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با رویکرد زمین سایت های باستان شناسی واجد آثار تاریخی در زیرِ بازآفرینی

 (نمونه موردی هگمتانه)معماری پایدار

 
 
 

 فاطمه رجبی
 عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور

F.rajabi.a@gmail.com 

 
 

 :چکیده

به سهم قابل توجهي از امر پژوهش را همواره و  استحوزه شهری  در تامل سایت های تاریخي از موضوعات قابل بازآفریني

 باتوجه بهتوسعه پایدار سایت ها اعم از توسعه اجتماعي و زیست محيطي لزوم همگامي بازآفریني با  .مي دهدخود اختصاص 

همان مطرح شده توسعه پایدار  اصول از سویي نباید فراموش کرد که. موردی ضرورت تام داردنمونه های تجارب  بازخورد

زیبایي شناختي و  ماری اسالمي در سه حوزه عملکردی،است که از دیرباز تحت عنوان مع معماری سنتي ایران مولفه های

 .یافته اند نومعنایي شناخته شده و اینک با نام های توسعه پایدار ظاهری 

در ميان محوطه هایي از نمونه ایست که ، ویژگي های خاص و منحصر به فرد و در همدان با قدمتي دیرینه هگمتانهسایت 

 ارزشمند بودن آثار ادارعليرغم این محوطه  .که تاکنون بدان پرداخته نشده است طلب مي کندنگاه متفاوتي را این دست، 

معذلک . مخاطب عام را دارا نمي باشدافزایش جذب و امکانات الزم جهت  اقبال گردشگران،زمين و نيز  در سطح و زیرِ

را به قطب  در شهر، آن محوطهاین نگارنده با توجه به زمينه تخصص خود در نظر دارد با بهره گيری از موقعيت مرکزی 

با  نموده و با تمرکز کاربری های متجانس و حفظ ارزش های محوطه، یک پارک باستان شناسي بدل منطقهگردشگری 

 . جهت برقراری ارتباط با مخاطب عام و خاص ایجاد نماید مولفه های پایداری اجتماعي و زیست محيطي

ضاهای شهری به استخراج ف یداریِدر این مقاله که مبتني بر مطالعه اسنادی است در ابتدا با مرور ادبيات موجود در حوزه پا

جهت سياست های اجرایي  ،ئ تحليل انها و در ادامه پس از شناخت ویژگي های سایتمربوطه پرداخته  مولفه های

و در پایان نقشه طرح راهبردی در دو  گرددتدوین مي ، براساس اصول معماری پایدار مطرح شده شاخه پنجبازآفریني در 

  .ارائه مي شودفاز کوتاه مدت و بلند مدت 
 

 ، هگمتانهبازآفرینيتاریخي،  زیست محيطي، محوطه، توسعه پایدار: واژگان کلیدی
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 مقدمه-1

عنوان سایتي ویژه در شهر همدان شناخته ه زمين ب محوطه تاریخي هگمتانه با وسعت زیاد و بقایای ارزشمند در سطح و زیرِ

پتانسيل باالیي جهت جذب گردشگر دارد و همانند بسياری از محوطه های تاریخي دیگر باوجود آنکه  محوطهاین . مي شود

مورد بي  ،اعم از پژوهش و آموزش محسوب مي شود و زیست محيطيبستر مناسبي برای فعاليت های باستان شناسي 

مضاعف شدتي فته است و در چند سال اخير با مداخالت و برنامه ریزی های نه چندان کارشناسانه توجهي مسئولين قرار گر

با  در قالب یک پارک باستان شناسيبعد از مطالعات دقيق کارشناسانه، این محوطه وسيع  بازآفریني بنابراین .است یافته

 یشهرو حيات تحت نظارت یک مدیریت منسجم و یکپارچه عالوه بر آنکه بر پویایي و  پایدار ویژگي های زیست محيط

ذب مي تواند به عنوان نمونه ای نادر در جهت ج ،همدان باالخص بخش مرکزی و قلب تپنده همدان تاثيرگذار خواهد بود

حفظ  جهت حفاظت و مرمتتوجه دقيق به منشورهای ، این طرحدر الزم بذکر است که  .مخاطبان عام و خاص تلقي شود

ضرورت یک مجموعه پایدار برای تحقق اصالت و یکپارچگي و حفاظت توامان آثار باستاني و منظر طبيعي فرهنگي مجموعه 

 .دارد

 : موضوعپیشینه  1-1

آثوار   بوازآفریني  مووردنظر یعنوي   موضوعبر  با توجه به تحقيقاتي که توسط نگارنده صورت گرفته شده است تاکنون با تمرکزِ

بجز محوطه باسوتاني کنوار مسوجد     ،صورت نپذیرفته است کارشناسانه ایاقدام با رویکرد پایداری ارزشمند تاریخي زیرِزمين 

از هم از جهوت وسوعت و هوم    جنس آثار از نوع اشيا تاریخي مي باشد و با سایت هگمتانه  ،کبود در تبریز که درآن نمونه هم

وجود دارد کوه در اداموه بوه آنهوا      يمشابه گزینه هایاما در ميان نمونه های خارجي  .تفاوت چشمگيری داردنوع آثار جهت 

  .اشاره خواهد شد

 :روش تحقیق  1-2

تحليلي و با اتکا بر مطالعات کتابخانه ای و ميداني در محل، در چهار مرحله شناخت،  -این پژوهش برپایه روش توصيفي

در زمينه شناخت از اسناد و متون تاریخي، آثار مباني نظری، تحليل و توان سنجي و نهایتا طراحي صورت پذیرفته است؛ 

هژبری استفاده شده است؛ تحليل مکتوب پژوهشگران  و مشاهدات ميداني متخصصين باستان شناسي بویژه جناب آقای 

آنچه به عنوان نتيجه  توسعه پایدار،و سپس با رویکرد  گرفتهصورت  توسط نگارنده داده ها در ادامه براساس جداول سوات

حاصل تجربه علمي و عملي نگارنده در نمونه های مشابه ملي و خارجي مي باشد؛ تا از این رهاورد  شدهدر پایان کار ارائه 

 .هموار اینگونه مداخالت با توجه توامان برنامه ریزی و طراحي هموارتر گرددمسير نا

 :ادبیات موضوع 1-3

قائل است و ویژه ای ن احترام آمعماری پایدار نوعي معماری است که به طور عام برای زندگي و موجودیت  :توسعه پایدار

شاخص های کيفي طراحي پایدار . دهد ها مورد توجه قرار مي جنبهدر مقياس آنتروپولوژی بلکه در کليه  ي را نه فقطزندگ

اگر عدم رعایت آنها یعني صورت زیبایي و معنا در طراحي مي شود و در ،ميان عملکرد ي همه جانبهموجب ایجاد ارتباط

 تحکم نباشد، اگر در ساخت به قدر کافي مسنبودهاز نظر اقتصادی پایدار  طراحي آنگاهرا پاسخگو نباشد  یطراحي عملکرد

لذا در یک  .نيستو اگر کاربران ازآن لذت نبرند از نظر اجتماعي پایدار  نخواهد بوداز نظر زیست محيطي پایدار  آنگاه
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اقتصادی به قدر مصرف انرژی و تاثير محيطي ساختمان ها اهميت داده شود  -اجتماعي طراحي پایدار بایستي به پایداریِ

 .(53: 5831، ضرغامي)

 :ویژگی ها و اصول رویکرد پایدارمدار 1-3-1

ی طوف داشته و مطالعات و دیدگاه هاشاخص یک توسعه پایدار همواره توجه بسياری از محققين را به خود معویژگي های 

 :ها اشاره خواهد شددر این زمينه وجود دارد که در زیر به شاخص ترین آنزیادی 

 : ایدار با ویژگي های زیر را تعریف مي کندفضای شهری را در کتاب طراحي شهری پ براند فری

شهر از نظر بصری و عملکردی محيطي سامان یافته و با نظم و عاری از آلودگي، سروصدا،  :یمنی امنیت و حفاظتا

 .تصادفات و بزهکاری باشد

 .شهر باید به فرد کمک کند تا جزئي از جمع بوده و حس تعلق به مکان داشته باشند :حس تعلق 

هني مناسب و شهرت و اعتبار خوبي بوده و به مردم حس اعتماد، ضای شهری مناسب باید دارای تصور ذف :و منزلت اعتماد

 .قدرت و شان و منزلت دهد

 نظر زیبایي شناسي مطبوع و از جهت کالبدی قابل تصور باشد فضا از :زیبایی شناسی 

  .باشدمحيطي با کاربری های مخلوط با تمرکز بيشتر در اطراف مراکز حمل و نقل عمومي شهر  :عملکردیاختالط 

 .است به معنای کاهش یا حذف طبقه بندی های اجتماعي و مکاني :اختالط اجتماعی

در کتاب ساخت شهرهای مردم پسند انعطاف پذیری، تنوع، قابليت دسترسي، خوانایي و محافظت را  فرانسیس تیبالدز

 .ویژگي های یک محيط شهری موفق ذکر ميکند

 .در این رابطه اشاره مي کندلذت  کيفيات بصری مکان، حمایت، آسایش و ،نيز به ویژگي های تنوع مکان لینچ و هاک

اندیشمندان ایراني در این زمينه همگي زیرمجموعه ای از همين شاخصه های ذکرشده مي  الزم به ذکر است که اشارات

 .پاکزاد تعين فضایي، سرزندگي و انعطاف پذیری را شاخصه طراحي پایدار شهری مي داندعنوان نمونه باشد به 

 هگمتانه های محوطه شناخت ارزش  -2
توسط سه  این محوطه. تشکيل شده استاصلي از سه بخش  هکتار 83نزدیک به  با مساحتمحوطه تاریخي هگمتانه 

در  و  ار علویان از یکدیگر جدا شدهو بلو( نسبت به ميدان اکباتان)اکباتان شمالي و جنوبي  های خيابان شهری یعني خيابان

های  خيابانخيابان اکباتان یکي از الزم به یادآوری است که . دان اکباتان قرار گرفته استمينيز محل تقاطع آنها 

  .از ميان بافت قدیمي شهر کشيده شد 5831ایست که به دنبال اجرای طرح حلقوی شهر همدان در سال  گانه شش

 های اداری، موزه، ساختمان های مجموعه ساختمان( ها ترانشه)ها  کارگاه عالوه بردر محوطه تاریخي هگمتانه  عوارض کالبدی

. ز ارزش های تاریخي محوطه را تشکيل مي دهندبخشي ا مي باشند که م ارامنهه کليساهای تاریخي و حماخدماتي، مجموع

جهت بازدید به روی عموم  و فقط این بخش داردها در بزرگترین بخش تپه در قسمت شرقي خيابان اکباتان قرار اکثر ترانشه

 :ساختار کالبدی محوطه مشخص شده است (5تصویر)در نقشه زیر. (5833،زارعي)باز است
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که در اینصورت است تنها  مي شود واین ارزش ها شناسایي ظ های بافت و چرایي حف ابتدا ارزش پایدار، به منظور مداخله

و در ادامه در زیر به اختصار ارزش های سایت هگمتانه بررسي . را تضمين و ارتقا بخشيد این مداخلهيت تداوم و کيف ميتوان

 :جدولي به اختصار نگاشته مي شود درن ویژگي های آ

 ارزش تاریخی 

های جدید قدمتش  شده، متعلق به دوران ماد باشد و چه براساس یافته محوطه هگمتانه چه آنچنان که در گذشته تصور مي

های تاریخ ایراني را یادآوری مي  های فراواني است که ریشه یادگاری از گذشته، حاوی ارزشعنوان  به دوران اشکاني برسد، به

های مختلف، چگونگي آغاز و تحوالت تمدني که امروزه از پس  جا مانده از دوره مشاهده این محوطه در کنار سایر آثار به. کند

 . ها به ما رسيده را مشخص کند قرن

 فرد بودن ارزش منحصربه 

بواسطه گذشت ساليان و « فردی منحصربه»و « اصالت»های جانبي دیگری از قبيل  توان ارزش ه بر ارزش تاریخي، ميعالو

(نگارنده)ساختار فضایی محوطه هگمتانه -1تصویر  
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تر باشد، منحصر به فردی  بدیهي است هرچه اثری قدیمي. قابل شناسایي است محوطهگذشتگان بر روی  پایماندن رد  باقي

 .آن بيشتر و بالطبع ارزشمندی آن باالتر است

و نيز ادوار اسالمي ( ماد، هخامنشي، پارت و ساساني)شناختي تاریخ ایران  های باستان ه باستاني هگمتانه یادماندر محوط

احتمال زیاد )شناختي مربوط به معماری شهری دوران تاریخي  که اکثر این آثار باستان گرفتهقرار ..( دوره آل بویه و )

در نوع ای است که  بيش از همه در سيستم معماری و شهرسازی پيشرفته فردی این مجموعه، منحصربه. ایران است( اشکاني

 (.پایگاه ميراث فرهنگي هگمتانه)هنرمند مي باشدخود شاهکار و زائيده نبوغ و ذهن خالق 

 ارزش معماری و شهرسازی 

صار و ارگ شهر ح)تنيده از معماری شهری شامل برج و باروها  ای متراکم و درهم محوطه هگمتانه دربرگيرنده مجموعه

، سيستم تأسيسات آبرساني پيشرفته، مسيرها (هيپودامين یوناني)نظير شطرنجي  فرد و کم ، فضاهای معماری منحصربه(قدیم

 .(31: 5831،رشيدبيگي)باشد گاهي مي های سکونت و معابر و مجموعه

های خام  که متشکل از انواع خشتفرد محوطه باستاني هگمتانه نوع معماری شهری دوران اشکاني است  ویژگي منحصربه

هایي از آن در کارگاه مرکزی، شرقي، شمالي و جنوبي ردیابي شده  بزرگ با ابعاد مختلف و آجرهای پخته است و بخش

 . (51 :5833 ،زارعي)است

ر به یک پيشخوان و تاالر مرکزی د آنورودی هر واحد  که است ي تشکيل شدهشکل های مربع از ساختمان ،این مجموعه

. اند صورت قرینه پياده شده این بناها در دو ردیف موازی و پشت به یکدیگر به. شود وسط و سه اتاق جانبي در دوسو ختم مي

 . غربي ایجاد شده است جنوب-شرقي بين هر دو ردیف بناهای ساخته شده، معابری به عرض در جهت شمال

های عظيم  دارای برج وطه کشف گردیده که در فواصل معيننيز در محبر فضاهای معماری شهری، حصار عظيم شهر  عالوه

 .(53 :5833 ،زارعي)گرفته است بوده و شهر هگمتانه را دربر مي

 ارزش آموزشی 

. توانند از آن بياموزند های مختلف مي جنبه دریک محوطه باستاني بيش از هر چيز، کارگاهي آموزشي است که مخاطبين 

های خود رازهای نهفته در دل آن را آشکار  شناسان است تا با کاوش باستان برایدر درجه اول محوطه باستاني، کارگاهي 

گاهي تر، یک محوطه باستاني، کار عالوه بر این و در سطحي پایين. های دور بپردازند و به تکميل دانش خود از زمان نموده

این محوطه جهت بازدیدکنندگان نيز . دانشجویان این رشته است برایشناسي و کاوش  های باستان جهت آزمودن انواع روش

بهترین کيفيت آموزش  ،در فضا با بخشي از تاریخ به صورت عملي با قرارگرفتن چراکه آشنایي جنبه آموزشي باالیي دارد؛

 (.551 :5833،هگمتانه پایگاه ميراث فرهنگي و گردشگری)مي باشد

 ارزش عملکردی 

. ای است محوطه باستاني هگمتانه تقریباً در مرکز شهر امروزی همدان واقع شده است و از این جهت دارای جایگاه ویژه

مراکز شهرها هميشه قلب تپنده آنها محسوب مي شوند و با تنوع عملکردی خود مي توانند اقشار مختلف را به خود جذب 

این جهت قرارگيری تپه باستاني هگمتانه در نقطه مرکزی شهر در عين حال که امتيازی برای آن محوطه  از. نمایند

این مسئوليت جوابگوی انتظار پویایي مرکز شهر بوده که الزم . بخشد شود، مسئوليتي به آن در قبال شهر مي محسوب مي
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 (.11 :5833 ،زارعي)شود است با ایفای صحيح نقش عملکردی اعاده

 ارزش اقتصادی 

این موضوع نه تنها برای خود محوطه بلکه برای . ترین ارزش اقتصادی محوطه باستاني هگمتانه، جذب گردشگران است مهم

 .داشته باشدتواند درآمدزایي  مياز طریق گردشگر خارجي شهر همدان و در مقياس بزرگتر برای کشور نيز 
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 محدوده عرصه قوت ضعف فرصت تهدید

شده با آثار سوء  تخریب آثار یافت -

عوامل اقليمي در پي ضعف 

 های محافظتي پوشش

تخریب آثار ارزشمند موجود در موزه  -

 فضای باز هگمتانه

سنگين رساني عمليات عمراني  آسيب -

 در مجموعه به آثار باستاني

ایجاد مشکل در ادامه عمليات کاوش  -

وسيله اقدامات  ها به و گسترش ترانشه

 گرفته در اطراف آنها  عمراني صورت

رساني به  امکان سقوط پرچم و آسيب -

 آثار 

فرد  های منحصربه معرفي ویژگي -

شده به متخصصين و  کالبدی یافت

 گردشگران

اوش و ادامه انجام عمليات ک -

دستيابي به کشفيات بيشتر در مورد 

 فرد این محوطه منحصربه

طراحي مناسب عوارض کالبدی مورد  -

های  نياز مجموعه متناسب با ویژگي

آن و با کمترین تعرض به محوطه 

باستاني مبتني بر مطالعه و بررسي 

 کارشناسي

 های نامناسب استفاده از پوشش -

عدم تعریف مسير درون یا اطراف  -

 ها جهت بازدید ترانشه

کيفيت پایين مسير بازدید ترانشه  -

 مرکزی

انجام عمليات عمراني سنگين جهت  -

ساخت پارکينگ، ایجاد مسيرهای 

ها بدون  گردشگری و ساماندهي کارگاه

های محوطه باستاني و  توجه به ویژگي

 های الزم  انجام بررسي

فرد سنگي و  قراردادن آثار منحصربه -

در معرض آسيب  سفالي در فضای باز

 عوامل اقليمي

کمبود مبلمان شهری در محوطه و  -

 توزیع نامتناسب آنها 

عدم طراحي وکيفيت نامناسب مبلمان  -

 شهری

نصب پرچم عظيم و نامتناسب در  -

 محوطه باستاني

 
 
 
 
 

های قدیمي دوره  استفاده از ساختمان -

با فرم ساده، مصالح متناسب )پهلوی 

ی اداری عنوان فضاها به( و ارتفاع کم

 و خدماتي مجموعه

مجموعه )قرارگيری بناهای تاریخي  -

 ( کليساها

های مختلف حاوی  وجود ترانشه -

 ری های معما یافته

 نظام کالبدی

(نگارنده)ویژگی های محوطه تاریخی هگمتانه -1جدول  
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 محدوده عرصه قوت ضعف فرصت تهدید

رساني مسيرهای ساخته شده  آسيب -

به آثار باستاني واقع در زیر آنها و 

ایجاد مانع جهت گسترش عمليات 

 کاوش  

ها و برقراری ارتباط  افزایش ورودی -

 با بافت اطراف

کردن ورودی جنوبي محوطه با  فعال -

 استقرار خدمات مورد نياز در کنار آن

طراحي مسيرهای گردشگری مناسب  -

استفاده از مصالح و اجرای آنها با 

 پذیر موقت وبرگشت

قرارگيری ورودی درون ميدان اکباتان  -

 در نقطه نسبتاً کور شهری

نشدن مسيرهای دسترسي  طراحي -

دروني محوطه و مشخص نبودن مسير 

 (تداخل مسيرها)رفت و برگشت بازدید 

یابي نامناسب و عبور مسيرها از  مکان -

 های دارای آثار روی محوطه

دروني با عمليات اجرای مسيرهای  -

 عمراني سنگين

وجود تنها یک ورودی در مجموعه و  -

 عدم ارتباط محوطه با بافت اطراف

عدم ساماندهي پارکينگ، مشخص  -

 ...کردن محل توقف خودروها، سایبان و

 

قرارگيری مجموعه در مرکز شهر با  -

 امکان دسترسي مناسب 

ایجاد مسير گردشگری بين نقاط  -

 عطف محوطه

 ر ضلع جنوبي محوطهایجاد ورودی د -

ایجاد پارکينگ با ظرفيت مناسب در  -

 نظام حرکت و دسترسی کنار ورودی محوطه

 

 رساني گياهان مزاحم به آثار آسيب -

رساني برافروختن آتش به  آسيب -

 محوطه باستاني و آثار آن 

کاشت گياهان متناسب با اقليم  -

منطقه در جهت تبدیل محوطه 

 باستان شناسي به پارک

های متنوع گياهان مزاحم  گونهرویش  -

در پهنه عرصه، روی مسيرها و حتي 

 ها و روی آثار درون کارگاه

استفاده از روش سوزاندن گياهان  -

بردن آنها و ایجاد منظر  منظور ازبين به

 

 
 زیست محیطی

 (نگارنده)ویژگی های محوطه تاریخی هگمتانه -1ادامه جدول
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 نامناسب در محوطه 

 

های اوليه در باب  زني اصرار بر گمانه -

شهر مادی هگمتانه و مقاومت دربرابر 

 های جدید یافته

دستيابي به راز نامکشوف شهر  -

 باستاني هگمتانه

 نبودندورهتاریخیشهرباستانیمشخص -



 

وویژگی - باستانی محوطه منحصر های
 تاریخیتعلقمحوطهبهششدوره

با - شطرنجی باستانی شهر کشف
 فردهایمعماریمنحصربهویژگی


 

 تاریخی -فرهنگی

 محدوده عرصه قوت ضعف فرصت تهدید

رساني مناسب با  عدم توانایي خدمات -

 کمبود نيرو

امکان اختصاص بودجه به ساماندهي  -

با .. محوطه، کارهای پژوهشي و 

 ها اتمام تملک

عدم وجود نيروی اداری و خدماتي به  -

 تعداد الزم

 بودن بودجه محوطه کم -

عدم استقالل پایگاه و وابستگي آن به  -

 سازمان ميراث فرهنگي استان

درصد عرصه از  33آزادسازی حدود  -

شدن به  امالک واقع در آن و نزدیک

 اتمام کار تملک

 

 مدیریت

اولویت جنبه گردشگری بر حفظ  -

محوطه باستاني و ساماندهي مجموعه  

رسيدن به  و درپي آن امکان آسيب

 آثار

رساني گردشگران به محوطه  آسيب -

 باستاني

عدم ارتباط برقرارکردن مخاطبان با  -

 محوطه با نبود راهنماآثار 

معرفي بهتر آثار به گردشگران با  -

گيری از راهنمای گردشگری و  بهره

های ممکن صوتي و  انواع روش

 تصویری

تعریف مسير گردشگری با مصالح  -

متناسب به نحوی که کمترین آسيب 

ترین و  را به محوطه رسانده و کوتاه

 .بهترین بازدید را ممکن سازد

ی درون تعریف مسيرهای گردشگر -

ها که بهترین درک فضایي را  کارگاه

 . حاصل سازد

تعطيلي موزه هگمتانه در فصول  -

 گردشگری جهت تعمير

عدم وجود راهنمای ثابت گردشگری در  -

 محوطه

نقص در  شناساندن کامل آثار به  -

کار نگرفتن نقشه،  گران بعلت بهگردش

استفاده صرف از متن در .. ) تصویر و 

 (توصيفات فضای معماری

عدم وجود تابلوهای راهنمای مسير به  -

 تعداد کافي

عدم وجود نشانه در محوطه و وجود  -

وجود تابلوهای راهنمای آثار در کنار  -

ها به دو زبان فارسي و  کارگاه

 انگليسي

 ایجاد مسير گردشگری در محوطه -

ایجاد تعدادی از خدمات مورد نياز  -

گردشگران در محوطه از جمله 

پارکينگ، سرویس بهداشتي و 

 نمازخانه

 گردشگری
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استقرار خدمات الزم گردشگران در  -

 محوطه

کارگيری انواع مبلمان الزم جهت  به -

 رفاه گردشگران 

 مشکل در مسيریابي

عدم وجود مبلمان کافي در محوطه  -

 جهت گردشگران

عدم وجود خدمات کافي مورد نياز  -

 گرانگردش

 (نگارنده)محوطه تاریخی هگمتانهویژگی های  -1ادامه جدول
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 ی اجراییها و سیاستتدوین اهداف -3
محوطه هگمتانه فرآیندی شامل سنجش وضعيت موجود،  بازآفریني جهتای جامع  تدوین برنامهتهيه و  به منظور

 .تعریف گردیده است پایدارمدار نگاهبا  سياست هااندازسازی و تدوین  چشم

 انداز تدوین چشم-3-1 

به عنوان مکاني  بازآفرینيدر افق چشم انداز طرح  های تاریخي و منحصربفرد به ارزش باستاني تپه هگمتانه با توجهمحوطه  

 .جذاب و دیدني جهت معرفي بخشي از هویت تاریخي و فرهنگي ایران و همدان تعریف خواهد شد

شناسي، جهت رونق و اعتالی  باستان يطي وزیست مح از این محوطه به عنوان یک پارک پایدارمدار رویکرد بابدین ترتيب 

حفاظت و  چنين محوطه ای در راستای پژوهش،. برداری خواهد شد کيفيت محيط شهری و نيز ارائه خدمات فرهنگي بهره

  .متخصصين، گردشگران و عموم عالقمندان خواهد بود پذیرای محققين، ،يمعرف

 :طرحو سیاست های اجرایی تدوین اهداف -3-2

زیرمجموعه هایي از سه حوزه اصلي ، در بخش ادبيات موضوع اندکي تامل ميتوان دریافت که مولفه های پایداری ذکر شدهبا 

 صورتميتوان به صورت خالصه به  این مولفه ها راقرار ميگرفته است  ایراني طراحي فضاست که از دیرباز مدنظر معماران

 :زیر عنوان نمود

 

 

 

 

 

 

 

 :سياست های اجرایي براساس اصول پایداری عنوان شده در پنج بخش اصلي به صورت زیر برنامه ریزی مي شود

 

  

پایداری اجتماعی و اصول طراحی مولفه های  -2جدول

 ایرانی

 

  مولفه های پایداری از دیدگاه صاحب نظران حوزه معماری اسالمی

 انعطاف پذیری، نفوذپذیری، دسترسي، اختالط عملکردی و کاربری، شرایط آسایش اقليم و محيطي عملکردی

 فضای سبززیبایي شناسي، کيفيات بصری، مقياس انساني،  بصری و زیبایي شناختي

 حس تعلق و هویت، تصویر ذهني، سرزندگي معنایي

 

 (نگارنده) سیاست های اجرایی طرح -3ادامه جدول

 سیاست اجرایی اهداف

م 
ظا

ن
ی

ضای
و ف

ی 
بد

کال
 

 .استقرار فضاهای مورد نياز در نقاط فاقد آثار باستاني بر اساس نظر کارشناسان مربوطه -

 توجه حداقل جلب رساني به بستر و های سبک و موقت باحداقل آسيب صورت سازه به..(ها، مسيرهای عبور و  ساختمان)استقرار فضاهای الزم -

 .ارتفاع در انواع عوارض کالبدی متناسب با زمينه باستاني محوطههای ساده با حداقل  استفاده از فرم -

 .های جدید عدم استفاده از مصالح صيقلي و بازتاب دهنده مانند آلومينيوم، شيشه و سنگ گرانيت در نمای سازه -

 .متناسب با محوطه( آنتيک)استفاده از مصالح بومي مانند آجر و سنگ  -

 .ها و جایگزیني آنها با موارد مناسب کالبدی نامناسب در کارگاهها و عوارض  بهبود وضعيت پوشش -

 .ها با حداقل مداخالت کالبدی گسترش جهت پوشش کارگاه های پایدار و قابل استفاده از فرم -

 .بالعکسهای کالبدی و محيطي درون به بيرون محوطه و  گيری از کریدورهای بصری وپرسپکتيوهای جذاب جهت ارتباط و انتظام کيفيت بهره -

 ترین قسمت محوطه در جوار کليسا هم در جهت تثبيت خاک در شيب و هم ایجاد دید مناسبي از شهر در این مکان ایجاد تراس در جنوبي -

 .توجه به ایجاد خط آسمان موزون و هماهنگ در ایجاد عوارض کالبدی درون محوطه -

 (.سازی آنها ها و شاخص خصوص تاکيد بر ترانشه به)ایي منظور افزایش ادراک و خوان های شاخص در محوطه به ایجاد نشانه -

 .مشاهده هستند های اطراف قابل های محوطه و طراحي و نورپردازی عوارضي که از خيابان برقراری ارتباط با محيط شهری از طریق طراحي نرده -

 .برداری از مجموعه در شب محوطه برای بهره روشنایي تکميل و تجهيز -

 .مبلمان شهری متناسب با محوطه طراحي و ساماندهي -

 سیاست اجرایی اهداف

طه
حو

ی م
رف

مع
 و 

ت
اظ

حف
ش، 

وه
پژ

 

 .گيری از اراضي ساخته شده یا در دست ساخت فعلي حداکثر بهره -

های  های قابل گسترش با پایه پوشش)های مناسب  مانند ساخت پوششها  تأمين امکانات الزم جهت حفاظت از ترانشه -

 (.رساني ظریف و حداقل آسيب

 ها های سطحي به دور از ترانشه هدایت مناسب آب -

 .معرفي و راهنمایي بازدیدکنندگان در محوطه با نصب تابلوهای الزم به دو زبان فارسي و انگليسي -

 .ها ببرای بازدیدکنندگان ایجاد مسير دسترسي مناسب به درون ترانشه -

 .های ممکن صوتي و تصویری بعدی و نيز روش های دو و سه ها به وسيله نقشه معرفي مناسب فضاها و ترانشه -

 .شناسي در محوطه و ایجاد تسهيالت الزم در این زمينه های پژوهشي و باستان تداوم فعاليت -

 .های مستند از محوطه تهيه فيلم -

 .ای، ملي و فراملي ي محوطه در سطح منطقهمعرفي و تبليغ نقش تاریخ -

 

 (نگارنده) سیاست های اجرایی طرح -3جدول
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نقاط قوت و و تجزیه و تحليل سنجش  ،باستاني هگمتانه مبتني بر مطالعات انجام شدهمحوطه برنامه ریزی جهت بازآفریني 

 .صورت مي پدیرد پایدارمدار يبا نگاهضعف 

مسير بازدید : تنظيم مي شود کوتاه و بلند مدت فازدو  و محور اصلي چهار در  جهت بازآفریني سایت هگمتانه برنامه ریزی

 وساخت و سازهای جدید  و نهایتا بازسازی برج و بارو و بهسازی سایر عناصر تاریخيورودی و حصار محوطه،  از آثار، 

باتوجه به پرسش مقاله که در ارتباط با نحوه . موردنياز خدماتي -هماهنگ با محوطه تاریخي برای کاربری های تفریحي

 .نموده مي شودبرخورد با آثار تاریخي زیرِزمين مي باشد در این مجال تنها بر محور اول تمرکز 

 مسیر بازدید از آثار -4-1

که  نحوی ، بهصورت مي گيردسازی شرایط موجود  استفاده حداکثری از امکانات و بهينهبا مدت  در برنامه کوتاه بازآفریني

بدین منظور در طراحي مسير جدید بازدید، از مسيرهای . های چند سال اخير اعمال گردد کمتر دخل و تصرفي در ساخته

هایي نظير باروی شرقي، ترانشه  موجود که دارای مصالح و عرض مناسب هستند استفاده شده و تنها این مسير در محدوده

 .تغيير کرده است( تير ميدان هفت)مرکزی و ترانشه شمالي

های باقيمانده از  پالن هایي، حرکت در راستای محور ها با تعبيه پل در داخل ترانشه ،ربا نگاه پایدارمدا اما در برنامه بلند مدت

ها در این دوره به گردشگر  ی خانه گيری جدید درک فضایي بهتری از شاکله این جهت. گيرد واحدهای مسکوني صورت مي

های حرکتي در نقاطي متغير بوده و با پایين رفتن داخل حياط مقياس انساني  ها ارتفاع پل در داخل ترانشه. خواهد داد

به خود گرفته و بازدید کننده را تا حدودی با فضا و مقياس آن آشنا ( بصری معماری پایداراصول زیبایي شناسي و )

 .(1تصویر)نمایديم

نکته دیگر در این ارتباط، عرض مسير طراحي شده مي باشد که با توجه به محدودیت های جداره های اکتشافي، حداکثر 

به این مساله مسير یک طرفه و فاقد انتهای بن بست طراحي  عرض مورد استفاده یک متر درنظر گرفته شده است، با توجه

 .(8تصویر)و از نظر اصول پایداری عملکردی حداکثر کارایي را داشته باشد شده تا تداخل در طول حرکت بوجود نياید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. در برنامه بلند مدت مسيرهای جدیدی به مسيرهای موجود اضافه خواهند شد تا بتوانند اکثر نقاط محوطه را پوشش دهند

 طراحی پالن مسیر بازدید -3تصویر

 (نگارنده: ماخذ)شمالی    درون ترانشه
: ماخذ)مرکزی    طراحی پالن مسیر بازدید درون ترانشه -2تصویراینترنت

 (نگارنده
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زدحام و تداخل ، از اباشد تا در صورت ازدیاد جمعيت ميمسير پيشنهادی حتي االمکان بصورت رفت و برگشت جداگانه 

دید بر گذرهای گذشته بافت شهری پيش از تخریب بر روی تپه جهای سعي شده تا مسير عالوه بر این. جلوگيری بعمل آید

بر گذری که در گذشته در این مکان قرار داشته واقع گردیده و  نيز اکنون ، همانطور که مسير اصلي بازدید همباشندمنطبق 

پایدار اعم از حس تعلق و اصول معنایي معماری و با این تمهيد  مي باشند تاریخي درختان این مسير یادگار آن گذر شهری

بدین ترتيب مسير طراحي شده مولفه های پایداری و معماری ایراني را توامان  دیده خواهدشد نيز در بازآفریني هویت

 .خواهدداشت

 پوشش حفاظتی ترانشه  -4-2

 :به معرفي تصویری نمونه های مشابهي پرداخته مي شود ،نوع و شکل سازه قبل از طراحيِ

  مسجد کبود تبریزمحوطه کناری:  

سالهای  بين که ،مي باشد دومربوط به عصرآهن  ساله شامل گورستاني 8133با قدمتي  مسجد کبود محوطه باستاني کنار

 آن از ابتدای کشف این گورستان طرح سایت موزه. پيش از ميالد در ضلع شرقي این مسجد واقع شده است 5133تا  333

مجموعه مسجد کبود  به عنوان بخشي ازسایت موزه عصر آهن تبریز  5831ماه سال  اردیبهشتبا تاخير در  اماوجود داشته 

خاک به نمایش گذاشته  ریزدر تصویر زیر نحوه عرضه آثار بدست آمده از  .(سایت رسمي اذری زبانان خارج کشور)افتتاح شد

 :(5تصویر)شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 چاتال هویوک در ترکیه 

 منطقه چاتال هویوک ترکیه 

توسط عده ای از  مي باشد کهشامل دو تپه در دو طرف یک کانال در دشت حاصلخيز قونيه  چاتال هویوک ترکيه منطقه

بقایای بخشي از نحوه محافظت از . باستان شناسان اولين شهر دنيا و منشا زندگي کشاورزی و یکجانشيني معرفي مي شود

 :(1تصویر)در زیر نمایش داده شده استاین منطقه ارزشمند 

 

 

( رسمی اذری زبانان خارج کشورسایت  :ماخذ)در محوطه کناری مسجد کبود  -4تصویر  
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  روم زاراگوزاتئاتر 

 ، همانطور که در تصویر روبروزیرِ زمين مي باشد در آثار تاریخي دیگری است که شاملنمونه در ایتاليا  زاراگوزاتئاتر 

 از آن همچون نمونه های مشابه با ضوابط خاصي رویسبک  و پوشش (پل)مشخص است نحوه بازدید از بقایای اثر تاریخي

 .(1تصویر)استشده  ساخته جمله برگشت پذیری و حداقل آسيب به مجموعه

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 :نوع سازه 4-2-1

پوشش سقف با ارتفاع تقریبي یک متر جهت ( Space Frame)با توجه به بررسي ها و مطالعات صورت گرفته، سازه فضاکار 

 :ترانشه برگزیده مي شود، دالیل اولویت این سازه نسبت به سایر سازه های صنعتي به شرح ذیل مي باشد

 امکان پوشش دهانه زیاد با ستون های جانبي به طوریکه این ستون ها عالوه بر آنکه بر روی آثار قرار نمي-

 .کنند گيرند، زاویه دید بيننده را نيز سد نمي

(پایگاه اطالع رسانی زاراگوزا: ماخذ)ی روم حفاظت در زاراگوزا -6تصویر  
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  طراحي فنداسيون سبکتر و کم هزینه تر انجام شود شودميسبکي سازه نسبت به سایر سازه هاکه موجب. 

  زیبایي و جذابيت بصری سازه و عدم نياز به سقف کاذب 

 کان جمع آوری آن در کمترین زمانسهولت اجرا و همچنين ام 

 :شکل سازه 4-2-2

بقایای بازمانده از معماری از اعماق زمين بيرون آمده است و مورد بازدید عموم قرار مي گيرد؛  ها با توجه به اینکه در ترانشه

لحاظ شود، بنابراین  محافظ از نکاتي است که بایستي در فرم سازهپوشش جهت درک بهتر و بيشتر محيط، عدم ارتفاع زیاد 

در این  قاومت بيشتری نسبت به سایر منحني ها دارد استفاده از فرم منحني منطبق بر منحني طنابي بيز یا سهموی که م

این منحني از نزدیکي (. برخوردار است نسبت به فرم های بيضوی دایره از قدرت کمتری فرم نيم)پيشنهاد مي شود نمونه 

-نمي زمين از روی سکوهای بتني که در طرفين طولي ترانشه ساخته مي شوند بلند شده و در نقطه اوج خود ارتفاع زیادی

های گيرد، الزم به ذکر است که نحوه قرارگيری این پوشش منحني روی سکوهای بتني جهت محافظت ترانشه از آسيب

 .احتمالي من جمله نزوالت جوی باید به دقت مورد توجه قرار گيرد

 

 

 

 

 
 
 

 

 جنس پوشش روی سازه 4-2-3

به پوششي که در عين سبک بودن، امکان نورگيری در ترانشه را نيز فراهم نماید  هانه زیاد سازه و همچنين نيازبا توجه به د

ترکيب متنوعي از پلکسي گلس و ورق های آلومينيومي یک ميليمتری جهت پوشش دهانه های مختلف سازه در نظرگرفته 

 .مي شود

 :تخاب آن در پوشش موردنظر شده است مي توان به موارد ذیل اشاره نموداز ویژگي های پلکسي گلس که موجب ان

  ميليمتر و تنوع رنگ بسيار زیاد  83تا  5وجود صفحات و ورق های با ضخامت بين 

  زیبایي و شفافيت باال 

 نمي دهدبا گذشت سالها شفافيت و رنگ خود را از دست  به طوریکه رطوب جذب پایين. 

  دسي بل 13عایق صدا تا 

 (نگارنده: ماخذ)نمایش پوشش سقف از نظر شکل و نوع سازه: 7تصویر
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  قابليت انعطاف باال و استفاده آسان در قوس ها به حالت نيم گرد و... 

 های های بسيار پيچيده با سرعت بسيار باال و شکل دهي بسيار مناسب توسط دستگاهقابليت برش طرح

 ليزر

  حداکثر معادل نصف شيشه هم ضخامت خودکم، وزني 

 يشه هم ضخامت خودبرابر ش55مقاومت بسيار مناسب در برابر ضربه با بيش از 

 (درصد عایق حرارتي بهتری در مقایسه با شيشه هستند 11تا  1این طلق ها )صرفه جویي در مصرف انرژی 

 :مصالح و ابعاد بازشوی ترانشه 4-2-4

شود از شبکه پروفيل های یک در یک  جداره های عرضي در ترانشه که خروجي مسير طراحي شده نيز در آن ضلع واقع مي

 .(3و3تصویر )شيشه مي باشد متر آلومينيومي و

 

 

 

 

 

 

 : جمع بندی نهایی-5
نحوه مداخله در آن بر و بعنوان یک نمونه متمایز تحليل ویژگي های محوطه تاریخي هگمتانه و  به شرح پژوهشدراین 

مباحث مطرح شده به نوعي هدف اصلي مقاله پاسخ داده شد اما  ميانهرچند در . داخته شدی پایدار پرراساس اصول معما

ای مقاله در چارچوب مبحثي هاس یافته از نظر گذرانده مي شود تا براستحقيق در این بخش بار دیگر پرسش و فرضيه 

 .کوتاه محصول پژوهش ارائه شود

 : پرسش اصلی 5-1

 تواند صورت پذیرد؟گونه ميفاقد اثر تاریخي بر روی سطح زمين جهت جذب مخاطب عام چ تاریخيهای در سایتبازآفریني 

 : فرضیه  5-2

 محيطي و توان سنجي منطقه نميزیست برنامه ریزی های کالن کپي وار و مشابه بدون درنظر گرفتن پارامترهای کيفي 

استفاده توامان از تجارب رویکرد پایدار مدار و . داشته باشد را مخاطب عام با تواند نتيجه مطلوبي جهت برقراری ارتباط 

 .موثرتری را فراهم خواهدد نمودنتایج بسيار امکان ایجاد  علمي و عملي

 :نتیجه گیری 5-3

موردنظر و بهره گيری از  سایتاخت دقيق و همه جانبه توان ها و امکانات ندستيابي به احيا و باززنده سازی موفق نياز به ش

اجرایي مي تواند  ارائه برنامه ای جامع و اتخاذ سياستي متناسب با شرایط ولذا . امتيازات و موقعيت های موجود در آن دارد

شناسی با  مرکزی باستان نمای داخلی ترانشه  -8تصویر

 (نگارنده)پوشش حفاظتی

 نگارنده

 مرکزی مقطع طرح پیشنهادی برای پوشش حفاظتی ترانشه -9تصویر

 (نگارنده)
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مجموعه ترکيبي از . در تسریع فعاليت ها نيز نقش موثری ایفا کند ،عالوه بر افزایش کارایي برنامه و اثربخشي اقدامات

به منظور خلق حسي سرشار از حيات در محوطه با تاکيد و زیست محيطي کالبدی  -فرهنگي -اقتصادی -اجتماعياقدامات 

های مهمترین عوامل موفقيت طرح  سازمان فضایي برای بهبود کالبد و تغيير عملکرد از و توجه به نظم موجود عناصر و

 .مي باشند بازآفریني

اقداماتي که در برنامه  وتالش ویژه ای جهت تدوین چارچوبي عملياتي شده هگمتانه محوطه زافریني بدین منظور در طرح با

صورت پذیرد به شرح ذیل مي تواند  در این محوطه آثار زیرِزمين و حفاظتکنندگان جذب حداکثری بازدید در جهت ریزی

  :خواهدبود

 حفظ و ابقاء مسير موجود گردشگری 

  در راستای بقایای آثار تاریخيطراحي مسير جدید بازدید و مسيرهای فرعي 

 بر اساس نکات مطرح شده ها طراحي پوشش محافظتي برای ترانشه 

  ها ترانشهطراحي نحوه دسترسي و بازدید داخل 

 
 : محوطه پيشنهاد مي شود یدیگری که به منظور بهبود کالبدپایدار اقدامات 

  و احيای ورودی ها ساماندهي پارکينگ 

 و کاربری های تفریحي مورد نيازهای اداری  ساختمان طراحي و اجرای 

 طراحي و اجرای مبلمان موردنياز 

  در مسيرهای طراحي شدهکاشت گياه یکساله 

 به منظور افزایش کشش و جذابيتبازدید های موقت نمایشگاهي و فروشگاهي در مسير طوالني  استقرار فعاليت 

  بقایای تاریخي مجموعهخواناسازی و احيای 
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Regeneration archaeological sites containing monuments in the basement with the 

approach sustainable architecture (Case Hegmataneh) 

Abstract: 

Intervention is necessary, especially in areas of historic archaeological sites and return them 

to the urban life is a serious and central in various circles , including research and 

implementation has become . Among these sites , those that valuable historic monuments 

located deep underground and could not pass them to the surface of the special features that 

has been largely has been paid . 

Ecbatana historic area , including archaeological sites , is that despite having a valuable 

impact on surface and underground , as well as popular tourist attraction and increased 

facilities for the general public have not.. The author , however, due to his expertise in the 

field , This series utilizes a central location in the city of Hamadan and its large area , the 

site of Ecbatana , Hamadan turned into tourism hub And heterogeneous user focus and 

preserve the value of the area , an archaeological park to communicate with the general 

public and specific cause . 

As mentioned above notable monuments at the site span the depths of the Earth. That make 

it unique from other similar historic sites and how to deal with it somewhat apart. Centered 

planning approach to suggest the optimal stopping ,The intervention area in order to 

achieve the aim of the author will be on the agenda . In this context, recognition of the 

value of the premises , analysis and assessment of their ability , will explain strategies for 

solving problems and finally the project in two phases: short- term and long -term prospects 

for achieving the result will be produced . In this discussion, only the main axis in question 

is discussed . The rehabilitation of the road axis, site visits were performed based on the 

residue of history and collective memory .  

 

Key word: Sustainable Development , environmental,Historic area , Regeneration, 

Ecbatana 
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