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عملكردهای جديد در بناهای 
قديمی و بررسی تغييِر كاربری در 

معماری از منظر زيبايی شناختی

نويسنده: ِكنِت بويد 
مترجم: مصطفی كیانی 

استاديار و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران
 kiani@art.ac.ir



83

38
-3

ه7
مار

ش مقدمه:
در شهرهای مدرن امروز، بســیاری از بناهای قديمی و يا ساختمان های متروكه و رهاشده، زمین های ارزشمند 
شــهری را اشــغال كرده بدون آن كه خدمات قابل توجهی را فراهم نمايند. در گذشته اغلب آنها تخريب شده و 
ساختمان های جديد جايگزين آنها می شدند اما امروزه و بر اساس احساسات مدرنیستی و يا عواطف نوستالژيک 
و يا دل نگرانی های قابل تقدير از منظر میراث معماری و فرهنگی، تقريبًا تمامی آنها منجر به نوسازی و بهسازی 
ساختمانی می شــوند. به عبارت ديگر اين بناها می توانند با ارائۀ كاربری جديد و موردنیاز دنیای امروز خود را از 

تیغ بولدوزرها نجات دهند.
با اين حال اين فرآيند در زمینۀ زيبايی شــناختی و از اين منظر مورد چالش قرار گرفته است، به خصوص هنگامی 
كه ســلیقه های عامیانه، زودگذر و يا نامناســب در كاربری جديد پس از مدتی فقدان تناسب بین عملکرد و فرم 
را بروز می دهد. به هرحال از نظر كارآيی و ســودآوری اقتصادی در هزينه ها، همیشه وسوسه می شويم كه به هر 
طريقی و از هر روشی ساختمان قديمی و تاريخی را محافظت و به عبارتی كارآمد كنیم، درصورتی كه می دانیم 
تحقیقًا و عماًل هیچ اقدامی درخصوص پیامدهای زيبايی شــناختی و يا بازآفرينی هنری آن انجام نمی شود. اين 
نوشــتار هر دو جنبۀ پیامدهای منفی و مثبت اين جايگزينی عملکردی و شکلی را در اين تغییر كاربری جستجو 
می كند و با اجتناب از عواقب منفی و تأكید بر عوامل مثبت نشــان خواهد داد كه الزم اســت اطمینان حاصل 
كنیم كه فرم و شکل قديم با كاربری و عملکرد جديد تا جايی كه ممکن است بايد »متناسب« بوده و »تطابق« 

داشته باشد.
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1-  بازسازی از نوع شديد يا ماليم :  نوسازی متناسب و شايسته
با توجه به نظريه های معاصر و صرفًا از جنبۀ شــرايط هنری، احســاس نبوِد ويژگی های خیلی ضروری اثر، 
اهمیت دارد. اخیراً تمايز و تفاوتی آشکار بین بازسازی و باز آفرينی از نوع شديد و يا ماليم، از نظر زيبايی شناختی 

در معماری ايجاد شده است:
»نوع ماليم« درگیر تشــخیص و تفکر و تعمق درمورد ويژگی های سطحی و ظاهری بناست، درصورتی كه 
»نوع شــديد«، بافت و زمینه و مفهوم را با در نظر گرفتن عملکرد ســاختمان و نقش آن در جامعه، قرارگیری 
فیزيکی و موجوديت بی قیدوشــرط درنظر می گیرد. يک ســاختمان به چند شــیوۀ مختلف می تواند به شــکل   
»متناســب و شايسته« درآيد، يکی برحســب تناظر و تشابه قرار دادن آن با محیط اطراف خود و ديگر برحسب   
تطبیق فضای داخلی بنا با ظاهر و نمای بیرونی آن و ســوم بر مبنای تطابق فرم و عملکرد. عدم تناســب و يا 
تلفیق در هريک از اين روش ها، حس منفی زيبايی شــناختی را به شکل بالقوه ايجاد می كند. تمركز و تأكید اين 
نوشــتار بر مورد سوم است يعنی زمانی كه يک فرم ساختاری، تطابقی را با عملکرد خود ايجاد نمی كند احساس 
می كنیم كه »چیزی درســت به نظر نمی رسد« پس اهمیت زيبايی شناختی در عمل اين است كه تالش شود و 

مطمئن گرديم كه »سازگاری و تناسب شايسته« صورت گرفته است.)1(
اما وقتی پیش از اين يک بار فرم و شــکل يک بنا ايجاد شــده است، امروز چه كسی می تواند بگويد عملکرد 
آن چه بايد باشد؟ و يا اينکه عملکرد آن نبايد تغییر يابد؟ يک كودک ممکن است يک جعبۀ خالی مقوايی را به 
شکل يک سفینه و يا به صورت يک قلعه درآورد؛ يعنی دادن يک عملکرد به فرم قديمی، اما نبايد چنین كاری را 
در معماری انجام دهیم، در نظر اول و از منظر علم زيبايی شناختی به نظر نمی رسد كه چنین كاری درست باشد

راجر اســکروتون)2( می پرســد: »آيا ما به اين فکر نمی افتیم كه ساختمان »تئاتر راندهاوس«)3( كه احتمااًل 
شکل و شمايل خود را در عملکرد قبلی به عنوان يک ايستگاه چرخش خط راه آهن داشته است، به همان دلیل 
در حال حاضر هم بايد به همان صورت رضايت بدهد؟ چنین نمونه هايی نشان می دهد كه ايدۀ »عملکرد« يک 
ســاختمان چندان واضح نیست و اصواًل هنوز مشخص نیست كه چگونه »عملکرد« معماری به »فرم« معماری 

تبديل و ترجمه می شود«.
اين پرســش ما را به پرسش ديگری می كشــاند كه: پیامدهای زيبايی شناختی، از تحمیل يک عملکرد جديد 
به يک فرم از قبل ايجادشــده چیســت؟ در ادامه بعضی از اين پیامدها را از طريق اولین مطالعه موردی امتحان 

خواهیم كرد.

مورد اول: تئاتر راندهاوس:
ساختمان تئاتر »راندهاوس«ـ  كه »اسکروتون« نیز 
در باال به آن اشــاره كرد ـ در سال 1847 میالدی در 
شهر كمدن)4( انگلســتان ساخته شد. اين بنا نخست 
به عنوان ايستگاه چرخش خط آهن و نیز مركز تعمیر 
راه آهن احداث، اما پس از آن به يک انبار تبديل شد و 
باالخره در دهۀ 1960 میالدی كاربری يک سالن تئاتر 
را به خود گرفت و بیشــتر به برگزاری كنســرت های 
موســیقی راک اختصاص يافت. اخیراً با نوسازی های 
مجدد و بازسازی و الحاقات ساخته شده درحال تبديل 

به يک انجمن تئاتر بوده است.
درحالی كه اين نمونۀ خاص به طور روشن مرتبط 
با كاربری تازۀ معماری نیســت پــس بايد گفت كه 

ســاختمان »راندهاوس«، ايســتگاه لوكوموتیو و چرخش خط آهن، 
ترسیم فضای داخلی اواخر قرن 19، كمدن، انگلستان.
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فضای داخلی ساختمان اصلی »راندهاوس« ـ در دهۀ 1960   
كه به عنوان مركز موسیقی بازسازی شده بود.

ســاختمان»راندهاوس«،  اصلی  فضای 
آماده ســازی به عنوان تئاتــر عمومی، 

بازگشايی برای عموم، 2006

نمای بیرونی از مجموعه ساختمان های »راندهاوس«، وضعیت جديد.

فضای داخلی ساختمان اصلی »راندهاوس« در وضعیت جديد

دارای چه پیامدهايی زيبايی شناختی است.
اول اينکه: اين ساختمان ديگر كاربری گذشتۀ خود را، 
كه برای آن طراحی و ساخته شده است، ندارد و اين يعنی 
اينکه در جايگزينی مناسب اشتباه صورت گرفته است؛ در 
اينجــا بايد گفت آيا ما از منظر زيبايی شــناختی آن را به 
عنوان يک تئاتر يا يک ايستگاه راه آهن و يا مركز تعمیر 

و محل چرخش خط آهن درک و احساس می كنیم؟
 دوم اينکه: بخش بیرونی و نمای ظاهری ســاختمان به 

شکل خود باقی مانده ولی فضای داخلی و معماری داخلی آن به شّدت تغییر 
يافته اســت. در اينجا اين پرســش پیش می آيد كه آيا اين همان ساختمان 
اصلی )ايستگاه( است كه فقط به همان شکل موجوديت دارد و نه بیشتر؟ و يا 
آنچه می بینیم فقط يک نماســت؟ پس پیامدهای زيبايی شناختی و يا اخالقی 
ناشی از عدم تناسب بین داخل و خارج ساختمان )درون و بیرون بنا( چیست؟ 
و سوم اينکه ممکن است اين فقدان تناسب و تطابق بین نقش تاريخی بنا 
و اختصاص عملکرد جديد بنا وجود داشــته باشد. در اينجا هم اين پرسش به 
میان می آيد كه ما چگونه حق داريــم كه از »نجابت« معماری برای اهداف 
»مادی و معنوی« اســتفاده كنیم؟ همۀ اين پرسش ها بر موارد بالقوه منفی از 

منظر زيبايی شناختی داللت می كند.
به هر حال منظور و هدف از اين 
بررسی، كوبیدن و يا محکوم كردن 
اين فرآيند جايگزينی نیســت اما به 
ســادگی می توان ديد كــه كاربری 
جديد و جايگزينی تازه در اين فضاها 
به جهــت انتخابی كــه در آن گام 
برمی داريــم به طور بالقوه و از منظر 
شايد  و  گامی جسورانه  زيباشناختی، 

خطرناک باشــد. برای نتیجه گیری از اين بحث، ســه مزّيت زيبايی شناسانه و اين راهکار كه چطور ساختمان ها 
ممکن است شیوه ای مسئوالنه و زيباشناسانه به كاربری جديد تبديل شوند ارائه خواهد شد.

2-شكل قديم، عملكرد جديد: معنی آن چيست؟
مــن از عبارت »معمــاری كاربری جديــد«)5( هنگامی 
اســتفاده خواهم كرد كه اســتناد به آن ســاختمان دارای 

ويژگی های زير باشد:
الف( اين ساختمان از آغاز با چندين فرم )F( ساخته شده 

      كه دارای چندين عملکرد و فعالیت )X( باشد.
ب( اين ساختمان به دلیل و يا داليلی ساخته و تغییر يافته است كه امروز عملکرد و فعالیت)Y( را ارائه دهد.

پ( به اندازۀ كافی ساختار اصلی و اولیۀ آن حفظ شده است )عمومًا نمای بیرونی( و اين يعنی اينکه هنوز فرم 
    )F( اصلی آن را بیان می كند.
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فکــر می كنم اين ادعايی جدال برانگیز نباشــد كه وقتی بنايی می ســازيم چندين عملکــرد و كاربری را در 
ذهن خود برای آن تصور كنیم؛ چنین ســاختمان هايی به طور طبیعی می توانند در نوع خاص و تعريف شــده ای 
طبقه بندی شــوند.)6( پس با اين طبقه بندی در ذهن خود می توانیم كیفیت يک ساختمان را بر اساس آنچه كه 
اين طبقه بندی ايجاب می كند ارزيابی و مورد سنجش قرار داده و به منظور يک قضاوت صحیح بايد آنچه را كه 

مورد قضاوت قرار می گیرد به خوبی بشناسیم.)7(
چنانچه قادر به داشتن يک چنین هويت شناسی باشیم خود بخشی حیاتی و تعیین كننده برای درک زيباشناختی 
از »حس شديد تغییرات« است، زيرا كمک می كند كه عواملی را كه ارزشمند هستند تعريف كرده و بشناسیم. به 
هر صورت متناســب بودن يک عملکرد با فرم آن به طور مستقیم به داشتن درک و تصوری كه از آن متناسب 
بودن انتظار داريم بســتگی دارد. مسئله اين است كه »معماری جايگزين« يا »معماری با كاربری جديد« نوعی 
آشفتگی و يا سردرگمی را درمورد انتخاب آن چیزی كه دقیقًا دنبالش هستیم، ايجاد می كند. تالش می شود كه 

اين نکته در مطالعۀ موردی دوم روشن شود.

مورد دوم: مجموعه ساختمان های »گودرهام و ورتز«)8(
در نزديکی ساحل درياچه انتاريو)9( در مركز شهر تورنتو)10(، مجموعه ای از ساختمان ها وجود دارند كه زمانی 
متعلق به شركت »گودرهام و ورتز« بودند. قدمت آن به اوايل قرن بیستم می رسد كه يک كارخانۀ عمل تقطیر 
بوده است. اين ساختمان ها مدت  ها رها شده بود ولی درعین حال مجموعه ای است كه همیشه حسی عاطفی و 
نوستالژيک را برای ساكنان محلی داشته است، به ويژه كه از طرف بزرگراه به منظره ای غريب و كمیاب تبديل 

شده بود كه حس كنجکاوی را برمی انگیخت.
اخیراً اين مجموعه بناها به نوعی به مجموعه ای جديد و يا به عبارتی »تقطیرشــده« تبديل شــده اســت. 
مجموعه ای شــامل دفاتر و فروشگاه های مسکن، رستوران ها، فضاهای فرهنگی و نیز مکانی برای گردشگران. 
در حالی كه اين مجموعه خود را بی ترديد به دلیل ويژگی های عجیب، جذاب و فرم ساختاری اش توانسته از گزند 
تخريب نجات دهد، اما وقتی از منظر زيبايی شــناختی به قضاوت می نشینیم يک مشکل خود را نشان می دهد. 
مثاًل اينکه آيا توانســته ايم معیارها و مالک های مکان تولید ماءالشعیر را به رستوران، و يا اسکله بارگیری را به 
كاربری يک بوتیک اعمال كنیم؟ به عبارتی، زمانی كه شروع به بررسی هريک از اين زمینه ها می كنیم بالفاصله 
با موانعی از جنبۀ زيبايی و مفهومی روبه رو می شويم. »اسکروتون« در مقاله اش با نام: »زيبايی شناسی معماری« 

اساس اين مشکالت و موانع را چنین تشريح می كند:
»به طور كلی ممکن اســت بگويیم كه حس ما از زيبايی يک موضوع به مفهوم آن بستگی دارد... به عبارتی، 
ويژگی هايی كه در يک »اســب« زيبا جلوه می كند، ممکن اســت همان ويژگی ها برای يک »مرد«، زشت به 
نظر آيد و اين قضاوتی زيبايی شناسانه خواهد بود، چرا كه اين قضاوت به وسیلۀ تصور ما از اينکه مردان چگونه 

تکاپو چه به دســت می آورند، تعیین می شــود. هســتند، چطور حركت می كنند و از اين 
زيبايی در فرم های معماری اســت كه از بناها و مشــابه اين، انتظارها و احســاس ما از 
تصور و برداشــتی است كه در »ديدن« ساختمان ها برآورده می شود و اين مطابق 
 .scruton( .ساختمان ها ايجاد می شود.») 1973.336
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بنابراين با توجه به مثال »اسکروتون« آيا استفاده از معیارهای زيبايی شناسی »اسب« و »مرد« در اين مثال، 
تالش و مســیری درست برای درک زيبايی يک »رستوران« در پوستۀ يک »كارخانۀ تقطیر« است؟ و يا اينکه 
در جای گذاری و يا جايگزينی جديد يک فعالیت در كالبد قديمی اين استعاره را به كار ببريم كه شبیه يک حیوان 

افسانه ای، با باالتنۀ انسان و پايین تنۀ اسب شده است، يعنی ديگر نه اسب است و نه انسان.
 

انطباق در نما
زمانی يک ســاختمان در كاربری جديد شکل شايسته ای به خود می گیرد كه بیشتر ويژگی های ساختاری آن 
قبل، بعد و در حین تغییر كاربری حفظ شود. اما در اغلب ساختمان ها، اين تغییر كاربری صرفًا و به گونه ای تند 
از داخل بنا شروع می شود و می تواند در برخی از موارد و يا موقعیت ها باعث شود كه نمای بیرونی ساختمان به 
گونه ای پركار، پرزحمت و استادانه و درواقع »خوب« به نظر آيد. درحقیقت در اكثر بناهای قديمی آنچنان جرح 
و تعديــل صورت می گیرد كه نمای بیرونی و طرف خیابان آن موردتوجه قرار گیرد و می توان گفت كه در نمای 
بیرونی ســاختمان، ساختمانی جديد و يا نمای جديدی ساخته شده است. بديهی است در اين موارد كه تغییرات 
»شــديد« صورت می گیرد قضاوت زيبايی شناختی را سخت مشکل می ســازد؛ قضاوت برای اصل بنا كه بسیار 
فراتر از نمای ظاهری و ســطحی بناســت و نمی تواند منظور واقعی عملکرد آن را بیان كند درواقع صرفًا يک 
كار پرزحمت و احیانًا هنری به نام »نما« بر روی بنای قديمی چســبانده شــده است. اما ساختمان بازسازی شده 
با كاربری جديد نمی تواند تا آنجا تغییر شــکل يابد كه تا حّد يک اثر صرفًا هنری، به نوعی تنزل يابد، بلکه بايد 
نقش عملکردی و نیز ســاختاری آن درنظر گرفته شــود. آنچه كه به گونه ای عمیق نگرانی ايجاد می كند عدم 
تجانس بین داخل و بیرون بناست. باز به مفهوم و معنای »تناسب« و »تطابق« برمی گرديم: »ايده و نگرش اين 
است كه اگر بیرون و درون با هم »مطابقت« نداشته باشند درآنچه ايجاد می شود حق مطلب ادا نشده است«.

بنابراين برای روشــن تر شــدن موضوع می توان گفت: چیزی كه »صحیح به 
نظر نمی آيد« يعنی اينکه بعضی از جنبه های احساســی آن با تصورات ما و يا با 
باورهای ما مطابقت ندارد در اينجا و در اين مورد معماری، در واقع نمای بیرونی 
ســاختمان، فرضیات و تصورات و يا برداشــت های خاصی را از داخل بنا در ما 
ايجاد می كند، همانطور كه »اســکروتون« بیــان می كند: »مردی كه وارد يک 
كلیسا می شود، انتظار دارد كه يک سرداب كلیسا و يا يک مجسمه و يا لوح را در 
آنجا بیابد )scruton 1974.192( و لذت ما به وســیلۀ فکر و لذت معمارانه ای 

در ايــن میان ايجاد می شــود كه توســط آنچه كه ما می بینیــم تعیین و كنترل 
می شود )scruton 1975.335(. او همچنین اين گفتۀ »جان راسکین«)11( را 
خاطرنشان می سازد كه »يک ساختمان می تواند در مورد سازه و ساختارش دروغ 
بگويد و اين يک نوع تقلب و يا خیانت است«. اگرچه ما ممکن است به طور كامل 
مثل »جان راسکین« اين موضوع را يک جرم در معماری قبول نکنیم اما اين نکته 
را بايد بپذيريم كه با مجموعه ای از انتظارات در رويکرد معماری مواجه هســتیم 
كه اگر آنها نقض شــوند، آن چیزی كه اغلب ما احساس می كنیم زيبا ولی اشتباه 
است. انتظارات و ادراک ما ممکن است از چندين منبع الهام گرفته باشند: اول از 
درک ما از ساختمانی كه لزومًا بايد شبیه به طبقه بندی خاصی كه به آن تعلق دارد 

باشد، دوم از طبیعت بیرونی بنا كه ما را به كیفیات داخلی فضا هدايت می كند و همچنین تطابق و تناسب ادراک 
و انتظارات ما با واقعیت يکی ديگر از تناســب هايی است كه بايد به حساب بیايد: ما احساس می كنیم كه اگر به 
طرف باور چیزهايی از سرشت بنا هدايت می شويم درست و صحیح نیستند در واقع نقض زيبايی شده است. به 
عبارتی به خود دروغ می گويیم اگرچه اين دروغ به آن میزانی كه »جان راسکین« گفته است، نباشد. پس وظیفه 
و تکلیف در اين نوع جابه جايی و يا جای گذاری عملکردی در معماری اين چنین است كه تالش كنیم تا آنجايی 

كارخانۀ  ســاختمان های  مجموعه 
ـ وضعیت  ورتــز«  و  »گودرمــن 
فروشگاهی،  مجموعه های  جديد، 
فرهنگی و مکانی برای گردشگران.

مجموعــۀ »گودرمــن و ورتــز«،
 پــس از بازســازی و بازآفرينی.
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كه ممکن است اين نگرش اشتباه و دروغین را كاهش داده و به واقعیت، ادراک صحیح و سازگارپذيری نزديک 
سازيم. در بخش پايانی اين مقاله دوباره به اين بحث بازخواهیم گشت.

تبديل شدن به ساختمان های خوب، و يا برعكس!
آخرين نتیجۀ منطقی زيبايی شــناختی كه بررســی می كنیم، احتمال عدم تطابق و تناسب بین تاريخ آن بنا و 
عملکرد آن است. همانطور كه در ابتدای مقاله به آن اشاره شد اين پرسش به میان می آيد كه آيا ساختمان های 
قديمی تر كه درمعرض بازســازی و كاربری جديد قرار می گیرند حاصل نگرش احساســاتی مآبانه نسبت به هر 
چیز »قديمی« و يا نتیجۀ عرفی به میراث معماری اســت. دو بنايی كه اشــاره می شود دو گونه نگرش فوق را 
نشان می دهد. مجموعه ساختمان »گودرمن و ورتز« همانگونه كه تشريح و به آن اشاره شد و ساختمان »اداره 
پســت ادمونتون«)12(، ساخته شده در سال 1915 كه برای سال ها به عنوان يک مركز ارتباطات خدمت رسانی 
می كرد و در ســال 1985 به دلیــل اعالم و ثبت يک منطقۀ تاريخی از تخريب نجــات يافت. اما در مجموعه 
ساختمان »گودرمن و ورتز« پذيرفتن اين باور مشکل است كه اين ساختمان ها به دلیل حفظ ارزش های میراث 
فرهنگــی از تخريب دور مانده اند: اين كارخانه، تولیدكنندۀ انواع مختلف الکل بود، عملکردی كه بعضی از مردم 
می پنداشتند نیاز است ولی چندان تولید فضیلت مدارانه ای نیست. از طرف ديگر »ادارۀ پست ادمونتون« كه زمانی 
به عنوان نقطۀ عطفی در خدمت رســانی يک شــهر نوپا بود، اما اكنون به نظر می رسد كه شخصیت ساختمان و 
ماهیت عملکردی آن بیشــتر اين ادراک را بیان می كند كه به عنوان میراث فرهنگی حفظ شــده باشد. در اينجا 
دو ســاختمان با پیشــینه و تاريخ متفاوت داريم ولی با كاربری مشــابه جديد، يعنی مجموعه های رستوران ها و 
بوتیک ها. از اين نظر كه يک كارخانۀ محل تقطیر جای خود را به فعالیتی برای جذب گردشــگران داده اســت، 
شايد تغییر اجتماعی تر و يا شرافتمندانه تری صورت پذيرفته است و اين توجیهی است برای داشتن يک احساس 
خوب. اما در مورد ادارۀ پست، اين تغییر كاربری از اصالت كمتری برخوردار بوده است)13(. آيا ما با اصرار و اجبار 

در تغییر عملکرد اين ادارۀ پست به يک عملکرد اصیل عمل زيبايی شناسانه ای انجام داده ايم؟

مجموعۀ »گودرمن و ورتز« ، نمای مجموعه در شب.
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البته، صحبت از ســاختمان های »خوب« و »بد« و يا »اصیــل« و »نانجیب« از منظر و حس اخالقی، قائل 
شــدن ويژگی ها و شخصیت های انسانی برای يک ساختمان است، اما از اين نقطه نظر در اين بحث، خالف آن 
ممکن اســت اين استنباط را با خود داشته باشد كه ساختمان ها »ماشینی برای زندگی«اند)14( و از آنجايی كه 
آنها به منظور ارائۀ خدماتی خاص ســاخته می شــوند پس بايد به شکل عملی نیز با آن ها رفتار شود. به هرحال، 
اينچنین به نظر نمی رسد كه صرفًا احساسات ما را به طرف بینش و بصیرتی نامناسب و نادرست هدايت كند، اگر 
بگويیم چنین اســت پس ساختمان »زندان« می تواند تبديل به يک »مهدكودک« شود. درواقع فرآيند تبديل و 
تغییر ساختمان های بااصالت به بناهايی نظیر مراكز تجاری كه چندان اصیل نبوده و شأن فرهنگی ندارند اغلب 
دل آزاری و يا دلشکستگی را درپی دارد، به عبارتی اين حس ايجاد می شود كه كاری زيبا اما نادرست انجام شده 
است. يک ساختمان، با توجه به گذشتۀ آن و عملکرد اصلی اش، شأن و مکان و حس و حال و هوای خودش را 

با خود همراه دارد. به هر حال آنچه كه ممکن است اين است كه جنبه های مهم ساختمان ناديده گرفته شود.

آن روی سكۀ تغيير كاربری :  جنبه های زيبايی شناختی
شــرح و تفســیری كه تاكنون درخصوص بازسازی و كاربری جديد 
برای يک ساختمان قديمی و با لحنی محکومانه اشاره شد، اين مفهوم 
را يادآور می شود كه تجربه های تغییر عملکرد در بازسازی بناها همیشه 
از منظر زيبايی شــناختی نتیجه و بار منفی را با خود همراه دارد، اما در 
عوض ساختمان بازسازی شــده با عملکرد جديد و متفاوت، در صورت 
اجرای صحیح می تواند تأثیرات بالقــوه و مثبت در زيبايی را نیز ايجاد 

كنــد. در اينجا مواردی هرچند ناقص و با شــرح كوتــاه و مختصر ارائه 
می شود كه نشان می دهد اين سبک تغییر كاربری و عملکرد )كه به آن 

خرده گرفتیم( همیشه بد نیست.
- جنبه های مثبت يک تغییر كاربری ماليم ولی قوی می تواند جنبه های منفی يک تغییر كاربری شــديد ولی 

جزئی را خنثی كند:
اگر به تجربه های اين چنینی كه در اطراف ما رخ داده اند نگاه كنیم، اغلب يک اتفاق عادی است كه جنبه های 
منفی زيبايی شناســانۀ يک تغییر كاربری شديد در ســاختمان را چنان جلوه گر كرده اند كه به شکل قابل توجهی 
احســاس زيبايی شناســانه مثبت و ماليم از آن استنباط می شود. مثاًل يک خانۀ بســیار جذاب و قديمی كه در 
بازســازی به يک اداره تغییر كاربری داده است خشم مردم را برنمی انگیزد. ويژگی ها و كیفیت اين حس ماليم 
در تغییر كاربری يک ساختمان بی ادعا و يا بی اهمیت ممکن است آن بحث عدم تطابق و يا غیر متناسب بودن 
را كــه در مــورد آن صحبت كرديم »باطل« كند و فکر كنیم كه اگر يک كار نادرســت و كاذبی صورت گرفته 
چندان دســتاورد خســارت باری حاصل نشده است. اين را شــايد بتوان چنین تعبیر كرد كه »يک دروغ كوچک 
زيبای ســفید« گفته شده اســت و اين زيبايی در نتیجۀ كار، اگرچه جنبه هايی از فريب را در خود دارد ولی قابل 

بخشش و چشم پوشی است.

- راه بهتر برای حفظ ميراث
در موارد و شــرايط ايده آل، ســاختمان ها با توجه به اهمیت درک نقش تاريخی آن ها كه قباًل يک بار صورت 
گرفته، حفظ و نگهداری شــده اند. اگر اين ســاختمان ها »به اندازۀ كافی مهم« هستند و يا اينکه به عنوان يک 
اثر، اســتعداد تولید و بازده مالی را دارند بیشــتر اوقات به يک مکان تاريخی تبديل می شوند و معمواًل به همان 
حالت و وضعیت اصلی خود مورد محافظت و نگهداری قرار می گیرند. يک نفر ممکن اســت احساس كند كه از 
جهت اهمیت و ارزش اقتصادی الزم نباشــد كه »هر« ســاختمان قديمی برای درامان بودن از چنگال تخريب، 

مجموعــۀ »گودرمــن و ورتــز«، پــس از 
بازسازی و نوسازی، فضايی برای گردشگران.
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بايد به يک نوع مکان فرهنگی تبديل شــود. اين تجربه و يا نگاه، به هرحال از طرف بعضی ها و به خصوص به 
شــکل مستقیم از طرف »پائولین فون بونســدورف«)15( مورد انتقاد است. او می گويد: در نوسازی و بازآفرينی 
خطری واقعی وجود دارد كه می تواند زمین ها و مناطقی را به خیاالت تاريخی تبديل ســازد، جايی كه پیچیدگی 
جريان ها، مکان، تناقض ها و ناهنجاری زمان و تاريخ در آن نهفته اســت )Von Bonsdorff,61). بنابراين 
تغییر كاربری يک ســاختمان و جايگزينی يک عملکرد تازه را هنوز می توان به راه ها و روش های مختلف انجام 
داد و از پوسته آرايی كه به هرحال زيبايی بالقوه ای را در خود دارد و توسط »فون بونسدورف« تشريح شد، اجتناب 

كرد. همین، شايد ايده آل نباشد اما ممکن است در بعضی از موارد بهترين گزينۀ در دسترس باشد.

نتيجه گيری :  تغيير كاربری  تناسب و تطابق
درســی كه می توان از اين بحث گرفت اين اســت كه اگر مايل به جای گــذاری، جايگزينی و تغییر كاربری 
معمارانه در يک مســیر مســئوالنه هستیم، بايد تمام تالش خود را چنان انجام دهیم كه میزان تناسب و تطابق 
بیــن فرم قديمی و عملکرد جديد، ويژگی های فیزيکی در داخل و خارج بنا، عملکرد جديد و نقش گذشــتۀ آن 
و نیز میزان انتظارات ما با واقعیت صورت پذيرد. بار ديگر نمونه های بررسی شــده مرور شــود، يک بنا به خاطر 
واقع بینی گذشته اش و كاركرد ساختاری اش، جذاب و زيباست و در واقع اين جايگزينی عملکردی و تغییر كاربری 
ساختمان ها كه در اين نمونه ها و مثال ها رخ داد تنها به دنبال »تناسب و تطابق« بود: عملکردهای گذشتۀ آن ها، 
دارای معانی و مفاهیم فرهنگی بودند كه دســتکم از اين نقطه نظر بايستی در كاربری جديد به آن توجه شده و 
به كار گرفته شود. نقش گذشته و تاريخی ساختمان با ظاهر و سیمای آن، تلفیق و تركیبی را ايجاد می كردند كه 
انتظارات خاص و ويژه ای را برای ما بیان می كرد و اينها همه به نظر می رســید كه سرشــت و ماهیت ساختمان 
به خوبی در سیما و فرم ساختمان تجلی پیدا كرده است. زمان نشان خواهد داد كه آيا اين تناسب و تطابق، آن 

بنا را در آخرين تبديل و تغییر شکلش باقی نگه می دارد.
 

پی نوشت ها:  

1- مفهوم »متناســب« شدن )و نه به معنای درست ماننِد اول شــدن( به شکلی مبهم تا به امروز تعريف شده 
است. )هم چنین در مورد ترجمۀ واژۀ »Fit« سعی شده است برای تفهیم از واژه های فارسی: متناسب، تناسب، 

تطابق، مطابقت، سازگاری و يا تناسب شايسته استفاده شود.(
Camden – England -4       Round House Theatre   -3      Rojer Scruton -2
Reassigned Architecture -5 ، همچنین از واژۀ »معماری جايگزينی« هم می توان استفاده كرد. 

6- نمونه هايی از اين دست روشن و مشخص هستند: خانه، كلیسا، مدرسه و نظاير آن.
7- بايد توجه داشت كه اين لزومًا يک معیار و ضابطۀ قطعی و مبرم نیست و می توانیم درصورتی كه مايل باشیم 
جنبه های بیشتری از عملکرد و يا سبک و يا نوع آن را مورد ارزيابی دقیق تر قرار دهیم. يعنی اينکه آيا به عنوان 

يک »كلیسای گوتیک« و يا يک »خانۀ سالمندان« خوب است يا بد؟
Gooderham & Worts -8

Toronto -10                   Ontario -9
 Edmonton Post Office -12             John Ruskin -11

13-شايد اين ايده آل گرايی باشد اما واقعیت اين است كه ما وقتی يک ساختمان را ارتقاء داده و بهسازی می كنیم 
به اين منظور اســت كه در ارتباط با عملکرد اصلی و اولیۀ آن باشد، اما اين موضوع همیشه يک انتخاب قطعی 

نیست به خصوص هنگامی كه عملکرد اصلی اين بنا ديگر كارآيی برای امروز نداشته باشد.
14- عبارتی كه »لوكوربوزيه« در اوج دوران طاليی معماری مدرن، در تعريف معماری گفته بود.

Paulin Von Bonsdorff -15



91

38
-3

ه7
مار

ش

 منابع:  

1- BERLEANT, A. AND CARLSON A. (2007) (ed.) The Aesthetics of Human     
    Environments.  Broadview Press, Forthcoming.
2- CARLSON, A. (2000) Aesthetics and the Environment: The Appreciation 
    of Nature, Art, and Architecture. New York: Routledge.
3- SCRUTON, R. (1979) The Aesthetics of Architecture. London: Methuen & 
    Co.Ltd.
4- SCRUTON, R. (1973) ‘Architectural Aesthetics’. British Journal of Aesthet
    ics, 13: 327-345.
5- VON BONSDORFF, P.  (2007) ‘Urban Richness and the Art of Building’. 
    BERELANT, A. AND CARLSON A. (ed.) The Aesthetics of Human Environ
    ments, 57-68. Broadview Press, Forthcoming.


