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 شناخت و مرمت با الگوي تعادل پویاقاب نیاسر؛  هچالبرج دیدبانی 

 

  *حسین راعی

  **آویده کامرانی

 

  چکیده

قاجار از جنس خشت و  نیاسر قرار دارد. این برج در دورۀدر  قاب چالهاي به نام  در محله قاب چالهبرج دیدبانی 

ایـن  رسانی و گاه دفاع از نیاسـر بـود.    در دو طبقه ساخته شد. کارکرد آن دیدبانی از شهر در مقابل اشرار، اطإلع

شمسی عإلوه بر ثبت  هشتاد ۀده شد. در میانۀ ان در نیاسر دیده میصورت مخروبه و ویر به ش1385تا سال  برج

 آثـار  همـۀ  ،ایـن اسـناد   اسـاس  برد. ش ۀ ارائه بافت تاریخی شهر در فهرست آثار ملی، طرح جامع شهر نیز آماد

بـرج   شـدند؛  دهی محورهاي فرهنگی و تاریخی شهر، حفاظت و مرمـت مـی   بایست در جهت سامان تاریخی می

و آن اینکـه مرمـت بـرج     اساسی وجود داشت یشچال ،گرفت. در این مسیر می این چرخه قرار نیز در قاب چاله

بایسـت پـس    نیز می داد و اهالی نیاسري تأثیر قرار می هاي تأثیرگذار نیاسر را تحت و محدوده قاب چاله باید محلۀ

 . مسـئلۀ اس، الگوي تعادل پویا براي حفاظت برج انتخاب شدشدند. بر این اس مند می از مدتی از مواهب آن بهره

ـ   سـامان  و توجه به نقش آن در قاب چاله، عدم معرفی مناسب برج تحقیقاصلی  و شـهر   قـاب  چالـه  ۀدهـی محل

در نیاسـر   قـاب  چالـه نقش و کارکرد برج . 1 :دو پرسش مطرح شده است خصوصدر این  ؛است تاریخی نیاسر

بـا   چه کمکی به شهر نیاسر کرده اسـت؟  قاب چالهکاربست الگوي تعادل پویا در مرمت برج . 2چه بوده است؟ 

                                                           
 hoseinraie@iust.ac.irایران، نویسنده مسئول/ دانشگاه علم و صنعت  ،يو شهرساز يدانشکده معماراستادیار  *

 avidehkamrani@iust.ac.ir/ ایراندانشگاه علم و صنعت  ،يو شهرساز يدانشکده معماراستادیار  **
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هـاي موجـود در    ارزش هدف از انجـام پـژوهش، حفاظـت از   شده،  هاي مطرح توجه به مسئلۀ تحقیق و پرسش

اسـناد  وجـود منـابع مـادي تـاریخی و     کاربردي اسـت و   ،این پژوهشهاي تأثیرگذار نیاسر تعیین شد.  محدوده

توجیـه  روش تحقیـق را  تفسـیري تـاریخی   رویکرد تفسیرگرایی و راهبرد استفاده از  ،مکتوب و شفاهی قدیمی

ـ  ردوجود ندا قاب چالهبرج  بارۀ شناخت پیشینۀمستندات متقن در کند. می  پنجـاه  ۀ. اولین مستند، تصـویري از ده

ري مانند کتب تاریخی، جغرافیاي تـاریخی  . منابع دیگودش ویران دیده می صورت بهبرج در آن، که  استشمسی 

رسان باشد. عـإلوه   در این زمینه کمک دتوان و همچنین منابع شفاهی از قبیل استفاده از خاطرات جمعی اهالی می

رسانی بـه   آگاهیاست. هاي مشابه در دشت کاشان نیز براي انجام مطالعات تطبیقی مناسب  پراکندگی برج ،بر آن

ـ  الگوي تعادل پویا محسوب می شده در بینی یند پیشبخشی از فرا ،ی و مسئوإلنۀ محلنفعان، جامع ذي و بـه   ودش

 وجودآمـده در حـوزۀ   هـاي بـه   ارزش. این الگو توانست با گردد میایجاد مشارکت جمعی در مرمت برج منتهی 

هاي تأثیرگذار بـرج   هاي فرهنگی و اجتماعی و سپس اقتصادي در محدوده محیطی باعث حفاظت و تداوم ارزش

  شهر شود. در قاب چاله

  .پویا ایستا و ، نیاسر، تعادلقاب چالهبرج دیدبانی،  :ها هکلیدواژ

  

  مقدمه. 1

ایـن   ).171 :1385 ی،مـ ق(شـدند   بخشی از رستاق کاشان قلمداد می ،نیاسر و مزارع آن در گذشته

و  2، مارآهنـگ             1 َـ      هـایی ماننـد و ل م     کوه در بستر است که بخش کوچکی از دشت وسیع کاشان ،پهنه

تـرین منبـع    ها، قنوات و مزارع مهـم  و مظهر چشمه است گرفته  قرار در اقلیم گرم و خشک  3هیم

ع�وه بر نیاسر، چنـدین   )131 :1378 ی،ضرابک�نتر (آید  حیات در این دشت به حساب می ۀادام

 ۀدر طـول زمـان در محـدود    5اي                 ُ        صـورت پراکنـده و گ لـه    بـه  4زیسـتی کوچـک و مـزارع     مجتمع

تجاري و زیـارتی  ها، مسیر  و دسترسی )69 ،1ج :1374، ی(اعظم واقفجغرافیایی آن شکل گرفتند 

اجتمـاعی در بسـتر    دي و امنیتاي از زمان که ثبات اقتصا د. در هر برههمرور به آن اضافه ش نیز به

هـا و شـئون مختلـف زنـدگی      طبیعی رشد و توسعه در بخـش  طور به ،شد محلی حاکم می جامعۀ

) 58: 1397کـرد (بهشـتی،    جامعه را تضـمین مـی   گردید و وجود این دانایی، بقاي میمردم جاري 

مـاري  هر آن در معیا محلی بود. تظـا ، از وظایف دولت مرکزي موضوع تأمین امنیت و ایجاد ثبات

بایسـت   هـا مـی   هـاي دیـدبانی بـود. آن    اي به نام برج فرهنگی کاشان، شاکله و شهرسازي محدودۀ

وشـش دفـاعی و   وسیعی را تحت پ ۀجغرافیایی، محدود تأمین دید مناسب براي یک پهنۀ ع�وه بر

 ،رسـانی و در مواقـع لـزوم    دیدبانی، اط�ع ،این عناصر ترین وظیفۀ دادند. مهم می رسانی قرار اط�ع

 صـورت  بـه هـا   ). قرارگیـري آن 50: 1391(راعـی،   ده اسـت دفاع در برابر اشـرار و مهاجمـان بـو   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاب هچالبرج دیدبانی 

 نیاسر؛ شناخت و مرمت

 با الگوي تعادل پویا

 

 

                                 113  

الجیشی و مکان مناسب از نظر وضعیت دیـد و اسـتقرار نیـز بـه همـین       اي در مناطق سوق منظومه

به نشان شـهري یـا    ،تدریج زمان و به کارکرد دفاعی، در طول هاي دیدبانی ع�وه بر دلیل بود. برج

    ).57 :سپردند (همان ها را به خاطر می شدند و مردم نیز آن میتبدیل روستایی 

دیـدبانی و   هـا وظیفـۀ   ، سـال در ابتداي نیاسر  اي قرارگیري بر فراز تپه دلیل بهنیز  قاب چالهبرج 

تبـدیل شـده بـود.    و جوامع محلی اطراف  ها داشته و به یک نشان براي نیاسريعهده  دفاعی را بر

پهلوي اول و تأمین امنیت منطقه، کارکرد خود را از دست داده و بـا رونـد رو بـه     این بنا در دورۀ

توانست عـ�وه   تخریب و ویرانی در اذهان مردم شهر فراموش شد. ثبت و مرمت این بنا می      تزاید 

کمـک   هـا  معی و هویت فرهنگی نیاسـري طرات جبه بازسازي خا ،بر حفاظت از یک اثر تاریخی

 ،هاي خویش یاري رسـاند. بـدین منظـور    کند و مردم شهر را در شناخت پیشینه و یادآوري داشته

 مد قاب چالهاستفاده از الگوي تعادل پویا را در حفاظت و مرمت از برج  ،محلی و مسئو�ن ۀجامع

وجودآمـده در   ی و اقتصـادي بـه  اي فرهنگـی، اجتمـاع  هـ  دادند تا بـه حفاظـت از ارزش   نظر قرار

آینده امیدوار باشند. هاي سال

  تحقیق . پیشینۀ1ـ1

                           ُ             گردد. ایـن تحقیقـات در قالـب ک تـب و      هاي پیشین برمی نظام دفاعی ایران به دهه وهش دربارۀپژ

 اي چـون سـتوده   شناسان برجسـته  شناسان و ایران شر شده و توسط پژوهشگران، باستانمقا�ت منت

 لنیهـ  ،)1374کیـانی و ک�یـس (   ،)1381( یسورتیچ ،)1374( یمیکر ،)1376( یپازوک )،1362(

هاي مرتبط ادامه یافته است.  دیگران انجام شده و در برخی زمینه و  Kleiss،)1377( براند

 يهـا  کوه ه در رشتهیلی، ق�ع اسماعیاس�م ۀران در دوریا یها اغلب به معرفی استحکامات دفاع آن

نـد. امـا   ا هبرشـمرد  هـا را  هاي آن و ویژگی پرداخته رانیدر ا ها رباطو ن ادرمازن یالبرز، ق�ع باستان

و همچنـین در   )1396(راعـی،   نیاسـرنامه ویـژه در کتـاب    طـور  بـه هاي دیدبانی نیاسر  برج دربارۀ

(همـو،   »کاشان نیاسر اي از نظام دفاعی حومۀ ر نوشناختههاي دیدبانی، عناص برج«اي با عنوان  مقاله

هـاي دیـدبانی و برخـی     بـه چیسـتی بـرج    ،مطالبی بیان شده است. در این کتـاب و مقالـه   )1391

هاي دیگر در ایـن منطقـه کـه     برجو تعدادي از  ها پرداخته شده هاي ساختاري و شکلی آن کیفیت

یکی از چنـدین   قاب چالهبرج اند. ، معرفی شده ها کاربري مسکونی پیدا کرده ناکنون برخی از آ هم

توسـط   ش1385بنا در سال برج دیدبانی است که در این مکتوبات از آن نام برده شده است. این 

تاکنون گزارشـی از ایـن اقـدامات منتشـر      گرفت اما پایگاه میراث فرهنگی نیاسر مورد مرمت قرار

  .ده استنش
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پزشکی ورزشی و حرکات اص�حی است (ارشـم   اي پرکاربرد در عرصۀ نیز واژه »ویاتعادل پ«

تغییـر تعریـف میـراث     دسـتاورد حفاظت معماري  ) اما این واژه در عرصۀ49: 1397و شعبانپور، 

هـاي   ارزش هاي فرهنگـی بحـث دربـارۀ    ثروت هاي فرهنگی است. در محدودۀ ه ثروتفرهنگی ب

تعـادل پویـا   ها منوط به  ین ارزش) و حفاظت از ا9: 1384آید (ف�مکی،  مستتر در آثار به میان می

متغیرهـاي درونـی و    تمـام  ،). در ایـن وضـعیت  227: 1387، همـو ست (بردن یک وضعیت ایستا

شوند. این تحقیـق   آن به کار گرفته می هاي تأثیرگذار آن براي حفاظت از بیرونی در اثر و محدوده

نظري حفاظـت اسـتفاده کـرده     گیرد که از این الگو در مبانی هایی قرار تواند در ردیف پژوهش می

  است.

  پژوهش  . روش2ـ1

اسـناد   رو با یک اثر مادي، تاریخی، عینی و ملموس مواجه بوده است. اط�عـات و   پژوهش پیش

هاي دیدبانی ویران در دشـت کاشـان وجـود نداشـت. مرکـز       ماهیت برج اي دربارۀ شده بندي دسته

اه و یـک قطعـه عکـس سـی     شد و فقـط اسناد سازمان میراث فرهنگی و گردشگري کشور بررسی 

ضـوع نیازمنـد   مو ۀمکاشـف  نـاگزیر گرفـت.   در اختیار تحقیق قـرار  ش1352سفید مربوط به سال 

  بود: استفاده از منابع زیر

  ؛برداري و برخورد نزدیک با اثر نقشه امل. منابع میدانی ش1

    ؛مدخ�ن نفعان و ذي يسنجی و مصاحبه با ذ اهی شامل نگرش. منابع شف2

  .اي . منابع مکتوب شامل استفاده از اسناد تاریخی، جغرافیاي تاریخی و مطالعات کتابخانه3

شناسـانه و میـدانی موضـوع بتوانـد بـا       دلیل وجه مـردم  روشی انتخاب شد تا به ،این اساس بر

 ۀمناسـب بـراي ادامـ    يمسـیر  ،گرفتن اسناد قدیمی و جدید هم قرار تفسیر اط�عات اندك و کنار

ینـد تحقیـق را   رایی و راهبرد تفسیري تـاریخی، فرا کند. استفاده از رویکرد تفسیرگ تحقیق پیشنهاد

 و کهنسـا�ن بـراي پـی    جامعـۀ محلـی  راین ع�وه بر مطالعات میدانی، مصاحبه با دادند. بناب  شکل

و  )1378(بردن به نقش برج دیدبانی در گذشته و همچنین استفاده از اسناد تاریخی مانند ضـرابی   

گرفـت. مطالعـات    کُتب موجود در مرکز اسناد پایگاه میراث فرهنگی نیاسـر در دسـتور کـار قـرار    

، گـروه تحقیـق را بـا تعـداد     مردم نیاسـر  بر توصیۀ تري در دشت کاشان بنا سیعمیدانی در سطح و

بـراي  تطبیقی  برداري شدند و فرایند مطالعۀ ها نقشه هاي دیدبانی آشنا کرد. همۀ آن از برجبیشتري 

 ،آمـدن اط�عـات �زم   دسـت  آغاز شـد. بـا بـه    قاب چالهشدۀ برج  هاي تخریب یابی به بخش دست

ـ  استادکاران و بنّ د خشـت بـا   ایان محلی براي شروع عملیات اجرایی انتخاب شدند و کارگـاه تولی
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دهـی   زمان جلسات متعددي با مسئو�ن و اهالی نیاسـر بـراي سـامان    د. همخاك منطقه نیز فعال ش

وضوعات مختلف گردشگري برگزار شـد. بـرج   گردي و م هاي بوم ، استفاده از خانهقاب چالهمحلۀ 

  شهر نیاسر بازگشت.   ۀبا این روش مرمت شد و به چهر ش1385در سال  قاب چاله

  اي بر معماري دفاعی در ایران مقدمه. 2

، از اسـتتار در  ها در طول تاریخ بـراي تـأمین امنیـت، دفـاع و مقابلـه بـا خطـرات احتمـالی         انسان

دوران مقابله یا مدافعه با اسـتقرار   ،کردند. پس از این مرحله ها، غارها و درختان استفاده می گاهپناه

هـا شـروع شـد. در     در روستاها و دهکده دوم قبل از می�د، ۀدر حصارها و باروها در حدود هزار

افت و به رشد یگونه حصارها تکامل   نیجاد و احداث ایها، ا ی�میها، اورارتورها و ا ییدوران مانا

و استقرار بـرج   يدژساز ،مادها و سپس هخامنشی ). در دورۀ338: 1376، ید (پازوکیشتري رسیب

پـس از   يسـاز  ن ت�ش براي قلعـه یشترید و سپس بت شیهاي مختلف معماري تثب و بارو با سیاق

 ،ی(سـورتیچ مـارکوه   ۀقلعـ  کنگلـو و  ۀمانند قلعـ  ؛ه و سلجوقی اتفاق افتادیلیاسماع ۀاس�م در دور

انبـار   ،بـرج و بـارو   هـا،  م در اطراف حجرهیحج هايواریدهاي دفاعی با  ). ساخت رباط10: 1381

 يهـا  ربـاط هـا در   این ویژگـی  ).73: 1377براند،  لنیه( افتی ادامه یاس�م ۀغذا در دور و س�ح

 ،ش از اسـ�م اسـت  یپـ  يها منطبق با معمـار  آن یب کلیترککه  آباد قم محمد و ن بم، آهوانیدراز

عنـوان   هاي مختلـف بـه   ، شهرها و در اقلیمروستاهاشود. استفاده از ق�ع و برج و بارو در  دیده می

تأمین امنیت و دفاع در برابر تهاجمات پذیرفته شد و در قالب یک سنت معماري و زیسـتی   شیوۀ

شد و در  استفاده می براي ساخت ق�ع بیشتر از خشت یا آجر ،ایرانمرکزي در ف�ت ادامه یافت. 

و  یگلـ  ق�عنیز تاکنون اثري از طبرستان حتی در  ؛رواج داشت مناطق کوهستانی استفاده از سنگ

دفاعی با توجـه بـه اقلـیم در    معماري  این شیوۀ ).Kleiss, 1982: 27( به دست نیامده است یچوب

هایی  برج ،در ف�ت مرکزي ایران هاي جغرافیایی ایران تا دورۀ قاجار ادامه یافت. در این دوره پهنه

هاي زیسـتی   ها در مجتمع دیدبانی و دفاعی داشتند. این برج وظیفۀشکل گرفتند که  به دور از ق�ع

عی به وجـود آمدنـد و تـا اواخـر     اي و در مقیاس وسی کوچک در دو طبقه با نظام موقعیت منظومه

  قاجار به حیات خویش ادامه دادند. دورۀ

  نیاسر پیرامون هاي دیدبانی در برج عرفی. م3

ر و انجـام  نیاسـ  هـاي دیـدبانی در حومـۀ    یشتري از بـرج تعداد بتحقیقات میدانی براي دستیابی به 

پژوهش از مرزهاي نیاسر فراتر رفتـه و در داخـل    ). محدودۀ1مطالعات تطبیقی آغاز شد (جدول 

آبـاد   آبـاد بـا� و حسـین    عبـاس  بیدگل، کامو، مزرعـۀ باد، آران و آ فرهنگی کاشان به نوش محدودۀ
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ق�ع و برج و باروهاي خشـتی کـه بـه     جز داده است که به ها نشان ماري برجرسید. موقعیت و مع

هاي حفاظتی و دیـدبانی دیگـري نیـز     هاي زیستی بزرگ اختصاص دارند، گونه حفاظت از مجتمع

اند و بسـان یـک    کاشان پراکنده  دشت اي در پهنۀ اد و در قالب نظم ویژهوجود دارد که به تعداد زی

هـا یـا مـزارع و     بسترهاي مرتفع در کنار آبـادي ها اغلب بر  نمنظومه با یکدیگر در ارتباط بودند. آ

  ).50: 1391شدند (راعی،  زارها ساخته میکشت

مـزارع و   ۀهاي شخصی در محدود ها تأثیرگذار بود. برج ها بر معماري صورت آن مالکیت برج

ر هاي عمومی د ها اختصاص داشت. برج براي حفاظت از چند خانواده، محصو�ت و تولیدات آن

هاي دیوانی در کنـار مسـیرها و    آمد و برج ها براي حفاظت در مقابل اشرار به وجود می کنار آبادي

هاي دیدبانی این مناطق بـا پـ�ن    شد. برج رسانی استفاده می هاي تجاري براي دیدبانی و اط�ع راه

شد کـه   موجب تر  خدمات گسترده تر و ارائۀ ند و نیاز به دید وسیعشو دایره و چندضلعی دیده می

فوقـانی   اختصاص داشت و طبقـۀ  زیرین به انبار یا اصطبل ستوران ۀدر دو طبقه ساخته شوند. طبق

نیـز بـا اقلـیم در ارتبـاط بـود.      رسانی بود. انتخـاب مصـالح    حلی براي دیدبانی، حفاظت و اط�عم

منـاطقی  شـدند. در   محلی ساخته می هاي کوهستانی با سنگ �شۀ هاي دشتی با خشت و برج برج

اي بـر   موشـی و کنگـره   تزییناتی با الگوهاي مشبک، دندانـه  ،معمول طور به ،که تمول وجود داشت

شوند  بست اما در مناطقی با تمول کمتر، اغلب بدون تزیین دیده می هاي خشتی نقش می برج ۀبدن

  ).  56ـ52 :(همان

  در نیاسر قاب چالهموقعیت برج . 4

اسـتان   دقیقه در 58درجه و  32دقیقه و عرض جغرافیایی  9و  درجه 51نیاسر در طول جغرافیایی 

متر از سطح دریـا بـا�تر اسـت.     1650متوسط  طور بهگرفته و   اصفهان و نزدیکی شهر کاشان قرار

، همـو متري در با� و پایین، داراي منظر طبیعی زیبایی است ( 200اخت�ف سطح  دلیل بهاین شهر 

سـمت بـاغ تـا�ر و     دهند؛ یک مسیر بـه  شهر را شکل می هاي شاهراه). دو مسیر اصلی، 27: 1396

کنـد. در طـی    یدا مـ یـ ک ادامـه پ یسمت محوري به نام ارگان دان بهیبه دور م یر دیگر با گردشیمس

اي به همـین نـام واقـع     در محله و قاب نام دارد هچال(تپه) قرار دارد که کوجه  يا کوجه ،مسیر دوم

عناصـر   ،بـانی  یـده گرفته است. این محله عـ�وه بـر بـرج د    يراز آن جاقاب بر ف هچالشده و برج 

قـاب را در خـود جـاي     هچالو گذر  یتق یبخش اسر، خانۀین يها يبروجرد ارزشمندي چون خانۀ

ـ ). از برج 1388اسناد پایگاه میراث فرهنگی نیاسر،  داده است (مرکز عنـوان فضـایی    قـاب بـه   هچال

 ین مکـان دفـاع  یآخر ،و شاید هم در زمان ضرورتشد  استفاده میبانی شهر  براي نگهبانی و دیده
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  ).1 (تصویربود در مقابل مهاجمان 

  
  1385و موقعیت آن در بافت تاریخی نیاسر در سال  1352قاب در سال  هچال: برج 1تصویر 
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  نیاسر و مناطق پیرامون یدبانید يها برج ی: معرف1جدول 

ــرج   ردیف بــــ

  دیدبانی

  نقشه    تصویر   

  

1  

  

   ۀمزرع

  آباد حسین

  
  

2  
  مزرعۀ

  دوك

  
  

  بادآ نوش  3
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4  
  آران 

  و بیدگل

    

5  
کامو 

  جوشقان

  
  

  

  قاب چالهت ساختاري و کالبدي برج کیفی. 5

اي رو بـه دشـت و مـزارع سـاخته      بر فراز تپه ،از نیاسر یبان دهیو د ینگهبان يقاب برا هچالبرج 

توجه به الگوهـاي معمـاري و    توان با شده است. تاریخ دقیق ساخت آن مشخص نیست اما می

هـا نیـز وجـود     وجودآمدن این بـرج  مطالعۀ تطبیقی، آن را مربوط به دورۀ قاجار دانست. دلیل به

 ۀویژه نائـب حسـین کاشـی در دور    اي است که توسط اشرار منطقه به سابقه ناامنی و شرارت بی

). بسـتر  1387زاده،  عمـو رمضـان  مرحوم مصاحبه با نیز  ؛47: 1392جار به وجود آمد (راعی، قا

ب و دید مناسب نسبت به نقاط دیگر نیاسر و احسـاس  ی، شقاب چالهمحلۀ بخشی از  يا صخره

ـ ن نقطـه از  یدر ا یبان دهیموجب ساخت برج د ،دفاع در مقابل اشرار يبرا یاز اهالین قـاب   هچال

  ).2 (تصویر شد
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  اسریشهر ن ۀدر نقش قاب چاله برج تی: موقع2 ریتصو

  

بري انبـار و اصـطبل سـاخته    زیرین با کار داراي دو طبقه و دو ورودي مجزاست. طبقۀ این بنا

فوقانی محلی براي دیدبانی و تیراندازي در حالت نشسته و درازکش است. سطح بـام   ۀو طبقشده 

رنـگ دایـره    شود. برج داراي ته ز در جداره دیده مییهاي کوچکی ن پناه است و تیرکش داراي جان

 يآن شـکل گرفتـه اسـت. ایـن بنـا دارا      بر اسـاس  یگل محل است و جرزها با سنگ �شه و غوره

کـردن   وارده و همچنین نفوذناپذیر يدر مقابل بارها یمقاومت پ يست. براخالص ا یستم وزنیس

ک یـ و به ارتفاع شد ن شروع یزم یدر تراز منف ینیچ جداره در مقابل عوامل جوي و اقلیمی، سنگ

 يسـپس بـا اسـتفاده از چنـد رگ خشـت بـر رو       د.ین رسـ یبه تـراز مثبـت زمـ    يم متریتا دو و ن

ـ پاکار گنبد ایجاد شد. اتصال پاکار گنبـد بـا د   ين، سطح مناسبی برایچ سنگ  اسـت و  یوار صـلب ی

  ).  3 به اطراف ندارد (تصویر یکرنش
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بـر روي آن سـطح    يبنـد  زیرین از عرقچین استفاده شده است و با کونـال  براي پوشش طبقۀ

 فوقـانی انتخـاب و در   ترازي براي کف طبقۀ با� ایجاد شد. خشت براي ساخت دیوارهاي طبقـۀ 

فوقـانی از   ۀجاد شده اسـت. در سـقف طبقـ   یشتر اید بیرکش و دیت يبرا ییها، فضاها رگ ي� �به

پنـاه کنتـرل    بـوده و توسـط جرزهـا و جـان     ین سقف مفصلیرپوش استفاده شد. اتصال ایسقف ت

گرفتـه امـا قابـل     مـورد تعمیـر و تغییـر قـرار     ،مختلف يها احتمال در دوره طور بهشد. این بنا  می

هـا، کـاربري    پهلوي و کنترل شـرارت  با ایجاد امنیت نسبی در دورۀ قاب چالهمشاهده نیست. برج 

 رو بـه  ،تدریج در اثر گذشت زمان و تأثیر مخرب عوامل اقلیمی و جـوي  داد و به خود را از دست

  ).5 و 4 ویرافراموش شد (تص ویرانی نهاد و در اذهان مردم نیاسر

  

  
  پیش از مرمت قاب چالهساختار برج : 3 تصویر
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  پیش از مرمت قاب چالهنماهاي برج : 4تصویر 
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  پیش از مرمت قاب چالهپإلن، برش و تصاویر برج : 5تصویر 
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   الگوي تعادل پویاچرایی استفاده از  .6

قادر اسـت مرکـز    اثر ،توانایی حفظ تعادل در شرایط ساکن است که طی آن ۀکنند تعادل ایستا بیان

عنوان مقیاس شناسایی  حفظ کند. تعادل در حالت ایستا به جغرافیاي بستر ۀرا در محدود خودثقل 

 ۀنیازمند همکاري پیچید این وضعیت در تاریخی و یک اثر شود محسوب می هاي بنا عملکرد اندام

غییـرات کالبـدي و   تتوانـایی حفـظ تعـادل در     ۀتعـادل پویـا دربرگیرنـد    اما ساختار با کالبد است.

 ،). در این وضعیت227: 1387(ف�مکی،  است هاي تأثیرگذار فراکالبدي جغرافیاي بستر و محدوده

  هاي بیرونی و درونی تأثیرگذار توجه کند.  بایست براي حفظ تعادل خویش به مؤلفه یک اثر می

فرهنگـی وجـود   محور در بخش مدیریت میراث  سنتی و ارزش دو رویکرد ،هاي اخیر در دهه

داشته است. رویکرد سنتی با ظهور جنبش حفاظت مدرن و منشور ونیز شـروع شـد و تمرکـز آن    

حفاظـت از آثـار    ،بر روي حفاظت از مواد، مصالح و بافت گذشته بود. هدف نهایی رویکرد سنتی

 جهـت ایـن دیـدگاه چـون در    ها در اولویت نبودند.  بود و مزایاي اقتصادي و اجتماعی در محوطه

گرفت. این پایـان رویکـرد    ن قرارتوجهی مسئو� ، مورد بینبودمقاصد اجتماعی و اقتصادي تأمین 

محـور   مقابل و در رویکـرد ارزش  در نقطۀ در مرمت آثار تاریخی تلقی شد.» تعادل ایستا«سنتی و 

 1979است. این رویکرد پس از منشور بورا و در سـال  » تر پویایی با شناخت کامل« موضوع اصلی

هـاي   ن میراثـی بـر اسـاس ارزش   معتقد بود که مفهوم یـک مکـا   5در بند  می�دي توسعه یافت و

شـود.   بی مـی تعیین و ارزیا ،فقط کارشناسان عان و نهفن اندرکاران و ذي دست شده توسط همۀ تعیین

اجتماع دیـده شـود   ی از اجزا در ئتر و جز عنوان عنصري از یک نظام بزرگ میراث فرهنگی باید به

رسان به ابعاد اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جوامـع مطـرح       عنوان عنصر کمک توجه به آن به و

به کدام رویکرد پایبنـد   تاریخی بایست در مرمت آثار اساسی این است که جوامع می پرسشباشد. 

ترکیبـی از ایـن دو    ، بـر اسـتفادۀ  هجدهمین مجمع عمومی کنوانسـیون میـراث جهـانی    باشند؟ در

). در ایـن  Wijesuriya and et al., 2013: 47( شـد  تـر تأکیـد   شـناخت کامـل   ارائۀ دلیل بهرویکرد 

ها در رشد اقتصـادي و   نقش آنبه ها با توجه  فرهنگی از دیگر بخش  عدم انزواي میراث مجمع بر

آن بـا محـیط    ۀفرهنگی در انزوا باشـد، رابطـ    که میراث د. مادامیش اجتماعی شهرها تأکید ۀسرمای

تـاریخی   ). بنابراین آثـار 24: 1388، اي یونسکو دفتر منطقهشود ( اطراف و حریم پیرامونی قطع می

و در کمـک بـه    و شادي در جامعه نقش داشـته  بایست در ایجاد رفاه هاي تأثیرگذار می با محدوده

پـژوهش   زیست و میراث ناملموس در جوامع فعال باشـند. ایـن نقـش در ایـن      حفاظت از محیط

  .است» الگوي تعادل پویا« منطبق بر
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  الگوي تعادل پویا بر اساس قاب چالهمرمت برج  .7

شـود. موضـوع    یانجـام مـ   يو اقتصـاد  یحفاظت با الگوي تعادل پویا با توجه به اهـداف فرهنگـ  

 یاي تأثیرگذار از قبیل پایش آلـودگ  و منطقه يشهر اي از موضوعات ک�ن تواند گستره یحفاظت م

). Wijesuriya and et al., 2013: 26گیـرد (  مراکز تاریخی تا موضوعاتی چون وندالیسم را در بـر 

گرفتنـد.   مـی بایست مورد مرمت و حفاظت قـرار   طرح جامع می بر اساسعناصر زیادي  ،نیاسر در

هـاي تـاریخی واقـع در بسـتر      اسجدي تا خانـه  ۀیس، حمام صفوي، مدرسچارتاقی نیاسر، غار رئ

تـدریج مـورد مداخلـه قـرار      هـاي شـهر بـه    با هدف نگهداري ثـروت  محورهاي فرهنگی تاریخی

هـاي ایـن محـور     عنـوان یکـی از حلقـه    نیز از این قاعده مستثنا نبود و به قاب چالهج گرفتند. بر می

عهده گیرد. ایـن بنـا    شهروندان را بر هاي فرهنگی و اقتصادي متناسب با خواسته  توانست نقش می

گیرد و ارتباط کالبدي و کـارکردي خـود را    بایست متناسب با نیازهاي شهر مورد حفاظت قرار می

تـر بـراي    طالعـات دقیـق  نیـاز بـه م   ،با دیگر عناصر و محورهاي شهر حفظ و تقویت کند. بنابراین

د تعادل پویا ضروري بود و آغاز سـیر  رویکر در گسترۀ قاب چالهقرارگیري فرایند حفاظت از برج 

  کرد:   ) توجیه می6(تصویر هسه مؤلف بر اساسشناخت را 

یرگذار آن است. شـناخت حـال   هاي تأث و محدوده قاب چاله؛ شناخت اثر شامل برج اول مؤلفۀ

از سـندپژوهی،   ،تاریخی آن داراي اهمیت بـود. در ایـن بخـش    گرفتن سیر اثر و در نظر و گذشتۀ

سنجی و مطالعات میدانی استفاده شد. اسناد مکتوب موجود در مرکز اسـناد پایگـاه میـراث     نگرش

هـاي   اسناد و گزارش ) مطالعه شدند. همۀ1378ضرابی، (ک�نتر  تاریخ کاشانفرهنگی نیاسر مانند 

یر شـد و یـک تصـو   بررسـی   میراث فرهنگی و گردشـگري وقـت   قدیمی در مرکز اسناد سازمان

شده با دوربین عکاسی از  ترین تصویر ثبت قدیمی ءپنجاه از آن به دست آمد که جز مربوط به دهۀ

بـرداري از بـرج نیـز     آن مطالعات میدانی، برداشت و نقشه ). ع�وه بر1 بود (تصویر قاب چالهبرج 

 در دستور کار قرار گرفت.

  
  قاب چالهمرمت در برج  حفاظت ونمودار تدوین مبانی : 6تصویر 

 تحقیق ۀمؤلف سهشناخت با تکیه بر 

 اثر

اثر و در  گذشتۀحال و شناخت 

 تاریخی آن گرفتن سیر نظر

 مخاطب

شناخت اثر از روي نظرات 

نفعان، مالکان، کارگران، ذي

 نهادهاي مرتبط جوامع محلی و

 

 گرحفاظت خالق/

شناخت اثر از روي نظرات 

گر و سنجش خالق و حفاظت

 میزان آگاهی او

 

 الگوي تعادل پویا
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ـ    ۀمؤلف ، جامعـۀ محلـی  ایـن اقـدام را    نِادوم؛ مخاطب و طلب مشارکت با آنـان اسـت. مخاطب

دادند. چندین  مندان و گردشگران در سطوح مختلف تشکیل می همسئو�ن شهر، پژوهشگران، ع�ق

و همچنـین جوانـان و    قـاب  چالهمحلۀ شوراي شهر، بزرگان  يجلسه هماهنگی با شهردار و اعضا

گروه برگزار شد. چندین شـماره مجلـه    تبیین وظایف هرگیري، تسهیل امور و مندان براي پی هع�ق

رسانی به گروه هـدف منتشـر شـد و در دسـترس اهـالی قـرار گرفـت         براي آگاهی مهرنامهبه نام 

مرحـوم  ). از سالخوردگان و کسانی که به هر صورت خاطراتی از این برج داشتند مانند 7 (تصویر

انی، علیرضـا  کرمـ   خسرو اعتمـاد، قـدمعلی  پور،  آبایی، حمید تقی  زاده نیاسري، حسین عمو رمضان

پوشانی اط�عـات بـا یکـدیگر،     دعوت به مصاحبه شد. بررسی و هم بارونق اربابی و اهالی مزرعۀ

  و تأثیر آن بر شهر را تعیین کرد. قاب چالهطرفین در حفاظت از برج انتظارات 

کـردن آن در حـال اسـت.      هـاي خـالق و جـاري    گر در بیان اندیشه سوم؛ نقش حفاظت مؤلفۀ

اي فراتر از شـهر و در دشـت کاشـان توانسـت در ایـن       مطالعات تطبیقی از آثار مشابه در محدوده

اي موقعیـت   نظام منظومـه ها در منطقه،  گیري برج رسان باشد. چرایی و چگونگی شکل زمینه کمک

تطبیقی به دسـت آمـد.   ها و بسیاري از اط�عات دیگر در جریان مطالعات  کارکرد برج آنان، نحوۀ

قاجار و تـأثیر   ي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی دورۀاین مطالعات اهداف خالق، شرایط و متغیرها

شناسـی   مطالعـات میـدانی در برداشـت و فـن     ،آن ها را تشریح کرد. ع�وه بر ها بر احداث برج آن

  توانست ذهنیت خالق در معماري برج را هویدا سازد.

 
  قاب چالهرسانی به گروه هدف در جریان استفاده از الگوي تعادل پویا در حفاظت از برج  نامه براي آگاهی: مجلۀ مهر7تصویر 
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بـه دانـش در ارتبـاط     ،پوشانی ها از طریق هم هاي حاصل از امتزاج سه مؤلفه و تحلیل آن یافته

مانند تـاریخ،  هاي دانشی مرتبط  د. با گذشت زمان و تکمیل و قرارگیري حوزهش تبدیلبه موضوع 

حفاظت و مرمت، پژوهش معماري، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تحقیق به این نتیجه رسید کـه  

ۀ ن ثمره ندارد. مشارکت زنجیـر فتن مواهب حاصل از آن براي مخاطباگر مرمت برج بدون در نظر

د را در خـو  باید وظیفـۀ  قاب چالهپذیر نیست. برج  گرفتن منافع شهر امکان ن بدون در نظرمخاطبا

عهـده گیـرد و بـه آن عمـل کنـد. ایـن        دهی کالبدي، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی شهر بر سامان

 قـاب  چالـه مرمـت بـرج   «پیشین بود و بـه تبیـین سیاسـت     ینش مدیون تولید دانش در سه مؤلفۀب

 در »ی و اقتصـادي در نیاسـر  هاي تاریخی با ایفاي نقش فرهنگـی، اجتمـاع   عنوان یکی از یادمان  به

  .  رسید قاب چالهمرمت برج 

شده با اتخاذ الگوي تعادل پویا و تسري آن از یک بـرج دیـدبانی    عملیاتی شدن سیاست تعیین

ـ   برنامۀ ویران به شهر نیاسر نیازمند ارائۀ برنامـه،   ۀحفاظت و مرمت بود. نخستین گام پـیش از ارائ

ـ ی ؛آن باشـد  جموعـۀ رمیتوانسـت ز  یق قانون میحفاظت اضطراري از اثر بود و صیانت از طر  یعن

رامـون آن. در  یسـاز در پ و کردن ساخت قانونمند يم براین حرییو تع یثبت اثر در فهرست آثار مل

آن بود و کمـک بـرج    ۀاطراف به مرمت برج، احترام به گذشت يها کمک ساختمان ،تعامل دوطرفه

هر پس از مرمت بـرج  آن نقطه از ش یو فرهنگ يدر پویایی اقتصادتوانست  یاطراف م يبه فضاها

  گرفت: تدوین شد و در اختیار گروه تحقیق قرار زیر ۀبرنام باشد. براي نیل به این مقصود،مؤثر 

 يمطالعات مزبور نشان داد که تنهـا بنـا   .جغرافیاي نیاسر و کاشان پهنۀ در یقی. مطالعات تطب1

  ).1(جدول آباد در نزدیکی آن است  نیحس قاب، برج مزرعۀ هچالمشابه به برج 

مطالعـات   .در صیانت و حراسـت از نیاسـر   قاب چاله. بررسی نقش تاریخی و اجتماعی برج 2

ها و خاطرات جمعی نیاسریان راه یافتـه   هاي عامیانه، روایت مزبور نشان داد که این برج به داستان

  شده است.تبدیل و به میراث ناملموس شهر 

در  جامعـۀ محلـی  شـورا و   يویژه شهردار و اعضـا  ن برنامه و مشارکت با مسئو�ن به. تدوی3

  .خصوص مرمت برج

فرهنگی، اجتمـاعی و   رسانی به جوامع محلی دربارۀ برج و اثرات مرمت آن بر چهرۀ آگاهی. 4

 ).  7 (تصویر اقتصادي شهر

  ).8 براي صیانت از اثر در شهر (تصویر قاب چاله. ثبت و تعیین ضوابط عرصه و حریم برج 5

جـوار. خـاك    خـاك منـاطق هـم    یاندازي کارگاه تولید خشت در محل مرمت با بررسـ  راه. 6
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 ).9 خشت مناسب در نظر گرفته شد (تصویر مزرعۀ سورآباد براي تهیۀ

ا، محصـول ایـن   . استاد غ�معلی بنّیو بوم ی. کوشش براي دستیابی به استادکاران ماهر محل7

  ).9 ت�ش بود (تصویر

و شـروع مطالعـات    یدستیابی به تراز کف اصـل  ياز کف برج برا يآواربردارسازي و  . پاك8

  حفاظت.  

 ).9 طبقات (تصویر يها و ورود ، جدارهیپ عناصر موجود از قبیل یبخش . استحکام9

بقایـاي وضـع موجـود و منطبـق بـا مطالعـات        بر اساسهمکف  ۀ. بازسازي عرقچین طبق10

 اصالت شکل، طرح و مصالح در اولویت قرار داشت.. حفاظت از یخیو مستندات تار یدانیم

ـ اول بـا ت  ۀ سقف طبقـ  يها، بازشوها و بازساز تیرکش یبخش . استحکام11 ـ  یچـوب  ری بـا   یو ن

 توجه به مطالعات تطبیقی.

  بام.   یکش موجود در منطقه و کاهگل يها بر اساس الگوها کنگره ی. طراح12

 کننـدۀ  کـه القـا    يطـور  بـه ی ناموزون در محـیط  گونه ساختار الحاق . جلوگیري از ایجاد هر13

  قاجار باشد. در دورۀ قاب چالهکاربري برج 

  

  
  قاب چالهتعیین عرصه و حریم برج  نقشۀ: 8تصویر 
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  مرمت حیندر  قاب چالهبرج : 9 تصویر

  ي کارگاه تولید خشت با خاك منطقهانداز استفاده از استادکاران بومی، مصالح محلی و راه

  

  هاي تأثیرگذار محدوده بر قاب چالهتأثیر مرمت برج  .8

ین آمـده اسـت.   بخش پیش 12تا  1در بندهاي  قاب چالهیند تقرب به تعادل پویا در مرمت برج افر

یـات فنـی   برج مطالبی بیان شده است. از جزئ هاي کیفی و کمی حفاظت شیوه در این بندها دربارۀ

هـاي   عنـوان برنامـه   رسانی به جوامع محلی به نفعان و آگاهی در اجرا تا مشارکت با مسئو�ن و ذي

ها پـس از گذشـت یـک     تقرب به تعادل پویا در حفاظت از برج لحاظ شده بود. اثرات این برنامه

دهه از مرمت برج نمایان شده و توانسته است بر روي کیفیـات اجتمـاعی، فرهنگـی و اقتصـادي     

  :له، از جمزندگی در نیاسر تأثیراتی بگذارد

     نیاسر در طرح جامع گردشگري داراي چندین محور فرهنگی و گردشـگري بـود و بـرج

اسر مطرح شده بـود. بـا مرمـت    ین يمحور گردشگر یاز نقاط اصل یکیعنوان  به قاب چاله

  دهی شهر برداشته شد. هاي مدیریت در سامان مثبت در کمک به پیشبرد برنامه یگام ،آن
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 رامون زدوده شد و اهالی محلـه بـه زنـدگی    ینامناسب بقایاي ویران برج از نقاط پ چهرۀ

مند شدند. این اتفاق موجب ایجاد اعتبار اجتماعی و فرهنگـی بـراي    هدر کنار برج ع�ق

  ).10(تصویر  شد قاب چالهمحلۀ نیاسریان و 

  هاي تأثیرگذار برج و توپـوگرافی متصـل    با تعیین ضوابط عرصه و حریم براي محدوده

دارد زنـدگی  به حفاظت از محیط زیست و طبیعت همجوار کمک شد و به استان ،به آن

احتـرام   ،هـواي مناسـب  و ها از منظر، طبیعـت، آرامـش و آب   آن نیاسریان و حق استفادۀ

  ).8 گذاشته شد (تصویر

  کـار در  و مردم شهر به زنـدگی و ایجـاد کسـب   باعث ترغیب  قاب چالهحفاظت از برج

خـدمات   هاي بومگردي و ارائۀ فاده از خانهاطراف بنا شد. مردم توانستند با است يفضاها

بـر  ارائـه دهنـد.    مناسـبی را ی و فرهنگـ  ين محله، خدمات اقتصـاد یبه گردشگران در ا

) با اتخاذ الگـوي  1388رهنگی نیاسر، پایگاه میراث فآمار منتشرشده (مرکز اسناد  اساس

هزار نفـر بـه    150از  1383در سال  تعادل پویا در حفاظت آثار، میزان حضور گردشگر

 .ده استکر تغییر 1388میلیون نفر در سال  1با�تر از 

 اندازي شهر بازسازي شـد.   هاي تأثیرگذار برج، یکی از نقاط چشم با حفاظت از محدوده

در شـب و روز از   یها، ارتفاعات اطراف، آبشار، کوشـک و چارتـاق   از باغ ییبایمناظر ز

 ).11شود (تصویر  ه دیده میاین نقط

 ن نقطه از شهر بـه حـد   یدر ا یمنیت اجتماعی و ایمحله، امن ییایبا حفاظت از برج و پو

هـاي پیشـین بیشـتر     هاي نیاسر از سـال  اکنون زندگی شبانه در تابستان د. همیرس یمناسب

 و بر ضریب ماندگاري مردم تأثیر گذاشته است.  ده ش

 دشـت کاشـان در    ینظـام دفـاع   یاز ارکـان اصـل   یکـ یعنوان  قاب به هچالاکنون برج  هم

 یو خـارج  یپژوهـان و گردشـگران داخلـ    دانـش  يبرا یمناسب یگذشته، مرجع اط�عات

 است.

 عنـوان   با اشرار بـه اسریان در مقابله ین یخ اجتماعیک برهه از تاری ،با حفاظت از این اثر

  مورد حفاظت و پایش قرار گرفته است.   ،معتبر یو اجتماع یخیسند تار

   هـاي   اسـت. داسـتان    هشـد با حفاظت از برج بخشی از آثار ناملموس شهر نیز حفاظـت

شـود.   اکنـون در محافـل نیاسـریان زمزمـه و بـازگو مـی       این برج و تاریخ آن هم عامیانۀ

 کنند.   بالند و پیران خاطراتشان را مرور می اریخشان میجوانان با دیدن این برج به ت
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  پیش و پس از مرمت قاب چالهبرج : 10تصویر 

 

  
  پس از مرمت قاب چاله در محلۀبرج : موقعیت 11تصویر 

  گیري نتیجه. 9

زنانـه در پـاي چارتـاقی تظـاهر      ب و امنیت متمرکز بود. آب در چشمۀقدیم بر آ زندگی در نیاسر

آب چشـمه   د.شـ  ب آبشار به نیاسریان هدیه میدر باغ تا�ر تقسیم و در قالآب کرد.  آیینی پیدا می

هاي حمـام را پـر    تنبوشه چرخاند و شد و سپس چرخ آسیاب را می دست وارد مسجد می در پایین

خـورد.   محمدي رقـم مـی    تولید گل ها و مزارع براي تانها، باغس کرد. پایان حضور آب در خانه می

حیات بـه تـأمین امنیـت     شد و براي ادامۀ برکت و طهارت می سرزندگی، ۀ نیرومند مایۀاین چرخ
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دادنـد و بـه تعـادل     نیاز داشت. آب و امنیت عناصر کارکردي و کالبدي را به یکـدیگر پیونـد مـی   

زنـدگی   ۀشئون براي ادام اي در همۀ پیوسته هم ها خالق نظام به قرن لعادل در طورساندند. این ت می

هاي اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی    بردند و ارزش نیاسریان بود. مردم و متولیان از آن منفعت می

اي پویـا   زندگی در منظومـه  ۀوجودآمده ضامن ادام هاي به گرفت. این ارزش آن شکل می بر اساس

هاي زیسـتی   شد. مجتمع با تأمین امنیت مهیا می قاب چالهبود و البته این مهم از طریق برج دیدبانی 

 يی از اجزاهر جزئ ؛بودند پیوسته داشتند و دائماً در حال رشد هم نند نیاسر موجودیتی زنده و بهما

 رسیدند. طور مستقل اما در حرکتی هماهنگ با یکدیگر به تعادل می آن به

 پایـۀ  تدریج و بر زمان است که به تعادل پویا برگرفته از فضاي زیستۀ نیاسریان در طولالگوي 

 ست.  ها ابع انسانی، فکري و مالی آنشئون مختلف به فرهنگ زیستی بدل شده و حافظ من

نیاسر قدیم است و در مواجهـه بـا مبـانی     هاي حفاظت و نگهداري در این الگو منطبق بر نظام

نظر قـرار داده   مد مدرن را ۀمحور دور ترکیبی از رویکردهاي سنتی و ارزش حفاظت عصر حاضر،

 است.

هـاي شـهري    هاي کالبدي و کارکردي را به قابلیـت و سـپس ارزش   الگوي تعادل پویا ظرفیت

ـ  ،قـاب  چالهآورد. برج  کند و از آن حفاظت به عمل می میتبدیل  بـالقوه کالبـدي بـود کـه      یظرفیت

هـاي   هاي کارکردي و کالبدي نیز بر آن متصور بود. این الگو با مرمت و پیوند آن بـا زمینـه   قابلیت

 و امنیتی باشد. هاي اقتصادي، فرهنگی، محیطی ارزش ۀدیگر شهر توانست آفرینند

 قـاب  چالـه ج با مرمت بر .ده استهاي تأثیرگذار در نیاسر بو ارزش ددهندۀالگوي یادشده پیون

هـاي فرهنگـی و اجتمـاعی و سـپس      محیطی باعث ایجاد ارزش ۀوجودآمده در حوز هاي به ارزش

هاي تأثیرگذار برج شده است. تسلسـل تـأثیر و تـأثرات موجـب پیوسـتگی       اقتصادي در محدوده

 ها در کنار یکدیگر شده است. ارزش

حفاظت منوط به تـأمین   هاي این الگوست. حیات چرخۀ ز مزیتحفاظت ا ست از چرخۀحرا

مدخ�ن است. با مرمت برج و تأثیر آن بر مقو�ت اقتصادي و  نفعان و ذي ، ذيجامعۀ محلیمنافع 

ها را مجـاب بـه حفاظـت از بـرج و دیگـر       نفعان توجه شده و آن اجتماعی به منافع بخشی از ذي

 عناصر مرتبط کرده است.

عنوان یـک عنصـر مهـم     به قاب چالهست. برج ا» پیوستگی و پویایی« ۀالگوي تعادل پویا زایند

اربري جدید ترمیم کنـد  ک ر میزان تأثیرگذاري خود را بر پایۀکارکردي توانسته است در حال حاض

 کارکردي و کالبدي نیاسر بپیوندد. و به منظومۀ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاب هچالبرج دیدبانی 

 نیاسر؛ شناخت و مرمت

 با الگوي تعادل پویا

 

 

                                 133  

عناصـر شـهر    همۀ ،در الگوي تعادل پویا نقش پررنگی دارد. در این الگو» اي رویکرد منظومه«

اي مسـتقر   نظـم ویـژه   بر اساسدارند و  هاي کارکردي و کالبدي در ارتباط با یکدیگر قرار نبهاز ج

   عکس.دهد و بر تأثیر قرار می عنصر، مابقی عناصر منظومه را تحتاند. عدم تعادل در یک  شده

هـاي تـاریخی،    گردشـگري در جهـت حفاظـت از ارزش    این الگو بـه رویکردهـاي خ�قانـۀ   

دیگر در نیاسـر، ضـریب    و عناصر پیوستۀ قاب چالها مرمت برج فرهنگی و اقتصادي توجه دارد. ب

   شده تغییر کرده است.هاي احیا ج در جهت حفاظت از ارزشتدری ماندگاري گردشگر در شهر به

  

  ها نوشت پی
1. Valam 
2. Maarahang 
3. Him 

فرهنگـی در   هاي مختلف در شهر تاریخی نیاسر، شناسایی چندصد اثـر واجـد ارزش تـاریخی    نتایج پژوهش. 4

صـورت پراکنـده در    هاي زیستی کوچک بـوده اسـت کـه بـه     هاي مختلف مجتمع مورد مطالعه، با گونه ۀمحدود

مزرعـه   بومیـان منطقـه، نـام   اساس مطالعات میدانی و مصاحبه بـا   ها بر اند و براي آن اطراف نیاسر استقرار یافته

هـا نیسـت بلکـه     هاي زراعی و یک اتاقک در کنار آن د. منظور از مزرعه در این نوشتار، ترکیب زمینانتخاب ش

هـاي کالبـدي را    هاي کشاورزي، این توده جواري عناصر و ساختارهاي خدماتی و مسکونی با باغات و زمین هم

اي بـه   هاي ویژه لحاظ فرهنگ و معماري قرار داده و قابلیت ها بهتر از روستا هاي زیستی کوچک مجتمع ۀدر زمر

ۀ داراي چهـار قلعـ   ،دشـو  تاریخی محسوب می آباد که نوعی مزرعۀ ۀ عباسمثال مزرع برايها بخشیده است.  آن

هـایی   کنـاري بـا زمـین    مسکونی است که در هـم  انبار، مسجد و چند خانۀ انضمام آب اربابی و رعیتی کوچک به

اي دیگـر چنـدین مجتمـع     متري از سطح دریا شکل گرفتـه اسـت و در نقطـه    1211و باغات در ارتفاع زراعی 

دلیـل وجـود    به ،شد ها استفاده می در ایام خاصی از آنآباد، اتابکی و خاتون که شاید  زیستی کوچک مانند دولت

 اند. تدریج شکل گرفته مظهر قنات و چشمه به

  شود. مورد مطالعه به مکان، گُله گفته می در منطقۀ .5
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