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ارزیابی ارزشها در منظر شهری تاریخی خیابان
ولیعصر تهران با بهرهگیری از سیستم اطالعات
جغرافیایی مشارکت مردمی (*)PPGIS
الهام اندرودی** ،1زینب تقیپور اناری
 1استادیار دانشکدۀ معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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چکیده
منظرشــهری تاریخی میراث شــهری را فراتر از مرا كز تاریخی یا مجموعهها ،به زمینهی جغرافیایی وســیع
خود گسترش میدهد .این مفهوم ،الیههای مختلفی از ارزشهای تاریخی را با طبیعت و بستر ،تجارب
فرهنگی و اجتماعی و ابعاد معنوی پیوند میزند .این پژوهش ،با روش كیفی و راهبرد استدالل منطقی ،به
دنبال وا کاوی نظریههای مرتبط با منظرشهری تاریخی بویژه بازتعریف ارزشهای چند الیه و میان مرتبط
بر مبنای مراجع موجود ،اســناد بینالمللی ،و نظرســنجی متخصصین و مردم در بســتر یکی از مهمترین
نمونههــای منظرشــهری تاریخــی تهــران ،یعنــی خیابان ولیعصر اســت .هــدف پژوهــش ،اولویتبندی
فعالیتهای مدیریت حفاظت مبتنی بر شناســایی محدودههای بحرانی و نامتعادل و محور آن ارزیابی
ارزشهــای خیابــان بر اســاس نظر مردم اســت .بدیــن ترتیب ،ارزشهــای بازتعریف شــده در بخشهای
مختلف ،با کمک روششناسی ابزاری یعنی نظرسنجی مردمی از طریق پرسشنامه ،ارزیابی شده و توزیع
فضایی ارزشها با نقشــه نگاری با  PPGISبدســت آمده اســت .تحلیل نتایج نشــان میدهد که ارزیابی
ارزشها از نگاه مردم ،در طول محور یکسان نیست و ارزشهای منظر طبیعی و یا ارزشهای یادبودی و
خاطرهای ،سایرین را ارتقاء دادهاند .بدین ترتیب بخش جنوبی با وجود اهمیت تاریخی ،کمترین توزیع
و پرا کندگــی ارزشهــا را داراســت و در اولویــت بازآفرینی با هــدف ارتقای همهجانبهی ارزشهــا قرار دارد.

واژههای کلیدی
منظرشهری تاریخی ،ارزیابی ارزشها ،خیابان ولیعصر ،نظرسنجی مردمی.PPGIS ،
* ایــن مقالــه برگرفتــه از پایاننامهی کارشناســی ارشــد نگارنده دوم با عنوان" :ارزیابی منظر شــهری تاریخی با اســتفاده از ف ـنآوری نوین (،)GIS
مطالعۀ موردی خیابان ولیعصر تهران" است که به راهنمایی نگارنده اول و آقای دکتر پیروز حناچی و مشاورۀ آقای دکتر محمد حسن طالبیان
در دانشــکده معمــاری پردیــس هنرهای زیبای دانشــگاه تهران به پایان رســیده اســت .مقالهی حاضر پس از بازنویســی مفاهیــم و تعاریف پایه و
بازآزمایی آنالیز نتایج توسط نگارندگان تهیه شده است.
** نویسندۀ مسئول :تلفن ،021- 66409696 :نمابر.E-mail: andaroodi@ut.ac.ir ،021-66972083 :
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مقدمه
شــهر نهادی اســت اجتماعی و مدنی که بر اســاس ویژگیهای
ســرزمینی در طول زمان شکل گرفته است (فالمکی)189 ،1385 ،
و مفهــوم شــهر در مظاهــر کالبــدی وابســته بــه محیــط و کارکــرد و
همچنین در حیات مدنی مردم نمایان میشود (فالمکی،1387 ،
 .)30این تعریف جامع که بســتر طبیعی و خصیصههای محیطی،
مظاهــر کالبدی -کارکردی و زندگی مدنی مردم را به شــکل در هم
تنیــده معرفــی میکنــد ،در مراجــع جهانــی در دورههــای مختلــف
به شــکل متفاوتی تعبیر شــده اســت .دیدگاه اولیه ،بر مجموعهها
و گ��روه س��اختمانها ( )UNESCO WHC, 2005,1تأ کیــد دارد امــا
در کنفرانس عمومی یونســکو در ســال  ،2011شــهر تاریخی در بستر
پهناور طبیعی و زمینۀ جغرافیایی در تکامل تدریجی معرفی شده
اسـ�ت ( .)UNESCO WHC, 2012, 52بدیــن ترتیــب ،مفاهیــم
عتــری هماننــد منظــر شــهری تاریخــی ( )1HULدر ادبیــات
جام 
جهانی حفاظت شکل گرفته و افق جدیدی در مطالعه و حفاظت
از میــراث شــهری پدیــد آمده اســت .مفهوم منظرشــهری تاریخی،
پرس ـشهای مختلفــی را پیرامــون ماهیــت خصیصههــای شــا کله
و شــیوۀ ظهــور ارزشهــای میان مرتبــط و چند الیه طــرح میکند.
حفــظ ارزشهــا ،یکــی از مهمتریــن انگیزههــای حفاظــت اســت و
تبییــن ارزشهــا ،برنامههــای حفــظ و باززنــده ســازی را پایهریــزی
کرده و مدیریت آنها را امکان پذیر میکنند.
ایــن پژوهــش به دنبال وا کاوی مفهوم منظر شــهری در رابطه با
ارزشهــای تاریخــی و میراث فرهنگی ،بســتر طبیعــی و جغرافیایی،

حیــات مدنــی و اجتماعــی ،فرآیندهــای اقتصــادی و خصیصههای
مــادی و معنــوی در بســتر مکانــی یکــی از نمونههــای مــوردی مهم
منظرشــهری تاریخی در شــهر تهران یعنی خیابان ولیعصر اســت تا
بــه ارزیابی ارزشهــای منظر با ارجاع به نظریههای جهانی و اســناد
بینالمللــی ،نظــر متخصصین و مردم دســت یابد .هــدف پژوهش،
اولویتبنــدی فعالیتهای مدیریت حفاظت منظر شــهری تاریخی
اســت و مســئلهی پژوهش ،شناســایی بخشــی از راســتهی خیابان
ولیعصر جهت ارایهی طر حهای حفاظتی اســت که با وجود ارزش
میراثی ،بر اساس نتایج حاصل از نظرسنجی مردمی ،دارای کمترین
پرا کندگی ارزشها بوده و نیازمند حفاظت است .روش تحقیق این
پژوهش در حوزۀ ادبیات نظری ،از نوع توصیفی -تشریحی محسوب
میشــود و به لحاظ نوع دادهها ،از نوع کیفی اســت و با بهرهگیری از
راهبــرد اســتدالل و فن "تحلیــل محتوا" و "اســتنتاج منطقی" تالش
دارد تا با مطالعۀ اســناد مختلف بین المللــی یا نظریههای موجود،
بــه وا کاوی مفهــوم منظرشــهری تاریخــی و ارزیابی ارزشهــای آن با
روش ابــزاری بپــردازد .در حــوزۀ مطالعــات میدانــی ،ایــن پژوهش از
روش تحلیلــی بــا انــواع ابزارهای تحقیــق از جمله مطالعه و بررســی
اســناد و مدارک نوشــتاری و تصویری ،برداشــت ،رلوه و تهیۀ عکس
اســتفاده کرده اســت .ابزار ویــژۀ تحقیق ،تهیۀ پرس ـشنامه و انجام
نظرسنجی مردمی ارزشهای منظرشهری تاریخی محور ولیعصر و
همچنیــن بهره گیری از  GISو تحلیل  2 PPGISبرای نقشــهنگاری و
تعیین توزیع فضایی ارزشها از دیدگاه مردم است.

 -1بررسی ادبیات موضوع
 -1-1منظرشــهری تاریخــی و ارزشهــای آن از نــگاه
متفکرین داخلی و جهانی و اسناد بینالمللی
منظرشــهری تاریخــی ،جزو تعاریــف نوین میراث جهانی اســت
کــه در یادداشــت  2005ویــن بــر میــراث جهانی و معمــاری معاصر
مطرح شــد .در این یادداشــت ،اندیشۀ منظرشــهری تاریخی فراتر
از عبــارات ســنتی رایــج یعنــی "مرا كــز تاریخی""،مجموعههــا" و یــا
"همجواریهـ�ا" تعریـ�ف شـ�ده اسـ�ت (.)UNESCO, 2005, 2 &3
در كنفرانــس عمومــی یونســكو در ســال  ،2011توصیهنامهی منظر
شــهری تاریخــی ،4ایــن مفهوم تكامــل یافتۀ نویــن را چنین تعریف
كــرده اســت :منظــر شــهری تاریخــی محــدودهای شهریاســت كه
در نتیجــۀ الیهبنــدی تاریخــی ارزشهــا و خصیصههــای تاریخــی و
فرهنگــی درك میشــود و از مفهــوم "مركــز تاریخی" یــا "مجموعهها"
فراتر میرود تا دربرگیرندۀ بستر وسیعتر شهری و زمینۀ جغرافیایی
باشــد .این بستر وسیعتر به ویژه شامل توپوگرافی ،ریختشناسی
زمیــن ،5آبشناســی 6و خصیصههــای طبیعــی ســایت و محیــط
مصنــوع آن ،چــه تاریخی و چــه معاصر ،فراســاختارهای روی و زیر
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زمیــن ،فضاهای بــاز و باغها ،الگوی کاربری زمین 7و ســازماندهی
ســایت ،ادرا كات و ارتباطــات بصــری و ســایر عناصــر ســاختارهای
شــهری اســت .این تعریــف همچنین شــامل تجــارب و ارزشهای
اجتماعــی و فرهنگــی ،فرآیندهای اقتصادی و ابعاد معنوی میراث
وابس��ته به تنوع و هویت منظر ش��هری تاریخی اس��ت (UNESCO
 .)WHC, 2012, 52بــا ایــن تعریــف ،رویكــرد منظرشــهری تاریخــی
بــا نیــت حفــظ كیفیــت محیــط انســانی بــا الیههــای مختلفــی از
ارزشهای متنوع میراث شهری و حفاظت از آنها رو به رو است.
ارزشهــای میــراث فرهنگی ،از شــروع قرن گذشــته مورد توجه
اندیشمندان داخلی و بین المللی و اسناد جهانی قرار گفته است.
ریگل در سال  ،1903ارزشهای تاریخی را جامعترین نوع ارزشها
معرفی میکند و معتقد است هر واقعۀ تاریخی ،غیرقابل جایگزینی
در نظر گرفته میشود و به دلیل نادربودن 8و قدمت ،9ارزشهای
هنری را باال میبرد ( .)Riegl, 1903, 69فالمکی در این رابطه بیان
ی هستند برخاسته از بستر آنچه
میدارد :ارزشها ،موجودیتهای 
اخالقیات نامیده می شــود که نــزد آدمیان به توافقی ضمنی مورد
پذیرش قرار میگیرند .ارزشها میتوانند از راه سنتها و مذهبها

77
ارزیابی ارزشها در منظر شهری تاریخی خیابان ولیعصر تهران با بهرهگیری از
سیستم اطالعات جغرافیایی مشارکت مردمی ()PPGIS

و اســطورهها و نیــز آرکــی تایپهــا بــه مقیــاس روز آینــد (فالمکــی،
 347 ،1386بــه نقــل از نژاد ابراهیمــی .)81 ،1392 ،حجت معتقد
اســت برای توصیف ارزش یک اثر تاریخی ،میتوان آنرا بخشــی از
قابلیت یک اثر دانست که متاثر از موقعیت مکانی و زمانی و به تبع
آن مبتنــی بــر ضرورتها و نیازهــای جامعه معنــا مییابد (حجت،
 .)96 ،1380فیلــدن بــا تعریفــی نویــن معتقــد اســت یک اثــر دارای
ارزشهــای معمــاری ،زیباییشناســی ،تاریخی ،باستانشناســی،

اقتصادی ،اجتماعی و حتی سیاسی ،معنوی و نمادین است .اما
اولیــن تأثیر یک اثر ،عاطفی اســت چرا که نمــادی از هویت و تداوم
فرهنگی و بخشی از میراث ماست ( .)Feilden, 2003,1ارزشهای
فرهنگی از نگاه یوکیهیلتو ،به سه گروه قابل دستهبندی هستند:
ارزش هویتی (ارزش خاطره انگیزی و عاطفی) ،ارزش نسبی هنری
و فنــی ،و ارزش کمیــاب بــودن (طالبیــان و فالحــت 14 ،1388 ،به
نقل از یوکیهیلتو) .ماســون ،دســتهبندی پیشــنهادی و مشروطی

جدول  -1مقایسهی ارزشها از نگاه متفکرین داخلی و خارجی یا مراجع باالدست جهانی.

نام مرجع

دستهبندی جامع

ریگل ()1902
()Riegl, 1903

ارزش یادبودی

قدمت-زیباشناسی-تاریخی -یادبودی آ گاهانه

ارزش امروزی

کاربردی -تازگی

ارزش فرهنگی

هویت -فنی یا هنری نسبی -ارزش نادر بودن

ارزش اجتماعی

اقتصادی -کارکردی -آموزشی -اجتماعی -سیاسی

فیلدن ،یوکیلتو ()1382
()Feilden, Jokilehto, 1993

ارزش زیباییشناختی
منشور بورا ()1999
()Australia Icomos, 1999

فیلدن ()2003
()Feilden,2003, 6

جنبههای ادرا کی حسی که با کیفیتهای بینظیر فرم ،مقیاس ،رنگ ،بافت و جنس ساختار ارزیابی
میشوند ( به عبارت دیگر) شواهد فیزیکی

ارزش تاریخی

چگونگی تاثیر گرفتن یک مکان از حوادث ،دورهها یا فعالیتها

ارزش علمی

اهمیت اطالعات مربوطه ،نادر بودن آنها ،کیفیت آنها

ارزش اجتماعی

ارزش مکان برای گروهی از ا کثریت یا اقلیت باشد

ارزش هیجانی

حیرت انگیز -هویتی -پیوستگی -معنوی و نمادین

ارزش فرهنگی و تربیتی
ارزش کاربردی
ارزش اجتماعی فرهنگی

ماسون ( ،)2002بنیاد ِگتی
()Mason, 2002

میراث انگلستان ()2008
()English Heritage, 2008

شرح تفصیلی

اســنادی -تاریخی  -باســتان شناسی ،قدمت ،کمیابی – زیباییشناختی و نمادی  -معماری -منظر
شهری ،بوم شناختی ،منظر  -علمی و تکنولوژی
کارکردی -اقتصادی -اجتماعی -آموزشی -قومی و سیاسی
تاریخی (تربیتی /آموزشی) ،فرهنگی /نمادین (سیاسی /مدنی) ،یا ارزشهای پیشهوری
اجتماعی ،قابلیت میراث به عنوان فضای جمعی /اشترا کی
معنوی /مذهبی ،زیباییشناسی ،طراحی و تکامل میراث در طول زمان

ارزش اقتصادی

مصرفی (بازاری) ،ارزشهای قابل قیمتگذاری و معامله
غیرمصرفــی (غیربــازاری) ،همانند ارزشهــای اجتماعیفرهنگی غیرقابل معامله و قیمتگذاری شــامل
ارزشهای موجودیت ،گزینهای و میراثی

ارزش شهودی

دارا بودن شواهدی از فعالیت انسان در گذشته شامل بقایای کالبدی

ارزش تاریخی

ارزش مصور ،ارزش هم پیوند

ارزش زیبایی شناسی

ارزش طراحــی شــده به معنــی طراحی ترکیببندی ،مصالح ،تزیینات و پیش ـهوری توســط فرد طراح یا
فرآیند طراحی بومی ،ارزش اتفاقی

ارزش همگانی (اشترا کی)

ارزش یادمانی و نمادین ،ارزش اجتماعی ،ارزش معنوی شــامل حس الهامبخشــی و شــگفتی در رابطۀ
فرد با مکان

آرائوز ()Araoz, 2008( )2008
ٌ
ا ٌدنل ()O’Donnell, 2015( )2015
توصيهنامهی منظر شهری تاريخی()2011
()UNESCO WHC, 2012

ارزشهای غیرملموس

ارزشهایی برای بسط مفهوم منظرشهری تاريخی و پروراندن الگوهای پویای تکامل و تغییر با رویکرد
ارزیابی اصالت
ارزشهای وابسته به ابعاد معنوی ميراث

فالمکی( )1385
منشور بورا ()1999
()Australia ICOMOS, 1999

ارزشهای اجتماعی،
مردمی

هویت مدنی و فرهنگی و معنا و مفهوم وابسته به زمینههای هنری و مردمشناسی
تعلق متقابل ارزشهای یک مکان و افراد یا گروههای مختلف جامعه

توصيه نامۀ منظر شهری تاريخی()2011
()UNESCO WHC, 2012
باندارین ()2012
()Bandarin, Oers, 2012
میراث انگلستان ()2008
()English Heritage, 2008
ِد ِنیر ()Denyer, 2015( )2015

ارزشهای محیطی ،بستر
طبیعی

عناصر طبیعی محیطی عامل آفرینش ارزشهای شهری و یا تکامل و بسط آن
بستر زمینهای برای تکامل و تغییر و ظهور ارزشهای منظر دارای الیه های در حال تغییر و تکامل
ارزشهای منظر فرهنگی پاسخ جمعی و همگانی انسان به محیط و فوایدی محیطی
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را در دســتهبندی ارزشهــا تعریــف میکنــد :ارزشهــای فرهنگی–
اجتماعــی همچنیــن شــامل تاریخــی ،زیباییشناســی ،معنــوی و
مذهبــی ،و ارزشهــای اقتصــادی شــامل مصرفــی ،غیرمصرفــی،
موجودیــت ،10گزین ـهای ،11ارث و میراثــی.)Mason, 2002,10( 12
اسـ�ناد بیـ�ن المللـ�ی هماننـ�د منشـ�ور بـ�ورا (Australia ICOMOS,
 )1999,73یــا اصــول و سیاس ـتها و راهنمــای حفاظــت میــراث
انگلیس ( ،)English Heritage, 2008,7دسته بندیهای مشابهی
برای ارزشهای میراث تعریف کردهاند (جدول .)1
در مقایسه با بیش از یازده دهه بحث پیرامون ارزشهای میراث
فرهنگــی ،موضــوع ارزشهای منظرشــهری تاریخی ،جــزو مباحث
نویــن در حفاظــت محســوب میشــود .در متن تعریــف موجود در
توصیهنامۀ  2011منظر شــهری تاریخی ،بستر جغرافیایی و طبیعی
و خصیصههــای محیطــی و ســاختار شــهری ،جلــوهگاه ارزشهای
منظر تعریف شــدهاند و بر ارزشهای اجتماعی ،فرهنگی و معنوی
تأ کید شـ�ده است ( .)UNESCO WHC, 2012, 52آرائوز در نوشتار
مهمــی ،بــه بحــث پیرامــون تکامــل مفهــوم ارزش منظرشــهری
تاریخــی بــا رویکــرد ارزیابــی اصالــت پرداخته اســت و معتقد اســت
کــه انتقال الگــووار 13از "شــهر تاریخی" به "منظرشــهری تاریخی " در
یادداشت  2005وین ،ســبب بسط ارزشهای منطقههای شهری
تاریخــی شــده و الگوهــای تاریخی پویای تکامــل و تغییر آن را مورد
تمرکـ�ز قـ�رار میدهـ�د( .)Araoz, 2008, 34وی در ادامــه ،گســترش
ارزشهای منظرشــهری تاریخی از ارزشهای مادی به ارزشهای
غیرملموس را مطرح میکنــد .رویکرد حضور ارزشهای ناملموس
ُ
در منظرشهری تاریخی ،توسط پژوهشگران دیگری همانند ادو ِنل
مورد تأ کید قرارگرفته است .وی معتقد است منظرشهری تاریخی،
ابــزار جدیــد یونســکو بــه منظور دســتیابی به آینــدۀ پایدار اســت و
معتقــد اســت هدف نهایــی رویکرد منظرشــهری تاریخــی مدیریت
تــداوم شــهری و تغییرات ناشــی از آن بــه منظور حفــظ ارزشهای
ملموس و ناملموس است (.)O’Donnell, 2015,179
همچنین در تعاریف وابســته به شــهر و منظرشــهری تاریخی ،بر

تصویر  -1مولفههای موثر در ارزیابی ارزشها.
ماخذ( :نگارندگان ،بخشهایی برگرفته از )Mason, 2002, 5-30

رابطۀ متقابل با محیط و بستر قرارگیری تأ کید شده است .باندارین
معتقــد اســت رویکرد منظرشــهری تاریخــی ،مفهوم جامعتــری را از
بســتر برداشــت میکنــد و عناصر طبیعی محیطــی را ،عامل آفرینش
ارزشهای شــهری میداند که سبب شکلگیری و به ظهور رسیدن
آن ش��ده اس��ت ( .)Bandarin & Oers, 2012,73از نــگاه میــراث
انگلســتان ،بســتر مفهوم پایهریزی شدهایست كه همجواری مكان
میــراث ،بافــت محلی ،ارتباطات گذشــته و حال با منظــر همجوار را
تشــكیل میدهد و دارای الیههای مختلفی است كه در طول زمان
تكامل پیدا كرده است ( .)English Heritage, 2008, 35 & 39توجه
بــه بســتر قرارگیری در مفهوم منظرشــهری تاریخی ،بــا مفهوم منظر
فرهنگی نی��ز همپوش��انی دارد ( .)WHC, 2008, 83 & 84خالصهای
از ارزشهای میراث فرهنگی و منظرشهری تاریخی در جدول ،1ارائه
شــده اســت .در نتیجهگیــری از مقایســهی جامــع ارزشهــا (جدول
 ،)1میتوان گفت ارزشهای بســتر طبیعی یا مصنوع به شــکل شهر
یــا منظــر طبیعــی ،ارزشهــای غیرملمــوس ادرا کــی یا خاطرهســاز و
ارزشهای جمعی پروردهشده به دست مردم ،بر ارزشهای میراثی
منظرشهری تاریخی افزوده و آنرا متمایز کرده است.

 -۲-۱ارزیابی ارزشها با رویکرد روششناسی ابزاری
 -1-2-1ارزیابی ارزشها
ارزیابــی یــا  ،assessmentبر اســاس فرهنگ آ کســفورد ،فعالیتی
برای سنجش و تخمین ماهیت ،قابلیت یا کیفیت ،و ارزشگذاری
یــا  ،valuationبــه معنــی تخمیــن ارزش یــا بهــای چیــزی توســط
ارزشگــذار حرفــهای اســت .14بــر طبــق لغتنامــه دهخــدا ،ارزیابی
بــه معنــی عمــل یافتــن ارزش هرچیــز ،15و ارزشگــذاری بــر اســاس
واژهنامــه آزاد تعیین ارزش چیزی ،مشــخص نمودن بهای چیزی،
تعییــن میــزان بهــا و ارزش هــر چیز 16تعریف شــده اســت .چنین به
نظر میرســد کــه وجه تمایز ارزیابــی با ارزشگــذاری ،رویکرد کیفی
در الیهبنــدی و ســنجش ارزشهــا برپایــهی نظــر طیــف وســیعی از
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مخاطبــان عــام و خاص با نظرســنجی و به شــکل مقایسهایســت.
فرآیندی که در این پژوهش نیز استفاده شده است.
در مبانــی نظری وابســته بــه حفاظت در داخل کشــور ،ارزیابی
ارزشهــا توســط اندیشــمندان معــدودی مــورد توجــه قــرار گرفتــه
است .به طور مثال حجت معتقد است ضرورت بررسی ارزشهای
میــراث فرهنگی از این باب نیســت کــه نیازمند اثبــات ارزش برای
آن هســتیم .آنچه نیاز به بررســی دارد ،ابهاماتی اســت که در نحوه
ارزیابــی ایــن ارزشهــا وجــود دارد (حجــت .)94 ،1380 ،پا کزاد نیز
مشــابه این نظر معتقد اســت ارزشها موضوعات ذهنی هستند و
از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر متفاوت هســتند و ممکن اســت از
فــردی بــه فرد دیگــر نیز متفاوت باشــند .ارزشگذاری یــا به عبارتی
تعییــن کیفیــت آثار و ابنیــۀ تاریخی بر اســاس اندوختههای ذهنی
بشــر ،فرآیندی است که به منظور تشخیص هویت فضای مصنوع
صــورت میگیــرد .بــا اینحــال ایــن ارزیابــی ،بــه واســطه تغییــرات
مــداوم ،در ســطح دادههای ذهنی فــرد و ّ
عینیت اثر ،نســبی تلقی
میشود (پا کزاد.)1376،
ادبیــات جهانــی نیــز بــر چالــش ارزیابــی ارزشها تا کیــد میکند
(فیلــدن و یوکیلتــو .)20 ،1382،دوالتــور و ماســون معتقدنــد در
دهههــای گذشــته ،حــوزهی میــراث به شــکل منفــرد مــورد توجه
گــروه معــدودی از متخصصین بــود اما در دنیای معاصــر و با وجود
پیشــرفت وســایل ارتباط جمعی و افزایش ســطح آ گاهی عمومی،
مفهــوم میراث تکامل و بســط یافته اســت و گروههــای مختلفی از
متخصصیــن و مــردم ،در تصمیمگیری ارزشهــای میراث فرهنگی
دخیــل شــدهاند .بنابرایــن اولویتبنــدی ارزشهــا و ارزیابــی آنها،
ضـ�روری قلمـ�داد میشـ�ود (.)De la Torre & Mason, 2002, 3
بدین ترتیب ،ارزیابی ارزشها فعالیتی است در جهت دستهبندی
و الیهبنــدی ارزشها و یافتن معیاری بــرای محك زدن ارزشهای
مفــروض بــر یــك مجموعــه ،و اولویتبنــدی آنهــا بــه شــکلی کــه
ارزشــیابی از حالــت ســلیقهای و برپایۀ منافع درونی خارج شــده و
توســط همگان مورد قبول قرارگیــرد .طر حریزی و مدیریت ارزیابی
ارزشهــا ســعی دارد در ابتــدا تمــام ارزشهــای میراث مــورد نظر را
بــا کمــک گروههــای مختلــف متخصصیــن ،بهر هبــرداران و مــردم
شناسایی کند و با رعایت نظرات مختلف ،به توصیف آنها بپردازد.

تصویر  -2فرایند و ابزارهای ارزیابی ارزشهای نمونهی موردی منتخب پژوهش.

بدیــن ترتیب بتواند دســتهبندی درســتی از ارزشهــای متفاوت و
ً
بعضا در تقابل با یكدیگر ارایه دهد به شــكلی كه منفعت ذینفعان
ً
متفـ�اوت و بعضا متقابل را تامین سـ�ازد ( .)Mason, 2002,14برای
درک کامــل ارزش ،بایــد مؤلفههــای تاثیرگذار از ســه جنبهی مهم
همزمان مورد توجه قرار گیرد (تصویر :)1
 -1ماهیت ارزشها (شــامل تعاریف ،دســتهبندی ،نسبیتها،
تغییر و تفاوتها)
 -2اهداف (با در نظر گرفتن مخاطبان)
 -3شرایط متغیر زمانی و مکانی (خصوصیات بستر ،اولویتها،
نیازهای زمان)
بحــث پیرامــون مولفههــای فــوق الذکــر ،نیازمنــد جایگاهــی
مســتقل اســت .ایــن پژوهــش بــر روی چنــد عامــل مهــم از میــان
ســه مولفهی تشــریح شــده به شــرح زیر تمرکــز کرده کــه در نمودار
تصویر ،2نمایش داده شده است:
 -1دســتهبندی و الیهبنــدی ارزشهــا از نــگاه متخصصیــن
(ماهیت ارزشها)
 -2ارزیابــی ارزشهــا بــا نظرســنجی مردمــی در دو مرحلــه:
بازتعریف ارزشها و ارزشیابی مقایسهای ارزشها (اهداف)
 -3توزیع فضایی -مکانی ارزشها (شرایط).
 -۲-2-۱ارزیابــی ارزشهــا برپایــهی نظرســنجی مردمــی بــا ابــزار
پرسشنامه و نقشهنگاری با GIS
جم ـعآوری نظــرات مــردم عادی بــه منظور توصیــف ارزشها از
طریــق روشهــای مختلفــی توســط برنامهریــزان انجــام میشــود:
همانند برداشــت از طریق پرســشنامه ،برگزاری جلسات عمومی،
تمرکــز بــر روی گروههــای خاص ،مصاحبــه با افراد کلیــدی ،و غیره
(همــان .)18-16 ،در ایــن پژوهــش ،از ابــزار پرســشنامه بــرای
بازتعریف ارزشهای شناســایی شده توسط متخصصین و ارزیابی
ارزشهــای بازتعریــف شــده در طول محــور مورد مطالعه اســتفاده
شــده اســت .از ســوی دیگــر ،اصــل مهــم در روشهــای ارزیابــی
ارزشهــای محــدودهای شــهری (هماننــد منظرشــهری تاریخی)،
الیهبنــدی جزییــات مختلــف اطالعــات مکانــی اســت كــه پاســخ
دقیقــی را از جمعبنــدی دســتهبندی ارزشهــا تهیــه میكنــد تا به
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سوالهای موجود پاسخ تركیبی دهد .بدین منظور ،نقشه نگاری،
ابــزار مناســبی بــرای ارزیابــی ارزشها محســوب میشــود .در دهۀ
اخیر ،قابلیتهای تحلیلی تکنیکهای نقش ـهنگاری با استفاده از
سامانهی اطالعات جغرافیایی یا  GISو پایگاههای داده دیجیتال
متصــل بــه آن به کمک ا کتســاب دانش میــراث فرهنگــی آمدهاند
( .)Mason, 2002, 21ایــن پژوهش ،در زیرمجموعۀ روششناســی
ابــزاری بــر توزیــع مکانی ارزشهای ارزیابی شــده توســط مــردم در
خیابان ولیعصر از طریق ابزار  GISتأ کید داشته است.

 -2شناســایی ارزشهــای خیابــان ولیعصــر
تهران با رویکرد منظرشهری تاریخی
محوطۀ شــهر تاریخی متشــکل است از ســاختمانها ،فضاهای
عمومــی ،فضاهــای ســبز ،خیابانهــا ،میادیــن شــهری ،خدمات و
فراساختارهای شهری 17است ( .)Bandarin & Oers, 2015, 162به
همیــن ترتیب منظرشــهری از جنبۀ کالبد مصنوع از بافت شــهری،
گونههــای ســاختمانی ،ترکیببندی ســاختمانها ،الگوی قطعات
شهری ،الگوی بلوکها و خیابانها ()Bandarin & Oers, 2012, 73
تشکیل شده است .خیابان ولیعصر تهران خصیصههای مختلفی

را از منظرشــهری تاریخــی بــه نمایــش میگذارد .تکامــل تدریجی در
طــول زمــان ،تعامل با بســتر جغرافیایــی ،همجواری بــا کانونهای
زیســتی مهــم و منظــر طبیعــی و ســبز مثالهایــی از ویژگیهــای
منظرشــهری تاریخــی در خیابــان اســت (تصویــر  3و  .)4ایــن اثــر در
ســال  1390ثبت ملی شــده و به عنوان خیابان شــاخص شهر تهران
توسط شهرداری و سازمان میراث فرهنگی در دست مطالعه و ارایۀ
طر حهای بهسازی است (مختاری و دیگران.)1393 ،
در ایــن پژوهــش ،هفــت گونــه از ارزشهــای موجــود خیابــان
ولیعصر به عنوان منظر شهری تاریخی توسط نگارندگان با وا کاوی
دیدگاههای اندیشــمندان و اســناد بینالمللی (بند  ۱-۱و جدول )1
و مطالعــات کتابخانــهای ،برداشــتهای گســتردۀ میدانــی و جمع
آوری دادههــای مکانــی و توصیفــی شــامل طبیعــی و ا کولوژیکــی،
زیباییشناســی و منظــر ،اقتصادی-کاربــری ،فرهنگــی -تفریحــی،
اجتماعی -جمعی ،غیرملموس :تاریخی -خاطرهای ،و یا ادرا کی-
حســی شناســایی و دســتهبندی شــدند (جــدول  .)2بــا توجــه بــه
نمــودار تصویر  ،2در مرحلــهی دوم ارزیابــی ،ارزشهای هفت گانه
با نظرســنجی مردمی به شــکل مصاحبه ســاختار یافته با ســؤاالت
از پیــش تعیین شــده از جامعه آماری  50نفــر کاربران فضا بازتعریف
شــدند (بــا توجــه بــه محدودیــت گنجایــش مباحــث در مقالــهی

تصویر  -3راست :خیابان ولیعصر ،سه راه زعفرانیه ( .)1343چپ :موقعیت خیابان ولیعصر در چهار منطقۀ شهر تهران و کانونهای زیستی کنار آن.
مأخذ نقشۀ پایه( :شهرداری تهران)
						
مأخذ( :پا کزاد)1384 ،

تصویر  -4خیابان ولیعصر در طول خود دارای سکانسهای متنوع با دید و منظر سرسبز درختان چنار است .راست :محدودۀ تجاری میدان ولیعصر .چپ :پیاده رو مجاور پارک ملت
که با آن ترکیب شده است.

81
ارزیابی ارزشها در منظر شهری تاریخی خیابان ولیعصر تهران با بهرهگیری از
سیستم اطالعات جغرافیایی مشارکت مردمی ()PPGIS

حاضــر ،برای مطالعهی بیشــتر راجع به بازتعریــف ارزشها با کمک
نظرســنجی مردمــی رجوع شــود بــه تقیپور .)1392 ،ســتون ســوم
جدول  ، 2تعبیر مردمی را از ارزشها فهرســت نموده است .به طور
مثــال ارزش غیرملمــوس تاریخی در خیابان ولیعصر توســط مردم
بــه مناطقی تعبیر شــده اســت که بیشــتر خاطــرهای ویــژه را تداعی
میکنند یا خاطره سازند.

 -۳ارزیابــی ارزشهــای منظرشــهری تاریخــی
خیابان ولیعصر با ابزار GIS
 -۱-۳ارزیابی ارزشها برپایۀ نظرسنجی مردمی
گام ســوم ،ارزیابــی ارزشهــا (براســاس نمــودار تصویــر ،)2
نظرســنجی مردمــی از ارزشهــای هفتگان ـهی الیهبنــدی شــده از
طریــق پرس ـشنامه اســت .بدیــن منظــور  12بخشــی کــه در محــور
طوالنی  17/2کیلومتری ولیعصر برداشــت میدانی شــده بودند.18
بــرای تهیــه پرس ـشنامه انتخــاب شــدند .ســواالت پرس ـشنامه
بــر اســاس ارزشهــای منتخــب در جــدول  2و جهــت هــر یــک از
مناطــق فضایی  12گانه فهرســت شــدند .از آنجایی کــه این ارزیابی
بــر پای ـهی نظرســنجی مردمــی بــرای تعییــن کمیتــی قابــل تحلیــل
از پرسشــی کیفــی انجــام میگیــرد ،پرس ـشنامه مــورد اســتفاده ،از
پرس ـشهای بســته بــا طیــف لیکــرت 5 19مقیاســی(خیلی خــوب،
خــوب ،متوســط ،ضعیــف ،خیلــی ضعیــف) تشــکیل شــدهاســت.
اســتفاده از پرســشنامه برای انجام نظرســنجی مردمی در تعداد
قابــل توجــه نیازمنــد آزمــودن کیفیــت آن از طریــق ارزیابــی روایــی و
پایایی پرســشنامه اســت .روایی پرســشنامه (ازکیا و دربان آستانه،
 )500 ،1382به روش روایی محتوایی و صوری (حســن زاده ،الهیاری
و دیگــران 32 ،1391،بــه نقــل از الوشــی )1975 ،بــا کمــک  5نفــر از

صاحبنظــران انجام گرفت .با توجه به اینکه میانگین نمره شــاخص
روایی محتوا ( ،)CVIعدد یک و باالتر از  0/79است ،همچنین مقدار
ضریب نسبی روایی محتوا ( )CVRمقیاس هر مورد برابر یک و بزرگتر
از  0/99شــده اســت ،اعتبار محتوایی پرس ـشنامه تایید گردید .بعد
از کســب نظرات کارشناسان و خبرگان ،پرسشنامه طراحی شده به
صــورت پیش آزمون روی تعداد محدودی از افراد گروه هدف ( 30نفر
از کاربران فضا در خیابان ولیعصر از میدان راه آهن تا میدان تجریش
اعم از سا کنان و کاربران) اجرا گردید .بر اساس واریانسهای محاسبه
شده ضریب آلفای کرونباخ 20برابر با  0/84محاسبه شد (ازکیا و دربان
آستانه  )524 ،1382 ،و پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار است.
پس از ارزیابی پایایی و روایی پرســشنامه و ســنجش مقدماتی،
پرس ـشنامه در اختیــار جامعــه آمــاری قــرار گرفــت .جامعــه آمــاری
کاربران فضا در خیابان ولیعصر از میدان راه آهن تا میدان تجریش
اعم از سا کنان و عابران در طول خیابان از میدان تجریش تا میدان
ولیعصر انتخاب گردیده است .روش نمونه گیری تصادفی و حجم
نمونه برابر با حجم تعیینی پژوهشــگر مشــتمل بر 300نفر است .21با
توجــه به اینکه گزینههای پرســشنامه متغیرهای کالمی هســتند،
گزینهها از بازۀ صفر تا پنج ارزشیابی گردید (خیلی خوب =  ،5خوب=
 ،4متوســط =  ،3ضعیــف = ، 2خیلی ضعیــف=  .)1در جدول  3وزن
نهایی منتج از پرسشنامههای نظرسنجی مردمی ارائه شده است.
وزن نهایــی ارزشهــا در مناطق دوازده گانه با ضــرب درصد فراوانی
هر طبقه با ارزش گزینه محاســبه شــده اســت .وزن نهایی ارزشها
معیار مهمی در بررسی توزیع فضایی ارزشها در طول محور است.

 -۲-۳توزیع فضایی ارزشها با روش نقشه نگاری:
بهرهگیری از PPGIS
یکــی از مهمتریــن روشهای ارزیابی ارزشهــا در محور خیابان

جدول -2ارزشهای منظرشهری تاريخی محور خیابان ولیعصر.

نوع ارزش
ارزش طبیعی و ا کولوژیکی

مرجع نظری
بنگاه بوستانهای ملی1994 ،؛ ایکوموس2008 ،

بازتعریف (برداشت میدانی و نظرسنجی مردمی)
مناطقــی کــه بــه لحــاظ پوشــش گیاهــی ،آب و زیســت محیطــی
ارزشمند هستند.

ارزش منظر و زیبایی
(زیباییشناسی)

ریــگل :1903 ،ذی��ل ارزش یادبــودی؛ میســون (بنیــاد ِگتــی) :2002 ،ذیــل مناطقــی کــه دارای مناظــر جــذاب ،تنــوع و غنــای بصــری و
ارزش فرهنگ�یـ ،اجتماعـ�ی؛ فیلــدن :2003 ،ذیــل ارزش فرهنگی و تربیتی؛ چشــمانداز مناسبی هســتند همانند منظر درختان چنار و جوی
آب یا منظر کوهستان البرز
منشور بورا1999 ،؛ میراث انگلستان2008 ،

ارزش اقتصادی -کاربری

فیلدن ،یوکیلتو1382 ،؛ میســون (بنیاد ِگتی)2002 ،؛ فیلدن :2003 ،ذیل مناطقــی کــه به لحاظ اقتصــادی فعال بــوده و دارای مرا کز خرید
متنوع و جذاب هستند.
ارزش کاربردی

ارزش فرهنگی -تفریحی

فیلدن ،یوکیلتو1382 ،؛ میسون (بنیاد ِگتی)2002 ،؛ فیلدن2003 ،

مناطقــی بــا فضاهــای فرهنگــی ،پیــادهروی و تفریحــی ماننــد
بوستان ،رستوران و سینما

ارزش اجتماعی -جمعی

فیلــدن ،یوکیلتــو1382 ،؛ منشــور بــورا1999 ،؛ فیلــدن :2003 ،ذیــل ارزش مناطقــی کــه به جهــت همه شــمول بــودن و ســرزندگی تعامالت
اجتماعی را ممکن میکند.
کاربردی ؛ میراث انگلستان :2008 ،ذیل ارزش همگانی (اشترا کی)

ارزش غیرملموس،
تاریخی -خاطرهای

ریگل :1903 ،ذیل ارزش یادبودی؛ منشور بورا1999 ،؛ فیلدن :2003 ،ذیل
مناطقــی کــه دارای قدمــت تاریخی بــوده و یا اینکــه تداعیکننده
ارزش فرهنگی و تربیتی؛ میسون (بنیاد ِگتی) :2002 ،ذیل ارزش فرهنگی،
خاطرات بوده و خاطره ساز هستند.
اجتماعی؛ میراث انگلستان2008 ،

ارزش غیرملموس،
ادرا کی-حسی

منشــور بورا :1999 ،ذیل ارزش زیباییشناســی؛ میراث انگلســتان :2008 :مناطقــی کــه مخاطبــان فضــا احســاس آرامــش و انبســاط خاطر
داشته و شادی را تجربه می کنند.
ذیل ارزش همگانی (اشترا کی)
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ولیعصــر بــا طول  17/2کیلومتر ،بررســی توزیع فضایی ارزشهای
ارزیابی شــده توســط مردم بر روی نقشــه اســت .بدین منظور این
پژوهش از  GISمشارکت مردمی یا  PPGISاستفاده کرده است.
 -۱-۲-۳نمون ـهی مــوردی بهرهگیــری از  PPGISدر ارزیابــی
ارزشهای میراث فرهنگی
 PPGISبــر توســعۀ مشــارکت عمومــی در سیاس ـتگذاری و
برنامهریــزی و بر جنبههــای اجتماعی راهبری با کمک  GISتأ کید
دارد ( .)Sieber, 2006, 491نمونۀ کاربرد  PPGISدر میراث فرهنگی
در تجــارب جهانــی را میتــوان در پژوهشــی پیرامــون نظرســنجی
از مــردم بــرای ارزیابــی ارزشهــای چش ـماندازها و منظــر جزیرهای
در نیوزلنــد جســت و جــو کــرد .در ایــن پــروژه دســتهای از ارزشها
مشــخص گردیــد و با کمک ســا کنان جزیره و از طریق وب ســایتی
کــه بــه این منظور طراحی شــده بود میزان توزیــع فضایی ارزشها

بدست آمد .در این پژوهش هر کدام از این ارزشهای ارزیابیشده
بــر روی نقشــه مکانیابی شــده و بــا کمک الیههــای مختلف GIS
و نقشــۀ زمیــن مرجع شــدۀ منطقــه ،ارزیابی ارزشهــای مردمی با
نقش ـهها مرتبــط گشــته و امــکان آنالیزهــای مختلــف فراهم شــده
اسـ�ت ( .)Brown & Brabyn, 2012, 317پژوهــش نگارنــدگان بــه
لحاظ ســاختار با فرایند پیشــنهادی تجربهی مذکور مشابه است.
 PPGIS -۲-۲-۳در محور خیابان ولیعصر
جهت تهیۀ نقشــۀ توزیع فضایی ارزشها از نگاه مردم با کمک
 ،GISدر ابتدا نقشــههای مبنا و اطالعات مكانی جمعآوری شــده
شــامل عکس هوایی ،نقشــۀ شــهری و نقشــۀ  GISتهران در پایگاه
داده محیــط نــرم افــزار  ArcGISذخیــره و زمیــن مرجــع 22شــدند.
در گام بعــدی جهــت ذخیــره دادههــای حاصــل از پرســشنامه
نظرســنجی مردمی ابتدا مکانهایی که به عنوان شاخصۀ هر یک

ارزش تاریخی-
خاطرهای

ارزش ادرا کی-
حسی

ارزش اجتماعی

ارزش فرهنگی

ارزش اقتصادی

ارزش زیبایی
شناختی

ارزش
طبیعی

جدول -3وزن نهایی هر یک از ارزشها منظرشهری تاريخی خیابان ولیعصر استخراج شده از پرسشنامه نظرسنجی مردمی.

 12حوزهی تقسیم بندی شده

14.50

20.04

16.52

18.12

13.86

31.74

26.18

میدان تجریش-پارک وی

16.18

31.12

18.62

22.08

11.04

27.14

34.04

پارک وی –بزرگراه نیایش

2.11

1.03

5.27

3.12

5.03

1.91

1.31

بزرگراه نیایش-میدان ونک

1.70

2.4

2.45

1.03

3.12

1.25

1.73

میدان ونک-پارک ساعی

12.19

25.04

12.9

19.04

10.29

23.43

18.02

پارک ساعی –تقاطع عباس آباد

1.02

1.02

3.04

1.14

5.06

1.09

1.92

تقاطع عباس اباد –تقاطع فاطمی

14.07

4.80

8.04

13.18

14.06

2.12

2.04

تقاطع فاطمی –میدان ولیعصر

11.04

6.50

12.91

10.87

12.18

7.11

9.04

میدان ولیعصر –چهارراه ولیعصر

13.15

2.33

14.02

7.11

16.59

1.18

1.90

چهار راه ولیعصر-خیابان جمهوری

3.02

2.15

1.04

1.04

2.89

0.92

1.30

خیابان جمهوری–خیابان امام خمینی

6.12

1.92

4.06

1.14

3.36

1.07

1.02

خیابان امام خمینی-خیابان قزوین

4.90

1.65

1.13

2.13

2.52

1.04

1.05

خیابان قزوین -میدان راه آهن

جدول -4نتیجه آزمون تحلیل الگوی پرا کنش ارزشها در محور خیابان ولیعصر با استفاده از آزمون آماری شاخص نزدیکترین همسایه.

P-Value

Z Score

Nearest Neighbor Ratio

Expected Mean Distance

Observed Mean Distance

نوع ارزش

0.000000

-43.775219

0.256821

63،774151

16،378558

ارزش طبیعی

0.000000

-36.551845

0.287947

72،651454

20،919786

ارزش زیبایی شناختی

0.000000

-40.379655

0.283160

64،638887

18،303153

ارزش اقتصادی

0.000000

-42.268980

0.297425

63،460205

18،874646

ارزش فرهنگی

0.000000

-40.632154

0.308355

65،072210

20،065355

ارزش اجتماعی

0.000000

-36.551845

0.287947

72،651454

20،919786

ارزش ادرا کی /حسی

0.000000

-45.485726

0.271775

61،514300

16،718043

ارزش تاریخی
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ارزیابی ارزشها در منظر شهری تاریخی خیابان ولیعصر تهران با بهرهگیری از
سیستم اطالعات جغرافیایی مشارکت مردمی ()PPGIS

ارزشهــا در طــول محــور توســط شــرکتکنندگان معیــن شــده بود
بــه صــورت نقاط بر روی نقشــه ثبــت و دیجیتالی شــده و هر یک از
ارزشها در یک الیه مجزا ثبت گردید .همچنین هر یک از مناطق
 12گانــه تعریــف شــده بــه صــورت یــک زون فرضــی در قالــب چنــد
ضلعــی ،بــه صــورت رقومی ترســیم شــد .ایــن زون محــوری خطی
بــه طول  17/2کیلومتر اســت و وســعت عرصهی محــور ،عمق یك
پــاك از طرفیــن معابــر را در بر میگیرد .محــدوده طرفین زونها در
هــر منطقــه بر اســاس حریم در نظــر گرفته شــده در پروندهی ثبت
ملــی اثــر ( )1389لحــاظ گردیــد .در ادامــه دادههــای مســتخرج از
پرسشنامه (جدول  )3در بانک اطالعات توصیفی ذخیره گردید.
برای وا کاوی  PPGISمحور ،از ابزار تحلیل آماری شاخص متوسط
نزدیکترین فاصله همســایگی 23در نرم افزار اســتفاده شــده است
(جعفری ،حسنپور و دیگران .)58 ،1393 ،برای اجرای این ابزار،
ابتدا از جعبه ابزارهای تحلیل آمار فضایی ،24میانگین نزدیکترین
همســایگی را انتخــاب و الیــه ارزش مــورد نظــر که به صــورت نقاط
دیجیتالــی ذخیــره گردیده فراخوانی و اطالعــات مورد نیاز از جمله
نحــوۀ اندازهگیــری فاصلــه بین عــوارض وارد گردیــد .در این پروژه،
ارزشهــای مــد نظــر (جــدول  )2به عنــوان الیههــای مجــزا در نظر
گرفتــه شــده و متوســط نزدیکتریــن فاصلــه همســایگی جهت هر
الیه به صورت جدا گانه محاســبه گردیده اســت .جدول ،4نتیجه
آزمــون تحلیل الگــوی پرا کنش ارزشها در محــور خیابان ولیعصر

با اســتفاده از آزمون آماری شــاخص نزدیکترین همســایه توســط
نرمافزار را نمایش میدهد.
نتایــج حاصــل از جــدول  ،4بــر روی نقشــهی GISبــه شــکل
خوش ـهای توزیع و پرا کنش شده است .پرا کنش ارزشها در طول
محــور بــا محاســبه تابــع تمرکــز 25نقاط بر اســاس جــدول اطالعات
توصیفــی هــر الیــه از ارزشهــا و وزن هــر یــک از ارزشهــا بــه شــکل
سیســتماتیک و به صــورت نمادهای نقطهای نمایش داده شــده
اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه بــرای محاســبه و نمایــش پرا کنــش
ارزشهــا بــه صــورت نمادهــای نقطــهای ،تنهــا از فیلــد ارزش در
جدول اطالعات توصیفی هر الیه اســتفاده شــده و فیلد مســاحت
مدنظــر نبوده اســت .تصویــر  ،5پرا کنش نقاط را بــر روی زونهای
12گان ـهی خیابــان ولی عصر ارائه کرده اســت .این پرا کنش نشــان
میدهــد که در مناطقی که دارای بیشــترین ترا کم نقاط هســتند،
ارزشها دارای باالترین امتیاز بوده و بلعکس مناطق با ترا کم کم،
دارای کمترین میزان ارزش مد نظر هستند.

 -۴یافتههای حاصل از پرسشنامه و PPGIS


تحلیل یافتههای حاصل از  PPGISمنعکس شده در تصویر 5
نشــان میدهد ،توزیــع ارزشها در طول محور به صورت یکســان
نیســت .در مناطــق جغرافیایی ( A,B,Eمیــدان تجریش تا بزرگراه

تصویر  -5مدل توزیع فضایی ارزشها در خیابان ولیعصر با رویکرد منظرشهری تاريخی با استفاده از .PPGIS
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نیایش و پارك ســاعی تا تقاطع عباس آباد) ،بیشــترین تمرکز نقاط
را شــاهد هســتیم ،یعنــی از نــگاه مخاطبــان فضا در ایــن مناطق،
کلیه ارزشهای مدنظر از جمله ارزش تاریخی -خاطرهای ،دارای
امتیــاز باالیی هســتند .اما مناطــق ( M, N, Pخیابان جمهوری تا
میدان راه آهن) که در جنوب محور واقع هســتند ،کمترین امتیاز
را به خود اختصاص دادهاند و کمترین پرا کندگی نقاط مربوط به
ایــن مناطق می باشــد .ســهم مناطــق C, Dو( Fبزرگــراه نیایش تا
پارك ســاعی و تقاطــع عباس آباد تا تقاطع فاطمــی) نیز از ارزشها
بســیار کــم اســت .مناطــق جغرافیایــی  Gو ( Hتقاطــع فاطمــی تا
چهــارراه ولیعصــر) در زمینــه ارزشهــای اقتصــادی ،فرهنگــی،
اجتماعــی و تاریخــی و نطقــه ( kچهــار راه ولیعصــر تــا خیابــان
جمهــوری) ،در زمینــه ارزش اقتصــادی ،اجتماعــی و تاریخــی از
امتیاز مناسبی برخوردارند.
همچنیــن نتایــج حاصــل از وزن نهایی ارزشها در پرسشــنامۀ
نظرســنجی مردمــی نشــان میدهــد کــه ارزش طبیعــی و تاریخی-
خاطــرهای ،دارای بیشــترین وزن نســبت بــه ســایرین اســت و از
جهــت مکانیابــی از چهــارراه پــارک وی تــا بزرگــراه نیایش (شــامل
پــارک ملــت) ،از همــه بیشــتر اســت .همچنیــن ارزش اقتصــادی
چهار راه ولیعصر تا ســه راه جمهوری (شــامل راســتههای تجاری
پوشــا ک در جــدارۀ خیابــان) ،از همه باالتر اســت .زیباترین بخش
خیابــان نیــز در انتهــای شــمالی یعنی چهــارراه پارك وی تــا میدان
تجریــش ،توســط مــردم معرفــی شــده اســت .در نــگاه اولیــه ،ایــن
ارزشها با ارجاع به کاربریهای شاخص خیابان ولیعصر یا منظر
طبیعــی آن بــا توجــه به کوهســتان البــرز ،پارکهای ملت و ســاعی
و درختــان چنــار و راســتههای تجــاری چهــارراه ولیعصر تا س ـهراه
جمهــوری قابــل پیش بینی هســتند .امــا نکتهی مهــم در ارزیابی

ارزشهــا ،عــدم انجــام پیــش فــرض توســط فــرد متخصــص اســت
چرا کــه اســاس ارزیابــی برپایــهی مقبولیــت همگانی اســتوار اســت
تا ارزشــیابی از حالت ســلیقهای بر اســاس رأی دایــرهی محدودی
از متخصصیــن یــا گــروه خاصــی از تصمیــم گیــران خــارج شــود.
همچنین این نظرسنجی ،ارتباط پنهان میان الیههای مختلف
ارزشهــا را آشــکار میکنــد .انطباق نقشــۀ حاصــل از توزیــع فضایی
ارزشهــا بــا کمــک  PPGISبــر نقشــۀ کاربریهــا و یــا فضــای ســبز و
یادمانهای میراثی میتواند بیانگر ظهور یا عدم ظهور قابلیتهای
منظرشــهری تاریخی این محور باشــد .بدین ترتیب که در بخشی از
خیابان ولیعصر که از ویژگیهای ا کولوژیک و محیط زیست بهتری
برخوردار است ،همانند زون ( Bچهارراه پارك وی تا بزرگراه نیایش)،
ارزشهایــی همچــون تنــوع و غنــای بصــری ،ادرا کــی و احساســی،
تفریحــی نمود بیشــتری در ذهــن مخاطبان فضا داردو حتی ســبب
افزایش ارزش تاریخی – خاطرهای شــده اســت (بــا وجود اینکه این
بخش دارای سابقهی تاریخی نیست) .اما در نقطۀ مقابل ،بسیاری
از ارزشهــا در بخــش جنوبــی محــور ولیعصــر ،یعنــی زون  Nو ( Pاز
تقاطــع خیابان امام خمینی تا میــدان راه آهن) كه متصل به بافت
تاریخی شهر تهران است ،به دلیل افت کیفیت و منزلت مکان یا به
دلیل ناامنی و ناهنجاریهای موجود به عنوان یک فضای شهری،
از حضورپذیری کمتری برخوردار است و ارزشها از کمترین توزیع و
پرا کندگی از نگاه مردم برخوردار هستند .بنابراین ارزشهای تاریخی
و میراثی این محور نتوانستهاند بر روی منظر شهری تأثیر شایسته و
متناسب خود را بگذارند .بدین ترتیب ،نوع نگاه مردم به ارزشها،
متفاوت از دید متخصصین میراث اســت و در شــرایطی که ارزشها
بــه خصــوص ارزشهــای طبیعی ،خاطرهــای و اجتماعــی همزمان
بــا هــم تقویت شــدهاند ،ارزش یادمانی و تاریخی نیــز اعتال یافتهاند.

نتیجه
شــهرهای تاریخی ،محصول تعامل مــردم با طبیعت و فرهنگ
زیست در گذشته و حال و شكلگیری حیات مدنی بوده و همواره
در حــال تغییــر و تكامــل هســتند .بــر اســاس دیــدگاه منظرشــهری
تاریخــی ،طبیعــت ،جامعــه و فرهنگ در یک شــهر تاریخــی در هم
تنید ه شــدهاند و شــهر تاریخی شــامل الیههای در هم پیچیدهای
از ارزشهــای متنــوع و گاه متناقض اســت کــه در رویکردهای قرن
گذشــته مبتنــی بر حفاظــت كمتر مورد توجــه قرارگرفتهانــد .نتایج
حاصــل از یافتههای پژوهش نشــان میدهد کــه خیابان ولیعصر
بــه عنــوان بخشــی از منظرشــهری تهــران دربرگیرنــده الیههایــی
از ارزشهــای منظــر و زیباییشناســی ،تاریخی-خاطــرهای،
فرهنگی-تفریحی ،طبیعی-زیســت محیطی ،اقتصادی-کاربردی
اســت .ارزشهــا در الیههــای میــان مرتبــط و در اتصال بالواســطه
بــا ویژگیهــای مــکان شــكل گرفتهانــد و نــوع کاربریهــا هماننــد
راســتههای مختلــط تجــاری تفریحــی و یــا پارکهــا ،یادمانهایــی
همانند ســاختمان تأتر شــهر و یا عنصر طبیعی همانند کوهســتان
ً
البــرز بــر روی بــر وزن ارزشهــا ،خصوصــا ارزش تاریخــی کــه بــرای
متخصصیــن میــراث معمــاری بســیار مهــم اســت ،تأثیــر گذاشــته

اســت .همچنین این پژوهش توانســت بخشی از خیابان ولیعصر
را در زون  Nو ( Pاز تقاطــع خیابــان امــام خمینــی تــا میــدان راه
آهــن) شــاخص نماید که جمیــع ارزشهــا در آن از پرا کندگی کمی
برخوردار هســتند و در عین اهمیت تاریخی و میراثی ،نتوانستهاند
جایگاه شایستهای را در ذهن مردم تداعی کنند .بدین ترتیب این
بخشها در ارایهی طر حهای بازآفرینی به منظور ارتقای ارزشهای
منظرشــهری تاریخی در اولویت قرار دارند که مورد تمرکز مرحلهی
بعــدی پژوهــش یعنــی ارایــهی طر حهــای حفاظــت قــرار گرفتنــد.
فراینــد پیشــنهادی در این پژوهــش میتواند بــه اولویتبندی
فعالیتهای مدیریت حفاظت منظر شهری تاریخی كمك كند تا با
شناســایی مناطق حاوی ارزش كالبــدی یا کاربردی اما بحرانزده
از نــگاه مــردم ،بــه تعادل میــان الیههــای مختلف ارزشها دســت
یابنــد و قابلیتهــای چندوجهی منظرشــهری تاریخــی را به ظهور
رسانند .رویکرد آتی این پژوهش ،تکمیل ارزشهای مورد مطالعه
در خیابان ولیعصر و شناسایی نواحی ویژه با ارزشهای موضعی
به ویژه مذهبی و آیینی است (همانند مراسم ایام محرم در اطراف
میدان منیریه) .عالوه بر این ،همانند تجارب جهانی معرفی شده
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ارزیابی ارزشها در منظر شهری تاریخی خیابان ولیعصر تهران با بهرهگیری از
سیستم اطالعات جغرافیایی مشارکت مردمی ()PPGIS

در ایــن مقاله ،مشــارکت عمومی مردم در فراینــد PPGISمیتواند
با بهرهگیری از سیســتمهای نظرســنجی از طریق شــبکههای وب
یا شــبکههای مجازی بسط داده شود .این پژوهش بر نظرسنجی
از کاربــران و یــا ســا کنین خیابــان تأ کیــد داشــته اســت ،امــا تعداد

مخاطبان میتوانند با کمک ابزارهای آنالین افزایش چشــمگیری
داشــته و دایــرۀ جغرافیایــی نظرســنجی نیز بســط پیدا کنــد .امید
اســت این امر با کمک طر حهای باالدســت محور فرهنگی تاریخی
تهران امکان پذیر شود.

سپاسگزاری
این پژوهش از راهنماییهای ارزشمند اساتید بزرگوار آقای دکتر پیروز حناچی ،آقای دکتر محمدسعید ایزدی ،آقای دکتر محمدحسن
طالبیان و آقای مهندس سید محمد بهشتی بهره برده است.

پینوشتها
1 Historic Urban Landscapes.
2 Public Participation GIS.
3 The 2005 Vienna Memorandum on World Heritage and Contemporary Architecture - Managing the Historic Urban Landscape.
4 UNESCO Recommendation on the Historic Urban Landscape.
5 Geomorphology.
6 Hydrology.
7 Land Use Pattern.
8 Scarcity.
9 Age.
10 Existence.
11 Option.
12 Bequest.
13 Paradigmatic.
14 http://www.oed.com/
15 https://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D8%A7%D8%B1%
D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
16 https://www.vajehyab.com/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B
2%D8%B4+%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C.
17 Urban Infra Structure.
 18بخش های تفکیک شده با ذکر نام و کد شناسایی به شرح زیر است:
 Kچهــار راه ولیعصــر E -پــارک ســاعی –تقاطــع  Aمیــدان تجریش-پارک
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شده و تعداد  26مورد به دلیل عدم پاسخگویی کامل حذف شد.
Georeferenced.
Average Nearest Neighbor.
Spatial Statistics.
Dot Density.

22
23
24
25

فهرست منابع
پا کــزاد ،جهانشــاه ( ،)1376هویــت و ایــن همانــی با فضا ،جلــد پنجم ،در
نخستین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران ،صص  ،57-47انتشارات
سازمان میراث فرهنگی کشور ،تهران.
پا کزاد ،محمود ( ،)1384طهران قدیم ،انتشارات دید ،تهران.
پرونــده ثبتــی ملــی محــور ولیعصرتهــران ( ،)1389معاونــت پژوهــش و
فناوری دانشگاه تهران ،سازمان زیباسازی شهر تهران.
تقیپــور انــاری ،زینــب ( ،)1392ارزیابــی منظر شــهری تاریخی با اســتفاده از
فن آوری نوی ( ، )GISپایاننامهی کارشناســی ارشــد مرمــت و احیای بناها و
بافتهایتاریخی،دانشکدهیمعماری،پردیسهنرهایزیبا،دانشگاهتهران.
جعفری ،حمیدرضا؛ حسن پور ،سیروس؛رحیلی خراسانی ،لیال و دیگران
( ،)1393كاربــرد ســامانۀ اطالعــات جغرافیایــی( )GISدر مكانیابــی و تحلیل
فضایــی -مكانــی آلودگــی و منابع آالیندههای هوا در كالن شــهر كرمانشــاه،
محیطشناسی ،دوره  ،40شماره  ،1صص .51-64
حجــت ،مهدی ( ،)1380میــراث فرهنگی در ایران؛ سیاس ـتها برای یک
کشور اسالمی ،سازمان میراث فرهنگی کشور ،تهران
حســن زاده رنگــی ،نرمیــن؛ الهیــاری ،تیمــور و دیگــران ( ،)1391طراحــی
پرســشنامه شکســتهای شــناختی شــغلی :تعیین روایی وقابلیــت اعتماد
ابزار ،فصلنامه سالمت کار ایران ،دوره ،9شماره  ،1صص .40-29
طالبیــان ،محمــد حســن و فالحــت ،محمــد صــادق ( ،)1388منظرهای
فرهنگــی :مجموعه مباحث کارگاه کارشناســی ارتقــاء مدیریت و برنامهریزی
منظرهــای فرهنگــی میــراث جهانــی ،بنیــاد پژوهشــی پارســه – پاســارگاد،
مرودشت.
فالمکی ،محمدمنصور ( ،)1385فارابی و ســیر شــهروندی در ایران ،چاپ
دوم ،موسسه علمی و فرهنگی فضا ،تهران.
فالمکــی ،محمد منصور ( ،)1386ریش ـهها و گرایشهای نظری معماری،
چاپ دوم ،موسسه علمی و فرهنگی فضا ،تهران.
فالمکی ،محمد منصور ( ،)1387یادداشــت در زمینه مفهوم شهر ،نشریه
هفت شهر ،شماره 26و  ،25صص .31-29
فیلــدن ،برنــارد و یوکیلتو ،یوکا ( ،)1382ارزشگــذاری به منظور حفاظت،
ترجمه معلمی ،بهرام؛ هفت شهر ،سال چهارم ،شماره 12و ،13صص .25-17

86
۱۳۹۷  تابستان۲  شماره۲۳  معماری و شهرسازی دوره- نشریه هنرهای زیبا

Feilden, Bernard (2003), Conservation of Historic Buildings, Architectural Press, London.
ICOMOS Australia (1999), The Burra Charter The Australia ICOMOS charter for Places of Cultural Significance, ICOMOS, Australia.
Mason, Randall (2002), Assessing Values in Conservation Planning. In Marta de la Torre (editor): Assessing the Values of Cultural
Heritage, (p 5-30), Getty Conservation Institute, Los Angeles.
O’Donnell, Patricia (2015), Historic Urban Landscape: A New
UNESCO Tool for a Sustainable Future. In: Taylor, K., St. Clair, A.,
Mitchell, N. J (Eds.), Conserving Cultural Landscape, Challenges
and New Directions, Routledge, Tylor and Francis Group, NY and
London.
Sieber, R (2006), Public Participation Geographic Information
Systems: A Literature Review and Framework, Annals of the Association of American Geographers, 96(3), pp. 491–507.
UNESCO WHC (2011), Recommendation on the Historic Urban
Landscape, UNESCO, Paris.
UNESCO WHC (2005), Vienna memorandum, World Heritage
and Contemporary Architecture –Managing the Historic Urban
Landscape, UNESCO, Vienna.
World Heritage Center (WHC) (2008), Guidelines on the Inscription of Specific Type of Properties on the World heritage List (Annex
3), Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, UNESCO World Heritage Centre, Paris, pp 83-85.

 ســید، محمدحســن؛ طباطبایی، اســكندر؛ طالبیان،مختــاری طالقانــی
 میــراث معمــاری و، خیابــان ولیعصــر،)1393(  پیــروز،احمــد و حناچــی
. تهران، موسسۀ فرهنگی هنری هنر قرن،شهرسازی تهران
، مجتبی و حناچی، محمدرضا؛ انصــاری، احــد؛ پورجعفر،نــژاد ابراهیمی
،تاریخی- ارزش و ارتباط آن با رویکرد مداخله در آثار فرهنگی،)1392( پیروز
،6  شمارۀ، ســال سوم،پژوهشــی مرمت و معماری ایران-دوفصلنامه علمی
.98-79 صص
Araoz, Gustavo F (2008), World-Heritage Historic Urban Landscapes: Defining and Protecting Authenticity, APT Bulletin, The
Journal of Preservation Technology, Association for Preservation
Technology International, 39, 2-3, pp 33-37.
Bandarin, F & Oers, R (2015), Reconnecting the City The Historic
Urban Landscape Approach and the Future of Urban Heritage, Wiley- Blackwill, UK
Bandarin, F & Oers, R (2012), The Historic Urban Landscape
Managing heritage in an urban century, Wiley- Blackwill, UK
Brown, G & Brabyn, L (2012), An analysis of the relationships
between multiple values and physical landscapes at a regional scale
using public participation GIS and landscape character classification,
Landscape and Urban Planning, Vol. 107, Issue 3, pp. 317–331.
De la Torre, Marta & Mason, Randal (2002), Inroduction, In Marta
de la Torre (editor): Assessing the Values of Cultural Heritage, (p
5-30). Los Angeles, Getty Conservation Institute.
English Heritage (2008), Conservation Principles Policies and
Guidance, English Heritage Publication, UK.

