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چکید ه

چالش حفاظت و توسعه یک چالش کلید ی د ر میراث فرهنگی است که د ر هر اقد ام حفاظتی و د ر هر مقیاسی 

از جمله معماری  د اخلی وجود  د ارد . د ر این باره چالش اصلی این است که معمار د اخلی د ر فرآیند  استفاد ه 

مجد د  بناهای واجد  ارزش تا چه میزان حق د خل وتصرف د ر اجزای تشکیل د هند ه معماری د اخلی را د ارد . 

د ر این مقاله برای ارائه پاسخی کاربرد ی به این چالش، به واکاوی مفهوم ارزش پرد اخته شد ؛ چون ارزش ها 

هستند  که مشخص می کنند  چه نوع و میزان تغییراتی می تواند  و چه تغییراتی نباید  د ر فرآیند  تغییر کاربری 

تحلیل محتوا  تکنیک  و  استد الل منطقی  راهبرد   با  گام نخست،  د ر  پژوهش  این  د ر  پذیرد .  بنا صورت  د ر 

اسناد  و نظریه های اصلی د رباره ارزش مورد  واکاوی قرار گرفت؛ د ر گام د وم چارچوبی نظری برای بازشناخت 

گرفته  صورت  بازطراحی های  ارزیابی  د ر  کاربرد   قابلیت  که  د اخلی  معماری  مقیاس  د ر  بنا  یک  ارزش های 

روایت،  نماد ین،  قد مت،  گونه  د ر هشت  اثر  ارزش های یک  اساس،  براین  گرد ید .  پیشنهاد   د اراست،  نیز  را 

معنوی-مذهبی، زیبایی، ویژگی های فضایی، فعالیت –  کارکرد ، سند -  مد رک و فضای معماری د اخلی د ر سه 

د سته فضای ثابت، نیمه ثابت و متغیر تبیین گرد ید . د ر اد امه، چارچوب پیشنهاد ی د ر نمونه مورد ی باغ موزه 

زند ان قصر به روش کیفی مورد  سنجش قرار گرفت. ارزیابی نمونه مورد ی این مقاله نشان د اد  که به کمک 

این چارچوب نظری این امکان د ر اختیار قرار می گیرد  که همه ارزش های اثر مورد  مد اقه قرار گیرد  و آشکار 

گرد د  که هر کد ام به چه میزان مورد  توجه قرار گرفته و ارتقا یافته است.
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مقد مه

و  بین المللی  اسناد   د ر  ارزش  مفهوم  بازخوانی   .3
د ید گاه های نظریه پرد ازان

که  حفاظت  بنياد ین  مفاهيم  از  یکی  عنوان  به  ارزش  مفهوم 
اهميت معنایی مکان از آن نشأت می گيرد ، نقشی کليد ی د ر تبيين 
بازطراحی  از جمله  آنها د ر هر مقياسی  ارزیابی  اقد امات حفاظتی  
معماری د اخلی استفاد ه مجد د  و تغيير کاربری بناهای تاریخی ایفا 
و  است هستند   ناملموس  و  ملموس  وجوه  د ارای  ارزش ها  می کند . 
Banda-(    تمی توان آنها را حافظان هویت و خاطره جمعی د انس

rin & Van Oers, 2014, Preface(. اگر چه مفهوم ارزش خود  
سوی  از  نظری  صورت  به  نخستين بار  اما  است  تاریخی  مفهومی 
تاریخ د انی به نام آلویس ریگل د ر سال ۱۹0۳ د ر کتاب مکتب مد رن 
بناهاي یاد بود  به عنوان مفهومی بنياد ین د ر حفاظت طرح گرد ید . او 
د و د سته از ارزش هاي ميراثی را تعریف می کند ؛ د سته اول د ر رابطه 
مؤلفۀ  به عنوان یک  ميراث  قد مت  به  است که  ارزش خاطرات   با 
مهم اشاره د ارد . د ستۀ د وم ارزش ، ارزش معاصر و ارزش کاربرد ي 
آثار یاد بود ي  است، این خصوصيت سبب متفاوت شناخته شد ن آنها 
نسبت به یک اثر باستاني است. ارزش کاربرد ی د ارای ارزش هنري 
 Bandarin & Van به نقل از Riegl, 1903(    و  نوبود ن می باشد

 .)Oers, 2012, 11
نوآوري  ارزش ها،  نظریه  منظر  از  یاد مان ها  حفاظت  تفسير 
بنياد یني است که ریگل ارائه می نماید . از آن زمان تاکنون موضوع 
شکل گيری  بحث  د ر  مهم  د غد غه های  از  یکی  ارزش ها،  از  صيانت 
 De la(   منشورها د ر حفاظت مد رن د ر د هه های اخير بود ه است
منشور ها  این  جمله  از   .)Torre,   2002; Avrami et al., 2000
 Athens Charter, 1933;(    می توان به منشور آتن و بورا اشاره کرد
نشان  تاریخی  آثار  د ر  ارزش ها  مطالعه   .)Burra Charter, 1979
د ر حفاظت  قد مت  و  تاریخی  ارزش های  به  تنها  نباید   که  می د هد  
توجه کرد ، بلکه ارزش های د یگری نيز می توانند  د ر کنار ارزش های 
یاد  شد ه، اهميت د اشته باشند ؛ از این رو، اولویت بند ی ارزش ها یکی 
و  )فرهمند   می شود     برشمرد ه  حفاظت  فرآیند   اساسی  گام های  از 

د یگران، ۱۳۹0، 5۸(.
د ر ميان تحقيقات متعد د ی که پيرامون مفهوم ارزش به انجام 
تا   2002 سال  د ر  آمریکا  د ر  گتی  مؤسسه  پژوهش   است،  رسيد ه 
اغلب  مأخذ  ارزش ها،  مورد   د ر  بحث  و  گونه شناسی  برای  مد تی 
پژوهش ها قرار گرفت و همچنان نيز بيشترین ارجاع را د ارد . ميسون 
د ر مقاله ای د ر این پژوهش تالش کرد ه تا گونه شناسی جد ید ی از 
ارزش ها را ارائه د هد . البته خود  او پيش از ورود  به موضوع متذکر 
نيست  مانع  و  عنوان جامع  هيچ  به  گونه شناسی  »این  که  می شود  
 Mason,(   »به عنوان زمينه ای برای بحث ارائه شد ه است و صرفاًً 
فرهنگی  ارزش های  کلی  د سته ی  د و  د ر  را  ارزش ها  او   .)2002
-اجتماعی که به طور سنتی د ر مرکز مباحث حفاظت قرار د ارند ، و 
»ارزش های اقتصاد ی« که د ر د و د هه اخير بسيار مورد  توجه قرار 
گرفته، قرار می د هد . الزم به ذکر است که این د سته بند ی به د و گونه 

اصلی  د ليل  همواره  »ارزش  همکارانش  و  د التوره  اعتقاد   به 
حفاظت توسط جوامع بود ه است«   )de la Torre et al., 2002, 3(؛ 
به بيان د یگر حفاظت به عنوان فعاليتی برای حفظ و بيان ارزش ها 
د ر نظر گرفته می شود    )Richmond & Bracker, 2009(. »معنا و 
ارزشی که به ميراث الحاق شد ه، د ليل محکمی برای حفاظت است«   
)Pye، 2001, 57( و جوامع سعی می کنند  اشيایی را که برای افراد  
 Caple, 2009, 25;( کنند     حفظ  هست  ارزش  د ارای  جامعه  آن 
تا  د ر حفاظت  ارزش  موضوع  اهميت   .)Appelbaum, 2007, 86
بد ان پایه است که رویکرد  حفاظت ارزش مبنا برای تأکيد  بيشتر بر 
این امر د ر فرآیند  مد یریت ميراث طرح گرد ید ه است. این رویکرد  
باستان شناسی و  از جمله  د ر د ر شاخه های متنوع ميراث فرهنگی 
 Munoz Vinas, 2005; Appelbaum, 2007;( تاریخی    اشيای 
مد رن  هنر   )Cane, 2009; Russell and Winkworth, 2010
Teu-( سایت های باستانی ،)Schädler-Saub & Weyer, 2010(

 ،)tonico & Palumbo, 2002; Australia ICOMOS, 2013
 Clark, 2001; Feilden, 2003; Orbaşlı,( تاریخی    بناهای 
 Mason,( روستایی   و  شهری  منظر  و   )2008; Stubbs, 2009
 2006; English Heritage, 2008; Stephenson, 2008;
Worthing & Bond, 2008( مورد  استفاد ه قرار می گيرد  و ریشه ی 

.)Australia ICOMOS, 1979(    آن به منشور بورا بازمی گرد د
به طور کلی می توان اذعان د اشت که امروز حفظ ارزش ها شرط 
 Hazen, 2009,( است    حفاظتی  فعاليت های  تمام  موفقيت  اصلی 
سطح  د ر  ارزش  زمينه  د ر  گسترد ه ای  مطالعات  اگرچه   .)169
 Mason, 2002; Jokilehto, 2006; Feilden, 2003;(   بين الملی
Frey, 1997; Kerr, 2000( به انجام رسيد ه است که د ر پيشبرد  
این مفهوم نقش مهمی ایفا کرد ه اند ، با این حال اغلب آنها به مفاهيم 
به  را  آن  کم تر  و  د ارند   تکيه  باستان شناسی  و  هنر  تاریخ  تاریخی، 
 Mason, 2002,( می نمایند     تبيين  رشته ای  بين  مفهومی  عنوان 
5(. اگرچه د ر د اخل ایران نيز تحقيقاتی صورت گرفته است )حجت، 
۱۳۸0؛ مرد می و محمد مراد ی، ۱۳۸7، شيروانی و همکاران، ۱۳۹5، 
ایوبی و نيک زاد ، ۱۳۹6، حناچی  نژاد ابراهيمی و همکاران، ۱۳۹2، 
اما د ر موضوع ارزش د ر فرآیند  تغيير کاربری  و همکاران، ۱۳۹6( 
بناهای تاریخی و سنجش ميزان موفقيت اقد امات د ر حفظ و ارتقا 
ارزش ها، ضعف نظری همچنان مشهود  است. تا آن جا که به د ليل 
ضعف د ر بازشناخت ارزش های بنا د ر فرآیند  تغيير کاربری بناهای 
تاریخی، گاه ارزش قد مت وزن زیاد ی را به خود  اختصاص می د هد   
و باعث می شود  که برخی د یگر از ارزش ها د ر سایه آن فرو گذاشته 
می شود . بر این اساس، مقاله حاضر د ر پی توسعه چارچوبی نظری 
د ر راستای بازشناخت ارزش های یک بنا از نقطه نظر معماری د اخلی 
می باشد  به گونه ای که هم د ر فرآیند  بازطراحی قابليت کاربرد  د اشته 
باشد  و هم د ر سنجش ميزان موفقيت بازطراحی های صورت گرفته 

از زاویه حفظ و ارتقای ارزش ها کارکرد ی باشد .
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مستقل و متفاوت از ارزش ها اشاره نمی کند ؛ بلکه فرهنگ و اقتصاد  
به عنوان د و د ریچه برای نگاه و د رك موضوع و کارکرد ن روی طيف 
گسترد ه ارزش های ميراث می باشد . او ارزش های فرهنگی-  اجتماعی 
را شامل ارزش تاریخی، ارزش فرهنگی یا نماد ین، ارزش اجتماعی، 
ارزش معنوی و مذهبی و ارزش زیبایی می د اند . همچنين ارزش های 
بازار و ارزش های غيرقابل خرید  و فروش را به عنوان انواع ارزش های 

اقتصاد ی معرفی می کند . 
پس از ميسون، فيلد ن هم د سته بند ی جامعی از ارزش های موجود  
هيجانی:  ارزش های  »اول:  است:  نمود ه  ارائه  تاریخی  بناهای  د ر 
الف( حيرت انگيز، ب( هویتی، ج( پيوستگی و د ( معنوی و نماد ین؛ 
تاریخی،  ب(  اسناد ی،  الف(  تربيتی:  و  فرهنگی  ارزش های  د وم: 
نماد ی،  و  زیبایی شناختی  ج(  کميابی،  قد مت،  باستان شناسی،  پ( 
و  علمی  و(  و  منظر  بوم شناختی،  شهری،  قضایی  ه(  معماری،  د ( 
تکنولوژی؛ سوم: ارزش های کاربرد ی: الف( کارکرد ی، ب( اقتصاد ی، 
 Feilden, 2003,(   »قومی و سياسی )ج( اجتماعی، د ( آموزشی و ه
می توان  ارزش ها  گونه شناسی  برای  متأخر  تالش های  د یگر  از   .)6
به پژوهش هارالد  فرد هيم و مانال خالف اشاره کرد ، که البته خود  
ارزش  اهميت  چرایِی  چهارگانه  جنبه های  عنوان  به  را  آن  مؤلفان 

)Fredheim & Khalaf, 2016(   : معرفی می کنند
می کند .  اشاره  ارتباط  یا  اتصال  نوعی  به  جنبه  این  وابستگی: 
این ارتباطات می تواند  با مرد م، حواد ث، مکان ها، شيوه ها، سنت ها، 

د استان ها، اشياء و غيره باشد ؛
حسی: د ر این جنبه، ارزش ها به عنوان منبع لذت گرایی اد راك 
می شوند . این واژه به زیبایی شناسی که برخی د یگر از مؤلفان استفاد ه 
کرد ه اند ، نزد یک است؛ البته خاطرنشان می کنند  که زببایی ها تنها به 

موارد  بصری محد ود  نمی شوند ؛
مد رک: این جنبه شامل موارد ی است که شواهد ی را برای انجام 
ارائه می د هد . الزم به ذکر است که  یا غيررسمی  تحقيقات رسمی 
این د سته مشابه د سته علمی که د ر گونه شناسی ها عنوان می شود  
نيست؛ زیرا شواهد  و مد ارك صرفاًً توسط علوم استفاد ه نمی شوند . 

ایشان موارد ی را که به طور سنتی هميشه د ر د سته زیبایی شناسی 
طبقه بند ی می شد ه د ر حالی که برانگيزانند ه حس مخاطب نبود ه و 

صرفاً ارزش تاریخی د اشته را د ر این جنبه می گنجاند ؛ و
عملکرد ی: به کاربرد  اشاره د ارد  که باید  توجه د اشت، این جنبه 
صرفاًً باعث نمی شود ، عنصری به عنوان ميراث شناخته شود . با این 
وجود ، از تخریب و یا زباله انگاشتن ميراثی که هنوز د ر حال استفاد ه 

.)Thompson, 1979(    است، جلوگيری می کند
معماری  بازطراحی  فرآیند   د ر  ارزش  مفهوم  اهميت  به  نظر  با 
د اخلی استفاد ه مجد د  و تغيير کاربری بناهای تاریخی و نيز سنجش 
از  برخی   ۱ جد ول  د ر  رسيد ه،  انجام  به  طرح های  موفقيت  ميزان 
نظریه ها و اسناد  اصلی که می تواند  د ر راستای هد ف مقاله که ارائه 
چارچوبی نظری ارزش های بنا د ر مقياس معماری د اخلی است، ارائه 

می گرد د .
پرد اخته اند ،  ارزش ها  به گونه شناسی  منابع مختلفی که  بررسی 
نشان می د هد  که از یک سو، د ر برخی موارد  برای گونه های مختلف 
ارزشی عناوینی بد ون ذکر توضيحات تکميلی، اتخاذ گرد ید ه است. 
است.  شد ه  مختلف  د سته های  بين  همپوشانی هایی  باعث  امر  این 
انجام شد ه، هنوز د سته بند ی  از د یگر سو، عليرغم همه تالش های 
کاملی که بتواند  همه ارزش ها را د ربرگيرد ، ارائه نشد ه است؛ برخی 
ارزش ها،  د سته بند ی  تنوع  و  »گسترد گی  که  اعتقاد ند   این  بر  نيز 
بيانگر این است که اساساً هر تالشی برای ارائه یک د سته بند ی جامع 
و مانع، شکست می خورد «   )Rudolff, 2006, 60(. ضعف نظری 
د یگری که از این مد اقه، آشکار گرد ید ، فقد ان یک د سته بند ی است 
که بتواند  با د ر نظر گرفتن عناصر تشکيل د هند ه فضای د اخلی، برای 
همه متخصصين استفاد ه مجد د  از بنا از جمله معماران د اخلی قابل 
فهم و کاربرد  باشد . از این رو، این مقاله د ر اد امه بی آن  که مد عی 
ارزش های مقياس  باشد ، تالش می کند  که  ارائه د سته بند ی  جامع 
بازطراحی و  بنا،  بازشناخت  برای  به گونه ای که  را  معماری د اخلی 

ارزیابی آن خوانا باشد ، ارائه نماید .

توســعه چارچــوب مفهومــی ارزش د ر بازطراحــی معمــاری د اخلی 
اســتفاد ه مجد د  منطبــق بناهای واجــد  ارزش؛ نمونه مورد ی: زند ان 

قصر به عنوان باغ موزه

4. چارچوب نظری بازشناخت ارزش د ر فرآیند  طراحی 
معماری د اخلی استفاد ه مجد د 

هر کد ام از د سته بند ی هایی که د ر مرور اد بيات اشاره شد ، تحت 
مثال  طور  به  است.  خاص  هد فی  یا  و  نظری  چارچوب  یک  تأثير 
ميراث انگليس از د ید  استفاد ه کنند ه، به یک گونه شناسی رسيد ه 
است و ميسون از د ید گاه د ستگاه یا مأخذ تصميم گير به د سته بند ی 
خود  رسيد ه است. به طور کلی شيوه هایی که ذی نفعان مختلف، به 
Pear-(    تارزش ها نگاه می کنند  به شکل قابل توجهی متفاوت اس

son & Sullivan, 1995, 308-309; Stephenson, 2008(. به 
به  مختلف،  مؤلفين  د سته بند ی  بين  عمد ه  تفاوت های  د یگر،  بيان 
د ليل چارچوب های مفهومی و روش های مختلفی است، که هر کد ام 

استفاد ه کرد ه اند .
همه  موجود ،  د سته بند ی های  د ر  تفاوت هایی  وجود   عليرغم 

آنها با هم همپوشانی های بسياری نيز د ارند . اگر کسی بخواهد  د ر 
یک گراف همه این انواع ارزش ها را د ر ارتباط با یکد یگر مکان یابی 
 )۱۹۹7( فری    مثل  آنها  متفاوت ترین  از  مورد   د و  بين  حتی  کند ، 
اقتصاد ی نشأت می گيرد  و ریگل    از مفاهيم  که د ستگاه نظری اش 
د ارد . هر  تاریخ هنر می آید ، همپوشانی هایی وجود   از  که   )۱۹0۳(
د سته بند ی به طور ضمنی برخی از انواع ارزش ها را خالصه می کند  
و برخی د یگر را شاخص می کند . د ر واقع حذف یکی، مفهوم د یگری 
را گسترد ه تر می کند  که مورد  حذف شد ه را هم د ر خود  جای د هد . 
به طور مثال د ر منشور بورا، ارزش های اقتصاد ی بيان نشد ه، با این 
استد الل که این ارزش مشتق از ارزش های فرهنگی و تاریخی است 
و لذا د ر وهله اول برشمرد ه نشد ه اند . ميسون د ر هنگام د سته بند ی 
ارزش ها هنگامی که د سته ای را تاریخی و د سته ای د یگر فرهنگی 
ميراثی  ند ارد   امکان  د اشت  توجه  باید   که  می کند   اشاره  می نامد ، 
فاقد  ارزش فرهنگی باشد  و لذا این د سته بند ی ها تنها برای تأکيد  
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یا د ر د سته  بر یک ویژگی است )Mason,     2002, 11(؛ و  بيشتر 
فرهنگی- اجتماعی، کيفيتی که تحت عنوان معنوی- مذهبی تعریف 
شد ه است، می تواند  به واسطه ی تاریخ نسل هایی که د ر اینجا عباد ت 
کرد ه اند  و نقشی که کليسا د ر توسعه جامعه اطرافش د اشته است، 
به عنوان ارزش تاریخی نيز تعریف شود ؛ و یا به د ليل طراحی خاص 
بنا و مبلمان ویژه آن، به عنوان ارزش هنری؛ یا ارزش اجتماعی به 
اعياد  و جشن ها.  مانند   از آن د ر مراسم غيرمذهبی  استفاد ه  د ليل 
است  مهم  نزد یک هستند ،  هم  به  استفاد ه ها خيلی  این  که  زمانی 

به  چون  بشوند .  شناخته  و  د رك  متفاوت  ارزش های  عنوان  به  که 
شيوه های مختلف مفهوم سازی می شوند  و متخصصين و نيز نهاد ها 
و د ستگاه های متفاوتی مرجع تصميم گيری های مد یریتی و حفاظتی 

د ر آن زمينه هستند .
امکان تفکيک  انجام شد ه، د ر عمل  بررسی های  اگرچه مبتنی بر 
به  د سته بند ی  برای  تالش  این رو،  از  ند ارد ؛  وجود   ارزش ها  کامل 
عناوین مختلف، با مرزهای مشخص و متمایزکنند ه، منتفی است. با 
این حال، طراح نياز د ارد  تا حد  امکان از همپوشانی ارزش ها کاسته 

سند/ 
 نظرصاحب

 بندیدسته سالمنبع/ 

 قدمت، تاریخی، یادبود، استفاده، تازگی  (Riegl, 1903) ریگل
 شناسی، تاریخی، علمی، اجتماعیزیبایی (ICOMOS, 1979) ایکوموس استرالیا

 اطالعاتی نمادین،/iشناسی، وابستگیاقتصادی، زیبایی (Lipe, 1984) الیپ

 (Darvill, 1995) دارویل
 استفاده

های علمی، هنرهای خالق، آموزش، خلق شناسی، پژوهشهای باستانپژوهش
، همبستگی اجتماعی و iiدوباره و توریسم، بازنمایی نمادین، مشروعیت اقدام

 و اقتصادی. همگرایی، دستاوردهای پولی
 iiiثبات، رازآلودگی و معما انتخاب
 هویت فرهنگی، پایداری در برابر تغییر وجودی

 هنری، تاریخی، اجتماعی، علمی (ICOMOS, 1994) منشور نارا

 (Carver, 1996) کارور
 سرمایه/امالک، تولید، تجاری، مسکونی بازار

 سبک محلی ،iiسرگرمی، سیاسی، اقلیت/محرومین/نسل بعد جامعه
 محیطی، باستانی انسانی

 ، اعتبار، آموزشیiپولی، انتخاب، وجود، ارث (Frey, 1997) فری

 ,Burra Charter) منشور بورا
1997) 

 شناسی، تاریخی، علمیزیبایی
 های فرهنگیمعنوی، سیاسی، ملی، سایر ارزش اجتماعی

 ,Ashley-Smith) اسمیت-اشلی
 اطالعاتی، فرهنگی، احساسی، وجودیاقتصادی،  (1999

 تاریخی، هنری، علمی، فرهنگی، شرایط، اقتصادی (Pye, 2001) پای
 شناسی، معنوی، اجتماعی، تاریخی، نمادین، اصالتزیبایی (Throsby, 2001) تروسبی
 علمی هایتاریخی، ارزش هایاحساسی، ارزش یهاارزش (1380)حجت،  حجت

 (Mason, 2002) میسون
 شناسانهتاریخی، فرهنگی/نمادین، اجتماعی، معنوی/مذهبی، زیبایی فرهنگی -اجتماعی
 ، وجودی، انتخاب، ارثبازار اقتصادی

 (Feilden, 2003) فیلدن

 معنوی و نمادینحیرت انگیز، هویتی، پیوستگی،  )هیجانی( های احساسیارزش

 تربیتی -های فرهنگیارزش
شناختی و نمادی، زیباییشناسی، قدمت، کمیابی، اسنادی، تاریخی، باستان

 علمی و تکنولوژیشناختی، منظر، ضایی شهری، بومقمعماری، 
 قومی و سیاسی صادی، اجتماعی، آموزشی،اقت کارکردی، های کاربردیارزش

 ,Appelbaum) اپلبوام
 تحقیقاتی، آموزشی، قدمت، تازگی، سانتی مانتال، پولی، وابسته، یادبودی، ندرتشناسی، تاریخی، استفاده، هنر، زیبایی (2007

 English) میراث انگلستان
Heritage, 2008) شناسانه، جمعیمدرک، تاریخی، زیبایی 

 )Orbaşlı, 2008( ارباسلی
تمایز محلی، سیاسی، ، فرهنگی، اقتصادی، آموزشی، احساسی، تاریخی، منظر، نادر بودن، معماری، هنریقدمت و 

 اجتماعی، نمادین، فنی، منظرشهری دانش،/پژوهش /عمومی، مذهبی و معنوی، علمی
 ، هنری، نمونه، ناملموس، استفادهiiجهانی، وابسته، کنجکاوی (Stubbs, 2009) استوبس

 ,Gómez Robles) گرومز رابلز
2010) 

 شناسی، معماری، تاریخی، نمادینهای ساخت، عملکردی، زیباییارزش ای،، سازهشناسانهگونه

 (Szmelter, 2010) اسملتر
 ، ندرت، اداریهویت، جنبش، هنری/ فنی، مدارک فرهنگی

 اجتماعی معاصر -اقتصادی
، آگاهی، عملکرد/ مفید، آموزشی/گردشگری، اجتماعی/اقتصادی/ منابع

 رژیمسیاسی/
 

 ایکوموس نیوزلند
(ICOMOS New 
Zealand, 2010) 

معنوی، نمادین، شناسی، معماری، یادبود، عملکردی، تاریخی، منظر، یادمانی، علمی، اجتماعی، شناسی، باستانزیبایی
 تکنولوژیکی، سنتی

 ,Lertcharnrit) یتنرلرتچار
 تفریحی /اطالعاتی، آموزشی، نمادین، اقتصادی، فراغتی (2010

و  هارالد فردهیم
 مانال خالف

)Fredheim & 
Khalaf, 2016( وابستگی، حسی، مدرک، عملکردی 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           

جد ول 1- د سته بند ی ارزش از د ید گاه اسناد  بین المللی و صاحب نظران.
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شود  و قد ری د قيق تر شوند ؛ بد ین معنی که به موارد  مشخص تری 
را می یابد  که  این مجال  د اخلی  معمار  ترتيب  این  به  کنند .  اشاره 
بر حسب ضرورت د ر یک پروژه بر روی یک ارزش تأکيد  بيشتری 
نماید  و به تبع آن، فرصت بروز بيشتر آن را د ر یکی از عناصر تشکيل 
د هند ه معماری د اخلی به عنوان اید ه اصلی طراحی فراهم سازد . این 
امر به معماران د اخلی این امکان را می د هد  که با اشراف و آگاهی 

بيشتری به مد اخله و طراحی د ر بناهای واجد  ارزش بپرد ازند .
نيست،  ارزش  از  گونه شناسی جد ید ی  ارائه  د نبال  پژوهش  این 
زبان  به  را  آنها  موجود ،  گونه شناسی  بازتعریف  با  می کوشد   بلکه 
معماری نزد یک  کند  تا خوانش آن برای معماران د اخلی د ر بناهای 
ارتباط  از  ارزش ها  ارائه  زبان  اگر  چون  گرد د .  تسهيل  ارزش  واجد  
برقرار کرد ن با ذی نفعان حفاظت ناتوان باشد ، نمی توان انتظار د اشت 
 Fredheim(    که تصميم های اتخاذ شد ه، اصولی و نتيجه بخش باشد
Khalaf, 2016 &(. بر این اساس د ر این مقاله، گونه شناسی ارزش 

به این گونه ارائه می شود :
قد مت: ارزش قد مت با گذشت زمان د ر یک بنا پد ید ار می شود  

و هر چه سن یک بنا بيشتر باشد ، این ارزش نيز افزایش می یابد ؛ 
وانمود   را  د یگری  که چيز  است  نشانه چيزی  یا  نماد   نماد ین: 
بنا بطور خاص  این  می کند    )ميونز ویناس، ۱۳۸۸،   52(. زمانی که 

معانی و مفاهيمی را یاد آور می شود ، واجد  ارزش نماد ین است؛
بنا  د ر طول حيات  روایت هایی  به  ارزش  این  روایت-  روید اد : 
اشاره د ارد  که یا حاصل د وره های مختلف د ر تد اوم حيات آن است 

یا خاطراتی را یاد آور می شود  و یا به واقعه ای خاص اشاره می کند ؛
معنوی-  مذهبی: این ارزش به فضاها یا آثاری اطالق می شود  
که به د الیل مذهبی یا اعتقاد ی، مورد  احترام و یا مقد س بود ه یا 

هستند . 
زیبایی: مفهوم زیبایی قابل تعریف نيست، اما به طور فطری قابل 

د رك است؛ اگرچه این ارزش مفهوم گسترد ه ای را د ر بر می گيرد  
ولی غالباً زیبایی های بصری، تزئينات و... مد نظر است؛

به  که  معماری  ارزش های  از  بخشی  فضایی:  ویژگی های 
تناسبات، مقياس، د یاگرام فضایی و اتمسفر فضا مربوط می شود ؛

فعالیت- کارکرد : این ارزش به کارکرد  ویژه فضا و یا نوع خاصی 
از فعاليت که زمانی د ر آن فضا جاری بود ه است، اطالق می گرد د ؛ 

د ر  شد ه  ذکر  ارزش های  از  یک  هر  که  زمانی  سند - مد رک: 
شاهد   یک  عنوان  به  بتواند   که  باشد   مهم  شد ه  پایه  بد ان  تا  باال، 
تاریخی از یک واقعه، د ستاورد ، یا نگرش به آن رجوع کرد ، به عنوان 
ارزش سند -مد رك برشمرد ه می شود ؛ این د سته ارزش علمی را د ر 

برمی گيرد .
ناملموس تقسيم  و  به د و د سته ملموس  بنا  ارزش های  اگر چه 
بنا  اجزای  د ر  ارزش  بروز  محل  نوعی  به  وسيله  بد ین  و  می گرد ند  
مشخص می گرد د ، اما معمار د اخلی برای تصميم گيری نياز به تد قيق 
برای  د ارد .  د اخلی  معماری  عناصر  د ر  ارزش ها  تجلی  محل  بيشتر 
تحقق این هد ف، عناصر معماری د اخلی مبتنی بر نگاه اد وارد  هال     
)هال، ۱۳۹۳( به سه د سته فضای ثابت، نيمه ثابت و متغير تقسيم 
می گرد د . د ر این مقاله، برای تد قيق چارچوب نظری عناصر فضای 
ثابت به بد نه، مصالح و تکنيک های ساخت و جزئيات، و عناصر فضای 
نيمه ثابت به د ر و پنجره و بازشو، اجزای نصب شد ه     )مانند  ساعت، 
پرد ه، اد وات نورپرد ازی، تابلو،...(، تزیينات و آثار روی بد نه ها، مبلمان 
و لوازم تقسيم می شوند . عالوه بر این، فضای متغير را فعاليت ها و 
روابط انسانی مربوط به فعاليت های جاری د ر فضا )عينی فر، ۱۳۸2(، 
تشکيل می د هند . د ر توضيح بيشتر فضای متغيير الزم به ذکر است 
خالصه  سطوح  و  مصالح  د ر  تنها  فضا  یک  فرهنگی  خاطرات  که 
افراد  و روید اد های یک فضا خاطرات  تاریخ زند گی  نمی شود ، بلکه 

 .)Klingenberge, 2012(  آن را می سازند
از برهم کنش گونه شناسی ارائه شد ه از ارزش ها د ر این مقاله و 
نيز د سته بند ی عناصر معماری د اخلی، چارچوب نظری بازشناخت 
د ر  بناها  استفاد ه مجد د   د اخلی  فرآیند  طراحی معماری  د ر  ارزش 
)تصویر  ۱( ارائه می گرد د . الزم به ذکر است که این چارچوب نظری 
بازطراحی  سنجش  د ر  بنا،  یک  ارزش های  بازشناخت  برای  عالوه 

صورت گرفته نيز قابليت کاربرد  د ارد .
نکته د یگری که د ر مورد  این چارچوب پيشنهاد ی نياز به ذکر 
د ارد  آن است که ارزش اقتصاد ی د ر چارچوب گنجاند ه نشد ه است. 
د ليل این امر وجود  اختالف نظر ميان صاحب نظران مختلف د ر مورد  
مفهوم ارزش اقتصاد ی است که پيش از این اشاره گرد ید ؛ از جمله 
است  قوی ای  نيروی  اقتصاد ی،  ارزش های  نظرگرفتن  »د ر  که  این 
که ميراث و حفاظت را تحت تأثير قرار می د هد ، د ر حالی که کاماًلً 
از سوی  د ارد .  قرار  مفهوم سنتی  د ر  مباحث حفاظت  د ایره  بيرون 
چالش  فرهنگی،  ارزش های  با  اقتصاد ی  ارزش های  اختالط  د یگر 
مقایسه  د ر   .)Mason, 2002, 5( است«    آورد ه  پد ید   را  خاصی 
مواجهه حفاظت گران و کارشناسان اقتصاد ی هنر، جالب توجه است 
که نه تنها آنها توصيف و اند ازه گيری متفاوتی نسبت به ارزش های 
ميراث فرهنگی د ارند ، بلکه معنایی که هرکد ام از آنها از واژه ارزش 
 Mason, 2002; Fredheim( استنباط می کنند ، هم متفاوت است

تصویر 1- چارچوب نظری پیشنهاد ی بازشناخت ارزش د ر
طراحی معماری د اخلی تغییر کاربری بناهای واجد  ارزش.

توســعه چارچــوب مفهومــی ارزش د ر بازطراحــی معمــاری د اخلی 
اســتفاد ه مجد د  منطبــق بناهای واجــد  ارزش؛ نمونه مورد ی: زند ان 

قصر به عنوان باغ موزه
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Khalaf, 2016; Maeer, 2014 &( با جمع بند ی منابع مختلف به 
طور خالصه می توان استنباط کرد  که طبق نظر اقتصاد د انان ارزش 
از طریق تعامل با ميراث حاصل می شود ، همان گونه که سود مند ی 
حفاظت گران  اغلب  که  حالی  د ر  ميراث؛  از  استفاد ه  واسطه ی  به 
معتقد ند  ميراث حتی د ر حالتی که استفاد ه ای از آن نمی شود  نيز 
 Carman, 1995; Mason, 2002; Fredheim( د ارای ارزش است
Khalaf, 2016 &(. نگنجاند ن ارزش اقتصاد ی د ر چارچوب ارائه 
شد ه، به معنای کم اهميت بود ن آن نمی باشد  بلکه نگارند گان بر 
این باورند  که ارزش اقتصاد ی زمانی که از منظر اقتصاد  به موضوع 
نظری  چارچوب  و  می یابد   بحث  موضوعيت  شود ،  نگریسته  ميراث 

متفاوتی می طلبد .
اقد امات  ارزیابی  منظور  به  پيشنهاد ی  نظری  چارچوب  اد امه  د ر 
کاربری  تغيير  د ر  د اخلی  معماری  طراحی  فرآیند   د ر  شد ه  انجام 

زند ان قصر به باغ موزه مورد  استفاد ه قرار می گيرد .

5. نمونه مورد ی: تغییر کاربری زند ان قصر به باغ موزه
5. 1. معرفی

زند ان قصر واقع د ر خيابان شریعتی کنونی د ر تهران، به عنوان 
اولين زند ان مد ني و مد رن کشور د ر زمان رضاشاه د ر محل بخشي از 
باغ قصر فتحعلي شاهي ساخته شد . د ر زیرزمين قصر قجر د ر د وران 
قاجار، سياهچال هایی وجود  د اشته است که د ر آن ها، زند انيان ویژه 
او نقشه  نيکوالی مارکوف است.  محبوس می شد ه اند . معمار زند ان 
زند ان را از روي نقشه اي که د ر کنگره بين المللی اصالح مجرمين و 
محبس ها سال ۱۹25 د ر لند ن د ر اختيارش قرار د اد ه شد ه بود  و 
با تغييراتي که وضعيت آب و هوا و کيفيات د یگر ایجاب مي نمود ، 
تهيه کرد . زند ان د ر ابتد ا ۱۹2 اتاق و گنجایش ۸00 زند اني را د اشت 
بخش هایی  الحاق  با  و  آمد   وجود   به  آن  د ر  تغييراتی  مرور  به  اما 
زند انيان  بخش  د وم  د وران    پهلوی  د ر  )تصویر     ۴(.  یافت     گسترش 
سياسی با مصالح بتنی د ر سایت مجموعه و به فاصله کمی از زند ان 
اصلی ساخته شد  و عملکرد هایی مرتبط با زند ان، از جمله: بهد اری، 
انفراد ی،  سلول های  کفاشی،  کارگاه  مد رسه،  نانوایی،  آسایشگاه، 
د ارالمجانين، زورخانه، مسجد ، کارگاه قالی بافی، کارگاه آهنگری، به 
امرا و مظهری، ۱۳۹2،  مجموعه اضافه شد . )عباد ی، ۱۳۸7، نصر، 

)Sadeghi, 2013 و Sadeghi, 2008
زند ان  این  د ر د هه چهل،  اوین  زند ان  زمان ساخت  تا  و  بعد ها 
تنها زند ان پایتخت بود . پس از انقالب اسالمی، محل حبس زند انيان 
این زند ان تعطيل و شهرد اری  غيرسياسی گرد ید . د ر سال ۱۳۸۳ 
شروع به تخریب بخش هایی از آن نمود  که با پيگيری کانون زند انيان 
سياسی قبل از انقالب و ثبت زند ان د ر ليست ميراث ملی، از تخریب 
آن جلوگيری به عمل آمد . پس از آن به وسيله شهرد اری به باغ موزه 
قصر تبد یل و د ر تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۱ افتتاح گرد ید    )شکل های 
معاصر  تاریخ  د وره  به چهار  موزه  باغ  اصلی  راهروی  تا ۴( چهار   2
ایران شامل قاجار، پهلوی اول، پهلوی د وم و رخد اد های سياسی که 
انقالب اسالمی شد ، اختصاص د اد ه شد ه است. همچنين  به  منجر 
بخش هایی از مجموعه به موزه زند ان و موزه تاریخ انقالب اسالمی 

چون  موارد ی  به  قاجار  بخش  د ر  است.  شد ه  د اد ه  کاربری  تغيير 
هواپيما،  پروازهای  اولين  قنات،  ایرانی،  باغ  قجر،  قصر  ویژگی های 
به  مربوط  فضاهای  د ر  است.  شد ه  اشاره  ایران  به  عکاسی  ورود  
د وره های بعد ی هم حواد ث مهم تاریخی-  اجتماعی از جمله شرایط 
ایجاد  زند ان قصر و نقشه های اوليه و ویژگی های معماری مارکوف، تا 
وقایع مشروطه و زند انيان مشهور و آثار مربوط به آنها تا زمان انقالب 

اسالمی نمایش د اد ه شد ه است. 
یکی از د الیل شهرت این زند ان، افراد  سرشناسی است که د ر آن 
محبوس بود ه اند . نخستين زند انی این زند ان سرتيپ محمد  د رگاهي 
رئيس نظميه وقت بود ه است که د ر روز افتتاحيه زند ان خود  ميزبان 
شاه و مد عوین بود ه است؛ وي د و روز پس از افتتاح زند ان قصر، از 
کار برکنار و زند اني شد . بعد ها حبس بسياري از چهره هاي مشهور 
صفوی،  نواب  آزاد ي خواهانه  مبارزات  طول  د ر  فرهنگی  و  سياسي 
بزرگ  عرب،  لورنس  شاملو،  احمد   طالقانی،  آیت اله  عراقی،  شهيد  
و... د ر  یزد ی،  ثالث، نجف د ریابند ری، فرخی  اخوان  علوی، مهد ی 

زند ان قصر رخ د اد ه است.۱ 
د ر باغ موزه قصر سعی شد ه است تا د ر کنار بيان نوشتاری، با 
طراحی ویژه چيد مان ذهن مخاطب را با موضوع د رگير شود ؛ مثاًل 
د ر غرفه راد یو ضمن به نمایش گذاشتن راد یوهایی بسيار قد یمی، 
فضای یک استود یو با ميز تنظيم صد ا و پنجره ی شيشه ای، بازسازی 
د اشته،  امکان  که  موزه  باغ  از  د ر بخش هایی  است. همچنين  شد ه 
طراحی به صورت تعاملی انجام گرفته است؛ برای نمونه کنار معرفی 
با آن نيز بيان شد ه و مخاطبين  د ستگاه تلگراف، شيوه کار کرد ن 
می توانند  تلگراف زد ن را امتحان کنند ؛ یا د ر موزه اسناد ، گوشی های 
تلفن قد یمی از سقف آویزان شد ه و با قرار د اد ن آن نزد یک گوش، 

فایل صوتی از مظفرالد ین شاه شنيد ه می شود .

5. 2. روش تحقیق و گرد آوری اطالعات
برای جمع آوری اطالعات د رباره زند ان قصر از مطالعات کتابخانه ای، 
بازید های مکرر، مشاهد ه، عکسبرد اری، یاد د اشت برد اری، و مصاحبه 
با تيم بازطراحی شامل معمار، مرمتگر، و معمار د اخلی استفاد ه شد . 
همچنين با 6  نفر از متخصصين سه حوزه معماری، معماری د اخلی، 
و حفاظت و نيز ۴ نفر از افراد ی که سابقه حبس د ر زند ان د ر د وران 
از  یکی  شد .  انجام  نيمه ساختاریافته  مصاحبه  د اشته اند ،  را  پهلوی 
محد ود یت هایی که انجام این تحقيق د ر این مرحله با آن روبرو بود  
زند ان د ر  این  د ر  بود  که سابقه حبس  افراد ی  پيد ا کرد ن  سختی 
د وران پهلوی را د اشته اند  و نيز رغبت ند اشتن آنها به همکاری جهت 
مصاحبه بود . خصوصيات افراد  نمونه د ر جد ول 2 خالصه شد ه است. 

فرآیند   د ر  ارزش  منظر  از  قصر  زند ان  موزه  باغ  تحلیل   .6
بازطراحی معماری د اخلی 

موزه  باغ  بازطراحی  فرآیند   د ر  ارزش  بررسی  برای  اول  گام  د ر 
زند ان قصر به تحليل کيفی د اد ه های به د ست آمد ه از بررسی های 
شد .  پرد اخته  نگارند گان  شخصی  یاد د اشت برد اری های  و  ميد انی 
د ر گام د وم تجزیه وتحليل مصاحبه ها صورت پذیرفت. برای تنظيم 
و  د اد ه ها  تلخيص   )۱ شامل  فعاليت  سه  از  د اد ه ها  این  تحليل  و 
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کد گذاری مبتنی بر چارچوب پيشنهاد ی ارزش، 2( نمایش د اد ه ها، 
و ۳( نتيجه گيری استفاد ه گرد ید . الزم به ذکر است حوزه بررسی 
این مقاله محد ود  به معماری  د اخلی می گرد د  و به موارد ی که د ر 
طراحی منظر مورد  اشاره قرارگرفته،   )که به د ليل غنای قصر قجر د ر 
زمينه ی ارزش های منظر، موارد  حائز اهميتی هم هست( پرد اخته 
»آب  خنک خورد ن«  اصطالح  به  می توان  نمونه  برای  است.  نشد ه 
و  مبارك آباد   قنات  مظهر  کرد :  اشاره  قصر  زند ان  با  آن  نسبت  و 
مخلص آباد  جلوی قصر قجر و سپس زند ان بود ه است که آبی بسيار 
خنک و گوارا د اشته است؛ به د ليل وجود  این قنات ها، پس از تبد یل 
این قصر به زند ان، به تد ریج اصطالح »آب خنک خورد ن« به کسی 
که زند ان می رفته اطالق گرد ید  و د ر فرهنگ عاميانه رواج یافت. این 
مثال نشان از آن د ارد  که همه ارزش های یک بنا د ر مقياس معماری 

د اخلی قابليت بروز ند ارند .
از  فارغ  اثر  این  بازطراحی  تحليل  د ر  که  نکاتی  اولين  از  یکی 
معمار  به  اشاره  ميزان  که  است  این  است  ذکر  قابل  آن  کاربری 
به عنوان معماری که ویژگی های معماری و جزئيات  اثر، مارکوف، 
ساخت آثارش د ر تاریخ معماری معاصر ایران حائز اهميت است، کم 
بسند ه  تابلو  د ر چند   نکته  این  مکتوب  بيان  به  می نماید ؛ طراحان 
اسالمی  انقالب  از  پيش  که  افراد ی  با  مصاحبه ها  بررسی  کرد ه اند . 
را د ربرد اشت.  نکات جالب توجهی  بود ه اند   زند ان محبوس  این  د ر 
سلول ها  د رون  امکانات  سلول ها،  د ر  روزمره  زند گی  به  آنها  عموم 
و روابط اجتماعی بين زند انيان با هم و زند انيان با زند انبانان اشاره 
د اشته اند . اگرچه د ر بازطراحی تا حد ود ی به زند گی روزمره زند انيان 
با قرار د اد ن وسایل و مجسمه هایی اشاره شد ه است   )تصویر 5(، اما 

روابط اجتماعی تقریباًً مغفول ماند ه است؛ این د ر حالی است که بر 
اساس چارچوب نظری، روابط اجتماعی بخشی مهم از فضای متغير 
پررنگ ترین  از  یکی  اختصاص می د هد .  به خود   را  د اخلی  معماری 
فضای  د اشته اند ،  اشاره  آن  به  مصاحبه شوند گان  اکثر  که  فضاهایی 
است«  هوا خوری  از  زند انيان  خاطرات  »اغلب  است؛  بود ه  حياط 
بند  سياسی د ر  )پيرمرد ی 72 ساله د ارای سابقه 6 ماه حبس د ر 
حالی  د ر  این   .)۱۳۹7/۴/۸ شخصی،  مصاحبه  د وم،  پهلوی  د وران 
توجه  مورد   چند ان  هواخوری  فضای  بازطراحی،  از  پس  که  است 
مخاطبين قرار نمی گيرد . شاید  د ليل اصلی آن را بتوان پيش بينی 
نکرد ن برنامه ریزی خاص برای مخاطب و اکتفاکرد ن به قرارد اد ن یک 
مجسمه انسان د ر حياط بتنی بخش سياسی د انست. از د یگر سو، به 
د ليل ایجاد  گشایش هایی د ر فضای سلول ها د ر فرآیند  بازطراحی، 
مخاطب د ر زمان تجربه فضای د اخلی زند ان چند ان احساس تنگی 
به فضای  ورورد   زمان  بتواند   نمی کند  که  را  زند ان  و گرفتگی یک 
حياط تفاوت فضایی را به گونه ای که د ر د وران پهلوی د اشته است 

را احساس نماید . 
ایجاد  گشایش د ر برخی بند ها و حذف شبکه های فلزی جلوی 
سلول ها د ر د و سوی برخی راهروها از جمله نکاتی که مورد  انتقاد  
برخی متخصصين قرار گرفته است: »آن قد ر فضا را باز کرد ه اند  که 
احساس می کنی د ر یک گالری قد م ميزنی نه یک زند ان« )معمار 
برخی  د ر  البته   .)۱۳۹7/۹/5 شخصی،  مصاحبه  ساله،   ۳5 د اخلی 
است،  شد ه  جد اره ها سعی  د ر  تصرف  و  د خل  ین  کم تر  با   بند ها 
 .)7 و  )تصاویر   6  شود     د اد ه  نمایش  اثر  اصلی  کالبد ی  ویژگی های 
به  زند ان ها  سازمان  از  بنا  مد یریت  انتقال  زمان  د ر  که  معمار  یک 

تصویر 2- )سمت راست(- معرفی فضاهای تغییر کاربری د اد ه شد ه ی بنای زند ان قصر مارکوف. مأخذ: )URL 1(؛ تصویر 3 -)چپ و باال(- زند ان قصر 
.)URL 1( :زند ان قصر پس از تبد یل به باغ موزه د ر سال 1391. مأخذ -)(؛ تصویر 4- )چپ و پایینURL 1( :قبل از تغییر کاربری د ر سال 1386. مأخذ

میانگین 
 سنی

 جنسیت نوع تخصص سطح تحصیالت
 جایگاه

گرحفاظت معمار معمار داخلی سایر دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی و پایین تر  زن مرد 
 متخصص 2 4 2 3 1 0 2 4 0 54
 زندانی 1 3 0 2 0 2 0 2 2 68

 

جد ول 2- مشخصات فرد ی مصاحبه شوند گان.

توســعه چارچــوب مفهومــی ارزش د ر بازطراحــی معمــاری د اخلی 
اســتفاد ه مجد د  منطبــق بناهای واجــد  ارزش؛ نمونه مورد ی: زند ان 

قصر به عنوان باغ موزه
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شهرد اری که د یگر زند انی د ر آن محبوس نبود ه است از آن مکان 
بازد ید  کرد ه، مشاهد ات و نقد های خود  را این گونه بيان می کند : 

»د ر فضای سلول، د ر د یواری که چسبيد ه به تخت هر فرد  بود ، 
یاد د اشت، نقاشی یا شعرهایی شخصی به چشم می خورد . زند انی 
از آن بخش از د یوار مانند  یک د فترچه یاد د اشت شخصی استفاد ه 
می کرد ه است. بر روی د یوارهایی که مابين د و رد یف تخت قرار 
د اشته است، د ست نوشته ها و نوشته های عمومی تری د ید ه می شد  
جنگل  از  منظره ای  بلند ،  موی  با  زن  از  بود ند   عبارت  عموماً  که 
د یوارها  برای  اميرالمؤمنين...  عکس  و  و چشمه  آب  مسير  وکوه، 
و  د ر گوشه  پتوهای کهنه کثيف  د اشت...  انسان وجود   د اغی  اثر 
کنار سلول ها افتاد ه بود ... اگرچه بازطراحی خوبی انجام شد ه است 
و فعاليت های متنوعی د ر آن تعبيه شد ه است ولی هویت قبلی را 
کاماًلً پاك کرد ه است؛ همه چيز زیاد ی تميز شد ه است«   )معمار، 

مصاحبه ی شخصی، ۱۳۹7/۳/۹(.
اثر به نسبت زمانی که زند ان بود ه است، نقد ی  این تميزشد ن 
است که از سوی د یگر متخصصين نيز به این بازطراحی وارد  شد ه 
فقط  نمی خورد ؛  چشم  به  اثری  نقاشی ها  از  حاضر  حال  د ر  است. 
د یوار  است،  شد ه  د اد ه  اختصاص  یزد ی2  فرخی  به  که  سلولی  د ر 
نوشته ای ایجاد  شد ه است   )تصویر ۸(. البته برخی از این نوشته  و 
نقاشی ها قبل از تخریب، د ر کتابی جمع آوری شد ه است   )هاشمی، 
۱۳۸۸(. تنها بخش زند ان که شاید  بتوان گفت توانسته است روحيه 
سابق خود  را حفظ نماید ، بخش زند ان سياسی است؛ »حس رعب و 
وحشت بخش سياسی تا حد  زیاد ی نگه د اشته شد ه است«   )معمار، 
مصاحبه ی شخصی، ۱۳۹7/7/۱2(. به نظر می رسد  کار چند انی روی 
زند ان سياسی انجام نشد ه است، که ميزان هولناکی آن را به طور 
خاص به نمایش بگذارد . د رهای آهنی ضخيم سلول های این بخش 
که برخی از آنها د ارای چشمی یا د ریچه غذا بود ه است، همچنان 
تناسبات،  د ليل  به  که  سياسی  حياط  همچنين  است؛  شد ه  حفظ 
رنگ طوسی و عد م وجود  هيچ د رخت یا شيئی، حس حقارت و غم 
می د هد ، به همان صورت باقی ماند ه است. ارتباط بين این بخش و 
بخش طراحی شد ه توسط مارکوف ضعيف است و برای تقویت آن د ر 

مسير حرکت بازد ید کنند ه تمهيد ی اند یشيد ه نشد ه است. 
نيز  زند ان  د ر  گرفته شد ه  نظر  د ر  متنوع  فعاليت های  زمينه  د ر 
به  زند ان  سلول های  و  راهروها  برخی  است.  بحث  قابل  موضوعی 
فضای نمایشگاهی تغيير کاربری د اد ه شد ه اند . د ر این نمایشگاه ها، 
با آن سلول  ارتباطی  این که  از  )فارغ  قاجار    از د وران  روید اد هایی 
زند ان قصر د ارد  یا نه( به نمایش گذاشته شد ه است. د ر  یا اساساً 
این نمایش به ارتباط بين فضا و موضوع مورد  نمایش توجه خاصی 
برای  فضا  کالبد ی  ویژگی های  از  صرفاًً  د یگر،  بيان  به  است.  نشد ه 
نمایش د اد ن بهره گرفته شد ه است. این د ر حالی است که مخاطب 

انتظار روایت زند ان را د ارد . 
ویژه  توجه  آن  به  مصاحبه شوند گان  که  فضاهایی  از  د یگر  یکی 
محل  فضا  این  است؛  بود ه  هشت  به  ملقب  هشتی  فضای  د اشتند  
تقاطع و اتصال بند ها به هم بود ه است که به عنوان شکنجه گاه نيز 
مورد  استفاد ه قرار می گرفته است. علت استفاد ه از این فضا به عنوان 

محل شکنجه آن بود ه است که صد ای فریاد های شکنجه شوند ه د ر 
راهروها بپيچد  و سایر زند انيان را د چار ترس نماید . اصطالح بيا زیر 
زند ان  د ر  رایجی  اصطالحات  زیر هشت  برد ه اند   را  فالنی  یا  هشت 
بود ه است   )مرد  زند انی 6۹ ساله، مصاحبه ی شخصی، ۱۳۹7/6/۱۱(. 
یکی د یگر از نکاتی که د ر مورد  فضای هشتی از مصاحبه ها استخراج 
بد ون  راهروها  ورود ی  مسد ود کرد ن  قابليت  که  است  این  گرد ید  
زمان  د ر  قابليت  این  از  است.  د اشته  وجود   اساسی  شکل  تغيير 
نمی خواستند   که  صورتی  د ر  زند ان،  از  بين المللی  بازد ید های 
)معمار،  می کرد ه اند     استفاد ه  د هند ،  ارائه  زند انيان  از  د قيقی  آمار 
اطالعی  نکته  این  از  اثر  مصاحبه ی شخصی، ۱۳۹7/۳/۹(. طراحان 
ند اشته اند ؛ لذا د ر طراحی اشاره ای به آن نکرد ه اند    )یکی از اعضای 

تيم طراحی، مصاحبه ی شخصی، ۱۳۹7/۹/7(.
یکی د یگر از نکات که د ر بررسی بازطراحی این اثر می تواند  ذکر 
گرد د  آن است که به نظر می رسد  نسبت پرد اختن به ارزش های بنا 
زورخانه  بنای  مثال  طور  به  نيست؛  متناسب  آنها  اهميت  ميزان  و 
که  است  حالی  د ر  این  می آید ؛  چشم  به  بسيار  بازد ید ،  هنگام  د ر 
چند ان  مختلف  د وره های  د ر  زند انيان  زند گی  د ر  می رسد   نظر  به 
هم حائز اهميت نبود ه است   )مرد  معمار زند انی ۸۳ ساله، مصاحبه 
شخصی، ۱۳۹7/۳/۹(. جد ول ۳ واکاوی ارزش د ر فرآیند  بازطراحی 
معماری د اخلی زند ان قصر را بر اساس تحليل مصاحبه ها و بررسی 

بازد ید های ميد انی نمایش می د هد . 
روش های  و  ابزارها  از  است  شد ه  تالش  اثر  این  بازطراحی  د ر 
مختلفی مانند  چيد مان، نوشته، تصویر، وید ئو، و صوت برای انتقال 
پيام به مخاطب استفاد ه شود . با این حال آن چه که تحليل اثر د ر 
جد ول ۳ نمایش می د هد  آن است که به فضای متغير توجه بسيار 
کمی شد ه است. الزم به ذکر است که به برخی اید ه های طراحان از 
سوی بهره برد اران توجه نشد ه است؛ از آن جمله می توان به پيشنهاد  
اختصاص یک استود یو ضبط خاطرات شفاهی و یک آرشيو امانات 
مرد می اشاره کرد  که این امکان را می د اد ه است که خاطرات مرتبط 
با اثر و نيز لوزام و وسایلی که از سوی محبوسان سابق به مجموعه د ر 
آیند ه اهد ا می شد ه است، به نمایش گذارد ه شود    )معمار عضو تيم 
بازطراحی، مصاحبه ی شخصی، ۱۳۹7/۹/7(. به بيان د یگر، برخی از 
نقاط ضعف، الزاماً به طراحی بازنمی گرد د ؛ بلکه ناشی از کم توجهی 

د ر مد یریت بهره برد اری است.
به طور کلی می توان این گونه استنباط کرد  که مبتنی بر چارچوب 
بناهای  استفاد ه مجد د   ارزش د ر طراحی معماری د اخلی  مفهومی 
واجد  ارزش که د ر این مقاله ارائه گرد ید ه است، بازطراحی این اثر 
د ر توجه به هر سه فضای ثابت، نيمه ثابت، و متغير به اند ازه کافی 
موفق عمل نکرد ه است؛ همچنين برخی ارزش های اثر فرو گذاشته 
شد ه است و یا به اند ازه کافی مورد  توجه قرار نگرفته است. کاربست 
این چارچوب نظری د ر فرآیند  بازطراحی ميتواند  به طراحان کمک 

نماید  تا از پيش آمد ن ضعف های مشابه جلوگيری نمایند .
ذکر یک نکته ضروری است که اگرچه چارچوب نظری ارائه شد ه 
د ر بازشناخت و ارزیابی ارزش ها رهگشا می نماید ، اما این مهم نيز 
هم  با  خود   ذات  د ر  ارزش ها  که  گيرد   قرار  نظر  مورد   می بایستی 
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نمی باشد .  از هم ميسر  آنها  تفکيک کامل  و  د ارند   همپوشانی هایی 
از این رو، برای تهيه جد ول ۳ تالش شد ه است تا به جایگاهی که 
این  شود .  توجه  است  د اشته  را  بروز  فرصت  بيشترین  ارزش  یک 
همپوشانی د ر مورد  عناصر معماری د اخلی نيز صاد ق است؛ بد ین 
معنا که یک عنصر معماری د اخلی می تواند  به طور هم زمان، حامل 
ارزش های متنوعی باشد . با وجود  اشراف به این موضوع، تالش شد ه 

است که د ر جد ول باال به مهم ترین ارزش هایی که یک عنصر ثابت، 
نماید ،  حمل  است  توانسته  د اخلی  معماری  متغير  یا  و  نيمه ثابت، 
اشاره گرد د . بد یهی است که فضای معماری د اخلی به عنوان یک 
کليت یکپارچه قابليت تفکيک کامل به اجزا را ند ارد ؛ به بيان د یگر، 
کل  اما  می کند ،  کمک  کل  بازشناخت  به  اجزا  بازشناخت  اگرچه 

چيزی بيش از مجموع همه اجزاست. 

شکل 5- )باال راست(- چید مانی برای نمایش زند گی روزمره زند انیان؛ شکل 6- )باال چپ(- یکی از راهروی اصلی بنای مارکوف که با حذف جد اره های 
آهنی سلول ها، غرفه هایی برای چید مان های مختلف ایجاد  شد ه؛ شکل 7- )پایین راست(- راهروی زند ان سیاسی که متأخرتر احد اث شد ه و با کم ترین 
تغییر طی بازطراحی، حال وهوای اصلی آن حفظ شد ه است؛ شکل 8- )پایین چپ(- طراحی سلولی با عنوان فرخی یزد ی و مجسمه یک زند انی د ر حال 

نوشتن اشعاری بر د یوار.

نتیجه

ارزش های  ارتقای  و  پی حفظ  د ر  تاریخی  بنای  یک  بازطراحی 
آتی  نسل های  به  آن  انتقال  و  حاضر  نسل  استفاد ه  هد ف  به  اثر 
د اخلی،  معماری  بازطراحی  مسير  د ر  گام  اولين  رو،  این  از  است. 
به  امر  این  ضرورت  به  نظر  با  مقاله  این  ارزش هاست.  بازشناخت 
اثر  یک  ارزش های  بازشناخت  هد ف  به  مفهومی  چارچوبی  توسعه 
کاربست  و  قابليت خوانش  د اخلی  معماری  از منظر  به گونه ای که 
اثر د ر هشت  این اساس، ارزش های یک  بر  باشد ، پرد اخت.  د اشته 
گونه »قد مت«، »نماد ین«، »روایت«، »معنوی-مذهبی«، »زیبایی«، 
»ویژگی های فضایی«، »فعاليت-  کارکرد «، »سند -   مد رك« و فضای 
معماری د اخلی د ر سه د سته فضای »ثابت«، »نيمه ثابت« و »متغير« 
که  است  بود ه  آن  نظری  چارچوب  این  ارائه  از  هد ف  گرد ید .  ارائه 

ارزش ها و فضاهای معماری د اخلی با طی کوتاه ترین مسير به زبان 
تا آن جا که ممکن است راه  طراحی قابليت ترجمه د اشته باشد  و 
بر  عالوه  نظری  چارچوب  این  ببند د .  گوناگون  تفسيرهای  بر  را 
یاری رساند ن به تيم طراحی د ر بازشناخت ارزش ها، چارچوبی برای 
ارزیابی یک بنای تغيير کاربری یافته از نظر ميزان موفقيت د ر حفظ 
قرار  اختيار  بنا د ر مقياس معماری د اخلی د ر  ارزش های  ارتقای  و 
از  کد ام  هر  وزن  نظرگرفتن  د ر  با  می توان  اساس  آن  بر  می د هد ؛ 
ارزش ها د ر نمونه مورد  نظر، شيوه برخورد  با آنها را د ر موضع بروز 
و  نيمه ثابت،  ثابت،  شامل  د اخلی  معماری  سه گانه  فضاهای  د ر  آن 

متغير را ارزیابی کرد . 
این  کمک  به  که  د اد   نشان  مقاله  این  مورد ی  نمونه  ارزیابی 

توســعه چارچــوب مفهومــی ارزش د ر بازطراحــی معمــاری د اخلی 
اســتفاد ه مجد د  منطبــق بناهای واجــد  ارزش؛ نمونه مورد ی: زند ان 

قصر به عنوان باغ موزه
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همه  که  می گيرد   قرار  اختيار  د ر  امکان  این  نظری  چارچوب 
کد ام  هر  که  گرد د   آشکار  و  گيرد   قرار  مد اقه  مورد   اثر  ارزش های 
به چه ميزان مورد  توجه قرار گرفته و ارتقا یافته است. از د یگر سو، 
این امکان فراهم می گرد د  که همه ظرفيت های فضایی بروز و تجلی 
د اد   نشان  همچنين  بررسی  این  گيرد .  قرار  بررسی  مورد   ارزش ها 
که ميزان توجه به فضای متغير شامل فعاليت ها و روابط انسانی به 
عنوان بخشی از فضای معماری د اخلی د ر این پروژه تا حد ود  زیاد ی 

مغفول ماند ه است. اميد  است که کاربست این چارچوب نظری به 
معماران د اخلی د ر فرآیند  بازطراحی معماری د اخلی استفاد ه مجد د  
بناهای واجد  ارزش یاری رساند . با این حال به نظر می رسد  که نياز 
به پژوهش های د یگری است که جایگاه معماران د اخلی و حوزه عمل 
آنان د ر موضوع استفاد ه مجد د  بناهای واجد  ارزش را مورد  بررسی 
قرار د هد  و همچنين استراتژی های طراحی د ر این مقياس را مورد  

مد اقه قرار د هد .

جد ول 3- تحلیل ارزش د ر فرآیند  بازطراحی معماری د اخلی زند ان قصر مبتنی بر چارچوب پیشنهاد ی ارزش.

متغیر فضاي نیمه ثابتفضاي ثابت فضاي
معماري    

داخلی  
انسانیفعالیتارزش روابط و ها لوازم مبلمان

کاري،نازك
آثار و تزئینات

بدنه هاروي

نصب اجزاي
شده و پنجره و بازشودر وتکنیک ساخت هاي

جزئیات مصالح بدنه و کالبد

در هواپیما نمایشی پروازهاي ین
قجر قصر محوطه

چون لوازمی وجود
تشک و هايملحفه

برخی در قدیمی
هاسلول

-

داغی اثر
روي بر زندانیان

دیوارهاي
تخت هامجاور

- -

دیوارهاي
با باربر
پی

سنگی

سبک سقف
باشیب دار

خرپاهاي
و چوبی

ورق پوشش
فوالدي

مصالح
بتنی
بخش
زندانیان
سیاسی

آجر
فرش
دوره
پهلوي
اول

ساختمان نخستین ساخت
بی دکل رادیوو و سیم

رضاشاه دوران در ایران
قصر زندان اراضی در

قدمت

از یکی در مرتبط غرفه یک طراحی
بندها

از لوازمی انداختن دور
دست این - کامل حذف - -

حفظ
دیوارهاي
تاریخی

حذف
وسقف ها

خرپاها؛
افزودن

هايستون
در میانی

بندها محل
اجراي و

ضربی طاق

حفظ
مصالح

برداشتن
هايالیه

بعدي
کفسازي
قابل و
روئت
شدن

کفسازي
اصیل

غرفه بهاختصاص هایی
رادیوبی و سیم

تشکیل
نخستین
دادگاه

در انقالب
مسجد

فضاي عنوان به حیاط
هواخوري

فضاي در دار طناب
قنات نزدیک باز - - - - - -

طراحی زندان اولین
ایرانشده ي

نمادین

به اي اشاره
موضوع این
است. نشده

نمایش و حیاط حفظ
با هواخوري نقش

مجسمه یک قراردادن
از یکی در انسان

هاحیاط

دادن قرار و حذف
در دار طناب یک

سلول از هایکی
- - - - - - شده تأکید

و محاکمه
اعدام

امیرعباس
در هویدا
زندان این

نخستین
زندان

شده فتح
در

انقالب؛
استفاده
عنوان به
زندان
سران
طاغوت

بودنمحبوس
مشهور افراد - -

ازیادگاري هاي
روي بر زندانیان

دیوارها
- - - -

از زندانیان ترس خاطره
هشتی در شکنجه صداي

-روایت
-خاطره
رویداد

علیرغم
وجود

در جزئیاتی
مورد، این
به اي اشاره
موضوع این
است. نشده

اي اشاره
این به
موضوع
نشده
است.

اختصاص
هاییسلول

از برخی به
آنان

حذف
ها؛یادگاري

یکقرار دادن
حال در مجسمه
روي بر نوشتن
از یکی در دیوار

هاسلول

خاطرهنشان این ندادن
جمعی

فضا هولناك زندانروح بخش در
دوم پهلوي دوران الحاقی سیاسی

تاریکی از ناشی ترس
اغلب در مطلق

فاقدسلول هاي
در روزن هرگونه

سیاسی زندانیان بخش

در غم و حقارت حس
سیاسی حیاط -معنوي

-مذهبی
حسی

مانده باقی نخورده دست تقریباً
توجه بدون فضا حفظ

آوردن فراهم به
تجربهفرصت

قبلی شکل همان به حفظ
شده تمیز اما

قوسیپنجره هاي
وارطانی

معماري آجري جزئیات
مارکوف زیبایی
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پی نوشت ها
1. Associative
2. Legitimation of Action
3. Mystery & Enigma
4. Descendant
5. Bequest

6. Curiosity
7. برای نمونه می توان بزرگ علوی نویسند ه معاصر را نام برد  که کتاب 
»۳5 نفر« را د ر توصيف زند ان و محبوسين آن به رشته تحریر د رآورد ه 

است.
۸. فرخی یزد ی از افراد  معروفی است که د ر این زند ان حبس و د ر نهایت 
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فضا هولناك زندانروح بخش در
دوم پهلوي دوران الحاقی سیاسی

تاریکی از ناشی ترس
اغلب در مطلق

فاقدسلول هاي
در روزن هرگونه

سیاسی زندانیان بخش

در غم و حقارت حس
سیاسی حیاط -معنوي

-مذهبی
حسی

مانده باقی نخورده دست تقریباً
توجه بدون فضا حفظ
آوردن فراهم به

تجربهفرصت
قبلی شکل همان به حفظ

شده تمیز اما

قوسیپنجره هاي
وارطانی

معماري آجري جزئیات
مارکوف

زیبایی
پنجره هاحفظ جزئیات حفظ

سرد رنگ
حیاط در طوسی

سیاسی
  

در باال از نور ورود
سلول هااغلب

مسدود
کردن

راهروهاي
ازمنشعب

در هشتی
زمان

بازدیدهاي
المللیبین

تناسبات
حیاط ویژه
سیاسی

هايویژگی
فضایی

تمیز ولی حفظ
شده پیشین حالت به حفظ

توجهیبی
امکان به
مسدود
کردن
ورودي
راهروها

تغییر عدم
تناسبات

بندهاي تفکیک
مردانه و زنانه مالقات بخش

چراغ
پزيخوراك

در رادیو و
برخی
هاسلول

وجود
یک تنها
آب شیر
یک و
لوله

فاضالب
برخی در
سلول

هايتخت
سه یا دو
در طبقه
برخی
بندها

جداره
سرتاسر
اينرده

در فلزي
سوي دو
راهروهاي
برخی
بندها

امکان
نورگیري
برخی
هايسلول

بخش
اصلی
زندان

آهنی در
ضخیم
هايسلول

بخش
زندانیان
سیاسی

به هشتی
عنوان
گاهشکنجه

دوران در
دوم پهلوي
عملکردهاي
به متنوعی
مجموعه

الحاق زندان
است. شده - کارکرد

فعالیت

تشخیص قابل
این نبودن

تأکید و تفکیک
مرد زندانیان بر

نمایش بر تالش
هواي و حال

با مالقات بخش
بهره ازبر گیري

زندان در صوت
الحاقی سیاسیِ
دوم پهلوي

دادن قرار
لوازماین

یک در
سلول
بدون
توضیح

عدم
توجه

و حفظ
نمایش
تعداد در
کمی
سلول

حذف
درنرده ها

عموم
هاسلول

به حفظ
حالت
پیشین

به حفظ
حالت
پیشین

استفاده
به صرف
عنوان
فضاي
تقسیم

توجهی کم
نمایش به
فضاهاي
الحاقی

دوم پهلوي
جز به
زورخانه

سیاسی زندانی تعدادي از عکس
عنوان به شاه ناصرالدین توسط

عکس دراولین شده گرفته هاي
ایران

مارکوفی آجر
طراحینقشه الگوي ي

کنگره اساس بر زندان
لندنبین 1925المللی

-سند
مدرك

غرفه ورودطراحی مورد در اي
بندها از یکی در ایران به عکاسی
قصر زندان با مستقیم ارتباط بدون

آجرهاي حفظ
اشاره و مارکوفی
به مکتوب

آنویژگی هاي
مکتوب بیان
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به قتل می رسد . »ای د ژ سنگد ل، ای قصر قجر« مصرعی از یکی از قصاید  
اوست که د ر وصف این زند ان سرود ه شد ه است. 
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Conservation and development are the signifi-
cant challenges in the field of cultural heritage 

which exist in every conservation practice on any 
scales, including interior architecture. In this regard, 
the main challenge is that how much the interior archi-
tect has the right to interfere with the components of 
the interior in the process of reuse of the heritage. This 
article is intended to provide a functional answer to the 
concept of managing the change in the process of inte-
rior architecture redesign. Then the concept of value is 
studied. Because it is in fact the value which specifies 
what kind and amount of changes can be made to the 
interior architecture in the building and what changes 
should not be made. This reveals that the task of the in-
terior architect, after determining the extent and modi-
fications of the interior architecture based on the values 
of the building, is to manage the changes to maintain 
and enhance the meaning of building. To achieve this 
goal, the qualitative research method is selected. In the 
first step, with the strategy of logical argumentation 
and content analysis technique, the main documents 
and theories are analyzed in the subject of value; in the 
second step, a theoretical framework for recognizing 
the values of a building on the scale of interior archi-
tecture is suggested that has the potential to be used in 
the evaluation of the redesigns.
Accordingly, the values of a building in eight types are 
“Age”,“symbolic”,“narrative”,“spiritual-religious”, 
“Aesthetic”, “spatial characteristics”, “activity - Use,” 
“ Evidential” and space The interior architecture was 
described in three categories of “fixed-Feature Space”, 
“Semi-fixed Feature Space “ and “Informal Space”. 
The purpose of this theoretical framework was to pro-
vide the values and spaces of interior architecture with 
the shortest path to the design language, and, as far as 
possible, the path to various interpretations. In addi-

tion to helping the design team to recognize values, 
this provides a framework for evaluating changes in 
user experience in terms of success rate in maintaining 
and improving the values of the building on the scale 
of interior architecture. On this basis, we can evaluate 
the approach to them in terms of the weight of each of 
the values. In the following, the proposed framework 
was evaluated in a case study in the Garden of the Qasr 
Prison Museum by qualitative method. The evaluation 
of the case study of this paper showed that with the 
help of this theoretical framework it is possible to take 
into account all the values of the work and to reveal 
how much they have been considered and promoted 
to each other. On the other hand, it is possible to ex-
amine all the spatial capacities of the manifestation of 
values. The study also revealed that the focus on In-
formal Space, including human activities and relation-
ships, as part of the interior architecture of the project, 
has remained largely neglected. The application of this 
theoretical framework will assist in the process of re-
generation of the interior architecture of the reuse of 
valuable monuments.

Keywords: Value, Interior Architecture, Adaptive Re-
use, Redesign, Garden Museum of the Qasr Prison.
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