
29 شمارۀ 10پاییز 1401

مجلۀ گردشگری فرهنگ، 3)10(، 29-34 / پاییز 1401

تاریخ د ریافت:1401/01/25                      تاریخ پذیرش: 1401/04/29                    تاریخ قرارگیری روی سایت:1401/08/01

DOI: 10.22034/TOC.2022.337519.1080

مقالۀ پژوهشی

ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
 Identifying the Available Capacities on the Roof Space to Develop

Tourism in Iranian Cities
در همین شمارۀ مجله به چاپ رسیده است.

z.hosseynzadeh@yahoo.com،09125571342:نویسندۀ مسئول *

شناسایی ظرفیت های موجود بر فضای بام 
جهت توسعۀ گردشگری در شهرهای ایرانی

ضیا حسین زاده1*، سارا شکوه2، محمدرضا مهربانی گلزار3
1. پژوهشگر دکتری، گروه معماری منظر، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

2. استاد مدعو دانشگاه خلیج فارس، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، بوشهر، ایران.
3. استادیار، عضو هیئت علمی دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(، قزوین، ایران.

چکیـده| بام  هـا از گذشـته در شـهرهای ایرانـی، بـه عنـوان فضایـی مهـم کـه نقش هـای کارکـردی و 
معنایـی بی شـماری داشـته اند، عمـل می کرده انـد. بـا ایـن وجـود در زمـان حاضـر و در اکثـر شـهرهای 
ایرانـی، ایـن ظرفیت  هـای قابـل توجـه، کاماًل مغفول مانده اسـت. از طرفی شـهرهای ایرانی از گذشـته به 
دلیـل ویژگی هـای منحصربه فـرد فضایـی، اجتماعـی، هویتی و فرهنگـی، همواره مقصدهـای جذابی برای 
گردشـگران بوده انـد. امـا بـا ورود مدرنیسـم و متعلقاتـش بـه شـهرهای ایرانـی و ایجاد تغییرات اساسـی 
در بافـت آن هـا، ایـن شـهرها بسـیاری از جذابیت هـای خـود را جهـت جذب گردشـگر، از دسـت داده اند. 
بام هـا از جملـه فضاهـای کیفیـت بخـش بـه فضـای شـهرهای ایرانـی بوده انـد. لـذا ایـن مقالـه بـر آن 
اسـت تـا بـا بررسـی فضـای بـام سـاختمان ها بـه صـورت ویـژه، بـه ایـن سـؤال پاسـخ دهد کـه ظرفیت 
یـا ظرفیت هـای موجـود بـر فضـای بـام سـاختمان ها جهـت توسـعه و تقویـت گردشـگری در شـهرهای 
ایرانـی کـدام اسـت؟ در ایـن راسـتا، پیشـینۀ موجود در ایـن زمینه و منابـع کتابخانه ای، در کنار بررسـی 
دیگـر آثـار و مسـتندات، از جملـه سـفرنامه ها، سـینما و تصاویـری از فضاهای شـهری، موردبررسـی قرار 
گرفتـه  اسـت. نتایـج حاکـی از آن اسـت که با توجـه به افزایش تعـداد سـاختمان های بلندمرتبـه، به ویژه 
در کالن شـهرهایی چـون تهـران، توجـه دوبـاره بـه ظرفیـت فضـای باِم ایـن سـاختمان ها، عالوه بـر ارائۀ 
نظرگاه هـای مناسـب بـه شـهر، جهـت درک بهتـر تصویـر شـهر در ذهـن بازدیـد کننـدگان، بـه واسـطۀ 
یکپارچگـی فضایـی و قرارگیـری در ارتفـاع، فرصـت وقـوع انـواع رخدادهـا و ایجـاد تعامـالت اجتماعـی، 
در ارتبـاط بی واسـطه بـا طبیعـت شـهر را نیـز بـه کاربـران خـود می دهنـد. ایـن امر بـه نوبۀ خـود عالوه 
بـر ایجـاد تصویـِر مانـدگار از شـهر مقصـد، موجـب ثبـت خاطراتـی گره خـورده با عناصـر طبیعـی، انواع 
فعالیت هـا و تعامـالت اجتماعـی در ذهـن گردشـگران خواهد شـد. لـذا به طور کلـی، نقش هـای اصلی بام 
جهـت توسـعۀ گردشـگری در شـهرهای ایرانـی را می تـوان در چهـار عامـِل توسـعۀ تعامـالت اجتماعی، 
تقویـت ارتبـاط گردشـگران بـا طبیعـت شـهر مقصـد، ایجـاد تصویـر ذهنـی مناسـب از شـهر و افزایـش 

کیفیـت تجربـه از فضای شـهری بیـان کرد.
واژگان کلیدی| بام، تصویر ذهنی، گردشگری، شهر، اجتماع.

مقدمـه| بـام یکـی از مهم ترین فضاهای شـهرهای ایرانـی و واجد 
کارکردها و پتانسـیل های بی شـماری به ویـژه در حوزۀ منظر، بوده 
 اسـت )حسـین زاده، شـکوه و مهربانـی گلزار، 1400(.  بـا حضور بر 
بـام، دامنۀ ادراکات فردی و اجتماعی گسـترش می یابد، شـناخت، 

ابـزار قوی تـری می یابـد و تجربـۀ طبیعـت عمیق تـر رخ می نمایـد. 
بهتریـن کارکـرد یـک فضـا وقتـی اسـت کـه بتوانـد بـر ادراک و 
روابـط اسـتفاده کنندگان تأثیـر بگـذارد، بـه شـناخت انسـان عمق 
دهـد و زمینـۀ تشـکیل اجتمـاع را فراهـم کنـد. امـروزه بام هـا بـه 
فضاهـای متروکـه، محل نگهداری اشـیاء اضافی و نصب تأسیسـات 
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بنـا بـدل شـده اند. سـیمای بام هـا، مغشـوش و حاکـی از بی توجهی 
انسـان ها  به آن هاسـت )منصـوری، 1398(.

بـا گسـترش پدیـدۀ شهرنشـینی بـه همـراه افزایـش درآمدهـای 
عمومـی و نیـز تغییـرات سـبک زندگـی مـردم، انگیـزۀ مسـافرت و 
افزایـش اهمیـت اوقـات فراغـت بـرای تأمیـن احتیاجـات روحـی 
انسـان بـه امـری ضـروری مبـدل شـد. ایـن امـر منجـر بـه ظهـور 
پدیـده ای جهانـی بـه نام صنعت گردشـگری شـده  اسـت. از سـوی 
فرهنـگ،  تمـدن،  مراکـز  عنـوان  بـه  شـهری  محیط هـای  دیگـر 
سیاسـت و گاه بـا ارزشـمندترین منابـع گردشـگری چـون پارک ها، 
چشـم اندازهای طبیعـی و فضاهـای تاریخـی محسـوب می شـوند 
)خزایـی، 1398(. گردشـگري و اقتصـاد گردشـگري در حال حاضر، 
در حـال تبدیل شـدن بـه یکـي از ارکان اصلي اقتصـاد تجاري جهان 
اسـت، افـزون بـر ایـن بسـیاري از برنامه ریـزان و سیاسـت گذاران 
توسـعه نیـز از صنعـت گردشـگري بـه عنـوان رکـن اصلـي توسـعۀ 
پایـدار یاد مي  کننـد )رکن الدین افتخـاری و مهدوی، 1384(. شـهر 
بـه عنـوان عالی تریـن زیسـتگاه انسـان دارای پتانسـیل ها و امکانات 
زیـادی اسـت کـه قـادر بـه پاسـخ گویی بـه نیازهـا و خواسـته های 
شـهروندان و بازدیدکنندگانـش اسـت، از ایـن رو، همـواره شـهر بـه 
عنـوان مبـدأ و هم مقصد توسـعۀ بازاریابی گردشـگری مطـرح بوده 
 اسـت )اسـکندری، عزت پنـاه و حسـین زاده دلیـر، 1399(. شـهرها 
هرسـاله پذیـرای میلیون هـا نفـر گردشـگرند و گردشـگری شـهری 
اکنـون بـه فعالیتـی مهـم تبدیل شـده کـه جریـان کارهـا، اقدامات 
اجتماعی و تغییرات فضایی فراوانی به ویژه در کشـورها شـکل داده 
اسـت. نقش شـهرها در جذب گردشگران و شـکل گیری گردشگری 
شـهری بـه عنـوان یـک الگوی فضایـی گردشـگری در عصـر حاضر 
بعـد دیگـری از اقتصـاد شـهری را شـکل داده اسـت که به نوسـازی 
و توسـعۀ سـیمای شـهری، سیسـتم حمـل و نقـل، اقامتگاه هـای 
گردشـگری و بهبـود و سـاماندهی زیرسـاخت های شـهری منتهـی 
می شـود و تحـت تأثیـر عوامل مختلفی قـرار دارد )سلیمی سـبحان، 
 .)1400 بالی چلنـدر،  و  محمدبیگی سـلخوری  غـراوی،  یاپنـگ 
لـذا چنانچـه مشـخص اسـت گردشـگری از جنبه هـای گوناگـون 
اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی برای شـهرها دارای اهمیت اسـت. 
از طرفـی همان طـور کـه در ابتدای مقدمه اشـاره شـد. فضـای بام ها 
از گذشـته نقـش مهم و تأثیرگـذاری در جنبه هـای گوناگون زندگی 
شـهری بـازی می کرده انـد، امـا اکنـون ایـن فضاهـا و پتانسـیل های 
بی شمارشـان مهجـور مانده انـد. لـذا در ادامـه، ایـن پژوهـش بـر آن 
اسـت تا از خالل بررسـی مسـتندات نقـش یا نقش هایـی که فضای 

بـام می توانـد در توسـعۀ گردشـگری ایفـا کنـد را شناسـایی کند.

پیشینۀ تحقیق
محمـدی و چنگلوایـی در پژوهـش خـود، بـه بررسـی مسـیرهای 
پیـادۀ گردشـگری می پردازنـد و در صددنـد کـه مؤلفه هـای کیفـی 
مطلوبیت بخـش ایـن گونـه از فضاهـای شـهری را در مورد پژوهـی 

شـهر اصفهان باز بشناسـد و بر اسـاس این مؤلفه ها مسـیرهای نمونۀ 
انتخاب شـده در شـهر اصفهـان را اولویت بنـدی می کننـد )محمدی 
و چنگلوایـی، 1392(.  پژوهـان و پورمقـدم گردشـگری فرهنگـی و 
بازآفرینـی فرهنگ مبنـا در بافت هـای تاریخـی را دو روی یک سـکه 
می داننـد و بازآفرینـی گردشـگری فرهنگـی را در گـرو مشـارکت 
بافـت می داننـد  اجتماعـی و فرهنگـی  نیروهـای  مـردم و بسـیج 
)پژوهـان و پورمقـدم، 1396(. بسـته نگار نیـز رقـص را بـه عنـوان 
یکـی از هنرهـای هفت گانـه و کهـن مورد توجـه قـرار داده و معتقد 
اسـت، بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای بـاالی ایـن هنر، می تـوان کمک 
شـایانی به توسـعۀ گردشـگری در کشـور کـرد )بسـته نگار،1400(.

عادلـی، نگـرش جامعـۀ میزبـان در محلۀ فهـادان یـزد را موردتوجه 
قـرار داده  و نتیجـه گرفتـه  اسـت کـه بهبـود شـرایط محله بـه ویژه 
در عرصـۀ امنیتـی و محیطـی، میـزان آگاهـی و حساسـیت افـراد 
نسـبت بـه مسـائل فرهنگـی و هویتی از جملـه عوامـل تأثیرگذار بر 
ارزیابـی افراد نسـبت به گردشـگری اسـت )عادلـی، 1391(. فریدی 
فشـتمی و همکاران، با بررسـی عوامل مؤثر بر دلبسـتگی و وفاداری 
گردشـگران بـه مقصـد گردشـگری شـهر رشـت، بـه ایـن نتیجـه 
رسـیده اند کـه کیفیت تجربـه، ارزش ادراک شـده و تصویر مقصد اثر 
مثبـت و معناداری بر رضایت گردشـگران داشـته  اسـت و همچنین 
شـاخص رضایـت بـر دلبسـتگی گردشـگران و در نتیجـه وفـاداری 
آن هـا به مقصد گردشـگری شـهر رشـت مؤثـر بـوده و ارتباط مثبت 
و معنـاداری داشـته  اسـت )فریدی فشـتمی، سـاالری پور و حسـام، 
1399(. زندیـه و گودرزیـان اسـتفاده از رویکـرد منظریـن و توجـه 
بـه منظـر شـهری را عامـل محـرک گردشـگری شـهری می داننـد 
)زندیـه و گودرزیـان، 1393(. حسـینی نیا با بررسـی تأثیر مکان های 
گردشـگری شـهری در جـذب گردشـگران فرهنگـی، به ایـن نتیجه 
می رسـد کـه گردشـگران فرهنگـی به دنبـال تجاربی موثـق، متنوع 
مکان هـای  سـازندۀ  شـاخصۀ  مربوطـه،  مکان هـای  و  خالق انـد  و 
فرهنگـی شـهر و شـامل عرصه هـای عمومـی )تاریخـی، طبیعـی، 
فرهنگـی معاصـر، بومـی، غیرمتعارف شـهری، تفریحی، تجـاری( با 
خصوصیـات کالبـدی ثابـت یـا موقت، به همـراه تعامـالت اجتماعی 
در تجربۀ حضور گردشـگران و شـکل یافتن معنـای فرهنگی فضا در 
ترکیبـی نمادیـن و پیوسـته هسـتند )حسـینی نیا، 1396(. آزاده فـر 
معتقـد اسـت جهـت تقویـت صنعـت گردشـگری در ایـران، بایـد 
رویدادهای موسـیقی شـهرها مدیریت شـود و فضاهای موسـیقی به 
جاذبه هـای گردشـگری تبدیـل شـوند )آزاده فـر، 1395(. عباس زاده 
مبنایـی  را  ارزش هـا  کشـیدن  تصویـر  بـه  و  توجـه  همـکاران،  و 
بـرای تصمیم گیری هـای مربـوط بـه حـوزۀ گردشـگری و میـراث 
فرهنگـی می داننـد )عبـاس زاده، محمـد مـرادی و سـلطان احمدی، 
و  مخالفت هـا  باوجـود  معتقدنـد  همـکاران،  و  پورذکریـا   .)1394
پیامدهـای غیرمنتظـره، راهکارهایـی نظیـر رونق اقتصـاد فرهنگی، 
سـرزندگی  بـه  گردشـگری خـالق  ارتقـای  و  تسـهیالت  افزایـش 
اجتماعـی فضاهای عمومی و مشـارکت شـهروندان طبقـۀ خالق در 
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توانمندسـازی خودشـان منجـر خواهـد شـد )پورذکریـا،  فدایی نژاد  
و  بهرام جـردی، 1398(. در ایـن میـان تاکنـون پژوهشـی معطـوف 
بـه نقـش و اثرگـذاری اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود بـر فضـای 
بـام سـاختمان ها در توسـعۀ گردشـگری شـهرهای ایرانـی نبـوده 
 اسـت )جـدول 1( لـذا ایـن پژوهـش در ادامه بـا بررسـی  و تحلیل 

مسـتندات، سـعی در بررسـی ایـن مهـم دارد. 

مبانی نظری
در ایـن بخـش قصـد بر این اسـت تا با بررسـی نظـِر صاحب نظران 
حوزۀ منظر و گردشـگری، شـاخص های مؤثر در ارتقاء گردشـگری، 
اسـتخراج شـود. در ایـن راسـتا در ادامـه، بـه تعـدادی از مقـاالت 
در ایـن زمینـه اشـاره شـده  اسـت. در انتهـا ایـن شـاخص ها در 
جمع بنـدی بـا شـاخص های ارائه شـده در بخـش پیشـینۀ پژوهش 

در جـدول 2 ارائه شـده  اسـت.
تصویـر ذهنـی گردشـگران از مقصـد یکـی از مهم تریـن مفاهیـم 
مؤثر در شـناخت ادراک و رفتار آنان اسـت. تصویر ذهنی گردشـگر 
از مقصـد در فراینـد انتخـاب مقصـد، رضایـت و احتمـال بازدیـد 
مجـدد از آن مقصـد نقـش مهمـی دارد. فضاهای شـهری نمونه ای 
و ذکاوت، 1396(.  مقاصـد گردشـگری هسـتند )طیبـی  ایـن  از 
تنهـا بـا درک تصاویـری کـه گروه هـا و افـراد مختلـف از سـیمای 
شـهر در ذهـن دارنـد و رابطـه آن هـا، محیطـی دلپذیـر می توانـد 
بـه وجـود آیـد )حاجی احمـدی همدانـی، ماجـدی و جهانشـاه لو، 
1396(. توجـه بـه فضاهـای جمعـی چـه از جنبـۀ کالبـدی و چـه 
از نظـر ایجـاد فرصت هـای الزم بـرای کسـب تجربه هـای جمعـی 
و پاسـخ دادن بـه نیازهـای اجتماعـی انسـان و درک مشـترک از 

شـهر در ارتقـای کیفیـت شـهرها و توجـه بـه جنبـۀ اجتماعـی 
حیـات انسـانی ضـروری اسـت. نظرگاه هـای شـهری از مکان هایی 
هسـتند کـه بـه عنـوان یـک فضـای عمومـی در تـداوم هویت یک 
شـهر نقـش بسـزایی دارند. انسـان ها از دیربـاز عالقه منـد به درک 
پدیده هـا خـارج از حـدود عـادی بوده انـد و از ایـن رو فهـم کامـل 
یـک پدیـده همـواره برای آن هـا لـذت داشـته و از جذابیتی خاص 
برخـوردار بوده اسـت. ایـن موضـوع در درک کامل از یک شـهر نیز 
توسـط نظرگاه هـا عینیـت می یابـد. فـرد می تواند در نظـرگاه خود 
ارتبـاط خیابان هـا و عناصـر مهم شـهر را بهتر درک کنـد و تصویر 
ذهنـی قوی تـری از ارتباطـات را در ذهـن خـود داشـته  باشـد. در 
تهـران نیـز کمبـود موقعیت هایی بـرای درک عمومی منظر شـهر، 
جهـت احیـای پتانسـیل های بصـری و ایجـاد انسـجام در تصاویـر 
ذهنـی مـردم از شـهر بـه وضـوح آشـکار اسـت کـه در پروژه هـای 
منظـر شـهری بایـد بیشـتر بـه آن پرداختـه شـود )یاراحمـدی، 
لطف اللهی یقیـن و تشـکری، 1394(. گردشـگری در طبیعـت، از 
گونه هـای مهـم گردشـگری اسـت کـه بیشـترین سـازگاری را بـا 

توسـعه دارد )رخشانی نسـب و ضرابـی، 1388(. 

بحث
چنانچـه در بخـش مبانـی نظـری بررسـی شـد، تعـدادی شـاخص 
جهـت تقویت گردشـگری، از میان پژوهش های پیشـین به دسـت 
از شـاخص های گردشـگری را  آمـد. این کـه چگونـه و کدام یـک 
می تـوان بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود بـر بـام سـاختمان ها 
ارتقـاء داد، سـؤالی اسـت کـه ایـن بحـث در صـدد پاسـخ بـه آن 

ست. ا

پیشنهاد جهت رونق گردشگریصاحب نظر

به تصویرکشیدن ارزش هاعباس زاده و همکاران )1394(

تقویت و مدیریت رویدادهای موسیقی در فضاهای شهریآزاده فر )1395(

رونق اقتصاد فرهنگی، افزایش تسهیالت و ارتقای گردشگری خالقپورذکریا و همکاران )1398(

ایجاد امکانی جهت تعامالت اجتماعی در تجربۀ حضور گردشگران و شکل یافتن معنای فرهنگی فضا حسینی نیا )1396(
در ترکیبی نمادین و پیوسته

استفاده از رویکرد منظرین و توجه به منظر شهریزندیه و گودرزیان )1393(

ارتفاء کیفیت تجربه، ارزش ادراک شده و تصویر مقصد،فریدی فشتمی و همکاران )1399(
افزایِش دلبستگی گردشگران و در نتیجه وفاداری آن ها به مقصد

بهبود شرایط محله به ویژه در عرصۀ امنیتی و محیطی، افزایش میزان آگاهی و حساسیت افراد نسبت عادلی )1391(
به مسائل فرهنگی و هویتی

توجه به رقص به عنوان یکی از هنرهای هفت گانه در فضاهای شهریبسته نگار )1400(

مشارکت مردم و بسیج نیروهای اجتماعی و فرهنگیپژوهان و پورمقدم )1396(

ارتقاء کیفیت قرارگاه های رفتاری، امنیت، ایمنی، کیفیت خرد اقلیم و...محمدی و چنگلوایی )1391(

جدول 1. پیشنهاد پژوهش های پیشیِن انجام شده جهت رونق گردشگری. مأخذ: نگارندگان.
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شناسایی ظرفیت های موجود بر فضای بام جهت توسعۀ گردشگری ...|ضیا حسین زاده و همکاران

شاخص های مؤثر در رونق گردشگری

درک مثبت 
از تصویر 

شهر مقصد و 
هویت آن

 ارتباط 
با 

طبیعت

امنیت، 
ایمنی، 
خرداقلیم

نمایش 
ارزش ها

موسیقی 
شهری

اقتصاد، 
فرهنگ، 
تسهیالت

رویکرد 
منظرین

تعامل 
اجتماعی، 
معنای فضا

کیفیت تجربه، 
تصویر مقصد، 
دلبستگی به 

مکان

امنیت، آگاهی 
فرهنگی-
هویتی

رقص 
در 

فضای 
شهری

مشارکت

جدول 2. شاخص های مستخرج از پژوهش های پیشین جهت تقویت گردشگری. مأخذ: نگارندگان.

اهمیـت ارزش هـاي بصـري بـه عنوان بخـش مهمـي از کیفیت هاي 
زیسـت محیطي سـبب شـده  اسـت تـا مناظـر اسـتراتژیک شـهري، 
در تشـخیص هویـت مکانـي، عرصـۀ رقابت هـاي شـهري و تعییـن 
جایـگاه بین المللـي شـهر یـا کشـور بـه میـزان زیـادي مؤثـر واقـع  
شـوند )زندیـه و زندیـه، 1389(. نظـرگاه را  مکانی بـرای نگاه کردن 
و اندیشـیدن و نظـرگاه شـهری را مکانـی تعریـف می کننـد کـه از 
آن بـه جزئـی از شـهر و یـا کل آن نظـر کننـد. از وجـوه اهمیـت 
نظرگاه هـای شـهری، در درجـۀ اول، ایجـاد تصویـر عمومـی روشـن 
از محیـط اسـت. غـرض از تصویـر عمومـی، تصویـر ذهنـی شـمار 
بسـیاری از سـاکنین شـهر از سـیمای آن اسـت )طیبی فر، 1389(. 
تـا قبـل از ورود مظاهـر معمـاری مـدرن و متعلقاتـش بـه ایـران و 
تغییـر بافت شـهرهای ایرانی با سـاختمان  های متعـدد و بلند مرتبه، 
مسـافران و گردشـگران قـادر بودنـد، حتـی از اطـراف شـهر، کلیت 
تصویـر آن شـهر را بـه صـورت یـک کل یکپارچه مشـاهده و ادراک 
کننـد. چنانچـه موسـوی گرمـارودی این گونـه بـه توصیـف تصویـر 
یکی از شـهرهای سـنتی ایرانـی قبـل از ورود به آن می پـردازد: »...

دوسـه متـر آن سـوترکه شـهری آغاز می شـود بـا گل هـای خرزهرۀ 
بلنـد در حاشـیۀ خیابان هـا و بـا نخل های سـرفراز و درختـان نارنج 
و نارنگـی و پرتقـال... بـا خانه هایـی مزیـن بـه بام هایی همـه ضربی 
و گنبـدی و کاه گلـی... و چـه منظـرۀ بدیعـی دارد از دور ایـن گنبد 
کاه گلـی خانه هـا، البالی درختان خرما، که انگار شـترانی بسـیار، در 
نخلسـتانی جاودانه به نشـخوار، زانو زده اند...« )موسـوی گرمارودی، 
1377(. ادراک شـهروندان از کیفیت هـاي بصـري شـهر وابسـته بـه 
معرفي ارزش هاي بصري و سـیما و منظر شـهري اسـت که توسـط 
شـهروندان مطلـوب تلقـي مي شـود. در ایـن راسـتا مباحثـي چـون 
خوانایـي، حـس جهت یابـي و کیفیت هـاي دروازه اي نیـز از جایـگاه 
ویـژه برخـوردار اسـت. مهم تریـن بعـد ارزش هـاي سـیما و منظـر 
شـهري پدیـدۀ تشـخیص هویـت مـکان اسـت. کیفیت هـاي بصري 
بـراي شـهروندان ایجـاد تعلق خاطر کـرده و موجب رونـق و ارتقاي 
ارزش مـکان مي شـود. نقـش کلیـدي و تأثیرگـذار ایـن پدیـده در 
هویـت و مطلوبیـت یـک مـکان و جامعـه، باعث شـکل گیري تبعات 
سـازندۀ آن در اقتصـاد مـکان و جـذب توریسـم و طبقـۀ خـالق از 

نقـاط مختلـف دنیـا مي شـود )زندیـه و زندیـه، 1389(.
با این وجود امروزه با رشـد شـتابان و بی رویۀ جمعیت در شـهرهای 
بـزرگ و بـه تبع آن نیاز به فضای بیشـتر، از یک سـو و نیز جلوگیری 
از رشـد افقـی شـهرها از سـوی دیگـر، احـداث سـاختمان های بلند 

بـه عنـوان راه حلـی در مقابلـه با مسـئلۀ زمین ضروری شـده  اسـت. 
بـه همیـن دلیـل در کالن شـهرها، بـه ویـژه در شـهر تهران رشـد و 
گسـترش روزافزون سـاختمان های بلنـد دیده می شـود )فرهودی و 
محمـدی، 1380(. لـذا بـا تغییر مقیاس شـهرها، همچون گذشـته، 
امـکان درک تصویـری کلی از شـهر وجود ندارد )تصویـر 1( و درک 
تصویرهـای بهتـر از شـهرها تنها از نقـاط دید مشـخصی امکان پذیر 
اسـت که در کالن شـهرهایی چون تهران همین نقاط مشـخص نیز 

بسـیار اندک هسـتند و دسترسـی به آن ها آسـان نیست.
از طرفـی فضـای بام هـا در شـهرها و خانه هـای ایرانـی از گذشـته، 
عـالوه بـر ارائـۀ نظرگاه هایـی ناب به شـهر و نقـاط عطـف آن، دارای 
نقش هـای کارکـردی و منظریـن گوناگونی بوده اند و یکـی از عوامل 
بسـیار مهم در شـکل گیری مکانیت خانه ها و هویت شـهرها بوده اند. 
از جملـه نقش هـای اصلـی کـه بام ها در شـهرهای ایرانی داشـته اند، 
می تـوان بـه سـه نقـش اجتماعـی، ارتبـاط بـا طبیعـت و هویتـی 
اشـاره کرد )حسـین زاده، شـکوه و مهربانی گلـزار، 1400(. چنین به 
نظـر می رسـد که با رشـد شهرنشـینی، افزایـش روزافـزون جمعیت 
شـهرها و الزامـات زندگـی امـروزی، به کار گیـری سیسـتمی مشـابه 
شـهرهای گذشـته امکان پذیـر نیسـت و بـه دور از عقـل و منطـق 
باشـد. همچنیـن آماده سـازی و افزایـش تعـداد نقـاط اسـتراتژیِک 
نظرگاهـی بـه شـهر نیـز محدودیت های اجرایـی متعـددی خواهد 

 

ظرفیتهای
بامجهت
توسعۀ

گردشگری

توسعۀ
تعامالت
اجتماعی

ایجادتصویر
ذهنیمناسب

ازشهر

افزایش
هکیفیتتجرب
ازفضای
شهری

تقویتارتباط
رباطبیعتشه

تصویر 1. ظرفیت های موجود بر فضای بام جهت توسعۀ گردشگری. مأخذ: نگارندگان.
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تصویر 2. عدم درک مناسب از فضاهای شهری و منظر طبیعی کوه، به واسطۀ 
رشد افسارگسیختۀ ساختمان های بلندمرتبه. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

تصویر 3. توانایی درک تصویر مناسب از شهر از فراز بام یکی از ساختمان های 
محلۀ سعادت آباد تهران. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

داشـت و بـا فـرض امکان پذیـر بـودن چنیـن امـری نیز، ایـن نقاط 
علی رغـم تأثیـر بسـیار مثبتی که خواهند داشـت، به سـادگی و در 
هـر زمانـی در دسـترس گردشـگران نخواهنـد بود. در ایـن میان با 
افزایـش تعداد سـاختمان هـای بلند مرتبـه در نقاط مختلف شـهر، 
ایـن سـاختمان ها، نظرگاه های متعـدد و مناسـبی در نقاط مختلف 
شـهر و بـر فراز بام هـای خـود ارائه می دهنـد. این ظرفیـت عظیم، 
بـه جـز در مـواردی محـدود همچـون فودکـرت برخـی مال هـای 
جدیـد، تا کنـون، مغفـول مانده  اسـت. فضـای بام این سـاختمان ها 
عـالوه بـر ارائـۀ نظرگاه هـای مناسـب بـه شـهر جهـت درک بهتـر 
تصویـر شـهر در ذهـن بازدید کننـدگان )تصاویر 2 و 3(، به واسـطۀ 
یکپارچگـی فضایـی و قرارگیـری در ارتفـاع، فرصـت وقـوع انـواع 
رخدادهـا و ایجـاد تعامـالت اجتماعـی، در ارتبـاط بی واسـطه بـا 
طبیعـت شـهر را نیـز بـه کاربـران خود می دهـد که این امـر نیز به 
نوبـۀ خـود عالوه بـر ایجاد تصویـر ماندگار از شـهر مقصـد، موجب 
ثبـت خاطراتـی گره خـورده بـا عناصـر طبیعـی، انـواع فعالیت هـا 
تعامـالت اجتماعـی در ذهـن گردشـگران می شـود. تصویـر 4  و 
مهم تریـن ظرفیت هـای بـام جهـت تقویـت گردشـگری را نشـان 

می دهـد.

تصویر 4. امکان دید مناسب به فضای شهری و برقراری تعامل اجتماعی میان 
مخاطبان بر بستر بام، فیلم غریبه، کارگردان شاپور قریب، سال 1351. مأخذ: 

نماگرفت از فیلم غریبه.

نتیجه گیری
شـهرهای ایرانی از گذشـته بـه دلیل ویژگی های برجسـتۀ فضایی، 
اجتماعـی، هویتـی و فرهنگـی، پذیـرای گردشـگران بی شـماری 
بوده انـد، امـا در چنـد دهـۀ اخیـر به دلیل عـدم آگاهی مسـئولین 
و مدیرانـی کـه در رونـد تغییـر و توسـعه شـهرهای  ایرانـی نقـش 
کالن شـهرهایی  به ویـژه  و  ایرانـی،  شـهرهای  بافـت   داشـته اند، 
چـون تهـران آسـیب فراوانـی دیده انـد و بسـیاری از ویژگی هـای 
منحصر بـه فـرد آن هـا از بیـن رفتـه  اسـت. ایـن مقالـه بـا توجه به 
اهمیـت بـاالی فضای بـام در شـهرهای ایرانی از گذشـته، افزایش 
اهمیـت  و  کالن شـهرها  در  مرتبـه  بلنـد  سـاختمان های  تعـداد 
صنعت گردشـگری، با بررسـی پیشـنۀ موضوع و تحلیل مسـتندات 
موجـود، درصـدد شناسـایی ظرفیت هـا و نقش هـای فضـای بـام 
سـاختمان ها جهـت تقویـت و توسـعۀ گردشـگری در شـهرهای 
ایرانـی برآمـد و نتیجـه نشـان دهندۀ آن اسـت کـه ظرفیت هـای 
توسـعۀ  جهـت  ایرانـی  شـهرهای  در  سـاختمان ها  بـام  فضـای 
گردشـگری را می تـوان در چهـار نقـش عمـدۀ توسـعه تعامـالت 
اجتماعـی، تقویـت ارتبـاط گردشـگران بـا طبیعـت شـهر مقصـد، 
ایجـاد تصویـر ذهنـی مناسـب از شـهر و افزایش کیفیـت تجربه از 

فضـای شـهری خالصـه  کرد.
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