عملکردهای جدید در بناهای
قدیمی و بررسی تغیی ِر کاربری در
معماری از منظر زیباییشناختی
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مقدمه:
در شهرهای مدرن امروز ،بســیاری از بناهای قدیمی و یا ساختمانهای متروکه و رهاشده ،زمینهای ارزشمند
شــهری را اشــغال کرده بدون آنکه خدمات قابل توجهی را فراهم نمایند .در گذشته اغلب آنها تخریب شده و
ساختمانهای جدید جایگزین آنها میشدند اما امروزه و بر اساس احساسات مدرنیستی و یا عواطف نوستالژیک
و یا دلنگرانیهای قابلتقدیر از منظر میراث معماری و فرهنگی ،تقریب ًا تمامی آنها منجر به نوسازی و بهسازی
ساختمانی میشــوند .به عبارت دیگر این بناها میتوانند با ارائۀ کاربری جدید و موردنیاز دنیای امروز خود را از
تیغ بولدوزرها نجات دهند.
با اینحال این فرآیند در زمینۀ زیباییشــناختی و از این منظر مورد چالش قرار گرفته است ،بهخصوص هنگامی
که ســلیقههای عامیانه ،زودگذر و یا نامناســب در کاربری جدید پس از مدتی فقدان تناسب بین عملکرد و فرم
را بروز میدهد .بههرحال از نظر کارآیی و ســودآوری اقتصادی در هزینهها ،همیشه وسوسه میشویم که به هر
طریقی و از هر روشی ساختمان قدیمی و تاریخی را محافظت و به عبارتی کارآمد کنیم ،درصورتی که میدانیم
تحقیق ًا و عم ً
ال هیچ اقدامی درخصوص پیامدهای زیباییشــناختی و یا بازآفرینی هنری آن انجام نمیشود .این
نوشــتار هر دو جنبۀ پیامدهای منفی و مثبت این جایگزینی عملکردی و شکلی را در این تغییر کاربری جستجو
میکند و با اجتناب از عواقب منفی و تأکید بر عوامل مثبت نشــان خواهد داد که الزم اســت اطمینان حاصل
کنیم که فرم و شکل قدیم با کاربری و عملکرد جدید تا جایی که ممکن است باید «متناسب» بوده و «تطابق»
داشته باشد.
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 -1بازسازی از نوع شدید یا مالیم  :نوسازی متناسب و شایسته
با توجه به نظریههای معاصر و صرف ًا از جنبۀ شــرایط هنری ،احســاس نبو ِد ویژگیهای خیلی ضروری اثر،
اهمیت دارد .اخیراً تمایز و تفاوتی آشکار بین بازسازی و باز آفرینی از نوع شدید و یا مالیم ،از نظر زیباییشناختی
در معماری ایجاد شده است:
«نوع مالیم» درگیر تشــخیص و تفکر و تعمق درمورد ویژگیهای سطحی و ظاهری بناست ،درصورتی که
«نوع شــدید» ،بافت و زمینه و مفهوم را با در نظر گرفتن عملکرد ســاختمان و نقش آن در جامعه ،قرارگیری
فیزیکی و موجودیت بیقیدوشــرط درنظر میگیرد .یک ســاختمان به چند شــیوۀ مختلف میتواند به شــکل
«متناســب و شایسته» درآید ،یکی برحســب تناظر و تشابه قرار دادن آن با محیط اطراف خود و دیگر برحسب
تطبیق فضای داخلی بنا با ظاهر و نمای بیرونی آن و ســوم بر مبنای تطابق فرم و عملکرد .عدم تناســب و یا
تلفیق در هریک از این روشها ،حس منفی زیباییشــناختی را به شکل بالقوه ایجاد میکند .تمرکز و تأکید این
نوشــتار بر مورد سوم است یعنی زمانی که یک فرم ساختاری ،تطابقی را با عملکرد خود ایجاد نمیکند احساس
میکنیم که «چیزی درســت به نظر نمیرسد» پس اهمیت زیباییشناختی در عمل این است که تالش شود و
مطمئن گردیم که «سازگاری و تناسب شایسته» صورت گرفته است)1(.
اما وقتی پیش از این یک بار فرم و شــکل یک بنا ایجاد شــده است ،امروز چه کسی میتواند بگوید عملکرد
آن چه باید باشد؟ و یا اینکه عملکرد آن نباید تغییر یابد؟ یک کودک ممکن است یک جعبۀ خالی مقوایی را به
شکل یک سفینه و یا به صورت یک قلعه درآورد؛ یعنی دادن یک عملکرد به فرم قدیمی ،اما نباید چنین کاری را
در معماری انجام دهیم ،در نظر اول و از منظر علم زیباییشناختی به نظر نمیرسد که چنین کاری درست باشد
راجر اســکروتون( )2میپرســد« :آیا ما به این فکر نمیافتیم که ساختمان «تئاتر راندهاوس»( )3که احتما ًال
شکل و شمایل خود را در عملکرد قبلی به عنوان یک ایستگاه چرخش خط راهآهن داشته است ،به همان دلیل
در حال حاضر هم باید به همان صورت رضایت بدهد؟ چنین نمونههایی نشان میدهد که ایدۀ «عملکرد» یک
ســاختمان چندان واضح نیست و اصو ًال هنوز مشخص نیست که چگونه «عملکرد» معماری به «فرم» معماری
تبدیل و ترجمه میشود».
این پرســش ما را به پرسش دیگری میکشــاند که :پیامدهای زیباییشناختی ،از تحمیل یک عملکرد جدید
به یک فرم از قبل ایجادشــده چیســت؟ در ادامه بعضی از این پیامدها را از طریق اولین مطالعه موردی امتحان
خواهیم کرد.
مورد اول :تئاتر راندهاوس:
ساختمان تئاتر «راندهاوس» ـ که «اسکروتون» نیز
در باال به آن اشــاره کرد ـ در سال  1847میالدی در
شهر کمدن( )4انگلســتان ساخته شد .این بنا نخست
به عنوان ایستگاه چرخش خط آهن و نیز مرکز تعمیر
راهآهن احداث ،اما پس از آن به یک انبار تبدیل شد و
باالخره در دهۀ  1960میالدی کاربری یک سالن تئاتر
را به خود گرفت و بیشــتر به برگزاری کنســرتهای
موســیقی راک اختصاص یافت .اخیراً با نوسازیهای
مجدد و بازسازی و الحاقات ساخته شده درحال تبدیل
به یک انجمن تئاتر بوده است.
درحالی که این نمونۀ خاص به طور روشن مرتبط
با کاربری تازۀ معماری نیســت پــس باید گفت که

ســاختمان «راندهاوس» ،ایســتگاه لوکوموتیو و چرخش خط آهن،
ترسیم فضای داخلی اواخر قرن  ،19کمدن ،انگلستان.

-2شکل قدیم ،عملکرد جدید :معنی آن چیست؟

مــن از عبارت «معمــاری کاربری جدیــد»( )5هنگامی
اســتفاده خواهم کرد که اســتناد به آن ســاختمان دارای
ویژگیهای زیر باشد:
الف) این ساختمان از آغاز با چندین فرم ( )Fساخته شده
که دارای چندین عملکرد و فعالیت ( )Xباشد.

فضای داخلی ساختمان اصلی «راندهاوس» در وضعیت جدید

ب) این ساختمان به دلیل و یا دالیلی ساخته و تغییر یافته است که امروز عملکرد و فعالیت( )Yرا ارائه دهد.
پ) به اندازۀ کافی ساختار اصلی و اولیۀ آن حفظ شده است (عموم ًا نمای بیرونی) و این یعنی اینکه هنوز فرم
( )Fاصلی آن را بیان میکند.
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دارای چه پیامدهایی زیباییشناختی است.
اول اینکه :این ساختمان دیگر کاربری گذشتۀ خود را،
که برای آن طراحی و ساخته شده است ،ندارد و این یعنی
اینکه در جایگزینی مناسب اشتباه صورت گرفته است؛ در
اینجــا باید گفت آیا ما از منظر زیباییشــناختی آن را به
عنوان یک تئاتر یا یک ایستگاه راهآهن و یا مرکز تعمیر
فضای داخلی ساختمان اصلی «راندهاوس» ـ در دهۀ 1960
و محل چرخش خط آهن درک و احساس میکنیم؟
که به عنوان مرکز موسیقی بازسازی شده بود.
دوم اینکه :بخش بیرونی و نمای ظاهری ســاختمان به
شکل خود باقی مانده ولی فضای داخلی و معماری داخلی آن به ش ّدت تغییر
یافته اســت .در اینجا این پرســش پیش میآید که آیا این همان ساختمان
اصلی (ایستگاه) است که فقط به همان شکل موجودیت دارد و نه بیشتر؟ و یا
آنچه میبینیم فقط یک نماســت؟ پس پیامدهای زیباییشناختی و یا اخالقی
ناشی از عدم تناسب بین داخل و خارج ساختمان (درون و بیرون بنا) چیست؟
و سوم اینکه ممکن است این فقدان تناسب و تطابق بین نقش تاریخی بنا
و اختصاص عملکرد جدید بنا وجود داشــته باشد .در اینجا هم این پرسش به
فضای اصلی ســاختمان«راندهاوس»،
اهداف
میان میآید که ما چگونه حق داریــم که از «نجابت» معماری برای
آمادهســازی به عنوان تئاتــر عمومی،
«مادی و معنوی» اســتفاده کنیم؟ همۀ این پرسشها بر موارد بالقوه منفی از بازگشایی برای عموم2006 ،
منظر زیباییشناختی داللت میکند.
به هر حال منظور و هدف از این
بررسی ،کوبیدن و یا محکوم کردن
این فرآیند جایگزینی نیســت اما به
ســادگی میتوان دید کــه کاربری
جدید و جایگزینی تازه در این فضاها
به جهــت انتخابی کــه در آن گام
نمای بیرونی از مجموعه ساختمانهای «راندهاوس» ،وضعیت جدید.
برمیداریــم به طور بالقوه و از منظر
زیباشناختی ،گامی جسورانه و شاید
خطرناک باشــد .برای نتیجهگیری از این بحث ،ســه مز ّیت زیباییشناسانه و این راهکار که چطور ساختمانها
ممکن است شیوهای مسئوالنه و زیباشناسانه به کاربری جدید تبدیل شوند ارائه خواهد شد.
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فکــر میکنم این ادعایی جدالبرانگیز نباشــد که وقتی بنایی میســازیم چندین عملکــرد و کاربری را در
ذهن خود برای آن تصور کنیم؛ چنین ســاختمانهایی به طور طبیعی میتوانند در نوع خاص و تعریفشــدهای
طبقهبندی شــوند )6(.پس با این طبقهبندی در ذهن خود میتوانیم کیفیت یک ساختمان را بر اساس آنچه که
این طبقهبندی ایجاب میکند ارزیابی و مورد سنجش قرار داده و به منظور یک قضاوت صحیح باید آنچه را که
مورد قضاوت قرار میگیرد به خوبی بشناسیم)7(.
چنانچه قادر به داشتن یک چنین هویتشناسی باشیم خود بخشی حیاتی و تعیینکننده برای درک زیباشناختی
از «حس شدید تغییرات» است ،زیرا کمک میکند که عواملی را که ارزشمند هستند تعریف کرده و بشناسیم .به
هر صورت متناســب بودن یک عملکرد با فرم آن به طور مستقیم به داشتن درک و تصوری که از آن متناسب
بودن انتظار داریم بســتگی دارد .مسئله این است که «معماری جایگزین» یا «معماری با کاربری جدید» نوعی
آشفتگی و یا سردرگمی را درمورد انتخاب آن چیزی که دقیق ًا دنبالش هستیم ،ایجاد میکند .تالش میشود که
این نکته در مطالعۀ موردی دوم روشن شود.
مورد دوم :مجموعه ساختمانهای «گودرهام و ورتز»()8
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در نزدیکی ساحل دریاچه انتاریو( )9در مرکز شهر تورنتو( ،)10مجموعهای از ساختمانها وجود دارند که زمانی
متعلق به شرکت «گودرهام و ورتز» بودند .قدمت آن به اوایل قرن بیستم میرسد که یک کارخانۀ عمل تقطیر
بوده است .این ساختمانها مدتها رها شده بود ولی درعین حال مجموعهای است که همیشه حسی عاطفی و
نوستالژیک را برای ساکنان محلی داشته است ،بهویژه که از طرف بزرگراه به منظرهای غریب و کمیاب تبدیل
شده بود که حس کنجکاوی را برمیانگیخت.
اخیراً این مجموعه بناها به نوعی به مجموعهای جدید و یا به عبارتی «تقطیرشــده» تبدیل شــده اســت.
مجموعهای شــامل دفاتر و فروشگاههای مسکن ،رستورانها ،فضاهای فرهنگی و نیز مکانی برای گردشگران.
در حالی که این مجموعه خود را بیتردید به دلیل ویژگیهای عجیب ،جذاب و فرم ساختاریاش توانسته از گزند
تخریب نجات دهد ،اما وقتی از منظر زیباییشــناختی به قضاوت مینشینیم یک مشکل خود را نشان میدهد.
مث ً
ال اینکه آیا توانســتهایم معیارها و مالکهای مکان تولید ماءالشعیر را به رستوران ،و یا اسکله بارگیری را به
کاربری یک بوتیک اعمال کنیم؟ به عبارتی ،زمانی که شروع به بررسی هریک از این زمینهها میکنیم بالفاصله
با موانعی از جنبۀ زیبایی و مفهومی روبهرو میشویم« .اسکروتون» در مقالهاش با نام« :زیباییشناسی معماری»
اساس این مشکالت و موانع را چنین تشریح میکند:
«بهطور کلی ممکن اســت بگوییم که حس ما از زیبایی یک موضوع به مفهوم آن بستگی دارد ...به عبارتی،
ویژگیهایی که در یک «اســب» زیبا جلوه میکند ،ممکن اســت همان ویژگیها برای یک «مرد» ،زشت به
نظر آید و این قضاوتی زیباییشناسانه خواهد بود ،چرا که این قضاوت به وسیلۀ تصور ما از اینکه مردان چگونه
تکاپو چه به دســت میآورند ،تعیین میشــود.
هســتند ،چطور حرکت میکنند و از این
زیبایی در فرمهای معماری اســت که از بناها و
مشــابه این ،انتظارها و احســاس ما از
تصور و برداشــتی است که در «دیدن»
ساختمانها برآورده میشود و این مطابق
.») 1973,336
ساختمانها ایجاد میشود,scruton( .

بنابراین با توجه به مثال «اسکروتون» آیا استفاده از معیارهای زیباییشناسی «اسب» و «مرد» در این مثال،
تالش و مســیری درست برای درک زیبایی یک «رستوران» در پوستۀ یک «کارخانۀ تقطیر» است؟ و یا اینکه
در جایگذاری و یا جایگزینی جدید یک فعالیت در کالبد قدیمی این استعاره را به کار ببریم که شبیه یک حیوان
افسانهای ،با باالتنۀ انسان و پایینتنۀ اسب شده است ،یعنی دیگر نه اسب است و نه انسان.
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انطباق در نما
زمانی یک ســاختمان در کاربری جدید شکل شایستهای به خود میگیرد که بیشتر ویژگیهای ساختاری آن
قبل ،بعد و در حین تغییر کاربری حفظ شود .اما در اغلب ساختمانها ،این تغییر کاربری صرف ًا و به گونهای تند
از داخل بنا شروع میشود و میتواند در برخی از موارد و یا موقعیتها باعث شود که نمای بیرونی ساختمان به
گونهای پرکار ،پرزحمت و استادانه و درواقع «خوب» به نظر آید .درحقیقت در اکثر بناهای قدیمی آنچنان جرح
و تعدیــل صورت میگیرد که نمای بیرونی و طرف خیابان آن موردتوجه قرار گیرد و میتوان گفت که در نمای
بیرونی ســاختمان ،ساختمانی جدید و یا نمای جدیدی ساخته شده است .بدیهی است در این موارد که تغییرات
«شــدید» صورت میگیرد قضاوت زیباییشناختی را سخت مشکل میســازد؛ قضاوت برای اصل بنا که بسیار
فراتر از نمای ظاهری و ســطحی بناســت و نمیتواند منظور واقعی عملکرد آن را بیان کند درواقع صرف ًا یک
کار پرزحمت و احیان ًا هنری به نام «نما» بر روی بنای قدیمی چســبانده شــده است .اما ساختمان بازسازیشده
با کاربری جدید نمیتواند تا آنجا تغییر شــکل یابد که تا ح ّد یک اثر صرف ًا هنری ،به نوعی تنزل یابد ،بلکه باید
نقش عملکردی و نیز ســاختاری آن درنظر گرفته شــود .آنچه که به گونهای عمیق نگرانی ایجاد میکند عدم
تجانس بین داخل و بیرون بناست .باز به مفهوم و معنای «تناسب» و «تطابق» برمیگردیم« :ایده و نگرش این
است که اگر بیرون و درون با هم «مطابقت» نداشته باشند درآنچه ایجاد میشود حق مطلب ادا نشده است».
بنابراین برای روشــنتر شــدن موضوع میتوان گفت :چیزی که «صحیح به
نظر نمیآید» یعنی اینکه بعضی از جنبههای احساســی آن با تصورات ما و یا با
باورهای ما مطابقت ندارد در اینجا و در این مورد معماری ،در واقع نمای بیرونی
ســاختمان ،فرضیات و تصورات و یا برداشــتهای خاصی را از داخل بنا در ما
ایجاد میکند ،همانطور که «اســکروتون» بیــان میکند« :مردی که وارد یک
کلیسا میشود ،انتظار دارد که یک سرداب کلیسا و یا یک مجسمه و یا لوح را در
آنجا بیابد ( )1974,192 scrutonو لذت ما به وســیلۀ فکر و لذت معمارانهای مجموعه ســاختمانهای کارخانۀ
در ایــن میان ایجاد میشــود که توســط آنچه که ما میبینیــم تعیین و کنترل «گودرمــن و ورتــز» ـ وضعیت
جدید ،مجموعههای فروشگاهی،
میشود ( .)1975,335 scrutonاو همچنین این گفتۀ «جان راسکین»( )11را
فرهنگی و مکانی برای گردشگران.
خاطرنشان میسازد که «یک ساختمان میتواند در مورد سازه و ساختارش دروغ
بگوید و این یک نوع تقلب و یا خیانت است» .اگرچه ما ممکن است به طور کامل
مثل «جان راسکین» این موضوع را یک جرم در معماری قبول نکنیم اما این نکته
را باید بپذیریم که با مجموعهای از انتظارات در رویکرد معماری مواجه هســتیم
که اگر آنها نقض شــوند ،آن چیزی که اغلب ما احساس میکنیم زیبا ولی اشتباه
است .انتظارات و ادراک ما ممکن است از چندین منبع الهام گرفته باشند :اول از مجموعــۀ «گودرمــن و ورتــز»،
درک ما از ساختمانی که لزوم ًا باید شبیه به طبقهبندی خاصی که به آن تعلق دارد پــس از بازســازی و بازآفرینی.
باشد ،دوم از طبیعت بیرونی بنا که ما را به کیفیات داخلی فضا هدایت میکند و همچنین تطابق و تناسب ادراک
و انتظارات ما با واقعیت یکی دیگر از تناســبهایی است که باید به حساب بیاید :ما احساس میکنیم که اگر به
طرف باور چیزهایی از سرشت بنا هدایت میشویم درست و صحیح نیستند در واقع نقض زیبایی شده است .به
عبارتی به خود دروغ میگوییم اگرچه این دروغ به آن میزانی که «جان راسکین» گفته است ،نباشد .پس وظیفه
و تکلیف در این نوع جابهجایی و یا جایگذاری عملکردی در معماری اینچنین است که تالش کنیم تا آنجایی
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که ممکن است این نگرش اشتباه و دروغین را کاهش داده و به واقعیت ،ادراک صحیح و سازگارپذیری نزدیک
سازیم .در بخش پایانی این مقاله دوباره به این بحث بازخواهیم گشت.
تبدیل شدن به ساختمانهای خوب ،و یا برعکس!
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آخرین نتیجۀ منطقی زیباییشــناختی که بررســی میکنیم ،احتمال عدم تطابق و تناسب بین تاریخ آن بنا و
عملکرد آن است .همانطور که در ابتدای مقاله به آن اشاره شد این پرسش به میان میآید که آیا ساختمانهای
قدیمیتر که درمعرض بازســازی و کاربری جدید قرار میگیرند حاصل نگرش احساســاتیمآبانه نسبت به هر
چیز «قدیمی» و یا نتیجۀ عرفی به میراث معماری اســت .دو بنایی که اشــاره میشود دو گونه نگرش فوق را
نشان میدهد .مجموعه ساختمان «گودرمن و ورتز» همانگونه که تشریح و به آن اشاره شد و ساختمان «اداره
پســت ادمونتون»( ،)12ساخته شده در سال  1915که برای سالها به عنوان یک مرکز ارتباطات خدمترسانی
میکرد و در ســال  1985به دلیــل اعالم و ثبت یک منطقۀ تاریخی از تخریب نجــات یافت .اما در مجموعه
ساختمان «گودرمن و ورتز» پذیرفتن این باور مشکل است که این ساختمانها به دلیل حفظ ارزشهای میراث
فرهنگــی از تخریب دور ماندهاند :این کارخانه ،تولیدکنندۀ انواع مختلف الکل بود ،عملکردی که بعضی از مردم
میپنداشتند نیاز است ولی چندان تولید فضیلتمدارانهای نیست .از طرف دیگر «ادارۀ پست ادمونتون» که زمانی
به عنوان نقطۀ عطفی در خدمترســانی یک شــهر نوپا بود ،اما اکنون به نظر میرسد که شخصیت ساختمان و
ماهیت عملکردی آن بیشــتر این ادراک را بیان میکند که به عنوان میراث فرهنگی حفظ شــده باشد .در اینجا
دو ســاختمان با پیشــینه و تاریخ متفاوت داریم ولی با کاربری مشــابه جدید ،یعنی مجموعههای رستورانها و
بوتیکها .از این نظر که یک کارخانۀ محل تقطیر جای خود را به فعالیتی برای جذب گردشــگران داده اســت،
شاید تغییر اجتماعیتر و یا شرافتمندانهتری صورت پذیرفته است و این توجیهی است برای داشتن یک احساس
خوب .اما در مورد ادارۀ پست ،این تغییر کاربری از اصالت کمتری برخوردار بوده است( .)13آیا ما با اصرار و اجبار
در تغییر عملکرد این ادارۀ پست به یک عملکرد اصیل عمل زیباییشناسانهای انجام دادهایم؟

مجموعۀ «گودرمن و ورتز»  ،نمای مجموعه در شب.

البته ،صحبت از ســاختمانهای «خوب» و «بد» و یا «اصیــل» و «نانجیب» از منظر و حس اخالقی ،قائل
شــدن ویژگیها و شخصیتهای انسانی برای یک ساختمان است ،اما از این نقطهنظر در این بحث ،خالف آن
ممکن اســت این استنباط را با خود داشته باشد که ساختمانها «ماشینی برای زندگی»اند( )14و از آنجایی که
آنها به منظور ارائۀ خدماتی خاص ســاخته میشــوند پس باید به شکل عملی نیز با آنها رفتار شود .به هرحال،
اینچنین به نظر نمیرسد که صرف ًا احساسات ما را به طرف بینش و بصیرتی نامناسب و نادرست هدایت کند ،اگر
بگوییم چنین اســت پس ساختمان «زندان» میتواند تبدیل به یک «مهدکودک» شود .درواقع فرآیند تبدیل و
تغییر ساختمانهای بااصالت به بناهایی نظیر مراکز تجاری که چندان اصیل نبوده و شأن فرهنگی ندارند اغلب
دلآزاری و یا دلشکستگی را درپی دارد ،به عبارتی این حس ایجاد میشود که کاری زیبا اما نادرست انجام شده
است .یک ساختمان ،با توجه به گذشتۀ آن و عملکرد اصلیاش ،شأن و مکان و حس و حال و هوای خودش را
با خود همراه دارد .به هر حال آنچه که ممکن است این است که جنبههای مهم ساختمان نادیده گرفته شود.
آن روی سکۀ تغییر کاربری  :جنبههای زیباییشناختی

شــرح و تفســیری که تاکنون درخصوص بازسازی و کاربری جدید

 راه بهتر برای حفظ میراثدر موارد و شــرایط ایدهآل ،ســاختمانها با توجه به اهمیت درک نقش تاریخی آنها که قب ً
ال یک بار صورت
گرفته ،حفظ و نگهداری شــدهاند .اگر این ســاختمانها «به اندازۀ کافی مهم» هستند و یا اینکه به عنوان یک
اثر ،اســتعداد تولید و بازده مالی را دارند بیشــتر اوقات به یک مکان تاریخی تبدیل میشوند و معمو ًال به همان
حالت و وضعیت اصلی خود مورد محافظت و نگهداری قرار میگیرند .یک نفر ممکن اســت احساس کند که از
جهت اهمیت و ارزش اقتصادی الزم نباشــد که «هر» ســاختمان قدیمی برای درامان بودن از چنگال تخریب،
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برای یک ساختمان قدیمی و با لحنی محکومانه اشاره شد ،این مفهوم
را یادآور میشود که تجربههای تغییر عملکرد در بازسازی بناها همیشه
از منظر زیباییشــناختی نتیجه و بار منفی را با خود همراه دارد ،اما در
عوض ساختمان بازسازیشــده با عملکرد جدید و متفاوت ،در صورت
اجرای صحیح میتواند تأثیرات بالقــوه و مثبت در زیبایی را نیز ایجاد مجموعــۀ «گودرمــن و ورتــز» ،پــس از
کنــد .در اینجا مواردی هرچند ناقص و با شــرح کوتــاه و مختصر ارائه بازسازی و نوسازی ،فضایی برای گردشگران.
میشود که نشان میدهد این سبک تغییر کاربری و عملکرد (که به آن
خرده گرفتیم) همیشه بد نیست.
 جنبههای مثبت یک تغییر کاربری مالیم ولی قوی میتواند جنبههای منفی یک تغییر کاربری شــدید ولیجزئی را خنثی کند:
اگر به تجربههای اینچنینی که در اطراف ما رخ دادهاند نگاه کنیم ،اغلب یک اتفاق عادی است که جنبههای
منفی زیباییشناســانۀ یک تغییر کاربری شدید در ســاختمان را چنان جلوهگر کردهاند که به شکل قابلتوجهی
احســاس زیباییشناســانه مثبت و مالیم از آن استنباط میشود .مث ً
ال یک خانۀ بســیار جذاب و قدیمی که در
بازســازی به یک اداره تغییر کاربری داده است خشم مردم را برنمیانگیزد .ویژگیها و کیفیت این حس مالیم
در تغییر کاربری یک ساختمان بیادعا و یا بیاهمیت ممکن است آن بحث عدم تطابق و یا غیر متناسب بودن
را کــه در مــورد آن صحبت کردیم «باطل» کند و فکر کنیم که اگر یک کار نادرســت و کاذبی صورت گرفته
چندان دســتاورد خســارتباری حاصل نشده است .این را شــاید بتوان چنین تعبیر کرد که «یک دروغ کوچک
زیبای ســفید» گفته شده اســت و این زیبایی در نتیجۀ کار ،اگرچه جنبههایی از فریب را در خود دارد ولی قابل
بخشش و چشمپوشی است.
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باید به یک نوع مکان فرهنگی تبدیل شــود .این تجربه و یا نگاه ،به هرحال از طرف بعضیها و بهخصوص به
شــکل مستقیم از طرف «پائولین فون بونســدورف»( )15مورد انتقاد است .او میگوید :در نوسازی و بازآفرینی
خطری واقعی وجود دارد که میتواند زمینها و مناطقی را به خیاالت تاریخی تبدیل ســازد ،جایی که پیچیدگی
جریانها ،مکان ،تناقضها و ناهنجاری زمان و تاریخ در آن نهفته اســت ( .)Von Bonsdorff,61بنابراین
تغییر کاربری یک ســاختمان و جایگزینی یک عملکرد تازه را هنوز میتوان به راهها و روشهای مختلف انجام
داد و از پوستهآرایی که به هرحال زیبایی بالقوهای را در خود دارد و توسط «فون بونسدورف» تشریح شد ،اجتناب
کرد .همین ،شاید ایدهآل نباشد اما ممکن است در بعضی از موارد بهترین گزینۀ در دسترس باشد.
نتیجهگیری  :تغییر کاربری تناسب و تطابق
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درســی که میتوان از این بحث گرفت این اســت که اگر مایل به جایگــذاری ،جایگزینی و تغییر کاربری
معمارانه در یک مســیر مســئوالنه هستیم ،باید تمام تالش خود را چنان انجام دهیم که میزان تناسب و تطابق
بیــن فرم قدیمی و عملکرد جدید ،ویژگیهای فیزیکی در داخل و خارج بنا ،عملکرد جدید و نقش گذشــتۀ آن
و نیز میزان انتظارات ما با واقعیت صورت پذیرد .بار دیگر نمونههای بررسیشــده مرور شــود ،یک بنا بهخاطر
واقعبینی گذشتهاش و کارکرد ساختاریاش ،جذاب و زیباست و در واقع این جایگزینی عملکردی و تغییر کاربری
ساختمانها که در این نمونهها و مثالها رخ داد تنها به دنبال «تناسب و تطابق» بود :عملکردهای گذشتۀ آنها،
دارای معانی و مفاهیم فرهنگی بودند که دســتکم از این نقطهنظر بایستی در کاربری جدید به آن توجه شده و
بهکار گرفته شود .نقش گذشته و تاریخی ساختمان با ظاهر و سیمای آن ،تلفیق و ترکیبی را ایجاد میکردند که
انتظارات خاص و ویژهای را برای ما بیان میکرد و اینها همه به نظر میرســید که سرشــت و ماهیت ساختمان
به خوبی در سیما و فرم ساختمان تجلی پیدا کرده است .زمان نشان خواهد داد که آیا این تناسب و تطابق ،آن
بنا را در آخرین تبدیل و تغییر شکلش باقی نگه میدارد.
پینوشتها:
 -1مفهوم «متناســب» شدن (و نه به معنای درست مانن ِد اول شــدن) به شکلی مبهم تا به امروز تعریف شده
است( .هم چنین در مورد ترجمۀ واژۀ « »Fitسعی شده است برای تفهیم از واژههای فارسی :متناسب ،تناسب،
تطابق ،مطابقت ،سازگاری و یا تناسب شایسته استفاده شود).
Camden – England -4
Round House Theatre -3 Rojer Scruton -2
 ، Reassigned Architecture -5همچنین از واژۀ «معماری جایگزینی» هم میتوان استفاده کرد.
 -6نمونههایی از این دست روشن و مشخص هستند :خانه ،کلیسا ،مدرسه و نظایر آن.
 -7باید توجه داشت که این لزوم ًا یک معیار و ضابطۀ قطعی و مبرم نیست و میتوانیم درصورتیکه مایل باشیم
جنبههای بیشتری از عملکرد و یا سبک و یا نوع آن را مورد ارزیابی دقیقتر قرار دهیم .یعنی اینکه آیا به عنوان
یک «کلیسای گوتیک» و یا یک «خانۀ سالمندان» خوب است یا بد؟
Gooderham & Worts -8
Toronto -10
Ontario -9
Edmonton Post Office -12
John Ruskin -11
-13شاید این ایدهآلگرایی باشد اما واقعیت این است که ما وقتی یک ساختمان را ارتقاء داده و بهسازی میکنیم
به این منظور اســت که در ارتباط با عملکرد اصلی و اولیۀ آن باشد ،اما این موضوع همیشه یک انتخاب قطعی
نیست بهخصوص هنگامی که عملکرد اصلی این بنا دیگر کارآیی برای امروز نداشته باشد.
 -14عبارتی که «لوکوربوزیه» در اوج دوران طالیی معماری مدرن ،در تعریف معماری گفته بود.
Paulin Von Bonsdorff -15
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