
بر این اساس پروژهی مسیر گردشگری و مرکز محله با تأکید بر عوامل مذکور طراحی و برنامه ریزی شده است.
نقشه پیشنهادی برای کاربری اراضی محله پشت مشهد

عالوه بر آنچه ذکر شد، اهداف حاکم بر طراحی پروژه ی مسیر گردشگری عبارتند از:
حفظ ساختار و ایجاد ارتباط میان مراکز زیر محله و مرکز محله  

بهبود وضعیت اقتصادی ساکنین از طریق فعال نمودن کارگاه ها و کاربری های غیرفعال شعربافی، قالیبافی  
هدایت گردشگر به بافت محلی و تزریق سرمایه به محله  

تعبیه ی گذر فرهنگی مقابل کاربری فرهنگی پیشنهادی در راستای آشنایی گردشگران با هویت محله  
توجه به فضای سبز و سایه اندازی متناسب با اقلیم گرم و خشک کاشان  

توجه به نورپردازی و کف سازی در راستای آسایش گردشگران و حفظ ایمنی آنها.  

در طراحی پروژه ی مرکز محله، عالوه بر اهداف مذکور سایر اهداف عبارتند از:
افزایش سرزندگی در مرکز محله و ارتباط میان زیر محله ی شرقی و غربی  

تبدیل فضای باز مرکز محله به فضایی جهت تعامالت اجتماعی ساکنان و نه صرفاً فضایی برای پارک خودرو  
بهره گیری از بازارچه ی صنایع دستی به عنوان عنصر خطی جهت حفظ یکپارچگی فضای مرکز محله  

معرفـی یک دوره ی تخصصـی برای حفاظت از معماری مدرن قرن بیسـتم

مهشـید صحـی زاده1

پیـش گفتار   
بــه دنبــال ســوداگری روزافــزون در بــازار زمیــن و امــاک شــهرهای مختلــف ایــران طــی ســال های اخیــر، در کنــار بناهــای 
ــاارزش دوره ای از معمــاری  ــداد بی شــماری از نمونه هــای ب ــب هــرروزه ی تع ــر، شــاهد تخری ــی کهن ت ــدد قاجــاری و حت متع
ــه ســه دهــه ی نخســت پــس از ۱۳۰۰، بلکــه  ــق ب ــار منحصربه فــردی از دوران تحــول2 متعل ــران هســتیم کــه نه تنهــا آث ای
ــده در  ــیت های پدیدارش ــوند. حساس ــامل می ش ــز ش ــیدی را نی ــای 4۰ و ۵۰ خورش ــه دهه ه ــق ب ــمند متعل ــای ارزش بناه
ــراز  ــًا تخصصــی اب ــًا از ســوی ســازمان ها و گروه هــای مردم نهــاد و غالب ــد تأســف بار کــه عمدت ــن رون ــه ای ــه نســبت ب جامع
می شــوند۳، اگرچــه بســیار دیــر و در مقیاســی محــدود آغــاز شــده و غالبــًا در جلوگیــری از ایــن تخریب هــا ناموفــق هســتند 
و لیکــن نویدبخــش ســرآغازی نویــن در توجــه بــه ایــن گــروه از ســاختمان ها در میــان مــردم و مســئولین بــوده و راه دشــوار 

ــد. ــش رو را می نمایانن پی
ــام دوران گــذار، بلکــه بناهــای  ــه ن ــار معمــاران ب ــور نه تنهــا بناهــای مســکونی بی شــماری از آث متأســفانه تخریب هــای مزب
ــوند.  ــامل می ش ــز ش ــران را نی ــدن ای ــی ش ــاز صنعت ــال های آغ ــمندی از س ــدد و ارزش ــای متع ــژه کارخانه ه ــی، به وی عموم
بااین حــال، توجــه بــه حفاظــت و تغییــر کاربــری ایــن بناهــا نیــز همچــون ســایر رویکردهــای جهانــی ســال های اخیــر همــراه 
بــا دانــش معاصــر معمــاری بــه کشــور وارد شــده و اگرچــه بــه کنــدی، ولیکــن هــرروز بــر مقبولیــت ایــن رونــد حداقــل در 

ــزوده می شــود. ــن اف ــزد متخصصی ن

۱mahsehi@gmail.com - دکترای طراحی شهری، استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان
2 - معمــاری دوران تحــول )سروشــیانی و دیگــران، ۱۳۸۷(، دوران گــذار )حبیبــی، ۱۳۸۶( یــا دوران انتقــال )مختــاری، ۱۳۹۰( بــه دوره ای از معمــاری 
ایــران اطــاق می شــود کــه ثمــره تجددگرایــی فرهنگــی دوران معاصــر بــوده و مهمتریــن ویژگــی آن تحــول مســتمر در رونــد گــذار از معمــاری ســنتی 

ایــران به ســوی یافتــن زبانــی در عرصــه ی معمــاری مــدرن اســت و تقریبــًا از اواخــر دوران قاجــار آغــاز شــده اســت.
ــی  ــای مدرن ــا وی ــری ی ــام عام ــر نظ ــی اث ــه ای ویای ــب خان ــه تخری ــر در فضــای مجــازی ب ــای گســترده ی اخی ــر واکنش ه ۳ - نظی

ــوران در شــمیرانات. ــه ت موســوم ب

مرکز محله پیشنهادی برای محله

مسیر گردشگری پیشنهادی برای محله
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خانه مسکونی اثر وارطان هوانسیان واقع در خیابان طالقانی

تصویر سمت راست، نمای رو به خیابان، منتشرشده در مجله آرشیتکت مورخ تیر ۱۳2۷،
تصویر سمت چپ: نمای رو به حیاط پس از مرمت و تبدیل بنا به خانه گفتمان شهر و معماری در ۱۳۹۵

خانه مسکونی خانواده لوالگر نبش کوچه ای به همین نام در خیابان نوفل لوشاتو که پس از مرمت به گالری آران )زیرزمین( مغازه صنایع 
دستی و کافه ی ریرا )همکف( و آپارتمان های مدرن در طبقات باال تبدیل شده است.

در ســال ۱۳۹۱، بیســت وچهار ســال پس از تأســیس شــبکه ی بین المللی دوکومومو۱، شــعبه ی ایران این شــبکه در دانشــکده ی 
معمــاری دانشــگاه تهــران آغــاز بــه کار نمــوده و امیــد مــی رود بــا وجــود ایــن شــعبه در کنــار دوره هــای تحصیــات تکمیلــی 
مرمــت و احیــای بناهــا و بافت هــای تاریخــی در ایــن دانشــکده از ســال ۱۳۸2، گامــی مطمئــن در تربیــت مشــاورین بخــش 
ــاارزش  ــزوم توجــه و نحــوه حفاظــت و مرمــت بناهــای ب ــه ل ــران بخــش دولتــی کــه آگاه ب خصوصــی و کارشناســان و مدی

دوران مــدرن در ایــران باشــند برداشــته شــود.
ــه  ــدرن ک ــاری م ــا حفاظــت معم ــاط ب ــاله در ارتب ــدت یك س ــك دوره ی تخصصــی کوتاه م ــا ی ــنایی ب ــتا، آش ــن راس در همی
در دانشــگاه کبــك شــهر مونتــرال طــی ۱۶ ســال گذشــته ارائــه گردیــده و معرفــی ایــن برنامــه ی تخصصــی بســیار جامــع و 
نســبتًا منحصربه فــرد )علیرغــم کوتــاه بــودن دوره( بــه جامعــه دانشــگاهی و حرفــه ای ایــران جهــت بهره گیــری، بومی ســازی 

۱ - کمیته ی بین المللی مستندسازی و حفاظت ساختمان ها، محوطه ها و محات نهضت مدرن
International committee for documentation and conservation of buildings, sites and neighbourhoods 
of the modern movement (docomomo).

و انتقــال ایــن تجربــه می توانــد گامــی هرچنــد کوتــاه در جهــت رســیدن بــه اهــداف فــوق باشــد.

برنامـه
دیپلم تحصیات عالی تخصصی در معماری مدرن و میراثی۱ برنامه ای منحصربه فرد در نوع خود در آمریکای شمالی به شمار 

می رود که از سال 2۰۰۰ در مدرسه طراحی دانشگاه کبك در مونترال ارائه می گردد.
حفاظت از معماری مدرن زمینه ای مطالعاتی است که در عین تخصصی بودن، میان رشته ای نیز هست. در سال های اخیر، معماری 
مدرن که در اینجا به معنای معماری خاقانه ی قرن بیستم است، به عنوان یك عرصه ی میراثی نو تثبیت شده که چالش های تازه 

و هیجان انگیز در مورد تئوری و عمل حفاظت را نیز دربر دارد.
معماری مدرن با توجه به سن کم، فراوانی، آسیب پذیری و دیدگاه های هنوز غالبًا منفی، مشکاتی ناشی از نیازش به مراقبت هایی 
با آن  با توجه به ارزش های نوآوری که  برایشان در شرف تکوین است. معماری مدرن  غیرمعمول دارد که راهکارهایی جدید 

درآمیخته اند، عرصه ای میراثی است که به ویژه برای انعکاس راه حل های نمایانگر خاقیت و تغییر در امر حفاظت مناسب است.
برنامه ی مطالعات عالی در معماری مدرن و میراثی، آموزش نظری و عملی را در موردحفاظت معماری مدرن یا نوگرای قرن بیستم 
ارائه می دهد. هدف این برنامه انتقال و مناسب سازی اطاعات تاریخی، نظری و عملی موردنیاز برای مستندسازی، ارزش یابی، 
با  تشخیص، یا برخورد و ارزش گذاری بناها، مجموعه های شهری و فضاهای داخلی مدرن است و برای حرفه مندان مرتبط 

معماری و طراحی در جهت آفرینش پروژه هایی با هدف مرمت یا تغییر عناصر میراث مدرن کاربرد دارد.
این برنامه فارغ التحصیان آتی خود را برای مواجهه با چالش های جدیدی که پیرامون این عرصه ی مطالعاتی وجود دارند آماده 
می کند. دانشجویان را در جهت تعمیق تفکر، افزایش حساسیت و اندیشیدن نقادانه سوق می دهد تا به نگاهی تازه در مورد معماری 

مدرن دست یابند.
مخاطبین این برنامه ی تخصصی، فارغ التحصیان رشته های طراحی( طراحی محیط، معماری، طراحی داخلی، طراحی شهری)مطالعات 
شهری و شهرسازی، مهندسی سازه، تاریخ هنر، تاریخ و علوم ارتباطات و نیز حرفه مندان عرصه های معماری، طراحی، شهرسازی، 

اماک، میراث و علوم ارتباطات هستند.
اساتید و مدرسین مدرسه ی طراحی دانشگاه کبك در مونترال که در آموزش این برنامه شرکت می  کنند هم از شاخه های تاریخ 
هنر، طراحی یا معماری و موزه شناسی هستند و هم از خود رشته های طراحی، معماری و معماری منظر. در مواردی نیز اساتید 
دانشکده ی توسعه2 از دانشگاه مونترال در چارچوب توافق نامه های میان دانشگاهی به ارائه واحدهای درسی یا سمینارهایی می پردازند.

ویژگـی های برنامـه
تنها برنامه ی تحصیات تکمیلی در مورد معماری مدرن میراثی در آمریکای شمالی است.  

برنامــه ای کــه تمرکــز خــود را به طــور هم زمــان بــر مطالعــات تاریخــی معمــاری مــدرن و مطالعه در مــورد ابعــاد میراثــی آن قــرار داده   
است.

برنامــه ای میــان دانشــی کــه دانشــجویان رشــته های متنــوع از دانشــگاه های متعــدد، آن هــم بــه تعــداد قابل توجهــی از   
ــد. ــه خــود جــذب می کن خــارج کشــور را ب

ایــن برنامــه بــرای انجــام برخــی از فعالیت هــای خــود از شــبکه ی بین المللــی دوکومومــو۳ بهــره می گیــرد کــه ســازمانی   
مردم نهــاد مســتقر در بارســلون اســت و در حــدود ۵۰ کشــور و منطقــه دارای نمایندگــی اســت.

ــرای  ــال ب ــوند و هرس ــه می ش ــمینار ارائ ــورت س ــم به ص ــی و ه ــی تخصص ــای درس ــورت واحده ــم به ص ــا ه آموزش ه  

1- Diplôme d'études supérieures spécialisées en architecture moderne et patrimoine 
https://dessarchitecturemoderneetpatrimoine.uqam.ca 
2- Faculté de l'aménagement: http://amenagement.umontreal.ca / 
3 - www.docomomo.com
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ــه می شــود.۱ ــك در نظــر گرفت ــارج از کب ــه خ ــی ب ــه ســفری مطالعات ــن برنام دانشــجویان ای
بــرای انجــام پــروژه نهایــی کــه معــادل ۶ واحــد درســی اســت، دانشــجویان می تواننــد بــه کارآمــوزی عملــی و یــا انجــام   
پــروژه ای پژوهشــی بــر روی موضوعــی خــاص مبــادرت ورزنــد. چنانچــه موضــوع ایــن پژوهــش بین المللــی باشــد ایــن 
ــا موضــوع  ــط ب ــی مرتب ــاالنه ی بین الملل ــای دوس ــارج انجــام داده و در کنفرانس ه ــد در خ ــوزی را می توانن دوره ی کارآم
نیــز کــه توســط ایــن برنامــه تخصصــی پوشــش داده می شــوند شــرکت نماینــد. انجــام دوره هــای کارآمــوزی در هــر ســه 

بخش
خصوصــی، عمومــی و یــا انجمن هــای میراثــی ممکــن اســت محــل کارآمــوزی را خــود دانشــجو بــا کمــك مدیــر ایــن برنامــه 
و تحــت نظــارت یــك اســتاد راهنمــا و یــك مــدرس انتخــاب می کنــد و در پایــان، گزارشــی از فعالیت هــای ســازمان مربوطــه 

و تجــارب خــود طــی دوره کارآمــوزی ارائــه می نمایــد.
ــتند  ــاغل هس ــت ش ــورت پاره وق ــا به ص ــد و ی ــی می کنن ــرال زندگ ــهر مونت ــارج از ش ــه خ ــانی ک ــویق کس ــور تش به منظ  
ــه  ــه حضــور در ایــن دوره، اغلــب فعالیت هــای ایــن برنامــه در روزهــای پنجشــنبه عصــر و جمعــه صبــح و عصــر ارائ ب

می شــوند.
ــه  ــت ب ــورت پاره وق ــال و به ص ــك س ــه ی ــت ب ــور تمام وق ــام و حض ــورت ثبت ن ــی در ص ــم تخصص ــن دیپل ــت ای دریاف  

ــاز دارد. ــان نی دوســال زم
ــد  ــت برس ــه دوازده دانشــجوی تمام وق ــر دوره ب ــداد دانشــجویان در ه ــه تع ــا درصورتی ک ــه تنه ــن برنام ــای ای فعالیت ه  

ــوند. ــاز می ش آغ

نهادهای پژوهشـی وابسته به برنامـه   
موسســه ی میــراث دانشــگاه کبــك در مونتــرال2 ایــن موسســه کــه در ســال 2۰۰4 تأســیس شــده، اعضــای هیئت علمــی و 
گروه هــای پژوهشــی را از دپارتمان هــا، دانشــکده ها و مــدارس متعــدد دانشــگاه کبــك در مونتــرال گــرد هــم آورده اســت و 
در پــی ترکیــب یافته هــای پژوهشــی و آموزش هــای عالــی علــوم انســانی، هنــر، مطالعــات شــهری و توریســتی بــا مشــارکت 

در عرصــه ای اســت کــه پژوهش هــای کاربــردی در مــوارد میراثــی را عرضــه می کنــد.

دوکومومــو کبــك۳ دوکومومــو کبــك درســال ۱۹۹۰ ایجــاد شــده و انجمنــی غیرانتفاعــی اســت کــه بــه محافظــت از معمــاری 
خاقانــه ی قــرن بیســتم کبــك و دانش افزایــی در مــورد آن می پــردازد.

۱-  به عنوان مثال در سال جاری به مقصد پرتغال و در سال گذشته به مقصد انگلستان و برزیل:
2 - L’Institut du patrimoine de l’UQAM (Université du Québec à Montréal):
http://www.institutpatrimoine.uqam.ca
3 - http://docomomoquebec.ca

دورنمای حرفـه ای   
فارغ التحصیــان ایــن دوره می تواننــد در زمینه هــای متعــددی ازجملــه طراحــی، معمــاری، علــوم ارتباطــات، مــوزه شناســی، 
ــد در بخــش خصوصــی  ــن فارغ التحصیــان می توانن ــد. ای ــا مهندســی عمــران فعالیــت نماین ــخ معمــاری، شهرســازی ی تاری

به عنــوان مشــاور در امــر حفاظــت، راهنمایــی و نقــد و تحلیــل، شهرســازی، معمــاری، طراحــی، تدریــس در مراکــز آموزشــی 
یــا تعلیــم کارکنــان بخــش عمومــی یــا نیمه عمومــی ماننــد شــهرداری مونتــرال، وزارت فرهنــگ و ارتباطــات کبــك، بنیــاد 

میــراث مذهبــی کبــك و ... مشــغول بــه کار شــوند.

مجموعــه ی مســکونی، اداری، تجــاری Westmount Square واقــع در مونتــرال از آثــار »میس وان درروهــه»و ســاخته شــده 
 Greenspoon, Freedlander and Dunne ــرکت ــط ش ــال 2۰۰۷ توس ــه در س ــت ک ــال های ۱۹۶4 و ۱۹۶۹ اس ــن س بی

Architects مســتقر در شــیکاگو مرمــت شــده اســت.

دانشـجویان خارجـی   
هرســاله به طــور متوســط در حــدود یك ســوم از دانشــجویان ایــن دوره را افــراد خارجــی تشــکیل می دهنــد. عــده ای نیــز در 
ــن  ــوزش در ای ــان آم ــد. زب ــام می کنن ــن دوره ثبت ن ــه ی دانشــجو در ای ــی و برنامه هــای مبادل چارچــوب توافق هــای بین الملل
برنامــه فرانســه بــوده و لــذا بــرای دریافــت پذیــرش الزم اســت متقاضیــان درامتحــان زبــان فرانســه کــه دانشــگاه کبــك بــه 
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همیــن منظــور برگــزار می کنــد پذیرفتــه شــوند.
پذیــرش دانشــجو بــرای ایــن دوره ی تخصصــی فقــط درتــرم پاییــز انجــام می شــود و لــذا آخریــن مهلــت ارســال مــدارک، 
ابتــدای مــاه آوریــل هرســال اســت. بــرای دریافــت ایــن مــدرک تخصصــی الزم اســت دانشــجویان ۳۰ واحــد درســی را در ۳ 

ــد. ــت( بگذرانن ــورت پاره وق ــرم )به ص ــت(، ۶ ت ــام وق ــورت تم ــرم )به ص ت
پذیــرش ورود بــه ایــن دوره تنهــا بــرای افــرادی صــادر می شــود کــه معــدل کل دوره ی لیســانس متقاضــی ۳٫2 از 4٫۳ یــا 
معــادل آن در هــر رشــته ای باشــد، یــا آنکــه متقاضــی دارای تحصیاتــی در حوزه هــای وابســته بــه محیــط مصنــوع نظیــر 
ــط  ــته های مرتب ــا رش ــر ی ــخ هن ــهری، تاری ــزی ش ــهری، برنامه ری ــی ش ــازه، طراح ــاری، مهندســی س ــط، معم ــی محی طراح
باشــد؛ یــا آنکــه صرفــًا دارای دانــش موردنیــاز، آمــوزش مناســب و تجربــه مرتبــط بــا موضــوع ایــن دوره ی تخصصــی باشــد. 

ــز برخــوردار باشــند. ــان انگلیســی نی ــا زب به عــاوه، متقاضیــان الزم اســت از آشــنایی خــوب ( حداقــل منفعل)ب

جزئیات برنامـه   
ــاری )۳ واحــد( و  ــاری )۱۸ واحــد(، اختی ــه ســه دســته ی اجب ــده شــده در ایــن دوره ی تخصصــی ب واحدهــای درســی گنجان

ــوند: ــه می ش ــر ارائ ــب ۶ درس زی ــاری در قال ــای اجب ــوند.۱ واحده ــیم می ش ــد( تقس ــه )۹ واح پایان نام
معماری و ساخت مدرن  

نظریه های حفاظت و معماری مدرن  
راهبردهای نگهداری  

روش شناسی مطالعات میراثی  
فرم و فیگور معماری مدرن  

واقعیات میراث مدرن: عمل و نظر  
واحدهای اختیاری را نیز از بین دروس زیر می توان انتخاب نمود:

تکنیك حفاظت  
معماری و میراث مدرن خارج از کبك )سفر مطالعاتی(  

رویداد و میراث  
میراث و کیفیت بخشی مجدد به فضاهای شهری  

ریشه ها و ویژگی های هنر مدرن و معاصر: قرون نوزدهم و بیستم  
ارتباط میان هنر و تئوری های علمی  

مفهوم میراث  
نظریات رسانه و ارائه  

عرصه و »فضاها«ی جدید هنر  
مورخ و منابع اسناد بایگانی های موزه ها  

1 - جزئیات هر درس در نشانی http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=3031#Cours تشریح شده است.

تاریخــی  آینده هســـته  و  گذشــته   
بارســلون

سید مجتبی موسـویان

معرفـی کـتاب
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