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چکیـده| امروزه گردشـگري بخش مهمـی از فعالیت ها و درآمدهـاي جوامع را به خـود اختصاص داده 
اسـت و نقـش آن هـر روزه پررنگ تـر مي شـود. در همیـن راسـتا، معمـاری منظر بـه عنوان رشـته ای نوپا 
در عرصـۀ طراحـی محیط هـای طبیعـی و مصنـوع، باعـث ایجـاد خصوصیـات ویـژه ای بـرای ایـن عرصه  
شـده اسـت. در واقـع مهم تریـن پرسـش پیـش رو چگونگـی ایجـاد تلفیـق و هماهنگی میـان موضوعات 
گوناگـون و دانـش وسـیع مرتبـط بـا معمـاری منظـر اسـت و این کـه چگونـه می تـوان بـه ایـن گسـترۀ 
دانـش نظـم بخشـید و آن را بـه کار  گرفـت؟ لـذا در ایـن پژوهـش سـاز و کارهایی بـا تکیـه بـر مفهـوم 
نگـرش سیسـتماتیک، مدل سـازی و الگـو بـرای غلبـه بـر مشـکل پیچیدگـی و گسـتردگی مفاهیـم در 
جریـان طراحـی، مـورد بررسـی قرار گرفته  اسـت تـا با پیونـد آن ها بتـوان در نهایت چارچوبی مناسـب و 
قابل تعمیـم جهـت به کارگیـری در طراحی منظـر مکان های دارای توانمندی گردشـگری پیشـنهاد نمود. 
روش تحقیـق در ایـن نوشـتار توصیفی-تحلیلـی اسـت و با کدگـذاری مفاهیم و داده های گرد آوری شـده 
از منابـع کتابخانـه ای و بررسـی متـون و اسـناد موجـود در پایگاه هـای اطالعات علمی انجام شـده اسـت. 
در نهایـت ایـن پژوهـش در پـی آن اسـت تـا از ورای نقـد و نـگاه بـه فراینـد طراحـی و ایجـاد هماهنگی 
میـان دانش هـای وسـیع مرتبـط بـا معمـاری منظـر، کلیـات طـرح منظریـن مـوزۀ معـدن روی نـروژ و 
الیه هـای منظریـن آن را بـه عنـوان یک پروژۀ گردشـگری و منظریـن طبیعی-اجتماعی بـا دو ایدۀ  کالن 
طراحـی یعنـی زمینه گرایـی و نمایـش رد پای تاریخ بررسـی کنـد. این ایده ها بـه واسـطۀ ابزارهایی مانند 
بهره گیـری از مصالـح بومـی، کمتریـن مداخلـه در حیـن سـاخت و اجرای طـرح، چشـم انداز های متنوع، 
رنـگ و بافت هـای برگرفتـه از کالبـد و تضاد هـای نـوری در معـدن، پیش ساخته سـازی در تمامی قطعات 

و بررسـی فراینـد کار در معـدن، در ایـن مـوزه تحقـق یافته اند.
واژگان کلیدی| فرایند طراحی، زمینه گرایی، رد پای تاریخ، ، موزۀ معدِن روی نروژ.

مقدمـه| عرصـۀ فعالیـت معمـاری منظـر در پیونـد بـا مفهـوم 
بـا خلـق، سـاماندهی و مدیریـت فضاهـای  گردشـگری، مرتبـط 
بـاز طبیعـی و مصنـوع اسـت و ارتبـاط ناگزیـر معمـاری منظـر بـا 
فرایندهـای جـاری، سـبب ایجـاد ویژگی های خاصـی در این حوزه 
شـده اسـت. ایـن خصوصیـات باعـث می شـود تـا معمـاران منظـر 
در کنـار درک عمیـق مفاهیـم در مـورد خلـق و سـاماندهی فضـا، 
نیازمنـد آشـنایی و به کارگیـری طیف وسـیعی از دانش های مرتبط 

بـا رفتـار انسـان، مفاهیـم هنـری و تاریخـی مرتبط با فضاهـای باز 
و طبیعـی، دانـش و علـوم مرتبـط بـا طبیعت و مؤلفه هـای طبیعی 
و نیـز دانـش مهندسـی برای سـاخت و مدیریـت منظر باشـند. در 
واقـع مقیاس هـای متفاوتـي کـه در طـي فعالیت هـای انسـان در 
محیـط و تـالش او جهت سـاخت محیط های انسان سـاخت مطرح 
شـده اسـت، نشـان دهندۀ گسـتردگي موضوع و زمینه هـای مرتبط 
بـا آن اسـت )ادیـب، 1391(. بنابرایـن منظـر بـه عنـوان نمونـه ای 
شـامل  را  متعـددی  زیرسیسـتم های  پیچیـده،  سیسـتم  یـک  از 
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می شـود و هماننـد یـک سیسـتم زندۀ پویـا، در حال رشـد و تغییر 
اسـت کـه سـرعت بـاالی ایـن تغییـرات، سـبب عـدم درک کامل 
عوامـل ایجـاد تغییـر شـده   اسـت )قرایـی، مثنـوی و حاجی بنـده، 
دالیلـی  اصلی تریـن  از  یکـی  موضـوع  ایـن  درنتیجـه   .)1396
اسـت کـه منظـر بـه عنـوان یـک سیسـتم پویـا و پیچیـده مطرح 
می شـود (Meinig, 1979). در ایـن میـان نـگاه یک سـوگرایانه بـه 
معمـاری منظـر، بـدون تجزیه وتحلیـل بافـت پیچیـدۀ ایـن دانش 
و عـدم توجـه بـه ابعـاد متفـاوت آن، نمی توانـد راهگشـا باشـد، 
بـه طـوری کـه ماتـالک معتقـد اسـت، معمـاری منظـر حرفـه ای 
پیچیـده و میان رشـته ای اسـت و معمـار منظـر بایسـتي این دانش 
میان رشـته ای را تجزیـه و تحلیـل کنـد. بنابرایـن طراحـان منظـر 
در توسـعۀ پایـدار فرهنگـي و بوم شناسـی بایـد طراحـي خـالق را 
بـا دانـش نوین تلفیـق   کننـد و روابط متقابـل میان توسـعۀ جدید 
و سیسـتم های موجـود فیزیکـي و انسـاني را سر و سـامان دهنـد 
(Motloch, 2000). ازایـن رو ایـن نوشـتار در پـی پاسـخ به سـؤال 
چگونگـی ایجـاد تلفیـق و هماهنگـی میـان موضوعـات گوناگون و 
دانـش وسـیع مرتبـط بـا معمـاری منظـر اسـت و این کـه چگونـه 
می تـوان بـه این گسـترۀ دانش نظم بخشـید و آن را بـه کار  گرفت. 
بنابرایـن نگارنـدگان دراین راسـتا، پـروژۀ مـوزۀ معـدِن روی نروژ را 
بـه عنـوان طـرح گردشـگری منظریـن موفـق در این عرصـه مورد 

بررسـی قـرار داده اند. 

روش تحقیق
داده هـاي  توصیفي-تحلیلـي،  روش  بـا  حاضـر  پژوهـش 
گـردآوري شــده از طریــق مطالعــۀ اسـنادي را مورد تحلیل قرار  
داده و بـا جسـتجو در منابـع مرتبـط بـا فراینـد طراحـی، اطالعات 
را از دو روش طراحـی SAD وPAKILDA اسـتخراج کـرده و با 
کدگـذاری مفاهیـم، داده های گرد آوری شـده از منابـع کتابخانه ای 
و بررسـی متـون، اسـناد و مقاالت موجـود در پایگاه هـای اطالعات 
علمـی و بـا مطالعـۀ نظـر بازدیدکنندگان بـه تحلیل رونـد طراحی 
یکـی از پروژه هـای منظرین-گردشـگری نـروژ بـه عنـوان نمونـۀ 

اسـت.    پرداخته  مـوردی 

مبانی نظری
معماری منظر به عنوان روش طراحی محیط •

معنـای منظـر را می توان از دو دیدگاه بررسـی کرد، یکی اشـاره به 
مکانـي خـاص و دیگـری بیاني از یـک فرهنگ. با توجه بـه این دو 
مفهـوم، منظـر را می تـوان این گونـه معنـا کـرد که انسـان ها از چه 
دیدگاهي به محیطي خاص نظر کرده، آن را درک نموده و با توجه 
بـه ویژگی هـای فرهنگي خـود، آن  را از حالت کامـاًل بکر به صورت 
فضـاي انسان سـاخت درآورده انـد (Makhzoumi, 2000). درواقـع 
اذعـان کـرد کـه معمـاری منظـر حرفـه ای اسـت کـه  می تـوان 
وظیفـۀ اجتماعـي آن ایجـاد اشـتراک مسـاعی میـان علـم و هنـر 

بـه منظـور سـاماندهي، برنامه ریـزي و طراحـي کل منظـر فیزیکي 
و فرهنگـي اسـت (Motloch, 2000). بنابرایـن بـا توجـه به مفهوم 
علمـی معمـاری منظـر، این حـوزه از چهار قلمـرو »دانش ضمنی« 
کـه برداشـتی تلویحـی و مبتنـی بـر شـهود طـراح و یادگرفتـن از 
طریـق انجـام دادن اسـت، »دانـش مفهومـی« که دانـش ضمنی را 
بـه صـورت اصـول و قواعـدی طبقه بندی شـده بـه دیگـران ارائـه 
می دهـد، »دانـش سیسـتماتیک« که بـه صورت صریح و روشـن و 
بر مبنای اصول علمی طبقه بندی شـده، بیان و ارزشـیابی می شـود 
و »دانـش عملیاتـی« کـه از طریق آن دانش سیسـتماتیک و دانش 
مفهومـی بـه زبان اجرایی در حرفه ترجمه می شـود، تشـکیل شـده 
اسـت(Deming & Swaffield, 2010). درنتیجـه مـرور فرایندهای 
طراحـی در معمـاری منظـر، شفاف سـازی و ارزیابـی و اسـتفاده از 

طیـف وسـیع دانش هـا در پژوهـش گامی ضـروری و مهم اسـت.
فرایند طراحي •

طراحـي، فراینـدي هدفمنـد اسـت کـه در آن طراحـان در پـی 
یافتـن نقطه هـای پایاني و بهتریـن راه حل هسـتند. فرایند طراحي 
خطـی نیسـت و ابعـاد مشـخص و اسـتانداردی ندارد، بلکـه مبتنی 
اسـت.  دانـش  ابعـاد گوناگـون  به کارگیـری  و  تبدیـل مـداوم  بـر 
دانسـت  پیش رونـده  و  چرخـه ای  می تـوان  را  فراینـد  ایـن  لـذا 
انسـان در طـول  رویکردهـاي  میـان  ایـن  (Motloch, 2000).در 
زمـان، خـود باعث ایجاد تغییر در شـیوه های طراحي شـده اسـت. 
در ایـن راسـتا ترنـر (Turner, 2001) بـا توجـه بـه ایـن تغییرات و 
دیـدگاه نویـن چندوجهـي این رشـته، دو شـیوۀ طراحـي  SAD و 
PAKILDA را معرفـی کـرده کـه در ادامـه به توضیح سـاختار این 

دو شـیوه پرداختـه خواهد  شـد: 
شـیوۀ طراحـي SAD یـک تحقیـق نیمه علمـي جهـت شـناخت 
بسـتر طـرح اسـت کـه بـر پایـۀ دانـش ضمنـی و شـهودی طـراح 
قـرار دارد و چنـدان تعمیم پذیـر نیسـت. لـذا ایـن شـیوۀ طراحـی 
بـه علـت نگـرش سـطحي در جمـع آوري و تحلیـل داده هـا و عدم 
سـاز و کار مناسـب در به کارگیـري نتایـج، در طراحـي ناموفق عمل 
کـرده اسـت )ادیـب، 1391(. در شـیوۀ طراحـي PAKILDA، ترنر 
اسـتفاده از ابزارهـای سـاده تری جهت فرموله کردن مسـیر طراحی 
ماننـد اسـتفاده از کلمـات، دیاگرام هـا، ماکت ها و پالن هـا را جهت 
توصیـف فراینـد طراحـي به طرح خود مـی افزاید. به بـاور وی این 
فراینـد، هماننـد حرکـت زنبور عسـل اسـت. گـردش زنبور عسـل 
از کنـدو تـا مرغـزار تصادفـي بـه نظـر می رسـد، امـا زنبورهـا یک 
سـري نشـانه ها را بـه خاطر سـپرده و وقتـي از یک نقطـه به نقطۀ 
دیگـر حرکت می کننـد، از نقشـه های وسـیع اسـتفاده می کنند. بـه 
همیـن نحـو معمـاران منظر سـفري طوالنـي را از وضعیـت موجود 
غیرقابل پیش بینـي  انحرافـات  بسـیاري  بـا  پیشـنهادي  بـه وضـع 
دنبال می کننـد کـه ایـن نـوع طراحـی بیشـتر بـر پایۀ  مدل سـازی 
و نـگاه سیسـتماتیک جهـت هدایـت و کنتـرل طراحـی منظـر و 
تبدیـل دانـش ضمنـی و مفهومی طراحـان به دانش سیسـتماتیک 
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و عملیاتـی قـرار دارد. امـا در ایـن بین فرایند پیشـنهادي اشـتاینتز 
در سـال 1990 بـا فراینـد معماری منظر همخواني بیشـتری دارد. 
از دیـدگاه وی در هـر مرحلـه از فراینـد معمـاری منظـر، طـراح 
بـه طـور مـداوم بـا سـؤاالتي اساسـي روبـه رو شـده و بایـد بـراي 
پاسـخگویي به آن ها از ترکیبي از شـش مدل پاسـخگو )نمایشـی، 
اسـتفاده  تصمیم گیـری(  تأثیـرات،  تغییـرات،  ارزیابـی،  فراینـد، 
کنـد. او اسـتفاده از ایـن مدل هـا را در سـه مرحلـۀ عمـده از انجام 
یـک پـروژه یعنـي تشـخیص زمینـه، انتخـاب شـیوه و مطالعـات 
طراحـي پیشـنهاد می کنـد. یکـي از ویژگی هـای مهـم ایـن شـیوه 
انعطاف پذیـري آن اسـت. طـراح می توانـد هـر مرحلـه را بـه مقدار 
الزم تـا رسـیدن بـه پاسـخ نهایـي بارهـا تکـرار کنـد. این نوشـتار 
در ادامـه بـا توجـه بـه مبانـی مذکـور در فرایند طراحـی منظرین، 
بـه بررسـی فراینـد طراحـی و سیاسـت های به کارگرفته شـده در 

پـروژه ای موفـق در نـروژ می پـردازد.

بررسی نمونۀ مورد مطالعه
بستر طرح •

نروژ کشـوری کوهسـتاني و پوشـیده از جنگل اسـت که در امتداد 
جاده هـاي آن، شـگفتي هاي طبیعـي بـا هنـر، طراحـي و معمـاري 
تقویـت شـده اند. در سـال هاي اخیـر، مداخلـه در منظر این کشـور 
بـه منظـور ایجـاد تجربیات جدیـد از طراحي همسـو بـا طبیعت و 
عـدم مداخلـۀ بیش ازحـد در آن، از جملـه اقدامـات مؤثـر بـه نظـر 
 مي رسـد کـه بـا ارج نهـادن بـه فرهنـگ و تمـدن خـود و همچنین 
جاذبه های طبیعی، میزبان طیف وسـیعی از گردشـگران اسـت. در 
ایـن راسـتا دولت، جهت دسـتیابی بـه کیفیت و پایـداری و کاهش 
تأثیـر منفـی گردشـگری بـر محیـط، خواسـتار حفاظـت از بافـت 

طبیعـی، فرهنـگ و محیط اسـت و در نتیجه ارزش هـای اجتماعی 
و درآمدهـای اقتصـادی را تقویـت کرده اسـت. در ایـن طرح جامع 
جهـت جلـب توجه گردشـگرانی کـه از سـواحل و آبشـارهای نروژ 
می گذرنـد، مـوزۀ معـدِن روی پیتـر زومتـور یکـی از چنـد پـروژۀ 
معمـاری اسـت کـه در کنار ایـن مسـیرهای پیاده روی قـرار  گرفته 

اسـت )تصویر1(.
موزۀ معدن روی نروژ •

معـدن روی نـروژ در دوران اوج بهره بـرداری خـود، طی یک حادثۀ 
انفجـار در حفـاری و کشته شـدن تعـداد زیـادی از معدنچیان رونق 
خـود را از دسـت داد. ازایـن رو دولـت نـروژ بـرای زنده نگه داشـتن 
خاطـرۀ معـدن و کارگـران کشته شـده در میـان روسـتاییان و از 
طرفـی بـه دلیـل قرار گرفتـن این مکان در مسـیر ملی گردشـگری 
اقـدام بـه طراحـی مـوزه نمـود. مـوزۀ معـدن روی نـروژ بـه عنوان 
تاریخچـۀ   دارای  کشـور  ایـن  منظریـن  قابلیت هـای  از  یکـی 
تأثیـرات  و  اسـت  گردشـگری  صنعـت  جهـت  منحصربه فـردی 
متفـاوت و نیرومنـدی از فضـا را در ذهـن مخاطـب ایجـاد  می کند. 
مـوزۀ معـدن روی در آلمانایـووه توسـط پیتـر زومتـور و بـا توجـه 
بـه تحقیقاتـش در خصـوص تاریـخ، فرهنـگ، زمینـه، مخاطب و با 
حداقـل مداخلـه به لحاظ بصری و اکولوژیکی طراحی شـده اسـت. 
همچنیـن یکـی از چالش هـای طـرح، حفـظ سـطوح طبیعـی و 
پوشـش گیاهی آسـیب پذیر و تعامـل با سـاختار صخـره ای موجود، 
اسـت. اسـتفاده از ویژگی هـای طبیعـی شـکل دهندۀ هویـت منظر 
سـایت کـه در طـی سـالیان متمـادی بخشـی از شـخصیت مـکان 
را تشـکیل داده اسـت، ایـن پـروژه را در مقولـۀ مداخلـه در مناظر 
طبیعـی، خـاص می نمایـد. از اهـداف این طـرح، می توان بـه ایجاد 
ایده هـای قـوی در یـک مفهـوم یکپارچـۀ سـازگار بـا مـکان، برای 

https://www.inexhibit.com :تصویر 1. پالن موقعیت قرار گیری موزه در بستر طبیعی دره. مأخذ
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ارائـه  هویـت قوی تـری از سـایت اشـاره نمـود. بـه بیان دیگـر این 
پـروژه بـا سـادگی و قـدرت، ارتباط حداکثـری انسـان و طبیعت را 

فراهـم می کنـد )تصویـر 2(.
از ایده تا طراحی •

طـراح با ایجـاد راه حل های پایـدار، کاربردی و الهام بخـش، کاربران 
را به اسـتفاده از زمینه ها و پتانسـیل های موجود در سـایت دعوت 
می کنـد. زومتـور بـه ایـن امر معتقد اسـت کـه زیبایی یـک فرایند 
درونـی اسـت و بایـد بـا تمـام حـواس آن را تجربـه  کـرد و زیبایی 
را مفهومـی برگرفتـه از ماهیـت زمیـن و طبیعـت پیرامـون در نظر 
می گیـرد.  بنابرایـن طراحـی بـا کمتریـن دخالـت در سـایت، بـا 
یـک رویکـرد آگاهانـه بـه الیه هـای اطالعاتـی موجـود، جایگزیـن 
الحـاق یـک زیبا شناسـی بیگانـه بـر روی سـطح کـه منجـر بـه 
نابـودی الیه هـای اطالعاتـی و ردپاهـای تاریخـی موجـود  شـود، 
رویکـرد اصلـی معمـار به شـمار  مـی رود.  درواقـع در ایـن طراحـی 
زومتـور بـه یـک چشـم انداز مـرده و فراموش شـده، زندگـی تازه ای 
بخشـیده اسـت. بـا ایـن هـدف کـه بتوانـد نـگاه غم آلـود از مـکان 
سـابق معـدن را بزدایـد و یادآور زندگی ناپدید شـده کسـانی باشـد 
کـه در حاشـیۀ جامعـه هسـتند. او سـاختمان خـود را بـه عنـوان 
یـک بنـای یادبـود از کارگرانـی کـه در آن زندگـی می کردنـد و در 
آنجـا مرده انـد، توصیـف  می کنـد. در واقع هـدف او این اسـت برای 
گردشـگران لحظـات مکثـی را ایجـاد  کنـد که آن هـا را بـا تاریخ و 
گذشـتۀ  سـایت پیونـد  دهد )پیتـر زومتـور، 1394(. از نقـاط قوت 
ایـن طراحـی می تـوان بـه مطالعـۀ پروژه هـای منظرین و اسـتفاده 
از دانـش ضمنـی و مفهومـی و تبدیـل آن بـه دانش سیسـتماتیک 
بـرای طراحـی، اشـاره کـرد. زومتـور طراحـی مخاطب محـور را در 
فراینـد طراحـی PAKILDA مبنـا قـرار  می دهـد، درنتیجـه در 
درک ذهنـی کاربـران اثـر می گـذارد. در دیـدگاه او برنامه ریـزی 
و طراحـی هـر جـزء از معمـاری، فراینـدی در هم تنیـده اسـت کـه 

مسـیر مسـتقیم خطـی را دنبـال نمی کنـد )تصویـر 3(.
از طراحی تا اجرا •

زومتـور دیـدگاه زمینه گرایـی در طراحـی ایـن پـروژه دارد کـه بـا 
بـارش بـرف در زمسـتان، در حالـی کـه صخره هـای سـنگی کاماًل 
سـفید پوش شـده و درختان صنوبر به صورت اسـکلت های خشـک 
درآمده انـد، تفـاوت زیـادی بـا بسـتر خـود ایجـاد  می کنـد. هـدف 
زومتـور بـرای ایجـاد این تضـاد میان زمینۀ سـفید و مصالح سـیاِه 
طـرح در طـول فصل زمسـتان، جلب توجـه مخاطبانی اسـت که از 
جـاده  عبور می کننـد کـه منجر بـه توقـف آن هـا و بازدیـد از مـوزه 
یـا گـذران زمان در حاشـیۀ جـاده می شـود. این بناهـا مجموعه ای 
بـا  بـه تعبیـری سـکوهای تماشـا هسـتند کـه  یـا  از کوشـک ها 
سـازه های چوبـی و دیواره هـای سـیاه بـر روی بسـتری پوشـیده از 
بـرف کنجـکاوی بصـری متمرکـزی را به همـراه می آورنـد و به رغم 
صنعتـی  سـاختار های  یـاد آور  طـرح،  سـادۀ  و  بی تکلـف  روحیـۀ 
موجـود در گذشـتۀ ایـن مـکان می گردند. از سـوی دیگر اسـتقرار 

تصویر 2. موقعیت قرار گیری موزه در بستر طبیعی دره. 
www.vmproduksjon.no :مأخذ

ماهرانـۀ رویداد هـا، به مـکان روح و ارزش خاصی می بخشـد که در 
تجربـۀ ذهنـی ناظریـن به عنـوان فضایی حامـل پیام  قابـل تعریف 

اسـت )بـل، 1382(، )تصویر 4(.
در ایـن مجموعـه معمـار هـر کاربـری را در بلوکـی جداگانـه جهت به 
حداقـل رسـاندن مداخلۀ بصری قرار  داده اسـت که هرکـدام از آن ها یک 
منظـر متفـاوت از دیگـری ارائـه می دهـد. ایـن موضـوع خـود بـه حفـظ 
بافـت سـنگی دره و عـدم مداخلـه در طبیعـت بکـر زمینه کمک شـایانی 
می کنـد. همچنیـن زومتـور در راسـتای نمایـش سـختی کار در معـدن، 
نورپـردازی روزانـۀ فضاهـای داخلـی را از طریق ایجاد شـکاف های 
پنهـان در سـقف و در شـب از طریـق نور هـای غیرمسـتقیم بـرای 
ایجـاد حـس معـدن در گالری هـا تأمیـن می کنـد. اشـیاء بـا نـور 
خورشـید کـه بـه صـورت نوار هـای باریکـی از بـاال بـه درون ایـن 
جعبه هـای سـیاه رنگ می تابـد، روشـن می شـوند )تصویـر 5(. ایـن 
درسـت همـان نـوری اسـت کـه روزگاری بـر روی ایـن ابزارهـای 
سـاده و پیش پا افتـادۀ معـدن کاران می تابیـد. درواقـع تضـاد میـان 
و  نـور  میـان  تضـاد شـدید تر  و  دیوار هـای سـیاه  و  کـف سـفید 
تاریکـی درون و بیـرون فضـا حاکـی از حـس کارگـران در تاریکی 
مطلـق معـادن و سـختی کار آن هاسـت. همچنیـن دیوارهـای داخلی 
زاویـه دار هسـتند و در سـقف بـا عالمت هـای خطـی، بافتـی ایجاد  شـده 
کـه بـه نظـر می رسـد برش هایـی حاصـل از اسـتخراج سـنگ در طـول 
دیواره هـای تونـل در اثـر برخـورد تیشـه ها به وجـود  آمده  اسـت )تصویر 
6(  کـه بـه طور کلـی حس آمیزی مشـترک میان معـدن و فضای داخلی 

مـوزه را فراهـم می کنـد. 
طـراح مصالـح را بـه صـورت بومـی برمی گزیند ماننـد اسـتفاده از چوب، 
زیـرا پوشـش گیاهی غالـب بسـتر، درختان صنوبر اسـت. اسـتفاده از این 
مصالـح، یـادآور معـدن و بسـتر طـرح اسـت زیـرا کـه رنگ هـای سـیاه 
چوب هـای صنوبـر خود حاکـی از تاریکـی درون معدن اسـت. به طورکلی 
مـواد و مصالـح در ایـن پروژه، همگی یک زبان مشـترک دارنـد و زومتور 
بـه صـورت نمادیـن، فلز روی را به ریشـه های زمین شناسـی و جغرافیایی 
سـایت متصـل می کنـد. در نتیجـه زومتـور به تنهایـی توانسـت از طریـق 
مـواد و مصالـح و طراحـی اش میـراث صنعتـی را بـه نمایـش درآورد. 
بنابرایـن ایجـاد ارتباطـی نزدیک با تاریـخ از طریق انتخـاب دقیق مکان، 
مصالـح و طراحـی، نمونـه ای از کار زومتـور اسـت کـه قدرتمندانـه یـادآور 
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https://www.inexhibit.com :تصویر3. چشم انداز های متنوع موزه معدن روی. مأخذ

تصویر 4. تضاد رنگی طرح با بستر سایت.
https://www.inexhibit.com :مأخذ 

تصویر 5. نحوۀ نورپردازی گالری با نور طبیعی و مصنوعی. 
https://www.viabizzuno.com :مأخذ

  http://hicarquitectura.com:تصویر 6. تشابه در فضای داخلی موزه و معدن. مأخذ

میـراث صنعتـی ایـن مـکان اسـت و گویـی سـاختمان سـال ها در بسـتر 
طـرح قرار  داشـته  اسـت. از سـوی دیگـر مـواردی از قبیل اتصاالت سـاده 
میـان قطعـات، روایتگـر سـادگی زندگـی روسـتایی منطقه اسـت )تصویر 
7(. همچنیـن طراحـی مسـیر ها و دیوارهـای نگهبان از جنس سـنگ های 
موجـود در بسـتر طـرح در جهت زمینه گرایـی و حفظ هویـت منطقه مورد 
توجـه قـرار گرفتـه اسـت. در نهایـت مردم با حضـور در ایـن فضاهای 

  https://www.inexhibit.com :تصویر 7. اتصال سادۀ سازه با بستر سنگی. مأخذ

جمعـی و ثبـت خاطـرات مشـترک، بـه ایـن فضاهـا حـس مالکیت 
روانـی خواهنـد داشـت و زندگـی جمعـی را تجربه خواهنـد  کرد. 

نتیجه گیری
موفقیـت ایـن پـروژه را می تـوان در ارائـۀ راهکارهـای چند جانبـه 
دانسـت کـه همزمـان مطالبـات و نیروهای مختلـف پروژه را پاسـخ 
داده و بـا ایجـاد سیسـتمی یکپارچـه و منسـجم به سـمت پایداری 
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بیشـتر پیـش مـی رود. بـا توجـه بـه مطالعـۀ خط فکـری طـراح به 
ایـن مهـم دسـت  یافتـه می شـود کـه رویکـرد او بـه صـورت غالب، 
محافظتـی و در جهـت بهره گیـری هـر چـه بیشـتر از قابلیت هـای 
بسـتر سـایت جهت توسـعۀ صنعت گردشـگری بوده اسـت. استفاده 
از ویژگی هـای طبیعـی شـکل دهندۀ هویـت منظـر سـایت کـه در 
طـی سـالیان متمـادی بخشـی از شـخصیت مـکان را تشـکیل داده 
 اسـت، ایـن پـروژه را در مقولـۀ مداخلـه در مناظـر طبیعـی، خـاص 
می کنـد و جنبـۀ کلیـدی دیگـر موفقیـت آن، توانایـی طـراح در 
و  گردشـگران  نیازهـای  بـا  پـروژه  طبیعـی  بخـش  ادغام کـردن 
بهـره وری از زمینه هـای متفـاوت دانـش اسـت. از سـوی دیگـر ایدۀ 
کالن طراحـی زومتـور کـه اسـتفاده از زمینه گرایـی و تاریخ گرایـی 
اسـت، بـه واسـطۀ ابزارهـای بهره گیـری از مصالـح بومـی، کمتریـن 
مداخلـه در حیـن سـاخت و اجـرای طـرح، چشـم انداز های متنـوع، 
رنـگ و بافت هـای برگرفتـه از کالبـد و تضاد هـای نـوری در معـدن 

محقـق  پـروژه  ایـن  در  قطعـات  تمامـی  در  پیش ساخته سـازی  و 
شده اسـت. در نهایـت، موفقیـت این پـروژه را می توان در سـه حوزۀ 
بوم شناسـی، عملکـردی و زیبایی شناسـی تصدیق کـرد. بدین ترتیب 
بهره گیری از بسـتر سـایت در طراحی، حفظ پوشـش  گیاهی منطقه 
و بهره گیـری مناسـب از آن و چهارفصل بـودن طـرح از موفقیت های 
پـروژه در حـوزۀ بوم شناسـی اسـت. در تصدیـق جنبـۀ عملکـردی 
سـایت بـه جذب قابـل توجه گردشـگران تفرجی، اسـتقبال مردم از 
فضاهـای طراحی شـده، مطابـق انتظار طراحـان می توان اشـاره کرد. 
ایـن طراحـی از جنبۀ زیبایی شناسـی نیـز به موفقیت هایـی ازجمله 
اسـتفاده از قطعـات بزرگ سـنگ به عنـوان عنصر شـاخص در فضا، 
نورپردازی هـای طبیعـی و اسـتفاده از مصالـح بومـی و تأثیر گـذاری 
چهارفصـل در تصویـر ذهنـی مـردم، نائل شـده اسـت. بنابراین این 
پـروژۀ منظریـن بـه عنـوان طرحـی موفـق در زمینـۀ گردشـگری 

مطـرح می شـود.
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