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پیشگفتار

جریان فرهنگي ملت ها از طریق ســاختارها و محصوالت فرهنگ آنها تداوم 
مي یابد و شاخصه هاي یک فرهنگ نیز از قبیل زبان، آداب ورسوم، فضاهاي کالبدي 
و... طي ســالیان و از رهگذر تغییراتي که به تناســب ســازگاري با شرایط جدید 
مي پذیرند، بقاي آن را تضمین می کننــد. به عبارت دیگر، زماني اجزاي فرهنگي 
به موزه ها سپرده می شود که تقریباً اثري از آن فرهنگ و اقوام منتسب به آن باقي 
نمانده و به تاریخ پیوسته است؛ لباس هایي که کسي آنها را نمي پوشد، ظروفي که 
کسي در آنها نمي خورد و نمیاشامد و ساختمان هایي که زندگي در آنها جریان ندارد، 
نشان از فرهنگ هایي دارند که به تاریخ پیوسته اند. این واسپاري به موزه ها اگرچه 
آنها را ابدي مي کند، اما از حیات تهي کرده و زندگي آنها را به خاطرات و حافظه ها 

وامي گذارد.
در این میان، شهرها و ساختارهاي کالبدي اهمیت ویژه مي یابند؛ به عبارتی، 
اگر اجزاي فرهنگ از قبیل زبان و آداب ورســوم را بر اســاس میزان تأثیرگذاري و 
تأثیرپذیري دســته بندی کنیم، به طور قطع، ساختمان ها در سطح باالیي از اهمیت 
قرار خواهند گرفت. عناصرکالبدي شهر و معماری، جلوه هایي پررنگ از جریان هاي 
فرهنگي در خود دارند؛ پس چگونه مي توان آنها را بدون مالحظة این میزان از تأثیر 
و تأثر، نه اینكه به موزه ها و گنجینه ها بسپریم که اندوه بارتر از آن، به مثابه اشیائي 
دورریختني با قدرت تخریبي که محصول سوء برداشــت و سوءاستفاده از اندیشه و 

ابزار مدرن است، کمر به نابودیشان ببندیم؟
عــالوه بر جنبه های فرهنگی و ضرورت صیانــت از آثار تاریخي و فرهنگی، 
جریان هاي فكري جدید و رویكردهاي اقتصادي و محیط زیســتي در بهره وري و 
حفظ بیشتر منابع و سرمایه هاي مادي و طبیعي، بیش از پیش ضرورت حفاظت را 
بر ما آشكار کرده اند. موضوع، نگاه به بناها به مثابه ی ذخایری غني از ماده، و انرژي ِ 
نهفته است؛ نگاهي که امروزه اگر نتواند نیروهاي قدرتمندي که بقا و دوام ساختمان 
را تهدید مي کنند، مغلوب کند، دست ِکم به بازیافت اجزا و برگرداندن جزءجزء مواد 

تشكیل دهنده شان به چرخه ی تولید دوباره منجر مي گردد.
در باب این ضرورت، استدالل های گوناگون از زوایاي مختلف گفته و نوشته 
شــده و طي سال هاي گذشــته توجه بخش عمده ی نهادها و اشخاص مرتبط با 
موضوع را به خود معطوف کرده اســت؛ هرچند در به فعلیت درآمدن و تحقق آن 
راهی طوالنی پیش روي ماست. اکنون، توجه مدیران، برنامه ریزان و متخصصان 
بیش از پیش به اهمیت حفظ بناها و بافت های تاریخی و واجد ارزش جلب شــده 
است؛ اگرچه بخش زیادي از این سرمایه ها از دست رفته، اما بخش قابل توجهي نیز 
هنوز پابرجاست و نیازمند توجه ویژه. امروز ما میراث دار بافت ها و بناهاي ارزشمندي 
هستیم که از گذر پرپیچ وتاب روزگاران، سرنوشت خود را به ما سپرده اند تا ما چگونه 

آن را به آیندگان برسانیم. 
ســاختمان هایي که امروزه فرسوده شــده و یا بهره برداري از آنها در کاربري 
اولیه شان ممكن نیست، تخریب و نوسازي را سرنوشت محتوم خود نمي دانند. این 
بناها اگرچه نمي توانند نقش اولیه خود را ایفا کنند، اما داراي ظرفیت هایي نهفته در 

درون خود هستند. موضوع مهم، شناخت این ظرفیت هاست. 



یک بنا فارغ از شكل، فرم و کاربري داراي ظرفیت هایي است که در هر کاربري 
خاص مي توان بخش هایي از آن را فعال کرد. »بازطراحي« موضوع فعالسازي این 
ظرفیت هاســت؛ ظرفیت هایي که ممكن است الزاماً در کاربري قبلي به فعلیت در 
نیامده باشند و استفاده ی مجدد منطبق بر این ظرفیت ها است که مي تواند ضمن 
پاسداري از ارزش هاي فرهنگي آنها، حفظ سرمایه هاي مادي و طبیعي ما در بخش 
ساختمان را تداوم بخشــد. کتاب حاضر اثر دو تن از متخصصان حوزه ی طراحي 
داخلی، منبعي است که عالوه بر معرفي نمونه هاي ارزشمندي از پروژه هاي »تغییر 
کاربري« و »بازطراحي«، نوعي روش شناسي در این زمینه ارائه کرده است که با آن 
مي توان رابطه ی میان ســاختمان و استفاده ی مجدد منطبق بر آن را در قالب هاي 
احیاء، بازســازي و تغییر کاربري تعیین کرد. نویسندگان این تعیین رابطه را در سه 

سطح تبیین مي کنند: 
ابتدا، تحلیل است که در آن، فرم و ساختار بناي موجود شناخته شده و در گذشته 
و عملكرد اولیه ی آن کاوش مي گردد، و زمینه و محیط به عنوان یكي از اصلي ترین 
عوامل مؤثر در کاربري پیشنهادي ارزیابي مي گردد. سطح دوم راهبردهایي است که 
خود، بنا بر نسبت رابطه ی میان آنچه که هست )وضع موجود( و آنچه که پیشنهاد 
مي گردد، تقســیم بندي مي شوند. این راهبردها نوع تغییري که قرار است از خالل 
فرایند آماده سازي براي استفاده ی مجدد از ساختمان انجام شود را تعیین می کند. در 
نهایت آنچه که راهبردهاي تعیین شده را در شكل کالبدي خود مجسم خواهد کرد، 

تحت عنوان تاکتیک ها، در فصل سوم کتاب تعریف شده است.
بر این اساس، معاونت شهرســازی و معماری در راستای تكالیف ترویجی و 
حمایتی خود، انتشــار کتاب بازخوانی ]بازطراحی[ را در دســتور کار خود قرار داد. 
امید است این کتاب بتواند دانش تخصصي را ارتقا داده و بر ذخیره ی تجربه ما در 
شناخت صحیح و فعال سازي ظرفیت های مستتر در بناهای تاریخی و واجد ارزش، 

بیفزایـد.

فرزانه صادق مالواجرد
معاون شهرسازی و معماری
و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران



مقدمه ی مترجم

عمــل »تغییر بنا ها« به منظور مهیا کردن آنها برای کاربردهای تازه، همواره 
در طول تاریخ انجام می شــده، اما »اســتفاده ی مجدد منطبق«1 که این کتاب به 
مصادیق آن می پردازد، به عنوان رشــته ای با تئوری و حرفه ی مشــخص، تنها از 
دهه ی 1970 پدید آمده اســت. لذا تغییر ساختمان های موجود برای کاربری های 
جدید پدیده ی تازه ای نیســت؛ در گذشته ســاختمان هایی که از نظر سازه ای امن 
بودند، بی هیچ مسئله یا مشكلی برای نیازها یا کاربری های جدید تغییر می کردند. 
برای مثال، در دوره ی رنسانس، یادگارهایی از دوران قدیم برای کاربری های جدید 
تغییر داده شدند، یا در انقالب فرانسه ساختمان های مذهبی، پس از حراج و فروش، 
برای کاربردهای صنعتی یا نظامی انطباق می یافتند.2 با این حال، این مداخله ها در 
بسیاری از موارد به روشی کارکردگرایانه بدون هیچ قصدی برای حفظ میراث انجام 

می شد و نیروی محرک برای استفاده ی مجدد، اساساً کارکردی و مالی بود.3
در مجالی که مقدمه ی این ترجمه در اختیار می گذارد، تالش شده بر نظرات 
متفات مطــرح در این حوزه نگاهی اجمالی گردد، تا مخاطب درک بهتری هنگام 

تحلیل و قضاوت پروژه ها داشته باشد.
کنتاکوزینو که یكی از اولین نویسندگانی است که در مورد »استفاده ی مجدد 

منطبق« نوشته، آن را چنین توضیح می دهد:
از آن جا که سازه ی ساختمان ها عمر طوالنی تری نسبت به کارکردشان دارد، 
می تواند پیوســته ی خود را برای اســتفاده مطابق با عملكردی جدید وفق  بدهد. 
واقعیتی که نسل  ها را در پس هم، قادر ساخته تا حس استمرار و پایداری از محیط 
فیزیكی پیرامون شــان داشته باشند. هنگامی که ســاختمان ها متروک می شدند، 
اجناسی از آن ها دزدیده می شد، یا به دالیل سیاسی غیر قابل استفاده می شدند ولی 

فرایند تخریب در مقایسه با تأثیر بولدوزر مدرن، کند بود.4
پــرز دو آرس 5 توضیح می دهد که این فرایند اســتفاده و اســتفاده ی مجدد 
ساختمان های موجود، جنبه ی مهمی از توسعه ی شهری است، چرا که کیفیت شهر 
را ارتقا می  دهد، و برای آن سه دلیل عنوان کرده: اول، با استفاده از سازه های موجود، 
احتمال این که سازه ها برای دوره ای طوالنی مورد استفاده قرار بگیرند، بیش تر است؛ 
اســتفاده ی دوباره از مواد موجود در محل ـ  دوم، هزینه ها را از نظر مواد و مصالح ـ 
اســتمرار آهنگ عادی زندگی ـ کاهش می دهد؛ سوم، درکی از  و از نظر اجتماعی ـ 
»مكان« هم از جنبه ی تاریخی و از جنبه ی فضایی به آن می دهد، چون پیچیدگی 
واقعی و تنوع معنادار از انباشته شدن تدریجی المان هایی که فضا را در یک فرایند 
افزایشــی تأیید و تقویت می کنند، ایجاد می شود. این حس استمرار با هوشمندی 
ساخت وســازهای توارثی بیش تر تقویت می شود؛ ساخت وسازهایی که، با آزمون و 
خطا، گونه ای از معماری ایجاد می کنند که با معنادار بودن از نظر اجتماعی و با جلب 

رضایت تعداد زیادی از مردم، تقریباً محصولی با کیفیت باال محسوب می شود.6
لذا استفاده ی مجدد و تغییر، چنان که پرز دوآرس و  هالیس توصیف کرده اند، 
بیش تر بومی است تا سازمان یافته، و بیش تر بر اساس نیازها و خواسته های اجتماع 

است تا با هدف حفاظت از یک ساختمان مهم تاریخی و معماری.
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همواره گفتارهایی در حیطه ی این موضوع با بحث در مورد نظرات مخالف دو 
نفر آغاز می شود: راســكین1 و ویوله  لودوک2. زیرا دو روش اصلی برای نگهداری 
توسط راسكین  ویوله لودوک  بیان شد. راسكین اعتقاد داشت که ساختمان ها میراث 
و خاطرات زنده ای هســتند که می بایست بدون تغییرات، محافظت شوند. برای او، 
مرمت مساوی بود با تخریب و هر تغییر هرچند کوچک، دگرگون کننده ی ساختمان 
و مسبب تولید یک دروغ. برای راسكین محافظت صادقانه از ساختمان های موجود، 
حفظ حالت اولیه آن ها بود. موریس3 دیدگاه های راسكین را در مرمت به کار برد. او 

قوانین راسكین را صادقانه دانست و آن ها را در مانیفست SPAM توسعه داد.
برخالف راسكین و موریس ، ویوله لودوک اعتقاد داشت مرمت، ساختمان های 
موجود را بهتر و کامل تر می کند. او درباره ی استفاده ی مجدد بناهای تاریخی می گوید:
... بهترین راه حفاظت از ســاختمان، یافتن کاربردی برای آن، و ســپس برآوردن 
نیازهای تحمیلی از آن کاربرد است؛ چنان که هیچ نیاز دیگری برای تغییرات بیش تر 
در ســاختمان وجود نداشته باشد... در چنین شــرایطی، بهترین کار این است که 
خودتان را به جای معمار اصلی بگذارید و ســعی کنید تصور کنید اگر به زمین باز 
می گشت و همین برنامه هایی که به ما داده شده به او داده می شد، چه کار می کرد. 
حاال، این نوع اقدام نیازمند برخوردارِی مرمتگر از همه ی آن منابعی است که استاد 

اصلی در اختیار داشته است؛ و این که مانند استاد اصلی پیش برود.4
ویوله لودوک به معماران معاصر آشــكارا اختیار می دهد تا ساختمان اصلی را 
برای کاربری جدید به روش های واضح، مستقیم و عملی تغییر دهند. با این حال، 
امروزه به این علت که بیش از هر چیز، سابقه ی تاریخی در رویكرد منطبق سازی 

معاصِر ساختمان های موجود تعیین کننده است، پرورانده نمی شود.
مفهومی که فرِد اســكات با عنوان sympathy )هم ســویی( در کتاب خود، 
»معماری ِ تغییر« ارائه می کند، نوعی بازخوانی معاصر از اندیشه های لودوک است. 

او مرمت را با ترجمه ی شعر مقایسه می کند؛ کاری که نیازمند »هم سویی« است:
ترجمه ی شــعر مانند آوردن یک ساختمان از گذشته به حال است. این انتقال 
معنا در شــعر کاری است که نیازمند الهامی مشابه با نویسنده ی اصلی است، و به 

همین ترتیب، می توان بازطراحی را »هنر پاسخ« نامید.5
اســتدالل او این بــود که در مرمت، اجزای  قدیمی بــا اجزای جدید، بهتر و 
مقاوم تر جایگزین می شوند. درحالی که از دیدگاه راسكین و موریس، مرمت روشی 
اســت که روح و زیبایی ســاختمان را از آن جدا کرده و آن را با چیزهای ساختگی 
مدرن جایگزین می کند. لودوک مرمت را به عنوان روشــی می دید که ساختمان را 
حتی به گونه ای بنا کند که هیچ وقت وجود نداشــته اســت. دیدگاه های لودوک در 
مرمت از دیدگاه های راســكین و موریس جدا شــد به دلیل اینكه او اعتقاد داشت 
مرمت بایســتی نگاه به آینده داشته باشد نه گذشته. بنابراین او اعتقاد به نگهداری 
ساختمان از طریق تغییر در کاربری داشت. در این راه امكان اشغال یک ساختمان 
وجود داشت. برخالف راسكین، ویوله لودوک و موریس تئوری هایشان را به عمل 
تبدیل کردند. پروژه های مرمت لودوک از چند وجه امتحان شــده و تئوری هایش 
تأیید شــده بود. هنگامی که راســكین و موریس حفظ تعادل را به عنوان تنها راه 

1- Ruskin
2- Viollet-le-Duc
3- Morris
4- Viollet-le-Duc, E. (1990), [1854], The 
Foundations of Architecture. Selections from 
the Dictionnaire raisonné, George Braziller: 
New York.

5- معماری تغییر، فرد اسكات. 1397. ترجمه علیرضا عینی 
فر، ســید احسان مســعود و نوید گلچین. تهران:  انتشارات 

فكرنو.



مواجهه با ساختمان های موجود ترویج می دادند، لودوک درجه ای از تغییر را معرفی 
می کرد که به ساختمان های موجود اجازه می داد، دوباره استفاده شوند.

در این زمینه نظرات متفاوتی نیز در دهه های اخیر اظهار شــده است؛ از جمله 
می توان به ورود رم کولهاس و همكارانش به موضوع حفاظت اشــاره کرد.  اعتقاد 
کولهاس قدری با دیگران متفاوت اســت. کولهاس استدالل  می کند که مقیاس و 
اهمیت نگهداری هر ساله بیشتر می شود، اما عدم وجود یک تئوری و عدم عالقه به 
سرمایه گذاری در این حوزه خطرناک است و لیستی از ابهامات و تناقضات در مورد 

حفاظت را برمی شمرد، که بعضی از آن ها از این قرارند:
معیار گزینش، تعاریفی اســت مبهم و منعطف؛ زیرا متولیان مجبورند شرایط 	 

جهان شمول را بپذیرند؛
زمان متوقف نمی شود، با این حال اما هیچ توجهی به اینكه تأثیرات آن چگونه 	 

مدیریت شود، چگونه اثر حفظ شده باقی بماند و تكامل یابد، وجود ندارد؛
فرهنگ های مختلف، نگهداری را به گونه های مختلفی تفسیر کرده و درباره ی 	 

آن آگاهی دارند؛ تنوع مصالح، اقلیم و محیط زیست هرکدام بر تعریف نگهداری آن 
فرهنگ اثرگذار است.

از طریق جاه طلبی روزافزون نگهداری، زمان تأخیر بین ســاختمان نوســاز و 	 
نگهداری آن، از دو هزار ســال به تقریباً هیچ، کاهش یافته است. از گذشته نگری، 
نگهداری به زودی آینده نگر  می شود و مجبور به تصمیم گیری درباره ی عمارت هایی 

خواهد بود که هنوز ساخته نشده اند.
نگهداری از یک مســئله ی نگران کننده ی فرهنگی، تبدیل به یک موضوع 	 

سیاســی و حقوقِی تاریخی شده است و مثل همه ی حقوق، مستعد تأثیرپذیری از 
سیاست است. با نشان دادن حسن نیت درباره ی مراقبت از آثار تاریخی؛ نگهداری 
می تواند به طور گسترده   ای آغاز گردد. در بسیاری موارد؛ باید از گذشته برای آینده 

برنامه ریزی کرد.
»ایده   ای برای نگهداری موارد متوسط )از نظر ارزش( و عمومی وجود ندارد.«1	 

و در توضیح مورد آخر، تأکید می کند که نگرشی میان نگهداری و توسعه الزم است. 
افزایش مقیاس و وسعِت نگهداری، نیازمند تعریف یک تئوری برعكس می باشد: نه 
چیزی که باید نگه داشت، بلكه چیزی که باید رها کرد، چیزی که باید آن را محو 
و رها کرد. در سایه ی حفاظت محافظه کارانه ایده ی ثباِت معماری معاصر می تواند 
از قلم بیفتد. پســتلینی2 از OMA توضیح  می دهد که یكی از استراتژی های آن ها 
نســبت به نگهداری، رویكرد مخالف است. به طور دقیق تر، تخریب به عنوان یک 
روش برای نگهداری منطقه ی مشخصی درنظر گرفته می شود. استدالل  می کند که 
»ساخته شده«ها در اروپا، وضعیت مبهمی ایجاد  می کند؛ زیرا اروپا به عنوان دنیای 
قدیم مطرح می شــود؛ در این قاره ی تاریخی، تمام ماهیت آن، حتی موارد متوسط 

نیز ارزش تاریخی دارد و باید محافظت گردد.3
در واکنش به »کنوانسیون نگهداری از میراث فرهنگی و طبیعی جهاِن« یونسكو 
)1972(؛ OMA، »کنوانسیوِن توجه به تخریب  جهان فرهنگِی پوچ« )2010( را در 

دوساالنه ی بین المللی معمارِی ونیز  پیشنهاد کرد و مفاد آن عبارت است از:

1- OMA. (2010a). Venice Biennale 2010: 
Cronocaos, Italy, Venice, 2010. Retrieved 
July 05th,2014, from http://oma.eu/proj-
ects/2010/venice-biennale-2010-cronocaos.
2- Pestellini
3- OMA. (1991). Mission Grand Axe [Image]. 
Retrieved September 16, 2014, from http:// 
www.oma.eu/projects/1991/mission-grand-
axe-la-defense/



توجه داشــته باشــید که میراث فرهنگی و میراث طبیعی، نه فقط از طریق 	 
افزایش نیاز به هویت یا تاریخ؛ بلكه همچنین با تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی 

که وضعیت را دشوارتر می کنند، ما را به فكر فرو برده و دست پاچه می کنند؛
در نظر داشــته باشید که گسترش میراث فرهنگی و طبیعی، باعث بی اهمیت 	 

شدن آثار تاریخِی همه ی ملل جهان خواهد شد؛
در نظر داشته باشید که نگهداری از میراث در سطح ملی، نیازمند منابع عظیم 	 

اقتصادی، علمی و فناوری است؛ 
درنظر داشته باشید که کنوانسیون های بین المللی، توصیه نامه ها و قطعنامه های 	 

مربوط به مالكیت فرهنگی و طبیعی موجود، اهمیت مسئله ی نگهداری را برای تمام 
مردم جهان و هر آنچه به مردم تعلق دارد؛ نشان می دهد؛

در نظر داشته باشید که بخش هایی از میراث فرهنگی و طبیعی، ناچیز و گذرا 	 
هستند و در نتیجه باید به منظور تسهیِل رشد و توسعه ی بشریت به عنوان یک کل، 

تخریب شوند؛
در نظر داشته باشید که از نظر اندازه و سرعت پتانسیل جهانی به تولید آشغال، 	 

برای جامعه ی جهانی به  عنوان یک کل الزم است تا در حذف آثار تاریخِی طبیعی و 
فرهنگی که به طور قابل توجهی مضرند، اقدام کند؛ اگرچه این عمل به دولت مربوط 

نیست، اما حضورش می تواند کمک زیادی بكند؛
در نظر داشته باشید که باید مقرراتی جدید برای تثبیت تخریب این آثار ناچیز 	 

و کم ارزش وضع شــود؛ و این قوانین باید بر اســاس یک پایه ی دائمی، مطابق با 
روش های مدرن علمی بنا گردد.1

اگر چه نكات مورد اشاره ی رم کولهاس و همكاران، با خوانش غالب این حیطه 
متغایر است، اما در نگرانی های پس آن، اغلب اندیشمندان این حوزه هم نظرند.

در پایان تصور می کنم بیش از هر چیز مرور مصادیق متنوع پروژ های استفاده ی 
مجدد و استراتژی های متفاوتی که می توان در طراحی برگزید، می تواند به بهره وری 
بیشتر بناهای واجد ارزش یاری برساند. برخوردهای محافظه کارانه و تالش برای 
حداقل مداخله در همه ی بناها فارغ از نوع ارزش های آن و وسواس های نابه جا در 
تغییر کاربری، نه تنها این عرصه را برای سرمایه گذاری غیر جذاب  می کند، در نهایت 
متأسفانه به حفاظت و ارتقای ارزش های بنا نیز منجر نمی شود و گاهی حتی بنا را 

غیرمستقیم به سمت تخریب سوق می دهد.
سید احسان مسعود
)مدرس مدعو دانشكده معماري دانشگاه تهران(

1- Pestellini, I. (2011). Preservation / Destruc-
tion: OMA – CRONOCAOS (Lecture recording) 
RA Forum: Future Memory. Royal Academy of 
Arts. 04 April 2011.
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