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مستند سازی دانش بنیان میراث معماری در ایران*
الهام اندرودی

**

استادیار دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،91/9/19 :تاریخ پذیرش نهایی)92/2/21 :

چکیده
مستندسازی دانشبنیان میراث معماری با ثبت صفات ابنیه تاریخی در فهرستهای تحلیلی فراداده
آغاز شده و دارای رویکردی همه جانبه است؛ بدین معنی که کالبد بنا را از آغاز پیدایش و در طول تحوالت ،نه
تنها به صورت منفرد ،بلکه در پیوند با محیط ،رخدادها ،افراد و یا سبکها بررسی و دانش پایه را جهت شروع
عملیات حفاظت ارائه میکند .این پژوهش به دنبال تهیه فهرست تحلیلی پایه و تفصیلی برای میراث معماری
در ایران ،به عنوان هسته مرکزی فرآیند مستندسازی است .در بررسی روشهای مستندسازی درکشور ،کمبود
چالشبرانگیز شناسنامه ابنیه تاریخی محسوس است .بنابراین استانداردهای جهانی فراداده مطالعه و
فهرست پایه دادهها (وابسته به ایکوم) برای مستندسازی گونههای مختلفی همانند مسجد ،خانه ،کاروانسرا
و یا بازار انتخاب شده است .در نتیجه برداشتهای میدانی و کتابخانهای ابنیه منتخب ،فهرست پایه جهت
ثبت شاخصههای معماری ایرانی تعدیل شده است .همچنین به منظور شرح تفصیلی خصوصیات بنا،
اطالعات محیطی و یا آسیب شناسی ابنیه ،فهرست تفصیلی با الگوی دستورالعملهای ملی و جهانی ثبت
آثار تکمیل شده است .در پایان فهرست پایه و تفصیلی مقایسه و بر ایجاد سیستمهای مدیریت دانش میراث
معماری ایران تأ کید شده است.

واژههای کلیدی
مستندسازی میراث معماری ،فهرست پایه و تفصیلی فراداده ،پایگاه دانش ،شناسنامه تحلیلی.
این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی «شناسنامه تحلیلی یادمانها و ابنیه تاریخی ایران :بررسی استانداردهای جهانی فراداده (متادیتا)» به
شماره  27382/1/01است که توسط نگارنده در معاونت پژوهشی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران انجام شده است.
** تلفن ،021-66409696 :نمابر.E-mail:andaroodi@ut.ac.ir ،021-66972083 :
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مقدمه
فهرستهای تحلیلی و مستند سازی
دانش بنیان میراث معماری
حفاظـت و مرمـت میـراث معمارانـه ،بـر پایـه شـناخت اثـر و
حیطههـای مختلفـی کـه بـر شـکلگیری و حیـات آن در طـول تاریـخ
تأثیرگذار بوده ،استوار است .ابنیه تاریخی در دنیای واقعی به صورت
منفرد شناخته نشده و پیوندهایی با عوامل شکل دهنده کالبد خود
هماننـد سـبک تاریخـی ،تکنیکهای سـاخت ،بانیان ،سـازندگان و
بهرهبرداران ،اقلیم ،بستر قرارگیری و تغییر و تحوالت محیطی برقرار
میکننـد و از آنهـا تأثیـر میگیرنـد .همانطـور کـه در منشـور  1964ونیـز
توسـط ایکومـوس 1اشـاره شـده اسـت« ،ایـده و مفهـوم یـک یادمـان
تاریخـی تنهـا یـک اثـر معمـاری منفرد نیسـت ،بلکـه بسـتر قرارگیری و
محیط شـهری یا روسـتایی را شـامل میشـود که حاوی شواهدی از
تمدن بخصوص یا آثار ویژهای از تغییر و توسـعه یا رخدادی تاریخی
باشـد .حفاظـت از یـک یادمـان تاریخـی شـامل نگهـداری از بسـتر
سـنتی موجـود بنـا با مقیاس متناسـب خـود اسـت(International».
Charters for Conservation and Restoration, ICOMOS,
2
) .2در جایـی دیگـر در دسـتورالعمل 1996صوفیـا جهـت ثبـت
ابنیـه و یادمـان هـا ،یکـی از روشهـای اصلـی موجـود بـرای معنـادار
نمـودن ،درک ،تعریـف و شـناخت ارزشهـای میـراث فرهنگـی،
ثبـت خصوصیـات چندبعـدی و همـه جانبـه آن در نظـر گرفتـه شـده
اسـت" .ثبت به معنی کسـب اطالعات توصیف کننده ترکیببندی
کالبـدی ،شـرایط و عملکـرد بنـا و تحـوالت آن در دورههـای مختلـف
زمانی"بـه عنـوان یکـی از بخشهـای ضـروری حفاظـت معرفـی شـده
است(International Charters for Conservation and Restoration,
) .ICOMOS, 49شـناخت دانـش بنیـان 3ویژگیهـای کالبـدی یـک

سـاختمان تاریخـی ،در گام اول نیازمنـد توصیـف چندبعـدی بنـا،
یعنی ثبت پیوندهای بنا با حیطههای مؤثر زمانی ،مکانی ،تاریخی،
محیطـی ،اجتماعـی ،فرهنگـی و غیـره اسـت .بنابرایـن برداشـت
خصوصیاتی از جمله تاریخچه ش�کل گیری ،تغییرات و الحاقات در
طـول زمـان و یـا خصوصیـات سـازهای و فضایـی ،سـاختار مسـتندات
اولیـه را بـرای شـناخت بنـا در فرآینـد حفاظت و مرمـت فراهم میکند.
الگوی مفهومی 4شناخت دانش بنیان ابنیه تاریخی با معرفی صفات
چندبعدی به هم پیوسـته در تصویر  1ارائه ش�ده اس�ت .ثبت صفات
بـه هـم پیوسـته میـراث معمـاری ،نیازمنـد وجـود بندهـای تعریـف و
طبقهبندیشده،تفصیلیواستاندارددر یکفهرستتحلیلیاست.
پیش از انجام هرگونه عملیات حفاظت ،پاسـخ به سـؤالهای
پایـه راجـع بـه بنـا ،موقعیت مکانـی ،تاریخچه ،مصالـح و روشهای
سـاخت ،افـراد مؤثـر در تاریـخ و تحـوالت بنـا ،وقایـع تاریخـی کـه بـا
زندگـی آن در طـول زمـان همـراه اسـت ،ویژگیهـای بسـتر قرارگیری
و شـرایط وضـع موجـود بنـا ضـروری اسـت .در جمـعآوری چنیـن
اطالعاتـی ،اسـتفاده از فهرسـت اسـتاندارد بـه صـورت مشـترک در
سطح ملی برای تهیه دادههای مشابه و به منظور جلوگیری از تهیه
فهرسـتهای ناقـص و سـلیقهای ضـروری اسـت .چنیـن فهرسـتی
میبایسـت اطالعات ارائه شـده بر پایه تفسـیر فردی کارشناسـان را
به حداقل رسـانده و گزینههای روشـن و دقیقی را به عنوان پاسـخ
در اختی�ار گرـوه برداش�ت ق�رار ده�د .ای�ن مقال�ه برآنس�ت ت�ا بـا توجه
کمبود الگوی استاندارد توصیفی و تحلیلی ابنیه تاریخی در کشور،
فهرسـت پایـه و تفصیلـی میـراث معمـاری ایـران را ارائـه کنـد .ایـن
الگوهـا بـر اسـاس نمونههای موجود در کشـور یا دسـتورالعملهای
ثبـت آثـار تاریخـی ،همچنیـن اسـتانداردهای جهانی تفسـیر ابنیه و
معاهدههای بین المللی ثبت ارائه میشوند.

تصویر  -1الگوی مفهومی شناخت دانش بنیان میراث معماری بر پایه صفات به هم پیوسته.

مطالعه فهرستهای تحلیلی
آثار تاریخی کشور از ابتدا تا کنون
بررسـی صفـات جمـعآوری شـده جهـت ثبـت مشـخصات آثـار
تاریخـی کشـور ،بـه فهرسـت اطالعاتـی منتهـی میشـود کـه هنـگام

ثبـت آثـار ارزشـمند فرهنگـی تاریخـی توسـط کارشناسـان ثبـت اثـر
برداش�ت میش�ود .اولین شناسـنامههای ارائه شـده از آثار تاریخی
کشـور تحت عنوان "فهرسـت آثار ملی غیرمنقول" جمع آوری شـده
است .نمونهای از فهرست بنای چهلستون که در سال  1310تهیه
شده در تصویر 2ارائه شده است.
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تصویـر  -2فهرسـت آثـار تاریخـی غیـر منقـول ثبـت شـده در
سال  1310به زبان فارسی برای بنای چهلستون.
ماخـذ( :تصویـر برگرفتـه از پرونـده ثبت آثار ملـی ایران ،بنای
چهلسـتون ،متعلق به سـازمان میراث فرهنگی ،گردشـگری
و صنایع دسـتی ایران (منتشـر شـده بر روی اینترنت توسـط
دانشنامه ایرانشهر))

پنـج صفـت اصلـی یـک بنـای تاریخـی یعنـی نـام ،مـکان و
موقعیـت ،دوره تاریخـی ،تاریـخ تهیـه فهرسـت ،وضعیـت اداری
(ممیـزات بنـا) و مالحظـات (خالصـهای از شـرایط بنـا و مرمتهـای
انجـام شـده) تشـریح شـده اسـت .دقـت تشـریح مهمتریـن
ویژگیهـای بنـای چهلسـتون هماننـد سـازنده اصلـی و بازسـازنده،
واقعه همراه ،آخرین مالک و تاریخ اولین مرمت در این شناسنامه
قابـل توجـه اسـت (پرونـده ثبتـی چهلسـتون ،سـازمان میـراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی کشور ،دانشنامه ایرانشهر به
صورت آنالین) .پیوندهای معنایی جهت ارتباط بنای چهلستون
بـا صفـات بـه هـم پیوسـته در تصویـر 1ارائـه شـده اسـت .بـر اسـاس
ایـن پیوندهـا ،بنـای موجـود چهلسـتون بـه دلیـل واقعـه تاریخـی
آتـش سـوزی بـا بنـای اصلـی متفـاوت اسـت .ایـن واقعـه مرمتگـر را
ملـزم میکنـد تـا بـه تحقیـق پیرامـون تغییـر و تحـوالت کالبـدی بنـا
در طـول زمـان پرداختـه و از روی منابـع تاریخـی ،سـفرنامهها و
بقایای کالبدی شکل اولیه بنا را حدس بزند 5و پس از آن به انجام
عملیات حفاظت اقدام نماید.
صفـات ارائـه شـده در شناسـنامههای ثبـت آثـار ملـی ایـران در
لتـر شـده و پرسشـنامه بـا بندهـای متعـددی را در
طـول زمـان کام 
اختیار متخصصان ثبت اثر تاریخی قرار داده است .سه خصوصیت
اصلـی نـام ،مـکان و دوره تاریخـی بنـا در ایـن فهرسـتها ثابـت
ماندهاند اما بندهایی برای شـرح اسـناد و مدارک اثر شـامل نقشـه
جغرافیایـی ،عکـس ،مقالـه و یـا کتـاب؛ نقشـههای معماری شـامل
پلان ،نمـا و مقطـع؛ وضعیـت حریـم اثـر؛ شـرح وضعیـت مالکیـت
(وقفـی ،دولتـی و یـا خصوصـی) و شـرایط مالـک و رضایـت وی؛ و
مشـخصات اداری دیگر به آن اضافه شـده اسـت .نکته قابل توجه
در این شناسنامهها ،تفاوت در دقت برداشت توسط کارشناسان
ثبـت اسـت .بـه طـور مثـال موقعیـت مکانـی در برخـی از فهرسـتها
تنهـا اشـاره بـه محلـه بنـا اسـت؛ امـا برخـی دیگـر آدرس دقیـق بنـا را
ارائـه کـرده انـد .برخـی شناسـنامهها بـا دقـت ،مهمتریـن مـدارک
مکتـوب و مسـتندات بصـری بـه صـورت نقشـه و تصویـر را جمـع
آوری کـرده انـد امـا برخـی دیگـر تنهـا بـه فهرسـت مدارکـی کـه از بنـا
موجود "نیست" تبدیل شدهاند .بنابراین در گام نخست عملیات

حفاظت و مرمت ابنیه تاریخی محققین با کمبود شناسـنامه پایه
جهت شناخت ابنیه تاریخی و سیر تحول آن در طول زمان مواجه
هستند.

الگوهای ثبت میراث فرهنگی
بر اساس استانداردهای جهانی
الگوهـای ثبـت خصوصیات میـراث فرهنگی با ارائه بندهایی به
شـکل فـراداده 6بـه طبقهبندی تفصیلـی صفات میراث یـا دادههای
یپـردازد .ایـن
ارائـه شـده در مـورد آنهـا در فهرسـتهای تحلیلـی م 
فهرسـتها بـه صـورت دسـتورالعمل ثبـت اطالعـات تشـریحی از یک
اثـر تاریخـی ،بـه صـورت همگانـی مـورد قبـول جوامـع دارای ماهیـت
مشترک بوده و نقش مهمی در برداشت دقیق از بنا و توزیع و بازیافت
مناسب اطالعات برداشت شده بازی میکنند (Baca, 2008, online
 .)versionاسـتانداردهای فـراداده بـرای توصیـف میـراث فرهنگـی
بـا هـدف تهیـه فهرسـت تحلیلـی از آثـار در انـواع و طبقهبندیهـای
مختلفـی وجـود دارد .نکتـه کلیـدی در انتخاب اسـتاندارد مطلوب،
نیاز فرآیند مستندسـازی به سـطح ارائه جزئیات یا اطالعات دقیقی
است که از فهرست مورد نظر انتظار دارد.
استانداردهای عام میراث فرهنگی
سـه نمونـه از مهـم ترین اسـتانداردهای توصیف کننده میراث
فرهنگی به شرح زیرند:
7
		 .1طبقـه بنـدی بـرای توصیـف آثـار هنـری (  :)CDWAایـن
استاندارد جهت ثبت ،نگهداری و بازیافت اطالعات در رابطه با آثار
فرهنگی و هنری تهیه شـده اسـت که توسـط انستیتو گتی 8توسعه
یافتـه و بـه زبـان ا کـس ام ال 9ارائـه شـده اسـت .این اسـتاندارد جزو
نمونههای کامل توصیف اشیاء هنری همانند تابلوهای نقاشی یا
طراحی و اسـکیسهای معمارانه محسـوب میشـود (Baca et al.,
).2009, online version
10
		 .2فهرست پایه انجمن منابع بصری( )VRA
ایـن اسـتاندارد بـرای توصیـف فرهنـگ بصـری و همچنیـن
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تصویر  -3الگوی مفهومی صفات چند بعدی به هم پیوسته بنای چهلستون.
ماخذ( :برگرفته از پرونده ثبت سال )1310

تصاویـری اسـت کـه آنهـا را مسـتند میکنـد و توسـط مؤسسـه
بینالمللـی متخصصیـن تصویـر و مدیـا (بـا اعضایـی از دانشـگاه ها،
مرا کز فرهنگی و موزه ها) ترویج شده و مورد استفاده قرار میگیرد.
مثالهـای مختلـف ایـن اسـتاندارد اطالعـات جامـع و پایـه شـامل
حداقـل صفـات مربـوط بـه میـراث فرهنگـی یعنـی آثـار معمـاری
و ما کـت معمارانـه ،هنـر تزئینـی و اشـیاء وابسـته ،دستنوشـته،
کتـب هنـری و نسـخ چاپـی ،نقاشـی ،تأتـر ،عکاسـی و فیلمبـرداری،
طراحـی ،مجسـمه و مسـتندات فرهنگـی را شـامل میشـود(VRA
).Data Standards Committee, 2007, 2
		 .1الگـوی مفهومـی کمیتـه بیـن المللـی مستندسـازی (CIDOC
 :)CRM11ایـن اسـتاندارد تعاریـف و سـاختار شـکلی ۱۲بـرای توصیـف
مفاهیم مجازی و حقیقی وابسته به میراث فرهنگی را فراهم میکند.
کمیته بینالمللی مستندسازی شورای بینالمللی موزهها (ICOM-
) ،CIDOC13مسـئولیت تهیـه و ترویـج ایـن اسـتاندارد را بـرای تبـادل
اطالعات میان موزهها بر عهده دارد .ساختار این استاندارد پیچیدهتر
از نمونههـای ذکـر شـده قبلـی اسـت و تنهـا بـه پرکـردن اطالعـات بـه
صـورت جـدول توصیفـی محـدود نمـی شـود .این اسـتاندارد سـاختار
معنایـی ۱۴متناسـب را بـرای پایگاههـای دانـش ۱۵فراهـم میکنـد .ابتدا
بندهای صفات موردنظر برای جمعآوری اطالعات وابسته به یک اثر
را طبقهبندی کرده و سپس برای هر طبقه ارتباطات معنایی ۱۶میان
اجزا مختلف پدید میآورد تا الگوی مشابه ماهیت چندجانبه میراث
فرهنگی پدید آورد ) .(Doer, 2003, 4مدل دانش ارائه شده ،استاندارد
بیـن المللـی (ایـزو  ،)21127:2006بـرای نشـر اطالعـات کنتـرل شـده
وابسته به میراث فرهنگی بوده و بیشتر برای تبادل اطالعات توسط
موزهها ،مجموعه داران و کتابخانهها مورد اسـتفاده قرار میگیرد .به
همین منظور برای توصیف یک شیء باستانشناسی موجود در یک
موزه ،بندهای مورد نیاز را ارائه میدهد.
مجموعه استانداردهای فوق با هدف توصیف آثار فرهنگی توسط
گروههـای مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد امـا بـه طـور ویـژه بـر
روی ابنیـه تاریخـی متمرکز نشـده اسـت .برای توصیـف یادمانها و
بناهای تاریخی و محوطه ها ،یکی از مهمترین نمونههای موجود
در میان دستورالعملهای جهانی معرفی میشود.

استاندارد ثبت میراث معماری
یکـی از پرکاربردتریـن اسـتانداردهای جهانـی در ثبـت صفـات
چنـد جانبـه میـراث معمارانـه ،فهرسـت پایـه دادههـا بـرای ابنیـه
تاریخـی و یادمانهـا ۱۷اسـت .ایـن فهرسـت کـه در آرشـیو شـورای
بیـن المللـی موزههـا ) (ICOM18بر روی شـبکه اینترنـت ۱۹قرار گرفته
است ،با همکاری مؤسسات مختلف درگیر با مستندسازی میراث
معمـاری بویـژه اتحادیه اروپا ،انسـتیتو گتی و کمیته مستندسـازی
شـورای بینالمللـی موزههـا ) (ICOM/CIDOC20تهیـه و توزیـع
شـده اسـت .ایـن اسـتاندارد بـا بیـان اهمیت فهرسـتهای تحلیلی
بـرای مدیریـت میـراث فرهنگـی ،بـه کنوانسـیون  1972یونسـکو در
رابطـه بـا حمایـت از میراث طبیعی و فرهنگی جهانی اشـاره میکند
و بـا ارجـاء بـه بنـد دوم کنوانسـیون شـورای اروپـا ۲۱بـرای حمایـت
از میـراث معمارانـه تأ کیـد دارد کـه "بـه منظـور شناسـایی دقیـق
یادمانهـا ،مجموعـه بناهـا و محوطهها با هـدف حمایت ،هر عضو
میبایسـت جهـت تهیـه فهرسـت تحلیلـی اقـدام کـرده و بـه هنـگام
تهدیـد داراییهـای مـورد نظـر ،در اولیـن فرصـت بـه مستندسـازی
مناسب آنها بپردازد".
فهرست پایه دادهها دارای قابلیت آنست تا نه تنها ابنیه منفرد
را ثبـت کنـد ،بلکـه تهیهکننـدگان فهرسـت را قـادر سـازد تـا ابنیـه را به
مجموعـه وسـیعی از افـراد و وقایـع تاریخـی و یـا بـه محوطـه پیرامـون
خـود ارتبـاط دهـد ) .(Thornes et al., 1998, Online versionایـن
صفات در نه فصل کلی دسـتهبندی شـدهاند که به بیش از شـصت
زیر فصل تقسیم میشود (جدول  .)1زیرفصلهای ارائه شده در این
فهرست دقیق بوده و تفسیر فردی را به حداقل میرساند.

مستندسازی گونههای مختلف
ابنیه تاریخی ایران با کمک فهرست
پایه دادهها (وابسته به ایکوم)
اسـتاندارد فهرسـت پایـه دادههـا بـه طـور هماهنـگ بـرای تهیه
فهرسـت تحلیلـی ابنیـه تاریخی اروپا مورد اسـتفاده قـرار میگیرد .با
وجـود اینکـه هـر منطقـه خـاص جغرافیایـی دارای سـبک معمـاری
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تصویر  -4الگوی مفهومی صفات میان مرتبط فهرست پایه داده ها.

منحصـر بـه فـرد اسـت ،برخـی از صفـات پایـه میـان بناهـای تاریخی
مشـترک اسـت .بندهـای فهرسـت پایـه دادههـا ایـن خصوصیـات
اصلـی را جمـعآوری میکنـد و میتوانـد توسـط کشـورهای مختلـف
دارای گونههـای متفـاوت معمـاری تاریخـی مـورد اسـتفاده قـرار
گیـرد .بـه همیـن منظـور مجموعـهای از بناهـای مهـم متعلـق بـه
گونههای شـاخص معماری ایرانی (حدود چهل اثر )22شـامل خانه
تاریخی ،حمام ،آب انبار ،مسجد یا مدرسه ،باغ یا کاخ ،کاروانسرا،
سـرا ،تیمچـه یـا بـازار کـه در اسـتانهای مختلـف قـرار گرفتهانـد
(اسـتانهای تهـران ،قزویـن ،اصفهـان ،یـزد ،سـمنان) انتخـاب و با
کمک فهرست پایه دادهها تفسیر شده اند.
به منظور تشریح فهرست ،مراحل اولیه زیر ضروری است:
		 .1مطالعـه نمونـه هایـی از فهرسـت تکمیـل شـده بـرای میـراث
معمارانه اروپا (همانند خانه ملکه در پارک گرینویچ لندن)۲۳
		 .2جمـع آوری اسـناد مکتـوب در مـورد اثـر هماننـد پرونـده
ثبـت و گزارشهـای مرمـت سـازمان میـراث فرهنگـی ،گردشـگری و
صنایع دسـتی ،نقشـهها و طر حهای موجود در آرشـیو سـازمانها،
دانشگاهها و یا افراد
		 .3مطالعـه منابـع کتابخانـهای و بویـژه مقـاالت در نشـریات
معتبر ،کتاب ها ،پایان نامههای دانشجویی برتر و غیره
		 .4برداشت میدانی و بازدید از اثر و تهیه فهرست پایه دادهها
در محل
		 .5انجـام مصاحبـه بـا افـراد مطلـع از تاریخچـه اثـر ،کاربـری
فضاهای مختلف و تحوالت آن در طول زمان
توجه به این نکته ضروری اسـت که در دسـت داشـتن جدول
فهرسـت پایـه دادههـا جهـت مستندسـازی یـک بنـای تاریخـی ،بـه
تنهایـی کافـی نیسـت و مهـارت توصیف بنا و اشـاره به خصوصیات
کلیـدی در پاسـخ بـه بندهـای فهرسـت در فـرد برداشـت کننـده،
ضـروری بـه نظـر میرسـد .نمونـه ارائـه شـده در ایـن مقالـه ،خانـه
تاریخـی عامـری و آرشـام در بـم اسـت .علـت ایـن انتخـاب ثبـت
خصوصیـات بنایـی اسـت کـه متأسـفانه در زلزلـه  1382بـم بـه طـور
جدی آسیب دیده و تخریب شده است (تصاویر  5و.)6
جـدول  ،1فهرسـت پایـه دادههـا را بـه همـراه اطالعـات برداشـت

شده میدانی و کتابخانه ای جهت ارائه الگوی توصیف سیستماتیک
خصوصیـات ابنیـه تاریخـی در فهرسـتهای تحلیلـی ارائـه میکنـد.
الزم به ذکر اسـت که شـرح اطالعات توصیفی به عنوان گام نخسـت
فرآینـد حفاظـت از آثـار تاریخـی ،بـه انـدازه فهرسـت خـام پایـه در ایـن
تحقیق دارای اهمیت بوده و به همراه جدول  1ارائه شده است.

تصاویـر  5و  -6عکـس حیـاط بیرونـی موسـوم بـه حیـاط آرشـام از جبهه شـمالی (اتاق هفت
دری) و سقف گنبدی شکل حوضخانه خانه تاریخی عامری-آرشام از روی پشت بام ،قبل
و بعد از تخریب توسط زلزله بم در دی ماه .1382
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جدول -1فهرست پایه ابنیه تاریخی ایران بر اساس استاندارد فهرست پایه داده ها ،خانه عامری ،آرشام بم.

1 .1نامها و منابع
1 .1.1نام بنا

خانه عامری؛ خانه آرشام؛ خانه اسداهلل خان سیستانی؛ خانه سیستانی

1 .1.2شماره مرجع واحد

003-2011

1 .1.3تاریخ تکمیل

2011/05/16

2.2موقعیت مکانی
2 .2.1موقعیت مکانی رسمی
2ایالت(استان)

.2.1.1

کرمان

2 .2.1.2بخش (های) اداری ایالت(شهرستان)

بم

2 .2.2آدرس
.2.2.1

2نام پستی

.2.2.2

2شماره در خیابان/جاده

.2.2.3

2نام خیابان/جاده

.2.2.4

خانه عامری-آرشام
کمربندیطالقانی ،خیابانبیستودوبهمن ،کوچهبیستودوبهمنسه(کوچه سرهنگیازورخانهتختی)

2موقعیت محلی

.2.2.5

محله عربخانه ،محله باغ خان

2شهر کوچک/شهر

بم

2 .2.3مرجع وابسته به نقشه
.2.3.1

2مختصات x

.2.3.2

2مختصات Y

.2.3.3

2سیستم مختصات فضایی

حیاط خدمه

حیاط بیرونی

حیاط اندرونی

m E 629828.05

m E 629848.47

m E 629867.51

3220161.09m N

m N 3220139.45

3220111.18m N

UTM

3 .3گونه عملکردی
.3.1

3گونه بنا
.3.1.1

.3.2

3زمان

3طبقه بنا

خانه

اداری

موزه ،خانه تاریخی

هتل (در دست ساخت)

متروکه

قاجار

پهلوی تا 1374

 1374تا 1380

1383-1380

 1383تا کنون

مسکونی

اداری

نمایشگاهی

اقامتگاه عمومی

_

4 .4تاریخچه

.5

.4.1

4دوره

.4.2

4قرن

حیاط بیرونی
زند؟ قاجار

قاجار

اوایل قرن سیزدهم هجری قمری

قرن سیزدهم هجری قمری

5افراد یا سازمان هایی که با تاریخ بنا همراه هستند.
.5.1

5فرد یا سازمان

.5.2

5نقش در تاریخ بنا
.5.2.1

.6

حیاط اندرونی و خدمه

5زمان

حیاط اندرونی و خدمه

حیاط بیرونی
یعقوبخان
عامری

بنیاد
آرشام

آموزش و پرورش

میراث
فرهنگی

دفتر طرح
پردیسان

اسداهلل
سیستانی

کریمخان عامری

دفتر طرح
پردیسان

بانی

مالک

صاحب وقف

مالک

مالک-مجری

بانی

مالک

مالک-مجری

قاجار

پهلوی
دوم

جمهوری اسالمی

1374

-1380تا کنون

قاجار

قبل از 1380

-1380تا کنون

6مصالح و تکنیکهای ساختمانی
6مصالح و تکنیکهای مصالح اصلی :خشت؛ مالت :گل ،گچ و خا ک رس؛ اندود :سیمگل در دیوارهای حیاط ،گچ در فضاهای داخلی ،کاهگل در فضای خدمه
.6.1
ساختاری اصلی (دیوارها)
.6.2
(سقف)

6مصالح

پوششی مصالح اصلی :خشت؛ مالت :گل ،گچ و خا ک رس؛ اندود :سیمگل در دیوارهای حیاط ،گچ در فضاهای داخلی ،کاهگل در فضای خدمه؛
سیستم سازه ای :سقف نیم گرده پوش برای اتاقهای مستطیل شکل ،سقف چهار بخشی برای اطاقهای مربع  ،طاق آهنگ در راهروها،
طاق و طویزه در حوضخانه

7 .7شرایط کالبدی
.7.1

7شرایط عمومی

نابود شده

تخریب شده*

تعمیر و تغییر یافته *

مرمت شده

خوب

متوسط

ضعیف

بد*

8 .8حفاظت/وضعیت قانونی
.8.1

8نوع حفاظت

فهرست آثار ملی ایران به شماره 1835

.8.2

8تاریخی که این نوع حفاظت اعطا شده است

1375-11-24

9 .9سایر موارد
.9.1

9خالصه تاریخی

مجموعه خانه تاریخی عامری -آرشام توسط حاج یعقوب خان عامری (پسر حاج اسحاق خان عامری آخرین حا كم مقیم در ارگ
تاریخی بم) و داماد وی ،حاج اسداهلل خان سیستانی (نوه حاج حسین خان سیستانی حا كم بم در زمان آقامحمدخان قاجار) در دوره
فتحعلیخان قاجارساخته شده است.
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انطباق فهرست پایه دادهها برای میراث
معماری ایران
بـا بررسـی مفـاد پرشـده در بندهـای جـدول 1و در نتیجه گیری
از تجربه برداشـت و تکمیل فهرسـت پایه دادهها برای آثار برداشـت
شـده در ایـران ،ایـن بخـش بـه بازبینـی فهرسـت پایـه دادههـا و
تطبیـق آن بـا خصوصیـات معمـاری ایرانـی و همچنیـن شـرایط
پژوهـش پیرامـون آثـار تاریخـی در کشـور پرداختـه اسـت .مهمترین
نـکات قابـل توجـه در بهرهگیـری عملـی از فهرسـت پایـه دادههـا بـه
شرح زیر است:
		 .1در بنـد اول زیـر بندهـای  5-1تـا  9-1در ایـن فهرسـت ،بـه
منابـع و دادههـای دیگـری اشـاره شـده اسـت کـه در سـازمانها،
مؤسسـات و مرا کـز آموزشـی مختلـف از بنـا تکمیـل شـده و موجـود
اسـت .این بند با هدف یکپارچهکردن مسـتندات موجود در مورد
بنـا ارائه شـده اسـت .در کشـور بـا توجه به ضعف فرآینـد جمعآوری
اطالعـات و تهیـه شناسـنامه بناهـا ،ایـن بندهـا خالی اسـت و اغلب
مراجع متقاطع و منابع متعدد وجود ندارد.
		 .2در بنـد سـوم ایـن فهرسـت ،گونـه عملکـردی بنـا مشـخص
میشـود .نکتـه قابـل توجـه بـرای یـک بنـای تاریخـی ،سـیر تغییـر
و تحـول آن در طـول زمـان اسـت .کاربـری بنـا میتوانـد تغییـر کنـد
و بویـژه در عصـر حاضـر میتوانـد دارای کاربـری جدیـدی باشـد.
بنابرایـن مطالعـه گزارشهـای مرمتـی موجـود و یـا مصاحبـه بـا
کارشناسـان و افـراد محلـی مطلـع جهـت تکمیـل ایـن بنـد ضـروری
است.
		 .3بنـد چهـارم متغیرهـای مختلفـی بـرای وار دکـردن اطالعـات
زمانی بنا فراهم کرده است .تاریخ بناها در ایران در برخی موارد از
روی کتیبههـا قابـل بازخوانـی اسـت (همانند کتیبه تیموری سـردر
مسـجد جامـع یـزد بـه تاریـخ  861ه.ق .).در برخـی مـوارد هماننـد
حمـام گنجعلیخـان کرمـان بـه بانـی بنـا اشـاره شـده و از روی آن
تاریـخ سـاخت ( 1020ه.ق ).قابـل حـدس اسـت .در برخـی مـوارد
تاریخ دقیق قابل دستیابی نیست و تشابه سبک ساختار به دوره
تاریخی اشـاره میکند (همانند کاروانسـراهای برون شـهری اسـتان
سـمنان در دوره صفـوی) .بعلاوه بناهـای تاریخـی در طـول زمـان
تکمیـل شـده و دورههـای مختلـف سـاخت و سـاز در آنهـا موجـود
اسـت (هماننـد کاروانسـرای صفـوی و قاجـاری میاندشـت و یـا
گنبدخانه ایلخانی و سردر تیموری مسجد جامع یزد) .دورهبندی
بخشهـای مختلـف بنـا بـه تفکیـک میبایسـت در ایـن بنـد ثبـت
شوند.
		 .4بنـد ششـم بـه مصالـح و تکنیکهـای سـاختمانی بـکار رفته
در بنـا اشـاره دارد .فهرسـت پایـه دادههـا ایـن بنـد را بـه دو قسـمت
مصالح اصلی (دیوارها) و مصالح پوششی تقسیم کرده است .این
دستهبندی کافی نیست و این تحقیق برای اشاره دقیقتر مصالح
را به سـه دسـته اصلی ،مالت و اندود تقسـیم کرده اسـت .عالوه بر
این ،شیوه اجرای سقف در معماری ایرانی ،جزو شاخصههای مهم
شـکلدهنده فضاسـت .بنابراین به عنوان زیرمجموعه پوشـشها

به سیسـتم سـازهای اشـاره شـده که طاقهای پوششدهنده فضا
را توصیف میکند.
		 .5شـرح کامـل خصوصیـات معمـاری ایـران نیازمنـد وجـود
فهرسـت تفصیلی اسـت .این بندها میبایسـت به شکل بنا ،تعداد
حیاطهـای مرکـزی ،تعـداد ایوانهـا ،ابعـاد و اندازههـا ،مقیـاس
اجزای مختلف و نام اجزای اصلی سـازنده بنا اشـاره کند .توجه به
ایـن نکته ضروری اسـت که اندامهـای گونههای مختلف معماری
ایرانـی هماننـد خانـه ،حمام ،مدرسـه ،مسـجد و کاروانسـرا ،ا گرچه
دارای عناصـر مشـترکی هماننـد هشـتی ورودی هسـتند ،امـا در
جزئیـات بسـیاری بـا یکدیگـر متفاوتنـد .بـه طـور مثـال یـک خانـه
تاریخی دارای اطاقهای سـه دری و پنج دری ،یک مسـجد دارای
شبسـتان ،محراب و مناره ،یک بازار شـامل تیمچه و چهارسـوق و
یک کاروانسرا دارای شترخان است .بنابراین فهرست پایه نیازمند
تکمیل و ارائه شرح کاملی از اجزاء اصلی سازنده بنا دارد.
		 .6تزئینات در معماری ایرانی به عنوان شاخصه دوره تاریخی
مـورد توجـه قـرار میگیـرد و شـرح آن در فهرسـت تفصیلـی ضـروری
است.
		 .7بناهـای تاریخـی در برخـی مـوارد بـه علـت تغییـرات کاربـری
یـا بالیـای طبیعـی دچـار الحاقـات ،اضافـات و دسـتخوردگیهای
جزئی یا اساسی شدهاند .شرح این مداخالت و سابقه آنها ،نقش
کلیدی در تعیین برنامههای آتی حفاظت بنا داشـته و میبایسـت
در جدول تفصیلی ارائه شود.

طر ح فهرست تفصیلی میراث معماری
ایران
به طور کلی جدول فهرست پایه دادهها برای ثبت مشخصات
مهـم اثـر بـه طـور جامـع وعمومـی کافـی بـه نظـر میرسـد .امـا بـرای
ارائـه دقیقتـر صفـات یک اثر تاریخی در ایـران در بندهای مختلفی
نیازمنـد تکمیـل و ارائـه جزئیات بیشـتر اسـت .سـؤال اصلـی در این
مرحلـه ایـن اسـت کـه بندهـای تکمیلـی بـرای توصیـف کاملتـر
بناهـای تاریخـی ایـران چیسـت و بـا الگـوی چـه دسـتورالعملهای
ملی یا بین المللی تهیه میشود؟
الگـوی دسـتورالعمل ثبـت آثـار ارزشـمند فرهنگـی تاریخـی
ایران
بـرای ثبـت آثـار ارزشـمند فرهنگـی تاریخـی کشـور در فهرسـت
آثـار ملـی و فهرسـتهای ذیربـط ،سـازمان میـراث فرهنگـی کشـور
دسـتورالعملی بـرای نحـوه ثبـت آثار در فهرسـت ملی و تهیه فهرسـت
جامع از آنها ارائه کرده است .صفاتی که در این دستورالعمل برای آثار
غیر منقول و بناهابه صورت توصیفی ارائه شده ،بند به بند استخراج
و در مقایسـه با بندهای فهرسـت پایه دادهها در جدول 2ارائه شـده
اسـت .ایـن مقایسـه نشـان میدهـد کـه در فهرسـت پیشـنهادی
دستورالعمل ثبت آثار تاریخی ،توجه ویژهای به آسیب شناسی بنا و
معرفی آسیبهای جزئی و کلی شده است که وجود آن برای ارزیابی
دقیقتـر وضـع موجـود بنـا ،ضـروری به نظر میرسـد .عالوه بـر این ،در
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برداشت اطالعات محیطی شاخصههایی همانند بافت اطراف بنا،
نشـانههای مهم و اسـتخوانبندی کلی مورد تمرکز قرارگرفته اند .این
دو بند جهت تکمیل فهرست پایه دادهها ضروری هستند.
الگوی توصیه نامه ایکوموس در ثبت یادمانها و مجموعه
۲۴
بناها و محوطه ها
یکیاز مهمترینبیانیههایبینالمللیدارایدستورالعملهایی
بـرای ثبـت اثـر تاریخـی و تهیـه فهرسـت و شناسـنامه تحلیلـی در
یازدهمیـن مجمـع عمومـی ایکومـوس در صوفیـای بلغارسـتان در
ا کتبـر  1996تصویـب شـد .توصیهنامـه ایکومـوس بـا شـرح دالیـل
متعـدد ثبـت میـراث تاریخـی ،بر نقش مثبت ایـن فرآیند در حفظ و

نگهداری میراث فرهنگی ،جلب مشارکت عمومی و ایجاد مدیریت
مطلـع و آ گاه میـراث تاریخـی تأ کیـد کـرده اسـت (International
).Charters for Conservation and Restoration, ICOMOS, 31
بـا نـگاه دقیقتـر بـه بنـد "محتـوای ثبـت" در این دسـتورالعمل،
فهرسـتی از اطالعـات مـورد نیـاز بـرای تهیـه محتـوای ثبـت شـده
از ی�ک اث�ر تاریخ�ی مش�اهده میش�ود .ایـن فهرسـت نـه تنهـا بـه
ثبـت مشـخصات خـود بنـا میپـردازد ،بلکـه خصوصیـات محوطـه
قرارگیری بنا ،اتفاقات و رخدادهای وابسته به هر بنا در طول زمان
شـامل الحاقـات و مداخلات ،تغییـر عملکـرد و یا تغییـرات مدیریت
و نگهـداری نی�ز در این فهرس�ت مورد توج�ه قرارگرفته اند .بندهای
ایـن دسـتورالعمل بـرای برداشـت اطالعـات جامعـی از آثـار تاریخـی

جدول -2مقایسه تطبیقی فهرست پایه دادهها با دستورالعملهای ملی و بین المللی ثبت آثار.

دستورالعمل ثبت آثار ارزشمند
فرهنگی کشور

فهرست پایه داده ها
نامها و منابع

نام بنا
شماره مرجع واحد/تاریخ تکمیل

نام بنا

مرجع متقاطع به مدارک

آدرس

تاریخچه

موقعیت مکانی

نام استان/شهر

آدرس

نام پستی /شماره

مرجع در به نقشه

مختصات X-Y

گونه بنا

نام گونه/زمان

طبقه بنا

نام طبقه

دوره

مکان

آدرس و موقعیت بنا

<بندی توصیه نشده است>

شرح توسعه و کاربریها در طول زمان

دوره بندی تاریخی

تاریخچه مدیریت ،نگه داری و تعمیرات

قرن

افراد یا سازمان ها

نام بنا
شماره مرجع/تاریخ تهیه محتوای ثبت شده
مرجع متقاطع به منابع موجود

نام خیابان/محل

گونه عملکردی

توصیه نامه ایکوموس در ثبت بناها ،یادمانها و
محوطههای تاریخی

وقایع و اتفاقات همراه بنا

فرد یا سازمان/نقش

<بندی توصیه نشده است>

نوع مالکیتها در طول زمان

مشخصات فنی و ساختمانی

نوع بنا

مشخصات جزئیات اجرایی

وسعت و شکل بنا

مشخصات جزئیات تزئینی

نوع مواد و مصالح

متن قرائت شده “کتیبه”

نوع اجزاء تشکیل دهنده/تزئینات/کتیبه ها

مشخصات مواد و مصالح

نوع الحاقات ،مبلمان و ماشین ها

مشخصات ملحقات

نوع ساخت و سازهای فرعی

زمان

مصالح و تکنیکهای
ساختمانی

مصالح و تکنیکهای ساختاری (دیوارها)

مصالح پوششی (سقف)

شرح فن آوریهای ساخت و نگهداری

شرایط کالبدی

شرایط عمومی

خوب

وضعیت ایستایی واستحکام

ارزیابی شرایط وضع موجود بنا

بد

وضعیت آسیب شناسی کلی

مداخالت در سازه ،کالبد و تزئینات بنا

متوسط

وضعیت آسیب شناسی موضعی

ضعیف

حفاظت/وضعیت
قانونی
سایر موارد
(تاریخی و محیطی)

نوع حفاظت تاریخی اعطاء شده/زمان

شماره ثبت

<بندی توصیه نشده است>

نحوه و ضوابط حفاظت
خالصه تاریخی
سایر موارد

وضعیت کاربری فعلی

شاخصههای منظر فرهنگی

رابطه موقعیت با بافت

عنصر شاخص محوطه

استخوان بندی بافت

ارزیابی رابطه بصری و عملکردی بنا و محوطه

راستهها فضاهای مهم شهری،
شاخصها و نشانه

ارزیابی ناسازگاریها و تهدیدها
توجه :ناشی از عوامل طبیعی و یا انسانی ،آلودگیهای
محیطی و یا کاربریهای اراضی

ویژگی عناصر مهم بافت

87
مستند سازی دانش بنیان میراث معماری در ایران

شـامل تـک بناهـا ،یادمانهـا و یـا مجموعـه بناهـا یـا محوطههـا از
متـن توصیفـی آن اسـتخراج و در مقایسـه با فهرسـت پایـه دادهها و
دستورالعمل ثبت در ایران ،در جدول  2ارائه شده اند.
مقایسـه فهرسـت پایـه داد ههـا بـا دسـتورالعملهای ملـی و
جهانی
مقایسـه سـه فهرسـت پایـه و تفصیلـی در جـدول ،2صفـات
کمابیش یکسـان در برداشـت بناهای تاریخی ارائه میکند .به طور
مثـال اطالعـات اولیـه بنـا ،موقعیت مکانـی ،ویژگیهای سـاختاری
و کالبـدی و سـابقه تاریخـی مشـابهند .تفـاوت ایـن فهرسـتها در
شـرح بسـتر قرارگیـری بنـا و برخـی خصوصیـات کالبـدی اسـت .بـه
طـور مثـال در توصیهنامـه ایکومـوس ،شـاخصههای منظـر طبیعـی
یـا فرهنگـی هماننـد بـاغ یـا توپوگرافـی اطـراف بنـا مـورد توجـه قـرار
گرفتهانـد .همچنیـن بـا تمرکـز بـر خصوصیـات منظـر فرهنگـی،
شـرح رابطـه بصـری میـان بنـا و محوطـه آن ضـروری اسـت .در ایـن
توصیهنامـه بـه آلودگیهـا یـا تهدیدهـای محیطـی کـه اصالـت یـک
اثر تاریخی را مخدوش میکند توجه شـده اسـت .در دسـتورالعمل
ملی ویژگیهای بافت اطراف بنا و واحدهای همسایگی بنا در یک
مجموعه شهری مورد تأ کید است.
در گام نهایـی ابتـدا بـرای تهیـه فهرسـت تفصیلـی بـه اجمـاع
میان دسـتورالعملهای ملی و جهانی رسـیده و سـپس به تکمیل
آن با بندهای پیشنهادی این تحقیق (با توجه به تجربه مطالعات
و برداشت میدانی بناها) پرداخته ایم (جدول .)3
شرح فهرست تفصیلی
مطالعـه تطبیقـی بندهـای پیشـنهادی دسـتورالعمل ثبـت
آثـار ارزشـمند فرهنگـی تاریخـی کشـور و توصیهنامـه ایکومـوس در
اصـول ثبـت یادمانهـا و مجموعـه بناهـا و محوطههـا (جـدول،)2
فهرسـتی ارائـه میکنـد کـه اسـتاندارد پایـه دادههـا را تکمیـل و در
جزئیـات کاملتـری از ابنیـه تاریخـی ایـران ثبـت میکنـد .بندهـای
تکمیلی شامل شرح محوطه بنا و عناصر شاخص آن ،تهدیدهای
محیطـی ،وضعیـت بنـا از لحـاظ اسـتحکام ،آسـیبهای بنـا ،نـام
اجـزای تشـکیلدهنده و ابعـاد آنها ،نـوع تزئینات و نوع الحاقات به
بنا (بویژه در تغییرات کاربری) اسـت .این تحقیق به ارائه فهرسـت
تفصیلـی میـراث معمـاری ایـران بـه طـور مجـزا (جـدول  )3پرداخته
اسـت .بـا توجـه بـه اهمیـت شـیوه توصیف بنـا در بندهای فهرسـت
تفصیلی این جدول به همراه اطالعات تکمیل شده نمونه موردی
ایـن مقالـه ارائـه شـده اسـت .این جدول برای آثار مسـتند شـده در
این تحقیق تکمیل شده است.
ایـن تحقیـق فهرسـت پایـه و تفصیلی ابنیه تاریخـی ایران یعنی
جـداول  1و 3را بـه طـور مجـزا ارائـه نمـوده اسـت .علت ایـن تفکیک
تفـاوت در فرآینـد ثبـت اثـر بـا توجـه بـه منابـع مالـی موجـود جهـت
مستندسـازی ،زمـان ،نـوع متخصصیـن ثبـت و عوامـل تأثیرگـذار
دیگر است .در صورت وجود منابع محدود ،فهرست پایه اطالعات
مهـم را جمـعآوری کـرده و تهیـه آن بـه عنـوان شناسـنامه حداقـل
بنـا الزامـی اسـت .تکمیـل فهرسـت تحلیلـی ارائـه شـده در جـدول3

نیازمنـد ارائـه اطالعـات توصیفـی بیشـتری نسـبت بـه فهرسـت پایه
ارائـه شـده در جـدول 1اسـت و کارشـناس برداشـت نیـاز بـه مطالعـه
کالبدی دقیق اثر و محوطه آن در محل و انجام برداشت میدانی و
مشاهده دقیق بنا دارد.

ذخیره سازی فهرستهای تحلیلی
در پایگاههای دانش میراث معماری
یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در کارآمد بودن فهرستهای
تحلیلـی ،شـیوه ذخیـره سـازی و تبـادل اطالعـات جمـعآوری شـده
اسـت .در این تحقیق ما از سیسـتم ارائه در جدول یعنی یک پایگاه
دادههـای رابطـهای ۲۵اسـتفاده کردهایـم .بدیهـی اسـت در صـورت
ثبـت هـزاران بنای تاریخی ،پرکردن دسـتی جداول توصیفی خطای
برداشـت را افزایـش داده و امـکان جسـتجو و بازیافـت اطالعـات را
بـه حداقـل میرسـاند .بنابرایـن اسـتفاده از پایگاههـای دادههـای
دیجیتـال جهـت ذخیـره ،بازیافت و توزیع مناسـب اطالعات توصیه
میشود .سیستمهای مدیریت اطالعات مختلفی همانند نرم افزار
پایـگاه دادههـای ا کسـس ۲۶میتواننـد برپایـه جداول طراحی شـده و
صفـات ،بناهـای تاریخـی را ذخیـره کننـد .اما نکته قابـل توجه ،تأثیر
پذیـری صفـات اثـر تاریخـی از یکدیگر در برقـراری پیوندهای معنایی
میـان متصـل ۲۷اسـت .به طور مثـال خانه تاریخی عامری-آرشـام به
دلیل ترک ارگ بم توسـط حا کمان آن در دوره قاجار سـاخته شـده و
بسـیاری از عناصر کالبدی همانند اطاق هفتدری دو طرفه با دید
بـه حیـاط و بـاغ نخـل ،بـه دلیل انتخـاب باغهای نخل برای توسـعه
شـهر جدید شـکل گرفته اسـت.
بنابرایـن یـک واقعـه تاریخـی بـا مشـخصات محیـط طبیعـی
هـردو علـت وجـودی کالبـد یـک بنـا را شـکل دادهانـد .در مفاهیـم
نوین سیستمهای مدیریت دانش ،روشهای پیشرفتهای جهت
الگوسـازی پیوندهـای معنایـی متقابل میـان اطالعات پدیدههای
مختلـف وجـود دارد کـه در پایگاههـای دانـش قابـل ذخیـره سـازی
و دوختـن اطالعـات بـه هـم پیوسـته اسـت .نـرم افزارهـای مختلفی
همانند سیستم ا کتساب دانش پروتژه۲۸وجود دارند که میتوانند
الگوهـای پیچیـده صفـات بـه هـم پیوسـته یـک بنـای تاریخـی
را مدلسـازی کـرده و اطالعـات دیجیتـال وابسـته بـه هـر صفـت
را ذخیـره کننـد .بـه طـور مثـال کالبـد یـک بنـا را بـا محیـط طبیعـی
(هماننـد جهـت وزش بـاد بـرای شـکل دادن بادگیـر) ،سـبک هنری
و ابـزار سـاخت (هماننـد حضـور درگاههای نیم دایـره در دوره قاجار
بـه دلیـل وجـود ارههـای بـرش چهارچـوب پنجـره) و صفـات میـان
متصل مشابه پیوند زنند .بدین ترتیب با وجود پایگاههای دانش
پیشرفته ،فرآیند ثبت به شناخت دانشبنیان ابنیه تاریخی کمک
میکنـد .تکمیـل ایـن فرآینـد بـا توزیـع اطالعـات بـر روی اینترنـت بـا
اسـتانداردهای قابـل قبـول وب معنایـی ۲۹نقـش مهمـی در تبـادل
دانش معماری تاریخی ایران در سطح ملی و بینالمللی ایفا کند.
مجریان این تحقیق امید دارند تا در گامهای آتی بر اسـاس نتایج
موجـود ،بـه طراحـی و سـاخت پایـگاه دانـش فهرسـت تحلیلـی آثـار
تاریخی کشور دست یابند.
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جدول  -3فهرست تفصیلی ابنیه تاریخی ایران.

 .1شرایط مکانی
.1.1شرح محوطه (برگرفته از توصیه نامه ایکوموس خانه تاریخی عامری – آرشام در داخل بافت تاریخی بم ،در جنوب شرقی ارگ بم قرار گرفته است .این بافت
تاریخی که حدودا سه و نیم کیلومتر با ارگ بم فاصله دارد ،در زمان تخلیه ارگ بم در دوره قاجار توسط سا کنین
)1996
و اعیان ارگ در باغهای نخل گسترش یافته است.
.1.1.1عنصر شاخص محوطه

حمام تاریخی باغ خان که با عملکرد زورخانه تا قبل از زلزله  1382بم برپا بوده است .خانه تاریخی اسد عامری و
چند خانه تاریخی مهم دیگر در مجاورت آن موجود بوده است.

.1.1.2ناسازگاریها و تهدیدهای محیطی

بافت تاریخی فرسوده و دچار آسیب کالبدی شده بود .پس از زلزله  1382بم بافت تاریخی تا حد زیادی تخریب شد

.2شرایط کالبدی به تفصیل
.2.1.1وضعیت فعلی از نظر ایستایی
واستحکام (دستورالعمل ثبت آثار)

بخشهای مختلف بنا پس از زلزله  1382آسیب دیده اند .اتاقهای زیر زمین و اتاقهای دارای سقفهای
چهاربخشی بویژه با پالن مربع شکل یا دهانههای کوچک تخریب نشده اند.

.2.1.2وضعیت فعلی از لحاظ آسیب شناسی خانه تاریخی عامری-آرشام پس از زلزله  1382آسیب جدی دید .بخشهای مختلف باقیمانده از بنا بدین شرح
(برگرفته از دستورالعمل ثبت آثار ارزشمند است :بخشهای سالم حیاط بیرونی :هشتی ورودی ،زیر زمین ضلع شرقی؛ بخشهای سالم حیاط اندرونی:
اتاق سالن ضلع غربی ،زیر زمین ضلع غربی و شرقی؛ بخشهای سالم حیاط خدمه :تمامی بخشهای تازه ساز
فرهنگی کشور ایران)
بغیر از اطاق ضلع شمال شرقی؛ بخشهای با آسیب جزئی :اتاقهای اضالع جنوب و غرب حیاط بیرونی ،اتاق
ضلع جنوب شرق مجاور هشتی حیاط اندرونی ،هشتی حیاط خدمه .به جز این بخشها بقیه بنا تخریب شده
است.
.2.1.3ارزیابی شرایط وضع موجود بنا
(برگرفته از توصیه نامه ایکوموس)

پس از زلزله  1382بنا آواربرداری شد اما اقدام عملیاتی به جز چند شمع تقویتی در بنا انجام نگرفت .هم ا کنون
بنا متروک شده است.

 .3اجزاء کالبدی به تفصیل
.3.1ابعاد بنا (برگرفته از توصیه نامه ایکوموس )1996
 .3.1.1مساحت عرصه
(به متر مربع)

بیرونی

اندرونی

خدمه

باغ

693

785

807

4042

.3.1.2مساحت اعیان

420

491

530

.3.1.3طول
(به متر)

بنا:

.3.1.4عرض
(به متر)

حیاط:

بیرونی

اندرونی

خدمه

بیرونی

اندرونی

خدمه

25.5

37.3

31

13.5

20.3

23

بنا:

حیاط:

29

13.2

14.5

11.2

.3.1.5ارتفاع
(به متر)

بادگیر11.5 :؛ گنبد مطبخ10.5 :؛ نمای ایوان بیرونی 6.5 :متر؛ نمای حیاط بیرونی 5.5 :متر؛ زیر زمین بیرونی 4.7 :متر

.3.1.6تعداد طبقات

زیر زمین (ضلع شرقی حیاط بیرونی ،ضلع غربی و شرقی حیاط اندرونی؛ همکف؛ اول (مجاور جبهه شمالی حیاط
خدمه رو به باغ)

.3.2شکل بنا (برگرفته از توصیه نامه ایکوموس )1996

_

.3.2.1شکل عنصراصلی

حیاط مستطیل

.3.2.2شکل محیطی
راهنما :شکل حدود خارجی بنا

مستطیل؛ هشتی حیاط بیرونی به ضلع جنوبی مستطیل الحاق شده و در امتداد ضلع امتداد پیدا کرده است؛ سه
حیاط بیرونی ،اندرونی و خدمه با یک عرض در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.

.3.3نوع اجزاء تشکیل دهنده بنا باغ نخل؛ بادگیر؛ آب انبار؛ اطاقهای سه دری؛ اطاق هفت دری دو وجهی با دید به حیاط و باغ در ضلع شمالی حیاط
(برگرفته از توصیه نامه ایکوموس  )1996بیرونی؛ حوضخانه؛ اطاق پنج دری دو وجهی با دید به حیاط اندرونی و خدمه با نام اطاق میرزا نویس در ضلع شرقی
حیاط اندرونی؛ مطبخ؛ اصطبل در حیاط خدمه؛ هشتی ورودی مستقل برای هر سه حیاط اندرونی و بیرونی و خدمه
.3.4نوع تزئینات ،کتیبهها (برگرفته از تزئینات کاربندی در سردر ورودی حیاط بیرونی ،هشتی حیاط بیرونی و هشتی حیاط اندرونی و حوضخانه حیاط
بیرونی؛ بندهای گچی دورتادور دیوارها و درگاه ها؛ ازاره کاشیکاری در جنوب اتاق هفت دری
توصیه نامه ایکوموس)
.3.5نوع الحاقات و مداخالت (برگرفته تبدیل اتاقهای سه دری به دودری و پنج دری به سه دری با درگاههای پخ دار در دوره اوایل پهلوی اول در حیاط
بیرونی ،ایجاد پوسته جدید آجری با درگاههای تخت در حیاط اندرونی در دوره پهلوی دوم؛ تخریب تاالر سه دری ضلع
از توصیه نامه ایکوموس )1996
شمالی؛ ساخت گاراژ در ضلع جنوبی حیاط خدمه در دوره پهلوی دوم؛
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نتیجه
شـناخت چنـد بعدی بناهای تاریخـی نیازمند طرح پیوندهای
معنایـی میـان کالبـد آنهـا بـا پدیدههـای مختلـف زمانـی ،مکانـی،
محیطـی و فرهنگـی در دوره سـاخت بنـا و همچنیـن دورههـای
مختلـف تغییـر و تحـوالت آن اسـت .ثبـت صفـات همـه جانبـه بناهـا
نیازمنـد وجـود فهرسـتهای تحلیلـی اسـت کـه بـه طـور همگانـی
مـورد قبـول و بـه شـکل اسـتاندارد مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد .بـر
اسـاس زمان و هزینهای که به برداشـتهای میدانی تعلق میگیرد،
ایـن اسـتانداردها میتواننـد سـطوح مختلفـی از جزئیـات را ثبـت
کننـد .فهرسـت جامـع و پایـه اطالعـات عـام بنـا هماننـد نـام ،مـکان
و یـا دوره تاریخـی را ثبـت میکنـد امـا فهرسـت تفصیلـی و تشـریحی
بـه ثبـت کامـل جزئیـات ،تغییـرات و الحاقـات و بسـتر قرارگیـری بنـا
میپـردازد .چنیـن فهرسـتی بـه خوبـی گامهای آتـی جهت حفاظت
و اولویتبندی اقدامات مرمتی را تعیین میکند .این تحقیق ضمن
مرور شناسـنامههای ثبت آثار در کشـور ،بر پایه فهرسـت جهانی پایه

دادههـا وابسـته بـه ایکـوم ،گونههای مختلف آثار تاریخـی را در ایران
ثبت کرده است .در این فرآیند ،الگویی که بر اساس استانداردهای
کشورهای اروپایی تهیه شده است جهت ثبت خصوصیات معماری
ایرانی تعدیل و تغییر یافته اسـت .فهرسـت تفصیلی در این تحقیق
براساس دستورالعملهای ملی و جهانی ثبت آثار و همچنین تجربه
برداشتهای میدانی آثار منتخب طراحی و تکمیل شده است.
در پایـان ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت :ا گرچـه شناسـنامه
فهرسـت کاملـی از خصوصیـات بنـا را در اختیـار برداشـت کننـده
قـرار میدهـد ،کارآمـد بودن آن به فرآیند برداشـت و تکمیل توسـط
متخصصیـن مربوطـه وابسـته اسـت .وجود برنامههای آموزشـی به
منظـور آمـاده کـردن متخصصیـن جهـت برداشـت مشـخصات بنا و
تکمیل جداول ضروری اسـت .همچنین سیسـتم نظارت پیوسـته
ای بـرای تأییـد دقـت اطالعـات تکمیل شـده توسـط متخصصین و
کنترل کیفی فرآیند ثبت مورد نیاز است.

سپاسگزاری
ایـن تحقیـق از راهنمایـی ارزنـده آقـای دکتـر فردریـک آنـدرس ،
دانشـیار محتـرم انسـتیتو ملـی انفورماتیـک ۳۱توکیـو بهـره بـرده اسـت.
بخشـی از برداشـتهای میدانـی و تکمیـل پرسشـنامههای تحلیلـی

با کمک پژوهشـگران خانمها مهندس یلدا شـاه تیموری و مهندس
بتول صحرا کاران انجام گرفته است .بخشی دیگر توسط دانشجویان
کارشناسـی ارشـد مرمت ابنیه و بافتهای تاریخی ،ورودیهای ،87
 89 ،88و 90در دانشکده معماری دانشگاه تهران انجام گرفته است.
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