،ساند مبمای بارای

بیشتر از این بازمانده ااریخ ایران بایستی برنامه ای بلناد مادت

شناخ .جوامع پیش از شبرنشینی اس(2) .

ارااه شود از این رو در این پژوهش ااکید بر رسیدن به ثبات در

این محوطه مجموعه ای متشکل از آثار طبیعی و فرهنگای مای

زمینه حفاظ .به ویژه به هنگام استفاده گردشگران باه منظاور

باشد که از اپه و چشمه به عناوان آثاار طبیعای و بااروی ری و

افرج اس .بنابراین در این راستا با الفیق دو مولفاه حفاظا .و

نقش برجسته قاجاری به عنوان آثار فرهنگی موجود در آن مای

گردشگری می اوان به اوسعه پایداری دسا .یافا .کاه در آن
عالوه بر حف میارا طبیعای و فرهنگای محوطاه ،باا جاذم
گردشاگران داخلای و خاارجی موجاب ببباود کیفیا .زنادگی

اوان نام برد این ویژگی هاا در اصااویر  1و  2باه وضاوح قابال
مشاهده اس.
در واقع اپه باستانی چشمه علی به صورت کاوهی صاخره ای و
کم ارافاع به طول اقریبی  388متر و ارافاع  28ااا  38متار در
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انتبای غربی رشته کوه بی بی شبربانو قرار گرفته کاه در دامناه

هف .خاندان بزرگ ساسانی نام داشا .و بعاد از اساالم بخااطر

جنوبی این صخره چشمه ای می جوشاد ) (4کاه در روزگااران

ارادت ایرانیان به امام اول شیعیان به چشمه علی اغییر نام یاف.

پیش از اسالم ابتدا روده و سپس نبر سورن منسوم به یکای از

)(5

شکل  -4منظره قديمی چشمه علی ()0

شکل  -2منظره جديد چشمه علی

)Figure 1- The old landscape of Cheshmeh-Ali (6

Figure 2- The new landscape of Cheshmeh-Ali

در بخش شمالی اپه چشمه علی بارویی وجود دارد کاه یکای از

اپه چشمه علی معرف بقایای یکی از مبم اارین فرهناگ هاای

نخستین بناهای ااریخی ایران و از سدهای دفاعی و مکان هاای

عصر مس سنگی در منطقه به نام "فرهنگ چشمه علی" اسا.

امنیتی اعبیه شده در ابران قدیم باه شامار مای رود ) (2ایان

که در زمان خود از شرق اا کشور ارکمنستان امروزی و از غرم

بارو دیواری اسا .کاه در دوره حکوما .اشاکانیان نزدیاک باه

اا سرحدات ارافاعات زاگرس گسترش داشته اس )3( .و با اپاه

 0888سال پیش احدا شده و در دوران ساسانی و اسالمی باه

قمرود کاشان ،اپه حصار دامغان و طبقه دوم اپه سیلک کاشاان

عنوان دژی محکم در مقابل اباجم دشمن و به منظور محافظ.

قاادم .ااااریخی مشااابه دارد ( )0کااه مشخصااه فرهنااگ دوره

از شبر به وجود آمده اس (7) .در باالی چشمه اختاه سانگی

روستانشینی چشمه علی سفال هایی باا زمیناه قرماز و نقاوش

برجسته و نسبتا بزرگ در دل کوه متعلق باه قارن  11مایالدی

سیاه حیوانی ،انساانی ،هندسای و گیااهی باوده اسا (7) .در

حکاکی شده که حاوی نقش برجسته فتحعلای شااه و برخای از

حفریات اپه چشمه علی بیش از  78سال پیش اوسط دمرگان،

شاهزادگان و درباریان قاجاری اس .این مکاان در گذشاته باه

دای .و اشمی .به آثاری از سه دوره اسالمی ،ساسانی و اشکانی

عنوان افرجگاه و شکارگاه شاهان قاجار محسوم می شده اس.

و نیز آثاری متعلق به عصر آهن برخورد شد که الیه های زیرین

)(5

به آثار پیش از ااریخی یعنی از اواخار دوران نوسانگی ااا آغااز

چشمه علی بر سر راهی قرار داشته که بعدها یکی از مبم اارین

عصر فلز اعلق داشته اس(1) .

راه های اجاری شرقی غربی (جاده ابریشم) در ادوار ااریخی می

پيشينه تحقيق

شود این راه از دامنه های جنوبی البرز می گذشا .چناین باه

در وسیع ارین مفبوم ،اصطالح منظر فرهنگی بارای آن بخاش

نظر می رسد که حرک .انسان ها ،کاالها و اندیشه ها در بخاش

هایی از سط زمین به کار می رود کاه باه طاور قابال ااوجبی

هایی از این راه از حدود  7888سال پیش یعنای از زماانی کاه

اوسط فعالیا .هاای بشاری اغییار یافتاه و دارای شاواهدی از

روستای چشمه علی در اوج شکوفایی خود بوده ،شروع می شود

دخال .انسان می باشد منظر فرهنگی موزاییکی شامل عناصر و

)(4

ویژگی های طبیعی ،اجزای فیزیکی ایجااد شاده در دوره هاای
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مختلف ااریخی بر اساس فعالی .ها و اغییرات بشار در ویژگای

 2وجود پیوستگی در منظر و این که امامی عناصر یک منظار

های طبیعی و همچنین الگوهای ایجاد شده در منظار در طاول

با هم در اراباطند

زمان اس)18( .

 3بیان اراباطات وابساته میاان مکاان هاا ،رویادادها ،ماردم و

یونسکو مناظر فرهنگی را ارکیب آثار طبیعی و آثار بشاری مای

محیط در طول زمان

داند که بیانگر اکامل جامعه بشری و سکونتگاه های آن در طول

 4وجود اغییرات در الیه های منظر در طول زمان

زمان و اح .ااثیر فرص .ها و یا محدودی .های فیزیکی اسا.

 5بیان خاطرات مبم گذشته

که اوسط محیط طبیعی و نیروهای متوالی اجتماعی ،اقتصاادی

 0بیان ااریخ اجتمااعی و ارزش هاای مشاتر :در ارابااط باا

و فرهنگی (نیروهای درونی و بیرونی) به وجاود آماده اسا .در

رویدادها ،مردم و مکان های گذشته و نیز ارزش های افسایری

واقع منظر فرهنگی اناوعی از اجلای اعامال میاان ناوع بشار و

آن ها در منظر ()13

محیط طبیعی اش اس .که به سه دسته اقسیم می شود:

حفاظت

 1مناظر طراحی شده :مناظری که اعمدا بر اساس یک دیدگاه

دسترسی به موفقی .در زمینه حفاظ .انبا با استناد به اماامی

یا یک طرح ایجاد می شود ،همچون باغ های عمومی

ابعاد حفاظ .شامل عناصر طبیعی و انسان ساخ .امکاان پاذیر

 2مناظر اکامل یافتاه :منااظری کاه باه صاورت طبیعای و در

اس .بنابراین حفاظ .محیطی با هدف برقاراری اعاادل میاان

فقدان یک طرح اوسعه یافته اس..

فعالی .های بشری و محیط زیس .طبیعای بایساتی عاالوه بار

 3مناظر مشاتر ::منااظری کاه باا مفااهیم منظار از طریاق

اداوم حیات منظر و اکامل اجزای طبیعی و فرهنگی آن به طور

فرایندهای غیرمادی ااریخی ،اجتماعی و فرهنگای پیوناد یافتاه

همزمان منجر به پیشگیری از افزایش و بروز ابدیادات باالقوه و

اس)11( .

نیز رفع اخریب های کنونی شود که قبل از انجام هر اقدامی در

بنابراین مناظر فرهنگی آن دساته از منااظری هساتند کاه بار

زمینه حفاظ .از مناظر فرهنگی شناخ .هر چه دقیق ار مکان

اساس اراباطات میان طبیع .و فرهنگ ایجااد شاده اناد ایان

با هدف شناسایی الیه هاای اشاکیل دهناده محایط طبیعای و

مناظر حاوی میرا هاای ملماوس و غیرملماوس ،اناوع هاای

فیزیکی و نیز عوامل ااریخی و فرهنگی مورد اهمیا .قارار مای

زیستی و فرهنگی مای باشاند کاه منجار باه ایجااد شابکه ای

گیرد ( )14در همین راستا منشور باورا باه منظاور حفاظا .از

منسجم از اعامالت میان جوامع محلی و نحوه برخورد آن ها باا

اماکن با اهمی .فرهنگی و همچنین مناظر فرهنگی اقاداماای را

محیط زیس .شان در طول زمان شده اس)12( .

انظیم نموده که اصمیم گیری بارای انتخاام شایوه حفااظتی

از این رو بایستی در مطالعات هر منظار فرهنگای باه  0مسالله

مناسب بستگی به موقعی .مکاان یاا منظار موجاود دارد و باه

کلیدی اوجه شود:

صورت مختصر در جدول  1آورده شده اس)15( .

 1پیوند منظر به فرهنگ با بیان روایات داستانی منظر از طریق
افسیر و قراا .آن
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جدول -4اقدامات حفاظتی در منشور بورا ()42
)Table 1- Conservation measures in the Burra Charter (15

عملکردها

روش ها
بدون اقدام

پرهیز ا ز هر گونه اقدام جب .مداخله به منظور حصول اطمینان از مدار :شرایط موجود منظر و ویژگی های آن

حفظ و نگه داری

حف و اثبی .مواد و مصال  ،شکل و یکپارچگی موجود منظر از طریق اقدامات ااخیری در راستای جلوگیری از
نابودی های بیش ار

مرمت

بازگرداندن ظاهر منظر به شکلی که در بیش ار دوره های ااریخی وجود داشته از طریق حذف الحاقات اضافی و
احیای مجدد مواد و مصالحی بر پایه ویژگی های نخستین آن

بازسازی

ساخ .دوباره منظر از طریق شناخ .ااریخچه محل و با معرفی مواد و مصال جدید

سازگاری

اصالح منظر در راستای آماده سازی آن برای اقدامات سازگار و بدون هر گونه اغییراای در باف .فرهنگی منظر

گردشگری پايدار
گردشگری ابزاری مبم در راساتای اباادل فرهنگای و حفاظا.

خواهد بود ،از بین نمی برد بلکه اسبیالت جدیاد و ساازگار باا

اس ،.در حالی که فرص .هاایی باه منظاور شاناخ .میارا و

محیط را با اوجه به اوان اجتماعی و محیطی میزبان ایجاد مای

فرهنگ جامعه برای جوامع میزبان و بازدیدکنندگان فراهم مای

کند .به هماین منظاور معیارهاایی بارای طراحای در راساتای

نماید ( )15در واقع گردشگری پایدار نوعی از اوسعه اس .کاه

گردشگری پایدار و نیز سنجش جذابی .ها و کیفی .کناونی و

عالوه بر سودآوری اقتصادی نه انباا مناابع فرهنگای و زیسا.

آینده منظر اعیین شده اسا .کاه در جادول  2قابال مشااهده

محیطی جامعه میزبان را که گردشگری در آینده بار آن اساتوار

اس)10( .

جدول  -2اصول طراحی در راستای گردشگری پايدار ()40
)Table 2- Design guidelines for sustainable tourism (16

معيارها
هويت

عملکردها
انعکاس عقاید و افکار انسان درباره طبیع .و ساکنان آن و برقراری اراباط میان سازندگان مکان های
گردشگری و استفاده کنندگان

انسجام وتنوع
ثبات و انعطاف پذيری
مجزا بودن و قابليت
دسترسی

جذم گردشگر از طریق ایجاد اجاربی متنوع و برقراری اراباط میان جاذبه های مختلف
ایجاد ان وع در فعالی .ها و ضرورت ایجاد الگوهای پایدار و در اعارض با یکدیگر
ایجاد اعادل میان طبیع .و اوقعات گردشگری از طریق:
 زون بندی یا پبنه بندی
 ایجاد بخش هایی مشابه طبیع .واقعی
 اجرای قوانینی خاص به ویژه در مناطق طبیعی آسیب پذیر

مديريت و توسعه پايدار منظر فرهنگی....

223

امامی این اقدامات بایستی در راستای حفا و اقویا .پویاایی

( ) 17و در طی برنامه ریزی هاای آاای در راساتای مادیری .و

طبیعاا .در برنامااه هااای گردشااگری و بااه منظااور مقاوماا .و

اوسعه پایدار بر طبق ارزش های موجود در منظر و به ویاژه باه

سازگاری هر چه بیش ار منظار در برابار فشاارهای محیطای و

منظور حفاظ .از آن ارزش ها عمال مای نمایاد بادین جبا.

فرهنگی باشد

جدول  3به منظور نمایش هر چاه بایش اار اهمیا .محوطاه

تحليل و ارزيابی منظر در راستای ادراک فضا

چشمه علی آورده شده اس.

سازمان میرا جبانی در راستای ارزیابی دقیق مناظر و ثب .آن
ها به عنوان مناظر فرهنگی 0 ،معیار فرهنگی و  4معیار طبیعای
را به عنوان شاخصه های اعیین کنناده آن معرفای مای نمایاد

جدول  -1ارزش های فرهنگی چشمه علی ری بر پايه معيارهای فرهنگی يونسکو
Table 3- Cultural values of Cheshmeh-Ali based on UNESCO cultural criteria

چشمه علی

انواع معيارهای فرهنگی

-

نبوغ خالق بشری
شاخص يک فرهنگ

معرف امدن سفال های قرمز با نقوش سیاه و همچنین شاخن فرهنگ روستانشینی
چشمه علی در  7888سال پیش و منشا شکل گیری شبر باستانی ری

تغيير مهم در ارزش های بشری

عالوه بر این که سند مبمی برای شناخ .جوامع پیش از شبرنشینی اس .و در شبکه
مبادالت اقتصادی-فرهنگی (جاده ابریشم) در فالت مرکزی ایران نقش مبمی ایفا می
کرده اس ،.نشان از روابط فرهنگی هنری مشتر :در آن زمان دارد

نوع معماری يا منظر الفیق اپه ای باستانی و چشمه ای مقدس با هنر دفاعی و قلعه سازی اشکانیان
اسکان سنتی بشر ،کاربری زمين و يا اعامل انسان با طبیع .از طریق ساخ .خانه هایی از جنس خش .و چینه در 7888
کاربری دريا سال پیش
ارتباط مستقيم با سنت های زنده ،سن .شستن قالی در آم چشمه در هنگامه مراسم نوروز باستانی
باورها و آثار هنری و ادبی جهان
محوطه چشمه علی به عل .قرارگیری در محاور اااریخی ری و

محوطه ااریخی به سبب داشاتن اطالعاات غنای دربااره فاالت

اراباط با دیگر عناصر ااریخی ری همچون برج طغرل و باغ مزار

مرکزی و معرف این حوزه مبم ااریخ ایران بسیار حاایز اهمیا.

ابن بابویه حاایز اهمیا .اسا .منظار کناونی آن از اراباطاات

اساا .هاار چنااد کااه بااه علاا .ناامااام ماناادن کاوشهااای

پیچیده و طوالنی میان انسان و محیط زیس .شکل یافتاه و در

باستانشناساای سااالهای گذشااته هنااوز از لحاااخ ااااریخی

ابتدا به عنوان سکونتگاهی در اطراف چشامه ایفاای نقاش مای

ناگفتههای زیادی دارد .از این رو شناخ .جامع آن باه ویاژه از

کرده اس .اوپوگرافی مناسب با ارکیبی ویژه از عناصر طبیعای

دیدگاه علمی به عنوان یک نیاز اولیه در ایان محوطاه احسااس

همچون کوه و چشمه به همراه عناصار اااریخی انساان سااخ.

می شود در حال حاضر محوطه طبیعای اااریخی چشامه علای

همچون باروی ری و کتیبه قاجاری در کنار یکادیگر باه عناوان

اوسط باف .مسکونی فرسوده و متراکمی محصور شده اس .کاه

هوی .منظر فرهنگی چشمه علی به خوبی قابل روی .اس .این

در آن حریم قانونی مناسب جب .ساخ .و ساز در عرصه هاای
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ااریخی رعای .نشده اسا .ایان امار عاالوه بار فاراهم نماودن

گرفته اس .همچنین از طرفی دیگر هجوم بافا .مساکونی باه

موجبات اخریب بستر ،سبب حسااس شادن محایط و افازایش

سوی محوطه منجر باه کااهش ظرفیا .آن در راساتای ایجااد

آسیب پذیری محوطه در اثر دیگر مداخالت انسانی شده اسا.

اناسب میان گردشگر ،اسبیالت گردشگری و آثار موجود شاده

از جمله این فعالی .ها به احدا و ایجاد دسترسی های ساواره

که این خود نیز محوطه را در معرض مخاطرات بیش ار از طرف

در عرصه ااریخی می اوان اشاره نماود کاه باا اخریاب قسام.

ساکنان و گردشگران قرار می دهد از این رو جدول  4با هادف

وسیعی از اپه باستانی و ابدیل آن به دو بخش شرقی و غربی به

شناخ .هر چه دقیق اری از محوطه ارایه شده اس .که اماامی

منظور سبول .دسترسی سااکنان شامالی باه محوطاه صاورت

اقدامات و راهکارهای اجرایی بر مبنای آن شکل خواهد گرف.

جدول  -1نقاط قوت و ضعف ،فرصت ها و تهديدات در منظر فرهنگی چشمه علی
Table 4- SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) of Cheshmeh-Ali

سنجش زمينه

محیط طبیعی

عوامل اقتصادی و
اجتماعی

قوت ها

ضعف ها

فرصت ها

 وجود انوعی از گیاهان
بااومی منطقااه شااامل:
اوت ،چنار ،نارون ،زبان
گنجشک و کاج ابران

 وجود پوشش گیااهی باه
صورت سطوحی پراکناده
و اعریف نشده

 ایجااد شاابکه ف ااای ساابز در
اراباااطی معنااادار بااا کاااربری
هاااای اااااریخی و فرهنگااای
محوطه

 اوپااوگرافی مناسااب بااا
ارکیبی ویژه از عناصار
طبیعی همچون کاوه و
چشمه به همراه عناصر
انسان ساخ .همچاون
بااااروی ری و کتیباااه
قاجاری

 پایین بودن اعداد افراد
خانوار

 وجود دیدهای مطلاوم
و اااااداوم بصااااری از
قسم .های جناوبی و
شرقی سای.
ساختار بصری

 وجود ارکیبی مناساب
از عناصر طبیعی و آثار
ااااااریخی در کنااااار
یکااادیگر باااه عناااوان
هوی .منظر فرهنگی

 عدم رعای .حریم مناسب
جب .ساخ .و ساز
 حساااس شاادن محاایط و
افزایش آسیب پذیری آن
در اثااار فعالیااا .هاااای
انسانی
 وجااود ساااختمان هااای
مترو :و فرسوده
 پایین بودن سط درآماد
و احصیالت ساکنان
 باال بودن میزان بیکاری
 فقدان امنی .به ویاژه در
شب

 اباادیل ف اااهای متاارو :و
بدون استفاده به ف ااهایی باا
فعالی .های مختلف از جملاه
کاربری های فرهنگی

 فقدان مکان های اعریاف
شده برای دیدزنی منظار
محوطه
 اغتشاش و آلودگی بصری
ناشی از پار :ااومبیل در
نقاط ارزشمند بصری

 آلودگی ناشای از زبالاه هاا و
فاضالم های خانگی

 روای .ااریخ در بستر طبیعای
بر جای مانده در این منطقه از
جمله پیادایش حیاات ،شاکل
گیری ری باستان ،بااروی ری
و کتیبه قاجاری
 مشارک .افراد محلی در سای.
بمنظور حفاظ ،.ایم نگبباانی
و فروش صنایع دستی

 فقدان انوع در فرم ،رنگ،
ارافاااع ،بافاا .و اشااکوم
بندی پوشش گیاهی
 وجود دیادهای باا درجاه
کیفی .پایین و نامناساب
از طرف غرم و باه ویاژه
شمال محوطه

تهديدات

 ایجاد ف اهایی بارای دیادزنی
به عناصار اااریخی و طبیعای
درون محوطه و همچنین دیاد
به نقاط با ارزش ااریخی شابر
ری همچون ارافاعات بای بای
شبربانو و برج طغرل

 احتمااال افاازایش ناهنجااار
جمعیاا .و نیاااز آن هااا بااه
مسکن

 احتمال افزایش آلودگی های
صااوای و بصااری بااه علاا.
گسااترش جاااده در امتااداد
سای .و ناشی از اردد وسایل
نقلیه به ویژه از نوع سانگین
آن
 احتمااال افاازایش آلااودگی
بصااری ناشاای از ساااخ .و
سااازهای خااارج از کنتاارل و
ایجاد منظر و دید ناامطلوم
در پس زمینه سای.
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 نااامطلوم بااودن کیفیاا.
های بصری دسترسی
 وجااود ساااختمان هااای
مساااکونی ناهنجاااار باااا
فقدان هر گونه هماهنگی
الزم از لحاخ فارم ،رناگ،
بافااا .و ارافااااع منظااار
فرهنگی-ااریخی مجاور
 وجااااود سااااازه هااااای
ناهماهناااگ باااا منظااار
همچون کیوسک نیاروی
انتظامی
 فقاادان دیااد و دسترساای
مساااتقیم باااه محوطاااه
ااریخی از محور اصلی
 کمبااود مراکااز و فعالیاا.
های آموزشی و فرهنگی
 فقدان اسابیالت الزم در
کنار جاذبه های طبیعای،
ااریخی و فرهنگی
 فقدان مکان های مناسب
جب .مکث و اوقف کوااه
و بلند مدت
 کمبود ساختارهای کمای
و کیفی حمل و نقل

اسااااااااابیالت
گردشااااااگری و
دسترسی

 انبا اسبیالت موجاود
در محوطه:
اجبیزات ورزشی
زمین بازی کود:
سرویس ببداشتی

 نادرس .بودن نظام شبکه
های دسترسی
 فقاادان مساایرهای پیاااده
مشاااخن و جداگاناااه از
معااابر سااواره و خطاارات
ناشی از آن
 ورود سواره در ساای .ااا
مجاااورت آثااار طبیعاای و
ااریخی
 فقاادان پارکینااگ اعریااف
شده
 فقدان ورودی های اعریف
شده
 فقدان محل های اقاامتی
برای اوریس.
 پااایین بااودن ظرفیاا .و
گنجااایش محوطااه باارای
ح اااور اعاااداد زیااااد
گردشگر

 ببره گیری از الفیق و ارکیاب
مناااظر طبیعاای ،ااااریخی و
فرهنگی به عنوان جاذبه هاای
گردشگری
 پتانسیل برای ابدیل شدن باه
یکاای از نقاااط مباام از لحاااخ
فرهنگی و ااریخی با اوجه باه
قاادم .آن در صااورت احیااای
گردشگری
 افاازایش سااط فعالیاا .هااای
فرهنگی اوقات فراغ.
 باال بردن اجربه گردشگران
 افزایش اورهای گردشگری در
سااطوح سااازگار بااا محاایط
زیسااا ،.اااااریخ و فرهناااگ
مردمان آن
 ایجاااد انااوع و گسااترش در
محصوالت گردشگری از جمله
صنایع دستی
 ایجاد پتانسیل های اقتصاادی
و سرمایه گذاری
 ایجاد دسترسای هاای جدیاد
سواره و پیاده
 سااامان دهاای سیسااتم راه و
نظام حمل و نقل

 احتماااال ابدیاااد ارافیاااک
خااودرو باارای ایمناای عااابر
پیاده
 احتمال اخریب آثاار اوساط
بازدیدکنندگان
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 فقاادان سیسااتم نظااارای
کارآمد برای جلاوگیری از
ساخ .و سازها

حفاظ.

 وجااود کیفیاا .هااای
بصری در الفیق محیط
طبیعی و ااریخی و نیز
لزوم حفاظ .از آن ها
 وجااود آثااار باسااتانی و
ااااااریخی ماااادفون و
ضرورت حفاظا .از آن
ها اا زمان اکتشاف

 عدم اشاویق و مشاارک.
دادن مردم محلی در امار
حفاظ.
 عدم هر گونه حفاظا .از
آثار ااریخی و طبیعای از
طریااق مجاااری قااانونی،
مردم محلی و گردشگران
 عدم هر گوناه آماوزش و
اطالعات در امر حفاظا.
از محاایط زیساا ،.آثااار
فرهنگی و ااریخی

 حمایاا .و حفاظاا .از محاایط
زیس .طبیعی ،انوع زیستی و
فرهنگی و نیز میرا بر جاای
مانده از گذشاتگان باه عناوان
یک نیاز اولیه

 احتمال آسایب رسایدن باه
آثار اوسط بازدیدکنندگان و
مردم محلی به ویاژه بااروی
ری
 احتمال صادمه رسایدن باه
آثار اوساط عوامال طبیعای
همچااون باااد ،باااران ،ساایل،
گرما و سرما

 اعتبااار و بودجااه ناکااافی
اختصااااص یافتاااه باااه
حفاظ.
 احتمال به سارق .رفاتن
اشیای باستانی مدفون

مديريت
همواره مناظر در حال اغییرند و به دلیل ایان کاه اغییارات در

منظر را حف می کند بزرگ ارین مسلله و چالش در مادیری.

منظر اجتنام ناپذیر و بخشی از دوره طبیعای در هار رویادادی

مناظر فرهنگی ادغام میرا فرهنگی و نیازهای بازدیدکننادگان

اس ،.ااخاذ هر نوع رویکردی باه منظاور متوقاف سااختن ایان

به گونه ای جذام اس .در حالی که در همان زمان نیز بایساتی

اغییرات همان اندازه اشتباه اس .که انتظار برود هر چیز قدیمی

از ارزش ها و میرا فرهنگی آن حفاظ .نمود ( )28که این امر

حف شود ( )10و از آن جا که هدف از مدیری ،.حف کیفیا.

با ایجاد اناسب میان میازان گردشاگر و ظرفیا .قابال احمال

منظر اس ،.نه انبا سبب اوقف منظر در زمان نمی شاود ،بلکاه

محوطه و همچنین استفاده از مشارک .جوامع محلی به عناوان

اجازه می دهد فرایند اغییر به صاورت مساتمر در صاورای کاه

قسمتی از راهبردی پایدار در حال اوسعه امکان پذیر می باشاد

منجر به از بین رفتن شواهد قبل ار از فعالی .نشود اداماه یاباد

ابزارهای مدیریتی در مناظر فرهنگی متشکل از اوسعه ،کنترل و

( )11بنابراین مدیری .منظر فرهنگی همچون ابزاری عاالوه بار

اراباطات اس )14( .که در جدول  5با ایجاد اوازن میان امامی

نگه داری و حف مناظر و آثار فرهنگای و اااریخی همزماان باا

نیازهای موجود ،منجار باه حفاظا .و بباره بارداری پایادار از

ایجاد امکانات کافی به منظور اساتفاده گردشاگران یکپاارچگی

محوطه می شوند

مديريت و توسعه پايدار منظر فرهنگی....
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جدول  -2راهکارهای مديريتی در محوطه چشمه علی ری
Table 5- Management solutions in Cheshmeh-Ali

ابزار
مديريتی

راهکارها

فعاليت ها

 ای جاد انوع در فعالی .ها و عملکردهای گردشگری مورد نیاز مردم شامل کافه اریا ،سرویس ببداشتی ،پارکینگ،
ف ای سبز در ارکیبی هماهنگ با جذابی .های موجود در منظر
امکانات خدماای و
رفاهی

 طراحی مبلمان هماهنگ با هوی .و ارزش های برجسته محوطه
 ایجاد ف اهای مکث و حرک .با انوع در دسترسی به آن ها
 طراحی مسیرهای پیاده با امکان اماشای بیش ار جذابی .های محوطه
 ایجاد پایگاه های دوچرخه سواری و ارایه امکانات برای آن ها
 طراحی در راستای اصالح باف .فرسوده
 محدود نمودن دسترسی وسایل نقلیه مواوری در عرصه ااریخی سای.
 حذف جاده از درون حریم ااریخی

اوسعه

دسترسی

 بببود دسترسی به محوطه و درون آن برای امام بازدیدکنندگان با هر سن و اوان فیزیکی
 ایجاد انوع در مسیرهای حرکتی با رعای .ارایبات دسترسی
 اوسعه شبکه دسترسی در جب .ااصال به باف .مسکونی
 امکان ببره گیری بازدیدکنندگان از افسیر متون و اشکال بر روی اابلوهای راهنما
 ایجاد ف اهای آموزشی و فرهنگی هماهنگ با بستر طبیعی ،فرهنگی و ااریخی محوطه

خدمات پیشرفته

 ایجاد موزه های روباز محلی ،اراس های فرهنگی و ف اهای نمایشگاهی برای معرفی ارزش های فرهنگی و
ااریخی محوطه
 باززندهسازی خاطرات و روایات فرهنگی و ااریخی محوطه شکلگیری ری باستان ،باروی ری و کتیبه فتحعلیشاه
 ایجاد المان ها و یادمان های معرف ارزش محوطه
 اجرای نمایش های آیینی و احیای مراسم های خاص همچون قالی شویی در آم چشمه

حریم ها و مرزها

 با استفاده از ابزار نامحسوسی همچون اغییر کفپوش ،کاش .درختان و نیز دیوارهای کوااه گیاهی
 حفاظ .از محیط طبیعی:
 oحف و بببود پوشش گیاهی بومی موجود
 oاقوی .هوی .طبیعی سای.

کنترل

قوانین و ضواط


o
o
o
o

حفاظ .از ویژگی های برجسته سای .از طریق حفاظ .از بقایای فیزیکی در راستای اجدید هوی .آن:
ایجاد اعامل و همکاری میان مردم محلی و محوطه
بببود حفاظ .و افسیرات کلیدی از آثار ااریخی
وضع قوانین در جب .کنترل و جلوگیری از اجاوز و گسترش سازه های مسکونی به حریم و عرصه ااریخی سای.
کاهش فشار ناشی از ورود گردشگران بیشتر از ظرفی .احمل محوطه ااریخی و کاستن از سرع .اخریب باال با
ایجاد جاذبه های گردشگری متنوع و هدای .بازدیدکنندگان به نقاط اطراف
استفاده از نرده و حفاخ برای کنترل موجودی و امنی .آثار در نقاط ضروری


o
o
o
o

حف روابط میان آثار ااریخی و ایجاد یکپارچگی اکولوژیکی ،فرهنگی و ااریخی در منظر:
حفاظ .از آثار و مناظر طبیعی و ااریخی با اوجه به معیارهای ملی و جبانی
استفاد ه از مصال بومی به منظور ایجاد سازه های هماهنگ با محیط طبیعی و فرهنگی محوطه
حذف آن قسم .از خیابان که درون عرصه ااریخی سای .قرار گرفته
حذف پارکینگ فعلی و انتقال آن به مکانی دیگر به دور از آثار ااریخی


o
o
o

بببود شخصی .بصری منظر:
حفاظ .از دیدهای مبم ،باز و دارای ارزش بصری
به حداقل رساندن آلودگی های نوری موجود
حذف عناصر و کاربری های نامناسب و ایجاد عناصر و کاربری های سازگار با محیط طبیعی ،فرهنگی و ااریخی
موجود در حریم ااریخی سای.

o

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه
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امنی.

افزایش آگاهی ها

باورساد و همکار

 استفاده از افراد محلی به عنوان ایم نگببانی
 اامین حداقل امکانات در جب .امنی .مانند نورپردازی (به ویژه نورپردازی عناصر ااریخی و طبیعی)
 باالبردن آگاهی در بازدیدکنندگان و جوامع محلی از ارزش های خاص و برجسته محوطه از طریق بازدیدها،
گفتگوها و کارگاه های آموزشی در محوطه
 فعالی .های آموزشی در مدارس و دانشگاه ها
 استفاده از رسانه های آموزشی

اراباطات

فعالی .های
جانبی علمی

 برگزاری کارگاه ها و کنفرانس ها
 برقراری اراباط با دیگر میرا های فرهنگی و ااریخی موجود در شبر ری
 استفاده از صنایع دستی و محصوالت محلی

مشارک .های
مردمی

 مشارک .دادن جوامع محلی و بازدیدکنندگان در امامی رویدادهای محوطه
 کمک به فعالی .های فرهنگی و هنری جامعه محلی در راستای انعکاس ارزش های محوطه در چارچوم
افسیری

بحث و نتيجه گيری
احلیل های حاضر نشان می دهد که با استفاده از یک سیساتم

دستورالعمل های مدیریتی قابل استفاده در محوطه چشمه علی

مدیریتی پویا و از طریق بکارگیری صحی هر یک از مراحال آن

را با الفیق همزمان سه ابزار مبم اوسعه ،کنترل و اراباطات پایه

می اوان کمکی ارزنده در احیای یک منظار فرهنگای نماود از

ریزی نمود در این راستا ابازار اوساعه نقاش مبمای در فاراهم

این رو با در نظر گرفتن رویکردهایی بیاان شاده در طاول ایان

نمودن امکانات گردشگری ،ابازار کنتارل عباده دار حفاظا .از

پژوهش ،می اوان یک روند منظم در راستای مادیری .محوطاه

محوطه و ابزار اراباطات نقش قابل ااوجبی در ایجااد اعاامالت

چشمه علی ری پیش بینی و طرح ریزی نمود که این روناد باه

چند جانبه میان گردشاگران ،ماردم محلای و محوطاه خواهاد

ارایب شامل مطالعات اولیه باستان شناسای و اااریخی ،اعیاین

داش .و این در حالی اس .که امامی این ابزارها بارای رسایدن

ارزش های فرهنگی-ااریخی ،احلیل پتانسایل هاا و محادودی.

به چند هدف کلی فعال نمودن مفاهیم نمادین و معنوی منظر و

های محوطاه و در نبایا .اعیاین مادیری .گزیناه هاا و اراااه

نیز بببود جنبه هاای اقتصاادی ماردم محلای و گردشاگری در

راهکارهای مدیریتی می باشد از آن جایی که ایان محوطاه در

محوطه وضع می شوند که عالوه بر جلوگیری نمودن از اوساعه

نزدیکی شبر ابران واقع شده از اهمیتی خاص برخوردار اس .و

هر چه بیشتر مداخالت و ابدیدات بالقوه و کنونی  ،ضامن حف

از این ویژگی به عناوان ابازاری بارای اوساعه هار چاه بیشاتر

اصال .و سالم .منظر و آثار ااریخی خواهد بود کاه در نتیجاه

اقتصادی و گردشگری در محوطه می اوان استفاده نمود اما باا

مدیری .و اوسعه پایدار از طریاق عوامال ذکار شاده عاالوه بار

این وجود ایان محوطاه باا یکساری محادودی .هاای اساسای

پایداری اقتصادی ،اجتماعی و زیس .محیطی در محوطه ،منجر

روبروس .که سبب افزایش روند اخریب بیش از پیش آن شاده

به اداوم حیات طبیعی آن و انتقال ایان موهبا .ارزشامند باه

اس .که از آن جمله می اوان به عدم رعای .حریم قانونی جب.

نسل های آینده می گردد

ساخ .و سازها اوسط مردم محلی اشااره نماود کاه عاالوه بار
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