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خــرداد 1399

سخن آغازین

حفاظت از میراث معماری مدرن
مدرنیسم پیامدهای مهمی برای بشر داشته است؛ از جمله این
پیامدها ،فراهم آوردن امکان زیست متفاوت در بستر معماری مدرن
است .بستری که در کنار تعریف جدیدی از زیباییشناسی ،امکانات
جدید رفاهی و بهداشتی و دیگر جنبههای توسعهای را به همراه
داشت .از آنجایی که معنا و تعریف میراث فرهنگی ،امروزه گسترش
یافته و همه خالقیتهای نسلهای مختلف بشر را در بر میگیرد ،این
دوره از معماری نیز از منظر تاریخ معماری و شهرسازی و حفاظت
از ارزشهای بشری مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است؛ از این
رو ،مدرنیسم به عنوان دورهای از تاریخ معماری که کمتر عنایتی به
حفاظت معماری دورههای پیش از خود داشته ،امروزه به دلیل تفسیر
جدید بشر از ارزشها ،تاریخ و میراث فرهنگی مورد توجه قرار
گرفته و آثار آن در زمره آثار واجد ارزش ثبت و نیازمند حفاظت
قرار گرفته است.
تنوع فهرست میراث جهانی که در سالهای اخیر آثار معماران
مدرن و میراث صنعتی را نیز در خود جای داده حکایت از تفسیر
جدید و احترام جامعه جهانی به تنوع ارزشها و دورههای تاریخی و
خالقیتهای بشری تا به امروز دارد.
معماری مدرن ،فرم و فضای جدیدی را در تاریخ معماری و
شهرسازی رقم زده است .این نوع مواجهه با فرم و فضا هرچند مورد
انتقاد برخی شهرسازان و معماران پسامدرن قرار گرفته ولی بیشک
ِ
جهان
همآوا ،همآهنگ و همزبان با تعریف انسان مدرن از خود و
انسان مدرن است .تعریف جدید از زمان و فضا ،بازتعریف حدود
روابط اجتماعی و حریم خصوصی و پذیرش فنآوری به مثابه نگاه
حاکم به عالم ،برای معماران مدرن ،بنیانی را فراهم آورد که به خلق
آثار بینظیری در تاریخ معماری جهان بپردازند ،آثاری که نحوه
سازماندهی فضا ،ساختار فرم و نحوه مواجهه با مکان در آنها فارغ
از جنبههای مثبت یا منفی آن در تاریخ معماری بینظیر بوده است.
معماری مدرن بسان هر دورهای از تاریخ معماری دارای آثار شاخص،
نفیس و طبیعت ًا دارای مراتب مختلف ارزش بوده است .در ایران نیز،
آثار ارزشمندی در این دوره از تاریخ معماری پدید آمده که بعض ًا در
عرصه جهانی حایز اهمیتاند و میتوانند در فهرست میراث جهانی
نیز قرار گیرند .در این راستا وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و
صنایع دستی به جهت اهمیت حفاظت از میراث معماری معاصر اعم
از میراث صنعتی و مدرن و دیگر شقوق آن ،طی سالهای گذشته
ضمن ثبت حدود  2000اثر از آثار مزبور ،تالش مجدانهای را شروع
نموده تا بتواند ضمن شناسایی ،مستندسازی و ثبت تعداد بیشتری
از این آثار ،نسبت به حفاظت و احیای مناسب آنها بیش از پیش
اقدامات عملی را به انجام رساند .بیشک تحقق چنین امری با توجه
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به مسایل پیچیده حفاظتی ،مرمتی و مالکیتی آثار معماری معاصر
و محدودیتهای منابع مالی و اقتصادی دولت ،نیازمند مشارکت
مردم و همکاری توأمان کلیه نهادهای مدنی ،اجرایی و اقتصادی
کشور خواهد بود که ان شااهلل محقق خواهد شد.

محمدحسن طالبیان
معاون وزارت میراث فرهنگی کشور

ویالی نمازی ،اثر جو پونتی

میدان آزادی در سال  1352یک سال پس از ساخت
در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.

خبرهایی از ایران
ثبت شوشتر نو در فهرست آثار ملی ایران
شوشتر نو ،به عنوان شهری که با رویکردهای نوین و در عین حال با توجه
به معماری و شرایط بومی و منطقهای طراحی و ساخته شده به ثبت ملی رسید.
ساخت شوشتر نو با طراحی کامران دیبا در سال  1353و با هدف اسکان کارکنان
شرکت کشت و صنعت کارون آغاز شد .پس از تخریبی که اخیرا ً در یکی از
خانههای مجموعه شوشتر نو صورت گرفت که با واکنش جامعه معماری ایران
ی دوکومومو ایران با معاونت میراث فرهنگی
همراه بود و در پی تماسها و همکار 
کشور ،بالفاصله روند ثبت این مجموعه ارزشمند آغاز شد و از تخریبهای بعدی
جلوگیری به عمل آمد .در پی این تالشها این اثر در تاریخ  30اردیبهشت 1399
در فهرست آثار ملی به ثبت رسید .ثبت ملی شوشتر نو را میتوان نویدبخش
حرکتی رو به جلو در حفاظت و پاسداشت از میراث معماری معاصر ایران دانست.

برگزاری وبینار و گفتگو های آنالین دوکومومو ایران با
هدف شناخت معماری مدرن ایران
در ادامه وبینارهای آنالین دوکومومو ایران ،در ماه اردیبهشت نیز دو برنامه
با موضوع معماری مدرن و دوره مدرن برگزار شد.
سومین وبینار از مجموعه وبینارهای دوکومومو ایران با حضور دکتر ناصر فکوهی،
استاد انسانشناسی دانشگاه تهران و مدیر مؤسسه انسانشناسی و فرهنگ ،در
تاریخ  8اردیبهشت برگزار شد .عنوان این برنامه "چالشهای فرهنگی شهرنشینی
مدرن ایران" بود .این برنامه پس از صحبتهای دکتر فکوهی با جلسه پرسش و
پاسخ همراه بود.
چهارمین نشست از مجموعه وبینارهای دوکومومو ایران نیز با حضور دکتر
اسکندر مختاری ،پژوهشگر معماری و استاد دانشگاه و عضو دوکومومو ایران،
در تاریخ  15اردیبهشت برگزار شد .در این برنامه اسکندر مختاری در مورد
"میراث معماری مدرن و چالشهای پیش رو" سخن گفت و در پایان نیز ایشان
به پرسشهای شرکتکنندگان پاسخ دادند.

برگزاری مسابقه بین المللی برنامه ریزی و طراحی برای
باز آفرینی یک اثر میراث صنعتی :کارخانه سیمان ری
کارخانه سیمان شهر ری ،نخستین کارخانه سیمان ایران و از جمله مهمترین
آثار میراث صنعتی کشور بهشمار میرود .سازمان نوسازی شهر تهران در این
راستا به منظور دریافت برترین و خالقانهترین ایدههای طراحی و برنامهریزی
برای احیا و بازآفرینی کارخانه سیمان شهر ری ،اقدام به برگزاری مسابقهای در
این زمینه کرده است .اطالعات این مسابقه در وبسایت سازمان نوسازی شهر
تهران قابل دسترسی است.
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یک معمار ،یک بنا
والترگروپیوس
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[نگارمنصوری[

والتر گروپیوس در  1883میالدی در برلین متولد شد .تحصیل معماری را از 1903
در دانشگاههای مونیخ و برلین آغاز کرد و بدون اخذ مدرک در  1907در دفتر پتر
بهرنس( )1940-1868که یکی از پیشگامان معماری مدرن بود ،مشغول بهکار شد .وی
در  1910دفتر شخصی خود را تأسیس و در  1910-1911کارخانه کفشسازی فاگوس
را در آلفلد طراحی کرد .بعد از جنگ اول جهانی در  1918او سرپرستی دو مدرسه هنری
را به عهده گرفت که نهایت ًا به باوهاوس تبدیل شدند ،و تا  1928در این مقام باقی
بود .این مدرسه در  1925از وایمار به دسائو انتقال یافت وگروپیوس مجموعه دانشگاه
باوهاوس را طراحی کرد .در  1928وی زمام امور مدرسه را به هانس میر(-1889
 )1954سپرد و فعالیت خود را در برلین آغاز کرد و در کنگره سیام به عنوان نایبرئیس
شرکت داشت .از کارهای عمده او در این دوره طراحی شهری محله زیمنسشتات در
برلین در  1929است .بعد از قدرت گرفتن نازیها در  1934گروپیوس به لندن رفت و
در آنجا با کمک مکسول فرای( )1899-1987به طراحی واحدهای مسکونی و مدارس
آموزشی پرداخت؛ سپس در  1937به آمریکا مهاجرت کرد و در آنجا به او کرسی
استادی معماری دانشگاه هاروارد پیشنهاد شد و تا  1952در همین مقام باقی ماند .وی
در این دوران با مارسل بروئر( )1981-1902و کونارد واچمن( )1980-1901همکاری
داشت و در  1946به همراه تعدای از معماران جوان که از شاگردان خود او بودند گروه
( TAC (The Architects Collaborativeرا تشکیل داد .او در سالهای پایانی
زندگی خود بسیار پرکار بود و از جمله آثار او با همکاری گروهش میتوان به مرکز
فارغالتحصیالن هاروارد ،آپارتمان مسکونی اینتربائو در برلین ،سفارت آمریکا در آتن،
دانشگاه بغداد ،و مجموعه ساختمانهای منطقه بریتس-بوکوو-رودوو در برلین غربی اشاره کرد .یکی از نقاط عطف فعالیتهای گروپیوس ،طراحی
کارخانه فاگوس و کارخانه نمونه در کلن ( )1914است که در آنها دیوارها بصورت پردههایِ شیشهایِ پیوسته (بدون مشاهده ستون در گوشهها)
برای تفکیک فضاهای خارجی و داخلی بکار رفتهاند که این تکنیک سرآغازی بر طراحی ساختمانهای فوالد و شیشه محسوب میشوند .این سبک
بعدها با عنوان "سبک بینالمللی" شناخته شد و گروپیوس سلسلهمقاالتی را با این عنوان در  1925به رشته تحریر درآورد .معماری و آموزشهای
وی در زمان حضورش در آمریکا نیز متأثر از مدرسه باوهاوس و سبک بینالمللی بود .والتر گروپیوس در  1969در  86سالگی درگذشت.

مدرسه باوهاوس 1926
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این مدرسه شامل مدرسه طراحی باوهاوس ،مدرسه عالی
پیشه و هنر ،کارگاهها و خانههای دانشجویان ،آمفیتئاتر ،سالن
غذاخوری و قسمت اداری و کارگاه خصوصی گروپیوس است.
سازه بنا از بتن مسلح است و دورتادور آن شیشه ،در نوارهایی
افقی چرخانده شده و توسط نوارهایی ،حد طبقات از یکدیگر
تفکیک شده است .دیوار نقش باربری ندارد و بصورت جدارههای
شیشهای در مقابل ستونها قرار گرفته است .معمار ،مجموعه
واحدی از عملکردهای متفاوت را با تصور فضایی یگانه ،با سطوحی
مختلف به نظم درآورده است .سبکی و تعلیق ،استفاده از شیشه،
روشنی ،شفافیت ،استفاده از بعد زمان در طرح مدرسه بنحویکه
برای دریافت فضا ،الزم است ضمن حرکت به مشاهده کامل آن
حجم مدرسه که احساسی از حرکت را
پرداخته شود و همچنین
ِ
بوجود میآورد ،از خصوصیات ویژه این بنا محسوب میشود.
Walter Adolph Georg Gropius
Bauhaus Dessau school building
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طرح تغییر کاربری
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باغ موزه قصر [آرش مظفری[
هدف از طرح و انجام پروژه باغ موزه قصر ،احیای بخشی از باغ و قصر تاریخی با قدمتی  200ساله بود که در خارج از محدوده شهر قرار
داشت و با روند توسعه شهر و تغییرات سیاسی رخ داده به زندانی در درون بافت شهری تبدیل شده بود .این زندان که سالها محل حبس مخالفان
سیاسی دولت در دروان حکومت پهلوی بود ،با تغییر مجدد نظام سیاسی و انقالب اسالمی در سال  57نیز عملکرد ساختمانها و محوطهی آن به
شکل زندان عمومی باقی ماند.
با این حال در سالهای اخیر با توجه به سیاست کلی در طرحهای فرادست شهری مبنی بر خروج عملکردهای مزاحم درون بافتهای شهری اعم از
صنایع ،پادگانهای نظامی و زندانها و نیز با توجه به نیازهای شهری در خصوص تأمین فضای الزم جهت ایجاد خدمات و تسهیالت شهری و افزایش
سرانه فضاهای سبز ،این سیاست در مورد زندان قصر نیز اجرا شد و نهایت ًا در تاریخ  1385/7/22به منظور تحقق مصوبه شورای شهر زندان قصر
به شهرداری تهران تحویل داده شد.
طراحی و اجرای این پروژه در اسفند  1386به شرکت شاخه تجربی معماری کالنشهر واگذار و در مهرماه  1391به مرحله بهرهبرداری رسید.
مساحت سایت در حدود هفت هکتار و ساختمانهای مرمتشده آن در حدود  14000مترمربع است.
مداخالت انجام شده برای رسیدن به اهدف پروژه با رعایت اصل ایجاد کمترین تغییرات جهت تحقق برنامه فیزیکی جدید ،عبارت بودند از :حذف

ابنیه بیکیفیت و فاقد سابقه تاریخی و یا ارزشهای کیفی؛ مرمت سه ساختمان
موجود و واجد ارزشهای کیفی و تاریخی شامل سردر مجموعه ،ساختمان زندان
مارکوف و ساختمان زندان سیاسی؛ احیای خطوط و محورهای باغ قاجار و اصالح
هندسهی توپوگرافیک باغ بر اساس مدارک موجود؛ خواناسازی محورهای
حرکتی در دور ه تبدیل باغ به زندان عمومی ،مقاومسازی ساختمان مارکوف در
برابر زلزله و در آخر بهسازی لرزهای ساختمان زندان سیاسی که در قیاس با
دیگر بناهای مجموعه ،بنایی متأخرتر است .در طراحی صورت گرفته ،محدوده
باغ قصر قاجار به عنوان یکی از قدیمیترین و بزرگترین باغهای تهران با
الگویی پلکانی و حدودی کام ً
ال محفوظ باقی مانده است .امکان احیاء کل این
باغ در آینده هدیهای سبز به محدوده متراکم و خالی از فضای سبز تهران است.
الگوی باغ ایرانی ،به عنوان بخشی از میراث جهانی ،اهمیت فراوانی به باغ داده
و ساختمان زندان قصر عالوه بر آنکه حاوی گنجینهای از جزئیات دوره انتقال
معماری کالسیک به مدرن ایران است ،معرف الگویی برای زندان بر مبنای
میثاقهای بینالمللی در دوره خود نیز خواهد بود.
کارکرد مجموعه پس از مرمت و احیاء و تأثیرات آن بر بافت مجاور آن :گشوده
شدن حصارهای تاریخی باغ و دیوارهای مرتفع زندان ،عمق دید در معابر مجاور
را به عنوان مرزهای تاریخی این محدوده کام ً
ال تحت تأثیر قرار داده است .تغییر
ارزش امالک در بلوکهای شهری مجاور به عنوان معیاری قابل اندازهگیری،
تأییدکننده تأثیر گشایش منظر شهری و کیفیت فضایی است.
میزان تأثیرپذیری به نحوی است که به نظر میرسد کاربریهای خدمات
اتومبیل در پیرامون سایت به سوی کارکردهای فرهنگی و یا خدماتی همچون
کافهها و رستورانها سوق پیدا کند .گشایش فیزیکی حصارها (با حفظ و
خواناسازی محدودهی تاریخی باغ) ،عالوه بر ارتقاء کیفیت بصری محل،
مشوقی برای عابرین پیاده در استفاده از میانبر مفرحی است که شهر به آنها
داده و سرزندگی بیشتری را در این مجموعه ایجاد کرده است .افزون بر این،
ساختمانهای موجود (دو ساختمان زندان در دو دوره مختلف) به موزه گالری،
کتابخانه تخصصی و کارگاه مرمت ،سالن نمایش و گردهمایی و کافه رستوران
اختصاص یافته و ساختمان سردر نیز به بخش اداری مجموعه تبدیل شده است.
مجموعه قصر در تاریخ  1381/12/27با شماره  8009در فهرست آثار
تاریخی ملی توسط سازمان میراث فرهنگی به ثبت رسیده است.

Foreword
Conservation of Modern
Architectural Heritage
Modernism has had important achievements for
mankind, including the provision of different living
possibilities in the context of modern architecture.
A platform that, along with a new definition of aesthetics, has brought new welfare and health facilities and other aspects of development. Since the
concept and notion of cultural heritage has expanded today and encompasses all the creations
of human generations, this period of architecture
has also been interpreted from the perspective of
the history of architecture and urban planning as
well as the protection of human values. Thus, the
period of architectural history that paid less attention to the architectural protection of earlier periods is now considered due to the new human
interpretation of values, history and cultural heritage, and its works are among the valuable works
that registered and in need of protection.
The diversity of world heritage, which in recent
years has included the works of modern architects
and industrial heritage, reflects the new interpretation and respect of the international community for
the diversity of values and historical periods to date
as well as human creativity. Modern architecture
has shaped a new form and space in the history of
architecture and urban planning. This type of confrontation with form and space, although criticized
by some postmodern urban planners and architects, is undoubtedly consistent with the modern
man’s definition of himself and the modern human
world. The new definition of time and space, the redefinition of the boundaries of social relations and
privacy, and the acceptance of technology as
the dominant view of the universe have provided
the basis for modern architects to create unique
works in the history of world architecture, works in
which the way of space organization, the structure
of the form, and the way of dealing with the place,
regardless of its positive or negative aspects, are
unique in the history of architecture.
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Modern architecture, like any other period in
the history of architecture, has significant, exquisite and valuable works in vaious levels. In
Iran, valuable works in this period of architectural
history have emerged, which some of them have
global importance and can be included in the
World Heritage List. Due to the importance of protecting the heritage of architecture from recent
past (i.e., industrial and modern heritage and
other aspects) the Ministry of Cultural Heritage,
Tourism and Handicrafts, while registering about
2,000 of these works, has made diligent efforts
over the past years to identify, and document
more of these works for their proper protection
and rehabilitation. Undoubtedly, the realization
of such a thing, given the complex issues of protection, restoration and ownership of architectural heritage and works as well as the limitations
of government financial and economic resources, will require the participation of the people in
a cooperative manner and the cooperation of
all civil, executive and economic institutions.

Mohammad-Hassan Talebian
Deputy Minister of Cultural Heritage

Azadi Tower is registered on Iranian National Heritage List
in 1973, Just one year after completion

News From Iran
Shushtar New Town is registered on
Iranian National heritage List
Shushtar New Town, a modern -but contextual- city in
Iran is registered on Iranian National Heritage List. Shushtar
New Town is designed by the Iranian architect, Kamran
Diba, and started to be built in 1974. This small town was
designed for the staff and workers of Karun Agro-industrial Company. The town won the Aga Khan Architecture
Award in 1986.
Recently after a demolition of one of the houses, by the
reactions from the architecture society, and with the contacts that Docomomo Iran had with the Ministry of Cultural Heritage, the ministry started the process for registering
immediately. On Tuesday, May 19, 2020 it was announced
that the site is registered on Iranian National Heritage List,
and further demolition is stopped.

Docomomo Iran Webinars
The 3rd webinar by Docomomo Iran was on Monday,
April 23, 2020. The webinar was presented by Dr. Naser Fakouhi, professor of anthropology, on “The Cultural Challenges of Modern Urban Life in Iran”. After the main presentation,
there was the panel and the participants and the speaker
had a conversation on the topic.
The 4th webinar by Docomomo Iran was on Monday, May 4,
2020. The webinar was presented by Dr. Eskandar Mokhtari,
professor and researcher in architecture, on “Modern Architectural Heritage and the Ongoing Challenges”. Like other
webinars, after the main presentation there was the panel
and the participants and the speaker had a conversation on
the topic.

International Ideas Competition for Adaptive
Reuse and Regeneration of Rey Cement Factory
The Rey Cement Factory is an important industrial
heritage sites in Rey, Tehran. The competition is held
to receive the best and most creative design and plan
ideas for the adaptive reuse and regeneration of Rey
Cement Factory along with its feasibility study (FS) and
economic plan.
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Adaptive Reuse Project
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Qasr Museum Garden (Museum of the Qasr Prison)
The Qasr Museum Garden project was an adaptive reuse of a 200-year-old historic garden and palace
that was located outside of Tehran and became a prison within the urban fabric with the development of the
city, and with political changes. The prison, which hosted opponents and politicians for many years in the first
and second Pahlavi regimes, remained a public prison with the reorganization of the political system and the
Islamic Revolution in 1979.
According to the general policy in the master plans of the city disturbing functions had to remove from the
urban context. These functions include industries, military barracks, prisons. Also, according to urban needs in
terms of providing the necessary spaces to create services and urban facilities, and to increase green spaces, the action was put on the agenda of the city. It was also included the Qasr Prison, and so the prison was
handed over to the Tehran Municipality in 2006 by a resolution from the city council.
The design and implementation of this project was handed over to “Experimental Branch of Architecture
[Metropolitan]” Company in March 2008, and reached the operation stage in September 2012. The site area
is about seven hectares and the adapted and restored buildings are about 14,000 square meters.
Interventions to achieve the goals of the project were:
elimination of low-quality buildings with no historical background or without special values; restoring three existing
buildings with significance and historical values including
the entrance of the complex, Markov prison building and
politicians prison building; renovating the lines and axes of
the Qajar Garden and improving the topographic geometry of the garden based on available evidences. Minimal
changes have been made to the implementation of the
new physical program.
In the design process, the area of Qasr Qajar Garden, as
one of the oldest and largest gardens in Tehran, has remained with its original pattern. The possibility of reviving
the whole garden in the future would be a green gift to a
dense area in Tehran, and in addition, it would be a part of
the oral and historical culture of Tehran.
The pattern of the Persian garden, which is a world heritage property, has given the garden a great importance.
Its prison complex, in addition to containing a treasure
of details of the period from classical to modern Iranian
architecture, will represent a model for prison of its time
based on international conventions.
The function of the complex after restoration, and its effects
on the surrounding urban fabric: The opening of the historical fences of the garden and the high walls of the prison
has completely affected the depth of view in the adjacent
passages. Changing the value of real estate in nearby urban blocks as a measurable criterion confirms the impact
of the opening of urban landscape and the spatial quality.

Adaptive Reuse Project
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The level of influence is such that the function of car services around the site seems to shift to cultural
functions or services such as cafes and restaurants. The physical opening of the fences, while preserving the
historical area of the garden, in addition to improving the visual quality of the place, is an incentive for pedestrians to use the fun shortcuts that the city has given them. It has created more vitality in this complex.
The existing buildings (two prison buildings in two different periods) are dedicated to the Gallery Museum, the
Specialized Library and Restoration Workshop, the Exhibition Hall and the Restaurant Cafe, which are open to
the public, and the entrance building has been turned into an administrative section of the complex.
The Qasr complex is registered on the National Heritage List in 2002 by Iranian Cultural Heritage Organization.

Qasr Museum Garden Complex

Qasr Museum Garden Complex

Qasr Museum Garden Complex

