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توسعه چارچوب مفهومی ارزش د ر بازطراحی معماری د اخلی استفاد ه مجد د
منطبق بناهای واجد ارزش؛ نمونهمورد ی :زند ان قصر به عنوان باغ موزه
سید احسان مسعود  ،1پرستو عشرتی ،2محسن فیضی* ،3علیرضا عینیفر
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پژوهشگر د کتری معماری ،د انشکد ه معماری و شهرسازی ،د انشگاه علم و صنعت ایران ،ایران.
استاد یار د انشکد ه معماری ،پرد یس هنرهای زیبا ،د انشگاه تهران ،تهران ،ایران.
استاد د انشکد ه معماری و شهرسازی ،د انشگاه علم و صنعت ایران ،ایران.
استاد د انشکد ه معماری ،پرد یس هنرهای زیبا ،د انشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ د ریافت مقاله ،97/10/17 :تاریخ پذیرش نهایی)98/08/19 :

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
ی د اخلی وجود د ارد  .د ر این باره چالش اصلی این است که معمار د اخلی د ر فرآیند استفاد ه
از جمله معمار 
مجد د بناهای واجد ارزش تا چه میزان حق د خل وتصرف د ر اجزای تشکیلد 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 ارزشها
هستند که مشخص میکنند چه نوع و میزان تغییراتی میتواند و چه تغییراتی نباید د ر فرآیند تغییر کاربری
د ر بنا صورت پذیرد  .د ر این پژوهش د ر گام نخست ،با راهبرد استد الل منطقی و تکنیک تحلیل محتوا
اسناد و نظریههای اصلی د رباره ارزش مورد واکاوی قرار گرفت؛ د ر گام د وم چارچوبی نظری برای بازشناخت
ارزشهای یک بنا د ر مقیاس معماری د اخلی که قابلیت کاربرد د ر ارزیابی بازطراحیهای صورت گرفته
را نیز د اراست ،پیشنهاد گرد ید  .براین اساس ،ارزشهای یک اثر د ر هشت گونه قد مت ،نماد ین ،روایت،
معنوی-مذهبی ،زیبایی ،ویژگیهای فضایی ،فعالیت –  کارکرد  ،سند   -مد رک و فضای معماری د اخلی د ر سه
د سته فضای ثابت ،نیمهثابت 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 میگیرد که همه ارزشهای 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.
واژههای کلیدی
ارزش ،معماری د اخلی ،استفاد ه مجد د منطبق ،بازطراحی ،باغ موزه زند ان قصر.
* نویسنده مسئول :تلفن ، 09121231148 :نمابر.E-mail: mfaizi@iust.ac.ir ، 021-77240468 :
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مقد مه
به اعتقاد د التوره و همکارانش «ارزش همواره د لیل اصلی
حفاظت توسط جوامع بود ه است» ()de la Torre et al., 2002, 3؛
به بیان د یگر حفاظت به عنوان فعالیتی برای حفظ و بیان ارزشها
د ر نظر گرفته میشود (« .)Richmond & Bracker, 2009معنا و
ارزشی که به میراث الحاق شد ه ،د لیل محکمی برای حفاظت است»
( )Pye، 2001, 57و جوامع سعی میکنند اشیایی را که برای افراد
آن جامعه د ارای ارزش هست حفظ کنند (;Caple, 2009, 25
 .)Appelbaum, 2007, 86اهمیت موضوع ارزش د ر حفاظت تا
بد ان پایه است که رویکرد حفاظت ارزش مبنا برای تأکید بیشتر بر
این امر د ر فرآیند مد یریت میراث طرح گرد ید ه است .این رویکرد
د ر د ر شاخههای متنوع میراث فرهنگی از جمله باستانشناسی و
اشیای تاریخی (;Munoz Vinas, 2005; Appelbaum, 2007
 )Cane, 2009; Russell and Winkworth, 2010هنر مد رن
( ،)Schädler-Saub & Weyer, 2010سایتهای باستانی (�Teu

،)tonico & Palumbo, 2002; Australia ICOMOS, 2013
بناهای تاریخی (Clark, 2001; Feilden, 2003; Orbaşlı,
 )2008; Stubbs, 2009و منظر شهری و روستایی (Mason,
;2006; English Heritage, 2008; Stephenson, 2008
 )Worthing & Bond, 2008مورد استفاد ه قرار میگیرد و ریشهی
آن به منشور بورا بازمیگرد د (.)Australia ICOMOS, 1979

به طور کلی میتوان اذعان د اشت که امروز حفظ ارزشها شرط
اصلی موفقیت تمام فعالیتهای حفاظتی است (Hazen, 2009,
 .)169اگرچه مطالعات گسترد های د ر زمینه ارزش د ر سطح
بینالملی (;Mason, 2002; Jokilehto, 2006; Feilden, 2003
 )Frey, 1997; Kerr, 2000به انجام رسید ه است که د ر پیشبرد
این مفهوم نقش مهمی ایفا کرد هاند  ،با این حال اغلب آنها به مفاهیم
تاریخی ،تاریخ هنر و باستانشناسی تکیه د ارند و کم تر آن را به
عنوان مفهومی بین رشتهای تبیین مینمایند (Mason, 2002,
 .)5اگرچه د ر د اخل ایران نیز تحقیقاتی صورت گرفته است (حجت،
1380؛ مرد می و محمد مراد ی ،1387 ،شیروانی و همکاران،1395 ،
نژاد ابراهیمی و همکاران ،1392 ،ایوبی و نیکزاد  ،1396 ،حناچی
و همکاران )1396 ،اما د ر موضوع ارزش د ر فرآیند تغییر کاربری
بناهای تاریخی و سنجش میزان موفقیت اقد امات د ر حفظ و ارتقا
ارزشها ،ضعف نظری همچنان مشهود است .تا آن جا که به د لیل
ضعف د ر بازشناخت ارزشهای بنا د ر فرآیند تغییر کاربری بناهای
تاریخی ،گاه ارزش قد مت وزن زیاد ی را به خود اختصاص مید هد
و باعث میشود که برخی د یگر از ارزشها د ر سایه آن فرو گذاشته
میشود  .بر این اساس ،مقاله حاضر د ر پی توسعه چارچوبی نظری
د ر راستای بازشناخت ارزشهای یک بنا از نقطه نظر معماری د اخلی
میباشد به گونهای که هم د ر فرآیند بازطراحی قابلیت کاربرد د اشته
باشد و هم د ر سنجش میزان موفقیت بازطراحیهای صورت گرفته
از زاویه حفظ و ارتقای ارزشها کارکرد ی باشد .

 .3بازخوانی مفهوم ارزش د ر اسناد بینالمللی و
د ید گاههای نظریهپرد ازان
مفهوم ارزش به عنوان یکی از مفاهیم بنیاد ین حفاظت که
اهمیت معنایی مکان از آن نشأت میگیرد  ،نقشی کلید ی د ر تبیین
اقد امات حفاظتی ارزیابی آنها د ر هر مقیاسی از جمله بازطراحی
معماری د اخلی استفاد ه مجد د و تغییر کاربری بناهای تاریخی ایفا
میکند  .ارزشها د ارای وجوه ملموس و ناملموس است هستند و
میتوان آنها را حافظان هویت و خاطره جمعی د انتست (�Banda
 .)rin & Van Oers, 2014, Prefaceاگر چه مفهوم ارزش خود
مفهومی تاریخی است اما نخستین بار به صورت نظری از سوی
تاریخد انی به نام آلویس ریگل د ر سال  1903د ر کتاب مكتب مد رن
بناهاي ياد بود به عنوان مفهومی بنیاد ین د ر حفاظت طرح گرد ید  .او
د و د سته از ارزشهاي ميراثی را تعريف میکند ؛ د سته اول د ر رابطه
با ارزش خاطرات است که به قد مت ميراث به عنوان یک مؤلفۀ
مهم اشاره د ارد  .د ستۀ د وم ارزش ،ارزش معاصر و ارزش كاربرد ي
آثار ياد بود ياست ،اين خصوصيت سبب متفاوت شناخته شد ن آنها
نسبت به يك اثر باستاني است .ارزش کاربرد ی د ارای ارزش هنري
و نوبود ن میباشد ( Riegl, 1903به نقل از Bandarin & Van
.)Oers, 2012, 11

تفسير حفاظت یاد مانها از منظر نظریه ارزشها ،نوآوري
بنياد يني است که ریگل ارائه مینماید  .از آن زمان تاکنون موضوع
صیانت از ارزشها ،یکی از د غد غههای مهم د ر بحث شکلگیری
منشورها د ر حفاظت مد رن د ر د هههای اخیر بود ه است (De la
 .)Torre, 2002; Avrami et al., 2000از جمله این منشورها
میتوان به منشور آتن و بورا اشاره کرد (;Athens Charter, 1933
 .)Burra Charter, 1979مطالعه ارزشها د ر آثار تاریخی نشان
مید هد که نباید تنها به ارزشهای تاریخی و قد مت د ر حفاظت
توجه کرد  ،بلکه ارزشهای د یگری نیز میتوانند د ر کنار ارزشهای
یاد شد ه ،اهمیت د اشته باشند ؛ از این رو ،اولویتبند ی ارزشها یکی
از گامهای اساسی فرآیند حفاظت برشمرد ه میشود    (فرهمند و
د یگران.)58 ،1390 ،
د ر میان تحقیقات متعد د ی که پیرامون مفهوم ارزش به انجام
رسید ه است ،پژوهش مؤسسه گتی د ر آمریکا د ر سال  2002تا
مد تی برای گونهشناسی و بحث د ر مورد ارزشها ،مأخذ اغلب
پژوهشها قرار گرفت و همچنان نیز بیشترین ارجاع را د ارد  .میسون
د ر مقالهای د ر این پژوهش تالش کرد ه تا گونهشناسی جد ید ی از
ارزشها را ارائه د هد  .البته خود او پیش از ورود به موضوع متذکر
میشود که «این گونهشناسی به هیچ عنوان جامع و مانع نیست
و صرفاً به عنوان زمینهای برای بحث ارائه شد ه است» (Mason,
 .)2002او ارزشها را د ر د و د ستهی کلی ارزشهای فرهنگی
اجتماعی که به طور سنتی د ر مرکز مباحث حفاظت قرار د ارند  ،و«ارزشهای اقتصاد ی» که د ر د و د هه اخیر بسیار مورد توجه قرار
گرفته ،قرار مید هد  .الزم به ذکر است که این د ستهبند ی به د و گونه
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توســعه چارچــوب مفهومــی ارزش د ر بازطراحــی معمــاری د اخلی
اســتفاد ه مجد د منطبــق بناهای واجــد ارزش؛ نمونهمورد ی :زند ان
قصر به عنوان باغ موزه

مستقل و متفاوت از ارزشها اشاره نمیکند ؛ بلکه فرهنگ و اقتصاد
به عنوان د و د ریچه برای نگاه و د رک موضوع و کارکرد ن روی طیف
گسترد ه ارزشهای میراث میباشد  .او ارزشهای فرهنگی  -اجتماعی
را شامل ارزش تاریخی ،ارزش فرهنگی یا نماد ین ،ارزش اجتماعی،
ارزش معنوی و مذهبی و ارزش زیبایی مید اند  .همچنین ارزشهای
بازار و ارزشهای غیرقابل خرید و فروش را به عنوان انواع ارزشهای
اقتصاد ی معرفی میکند .
پس از میسون ،فیلد ن هم د ستهبند ی جامعی از ارزشهای موجود
د ر بناهای تاریخی ارائه نمود ه است« :اول :ارزشهای هیجانی:
الف) حیرتانگیز ،ب) هویتی ،ج) پیوستگی و د ) معنوی و نماد ین؛
د وم :ارزشهای فرهنگی و تربیتی :الف) اسناد ی ،ب) تاریخی،
پ) باستانشناسی ،قد مت ،کمیابی ،ج) زیباییشناختی و نماد ی،
د ) معماری ،ه) قضایی شهری ،بومشناختی ،منظر و و) علمی و
تکنولوژی؛ سوم :ارزشهای کاربرد ی :الف) کارکرد ی ،ب) اقتصاد ی،
ج) اجتماعی ،د ) آموزشی و ه) قومی و سیاسی» (Feilden, 2003,
 .)6از د یگر تالشهای متأخر برای گونهشناسی ارزشها میتوان
به پژوهش هارالد فرد هیم و مانال خالف اشاره کرد  ،که البته خود
چرایی اهمیت ارزش
مؤلفان آن را به عنوان جنبههای چهارگانه
ِ
معرفی میکنند )Fredheim & Khalaf, 2016( :
وابستگی :این جنبه به نوعی اتصال یا ارتباط اشاره میکند .
این ارتباطات میتواند با مرد م ،حواد ث ،مکانها ،شیوهها ،سنتها،
د استانها ،اشیاء و غیره باشد ؛
حسی :د ر این جنبه ،ارزشها به عنوان منبع لذتگرایی اد راک
میشوند  .این واژه به زیباییشناسی که برخی د یگر از مؤلفان استفاد ه
کرد هاند  ،نزد یک است؛ البته خاطرنشان میکنند که زبباییها تنها به
موارد بصری محد ود نمیشوند ؛
مد رک :این جنبه شامل موارد ی است که شواهد ی را برای انجام
تحقیقات رسمی یا غیررسمی ارائه مید هد  .الزم به ذکر است که
این د سته مشابه د سته علمی که د ر گونه شناسیها عنوان میشود
نیست؛ زیرا شواهد و مد ارک صرفاً توسط علوم استفاد ه نمیشوند .

ایشان موارد ی را که به طور سنتی همیشه د ر د سته زیباییشناسی
طبقهبند ی میشد ه د ر حالی که برانگیزانند ه حس مخاطب نبود ه و
صرفاً ارزش تاریخی د اشته را د ر این جنبه میگنجاند ؛ و
عملکرد ی :به کاربرد اشاره د ارد که باید توجه د اشت ،این جنبه
صرفاً باعث نمیشود  ،عنصری به عنوان میراث شناخته شود  .با این
وجود  ،از تخریب و یا زباله انگاشتن میراثی که هنوز د ر حال استفاد ه
است ،جلوگیری میکند (.)Thompson, 1979
با نظر به اهمیت مفهوم ارزش د ر فرآیند بازطراحی معماری
د اخلی استفاد ه مجد د و تغییر کاربری بناهای تاریخی و نیز سنجش
میزان موفقیت طرحهای به انجام رسید ه ،د ر جد ول  1برخی از
نظریهها و اسناد اصلی که میتواند د ر راستای هد ف مقاله که ارائه
چارچوبی نظری ارزشهای بنا د ر مقیاس معماری د اخلی است ،ارائه
میگرد د .
بررسی منابع مختلفی که به گونهشناسی ارزشها پرد اختهاند ،
نشان مید هد که از یک سو ،د ر برخی موارد برای گونههای مختلف
ارزشی عناوینی بد ون ذکر توضیحات تکمیلی ،اتخاذ گرد ید ه است.
این امر باعث همپوشانیهایی بین د ستههای مختلف شد ه است.
از د یگر سو ،علیرغم همه تالشهای انجام شد ه ،هنوز د ستهبند ی
کاملی که بتواند همه ارزشها را د ربرگیرد  ،ارائه نشد ه است؛ برخی
نیز بر این اعتقاد ند که «گسترد گی و تنوع د ستهبند ی ارزشها،
بیانگر این است که اساساً هر تالشی برای ارائه یک د ستهبند ی جامع
و مانع ،شکست میخورد » ( .)Rudolff, 2006, 60ضعف نظری
د یگری که از این مد اقه ،آشکار گرد ید  ،فقد ان یک د ستهبند ی است
که بتواند با د ر نظر گرفتن عناصر تشکیلد هند ه فضای د اخلی ،برای
همه متخصصین 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 آنکه مد عی
ارائه د ستهبند ی جامع باشد  ،تالش میکند که ارزشهای مقیاس
معماری د اخلی را به گونهای که برای بازشناخت بنا ،بازطراحی و
ارزیابی آن خوانا باشد  ،ارائه نماید .

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

آنها با هم همپوشانیهای بسیاری نیز د ارند  .اگر کسی بخواهد د ر
یک گراف همه این انواع ارزشها را د ر ارتباط با یکد یگر مکانیابی
کند  ،حتی بین د و مورد از متفاوتترین آنها مثل فری   ()1997
که د ستگاه نظریاش از مفاهیم اقتصاد ی نشأت میگیرد و ریگل  
( )1903که از تاریخ هنر میآید  ،همپوشانیهایی وجود د ارد  .هر
د ستهبند ی به طور ضمنی برخی از انواع ارزشها را خالصه میکند
و برخی د یگر را شاخص میکند  .د ر واقع حذف یکی ،مفهوم د یگری
را گسترد هتر میکند که مورد حذف شد ه را هم د ر خود جای د هد .
به طور مثال د ر منشور بورا ،ارزشهای اقتصاد ی بیان نشد ه ،با این
استد الل که این ارزش مشتق از ارزشهای فرهنگی و تاریخی است
و لذا د ر وهله اول برشمرد ه نشد هاند  .میسون د ر هنگام د ستهبند ی
ارزشها هنگامی که د ستهای را تاریخی و د ستهای د یگر فرهنگی
مینامد  ،اشاره میکند که باید توجه د اشت امکان ند ارد میراثی
فاقد ارزش فرهنگی باشد و لذا این د ستهبند یها تنها برای تأکید

هر کد ام از د ستهبند یهایی که د ر مرور اد بیات اشاره شد  ،تحت
تأثیر یک چارچوب نظری و یا هد فی خاص است .به طور مثال
میراث انگلیس از د ید استفاد ه کنند ه ،به یک گونهشناسی رسید ه
است و میسون از د ید گاه د ستگاه یا مأخذ تصمیمگیر به د ستهبند ی
خود رسید ه است .به طور کلی شیوههایی که ذی نفعان مختلف ،به
ارزشها نگاه میکنند به شکل قابل توجهی متفاوت اتست (�Pear
 .)son & Sullivan, 1995, 308-309; Stephenson, 2008به
بیان د یگر ،تفاوتهای عمد ه بین د ستهبند ی مؤلفین مختلف ،به
د لیل چارچوب های مفهومی و روشهای مختلفی است ،که هر کد ام
استفاد ه کرد هاند .
علیرغم وجود تفاوتهایی د ر د ستهبند یهای موجود  ،همه
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بیشتر بر یک ویژگی است ()Mason,     2002, 11؛ و یا د ر د سته
فرهنگی -اجتماعی ،کیفیتی که تحت عنوان معنوی -مذهبی تعریف
شد ه است ،میتواند به واسطهی تاریخ نسلهایی که د ر اینجا عباد ت
کرد هاند و نقشی که کلیسا د ر توسعه جامعه اطرافش د اشته است،
به عنوان ارزش تاریخی نیز تعریف شود ؛ و یا به د لیل طراحی خاص
بنا و مبلمان ویژه آن ،به عنوان ارزش هنری؛ یا ارزش اجتماعی به
د لیل استفاد ه از آن د ر مراسم غیرمذهبی مانند اعیاد و جشنها.
زمانی که این استفاد هها خیلی به هم نزد یک هستند  ،مهم است

که به عنوان ارزشهای متفاوت د رک و شناخته بشوند  .چون به
شیوههای مختلف مفهومسازی میشوند و متخصصین و نیز نهاد ها
و د ستگاههای متفاوتی مرجع تصمیمگیریهای مد یریتی و حفاظتی
د ر آن زمینه هستند .
اگرچه مبتنی بر بررسیهای انجام شد ه ،د ر عمل امکان تفکیک
کامل ارزشها وجود ند ارد ؛ از این رو ،تالش برای د ستهبند ی به
عناوین مختلف ،با مرزهای مشخص و متمایزکنند ه ،منتفی است .با
این حال ،طراح نیاز د ارد تا حد امکان از همپوشانی ارزشها کاسته

جد ول  -1د ستهبند ی ارزش از د ید گاه اسناد بینالمللی و صاحبنظران.
سند/
صاحبنظر

منبع /سال

ریگل

)(Riegl, 1903
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)1999
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)2007
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شود و قد ری د قیقتر شوند ؛ بد ین معنی که به موارد مشخصتری
اشاره کنند  .به این ترتیب معمار د اخلی این مجال را مییابد که
بر حسب ضرورت د ر یک پروژه بر روی یک ارزش تأکید بیشتری
نماید و به تبع آن ،فرصت بروز بیشتر آن را د ر یکی از عناصر تشکیل
د هند ه معماری د اخلی به عنوان اید ه اصلی طراحی فراهم سازد  .این
امر به معماران د اخلی این امکان را مید هد که با اشراف و آگاهی
بیشتری به مد اخله و طراحی د ر بناهای واجد ارزش بپرد ازند .
این پژوهش د نبال ارائه گونهشناسی جد ید ی از ارزش نیست،
بلکه میکوشد با بازتعریف گونهشناسی موجود  ،آنها را به زبان
معماری نزد یککند تا خوانش آن برای معماران د اخلی د ر بناهای
واجد ارزش تسهیل گرد د  .چون اگر زبان ارائه ارزشها از ارتباط
برقرار کرد ن با ذی نفعان حفاظت ناتوان باشد  ،نمیتوان انتظار د اشت
که تصمیمهای اتخاذ شد ه ،اصولی و نتیجهبخش باشد (Fredheim
 .)& Khalaf, 2016بر این اساس د ر این مقاله ،گونهشناسی ارزش
به این گونه ارائه میشود :
قد مت :ارزش قد مت با گذشت زمان د ر یک بنا پد ید ار میشود
و هر چه سن یک بنا بیشتر باشد  ،این ارزش نیز افزایش مییابد ؛
نماد ین :نماد یا نشانه چیزی است که چیز د یگری را وانمود
میکند    (میونز ویناس .)52   ،1388 ،زمانی که این بنا بطور خاص
معانی و مفاهیمی را یاد آور میشود  ،واجد ارزش نماد ین است؛
روایت  -روید اد  :این ارزش به روایتهایی د ر طول حیات بنا
اشاره د ارد که یا حاصل د ورههای مختلف د ر تد اوم حیات آن است
یا خاطراتی را یاد آور میشود و یا به واقعهای خاص اشاره میکند ؛
معنوی  -مذهبی :این ارزش به فضاها یا آثاری اطالق میشود
که به د الیل مذهبی یا اعتقاد ی ،مورد احترام و یا مقد س بود ه یا
هستند .
زیبایی :مفهوم زیبایی قابل تعریف نیست ،اما به طور فطری قابل

تصویر  -1چارچوب 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؛ نمونهمورد ی :زند ان
قصر به عنوان باغ موزه

د رک است؛ اگرچه این ارزش مفهوم گسترد های را د ر بر میگیرد
ولی غالباً زیباییهای بصری ،تزئینات و ...مد نظر است؛
ویژگیهای فضایی :بخشی از ارزشهای معماری که به
تناسبات ،مقیاس ،د یاگرام فضایی و اتمسفر فضا مربوط میشود ؛
فعالیت -کارکرد  :این ارزش به کارکرد ویژه فضا و یا نوع خاصی
از فعالیت که زمانی د ر آن فضا جاری بود ه است ،اطالق میگرد د ؛
سند  -مد رک :زمانی که هر یک از ارزشهای ذکر شد ه د ر
باال ،تا بد ان پایه مهم شد ه باشد که بتواند به عنوان یک شاهد
تاریخی از یک واقعه ،د ستاورد  ،یا نگرش به آن رجوع کرد  ،به عنوان
ارزش سند -مد رک برشمرد ه میشود ؛ این د سته ارزش علمی را د ر
برمیگیرد .
اگر چه ارزشهای بنا به د و د سته ملموس و ناملموس تقسیم
میگرد ند و بد ین وسیله به نوعی محل بروز ارزش د ر اجزای بنا
مشخص میگرد د  ،اما معمار د اخلی برای تصمیمگیری نیاز به تد قیق
بیشتر محل تجلی ارزشها د ر عناصر معماری د اخلی د ارد  .برای
تحقق این هد ف ،عناصر معماری د اخلی مبتنی بر نگاه اد وارد هال    
(هال )1393 ،به سه د سته فضای ثابت ،نیمه ثابت و متغیر تقسیم
میگرد د  .د ر این مقاله ،برای تد قیق چارچوب نظری عناصر فضای
ثابت به بد نه ،مصالح و تکنیکهای ساخت و جزئیات ،و عناصر فضای
نیمه ثابت به د ر و پنجره و بازشو ،اجزای نصب شد ه     (مانند ساعت،
پرد ه ،اد وات نورپرد ازی ،تابلو ،)...،تزیینات و آثار روی بد نهها ،مبلمان
و لوازم تقسیم میشوند  .عالوه بر این ،فضای متغیر را فعالیتها و
روابط انسانی مربوط به فعالیتهای جاری د ر فضا (عینیفر،)1382 ،
تشکیل مید هند  .د ر توضیح بیشتر فضای متغییر الزم به ذکر است
که خاطرات فرهنگی یک فضا تنها د ر مصالح و سطوح خالصه
نمیشود  ،بلکه تاریخ زند گی افراد و روید اد های یک فضا خاطرات
آن را میسازند (.)Klingenberge, 2012
از برهمکنش گونهشناسی ارائه شد ه از ارزشها د ر این مقاله و
نیز د ستهبند ی عناصر معماری د اخلی ،چارچوب نظری بازشناخت
ارزش د ر فرآیند طراحی معماری د اخلی استفاد ه مجد د بناها د ر
(تصویر   )1ارائه میگرد د  .الزم به ذکر است که این چارچوب نظری
عالوه برای بازشناخت ارزشهای یک بنا ،د ر سنجش بازطراحی
صورت گرفته نیز قابلیت کاربرد د ارد .
نکته د یگری که د ر مورد این چارچوب پیشنهاد ی نیاز به ذکر
د ارد آن است که ارزش اقتصاد ی د ر چارچوب گنجاند ه نشد ه است.
د لیل این امر وجود اختالف نظر میان صاحب نظران مختلف د ر مورد
مفهوم ارزش اقتصاد ی است که پیش از این اشاره گرد ید ؛ از جمله
این که «د ر نظرگرفتن ارزشهای اقتصاد ی ،نیروی قویای است
که میراث و حفاظت را تحت تأثیر قرار می د هد  ،د ر حالی که کام ً
ال
بیرون د ایره مباحث حفاظت د ر مفهوم سنتی قرار د ارد  .از سوی
د یگر اختالط ارزشهای اقتصاد ی با ارزشهای فرهنگی ،چالش
خاصی را پد ید آورد ه است» ( .)Mason, 2002, 5د ر مقایسه
مواجهه حفاظتگران و کارشناسان اقتصاد ی هنر ،جالب توجه است
که نه تنها آنها توصیف و اند ازهگیری متفاوتی نسبت به ارزشهای
میراث فرهنگی د ارند  ،بلکه معنایی که هرکد ام از آنها از واژه ارزش
استنباط میکنند  ،هم متفاوت است (Mason, 2002; Fredheim
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 )& Khalaf, 2016; Maeer, 2014با جمعبند ی منابع مختلف به
طور خالصه میتوان استنباط کرد که طبق نظر اقتصاد د انان ارزش
از طریق تعامل با میراث حاصل میشود  ،همان گونه که سود مند ی
به واسطهی استفاد ه از میراث؛ د ر حالی که اغلب حفاظتگران
معتقد ند میراث حتی د ر حالتی که استفاد های از آن نمیشود نیز
د ارای ارزش است (Carman, 1995; Mason, 2002; Fredheim
 .)& Khalaf, 2016نگنجاند ن ارزش اقتصاد ی د ر چارچوب ارائه
شد ه ،به معنای کم اهمیت بود ن آن نمی باشد بلکه نگارند گان بر
این باورند که ارزش اقتصاد ی زمانی که از منظر اقتصاد به موضوع
میراث نگریسته شود  ،موضوعیت بحث می یابد و چارچوب نظری
متفاوتی میطلبد .
د ر اد امه چارچوب نظری پیشنهاد ی به منظور ارزیابی اقد امات
انجام شد ه د ر فرآیند طراحی معماری د اخلی د ر تغییر کاربری
زند ان قصر به باغ موزه مورد استفاد ه قرار میگیرد .

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

زند ان قصر واقع د ر خیابان 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 فتحعليشاهي ساخته شد  .د ر زیرزمین قصر قجر د ر د وران
قاجار ،سیاهچالهایی وجود د اشته است که د ر آنها ،زند انیان ویژه
محبوس میشد هاند  .معمار زند ان نیکوالی مارکوف است .او نقشه
زند ان را از روي نقشهاي كه د ر کنگره بینالمللی اصالح مجرمین و
محبسها سال  1925د ر لند ن د ر اختیارش قرار د اد ه شد ه بود و
با تغييراتي كه وضعيت آب و هوا و كيفيات د يگر ايجاب مينمود ،
تهيه كرد  .زند ان د ر ابتد ا  ۱۹۲اتاق و گنجايش  ۸۰۰زند اني را د اشت
اما به مرور تغییراتی د ر آن به وجود آمد و با الحاق بخشهایی
گسترش یافت    (تصویر      .)4د ر د وران    پهلوی د وم بخش زند انیان
سیاسی 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،
آسایشگاه ،نانوایی ،مد رسه ،کارگاه کفاشی ،سلول های انفراد ی،
د ارالمجانین ،زورخانه ،مسجد  ،کارگاه قالی بافی ،کارگاه آهنگری ،به
مجموعه اضافه شد ( .عباد ی ،1387 ،نصر ،امرا و مظهری،1392 ،
 Sadeghi, 2008و )Sadeghi, 2013

بعد ها و تا زمان ساخت زند ان اوین د ر د هه چهل ،این زند ان
تنها زند ان پایتخت بود  .پس از انقالب اسالمی ،محل حبس زند انیان
غیرسیاسی گرد ید  .د ر سال  ۱۳۸۳این زند ان تعطیل و شهرد اری
شروع به تخریب بخشهایی از آن نمود که با پیگیری کانون زند انیان
سیاسی قبل از انقالب و ثبت زند ان د ر لیست میراث ملی ،از تخریب
آن جلوگیری به عمل آمد  .پس از آن به وسیله شهرد اری به باغ موزه
قصر تبد یل و د ر تاریخ  ۱۴آبان ماه  ۱۳۹۱افتتاح گرد ید    (شکلهای
 2تا  )4چهار راهروی اصلی باغ موزه به چهار د وره تاریخ معاصر
ایران شامل قاجار ،پهلوی اول ،پهلوی د وم و رخد اد های سیاسی که
منجر به انقالب اسالمی شد  ،اختصاص د اد ه شد ه است .همچنین
بخشهایی از مجموعه به موزه زند ان و موزه تاریخ انقالب اسالمی

تغییر کاربری د اد ه شد ه است .د ر بخش قاجار به موارد ی چون
ویژگیهای قصر قجر ،باغ ایرانی ،قنات ،اولین پروازهای هواپیما،
ورود عکاسی به ایران اشاره شد ه است .د ر فضاهای مربوط به
د ورههای بعد ی هم حواد ث مهم تاریخی  -اجتماعی از جمله شرایط
ایجاد زند ان قصر و نقشههای اولیه و ویژگیهای معماری مارکوف ،تا
وقایع مشروطه و زند انیان 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 هاند  .نخستین زند انی این زند ان سرتيپ محمد د رگاهي
رئيس نظميه وقت بود ه است كه د ر روز افتتاحيه زند ان خود ميزبان
شاه و مد عوين بود ه است؛ وي د و روز پس از افتتاح زند ان قصر ،از
كار بركنار و زند اني شد  .بعد ها حبس بسياري از چهرههاي مشهور
سياسي و فرهنگی د ر طول مبارزات آزاد ي خواهانه نواب صفوی،
شهید عراقی ،آیتاله طالقانی ،احمد شاملو ،لورنس عرب ،بزرگ
علوی ،مهد ی اخوان ثالث ،نجف د ریابند ری ،فرخی یزد ی ،و ...د ر
1
زند ان قصر رخ د اد ه است.
د ر باغ موزه قصر سعی شد ه است تا د ر کنار بیان نوشتاری ،با
طراحی ویژه چید مان ذهن مخاطب را با موضوع د رگیر شود ؛ مث ً
ال
د ر غرفه راد یو ضمن به نمایش گذاشتن راد یوهایی بسیار قد یمی،
فضای یک استود یو با میز تنظیم صد ا و پنجرهی شیشهای ،بازسازی
شد ه است .همچنین د ر بخشهایی از باغ موزه که امکان د اشته،
طراحی به صورت تعاملی انجام گرفته است؛ برای نمونه کنار معرفی
د ستگاه تلگراف ،شیوه کار کرد ن با آن نیز بیان شد ه و مخاطبین
میتوانند تلگراف زد ن را امتحان کنند ؛ یا د ر موزه اسناد  ،گوشیهای
تلفن قد یمی از سقف آویزان شد ه و با قرار د اد ن آن نزد یک گوش،
فایل صوتی از مظفرالد ینشاه شنید ه میشود .
 .2 .5روش تحقیق و گرد آوری اطالعات
برای جمعآوری اطالعات د رباره زند ان قصر از مطالعات کتابخانهای،
بازید های مکرر ،مشاهد ه ،عکسبرد اری ،یاد د اشتبرد اری ،و مصاحبه
با تیم بازطراحی شامل معمار ،مرمتگر ،و معمار د اخلی استفاد ه شد .
همچنین با  6نفر از متخصصین سه حوزه معماری ،معماری د اخلی،
و حفاظت و نیز  4نفر از افراد ی که سابقه حبس د ر زند ان د ر د وران
پهلوی را د اشتهاند  ،مصاحبه نیمهساختاریافته انجام شد  .یکی از
محد ود یتهایی که انجام این تحقیق د ر این مرحله با آن روبرو بود
سختی پید ا کرد ن افراد ی بود که سابقه حبس د ر این زند ان د ر
د وران پهلوی را د اشتهاند و نیز رغبت ند اشتن آنها به همکاری جهت
مصاحبه بود  .خصوصیات افراد نمونه د ر جد ول  2خالصه شد ه است.
 .6تحلیل باغ موزه زند ان قصر از منظر ارزش د ر فرآیند
بازطراحی معماری د اخلی
د ر گام اول برای بررسی ارزش د ر فرآیند بازطراحی باغ موزه
زند ان قصر به تحلیل کیفی د اد ههای به د ست آمد ه از بررسیهای
مید انی و یاد د اشتبرد اریهای شخصی نگارند گان پرد اخته شد .
د ر گام د وم تجزیه وتحلیل مصاحبهها صورت پذیرفت .برای تنظیم
و تحلیل این د اد هها از سه فعالیت شامل  )1تلخیص د اد هها و
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کد گذاری مبتنی بر چارچوب پیشنهاد ی ارزش )2 ،نمایش د اد هها،
و  )3نتیجهگیری استفاد ه گرد ید  .الزم به ذکر است حوزه بررسی
این مقاله محد ود به معماری د اخلی میگرد د و به موارد ی که د ر
طراحی منظر مورد اشاره قرارگرفته(   ،که به د لیل غنای قصر قجر د ر
زمینهی ارزشهای منظر ،موارد حائز اهمیتی هم هست) پرد اخته
نشد ه است .برای نمونه میتوان به اصطالح «آب خنک خورد ن»
و نسبت آن با زند ان قصر اشاره کرد  :مظهر قنات مبارکآباد و
مخلصآباد جلوی قصر قجر و سپس زند ان بود ه است که آبی بسیار
خنک و گوارا د اشته است؛ به د لیل وجود این قناتها ،پس از تبد یل
این قصر به زند ان ،به تد ریج اصطالح «آب خنک خورد ن» به کسی
که زند ان میرفته اطالق گرد ید و د ر فرهنگ عامیانه رواج یافت .این
مثال نشان از آن د ارد که همه ارزشهای یک بنا د ر مقیاس معماری
د اخلی قابلیت بروز ند ارند .
یکی از اولین نکاتی که د ر تحلیل بازطراحی این اثر فارغ از
کاربری آن قابل ذکر است این است که میزان اشاره به معمار
اثر ،مارکوف ،به عنوان معماری که ویژگیهای معماری و جزئیات
ساخت آثارش د ر تاریخ معماری معاصر ایران حائز اهمیت است ،کم
مینماید ؛ طراحان به بیان مکتوب این نکته د ر چند تابلو بسند ه
کرد هاند  .بررسی مصاحبهها با افراد ی که پیش از انقالب اسالمی
د ر این زند ان محبوس بود هاند نکات جالب توجهی را د ربرد اشت.
عموم آنها به زند گی روزمره د ر سلول ها ،امکانات د رون سلولها
و روابط اجتماعی بین زند انیان با هم و زند انیان با زند انبانان اشاره
د اشتهاند  .اگرچه د ر بازطراحی تا حد ود ی به زند گی روزمره زند انیان
با قرار د اد ن وسایل و مجسمههایی اشاره شد ه است   (تصویر  ،)5اما

توســعه چارچــوب مفهومــی ارزش د ر بازطراحــی معمــاری د اخلی
اســتفاد ه مجد د منطبــق بناهای واجــد ارزش؛ نمونهمورد ی :زند ان
قصر به عنوان باغ موزه

روابط اجتماعی تقریباً مغفول ماند ه است؛ این د ر حالی است که بر
اساس چارچوب نظری ،روابط اجتماعی بخشی مهم از فضای متغیر
معماری د اخلی را به خود اختصاص مید هد  .یکی از پررنگترین
فضاهایی که اکثر مصاحبهشوند گان به آن اشاره د اشتهاند  ،فضای
حیاط بود ه است؛ «اغلب خاطرات زند انیان از هواخوری است»
(پیرمرد ی  72ساله د ارای سابقه  6ماه حبس د ر بند سیاسی د ر
د وران پهلوی د وم ،مصاحبه شخصی .)1397/4/8 ،این د ر حالی
است که پس از بازطراحی ،فضای هواخوری چند ان مورد توجه
مخاطبین قرار نمیگیرد  .شاید د لیل اصلی آن را بتوان پیشبینی
نکرد ن برنامهریزی خاص برای مخاطب و اکتفاکرد ن به قرارد اد ن یک
مجسمه انسان د ر حیاط بتنی بخش سیاسی د انست .از د یگر سو ،به
د لیل ایجاد گشایشهایی د ر فضای سلولها د ر فرآیند بازطراحی،
مخاطب د ر زمان تجربه فضای د اخلی زند ان چند ان احساس تنگی
و گرفتگی یک زند ان را نمیکند که بتواند زمان ورورد به فضای
حیاط تفاوت فضایی را به گونهای که د ر د وران پهلوی د اشته است
را احساس نماید .
ایجاد گشایش د ر برخی بند ها و حذف شبکههای فلزی جلوی
سلولها د ر د و سوی برخی راهروها از جمله نکاتی که مورد انتقاد
برخی متخصصین قرار گرفته است« :آن قد ر فضا را باز کرد هاند که
احساس میکنی د ر یک گالری قد م میزنی نه یک زند ان» (معمار
د اخلی  35ساله ،مصاحبه شخصی .)1397/9/5 ،البته د ر برخی
بند ها با کم تر ین د خل و تصرف د ر جد ارهها سعی شد ه است،
ویژگیهای کالبد ی اصلی اثر نمایش د اد ه شود    (تصاویر    6و .)7
یک معمار که د ر زمان انتقال مد یریت بنا از سازمان زند انها به

تصویر ( -2سمت راست) -معرفی فضاهای تغییر کاربری د اد ه شد هی بنای زند ان قصر مارکوف .مأخذ)URL 1( :؛ تصویر (- 3چپ و باال) -زند ان قصر

قبل از تغییر کاربری د ر سال  .1386مأخذ)URL 1( :؛ تصویر ( -4چپ و پایین) -زند ان قصر پس از تبد یل به باغ موزه د ر سال  .1391مأخذ.)URL 1( :
جد ول  -2مشخصات فرد ی مصاحبهشوند گان.

سطح تحصیالت

میانگین

جنسیت

نوع تخصص

جایگاه

سنی

کارشناسی و پایین تر

کارشناسی ارشد

دکترا

سایر

معمار داخلی

معمار

حفاظتگر

مرد

زن

54

0

4

2

0

1

3

2

4

2

متخصص

68

2

2

0

2

0

2

0

3

1

زندانی

104
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  4شماره  3پاییز ۱۳۹۸

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 اینگونه بیان میکند :
«د ر فضای سلول ،د ر د یواری که چسبید ه به تخت هر فرد بود ،
یاد د اشت ،نقاشی یا شعرهایی شخصی به چشم میخورد  .زند انی
از آن بخش از د یوار مانند یک د فترچه یاد د اشت شخصی استفاد ه
میکرد ه است .بر روی د یوارهایی که مابین د و رد یف تخت قرار
د اشته است ،د ستنوشتهها و نوشتههای عمومیتری د ید ه میشد
که عموماً عبارت بود ند از زن با موی بلند  ،منظرهای از جنگل
وکوه ،مسیر آب و چشمه و عکس امیرالمؤمنین ...برای د یوارها
اثر د اغی انسان وجود د اشت ...پتوهای کهنه کثیف د ر گوشه و
کنار سلولها افتاد ه بود  ...اگرچه بازطراحی خوبی انجام شد ه است
و فعالیتهای متنوعی د ر آن تعبیه شد ه است ولی هویت قبلی را
کام ً
ال پاک کرد ه است؛ همه چیز زیاد ی تمیز شد ه است»   (معمار،
مصاحبهی شخصی.)1397/3/9 ،
این تمیزشد ن اثر به نسبت زمانی که زند ان بود ه است ،نقد ی
است که از سوی د یگر متخصصین نیز به این بازطراحی وارد شد ه
است .د ر حال حاضر از نقاشیها اثری به چشم نمیخورد ؛ فقط
د ر سلولی که به فرخی یزد ی 2اختصاص د اد ه شد ه است ،د یوار
نوشتهای ایجاد شد ه است   (تصویر  .)8البته برخی از این نوشت ه و
نقاشیها قبل از تخریب ،د ر کتابی جمعآوری شد ه است   (هاشمی،
 .)1388تنها بخش زند ان که شاید بتوان گفت توانسته است روحیه
سابق خود را حفظ نماید  ،بخش زند ان سیاسی است؛ «حس رعب و
وحشت بخش سیاسی تا حد زیاد ی نگه د اشته شد ه است»   (معمار،
مصاحبهی شخصی .)1397/7/12 ،به نظر میرسد کار چند انی روی
زند ان سیاسی انجام نشد ه است ،که میزان هولناکی آن را به طور
خاص به نمایش بگذارد  .د رهای آهنی ضخیم سلولهای این بخش
که برخی از آنها د ارای چشمی یا د ریچه غذا بود ه است ،همچنان
حفظ شد ه است؛ همچنین حیاط سیاسی که به د لیل تناسبات،
رنگ طوسی و عد م وجود هیچ د رخت یا شیئی ،حس حقارت و غم
مید هد  ،به همان صورت باقی ماند ه است .ارتباط بین این بخش و
بخش طراحی شد ه توسط مارکوف ضعیف است و برای تقویت آن د ر
مسیر حرکت بازد ید کنند ه تمهید ی اند یشید ه نشد ه است.
د ر زمینه فعالیتهای متنوع د ر نظر گرفته شد ه د ر زند ان نیز
موضوعی قابل بحث است .برخی راهروها و سلولهای زند ان به
فضای نمایشگاهی تغییر کاربری د اد ه شد هاند  .د ر این نمایشگاهها،
روید اد هایی از د وران قاجار   (فارغ از این که ارتباطی با آن سلول
یا اساساً زند ان قصر د ارد یا نه) به نمایش گذاشته شد ه است .د ر
این نمایش به ارتباط بین فضا و موضوع مورد نمایش توجه خاصی
نشد ه است .به بیان د یگر ،صرفاً از ویژگی های کالبد ی فضا برای
نمایش د اد ن بهره گرفته شد ه است .این د ر حالی است که مخاطب
انتظار روایت زند ان را د ارد .
یکی د یگر از فضاهایی که مصاحبهشوند گان به آن توجه ویژه
د اشتند فضای هشتی ملقب به هشت بود ه است؛ این فضا محل
تقاطع و اتصال بند ها به هم بود ه است که به عنوان شکنجهگاه نیز
مورد استفاد ه قرار میگرفته 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 بپیچد و سایر زند انیان را د چار ترس نماید  .اصطالح بیا زیر
هشت یا فالنی را برد هاند زیر هشت اصطالحات رایجی د ر زند ان
بود ه است   (مرد زند انی  69ساله ،مصاحبهی شخصی.)1397/6/11 ،
یکی د یگر از نکاتی که د ر مورد فضای هشتی از مصاحبه ها استخراج
گرد ید این است که قابلیت مسد ود کرد ن ورود ی راهروها بد ون
تغییر شکل اساسی وجود د اشته است .از این قابلیت د ر زمان
بازد ید های بینالمللی از زند ان ،د ر صورتی که نمیخواستند
آمار د قیقی از زند انیان ارائه د هند  ،استفاد ه میکرد هاند    (معمار،
مصاحبهی شخصی .)1397/3/9 ،طراحان اثر از این نکته اطالعی
ند اشتهاند ؛ لذا د ر طراحی اشارهای به آن نکرد هاند    (یکی از اعضای
تیم طراحی ،مصاحبهی شخصی.)1397/9/7 ،
یکی د یگر از نکات که د ر بررسی بازطراحی این اثر میتواند ذکر
گرد د آن است که به نظر میرسد نسبت پرد اختن به ارزشهای بنا
و میزان اهمیت آنها متناسب نیست؛ به طور مثال بنای زورخانه
د ر هنگام بازد ید  ،بسیار به چشم میآید ؛ این د ر حالی است که
به نظر میرسد د ر زند گی زند انیان د ر د ورههای مختلف چند ان
هم حائز اهمیت نبود ه است   (مرد معمار زند انی  83ساله ،مصاحبه
شخصی .)1397/3/9 ،جد ول  3واکاوی ارزش د ر فرآیند بازطراحی
معماری د اخلی زند ان قصر را بر اساس تحلیل مصاحبهها و بررسی
بازد ید های مید انی نمایش مید هد .
د ر بازطراحی این اثر تالش شد ه است از ابزارها و روشهای
مختلفی مانند چید مان ،نوشته ،تصویر ،وید ئو ،و صوت برای انتقال
پیام به مخاطب استفاد ه شود  .با این حال آن چه که تحلیل اثر د ر
جد ول  3نمایش مید هد آن است که به فضای متغیر توجه بسیار
کمی شد ه است .الزم به ذکر است که به برخی اید ههای طراحان از
سوی بهرهبرد اران توجه نشد ه است؛ از آن جمله میتوان به پیشنهاد
اختصاص یک استود یو ضبط خاطرات شفاهی و یک آرشیو امانات
مرد می اشاره کرد که این امکان را می د اد ه است که خاطرات مرتبط
با اثر و نیز 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 تیم
بازطراحی ،مصاحبهی شخصی .)1397/9/7 ،به بیان د یگر ،برخی از
نقاط ضعف ،الزاماً به طراحی بازنمیگرد د ؛ بلکه ناشی از کمتوجهی
د ر مد یریت بهرهبرد اری است.
به طور کلی می توان این گونه استنباط کرد که مبتنی بر چارچوب
مفهومی ارزش د ر طراحی معماری د اخلی استفاد ه مجد د بناهای
واجد ارزش که د ر این مقاله ارائه گرد ید ه است ،بازطراحی این اثر
د ر توجه به هر سه فضای ثابت ،نیمهثابت ،و متغیر به اند ازه کافی
موفق عمل نکرد ه است؛ همچنین برخی ارزشهای 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 میتواند به طراحان کمک
نماید تا از پیش آمد ن ضعف های مشابه جلوگیری نمایند .
ذکر یک نکته ضروری است که اگرچه چارچوب نظری ارائه شد ه
د ر بازشناخت و ارزیابی ارزشها رهگشا مینماید  ،اما این مهم نیز
میبایستی مورد نظر قرار گیرد که ارزشها د ر ذات خود با هم
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همپوشانیهایی د ارند و تفکیک کامل آنها از هم میسر نمیباشد .
از این رو ،برای تهیه جد ول  3تالش شد ه است تا به جایگاهی که
یک ارزش بیشترین فرصت بروز را د اشته است توجه شود  .این
همپوشانی د ر مورد عناصر معماری د اخلی نیز صاد ق است؛ بد ین
معنا که یک عنصر معماری د اخلی میتواند به طور هم زمان ،حامل
ارزشهای متنوعی باشد  .با وجود اشراف به این موضوع ،تالش شد ه

توســعه چارچــوب مفهومــی ارزش د ر بازطراحــی معمــاری د اخلی
اســتفاد ه مجد د منطبــق بناهای واجــد ارزش؛ نمونهمورد ی :زند ان
قصر به عنوان باغ موزه

است که د ر جد ول باال به مهم ترین ارزشهایی که یک عنصر ثابت،
نیمهثابت ،و یا متغیر معماری د اخلی توانسته است حمل نماید ،
اشاره گرد د  .بد یهی است که فضای معماری د اخلی به عنوان یک
کلیت یکپارچه قابلیت تفکیک کامل به اجزا را ند ارد ؛ به بیان د یگر،
اگرچه بازشناخت اجزا به بازشناخت کل کمک میکند  ،اما کل
چیزی بیش از مجموع همه اجزاست.

نتیجه
بازطراحی یک بنای تاریخی د ر پی حفظ و ارتقای ارزشهای
اثر به هد ف استفاد ه نسل حاضر و انتقال آن به نسلهای آتی
است .از این رو ،اولین گام د ر مسیر بازطراحی معماری د اخلی،
بازشناخت ارزشهاست .این مقاله با نظر به ضرورت این امر به
توسعه چارچوبی مفهومی به هد ف بازشناخت ارزشهای یک اثر
به گونهای که از منظر معماری د اخلی قابلیت خوانش و کاربست
د اشته باشد  ،پرد اخت .بر این اساس ،ارزشهای یک اثر د ر هشت
گونه «قد مت»« ،نماد ین»« ،روایت»« ،معنوی-مذهبی»« ،زیبایی»،
«ویژگیهای فضایی»« ،فعالیت  -کارکرد »« ،سند    -مد رک» و فضای
معماری د اخلی د ر سه د سته فضای «ثابت»« ،نیمهثابت» و «متغیر»
ارائه گرد ید  .هد ف از ارائه این چارچوب نظری آن بود ه است که

ارزشها و فضاهای معماری د اخلی با طی کوتاهترین مسیر به زبان
طراحی قابلیت ترجمه د اشته باشد و تا آن جا که ممکن است راه
را بر تفسیرهای گوناگون ببند د  .این چارچوب نظری عالوه بر
یاری رساند ن به تیم طراحی د ر بازشناخت ارزشها ،چارچوبی برای
ارزیابی یک بنای تغییر کاربری یافته از نظر میزان موفقیت د ر حفظ
و ارتقای ارزشهای بنا د ر مقیاس معماری د اخلی د ر اختیار قرار
مید هد ؛ بر آن اساس میتوان با د ر نظرگرفتن وزن هر کد ام از
ارزشها د ر نمونه مورد نظر ،شیوه برخورد با آنها را د ر موضع بروز
آن د ر فضاهای سهگانه معماری د اخلی شامل ثابت ،نیمه ثابت ،و
متغیر را ارزیابی کرد .
ارزیابی نمونه مورد ی این مقاله نشان د اد که به کمک این

شکل ( -5باال راست) -چید مانی برای نمایش زند گی روزمره زند انیان؛ شکل ( -6باال چپ) -یکی از راهروی اصلی بنای مارکوف که با حذف جد ارههای
آهنی سلولها ،غرفههایی برای چید مانهای مختلف ایجاد شد ه؛ شکل ( -7پایین 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 ( -8پایین چپ) -طراحی سلولی با عنوان فرخی یزد ی و مجسمه یک زند انی د ر حال
نوشتن اشعاری بر د یوار.
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چارچوب نظری این امکان د ر اختیار قرار میگیرد که همه
ارزشهای 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 .از د یگر سو،
این امکان فراهم میگرد د که همه ظرفیتهای فضایی بروز و تجلی
ارزشها مورد بررسی قرار گیرد  .این بررسی همچنین نشان د اد
که میزان توجه به فضای متغیر شامل فعالیتها و روابط انسانی به
عنوان بخشی از فضای معماری د اخلی د ر این پروژه تا حد ود زیاد ی

مغفول ماند ه است .امید 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 میرسد که نیاز
به پژوهشهای 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 همچنین استراتژی های طراحی د ر این مقیاس را مورد
مد اقه قرار د هد .

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

ﻓﻀﺎي ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﺎﻟﺒﺪ و ﺑﺪﻧﻪ

ﻣﺼﺎﻟﺢ

آﺟﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻓﺮش ﺑﺘﻨﯽ
و دﮐﻞ ﺑﯽﺳﯿﻢ و رادﯾﻮ
دوره ﺑﺨﺶ
اﯾﺮان در دوران رﺿﺎﺷﺎه
ﭘﻬﻠﻮي زﻧﺪاﻧﯿﺎن
در اراﺿﯽ زﻧﺪان ﻗﺼﺮ
اول ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻗﺪﻣﺖ

ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ و
ﺟﺰﺋﯿﺎت

در و ﭘﻨﺠﺮه و ﺑﺎزﺷﻮ

ﺳﻘﻒ ﺳﺒﮏ
ﺷﯿﺐدار ﺑﺎ دﯾﻮارﻫﺎي
ﺧﺮﭘﺎﻫﺎي ﺑﺎرﺑﺮ ﺑﺎ
ﭼﻮﺑﯽ و
ﭘﯽ
ﭘﻮﺷﺶ ورق ﺳﻨﮕﯽ
ﻓﻮﻻدي

-

ﺣﺬف
ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﺳﻘﻒﻫﺎ و
ﻻﯾﻪﻫﺎي
ﺧﺮﭘﺎﻫﺎ؛
ﺑﻌﺪي
ﺣﻔﻆ
اﻓﺰودن
ﮐﻔﺴﺎزي
ﺣﻔﻆ
اﺧﺘﺼﺎص ﻏﺮﻓﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﺳﺘﻮنﻫﺎي دﯾﻮارﻫﺎي
و ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺑﯽﺳﯿﻢ و رادﯾﻮ
ﻣﯿﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺨﯽ
روﺋﺖ
ﻣﺤﻞ ﺑﻨﺪﻫﺎ
ﺷﺪن
و اﺟﺮاي
ﮐﻔﺴﺎزي
ﻃﺎق ﺿﺮﺑﯽ
اﺻﯿﻞ

اﺟﺰاي ﻧﺼﺐ
ﺷﺪه

-

ﻓﻀﺎي ﻧﯿﻤﻪﺛﺎﺑﺖ

ﻓﻀﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﻧﺎزكﮐﺎري،
ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت و آﺛﺎر
روي ﺑﺪﻧﻪﻫﺎ

ﻣﺒﻠﻤﺎن

ﻟﻮازم

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ

اﺛﺮ داﻏﯽ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺮ روي
دﯾﻮارﻫﺎي
ﻣﺠﺎور ﺗﺨﺖﻫﺎ

-

وﺟﻮد ﻟﻮازﻣﯽ ﭼﻮن
ﻣﻠﺤﻔﻪ و ﺗﺸﮏﻫﺎي
ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﺑﺮﺧﯽ
ﺳﻠﻮلﻫﺎ

ﯾﻦ ﭘﺮوازﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻗﺼﺮ ﻗﺠﺮ

-

-

ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ

-

دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻟﻮازﻣﯽ از ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﻏﺮﻓﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﯾﮑﯽ از
ﺑﻨﺪﻫﺎ
اﯾﻦ دﺳﺖ

-

-

-

-

ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻃﻨﺎب دار در ﻓﻀﺎي ﺣﯿﺎط ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻀﺎي
دادﮔﺎه
ﻫﻮاﺧﻮري
ﺑﺎز ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﻨﺎت
اﻧﻘﻼب در
ﻣﺴﺠﺪ

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه

-

-

-

-

-

-

ﺣﺬف و ﻗﺮار دادن
ﯾﮏ ﻃﻨﺎب دار در
ﯾﮑﯽ از ﺳﻠﻮلﻫﺎ

ﺧﺎﻃﺮه ﺗﺮس زﻧﺪاﻧﯿﺎن از
ﺻﺪاي ﺷﮑﻨﺠﻪ در ﻫﺸﺘﯽ

-

-

-

-

ﯾﺎدﮔﺎريﻫﺎي از
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺮ روي
دﯾﻮارﻫﺎ

-

-

اوﻟﯿﻦ زﻧﺪان ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪهي اﯾﺮان

-

-

ﻧﻤﺎدﯾﻦ

رواﯾﺖ-
ﺧﺎﻃﺮه-
روﯾﺪاد

ﻧﺸﺎنﻧﺪادن اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه
ﺟﻤﻌﯽ

ﻣﻌﻨﻮي-
ﻣﺬﻫﺒﯽ-
ﺣﺴﯽ

ﺣﺲ ﺣﻘﺎرت و ﻏﻢ در
ﺣﯿﺎط ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺣﻔﻆ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﻗﺒﻠﯽ

ﺗﺮس ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﻣﻄﻠﻖ در اﻏﻠﺐ
ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ روزن در
ﺑﺨﺶ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺣﻔﻆ ﻓﻀﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ

ﺣﺬف
ﯾﺎدﮔﺎريﻫﺎ؛
ﻗﺮاردادن ﯾﮏ
ﻣﺠﺴﻤﻪ در ﺣﺎل
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮ روي
دﯾﻮار در ﯾﮑﯽ از
ﺳﻠﻮلﻫﺎ

ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺎط و ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻧﻘﺶ ﻫﻮاﺧﻮري ﺑﺎ اﺷﺎره اي ﺑﻪ
ﻗﺮاردادن ﯾﮏ ﻣﺠﺴﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﻧﺴﺎن در ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺣﯿﺎطﻫﺎ

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
زﻧﺪان
ﻓﺘﺢ ﺷﺪه
در
ﻣﺤﺒﻮﺳﺒﻮدن اﻧﻘﻼب؛
اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
زﻧﺪان
ﺳﺮان
ﻃﺎﻏﻮت
اﺷﺎره اي
اﺧﺘﺼﺎص
ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ
ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻧﺸﺪه
آﻧﺎن
اﺳﺖ.

ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و
اﻋﺪام
اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس
ﻫﻮﯾﺪا در
اﯾﻦ زﻧﺪان

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

روح ﻫﻮﻟﻨﺎك ﻓﻀﺎ در ﺑﺨﺶ زﻧﺪان
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻟﺤﺎﻗﯽ دوران ﭘﻬﻠﻮي دوم
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ﻣﻌﻨﻮي-
ﻣﺬﻫﺒﯽ-
ﺣﺴﯽ

ﺗﺮس ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﻣﻄﻠﻖ در اﻏﻠﺐ
ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ روزن در
ﺑﺨﺶ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺣﺲ ﺣﻘﺎرت و ﻏﻢ در
ﺣﯿﺎط ﺳﯿﺎﺳﯽ

روح ﻫﻮﻟﻨﺎك ﻓﻀﺎ در ﺑﺨﺶ زﻧﺪان
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻟﺤﺎﻗﯽ دوران ﭘﻬﻠﻮي دوم

ﺣﻔﻆ ﻓﻀﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن
ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ

ﺣﻔﻆ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﻗﺒﻠﯽ
اﻣﺎ ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪه

زﯾﺒﺎﯾﯽ

ﻣﺴﺪود
ﮐﺮدن
راﻫﺮوﻫﺎي
ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻣﻨﺸﻌﺐ از
وﯾﮋه ﺣﯿﺎط
ﻫﺸﺘﯽ در
ﺳﯿﺎﺳﯽ
زﻣﺎن
ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎي
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻓﻀﺎﯾﯽ

ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت

توســعه چارچــوب مفهومــی ارزش د ر بازطراحــی معمــاری د اخلی
اســتفاد ه مجد د منطبــق بناهای واجــد ارزش؛ نمونهمورد ی :زند ان
قصر به عنوان باغ موزه

ﺟﺰﺋﯿﺎت آﺟﺮي ﻣﻌﻤﺎري
ﻣﺎرﮐﻮف

ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎي ﻗﻮﺳﯽ
وارﻃﺎﻧﯽ

ﺣﻔﻆ ﺟﺰﺋﯿﺎت

ﺣﻔﻆ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه

رﻧﮓ ﺳﺮد
ﻃﻮﺳﯽ در ﺣﯿﺎط
ﺳﯿﺎﺳﯽ

ورود ﻧﻮر از ﺑﺎﻻ در
اﻏﻠﺐ ﺳﻠﻮلﻫﺎ

ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ
ﺑﻪ اﻣﮑﺎن
ﻣﺴﺪود
ﮐﺮدن
ورودي
راﻫﺮوﻫﺎ

ﺣﻔﻆ وﻟﯽ ﺗﻤﯿﺰ
ﺷﺪه

ﺣﻔﻆ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ

در دوران
ﭘﻬﻠﻮي دوم
ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﻫﺸﺘﯽ ﺑﻪ
ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺎه
زﻧﺪان اﻟﺤﺎق
ﮐﺎرﮐﺮد -ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪاره
اﻣﮑﺎن
در آﻫﻨﯽ
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ
ﻧﻮرﮔﯿﺮي
ﺿﺨﯿﻢ
ﻧﺮدهاي
ﺑﺮﺧﯽ
ﻓﻠﺰي در
ﺳﻠﻮلﻫﺎي
ﺳﻠﻮلﻫﺎي
دو ﺳﻮي
ﺑﺨﺶ
ﺑﺨﺶ
راﻫﺮوﻫﺎي
زﻧﺪاﻧﯿﺎن
اﺻﻠﯽ
ﺑﺮﺧﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ
زﻧﺪان
ﺑﻨﺪﻫﺎ

وﺟﻮد
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
ﺗﺨﺖﻫﺎي
ﭼﺮاغ
ﺷﯿﺮ آب
ﺧﻮراكﭘﺰي
دو ﯾﺎ ﺳﻪ
و ﯾﮏ
ﻃﺒﻘﻪ در
و رادﯾﻮ در
ﻟﻮﻟﻪ
ﺑﺮﺧﯽ
ﺑﺮﺧﯽ
ﻓﺎﺿﻼب
ﺑﻨﺪﻫﺎ
ﺳﻠﻮلﻫﺎ
در ﺑﺮﺧﯽ
ﺳﻠﻮل

اﺳﺘﻔﺎده
ﺻﺮف ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان
ﻓﻀﺎي
ﺗﻘﺴﯿﻢ

ﺣﺬف
ﻧﺮدهﻫﺎ در
ﻋﻤﻮم
ﺳﻠﻮلﻫﺎ

ﻗﺮار دادن
اﯾﻦ ﻟﻮازم
در ﯾﮏ
ﺳﻠﻮل
ﺑﺪون
ﺗﻮﺿﯿﺢ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺳﻨﺪ-
ﻣﺪرك

ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻓﻀﺎﻫﺎي
اﻟﺤﺎﻗﯽ
ﭘﻬﻠﻮي دوم
ﺑﻪ ﺟﺰ
زورﺧﺎﻧﻪ

ﻧﻘﺸﻪي اﻟﮕﻮي ﻃﺮاﺣﯽ
زﻧﺪان ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻨﮕﺮه
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻟﻨﺪن 1925

ﺑﯿﺎن ﻣﮑﺘﻮب

ﺣﻔﻆ ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ
ﭘﯿﺸﯿﻦ

آﺟﺮ ﻣﺎرﮐﻮﻓﯽ
ﺣﻔﻆ آﺟﺮﻫﺎي
ﻣﺎرﮐﻮﻓﯽ و اﺷﺎره
ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي آن

ﺣﻔﻆ ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ
ﭘﯿﺸﯿﻦ

ﺣﻔﻆ و
ﻧﻤﺎﯾﺶ
در ﺗﻌﺪاد
ﮐﻤﯽ
ﺳﻠﻮل

ﻋﺪم
ﺗﻮﺟﻪ

ﺑﺨﺶ ﻣﻼﻗﺎت

ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻨﺪﻫﺎي
زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ

ﺗﻼش ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺣﺎل و ﻫﻮاي
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺑﺨﺶ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ
ﻧﺒﻮدن اﯾﻦ
ﺑﺮ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از
ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﺻﻮت در زﻧﺪان
ﺑﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺮد
ﺳﯿﺎﺳﯽِ اﻟﺤﺎﻗﯽ
ﭘﻬﻠﻮي دوم
ﻋﮑﺲ از ﺗﻌﺪادي زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اوﻟﯿﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در
اﯾﺮان

ﻃﺮاﺣﯽ ﻏﺮﻓﻪاي در ﻣﻮرد ورود
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪﻫﺎ
ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ زﻧﺪان ﻗﺼﺮ

پی نوشت ها
1. Associative
2. Legitimation of Action
3. Mystery & Enigma
4. Descendant
5. Bequest

6. Curiosity
 .7برای نمونه میتوان بزرگ علوی نویسند ه معاصر را نام برد که کتاب
« 35نفر» را د ر توصیف زند ان و محبوسین آن به رشته تحریر د رآورد ه
است.
 .8فرخی یزد ی از افراد معروفی است که د ر این زند ان حبس و د ر نهایت

108
۱۳۹۸  پاییز3  شماره4  معماری و شهرسازی دوره- نشریه هنرهای زیبا

uments, Adopted at the First International Congress
of Architects and Technicians of Historic Monuments,
Athens.
Ashley-Smith, J. (1999), Risk Assessment for Object
Conservation, Oxford: Butterworth-Heinemann.
Australia ICOMOS (1979) The Australia ICOMOS
Guidelines for the Conservation of Places of Cultural
Significance (‘Burra Charter’), Accessed March 17,
2016. http://australia.icomos.org/wp-content/uploads/
Burra-Charter_1979.pd.
Australia ICOMOS (2013), The Burra Charter: The
Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance, 2013, Burwood: Australia ICOMOS.
Bandarin, F.; Van Oers, R. (2012), the Historic Urban Landscape: Managing Heritage in an Urban Century, Blackwell Publishing Ltd.
Bandarin, F.; Van Oers, R. (2014), Reconnecting the
city: The historic urban landscape approach and the future of urban heritage, Blackwell Publishing Ltd.
Burra Charter (1997), Charter for Places of Cultural
Signiﬁcance, Australia ICOMOS (revised in 1999).
Cane, S. (2009), Why Do We Conserve? Developing
Understanding of Conservation as a Cultural Construct, In Conservation: Principles, Dilemmas and
Uncomfortable Truths, edited by A. Richmond and A.
Bracker, 163–176. London: Butterworh-Heinemann.
Caple, C. (2009), The Aims of Conservation, In Conservation: Principles, Dilemmas and Uncomfortable
Truths, edited by A. Richmond and A. Bracker, 25-31.
London: Butterworh-Heinemann.
Carman, J. (1995), The Importance of Things: Archaeology and the Law, In Managing Archaeology,
edited by J. Carman, M. A. Cooper, A. Firth, and D.
Wheatley, 19–32. London: Routledge.
Carver, M. (1996), On Archaeological Value, Antiquity 70 (267): 45–56. Castellanos, C., F. Descamps,
and M. I. Arauz. 2007. Joya De Cerén, El Salvador
Management Plan Executive Summar, Los Angeles,
CA: Getty Conservation Institute.
Clark, K. (2001), Informed Conservation: Understanding Historic Buildings and Their Landscapes for
Conservation, London: English Heritage.
Darvill, T. (1995), Value Systems in Archaeology, In
Managing Archaeology, edited by M. A. Cooper, A.
Firth, J. Carman, and D. Wheatley, 40–50. London:
Routledge.
De la Torre, M., ed. (2002), Assessing the Values of
Cultural Heritage. Los Angeles, CA: Getty Conservation Institute.

 ای قصر قجر» مصرعی از یکی از قصاید، «ای د ژ سنگد ل. به قتل میرسد
.اوست که د ر وصف این زند ان سرود ه شد ه است

فهرست منابع
 حفاظت معماری و نسبت آن،)1396(    ذاتاهلل،  نیکزاد، رضا،ایوبی
 نشریه مطالعات،با تاریخ معماری؛ با نگاه به تجربهی حفاظت د ر ایران
،11  شماره،)معماری ایران   (د و فصلنامه علمی پژوهشی معماری ایرانی
.169-188  صص،1396 بهار و تابستان
 میراث فرهنگی د ر ایران        (سیاستها برای یک،)1380(    مهد ی،حجت
. تهران، انتشارات میراث فرهنگی، چاپ اول،)کشور اسالمی
 توسعه،)1396(        فاطمه و سمیه فد ایینژاد، پیروز؛ مالزاد ه،حناچی
چارچوب مفهومی مد یریت ارزش مبنا د ر مکانهای فرهنگی تاریخی (با
 شماره،پژوهشی نقش جهان- فصلنامه علمی،)نگاهی به فرهنگ اسالمی
.1-14  صص،1396  پاییز، 3-7
،)1395(     حسین و رسول وطن د وست، مریم؛ احمد ی،شیروانی
بازشناسی ارزش و عوامل تأثیرگذار د ر د گرگونی د ید گاههای ارشی د ر
،21  د وره، نشریه هنرهای زیبا،حفاظت از میراث فرهنگی د ر قرن حاضر
.39-50  صص، پرد یس هنرهای زیبا: تهران،1395  زمستان، 4 شماره
کاخهای- تحلیلی پیرامون معماری منظر باغ،)1387(    رضا،عباد ی
 پایاننامه.) زند ان قصر:تاریخی تغییر کاربری یافته   (نمونه مورد ی
کارشناسی ارشد معماری به راهنمایی د کتر محمد رضا پروجعفر و مشاوره
. د انشگاه تربیت مد رس تهران،د کتر مجتبی انصاری
 الگویی برای تحلیل انعطاف پذیری د ر مسکن،)1382(    علیرضا،عینیفر
 پرد یس: تهران،1382  بهار،13  شماره، نشریه هنرهای زیبا،سنتی ایران
.77-64  صص،هنرهای زیبا
،)1390(    حسین و ریحانه قاسمآباد ی، احمد ی، فرهمند بروجنی؛ حمید
 نشریه مرمت،مروری بر نظریه پرد ازیهای مرمت نقاشی د یواری د ر اروپا
.55 -67  صص،)1(     ش، د انشگاه هنر اصفهان،آثار و بافتهای تاریخی
 الزامات ارزش گذاری به،)۱۳۸۷(    کریم و اصغر محمد مراد ی،مرد می
 فصلنامه بین المللی مهند سی صنایع،میراث فرهنگی د ر آموزش معماری
   ،)6(   19   ، و مد یریت تولید
https://www.civilica.com/Paper-JR_IJIE-JR_IJIE-196_010.html
 ترجمه فرهنگ، نگره نگاهد اشت معاصر،)1388(    سالواد ور،میونز ویناس
. گلد سته: اصفهان. فاطمه مهد ی زاد ه و حمید فرهمند بروجنی،مظفر
 مجتبی انصاری و پیروز، محمد رضا، احد ؛ پورجعفر،نژاد ابراهیمی
 ارزش و ارتباط آن با رویکرد مد اخله د ر آثار فرهنگی،)1392(   حناچی
 پاییز و زمستان، نشریه علمی پژوهشی مرمت و معماری ایران،  تاریخی.98- 79  صص،6  شماره-  سال سوم،1392
 زند گی د وباره بناهای،)1392(    مهد ی و محمد مظهری، مینا؛ امرا،نصر
 کنفرانس مهند سی،)تاریخی د ر توسعه شهری تهران   (باغ موزه زند ان قصر
. گرگان،1392  تیرماه، معماری و مد یریت پاید ار شهری،عمران
 انتشارات: تهران، د یوارنوشتههای زند ان قصر،)1388(    پریناز،هاشمی
.چشمه
 انتشارات، ترجمه منوچهر طبیبیان، بُعد پنهان،)1393(    اد وارد تی،هال
.د انشگاه تهران
Appelbaum, B. (2007), Conservation Treatment
Methodology, Oxford: Butterworth-Heinemann.
Athens Charter (1931), Restoration of Historic Mon-

109
توســعه چارچــوب مفهومــی ارزش د ر بازطراحــی معمــاری د اخلی
 زند ان:اســتفاد ه مجد د منطبــق بناهای واجــد ارزش؛ نمونهمورد ی
قصر به عنوان باغ موزه

bridge: Cambridge University Press.
Maeer, G. (2014), The Values and Benefits of Heritage: Do Economists Think about More than Money?,
Association for Preservation Technology Bulletin 45
(2/3): 57–63.
Mason, R. (2002), Assessing Values in Conservation
Planning: Methodological Issues and Choices, In Assessing the Values of Cultural Heritage, edited by M.
de la Torre, 5–30. Los Angeles, CA: Getty Conservation Institute.
Mason, R. (2006), Theoretical and Practical Arguments for Values-centered Preservation, CRM: The
Journal of Heritage Stewardship 3 (2): pp. 21–48.
Munoz Vinas, S. (2005), Contemporary Theory of
Conservation, Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.
Orbaşlı, A. (2008), Architectural Conservation: Principles
and Practice, Oxford: Blackwell Science.
Pearson, M., and S. Sullivan (1995), Looking after Heritage Places: The Basics of Heritage Planning for Managers,
Landowners and Administrators, Carlton: Melbourne University Press.
Pye, E. (2001), Caring for the past: Issues in Conservation
for Archaeology and Museums, London: James & James.
Richmond, A., and A. Bracker, eds. (2009), Conservation:
Principles, Dilemmas and Uncomfortable Truths, London:
Butterworh-Heinemann.
Riegl, Alois (1903), Der moderne Denkmalkultus, sein
Wesen und seine Entstehung, Vienna. (English translation:
Forster and Ghirardo, ‘The Modern Cult of Monuments: Its
Character and Its Origins ’, in: Oppositions, number 25, Fall
1982, pp. 21 –51.)
Rudolff, B. (2006), ‘Intangible’ and ‘Tangible’ Heritage:
A Topology of Culture in Contexts of Faith, PhD diss., Johannes Gutenberg-University of Mainz.
Russell, R., and K. Winkworth (2010), Significance 2.0: A
Guide to Assessing the Significance of Collections, Collections Council of Australia, Commonwealth of Australia, Accessed March 17, 2016. http://arts.gov.au/sites/default/files/
resources-publications/significance-2.0/pdfs/significance2.0.pdf
Sadeghi, S. (2008), Ghasr Prison: The Renovation & Restoration Strategies, Asia Art & Technology Office Published,
Tehran.
Sadeghi, S. (2013), A Connected Garden: Critical View on
the Restoration of Ghasr Prison, Built Heritage 2013, Moni-

toring Conservation Management Conference, Milan,
Italy.
Schädler-Saub, U., and A. Weyer, eds. (2010), The-

English Heritage (2008), Conservation Principles:
Policies and Guidance for the Sustainable Management of the Historic Environment, London: English
Heritage.
Feilden, B. (2003), Conservation of Historic Buildings, Oxford: Elsevier.
Fredheim, L. & Khalaf, M. (2016), The significance
of values: heritage value typologies re-examined, International Journal of Heritage Studies, London:Taylor
& Francis.
Frey, B. (1997), The evaluation of cultural heritage:
Some critical issues In Economic Perspectives on Cultural Heritage, ed. M. Hutter and I. Rizzo. London:
Macmillan.
Gómez Robles, L. (2010), A Methodological Approach towards Conservation, Conservation and Management of Archaeological Sites 12 (2): 146–169.
Hazen, H. (2009), Valuing natural heritage: park visitors’ values related to World Heritage sites in the USA,
Current Issues in Tourism, 12 (2), pp.165-181.
ICOMOS New Zealand (2010), ICOMOS New Zealand Charter for the Conservation of Places of Cultural
Heritage Value, Auckland: ICOMOS New Zealand,
Accessed March 17, 2016. http://www.icomos.org.nz/
docs/NZ_Charter.pdf
ICOMOS (1994), Nara Document on Authenticity,
Accessed March 17, 2016. http://www.icomos.org/
charters/nara-e.pdf
Jokilehto, Jukka (2006), World Heritage: Defining
the outstanding universal value, City & Time 2 (2):1,
retrieved December 2009 from http://www.ct.ceci-br.
org.
Kerr, J. (2000), Conservation Plan: A Guide to the
Preparation of Conservation Plans for Places of European Cultural Significance, Fifth ed., Sydney National
Trust of Australia (NSW).
Klingenberge, Ellen. (2012), Conservation of Cultural Memories In Interiors, Oslo: IE International
Conference: Reinventing Architecture and Interiors,
28-29 March 2012.
Lertcharnrit, T. (2010), Heritage Values and Meanings in Contemporary Thailand, In Heritage Values in
Contemporary Society, edited by G. S. Smith, P. M.
Messenger, and H. A. Soderland, 279–285. Walnut
Creek, CA: Left Coast Press.
Lipe, W. (1984), Value and Meaning in Cultural
Resources, In Approaches to the Archaeological Heritage: A Comparative Study of World Cultural Resource
Management Systems, edited by H. Cleere, 1–11. Cam-

110
۱۳۹۸  پاییز3  شماره4  معماری و شهرسازی دوره- نشریه هنرهای زیبا

Teutonico, J. M., and G. Palumbo, eّds. (2002), Management Planning for Archaeological Sites, Los Angeles, CA: Getty Conservation Institute.
Thompson, M. (1979), Rubbish Theoّry: The Creation and Destruction of Value, Oxford: Oxford University Press.
Throsby, D. (2001), Economics and Culture, Cambridge: Cambridge University Press.
Worthing, D., and S. Bond (2008), Managing Built
Heritage, Oxford: Blackwell.
URL 1: https://qasr.ir/tabid/112/ArticleId/211/.aspx/,
Accessed: 2018/30/11

ory and Practice in the Conservation of Modern and
Contemporary Art: Reflections on the Roots and the
Perspectives. London: Archetype.
Stephenson, J. (2008), The Cultural Values Model:
An Integrated Approach to Values in Landscapes,
Landscape and Urban Planning 84 (2): pp.127–139.
Stubbs, J. H. (2009), Time Honored: A Global View
of Architectural Conservation, Hoboken, NJ: Wiley.
Szmelter, I. (2010), A New Conceptual Framework
for the Preservation of the Heritage of Modern Art, In
Theory and Practice in the Conservation of Modern
and Contemporary Art: Reflections on the Roots and
the Perspectives, edited by U. Schädler-Saub and A.
Weyer, 33–49. London: Archetype.

10

Volume 4, No.3, Fall 2019

Developing Theoretical Framework of Value in Interior Architecture Design of
Heritage Buildings; Case Study: Garden Museum of the Qasr Prison
Seyed Ehsan Masoud1, Parastoo Eshrati2, Mohsen Faizi*3, Alireza Einifar4
PhD. Candidate, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Scince and Technology, Tehran, Iran.
Assistant Professor, Department of Architecture, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
3
Professor of Architecture, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Scince and Technology, Tehran, Iran.
4
Ph.D. Student in Islamic Architecture, Faculty of Architecture & Urbanism, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.
(Received 7 Jan 2019, Accepted 10 Nov 2019)
1

2

H

Conservation and development are the significant 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 architect 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 interior 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 interior architect, after determining the extent and modifications 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 architecture 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 provide 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 examine all the spatial capacities of the manifestation of
values. The study also revealed that the focus on Informal Space, including human activities and relationships, 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 regeneration of the interior architecture of the reuse of
valuable monuments.
Keywords: Value, Interior Architecture, Adaptive Reuse, Redesign, Garden Museum of the Qasr Prison.
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