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(تاریخ دریافت92/01/20 :

تاريخ پذيرش)92/04/23 :

چکيده
رویکــرد حفاظت از آثار ارزشمند معماری بــه عنوان عناصری هو ّیتبخش ـ در قالب توســعه ،تعمیر و مرمت ـ
همواره بهعنوان رکنی اساســی در تاریخ معماری این مرز و بوم محسوب شده است .در قرن حاضر ،ضرورت بازبینی
نحوۀ انجام بررســی علمی برای اولو ّیتبندی آثار ،به منظور ثبت و حفاظت از آن ها ،احســاس می شــود .این امر
بهواسطۀ گسترش شــهرها ،تغییر َرویۀ حفاظت از این آثار و پیچیدهتر شدن امر حفاظت ،تعدّ د آثار و تغییر در نگرش
مردم (بهعنوان اســتفاده کنندگان از این فضاها) و مدیران شــهری پدید آمده اســت .این پژوهش بر آن اســت تا
با بهکارگیری فن آوری سیســتم اطالعات جغرافیایی و تعریف و تحدید مجدد نظــام ارزشگذاری بر آثار معماری
موجود ،در فضای یکی از خیابان های تاریخی تهران (خیابان اللهزار) به سندی معتبر بر پایۀ شاخصهای ارزشی آثار
معماری ،به منظور نحوة دخالت در فرآیند بهسازی و نوسازی آن ،دست یابد .در بخش نخست پژوهش ،ارزشگذاری
مورد بحث قرار گرفته و در بخش دوم از منظر تکنیکی به چگونگی بهکارگیری سیســتم اطالعات جغرافیایی (با عنوان
ابزاری نوین) ،با رویکرد ارزشگذاری و انطباق آن با موضوع مرمت پرداخته شــده اســت .برای دستیابی به این
هدف ،ابتدا به روش میدانی اطالعات مورد نياز گردآوری شــده و در ادامه با تحلیل آن ،خروجیهای مورد نیاز ،در
کمی و کیفی در ارتباط با ارزشهای مورد نظر ،تهیه شده است .اطالعات به دست آمده و قیاس آن
قالب نقشــههای ّ
با شــرایط موجود ،ضرورت تغییر در رویکرد ارزیابی ارزشی آثار و لزوم بهکارگیری شیوههای نوین را در گردآوری
داده ها و تحلیل آنها تأیید میکند.

مدیریّت ارزش گذاری در بافتهای تاریخی «با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی»

 1دانشیار دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران
 2پژوهشگر گروه معماری و منظر شهری ،پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی
 3کارشناس ارشد مرمت ابنیه و بافت های تاریخی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران

واژگانکليدي :ارزش گذاری ،میراث فرهنگی ،حفاظت ،ابنیۀ تاریخی ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،مستندسازی.
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* این مقاله از پایان نامه کارشناسیارشد سعید محمود کالیه ،گروه مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی دانشگاه تهران با موضوع «بهکارگیری فن آوری های نوین
طراحی و برنامهریزی مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی ،محور مورد مطالعه :اللهزار» استخراج شده است.
در ّ
E-Mail: abbasazari@gmail.com
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مقدّ مه
در فرآینــد حفاظت و نگهداری آثار و ابنیــۀ تاریخی ،اولین گام
شناســایی و اقدام به ثبت آثار بر اســاس ارزشهــای نهفته در آن
اســت .ریشــۀ آن را باید در ظهور عصر روشــنگری در اروپا ،تغییر
در بنیانهــای فکری و نیاز به نگرش علمی نســبت به آثار تاریخی
جســتجو کرد .فهرستبرداری و طبقهبندی آثار توسط وینکلمن در
قرن هجدهم ،سرآغازی بر اینگونه اقدامات بهشمار میآید (فالمکی،
 .)1386همچنین اندیشــۀ قرار دادن وقایع در زمان 1و تعمیم آن به
تمام شاخههای علمی ،از زیست شناسی تا هنر را میتوان نمودی از
آن دانســت که زمینۀ نگرشی نو نسبت به آثار تاریخی را فراهمکرد
(صفامنش و منادیزاده .)1382 ،از مصادیق این نگرش ،دستهبندی
آثار بر اســاس دورۀ تاریخی ،ارزش ،کارکرد و ســبک بود .در واقع،
ارزشگذاری یا به عبارتی تعیین کیفیت آثار و ابنیة تاریخی بر اساس
اندوختههای ذهنی بشر ،فرآیندی است که به منظور تشخیص هویّت
فضــای مصنوع صورت میگیرد .با اینحا،ل این ارزیابی ،بهواســطۀ
عینیت اثر ،نسبی
تغییرات مداوم ،در ســطح دادههای ذهنی فرد و ّ
تلقی میشــود (پاکزاد .)1376 ،ایجاد رابطــه میان هر اثر ،به عنوان
مختصات مکانی و پایگاه دادههایی انعطافپذیر ،موجب میشــود تا
ارزیابی بهصورت مداوم بهبود یابد و پویا شود.
تعیین مؤلّفههای ارزیابی و تعریف اين رابطه ،امری است که در
این پژوهش بدان پرداخته می شــود .بدیــن منظور ،ابتدا با نگاهی
به تعاریف داخلی و خارجی از ارزشها به یک دســته بندی جامع
رســیده و در مرحلۀ اجرایی ،با انتقال دادهها به جداول مربوطه و
تعریف پایگاه دادههای مرتبط با مختصات مکانی اثر ،خروجی مورد
نظر به شــکل نقشــه های مورد نیاز ارائه می شود .در این پژوهش
از روش تحقیــق توصیفــی  -تحلیلی به منظــور ارزش گذاری در
بافت های تاریخی استفاده شده است .نمونة موردی بخشی از محور
تاریخی الله زار است که به وسیلۀ برداشت میدانی ،ارزش های بافت
بر مبنای معیار های پژوهش جمع آوری و با اســتفاده از سیســتم
اطالعات جغرافیایی  GISتحليل شده است.
 .1نگاهی به مفهوم ارزش
ارزش از نظر لغوی و در فرهنگ لغات معین ،داراي ســه تعریف
است .1 :بها ،ارز ،قیمت ،ارج .2 ،قدر ،برازندگی ،شایستگی ،زیبندگی،
قابلیت ،استحقاق .3 ،اعتبار یک سند یا متاع ،پولی که در سند نوشته
توجه به اين تعاریف و با نگاهی به رویکردهای فلسفی،
شده است .با ّ
دو حیثیت فلســفی و منطقی را میتوان ،برای این عبارت ،در نظر
گرفت .نگاه فلســفی به این مفهوم ،آن را به عنوان بخشی از کمال
واقعیت موجود (چیزی که
مطلوب (چیزی که باید باشد) ،متمایز از
ّ
هســت) قرار میدهد و رویکرد منطقــی ،ارزش را رابطه یا موضوع
ذهنیت مطرح نیست و
خواســتن افراد میداند .در این معنا ،مسألة
ّ
ارزش ،موضوعی اساسی است که خود هدف است و کارکرد وسیلهای
ندارد .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که ارزش ،مفهومی انتزاعی
مطلوبیت هر پدیده در نظر گرفته
است که به عنوان معیار سنجش
ّ

توجه داشت که این مفهوم ،نسبی است و
میشــود .با این حال باید ّ
ممکن است نسبت به دو عامل زمان و مکان و در ارتباط با فرهنگها
و گروههای مختلف تغییر کند.
 .2پیشینه ارزشگذاری
تا میانۀ ســدۀ پیش ،معیار ارزشگذاری بر ابنیۀ تاریخی در ایران
ـ برای حفاظت آنها از ســوی حکام و عامه مردم ـ متأثر از عواملی
چون پیشــینۀ مذهبی و ارزشهای معنوی آثار ،جنبۀ کارکردی و
شدت و ضعفی
ارزشهای اقتصادی آن بود .این عوامل امروزه نیز با ّ
متفاوت ،بر تصمیمگیریهای مرتبط با این آثار مؤثّر هســتند .ولی
با پیدایش اندیشــههای مدرن و ســپس انقالب مشروطه در اواخر
دورة قاجار و ظهور افکار خردگرایانۀ غربی ،این نگرش دســتخوش
تغییر شــد .در مقايســه با گذشــته نگاه حکومتی (بیشتر) و نگاه
عمومی(کمتر) نســبت به آثار تاریخی تفاوت يافته است .با روي كار
آمــدن رضاخان پهلوی و گروه روشــنفکر حامی وی و تقویت حس
ملّیگرایی و به تبع آن ،تصویب ا ّولین قانون حفاظت در سال 1309
خورشیدی ثبت و سیاههبرداری از آثار تاریخی کشور آغاز شد.
در نخســتین مراحل ،بهدلیل مديريّت باستانشناســان غربی
توجه به محوطههای باستانشناسی بود .از این رو چند
بيشترين ّ
2
اثر نخستین ثبت شده ،شامل تپههای باستانی است  .در سال های
بعد ،ابنیة باســتانی و باشکوه ،مســاجد و عمارت های عالی نیز به
این فهرست افزوده شــدند .3در تمامی این مراحل ،ابنیة معمولی
و بافتهای تاریخــی ،بهدلیل رواج افکار نوگرا عليرغم پشــتوانة
تاریخی آنها ـ در زمینه روشهای خانهسازی و شهرسازی ـ مورد
غفلت واقع شدند .برنامههای توسعة شهری و طرحهای جامع نیز،
این آثار درون شهری را نادیده انگاشتند.

عکس شماره  :1نمایی از ساختمان سینگر ،مشرف به خیابان سعدی که این
روزها تالش هایی برای خروج آن از فهرست آثار ملی صورت گرفته است،
مأخذ :نگارندگان

دهــة  ،50آغازگر نگاهی نو به آیندۀ این مجموعههای شــهری
بود .4برگزاری نشســت های فنی در خصوص سرنوشت این آثار ،با
حضور اندیشمندان برجستۀ دنیا ،زمینهساز درک ضرورت حفظ و
تقویت این آثار شد .پیروزی انقالب و شرایط خاص این دوره توأم با
مجدد بافت های تاریخی را به همراه
وقوع جنگ ،رکود و فراموشی ّ
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 .3کدام آثار را ارزشمند بنامیم؟
وجــود دیدگاه های متفاوت و دامنة گســتردة ارزشها ،موجب
می شــود تا در ارزیابی آثار و اطالق عنوان اثر فاخر و ارزشمند به
آن ،اختالف دیدگاه وجود داشته باشد .چنانچه اهداف برنامه ریزان
آیندۀ ایــن آثار ،اعم از اجتماعی ،اقتصــادی و امثال آن را به این
مجموعه اضافه کنیم ،معادلۀ پیچیدهتری بهدست میآید.
به طور معمول ،رســم بر این است که بر اساس کلیه ارزشهای
کمی را به این آثار نسبت
تأثیرگذار بر تصمیمگیری نهایی ،مقادیر ّ
ميدهند و بین آثار ،از لحاظ ارزش تمایز قائل ميشــوند .با وجود
کمی
این ،معیارهای ارزيابي باید انعطافپذیر باشــند .ما اطالعات ّ
و کیفــی را به صــورت نمایــش تصویری بر روی نقشــه های پایه
منتقل میکنیم و از برهم نهادن الیه های مختلف اطالعاتی تالش
میکنیــم تا به ارزیابی صحیحي از میزان ارزش آثار دســت یابیم.
این الیهها می تواند همان جنبه های س ّنتی کاربرد ،اقتصاد و مذهب
را شــامل شــود .با این حال ،در عصر حاضر عوامــل تأثیرگذار بر
شــدت افزایش یافتهاند .از اين رو ،تالش شــد
تصمیمگیری ها ،به ّ
تا با دســتهبندی انــواع ارزشها و به کارگیری سیســتم اطالعات
جغرافیایی 6به نظامي قانونمند و کاربردی ـ بهوســیلة ایجاد وجه
تمایز در جهت اهداف مختلف و دریافت خروجیهای متناســب با
هدف و خواسته ـ دست یابیم.

مدیریّت ارزش گذاری در بافتهای تاریخی «با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی»

داشــت .با پایان جنگ تحمیلی و حاکم شدن آرامش نسبی ،ابراز
نگرانیها نســبت به این آثار از ســوی جامعۀ علمی و متخصصان،
دوباره آغاز شــد .از ســوی دیگر ،مهاجرت ،توسعة بیرویه شهرها
توجه به این
و آمادهســازیهای وسیع در شهرهای تاریخی (بدون ّ
اهمیت این آثار و افزایش قیمت زمین،
آثار) ،عدم آگاهی عمومی از ّ
موجب شــد تا مهمترین حامی آثار تاریخی ،که خود مردم بودند،
نسبت به آن ها احســاس بیگانگی کنند و از حمایت تاریخی خود
كه حفاظــت این آثار را در طول دوران مختلف (از طریق مرمت و
نگهداری) فراهم می کرد ،دست بردارند.
موج نوی اندیشــة حفاظت از بافتها و ابنیــة تاریخی در تقابل
با اندیشــة عامة مردم ،در خصوص نیاز به نوســازی و تخریب این
بافتهــا ،چالش جدید این دوره بود .ســودجویی و رانتخواری در
مقیاس عمومی و ناپایداری منابع مالی در شهرداریها ،اسباب تسریع
تخریــب هر چه بیشتر آثار تاریخی را فراهم کرد .تالش برای حفظ
این آثار ،منجر به جریاني شد که در جهت مقابل جریان تخریبگر،
به ثبت قانونی این آثار و ابنیه در فهرست آثار ملی اقدام کرد .ترس
از تخریب ،شتابزدگی را در انتخاب آثار و ثبتآنها به همراه داشت.
گاهی مشاهده میشد که آثاری با ارزش فراوان از قلم افتادند و آثاری
که در قیاس با آنها ،چندان فاخر نبودند و گاه راهکارهای محافظت
از آنها نیز اندیشیده نشده بود ،به فهرست افزوده شدند .5امروزه نیاز
به ســازوکاری برای پرداختن به نحــوۀ ارزشگذاری بر آثار تاریخی
(بهمنظور ثبت ،حفاظت ،مرمت و باززندهسازی) بهخصوص در میان
بافتهای شــهری ،با انگیزۀ آفرینش یا تقویت عرصههای عمومی و
فضاهای جمعی ،بسیار احساس میشود.

 .4انواع ارزشها
هر اثر ،از سه حیثیت تاریخی و مرحلة زمانی متفاوت برخوردار است:
 مرحله نخست :خلق اثر، مرحله دوم :از پایان مرحله خلق تا زمان حاضر، مرحله سوم :ارتباط ذهنی و درونی با اثر.با در نظر گرفتن اين سه مرحله (فیلدن و یوکیلتو ،)1382 ،باید
جنبه های ارزشــی متفاوتی را برای آثار قائل شــد .در نگاهي کلی
می توان دو نوع ارزش برای آثار متص ّور شد:
ارزشهای ذاتی و درونی :آن دســته از ارزشهایی است که با
خلق اثر زاده میشــوند و در زمان حال قابل ارزیابی هستند .تمامی
اولیه ،هویّت
جنبههای وجودی اثر از قبیل زیباییشناســی ،کاربری ّ
فرهنگی و عملکردی ،تکنیك ساخت و ...در این دسته قرار میگیرند.
ارزش های اکتسابی :آن دســته از ارزشها را شامل می شود
که آثار در طــول حیات خویش ،بدان دســت مییابند .دیرینگی
بنا ،شــکل دادن به خاطرات گروهی ،دربر داشتن رویدادهای مهم
تاریخی ،ارتباط آثار با محیط شکلگیری و هماهنگی با محیط ،در
زمرة ارزشهای اکتسابی محسوب میشوند.
در اين باره در نگاهی جزئی نگر ،می توان موارد زیر را برشمرد:
ارزش زیباییشناســی :مقصود از زیبایی در اینجا به معنای
نســبی آن نیست ،بلکه به جنبة فنی و کارشناسانه آن است که در
ســه مقیاس حجم ،نما و طرح قابل بررســی است .آنچه بهعنوان
طراحی ،نوآوری و عدم
زیبایی اثر مورد نظر اســت،
ّ
خالقیــت در ّ
تکرار ،کارآیی (بهمعنای پاســخگویی به نیازهای کارفرما) و از همه
مهم تر ّ
جذاب بودن آن است.
ارزش اصالت : 7اصالت ،جنبه ای مهم در ارزیابی ذخایر میراث
فرهنگی اســت؛ بدین معنی که کالبد اثر باید نشاندهندة مراحل
مهم ســاخت و بهره برداری از آن در خط ســیر تاریخی اثر باشد.
طراحی،
اصالت زمانی به اثر نســبت داده می شود که در چهار بُعد ّ
کیفیت اســتقرار قابل نقد باشــد
مصالح به کار رفته ،مهارتها و
ّ
(فیلدن و یوکیلتو.)1386 ،
طراحی ،نحوة پاسخگویی
الف ـ اصالت در ط ّراحی :مقصود از ّ
معمار به نیازی اســت که منجر به شــکل گیری اثر شــده اســت
(هیدالو هزاره هشــتم .)1387 ،سیر تح ّوالت تاریخی و الحاقات به
اثر ،چنانچه در مسیری درست باشد ،به اصالت اثر خدشه ای وارد
نمیکند .مســجد جامع اصفهان مثالی است که در خود نشانی از
هر دوره تاریخی گوناگون را دارد ،بی آنکه از اصالتش کاسته شود.
ب ـ اصالت در مصالح :میزان دست نخورده بودن مصالح اولیۀ
توجه داشت
اثر ،مالک ســنجش این ارزش محسوب می شود .باید ّ
که مداخله های تاریخی چنانچه ارزش های مربوط به عصر خود را
دارا باشند ،بهدلیل روایت تاریخی خود ،به ارزش آن خواهند افزود.
ی و مهارتهای
ج ـ اصالت در ســاخت :به کارگیری فن آور 
مربوط به دوره های تاریخی اثر ،در پاسخگویی به نیازها.
دـ اصالت در کیفیت اســتقرار :مالک ســنجش ارزش اثر
بهواسطة نحوة اســتقرار آن در محیط و میزان هماهنگی با مکان
شکل گیری یا مجموعهای است که در آن واقع شده است (صفامنش
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و منادی زاده)1382 ،؛ به بیانی دیگر ،میزان تأثیرپذیری (هماهنگ
شدن با محیط) و تأثیرگذاری ( هماهنگسازی محیط).
هـ ـ ارزش مهارت و تکنیکهای ساخت
وـ ارزش اعتقادی :هر کالبد معماری كه بازگوکنندۀ جلوهای
از اعتقادات مذهبی ،باورهای ماوراءالطبیعه (معنوی) ،تداعیکنندة
رویداد یا یادآوری شخصي مهم و نمادی از س ّنت دیرینة قومی ملی
(با دامنه ای از نمادهای طبیعی تا نیایشگاهها) باشد ،آن اثر را دارای
ارزش اعتقادی می شناسیم.

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره دوازدهـم تابستـان 1392

40

عکس شماره  :2هتلی متروک در تقاطع خیابان الله زار و منوچهری که
توجهی به میراث
به دلیل ضعف در نظام مدیریت میراث فرهنگی و بی ّ
توجهی شده است.
معماری مدرن ،به ظرفیت های کارکردی آن بی ّ
مأخذ :نگارندگان

زـ ارزش احساســی :آن دسته از ارزشهایی را شامل میشود
قابلیت برانگیختن احساسی را در بیننده داشته باشد .این حس
که ّ
میتوانــد با تحریک حس ملّیگرایی و ارتباطــات قومی یا پیوند با
گذشــته عمل کند ،یادآور شــکوه و غرور ملّی باشد و اجتماعهای
انسانی را به هم نزدیک کند .همچنین میتواند تداعیکنندۀ تالش
و عزمــی ملّی (بهطور مثال ملّیشــدن صنعت نفت) باشــد یا بین
نسلهای مختلف همچون پل ارتباطی عمل کند .از اینرو ،در زمرۀ
مهمترین ارزشها محسوب میشود و به مدیریّت قوی برای ممانعت
از اتالف استعداد و کنترل آن در حوزة عملکردیاش نیازمند است.
ح ـ ارزش هویّت :شــاخه ای از ارزش احساسی است که فصل
مشترک اجتماع انسانی هر محدوده و مختصات خاص جغرافیایی
بهشــمار میرود .این ارزشها را میتوان به عنوان مرز جداکنندۀ
ملیت ها محسوب کرد .گویشها ،آداب و رسوم محلّی،
قومیت ها و ّ
ّ
عزاداریها ،شادیها ،پوشــاک و طریقۀ زندگی در این دسته قرار
میگیرند.
ط ـ ارزش علمی :دامنة وسیعی از علوم از قبیل حفاظت آثار،
باستانشناســی ،تاریخ ،علوم انسانی و جامعهشناسی در گرو درک
صحیح نسبت به این ارزشهاست .گاه میتوان از روی آثار و بقایای
ویرانه ها ،به آداب و رسوم ،جهانبینی ،پیشرفتهای علمی و فنی،
علل انحطاط و بقای آن قوم پی برد.
ي ـ ارزش خاص بودن :خــاص بودن(خصیصة ذاتی) را باید

از نادر بودن(خصیصة اکتســابی) جدا دانست که نه فقط در عصر
حاضر ،بلکه در اعصار بعدی نیز منحصر به فرد خواهند ماند.
ك ـ ارزش نادر بودن :در واقع به آثاری اطالق می شود که از
معدود بازمانده های سبک یا دورهاي تاریخی باشند.
ل ـ ارزش کاربردی :این ارزش ،متأثر از سابقة تاریخی عملکرد
اثر و نحوة بهرهبرداری انسان از آن در طول زمان است .امکان تداوم
ظرفیت عملکردی تا زمان حاضر ،جنبة مثبت کاربردی بودن
ایــن
ّ
اثر محسوب میشود(صفامنش و منادیزاده.)1382 ،
م ـ ارزش مکانی :آن دســته از ارزش هایی است که بهواسطۀ
موقعیتي خاص ،نسبت به مجموعهای شهری یا نسبت
قرارگیری در
ّ
به ســایر آثار ارزشمند ،به آثار نسبت داده می شوند .قرارگیری در
بدنة تاریخی خیاباني که برنامه ای برای بهســازی و احیای آن در
نظر گرفته شــده اســت ،به منزلۀ ارزش افزوده برای آن خیابان و
خود اثر محسوب می شود (صفامنش و منادیزاده.)1382 ،
ن ـ ارزش اقتصادی :امروزه چهارچوب ارزش اقتصادی اشــیا
و آثار ،فقط محدود به مقدار ســود حاصل از آن ها نیســت .بهطور
مثال دربارۀ آثار تاریخی ،این مقدار می تواند معادل ارزشــی باشد
کــه وجود این آثار یا حفاظت از آن ها ،ایجاد میکند(هیدالو هزاره
هشتم.)1387 ،
معمر بودن ،به خودی خود برای آثار ارزش
ص ـ ارزش قدمتّ :
ّ
محسوب ميشود .در واقع نوعی تعلق ذهنی بین جامعه و اثر ایجاد
میکند .تاریخی بودن اثــر ،فارغ از هر چیزی ،موجب بر انگیختن
توجه و کنجکاوی بیننده خواهد شد.
احترام عمومی ،جلب ّ

نمودار شماره  :1دستهبندی ارزش هاي اثر تاريخي در اين پژوهش

بالقوه مکانی
 .5وزندهی به ارزشهای ّ
پس از آگاهی از ارزشهای آثار تاریخی و دســتهبندی آن ،براي
دســتيابي به جمعبنــدی در محدودة مورد مطالعه الزم اســت تا
کمی را بهصورت خروجی نمایش دهیم .در شــیوههای
دادههــای ّ
میسر میشد.
س ّنتی ،این عمل با لکهگذاری بر روی نقشة خام یا پایه ّ
بر اســاس تقســیمبندی ذکر شــده ،با دوازدهگونه ارزش مواجه
قابلیت بسط بیشتری نیز دارد .در اینجا هدف
هستیم که احتماالً ّ
مطالعــه مصداق مییابد .فرض کنید قصد شناســایی بناهای واجد
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 .6مراحــل طراحی پایــگاه دادههای مکانــی به منظور
ارزشگذاری ابنیه
طراحی پایگاه داده های مکانی ،نیازسنجی است.
نخستین گام در ّ
اين گام نشــان ميدهد بانک اطالعاتی بر چه مبنایی شــکل گرفته
و چگونه میتواند مســأله را حل کند .به همین منظور ،بر اســاس
ارزش های تعریف شــده در بخشهای پیشین ،پایگاه دادههای خود
را بر حسب مراحل زیر تعریف كرديم:
 -1تعیین موجودیّت 11پایگاه دادهها که در نمونة مطالعاتی قطعة
زمین 12در نظر گرفته شده است.
13
 -2تعیین صفات ویژه
14
 -3تعیین فیلد کلیدی برای موجودیّت مذکور
 -4تعیین نام جدول ،نام فیلد و خصوصیت فیلد
در نهایت پایگاه دادههای طراحی شــده بهصورت جدول های زیر
آمادهسازیشد.
توصیفی ،به یک قطعه 15اختصاص داده خواهد شــد .بهطور مثال
در جدول شــماره  1مشاهده می شود که تمامی ابنیة موجود ،بهجز
مســجد ابوالفضل که از باالترین میزان ارزش برخوردار اســت ،فاقد
ارزش اعتقادی هستند.

مدیریّت ارزش گذاری در بافتهای تاریخی «با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی»

ارزش اقتصادي دورة پهلوی نخست را داریم .حال باید دو نقشۀ مجزا
را بهصورت نقشهای واحد تجسم کنيم که فصل مشترک آن دو نقشة
با ويژگيهاي مورد نظر باشــد .اگر عالوه بر موارد ذکر شــده ،جنبة
اصالت مصالح نیز در نظر باشد ،به دشواری کار افزوده خواهد شد.
توجه به دشــواری این قبیل تحلیلهــا و عدم امکان تمرکز به
با ّ
واقعیت
روی تمامی مؤلّفهها ،تصمیمگیری به ســختی و گاه مغایر با
ّ
صورت میپذیرفت .امروزه سیستم اطالعات جغرافیایی ،ابزار تحلیلی
طراحان و برنامهریزان شــهری قرار
قدرتمندی را در اختیار مدیرانّ ،
میدهد تا بتوانند بهدرســتی تصمیمگیری کنند .اين سیســتم ،به
عنوان سيستم پشتیبان تصمیمگیری 8مطرح است .در آغاز دهة 60
میالدی این تف ّکر رواج يافت که چنانچه از ســوژهای ،چندین نقشة
تک منظوره در دســترس باشد ،کاربر باید روشهایی را جستجو کند
که از طریق آن بتوان اطالعات را ترکیب کرد و اگر الزم باشد دید کلی
مجددي (یا تعمیمي واحد) بهوجود آورد .این
تلفیقی یا طبقهبنــدی ّ
دیدگاه منجر به خلق سیستمهایی برای تهیه نقشههای ساده با ارزش
آماری شد که از سوی هاوارد فیشر (" )1963سی مپ" 9نامیده شد.
سپس در مدرسۀ عالی هاروارد با پیشرفت نرم افزار ،برنامههای "گرید"
10
و "آی .ام .گرید"
طراحي شد که توان مدیریّت نقشههای شفاف را
ّ
از طریق کامپیوتر داشت (بارو.)1386 ،
متغیرهای
امروزه با ّ
توجه به ابعاد پیچیدۀ مسائل شهری و دخالت ّ
مختلف در برنامهریزی شهر ،از مدلها و نرمافزارهای مختلف استفاده
میکنند که سیســتم اطالعات جغرافیایی یکی از این ابزار قدرتمند
در پاسخگویی به نیازهای مطالعاتی و کاربردی است (شاعلی:1378 ،
 .)203سیســتم اطالعات جغرافیایی برای جمعآوری ،ذخیرهسازی و
موقعیت جغرافیایی
طراحی شده است که
ّ
تجزیه و تحلیل دادههایی ّ
قابلیت حل مسائل و
مشــخّ صۀ اصلی مهم آن محسوب میشود .این ّ
کمک به تصمیمگیــری یکی از دالیل اصلی موفقیت اين نرمافزار در
عرصههای مختلف اســت .این سیســتم با توان تجزیه و تحلیل توأم
دادههای فضایی و غیر فضایــی میتواند برنامهریزان و تصمیمگیران
توجهی ،یاری دهد .سیســتمهای اطالعاتی حاوی
را ،به میزان قابل ّ
مجموعه عملیاتی است که در فرآیند تصمیمگیری استفاده می-شود.
این عملیات شامل طرح و پیشنهاد ،جمعآوری دادهها ،ذخیرهسازی و
تحلیل آنهاست (صارمی و عسگری.)3-4 :1383 ،

عوارض جغرافیایی در دنیای واقعی به توصیف نیازمند هســتند.
اول ایــن که چه چیزی وجود دارد و دوم این که این عارضه در کجا
وجود دارد(.)Burough & Me Donnells, 1998: 19
تهیه سریعتر
این نرمافزار باعث شــد تا شرایط مســاعدی برای ّ
تهیه نقشــه های خاص مورد نیاز کاربران و کاهش تعداد
نقشــههاّ ،
نقشــههای چاپی فراهم شــود .امروزه  GISکــه در ابتدا برای حل
مشــکالت جغرافیایــی ،تحلیل عــوارض طبیعی و موارد مشــابه
طرح ریزی شــده بود ،در زمینههای متفاوتی چون باستانشناسی،
طراحی ،ریختّشناسی و بهسازی) و معماری
شهرسازی (برنامه ریزیّ ،
استفاده می شود .در این مطالعه نيز با استفاده از این روش مدیریّت
دادهها ،کارآیی آن در زمینة ارزشگذاری (مرتبط با موضوع مرمت)
توجه قرار گرفت .بــرای این کار یک بانــک اطالعاتی برای
مــورد ّ
کمــی و کیفی (عوارض
ارزش گــذاری ابنیه ،متشــکل از اطالعات ّ
طراحی شد.
توصیفی) ّ

جدول شماره  :1جدول تکمیل شده از صفات ویژه اطالق شده به قطعه کدگذاری شده (خصوصیت مکانی)
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 .7بررسی کارآمدی نظام ارزشگذاری پیشنهادی
قابلیتهای زیادی را در اختیار متخصصان
پایگاه دادههای مکانی ّ
قرار میدهد تا با دید باز و بهدرستی در خصوص بافتهای تاریخی
شهری تصمیمگیری کنند .در اين پايگاه بهواسطه روی همگذاری
فیلدهای اطالعاتی میتوان به نقشــهای تلفیقی از تمامی ارزش ها
دســت پیدا کرد .مزیّــت این بانک اطالعاتی در این اســت که از
قابلیت فرمولبندی و انتخاب گزینشی برخوردار است .بهطور مثال
ّ
می تــوان بناها را از منظر تاریخی ،در حالی که بٌعد فنی و تکنیکی
آن ها نیز در نظر گرفته شده باشد ،ارزیابی کرد .اما نکتة مهم دیگر
اهمیت بیشتری (برای منظور
این اســت که چنانچه یک بٌعد از ّ
مورد نظر) برخوردار باشد ،بهجای تغییر در ارزش اعطایی ،پیش از
مرحلة پردازش ،میتوان در نقشــة خروجی از طریق اعمال ضریب
به ارزش مورد نظر ،تأثیر آن ارزش را پر رنگتر کرد .نقشــة نهایی
متعدد ،راهنمای
خروجی میتواند بــا تلفیق الیههای اطالعاتــی
ّ
طراحی و برنامه ریزی در مرمت شهری باشد.
مناسبی برای ّ
اهمیــت بهکارگیری این روشهــا در حوزة میراث
اما آنچه بر ّ
فرهنگی میافزاید ،مشکالتی است که امروزه با آنها دست به گریبان
هستیم .بهطور مثال در محدودة مورد مطالعه (اللهزار) دو اثر شاخص
ثبتی وجود دارد که در حال حاضر (ســال  )1390تالشهایی برای
خروج این دو از فهرســت آثار ثبتی ایران صورت گرفته است (خانه
اتحادیه و ساختمان سینگر) .در بررســیهای میدانی با نمونههای
ارزشمندی مواجه شــدیم که بر اساس نظام ارزیابی پیشنهادی در
مراتب باالتری از اين دو اثر قرار میگیرند (ساختمان انجمن اخ ّوت و
عمارت بوشهری) که در فهرست آثار ملی قرار ندارند .به همین دلیل
به نظر میرسد که سازمان میراث فرهنگی در انتخاب اثر برای ثبت
در فهرست آثار ملی ،دچار شتابزدگی شده و از ساز وکار مناسب و
ابزار خوبی بهره نبرده است.
چنانچه موضــوع مر ّمت آثار واقع در محدوده مطرح باشــد و
محدودیّــت منابع مالی ،مانع از اجرای طرحهای مرمتی برای کلیه
آثار شــود ،نحوة گزینش آثار و اولویّتبندی برای اقدامات مرمتی،
موضوعیت می یابد .در چنین شرایطی ،کارفرما که معموالً نهادهایی
ّ
چون شــهرداری و میراث فرهنگی هســتند ،نیازمند ارائه توجیه
علمــی برای حصول اطمینان از صحت انتخاب و بازگشــتپذیری
ســرمایه (در برخی موارد) هســتند .در اینجا فارغ از اولویّت های
ســازه ای که در چنین شرایطی ممکن اســت بنایی را در وضعیت
موضوعیت مییابد .با استفاده از
اضطراری قرار دهد ،مسأله اقتصاد
ّ
ایــن روش ،میتوان مؤلّفههای اقتصاد ،موقعیت قرار گیری و موارد
مربوط به میزان اقبال عمومی را که در زمره ارزش های ذکر شــده
قرار میگیرند ،پر رنگ تر و از این طریق نظام اولویّتبندی جدیدی
تهیه کرد.
مطابق با خواست کارفرما ّ
در مــواردی دیگر ،ممکن اســت به دنبال یافتن آثاری باشــیم
اهمیت دارد .در خیابان اللهزار،
که از نظر روایت تاریخ محــدودهّ ،
اهمیت بسیاری
فضاهای فرهنگی و نمایشــی (تئاتر و ســینما) از ّ
برخوردار هســتند .نظر به حجم مبادالت اقتصادی روزمره در این

بخش از شهر و تبدیل این فضاهای فرهنگی به انبار کاال ،نمی توان
از لحاظ اقتصادی ،برای اقدامــات حفاظتی و تغییر کاربری آن ها
توجیهی یافت .اما رویکرد هویّتبخشی ،در صورت برجسته ساختن
مؤلّفههای وابسته به آن میتواند راهگشای این رویکرد باشد .به این
معنی که برای توجیه کارفرما و بسته به رویکرد مورد نظر ،می توان
نقشــة جاگذاری این اماکن را به عنــوان الگوی جانمایی فضاهای
نمایشی در فرآیند شکلگیری خیابان ،در قیاس با الیه های شفاف
نقشه ،بیشتر در معرض دید قرار داد.
به واسطة فقدان برنامهاي جامع برای مدیریت میراث فرهنگی و
وابستگی سیاست ها به دیدگاههای شخصی ،اموال فرهنگی ،همواره
متأثر از تغییرات صورت گرفته در این رویکردها و سیاست ها آسیب
دیده اند .البته تدوین برنامه ای جامع برای حفاظت از میراث شهری
(که تخطی از آن به منزله قانونشکنی محسوب شود) ،بهترین راه
حل برای حفاظت از آثار به شمار میرود .در غیاب چنین برنامهای
توجه به تعداد باالی آثاری که در فهرست ملّی بناهای تاریخی
و با ّ
قرار می گیرند ،وجود ابزاری منعطف ،که قادر به هماهنگســازی
منافــع این آثار با تغییرات دیدگاه ها باشــد به گونه ای که میراث
فرهنگــی و آثار تاریخی کمترین لطمــه ممکن را ببینند ،ضرورت
می یابد .ابزاری نظیر سیســتم معرفی شده در این مقاله ،می تواند
عالوه بر امکان نمایش ســریع و تحلیل دادههای خام ،پاسخگوی
هــدف مورد نظر نیز باشــد .از این طریق ،انکار و چشمپوشــی از
چنین آثار ارزشمندی ،با هر رویکرد و سیاســتی که جاری باشد
غیر ممکن خواهد شد.

نقشه شماره  :1بررسی کلیه ارزش ها به صورت مجموع امتیازات دریافتی
از  0تا  10برای هر ارزش ،ماخذ :نگارندگان
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مســئولیت برای ثبت و ضبط (با تکیه بر افراد
آن با عناوین
ّ
درگیر با موضوع و به روزرســانی اطالعات) ،برنامهریزی برای
ثبت (شــامل چگونگی ارائه و دستهبندی اطالعات) و  ،...به
طور کام ً
ال مبســوطی به موضوع و ضرورت رویکرد بهرهگیری
از ابزارهای مدرن ،پرداخته است.
 قابلیت انعطــاف در قبال دیدگاه های متفــاوت مدیریتی:تغییراتی که در سطح مدیران شهری و میراثی روی میدهد،
عمومــاً با تغییر دیدگاه نســبت بــه آثار نیز همراه اســت.
فنآوریهای نوین ،قابلیت تغییرپذیری سیاست ها را درجهت
منافع آثار افزایش خواهند داد.

نتیجه گیری
سیستم اطالعات جغرافیایی به تدریج جایگاه خود را در جامعۀ
علمی وحرفه ای پیدا کرده اســت وکاربرد هــای آن در زمینه های
مختلف رو به افزایش اســت .در ضمن می توان گفت این سیستم
برای مستندســازی و پدیدار شناســی آن و همچنین مدلسازی و
تحلیل بسیار مفید وکاراست .در آینده سیستم اطالعات جغرافیایی
به جای کاربرـ مبنا بودن ،فناورـ مبنا خواهد شد و نقش فناوری های
مختلف در پیشرفت آن پر رنگ تر می شود .بنابراین علوم مولد این
فنــاوری به نام علوم اطالعات جغرافیایی نامیده می شــوند .رابطۀ
نزدیــک و دقیقی بین علوم و سیســتم اطالعات جغرافیایی برقرار
است .سیستم های اطالعات جغرافیایی برای عملیات تحقیق علمی
فعالیت های علمی نیز منجر به بهبود سيستم
اســتفاده می شوند و ّ
موجود و طراحي سیستم های پیشرفته تر می شوند.
این مقاله در پی آن بود تا با نگاهی به شــرایط موجود کشور در
زمینة حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی ـ بهخصوص نمونههای کم
نام و نشــانتر در بافتهای شهری ـ به ارائه راهکاری در زمینه ثبت
این آثار ،با تکیه بر دانش نوین ،دست یابد .با در نظر داشتن شرایطی
ن تاریخی اللهزار مشــاهده شد و طبعاً به بخش بزرگی
که در خیابا 
از بافتهای تاریخی شــهری نیز قابل تعمیم اســت ،پیچیدگی این
فرآیند ،چنانچه خواسته باشیم از شیوههای س ّنتی استفاده کنیم،
مانع از سهولت پیشبرد کار خواهد بود .عوامل تأكيدكننده بر ضرورت
توجه به رویکردهای مبتنی بر فنآوری به شرح زير است:
ّ
 لــزوم بررســی های همه جانبه ،پیــش از هرگونه اقدام درخصوص مستندســازی و ثبت :در ایــن خصوص می توان به
منشور بینالمللی صوفیه ( )1995اشاره کرد که در بخشی از

نقشه شماره  :3بررسی ترکیبی ارزشها؛ در این نقشه با هدف
اولویتبخشی برای عملیات مرمت ،ارزش نادر بودن و ارزش تاریخی با
ضریب  2به ارزش اقتصادی با ضریب  1افزوده شد .مشاهده می شود که
نتایج هر یک از نقشه ها متفاوت از دیگری است .مأخذ :نگارندگان

فارغ از تأکیدهای آییننامهها و منشــورهای بینالمللی بر نحوة
مدیریت میراث فرهنگی ،شــرایط سیاســی ،اقتصادی و فرهنگی
کشــور ایران نیز بر لزوم تغییر دیدگاه مدیران میراث فرهنگی (از
رویکردهای س ّنتی به شــیوه های کارآمد و به روز) تأکید دارد .این
همان اصل پویایی مدیریّت مدنی اســت که قرن ها ایرانیان از آن
بهره می بردند و امروزه مورد غفلت واقع شده است.
به طور خالصه و بر اســاس مطالب ذکر شده و مطالعات صورت
گرفته در محدودة مورد نظر ،می توان جمعبندی زیر را در خصوص
حوزۀ مورد مطالعه و برخی از مزایای استفاده از این فنآوری برای
تحلیل نتایج کارهای میدانی ،ارائه کرد:
کمی نمودن کیفیــت آثار برای اولویّتبندی به منظور
 امکان ّحفاظت و مرمت،
 امکان بررســی پراکندگی فضاهای فرهنگی ،بر اســاس حائزبودن برخی ارزش های معماری و نحوۀ ساخت،

مدیریّت ارزش گذاری در بافتهای تاریخی «با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی»

نقشه شماره  :2بررسی ابنیه ،تنها از منظر تاریخی ،ماخذ :نگارندگان

43

Archive of SID
قابلیت ثبت در فهرســت آثار ملّی
 بررســی وجود بناهایی با ّبر اســاس مطالعات صورت گرفته ،در خصوص ارزشگذاری كه از
اولویّت بیشتری برخوردار هستند.
موقعیت قرارگیری و ارزش اقتصادی که امکان
 بررسی توأمانّ
میسر میسازد.
تغییر کاربری برخی فضاها را ،با توجیه اقتصادیّ ،
 نگرش سیستمی به مبحث ارزش گذاری در بافت های تاریخی،قابلیت بهروزرســانی ارزش گــذاری در بافت های
 پویایــی و ّتاریخی به منظور مستندسازی در دوره های مختلف،
 كم كردن اعمال سلیقه های شخصی در مورد ارزش گذاری، فراهم نمودن زیرساخت الزم دادهکاوی در جهت تولید دانشو مستندنگاری بافت های تاریخی.
پی نوشت ها

1. Chronology

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره دوازدهـم تابستـان 1392

 .2بنا به قولی دیگر ،گدار ابتدا به آثار گمنام تر پرداخت زیرا احســاس
خطر بیش تری برای آن ها ،نسبت به آثار شهیر و نامی چون تخت جمشید
و پاسارگاد ،می کرد (پازوکی و شادمهر.)1384 ،
 .3فهرست اولیه را آندره گدار تهیه کرد و پس از آن هرتسفلد فهرست
دیگری ،مشتمل بر  80اثر تهیه کرد.
 .4این نگاه تا حدود زیادی متأثر از منشــور ونیز ( )1964و نشســت
آمستردام ( )1972بود.
 .5به عنوان نشان از این شــتابزدگی می توان به میزان پراکندگی آثار
ثبتی و نرخ در حدود ســه هزار اثر ثبتی در ســال  1382اشــاره داشت
(پازوکی و شادمهر .)1384
))6. (GIS (Geographic information system

 Authenticity .7واژه اصیل ( )Authenticیعنی اصلی
)DSS= Decision Support System( .8
 .9سیستم نقشهکشی تلفیقی ()Synagraphic Mapping System
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1 .1آذری ،عباس (  ،)1392جزوه آموزشــی مبانی سیستمهای
اطالعات جغرافیایی با رویکردی شهرســازانه ،پژوهشــکده
فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی ،تهران.
2 .2بارو ،پی.ای (  ،) 1386سیســتم اطالعات جغرافیایی ،ترجمه
حسن طاهرکیا ،انتشارات سمت ،تهران.
3 .3برانــدی ،چــزاره (  ،)1387نظریه های مرمــت ،ترجمه پیروز
حناچی ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.
4 .4پازوکی ،ناصر و عبدالکریم شــاد مهر ( ،)1384آثار ثبت شــده
ایران در فهرســت آثــار ملی ،ســازمان میــراث فرهنگی و
گردشگری کشور .تهران.
5 .5پاکزاد ،جهانشاه ( ،)1376هویت و این همانی با فضا ،جلد پنجم،
در نخســتین کنگره تاریخ معماری و شهرســازی ایران،57-47 ،
انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور ،تهران.
6 .6حناچی ،پیــروز(« ،)1374مرمت پنهان در معماری» ،نشــریه
هنرهای زیبا ،شماره .45-43 :1
7 .7شــاعلی ،جعفــر ( ،)1378مقدمه ای بــر  GISدر جغرافیا و
برنامه ریزی شــهری ،مجموعه مقاالت همایــش پژوهش ها و
قابلیت های علم جغرافیا در عرصه سازندگی ،دانشگاه تهران ،تهران.

8 .8صارمی ،حمیدرضا و عســگری ،علی ( ،)1383تحلیل های GIS

با  Arcviewبرای به کارگیری در برنامه ریزی شهری ،سازمان
بسیج دانشجویی ،تهران.
9 .9صفامنــش ،کامــران و بهــروز منــادی زاده (« ،)1382مبانــی
ارزش گذاری بناها و مجموعه های قدیمی» ،هفت شــهر ،شماره
12و.31 :13
1010علی محمدی ،عباس( ،)1388مبانی علوم و سیستم اطالعات
جغرافیایی ،انتشارات سمت ،تهران.
1111فالمکی ،محمدمنصور( ،)1386باززنده سازی بناها و شهرهای
تاریخی ،انتشارات دانشگاه تهران .تهران.
1212فیلــدن ،برنارد و یوکا یوکیلتــو(« ،)1382ارزش گذاری به منظور
حفاظت» ،هفت شهر ،شماره 12و.17 :13
 1313ـــــــــــــــــــــــــ ( ،)1386راهنمای مدیریت برای محوطههای
میراث جهانی .ترجمه پیروز حناچی ،انتشــارات دانشــگاه تهران،
تهران.
1414کیانی ،افشین ،فرزین فردانش و مسعود شباهنگ ( ،)1375کاربرد
سیستم اطالعات جغرافیایی در حفظ میراث فرهنگی ،جلد
ســوم ،در نخســتین کنگره تاریخ معماری و شهرســازی ایران،
انتشارات سازمان میراث فرهنگی ،تهران ،صص .227-235
1515هیدالو هزاره هشــتم ( ،)1387گــزارش فرآیند ثبت میراث
فرهنگی غیرمنقول در ایران ،از ماهیت تا تحقق ،مهندسین
مشاور هیدالو هزاره هشتم ،تهران.
16. Burrough, Peter A and Mc Donnell, Richael A .(1998),
Principles Of Geographical Information Systems,Oxford
University Press, UK.

