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مداخــات مرتبــط بــا کارکــرد در بناهــای تاریخــی تحتعناویــن مختلفــی ازجملــه :احیــاء ،توانبخشــی،
توانمندســازی ،اســتفادۀ مجــدد ســازگار و ...مطــرح بودهانــد ،امــا تاکنــون درخصــوص تبییــن ایــن مفاهیم در
ادبیــات داخلــی پژوهشــی صــورت نگرفتــه اســت و ایــن تعــدد عناویــن مداخــات و در عینحــال روشــننبودن
مفاهیــم ،مختصــات و نیــز تمایــزات آنهــا بــا هــم و همچنیــن نســبت آنهــا بــا معادلهــای خارجــی خــود،
موجــب ســردرگمی پژوهشــگران شــده اســت کــه بیــش از هرچیــز ضــرورت چنیــن مطالع ـهای را خاطرنشــان
ص کــردن جایــگاه آنهــا نســبت
میکنــد .هــدف ایــن مقالــه ،واکاوی ایــن مفاهیــم و اصطالحــات و مشــخ 
بههــم اســت کــه در اینراســتا ،ضمــن بررســی پیشزمینههــا و الزامــات مداخــات کاربــردی ،رویکردهــای
مختلــف بــه موضــوع در ســطح بینالمللــی و ردپــای آنهــا در ادبیــات داخلــی موردنظــر قــرار گرفتــه و انــواع
مداخــات کارکــردی در بناهــای تاریخــی مــورد تحلیــل و مقایســه قــرار گرفتــه اســت .درواقــع مقالــۀ حاضــر
ً
مشــخصا در پــی پاســخ بــه ایــن پرسشهاســت کــه ،انــواع مداخلههــای مرتبــط بــا کارکــرد چــه مفهومــی
داشــته ،چــه نســبتی بــا هــم دارنــد وکاربــرد آنهــا چیســت؟ همچنیــن چه نســبتی بیــن اصطالحــات مداخالت
مرمتــی داخلــی و معادلهــای بینالمللــی آنهــا وجــود دارد؟ در بخــش اول مقالــه از روش تحلیلی-توصیفــی،
و در بخــش بعــدی جهــت بررســی نســبت مداخــات کارکــردی بــا هــم ،از روش مقایســۀ تطبیقــی برپایــۀ
اســتدالل منطقــی اســتفاده شــده اســت .بررســی ادبیــات انــواع مداخــات کارکــردی مشــخص میکنــد کــه
عمــدۀ تفاوتهــای بیــن اصطالحــات مختلــف در ایــن حــوزه ناشــی از دو مســألۀ تفاوتهــای زمانــی و مکانــی
و تفــاوت واژهگزینــی در ترجمــه بــوده اســت؛ در حالیکــه ایــن عناویــن در مفاهیم اصلی مشــترک بــوده و ضمن
تأ کیــد بــر نقــش حیــات کارکــردی بنــا در حفاظــت پایــدار از آن ،همگــی بــر ویژگیهــای مشــترکی ماننــد :لــزوم
ســازگاری کاربــری جدیــد بــا اعتبــار فرهنگــی ،ارزشهــا و اصالــت ابنیــۀ تاریخــی و لــزوم پاســخگویی مناســب
آن بــه نیازهــای زندگــی معاصــر تأ کیــد دارنــد.
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ً
مداخــات در ابنیــۀ تاریخــی معمــوال در قالــب دو مرحلــۀ عمــدۀ «مرمــت» و «احیــاء» مطــرح میشــوند کــه
بهترتیــب معطــوف بــه مداخــات کالبــدی و کارکــردی هســتند .تاکنــون عمــدۀ مطالعــات داخلــی مرتبــط بــا
مرحلــۀ اول ،یعنــی مرمــت کالبــدی بــوده ،امــا درخصــوص موضــوع احیــاء پژوهشهــای کمتــری صــورت
ً
گرفتــه و معمــوال در اینخصــوص بهصــورت مــوردی بــرای هــر بنــا تصمیمگیــری شــده اســت ،کــه ایــن
تصمیمگیــری در عمــدۀ مــوارد وابســته بــه نظــرات شــخصی و بــا دخالــت عمــدۀ افــراد و نهادهــای ذینفــع
بــوده و البتــه بیــش از هرچیــز تابــع شــرایط اقتصــادی قــرار داشــته اســت .در اینخصــوص ،حتــی در حــوزۀ
نظــری نیــز کار چندانــی صــورت نگرفتــه اســت ،بهگونــهای کــه بــرروی اصطالحــات حــوزۀ احیــاء نیــز
ً
اتفاقنظــر وجــود نــدارد .بــه اینترتیــب ،مســلما در ایــن حــوزه نیازمنــد انجــام پژوهشهــای گســترده و
عمیــق هســتیم ،امــا مقدمــۀ آن ،پرداختــن بــه مفاهیــم اولیــۀ موضــوع اســت؛ اینکــه در ادبیــات بینالمللــی
کشــورهایی کــه در زمینــۀ مرمــت و احیــاء بناهــای تاریخــی دارای ســابقه بیشــتری هســتند ،چــه برخــوردی
بــا ایــن موضــوع شــده و در مداخــات مدنظــر چــه مســائلی موردتوجــه قــرار داشــتهاند؟
اهــداف و ضــرورت پژوهــش :هــدف اصلــی ایــن نوشــتار ،تبییــن هرچــه بیشــتر مفاهیم این حوزه اســت
کــه در اینراســتا ،پرداختــن بهدالیــل و الزامــات مداخــات کارکــردی بــا نگاهــی بــه اســناد و منشــورهای
بینالمللــی در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت ،ســپس رویکردهــای مختلــف موجــود در ایــن حــوزه در ادبیــات
بینالمللــی و داخلــی تبییــن شــده و پــس از آن بــه حــوزۀ اصلــی مقالــه ،یعنــی شــناخت انــواع مداخــات
کارکــردی و نســبت آنهــا بــا هــم ازطریــق مقایســۀ تطبیقــی پرداختــه شــده اســت.
پرداختــن بــه ایــن موضــوع عالوهبــر اینکــه وجــود کارکــرد در یــک بنــا متضمــن ادامــۀ حیــات و حفاظت از
آن بناســت ،از جنبــۀ توســعۀ پایــدار و مســائل زیسـتمحیطی نیــز حائزاهمیــت اســت؛ ضمــن اینکه اســتفادۀ
مجــدد از ابنیــه از دیــد اقتصــادی نیــز از هدررفــت منابــع جلوگیــری میکنــد .همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه
موضــوع احیــاء ،معطــوف بــه طیــف وســیعی از ابنیــۀ تاریخــی اســت و ایــن فرآینــد در حالحاضــر بهصــورت
تیــغ دولبــه عملکــرده و در عینحــال کــه میتوانــد موجبــات حفاظــت از بنــا را فراهــم میکنــد ،همزمــان
درصــورت عدمتوجــه بــه ظرائــف موضــوع ،ممکــن اســت باعــث ایجــاد آســیبهای غیرقابلبرگشــت در
ابنیــۀ تاریخــی شــود؛ لــذا پرداختــن بــه آن ،بــا تمرکــز بــر درک مفاهیــم اولیــه ،گشــودن راهــی ب هســوی تبییــن
ضرورتهــا و حساســیتهای الزم جهــت حفاظــت از ابنیــۀ تاریخــی اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه تاکنــون
هیــچ پژوهشــی در داخــل کشــور در ارتبــاط بــا تبییــن اصطالحــات مختلــف در مداخــات کارکــردی و نســبت
ـشرو درنظــر دارد بــه ایــن خــأ بپــردازد.
آنهــا بــا هــم صــورت نگرفتــه و نوشــتار پیـ ِ
ً
پرس ـشهای (اصلــی و فرعــی) پژوهــش :بــا مقدمــۀ فــوق میتــوان گفــت مقالــۀ حاضــر مشــخصا
درپــی پاسـخگویی بــه ایــن پرسشهاســت کــه ،انــواع مداخلههــای مرتبــط بــا کارکــرد چــه مفاهیمــی داشــته،
چــه نســبتی بــا هــم دارنــد وکاربــرد آنهــا چیســت؟ همچنیــن چــه نســبتی بیــن اصطالحــات مداخــات
مرمتــی داخلــی و معادلهــای بینالمللــی آنهــا وجــود دارد؟ ضمــن اینکــه در کنــار اینهــا ایــن پرســش
فرعــی را نیــز دنبــال میکنــد کــه درخصــوص مداخــات مرتبــط بــا کارکــرد ،چــه رویکــردی بایــد در پیــش
گرفتــه شــود و چــه نکاتــی مدنظــر قــرار گیــرد؟
روش پژوهــش :نوشــتار حاضــر پژوهشــی بنیــادی محســوب میشــود کــه بهدنبــال گســترش آ گاهــی
و دانــش درخصــوص موضــوع «احیــاء» از راه تبییــن و تحلیــل پــارهای از مفاهیــم ،منتــج از مطالعــات
کتابخانــهای اســت؛ در همیــن راســتا ،ابتــدا بــه روش «تحلیلی-توصیفــی» وجــوه مختلــف مداخــات
کارکــردی تبییــن شــده و ســپس بــا «مقایســۀ تطبیقــی» انــواع تعاریــف داخلــی و خارجــی ارائهشــده جهــت
مداخــات کارکــردی ،بــه تعریــف نســبت آنهــا باهــم پرداختــه اســت.
نمــوردی،
در پژوهــش تطبیقــی هــر مــورد ازطریــق تحلیــل درونــی آن معناســازی شــده و تحلیــل بی 
بــا تحلیــل درونــی هــر مــورد تقویــت شــده و تعمیــق مییابــد (غفــاری .)82 :1388 ،بدینمنظــور در ایــن
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تغییــر دادن بناهــای موجــود بــرای پذیرفتــن کاربریهــای جدیــد پدیــدۀ تــازهای نیســت و «بــه درازای
تاریــخ قدمــت دارد» (فیلــدن ،)20 :1394 ،امــا در گذشــته ایــن اتفــاق بهصــورت کاربــردی و بــا اهــداف
اســتفادۀ عملکــردی و اقتصــادی یــا نشــاندادن اقتــدار و تســلط سیاســی و مذهبــی صــورت میگرفــت و
نــه بــا هــدف حفــظ میراثفرهنگــی ،ماننــد تبدیــل نیایشــگاههای مذهــب مغلــوب بــه محــل عبــادت
مذهــب جدیــد .مطر حشــدن بحــث اســتفادۀ مجــدد بهصــورت یــک نظریــه در حفاظــت ،بــه قــرن  19م.
بازمیگــردد ،زمانیکــه «لــودو» 2اســتفادۀ مجــدد از ابنیــۀ تاریخــی را بهعنــوان راهــی بــرای حفاظــت از
میراثفرهنگــی معرفــی کــرد؛ وی معتقــد بــود« :بهتریــن راه بــرای حفاظــت از یــک بنــا ایــن اســت کــه یــک
کاربــری بــرای آن بیابیــم و ســپس نیازهــای آن کاربــری را بــه بهتریــن نحــو برطــرف کنیــم ،درحــدیکــه
نیــاز دیگــری باقــی نمانــد کــه موجــب اعمــال تغییــرات دیگــری در بنــا شــود» .امــا نظــرات «لــودو» بهشــدت
5
مــوردمخالفــت «راســکین» 3و شــاگردش «موریــس» 4قــرار گرفــت کــه بهجــای آن ،طرفــدار مراقبــت منظــم
و نگـهداری 6جهــت اطمینــان از محافظــت 7از بناهــای تاریخــی بودنــد .در اوایــل قــرن  20م .مجادلــه بیــن
نظریــات متضــاد در موضــوع اســتفادۀ مجــدد بهوســیلۀ «ریــگل» 8مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت؛ وی
ایــن مجادلـه در نظریههــا را بــه ارزشهــای متفــاوت آثــار ازجملــه ارزش کارکــردی 9مرتبــط دانســت .بــهایــن
ترتیــب «ریــگل» بهوســیلۀ توجــه بــه ایــن ارزش در ارزیابــی خــود از بناهــای تاریخــی ،اســتفادۀ مجــدد را
بهعنــوان یــک بخــش ذاتــی از حفاظــت مــدرن معرفــی کــرد (.)Plevoets & Van Cleempoel, 2011: 2
توجــه بــه وجــود کارکــرد در بناهــای تاریخــی بــا تقســیمبندی آنهــا بــه دو دســته بناهــای مــرده و زنــده در
«ششــمین کنگــرۀ بینالمللــی معمــاران» در مادریــد بــه ســال  1904م .مطــرح شــد (یوکیلهتــو)217 :1386 ،
کــه توصیهنامــۀ پایانــی آن پیشــنهاد میکــرد بهرغــم لــزوم محافظــت و استحکامبخشــی یادمانهــای مــردۀ
متعلــق بــه تمدنهــای پیشــین کــه در خدمــت مقاصــد منسوخشــده هســتند ،یادمانهــای زنــدهای کــه
هنــوز مطابــق هــدف اولیــۀ ســاخت مورداســتفاده قــرار میگیرنــد ،بایــد بهگونـهای مرمــت شــوند کــه همچنــان
قابلاســتفاده باقــی بماننــد؛ زیــرا در معمــاری ،مــورد اســتفادهبــودن یکــی از مبانــی زیبایــی اســت (همــان:
 .)273همچنیــن ایــن طبقهبنــدی آثــار تاریخــی بــه مــرده و زنــده کــه در ســال  1909م .توســط «وبــر» 10نیــز
مطــرح شــده بــود (همــان )217 :راه خــود را در قوانیــن نیــز پیــدا کــرد ،بهنحویکــه در قوانیــن مرمــت ایتالیــا
مصــوب  1931م .تعییــن نــوع کاربــری بــرای بنــای تاریخــی در بناهــای زنــده متناســب بــا کاربــرد گذشــته
توصیــه شــد تــا منجــر بــه حداقــل دخالــت بــرای مرمــت اثــر شــود (محمودکالیــه)125 :1387 ،؛ هرچنــد
درنهایــت ایــن تقســیمبندی براســاس منشــور و نیــز بیاســاس خوانــده شــد (یوکیلهتــو.)315 :1386 ،
نیمــۀ دوم قــرن  20م .شــاهد عبــور از حفاظــت کالبــدی بناهــا و مجموعههــا و حرکــت بهســوی تجدیــد
حیــات عملکــردی در کل هســتۀ تاریخــی در حرکتهایــی ماننــد همایــش «موجودیــت و موقعیــت بناهــای
تاریخــی» در ســال  1957م .در میــان و نیــز «منشــور ونیــز» در ســال  1964م .بــود (ایــزدی )88 :1389 ،و
س از آن نیــز همیــن رویکــرد در محافــل علمــی دنبــال شــد.
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مطالعــۀ تطبیقــی کیفــی بــا مــوارد محــدود (همــان ،)79 :بــه هــدف مقایســۀ انــواع مداخــات کارکــردی،
از «اســتدالل منطقــی» بهــرهگرفتــه شــده کــه طبــق تعریــف «محمــد خوانســاری» 1اســتاد صاحبنظــر در
فلســفه و منطــق «فرآینــدی اســت کــه در آن ذهــن بیــن چنــد قضیــه یــا حکــم ،ارتباطــی دقیــق و منظــم
برقــرار میســازد تــا از پیونــد آنهــا ،نتیجــه حاصــل شــود» (میرجانــی .)46 :1389 ،ایــن پژوهــش واجــد
خصوصیــات محــوری اســتدالل منطقــی چــون :تــوان تبیینــی در جامعــۀ هــدف (همــان ،)44 :نــوآوری
الگویــی بــا انسجامبخشــی بــه دانســتههای پراکنــدۀ موجــود (وانــگ ،)309 :1384 ،عدماتــکا بــه
مشــاهده ،کالممحــوری ،اتــکا پژوهــش بــه پژوهشــگر ،آزمونپذیــری ازطریــق ســنجش قابلیــت اقنــاع
بهجــای اثبــات و هدفمحــوری (میرجانــی )44-46 :1389 ،اســت.

|| || 210

ش ــمارۀ  || 13س ــال چ ــهارم || پایـ ــیز || 1399

] [ DOI: 10.30699/PJAS.4.13.207
Downloaded from journal.richt.ir at 17:53 IRST on Wednesday March 3rd 2021

اســتفادۀ مجــدد از بناهــای تاریخــی از دهــۀ  70م .تبدیــل بــه موضوعــی کلیــدی در ادبیــات پژوهشــی
بســیاری از محافــل معمــاری و حفاظــت گردیــد .در همیــن زمــان «معمــاران» نیــز عالوهبــر حفاظتگــران،
شــروع بــه توجــه بــه بناهــای تاریخــی بهعنــوان چالشــی جالــب کردنــد و آنرا جنبــۀ مهمــی از کار خــود قــرار
مبــرد (Plevoets
دادنــد ،کــه از آنجملــه میتــوان از «اســکارپا»« ،11مونئــو»« ،12هرتــزوگ» و «دمــورون» 13نا 
.)& Van Cleempoel, 2011
در اواخــر قــرن  20م .بــا گســترش گرایــش بــه اســتفادۀ مجــدد از بناهــا و آثــار تاریخــی و تمایــل متولیــان
بــه اولویتبخشــی بــه ارزشهــای اقتصــادی ،مســیر جنبــش حفاظــت بهســوی اســتفادۀ ســودآور از ایــن
آثــار متمایــل شــد .گرایشهــای اقتصــادی در رویکــرد اوایــل قــرن  21م .ایــن جنبــش ،نقــش جدیــدی بــرای
ســاختارهای تاریخــی تبییــن کــرد .در اینزمــان اســتفادۀ مجــدد از ایــن ســاختارها بهمنزلــۀ مهمتریــن
محــرک توســعه در برنامههــای بازآفرینــی شــهری بــود (ایــزدی.)90-92 :1389 ،
بهطورکلــی پیشــینۀ پژوهــش درخصــوص مداخــات کارکــردی در ابنیــۀ تاریخــی را میتــوان تحــت
کلیدواژههــای مختلــف مرتبــط بــه آن پیگیــری کــرد .در منابــع خارجــی کلیــدواژۀ «ریهبیلیتیشــن»( 14کــه
در داخــل تحتعناویــن مختلــف :احیــاء ،توانمندســازی و توانبخشــی ترجمــه شــده اســت) در آثــار مرجعــی
ماننــد« :فیلــدن» ( )1394و «یوکیلهتــو» ( )1386مــورد اشــاره قــرار گرفتــهاســت ،امــا ورود آن بهعنــوان
«یــک مفهــوم ویــژۀ حقوقــی بــه اســناد بینالمللــی» بــه پیماننامــۀ  1972م .یونســکو -معاهــدۀ پاریــس-15
برمیگــردد (صمدیرنــدی)356 :1389 ،؛ همچنیــن ایــن اصطــاح بهتدریــج وارد اســناد داخلــی کشــورها
نیــز شــده کــه از آنجملــه میتــوان بــه «انجمــن مشــورتی حفــظ و نگ ـهداری آثــار تاریخــی» 16آمریــکا اشــاره
کــرد کــه اســتانداردهای ایــن اقــدام را منتشــر ســاخته اســت (یوکیلهتــو.)296 :1386 ،
یتــوان از
درمیــان پژوهشهــای داخلــی کــه بــه موضــوع «احیــاء» و «توانبخشــی» پرداختهانــد ،م 
مقالــۀ «فخاریتهرانــی»« ،اصغریانجــدی» و «قدیــری» ( )1372بهعنــوان یکــی از قدیمیتریــن نوشــتارها
در اینبــاب نامبــرد کــه ضمــن برقــراری پیونــد بیــن توانبخشــی 17و احیــاء ،18اولــی را مقدم ـهای بــرای
دومــی دانســتهاند؛ همچنیــن توجــه بــه «توانبخشــی» بناهــای تاریخــی بــا همینمعنــا در آثــار «حبیبــی»
ل ردیابــی اســت .امــا «صنــدوق احیــاء و بهر هبــرداری
و «مقصــودی» ( )1386و «فالمکــی» ( )1384نیــز قابـ 
از اماکــن تاریخی-فرهنگــی» 19کــه نهــاد رســمی مرتبــط بــا مداخــات کارکــردی در ابنیــۀ تاریخــی اســت و
در ســال  1384هــ.ش .تأســیس شــد ،در ســال  1388هــ.ش .اصلیتریــن منبــع ایــن حــوزه را کــه «ســند
احیــاء و بهرهبــرداری از اماکــن تاریخــی و فرهنگــی» خوانــده شــده ،منتشــر ســاخت کــه عصــارۀ نظــرات بزرگان
میراثفرهنگــی در ایــران محســوب شــده و در آن بــا بهکارگیــری کلیــدواژۀ «احیــاء» بــه تعریــف مداخلــه،
ملزومــات و شــرایط آن پرداختــه شــده اســت؛ همچنیــن ایــن نهــاد در همــان ســال ،نخســتین همایــش ملــی
«شــناخت و معرفــی مزیتهــا و ظرفیتهــای احیــاء و بهرهبــرداری از اماکــن تاریخــی و فرهنگــی» را برگــزار
کــرد کــه مجموعــه مقــاالت آن در ســال بعــد منتشــر گردیــد و ازجملــه منابــع داخلــی این حــوزه ب هشــمار میرود.
امــا درمــورد «اســتفادۀ مجــدد ســازگار» 20یــا «اســتفادۀ مجــدد تطبیقــی» ،در منابــع داخلــی هنــوز پژوهشــی
مکــم بــا
چنــدان جــدی صــورت نگرفتــه اســت .ایــن عنــوان در ایــران ابتــدا در دانشــگاهها مطــرح شــد و ک 
جایگزیــنشــدن بــا کلیــدواژۀ «احیــاء» بــه پروژههــای درســی راه پیــدا کــرد .در ســطح بینالمللــی مطــرح
شــدن ایــن موضــوع در دهههــای  60و  70م .بیشــتر بهدلیــل دغدغههــای زیس ـتمحیطی در پــی رشــد و
توســعۀ شــهرها بــود تــا بهخاطــر حفاظــت از بناهــای تاریخــی ( ،)Cantell, 2005امــا اســتفادۀ مجــدد ســازگار
از دهــۀ  70م .بهبعــد ،تبدیــل بــه اصطالحــی کلیــدی در ادبیــات پژوهشــی بســیاری از محافــل معمــاری و
حفاظــت گردیــد .در ســال  1972م .مجلــۀ «آرکیتکچــرال ریویــو» 21مقالــۀ ویــژهای در ایــن موضــوع منتشــر
22
کــرد کــه سهســال بعــد در یــک کتــاب بــا همــان عنــوان «کاربردهــای جدیــد بــرای ســاختمانهای قدیمــی»
منتشــر شــد .در ســال  1977م .دونشســت در ایــن حــوزه برگــزار شــد« :قدیــم در جدیــد» 23در گالســکو و
«معمــاری قدیــم و جدیــد :ارتبــاط طراحــی» 24در واشــنگتن کــه هــردو نتایــج خــود را نیــز در ســالهای بعــد
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امــروزه اهمیــت وجــود کارکــرد در یــک بنــا بــرای ادامــۀ حیــات آن نهتنهــا امــری اثبــاتشــده اســت ،بلکــه
یکــی از راههــای اصلــی حفاظــت از ابنیــه بهشــمار م ـیرود و صاحبنظــران امــر در ایــن مهــم کــه از زمــان
تصویــب «منشــور ِونیــز» در ســال  1964م .بهطــور جــدی مــورد تأ کیــد قــرار گرفتــه ،بــا درنظــر گرفتــن ظرفیــت
پذیــرش بنــا و نیــز تناســب کاربــری ،متفقالقــول هســتند؛ چراکــه مدیریــت مناســب کاربــری و تغییــر در
بناهــای تاریخــی و محیــط آنهــا میتوانــد منجــر بــه حفاظت پایــدار 34گــردد (Worthing & Bond, 2008:
)214؛ همچنیــن توجــه بــه اینامــر از جهــت حفاظــت از ابنیــۀ تاریخــی در ســایر منشــورهای بینالمللــی
نیــز مشــاهده میشــود کــه ازجملــه مهمتریــن منشــورهایی کــه بــه ایــن موضــوع پرداختهانــد میتــوان بــه
«منشــور بــورا» )2013( 35موســوم بــه «منشــور ایکومــوس» بــرای مکانهــای دارای اعتبــار فرهنگــی 36اشــاره
کــرد .در مــادۀ یــک ایــن منشــور بــه مفاهیــم مرتبــط بــا کاربــری و اســتفادۀ مجــدد از بناهــای تاریخــی ماننــد
سازگارســازی اســتفاده و اســتفادۀ ســازگار توجــه شــده ،و «سازگارســازی» را معــادل تغییــر یــک مــکان جهــت
تناســب بــا کاربــری فعلــی خــود یــا یــک کاربــری پیشــنهادی و «اســتفادۀ ســازگار» 37را بــه مفهــوم اســتفادهای
کــه بهاعتبــار فرهنگــی یــک مــکان احتــرام گذاشــته و آنرا تحتالشــعاع قــرار نمیدهــد ،دانســته اســت؛
همچنیــن در مــادۀ هفــت ایــن منشــور کــه بــه موضــوع کارکــرد اختصــاص دارد ،تأ کیــد شــده کــه هرجــا
کارکــرد یــک مــکان ،شــاخصۀ اعتبــار فرهنگــی آن اســت،بایــد آنرا نگهداشــت و نیــز اینکــه یــک مــکان
بایــد کاربــری ســازگار داشــته باشــد .ضمــن اینکــه در مــادۀ  14ضمــن پرداخــت بــه روندهــای حفاظــت،
«ابقــاء» یــا «تعریــف مجــدد کاربــری» 38بهعنــوان یکــی از ایــن روندهــا موردتوجــه قــرار گرفتــه و در مــادۀ 21
سازگارســازی تنهــا در جایــی قابلقبــول دانســته شــده کــه حداقــل تأثیــر را روی اعتبــار فرهنگــی یــک مــکان
داشــته و متضمــن حداقــل تغییــر در ســاختار بــاارزش باشــد (محمودکالیــه.)20-22 :1387 ،
فــار غ از توجــه بــه جنبــۀ حفاظــت از ابنیــۀ تاریخــی ،انجــام فرآینــد اســتفادۀ مجــدد از بناهــا در گام
نخســت ،ناشــی از عــدم پاسـخگویی کاربــری اولیــۀ بنــا بــه نیازهــای ســاکنین امــروزی (Geraedts & Van
 )Der Voordt, 2008: 88اســت کــه ایــن مشــکل میتوانــد بــه دو شــیوۀ اســتفادۀ مجــدد از بنــا یــا تخریــب و
نوســازی آن برطــرف گــردد .امــا آنچــه موجــب میشــود گزینــۀ اســتفادۀ مجــدد دربرابــر تخریــب و نوســازی
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منتشــر کردنــد (( .)Plevoets & Van Cleempoel, 2011از منابــع خارجــی مهــم اســتفادۀ مجــدد ســازگار
میتــوان بــهKincaid, 2003; Carswell, 2011; Plevoets, 2014; Remøy, 2014; Latham, 2000 :
اشــاره کــرد).
همچنیــن در بررســی موضــوع مداخلــۀ کارکــردی در ابنیــۀ تاریخــی بــههیچوجــه نبایــد از کلیــدواژۀ
«سازگارســازی» 25غافــل شــد؛ چرا کــه بخــش بزرگــی از ادبیــات موضــوع ،تحــت ایــن کلیــدواژه تولیــد شــده
است ( ازجمله درRobert, 1989; Douglas, 2006; ICOMOS, 2013; Remøy, 2014; Wilkinson, :
.)2014
عالوهبــر اصطالحــات پیشگفتــه ،مداخــات مرتبــط بــا کارکــرد بناهــای تاریخــی در نقــاط مختلــف دنیــا
تحتعناویــن دیگــری نیــز مطــرحشــدهاند 26کــه عــد م توجــه بــه آنهــا موجــب از دسـتدادن بخــش بزرگــی
از نتایــج کار پژوهشــگران خواهــد شــد ،ازجملــه :تغییــر ،)Scott, 2008( 27تبدیــلCantacuzino, 1989;( 28
 ،)Remøy & Van der Voordt, 2007; Remøy, 2014; Powell, 1999دگرگونــیPerez de Arce,( 29
 ،)1978بازپیرایــی ،)Kincaid, 2003; Douglas, 2006( 30شــکلدهی مجــدد،)Machado, 1976( 31
ب کــردنDouglas,( 33
سازگارســازی پایــدار )Love & Bullen, 2009; Wilkinson, 2014( 32و متناســ 
)2006; Cherry, 2007; Scott, 2008؛ هرچنــد میتــوان گفــت کــه بعضــی از ایــن مــوارد بیشــتر بــه تغییــرات
ً
کالبــدی نظــر داشــتهاند ،ولــی بعضــا جهــت مداخــات مربــوط بــه کاربــری نیــز بـهکار رفتهانــد.
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«پلووتــز» )Plevoets, 2014: 52( 39معمــار داخلــی در رســالۀ دکتــرای خــود ،چهــار رویکــرد مختلــف
ادبیــات معاصــر اســتفادۀ مجــدد از دهــۀ  70م .تــا بــه امــروز را شناســایی و معرفــی کــرده اســت؛ رویکردهــای
گونهشناســانه ،40فنــی ،41مبتنیبــر برنامهریــزی 42و راهبــردی43؛ وی همچنیــن رویکــرد پنجمــی را بــا
عنــوان رویکــرد داخلــی 44از نــگاه معمــاران داخلــی پیشــنهاد داده اســت .دســتهبندی ارائ هشــده ازســوی
«پلووتــز» مبنــای شناســایی رویکردهــای مختلــف در مقالــۀ حاضــر قــرار داده شــده اســت.
«رویکــرد گونهشناســانه» بــه ایــن معناســت کــه در اســتفادۀ مجــدد از ابنیــۀ تاریخــی بــه گونههــای
مختلــف کاربریهــا بهصــورت مجــزا پرداختــه شــده و متناســب بــا هرگونــه بنــا ،پیشــنهادهایی ارائــه
ً
میگــردد .معمــوال ایندســته مطالعــات بــه فهرســتی شــامل گونههــای موجــود بناهــا ازطرفــی و کاربریهــای
ف دیگــر منتهــی میگردنــد .یــک پژوهشــگر پیشــگام در ایــن حــوزه درطــول دهــۀ  70م.
ممکــن ازطــر 
ل شــدند ،بــه ایــن موضــوع پرداخــت؛
«کانتاکوزینــو» 45اســت کــه بــا نــگارش کتابهایــی کــه بهتدریــج تکمیـ 
همچنیــن «دا گالس» 46پژوهشــگر دیگــری اســت کــه بخشــی از کارهــای گســتردۀ خــود را بــرروی موضــوع
سازگارســازی بناهــا برمبنــای گونهشناســی فضــای میزبــان قــرار داده اســت .بررسـیها نشــان میدهنــد کــه
عمــدۀ مطالعــات ایــن حــوزه ،در گون ـ ۀ بناهــای صنعتــی ،مســکونی و کلیســاها صــورت گرفتــه و درعــوض
بقیــۀ گونههــا ،ازجملــه بناهــای مذهبــی بهجــز کلیســاها ،نظامــی و تجــاری بهصــورت محــدودی مــورد
بررســی قــرار گرفتهانــد؛ الزم بــه ذکــر اســت ایــن نتایــج حاصــل بررســی منابــع حوزههــای حفاظــت میــراث،
معمــاری و معمــاری داخلــی در گســترۀ آثــار بینالمللــی بــوده و نــه پژوهشهــای ملــی و محلــی (Ibid: 52-
 .)54در داخــل کشــور نیــز ایــن نــگاه تاحــدودی رایــج بــوده؛ ازجملــه در مقالــۀ فخاریتهرانــی و همــکارن
ً
( )10-110 :1372کــه در آن از تعــدادی از بناهایــی نــام بــرده شــده کــه عمومــا عملکــرد (اصلــی) خــود را
از دســتداده و در ادامــه تعــدادی کاربــری جهــت تحقــق در ایندســته ابنیــه پیشــنهاد گردیــده اســت؛
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انتخــاب گــردد ،دالیــل متعــددی دارد؛ ازجملــه دالیــل فرهنگــی ماننــد :لــزوم حفاظــت از ارزشهــای بناهــای
تاریخــی (فیلــدن ،)298 :1394 ،تقویــت حــس مــکان ( ،)McCallum, 2007: 37حفــظ دانهبنــدی
بافــت ( ،)McCallum, 2007: 37حــل مشــکل کمبــود اراضــی (Geraedts & Van Der Voordt, 2008:
 ،)88توســعۀ درونــی (ایــزدی و امیــری ،)1395 ،دالیــل زیسـتمحیطی ،پایــداری و حفــظ انــرژی (فیلــدن،
Cantacuzino, 1989: 11; Rypkema et al., 1994; Department of Environment( ،)298 :1394
 )& Heritage, 2004: 3; McCallum, 2007: 37; Van Uffelen, 2010: 7و دالیــل اجتماعــی و
اقتصــادی (فیلــدن298 :1394 ،؛ Cantacuzino, 1989: 11; Rypkema et al., 1994; Department
 .)of the Environment and Heritage, 2004: 3; McCallum, 2007: 37هرکــدام از ایــن مــوارد
ً
قابلبســط بــوده و بعضــا زیرمجموعــۀ هــم واقــع میشــوند ،ازجملــه «فــرای» ( )41 :1383مزایــای
توســعۀ درونــی را اینگونــه برمیشــمرد :اســتفاده از زیرســاختها و اراضــی توســعهیافتۀ قبلــی و درنتیجــه
م کــردن هزینههــا و آلودگــی ناشــی از حملونقــل ،امکانپذیــری
حفــظ اراضــی کشــاورزی و باغــات ،کــ 
پیــادهروی و دوچرخهســواری ،مطلوبیــت کاربریهــای مختلــط ،مصــرف کمتــر انــرژی و آلودگــی کمتــر،
ً
قابلیــت اختــاط اجتماعــی درنتیجــۀ ترا کــم بــاال و نهایتــا تمرکــز فعالیتهــای محلــی در محــات و درنتیجــه
باالرفتــن کیفیــت زندگــی ،امنیــت بیشــتر و محیطــی فعالتــر.
درراســتای حصــول بــه ایــن نتایــج ،امــروزه در ســطح دنیــا رویکــرد غالــب ،نهتنهــا دربرابــر بناهــای
ارزشــمند ،بلکــه دربرابــر کلیــۀ بناهــا ،مرمــت ابنیــۀ موجــود و اعطــای کاربریهــای موردنیــاز بــه آنهــا دربرابــر
تخریــب و نوســازی اســت؛ بهطــور مثــال ،در انگلســتان بــازار تعمیــر و مرمــت بناهــا از دهــۀ  70م .بهطــور
مرتــب رشــد داشــته ،بهنحــویکــه در میانــۀ دهــۀ  90م %42 .کل ساختوســاز را بــه خــود اختصــاص داده
بــود (.)Kincaid, 2003: 3
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همچنیــن ردپــای ایــن رویکــرد در تدویــن «ماتریــس تعییــن کاربــری» توســط صنــدوق احیــاء (1388ب)
قابلمشــاهده اســت کــه در آن بــا طبقهبنــدی اماکــن در  13گــروه و کاربریهــا در  12گــروه ،میــزان تطابــق
هرگونــه ابنیــه بــا هــر کاربــری ،در پنــج ســطح اولویتبنــدی شــده اســت.
برخــاف رویکــرد گونهشناســانه ،برخــی محققیــن بــا تطبیقپذیــری بنــا در درجــۀ اول بهعنــوان یــک
پرســش فنــی مواجــه میشــوند و بــه یــک معنــا ،کمتــر بــه جنبههــای نظــری توجــه میکننــد .در «رویکــرد
فنــی» کتابهــای راهنمــای چنــدی وجــود دارنــد کــه تأ کیــد اصلــی آنهــا روی چگونگــی سازگارســازی یــک
بنــا جهــت کســب اطمینــان از حصــول بهتریــن انطبــاق آن بــا کاربــری جدیــد اســت .شــاید بتــوان گفــت
47
اولیــن و شناختهشــدهترین اثــر از ایــن دســته ،کتــاب توانبخشــی و اســتفادۀ مجــدد از بناهــای قدیمــی
تألیــف «هایفیلــد» اســت کــه درمــورد اقدامــات الزم جهــت انطبــاق بناهــا در زمینههــای فنــی بحــث میکنــد؛
همچنیــن «داگالس» ( )Douglas, 2006نیــز درکنــار معرفــی رویکــرد گونهشناســانه ،یک گســترۀ اصلی از کار
خــود را پرداختــن بــه جنبههــای فنــی اســتفادۀ مجــدد قــرار داد .امــا درمجمــوع بــا وجــود اهمیــت جنبههــای
پرداختهشــده در ایــن دو رویکــرد ،میتــوان گفــت کــه آنهــا ظرفیــت محــدودی بــرای فهــم حفاظــت و میراث
یــا «روح مــکان» 48بنــای میزبــان دارنــد .بــا اینحــال در دهــۀ اخیــر ،مســائل فنــی بهطــرز اجتنابناپذیــری
ً
در نظــر و عمــل اســتفادۀ مجــدد در اولویــت قــرار گرفتهانــد؛ چراکــه الزامــات اقلیمــی ،چالشهــای فنــی بعضــا
ً
پیچیدهتــری در ایــن فضاهــای جدیــدا انطباقیافتــه بــه طراحــان تحمیــل کردهانــد (Plevoets, 2014:
 .)54-55میتــوان گفــت رویکــرد فنــی در داخــل کشــور ،رویکــرد غالــب در تمامــی زمانهــا بــوده و هنــوز هــم
ً
بســیاری از ابنیــۀ تاریخــی صرفــا ازلحــاظ کالبــدی مرمــت میشــوند ،بــدون اینکــه هنــوز طرحــی بــرای احیــاء
آنهــا تهیــه شــده و از ابتــدا بــه موضــوع چگونگــی ادامــۀ حیــات بنــا اندیشــیده شــده باشــد.
رویکــرد ســوم اســتفادۀ مجــدد کــه تــا بــه امــروز زیــاد بــه آن پرداختــه نشــده« ،راهبــرد وابســته بــه
برنامهریــزی» اســت؛ ایــن رویکــرد بهمعنــای «انتخــاب یــک کاربــری یــا برنامــه بهعنــوان یــک نقطــۀ شــروع
و ســپس متعاقــب آن ،جسـتوجو بــرای یــک بنــای (تاریخــی) موجــود مناســب بــرای جــا دادن آن (برنامــه
یــا کاربــری)» اســت .در ایــن رویکــرد تمایلــی بــرای تأ کیــد روی معمــاری معاصــر و مداخــات ،بهجــای
جنبههــای حفاظتــی میــراث دیــده میشــود ( .)Plevoets, 2014: 56از آنجاییکــه کشــورهای اروپایــی
ف دیگــر مواجــه
از دهــۀ  90م .بــا پدیــدۀ مــازاد بناهــای اداری ازطرفــی و کمبــود کاربــری مســکونی ازطــر 
بودهانــد ( ،)Kincaid, 2003; Geraedts & Van Der Voordt, 2008; Remøy, 2014مقولــۀ تأمیــن
مســکن ازطریــق بناهــای موجــود ،ابتــدا در انگلســتان مطــرح شــد و پژوهشهایــی در ایــن زمینــه صــورت
س از آن در مرا کــز پژوهشــی ســایر نقــاط اروپــا نیــز محققــان بــه ایــن مقولــه پرداختنــد کــه عمــدۀ
گرفــت و پـ 
تریــن آنهــا ،پژوهشهــای انجامشــده
مطالعــات آنهــا در ایــن رویکــرد قــرار میگیــرد .ازجملــه مطر ح ِ
50
در دانشــگاه «یو.ســی.ال» 49لنــدن ( )Kincaid, 2003و دانشــگاه «تکنولــوژی دلــف» هلنــد (Remøy,
ن کاربــری شــدند کــه با ارائــۀ معیارهایــی ،انطباق
 )2014اســت کــه منجــر بــه تولیــد روشهایــی جهــت تعییـ 
بناهــا بــا کاربــری مســکونی را موردســنجش قــرار میدادنــد و در مــواردی از ایــن نیــز فراتــر رفتــه و بــا بررســی
ســایر کاربریهــا ،کاربــری متناســب بــا بنــا را پیشــنهاد میدادنــد؛ درمجمــوع توجــه بــه ایــن نکتــه حائــز
اهمیــت اســت کــه مطالعــات اندکــی در رابطــه بــا وجــود یــک برنامــۀ خــاص بــرای اســتفادۀ مجــدد ســازگار
صــورت گرفتــه ،امــا از مطالعــۀ آنهــا مشــخص میشــود کــه ســکونت ،فرهنــگ و آمــوزش برنامههایــی
هســتند کــه در ارتبــاط بــا اســتفادۀ مجــدد ســازگار بهصــورت گســترده موردبحــث قــرار گرفتهانــد ،امــا
صنعــت ،کاربریهــای نظامــی و کاربریهــای مذهبــی کمتــر موردتوجــه بودهانــد (Plevoets, 2014: 56-
ً
 .)57در داخــل کشــور نیــز اخیــرا توجــه بــه ارائــۀ برنامــه جهــت ســنجش تناســب کاربــری بــا بنــا -هرچنــد
ص کــردن کاربــری خــاص -موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت؛ ازجملــه در پژوهشهایــی کــه بــا
نــه بــا مشــخ 
51
کمــک روشهــای تصمیمگیــری چندمعیــاره بــه موضــوع پرداختهانــد ،عبارتنــداز« :پندیــدن» (،)1388
«اختــرکاوان» ( )1389و «باشــتنی» (.)1391
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درخصــوص انــواع مداخــات کارکــردی ،میتــوان بــا اطمینــان گفــت کــه از زمانیکــه ادبیــات مرمــت در
کشــور مــا بــاب شــده تــا بــه امــروز ،کمــاکان «احیــاء» متداولتریــن واژه بــرای مجموعــه عملیــات فراتــر از
مرمــت کالبــدی ابنیــه بــوده کــه بخــش عمــدۀ آن معطــوف بــه تعییــن کاربــری ســازگار بــا بنــای تاریخــی
اســت .در عینحــال ،همیــن مفهــوم در قالــب عناویــن «توانبخشــی» و «توانمندســازی» نیــز مطــرح شــده
ً
اســت؛ همچنیــن در کنــار اصطالحــات پیشگفتــه« ،اســتفادۀ مجــدد ســازگار» نیــز وجــود دارد کــه واژۀ نســبتا
متأخــری محســوب میشــود و عمــدۀ پژوهشهــای مرتبــط بــا آن نیــز مربــوط بــه ســالهای اخیــر اســت
( .)Deathridge, 2012: 8ایــن اصطــاح ابتــدا در کانــادا و آمریــکا بـهکار رفــت ( )Kincaid, 2003: xiو بعــد
بــه ســایر نقــاط جهــان تســری پیــدا کــرد .در جــدول  ،2پــارهای از تعاریــف ارائهشــده درخصــوص مداخــات
کارکــردی توســط صاحبنظــران و نیــز نهادهــای مربوطــه جمـعآوری شــده کــه بــه مــا امــکان درک مفاهیــم
و مقایســه و تحلیــل آنهــا در نســبت بــا هــم را میدهــد .از بررســی و مقایســۀ تعاریــف ارائ هشــده جهــت
مداخــات مرتبــط بــا کارکــرد و برپایــۀ مطالعــات نتایــج ذیــل دریافــت میشــود.
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یافتههــا ،بحــث و تحلیــل (تبییــن مفهــوم انــواع مداخل ههــای مرتبــط بــا کارکــرد و مقایســۀ
نهــا)
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ص کــردن مبانــی نظــری مداخلــه و تعییــن شــیوههای
رویکــرد «راهبــردی» ،درواقــع نظــر بــه مشــخ 
مختلــف برخــورد بــا بناهــای تاریخــی دارد و مــواردی را دربــر میگیــرد کــه از ایــن دریچــه بــه موضــوع
پرداختهانــد .شــیوههایی کــه طیفهــای وســیعی از عــدمانجــام هرگونــه مداخلــه تــا تغییــرات وســیع و
ایجــاد الحاقــات و ...را دربــر میگیــرد .از ایــن دیــدگاه نیــز توجههــای چنــدی بــه موضــوع مداخــات مرتبــط
بــا کاربــری صــورت گرفتــه کــه ازجملــه میتــوان بــه «روش معمــار» 52اشــاره کــرد کــه متکــی بــر رویکــرد
«معمــار» بــه طراحــی دوبــاره و توســعۀ مجــدد یــک بنــا و راهــی روشــمند از مطالعــه ،درک ارزشهــا و تحلیــل
یــک بنــای مشــخص اســت ( .)Remøy, 2014: 128همچنیــن روش دیگــری کــه میتــوان از آن نا مبــرد،
«ارزش معمارانــه» 53مبتنیبــر نظــرات «زیجلســترا» 54مبنیبــر درک و مطالعــۀ بناهــا در ســه الیــۀ زمانـ ِـی آغــاز
شــدن ،عمــر کــردن و ادامــهداشــتن اســت کــه فرصتهــای جدیــدی بــرای یــک مســیر متفــاوت زندگــی،
کار و خلــق دوبــاره ارائــه میکنــد ( .)Remøy, 2014: 127-128مشــابه چنیــن دیدگاههایــی در ادبیــات
داخلــی نیــز وجــود دارد؛ ازجملــه در کارهــای «رحیـمزاده» و «نجفــی» (« ،)1389ســهرابی»« ،منــدگاری» و
«کوششــگران» ( ،)1389کوششــگران ( )1390و منــدگاری و «محمــدی» (.)1391
«پلووتــز» ( )Plevoets, 2014: 61پــس از برشــمردن چهــار رویکــرد پیشــین ،رویکــرد پنجمــی نیــز بــا
عنــوان «رویکــرد داخلــی» مطــرح کــرده و رد آنرا در کار پژوهشــگران معمــاری داخلــی در ســالهای اخیــر
ازجملــه «بروکــر»« ،55اســتون» 56و «کلینگنبــرگ» 57پیگیــری میکنــد .در اینخصــوص «بروکــر» و «اســتون»
( )Brooker & Stone, 2010: 6معتقدنــد کــه «معمــاری داخلــی ،طراحــی داخلــی ،دکوراســیون داخلــی
و اســتفادۀ مجــدد از بناهــا موضوعــات مرتبــط و بســیار نزدیکــی هســتند ،همــۀ آنهــا بــا درجــات مختلــف،
بــا تغییــر یــک فضــای موجــود ســروکار دارنــد؛ چــه خرابههــای یــک بنــای باســتانی باشــد ،و چــه چارچــوب
مشــخص طــرح یــک بنــای جدیــد» .بهعقیــدۀ پلووتــز ،ایــن رویکــرد میتوانــد دغدغههــای رویکردهــای
پیشــین را ترکیــب کنــد ،امــا بــا حساســیت بیشــتری بــا آنهــا مواجــه شــود .بــه اعتقــاد وی ،ایــن دیــدگاه
«تالشــی اســت بــرای جلبتوجــه بــه نیــاز درک شــاعرانگی فضــا در زمــان سازگارســازی .برخــی از محققیــن
بــر اهمیــت حفــظ حــس تاریخــی فضــای داخلــی در عملیــات سازگارســازی تأ کیــد کردهانــد ،بهنحــویکــه
نهفقــط جنبههــای زیباییشناســانه ،بلکــه مفهــوم آنچــه کلینگنبــرگ" ،ارزش تجربــۀ فرهنگــی" 58مینامــد
یــا روح مــکان نیــز حفــظ گــردد» .درمجمــوع میتــوان گفــت در رویکــرد پیشــنهادی پلووتــز (Plevoets,
 ،)2014: 61-62منظــور از داخلــی ،نهفقــط درون کالبــد بنــا ،بلکــه روح درونــی آن نیــز هســت کــه درواقــع
همیــن روح درونــی منبــع الهــام اصلــی عملیــات سازگارســازی اســت (جــدول .)1
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توضیح رویکرد

انواع رویکردها

خصوصیات رویکرد

عملک هررا جدیررد مررا برره

پژوهشگران

 -توجه انررد برره تفاوتهررا و تنررو موجررو ر کانتاکوزینو /ریچار /

رویکر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر

تعی ر

گونهشناسانه

ازا گونهها مختلف ابنیه

یک گونه بنا

رویک فنی

توجه عمده به مسائل فنی م مر

 -بنا تاریخی بهمثابه ظ ف ب ا پررری فت

السر ر ر ر ررا  /ا گ ر ر ر ر ر

می  /کررانینونو /
 /آالو را /موریس ر ر ر ر ر /

هنهرررا  /برررور ا  /اسرررت اتو  /و

ویج ر ر /

نیکرررو  /صر ررندو احیر ررا  /فخر ررار ته انی،
جد و قدی

نظ

و تعی

کارب

رویکرر ر وابسر ررته انتخ راب یررک کررارب
به ب نامهری

یررا ب نامرره و

سپس جس وجو ب ا یررک بنررا
آ

ب نامه یا کارب

 تأ کیر ررد رو معمر ررار معاصرر ر و مر رردا ت فیعرر ر ر  /پ ر ر رراو  /انع ر ر ررواه یو.س ر ر رری.ا /بهجا جنبهها حفاظتی می اث
 اسررتفا ه از ظ فیر بناهررا ترراریخی جه رحر ررل معر ررک ت عملکرر ر
جامعه ر راستا ب نامهری

رویک

رونی

اگ

 -توجه اند به روح مکا

تاریخی مناسب ب ا جررا ا

رویک راهب

هایفیلد

توج رره ب رره مب ررانی نظر ر

و تعیر ر

انعر ررواه ر ررف  /گ یر رردت و ون ر رردروور ت /
هک و همکارا  /ش ک  / ABTپندید

 ،اجتمر رراعی و ...
ها ک

رب گر ر فت طی ررف گس ررت ها از ب ور ه ررا از ما کررا و  /راب ر ت  /ب وک ر و اسررتو  /جیو ر /

راهبر ر نح رروه ب ررور ب ررا بناه ررا

عد انجا ه گونرره مدا لرره تررا تغی ر ات وسرری

رحیم زا ه و نجفی  /سه ابی  /کوشعو ا

تاریخی

و ایجا ا حاقات و  ...بسته به مبانی نظ

 /مندگار  /محمد

ب ور بررا اسررتفا ه مجررد از بنررا

 -ت کیبی از غدغهها رویک ها پ عی

ب وک و استو  /کلینونب گ  /اسکات

ترراریخی بهمثابرره معمررار

ا لرری

 -وابسته به مبانی نظ

معمار ا لی

(هر ررم رو کا بر ررد و هر ررم رو

 -توجر ر رره بر ر رره جنبر ر ررهها نر ر رراملمو  ،ارز

مفهومی و روح بنا)

تج به ف هنوی یا روح مکا

 باوجــود اینکــه در ا کثــر تعاریــف ترجمهشــده ،اصطــاح  Rehabilitationبــا «توانبخشــی»ل بــودن واژۀ «احیــاء» در محافــل دانشــگاهی و حرفـهای داخلــی
معادلســازی شــده ،امــا بــا توجــه بــه متــداو 
بــرای ایــن نــوع مداخلــه و نیــز اقــدام «صنــدوق احیــاء» در بهرســمیت شــناختن ایــن اصطــاح بــا انتشــار
«ســند احیــاء» ،بهنظــر میرســد بایــد نظــر اولیــاء ( )71 :1389را پذیرفــت کــه اصطــاح «احیــاء» را ،آنجــا
ً
کــه مرتبــط بــا تجدیــد حیــات کارکــردی بناهاســت ،برگردانــی از واژۀ مذکــور دانســته اســت؛ امــا ظاهــرا دلیــل
اینکــه برخــی پژوهشــگران بهدنبــال معادلهــای دیگــری همچــون «توانمندســازی» و «توانبخشــی»
بــرای ایــن اقــدام بودهانــد ،ایــن بــوده کــه «احیــاء» همزمــان در برخــی منابــع ،معــادل واژۀ Revitalization
ً
نیــز دانســته شــده کــه معمــوال بهصــورت  Urban Revitalizationبههمیــن مفهــوم تجدیــد حیــات
کارکــردی امــا در «مقیــاس شــهر» مطــرح شــده اســت (بنیــادی .)77 :1391 ،درمجمــوع میتــوان گفــت کــه
گرچــه طــی ســالیان اخیــر اقــدام پژوهشــگران داخلــی در ترجمــۀ یــک واژه بــه چنــد معــادل مختلــف ،موجــب
ســردرگمی در ایــن حــوزه شــده ،امــا مقایســۀ تعاریــف مشــخص میســازد کــه «احیــاء»« ،توانبخشــی» و
«توانمندســازی» معادلهــای متفاوتــی بــرای یــک اقــدام ( )Rehabilitationهســتند و بــا توجــه بــه
شــکلگیری اســناد داخلــی برپایــۀ «احیــاء» شایســته اســت کــه جهــت دســتیابی بــه وحدترویــه بــر ایــن
اصطــاح توافــق کنیــم.
12
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و تطرراب و توجرره انررد برره مبررانی عملک جدید و انطبا حداکث

بنا با آ

 /کاویا  /باشتنی
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جدول  .1رویکردهای مختلف استفادۀ مجدد سازگار( ،نگارندگان ،1398 ،مبتنیبر.)Plevoets, 2014 :
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مؤلف
دایرةالمعارف
آ کسفورد
یوکا یوکنله و

اقدام

معادل

توانبخشی

Rehabilitation

توانبخشی

Rehabilitation

توانبخشی

برنارد فنل ن

(توانمن ساز )

Rehabilitation

حف و نگه ار

Rehabilitation

آمریکا

بنددا ،یددا بخشددی از ی د

برگردان د ن ی د

شددهر ،ب د وضددعنت عدداد گذش د آن ک د عمومددا بددا

کاربر ها یا کارکردها ج ی (و سازگار) ننز همرا است( .یوکنله و)349: 1386 ،
سددازگارکردن بناهددا بددرا کاربر هددا ج ید بد عنوان به ددری را حفد و نگهد ار آنهددا
(فنل ن 28 :1394 ،و )298
دارایی ب وضعنت کاربرد از را تعمنر یا تغنیددر آن اسددت کد ید

کدداربر مددرثر

امروز فراهم آورد و همزمان موجب حف و نگه ار بخشها و ویژگیهایی از دارایددی
میشددود ک د از ارزش مهددم تدداریخی ،معمددار و فرهنگددی برخوردارندد ( .یوکنله ددو:1386 ،
)296
اصدداحاف فنزیکددی کد بددرا تددیمن کدداربر مناسددب جهددت ید

فخار تهرانی،
اصغریان ج

مشاب آن ب لحاظ کارکرد (یوکنله و.)349 :1386 ،

اعاد ی
توانبخشی

آثار تاریخی

مرمت کردن با هد ف رسددن ن بد وضددعنت عدداد و یددا وضددعن ی شناخ شد در گذشد یددا

و

توانبخشی

Rehabilitation

ق یر

سدداخ مان فاقد عملکرد و

ب ونمصددرف یددا سدداخ مانی ک د بد نحددو مناسددب مددورد بهر بددردار قددرار نگرف د  ،ضددرور
ب ش ددمار م ددیرود .اید د ن ددون درم ددان مء مد د احن ددا محس ددو می گ ددردد( .فخ ددار تهرانی و
همکاران)9 :1372 ،

فامکی

توانبخشی

Rehabilitation

توانبخشی

Rehabilitation

توج ب احنا کاربر در بناها بیآنک الزامی در بازگشتدادن کاربر ها اصددن و اولند
محلی باش ( .فامکی)71 :1384 ،
تج ی توان ،تج ی حناف و تج ی حنثنت ی

بافددت کهد  ،توانبخشددی ازطرید تزرید

فعالند ددت ج ی د د در فضد ددا سد ددبب تج ی د د حناف بافد ددت که د د می گد ددردد .تج ی د د حناف ید ددا

حبنبی و
مءصود

تج ی حنثنت میتوان تب ی بد ابءددا و ارتءددا هویددت شددهر گددردد .اید واژ بددنش از آنکد
امر عملددی محسددو شددود ،امددر مفهددومی و روانددی اسددت( .حبنبددی و مءصددود :1386 ،
)19

صن وق احنا و

فرآین (عملناف و اق اماف) ه فمن

بهر بردار از
بناها و اماک

احنا

-

تاریخی-

محم رضا اولنا

احنا

Rehabilitation

فخار تهرانی،

یوکا یوکنله و

اصالت و یکپارچگی آن برنام ریز  ،طراحی و اجرا میشود( .صددن وق احنددا 1388 ،الد :

و

بازگردانند ن حندداف بد موجددود کد زن د گیاش بد خ ددر اف دداد یددا خاتم د یاف د (اولنددا ،
)71 :1389
ید د

احنا

Revitalization

ق یر
یوکا یوکنله و

بءا و اع ا کاربر م ناسب برا بهر بردار از بناها و اماک تاریخی فرهنگی ،با حفد
)15

فرهنگی

اصغریان ج

است ک ب منظور ارتءددا سد

حفاظددت ،تضددمن

سد ددر اقد د اماف مب نیبد ددر برنام د د ریز کد د بد ددرا بهبدددود فعالنتهد ددا اج مد دداعی و
من ء تاریخی یا ی

اق صاد ی

بنا کد حندداف عملکددرد اصددلی خددود را ازدسددتداد ،

ضرور ب شمار میرود( .فخار تهرانی و همکاران)9 :1372 ،
احنا
اس فاد Zمج د
سازگار

Revitalization

حناف و کارکرد تاز بخشن ن ب ی

چنز یا ی

ناحن (یوکنله و)349 :1386 ،

اس فاد دوبار از چنز ک اغلب هد ف دیگددر را مد نظر داشد و معمددو گزیند ا به ددر
Adaptive Reuse

در مءایس د بددا نددابودکردن یددا بد حددا خددود رهدداکردن آن چنددز قلم د اد میشددود( .یوکنله ددو،
)349 :1386
15
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انجم مشورتی

تعریف

] [ DOI: 10.30699/PJAS.4.13.207

جدول  .2مقایسۀ تعاریف مداخالت مرتبط با کارکرد (نگارندگان.)1398 ،
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دپارتمان می اث
و محیطزیست
است الیا
هیلد ریموی

سازگار
استفاد مجدد
سازگار
استفاد مجدد
سازگار

Adaptive Reuse

و تغیی ا ا ا ا الزم را جها ا اات تاا ا ا می نیازمنا ا اادیهای اسا ا ااتفاد کنندگان معاصاا ا ا ب اسا ا ااا
استانداردهای نوی خود توسعه میدهد)Latham, 2000( .
روناادی کااه بناهااای بالاسااتفاد و مت ا وک را بااه وضااعیت جدیاادی تباادی می کنااد بااه ای ا

Adaptive Reuse

منظااور کااه بتواننااد ب ا ای اهااداف متفاااوتی اسااتفاد شااوند .گاااهی تنهااا چی ا ی کااه عااو
میشود کارب ی بنا است)Department of the Environment and Heritage, 2004, 3( .

Adaptive Reuse

] [ DOI: 10.30699/PJAS.4.13.207

درک السام

استفادۀ مجدد

روندی جهت محافظت از بنای اصلی ،مادامی که ساختمان کارایی خود را بهروز میسااازد

اقدام اساسی ب ای یک بنا با تغیی ه دو بعد بنا و کارب ی آن ()Remøy, 2014, 95

16
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 درمــورد نســبت «احیــاء» بــا «اســتفادۀ مجــدد ســازگار» برخــی ماننــد «دثریــج » )5 :2012( 59بــا ایــناســتدالل کــه «اســتفادۀ مجــدد ســازگار» مســتلزم تغییــر کاربــری بناهاســت؛ درحالیکــه «احیــاء» میتوانــد
شــامل تغییرکاربــری بــوده یــا بــه تثبیــت کاربــری منجــر گــردد ،قائــل بــه تفــاوت ایــن دو اقــدام بــوده و
معتقدنــد کــه «تمــام فعالیتهــای تحتعنــوان اســتفادۀ مجــدد ســازگار ،احیــاء محســوب میشــوند ،ولــی
ً
تمــام احیاهــای انجامشــده لزومــا اســتفادۀ مجــدد ســازگار نیســتند ».امــا همــۀ پژوهشــگران چنیــن اعتقــادی
ً
ندارنــد و مقایســۀ تعاریــف ارائهشــده جهــت ایــن اقدامــات کــه تمامــا بــا ادبیــات متفــاوت امــا مفاهیــم یکســان
بــر «برگردانــدن حیــات بــه بناهــا بــا اعطــای کاربــری متناســب و ســازگار» بــه ابنیــۀ تاریخــی تأ کیــد دارنــد،
نمایانگــر ایــن مطلــب اســت کــه ادعــای «دثریــج» قابــل اثبــات نبــوده و ایــن اقدامــات تفاوتــی بــا هــم ندارنــد؛
ً
بلکــه براســاس آنچــه در بخشهــای قبلــی ذکــر شــد ،صرفــا بــه زمانهــا و مکانهــای متفاوتــی تعلــق دارنــد.
ً
 درخصــوص ســایر مداخــات مربوطــه نیــز میتــوان گفــت کــه لزومــا تغییــر عنــوان ،تغییــر اقــدام رادر پــی نــدارد 60.برخــی از محققــان نیــز بــه ایــن نکتــه اشــاره کردهانــد ،ازجملــه «دا گالس» معتقــد اســت:
«لغتهــای متفــاوت زیــادی بــرای توصیــف مداخــات در یــک بنــا فراتــر از تعمیــر وجــود دارد .کلماتــی ماننــد
بازپیرایــی ،توانبخشــی و نوســازی 61یــا مرمــت 62گــهگاه بــا هــم و حتــی بــا برخــی از واژههــا در صنعــت
ساختوســاز ،متــرادف درنظــر گرفتــه میشــوند ».همچنیــن پیــش از او« ،مارکــوس» 63نیــز در ســال 1979
م .اشــاره کــرده کــه «در صنعــت ســاختمان لغتهــای توانبخشــی ،تبدیــل ،شــکلدهی مجــدد ،مرمــت،
بهشــکل اولیــه بازگردانــدن 64و ...بهطــرز نامطلوبــی گیجکننــده هســتند» ( .)Douglas, 2006: 1عالوهبــر
آنهــا «ویلکینســون» ( )Wilkinson, 2014: 4نیــز بــر ایــن ادعــا ّ
صحــه گذاشــته و بــه عناویــن فــوق،
اصطالحاتــی چــون مقاومســازی ،65مدرنســازی ،66حیــات مجــدد بخشــیدن 67و بازیافــت 68را میافزایــد.
ً
 امــا در دیــد صاحبنظــران ،همــۀ ایــن اصطالحــات الزامــا همتــراز نیســتند؛ بــرای نمونــه ،دا گالسو نیــز ویلکینســون مجموعــۀ ایــن اقدامــات را زیرمجموعــۀ «سازگارســازی» میداننــد (;Douglas, 2006
 .)Wilkinson, 2014الزم بــه ذکــر اســت کــه سازگارســازی در ادبیــات بینالمللــی ایــن حــوزه یکــی
از متداولتریــن واژگان اســت کــه ابتــدا در منشــور بــورا موردتوجــه قــرار گرفــت و ســپس در ســایر اســناد
بینالمللــی نیــز وارد شــد.
 نکتــۀ جالبتوجــه دیگــر ایــن اســت کــه برخــی از ایــن واژگان در مکانهــای مختلــف بهدلیــل کثــرتکاربــرد ،معــادل مفهومــی خــاص قلمــداد میگردنــد؛ بــرای نمونــه« ،بازپیرایــی» متداولتریــن اصطــاح در
انگلســتان بــرای توصیــف -طیــف وســیع اقدامــات زیرمجموعــۀ سازگارســازی بــوده ،-و ایــن درحالیســت
کــه واژۀ مصطلــح در آمریــکا« ،شــکلدهی مجــدد» اســت .همچنیــن برخــی مواقــع از چنــد واژه کنــار هــم
بــرای رســاندن مفهــوم موردنظــر اســتفاده میشــود؛ ازجملــه شــرکتهای ساختوســاز خدمــات خــود
را تحتعنــوان «نوســازی و بازپیرایــی» ارائــه میکننــد .عالوهبــر آن در ایــن حــوزه ،اصطــاح «توســعه و
نوســازی» 69نیــز متــداول اســت (.)Douglas, 2006: 1-2
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اســتفادۀ مجــدد از ابنیــۀ تاریخــی کــه کارکــرد اصلــی خــود را از دسـت دادهانــد ،نهتنهــا از دیــد حفاظــت حائــز
یشــود کــه
اهمیــت اســت ،بلکــه حرکتــی درراســتای اهــداف توســعه و حفاظــت پایــدار بســتر نیــز محســوب م 
بــا کاهــش تخریــب ،آثــار زیسـتمحیطی مثبــت فراوانــی نیــز دارد .ایــن اقــدام همچنیــن مزایــای فرهنگــی،
اجتماعــی و اقتصــادی فراوانــی داشــته و تأثیــرات قابلتوجهــی بــر محیــط پیرامــون بنایــی کــه مــورد
تجدیدحیــات قــرار گرفتــه اســت میگــذارد.
امــا ایــن مداخلــۀ کارکــردی کــه اصــول مشــترکی دارد ،در عمــل بــا رویکردهــای مختلفــی پیگیــری شــده
ً
اســت کــه لزومــا همــۀ آنهــا تأمینکننــدۀ تمامــی اهــداف مدنظــر نبودهانــد؛ برخــی مــوارد ماننــد رویکــرد فنــی،
بــر دســتیابی بــه حدا کثــر قابلیتهــا و اســتانداردها مطابــق بــا زندگــی امــروز و نیــز اهــداف حــوزۀ پایــداری
ً
تأ کیــد کــرده ،امــا بعضــا از توجــه بــه حــس مــکان و ارزشهــای بنــای تاریخــی غافــل شــدهاند و برخــی دیگــر
ماننــد رویکــرد راهبــردی آنچنــان محــو مباحــث نظــری شــدهاند کــه برعکــس از حوزههــای فنــی و اجرایــی
ب ـهدور ماندهانــد؛ درکل میتــوان گفــت کــه تــا بــه امــروز هیــچ توافقــی در انتخــاب رویکــرد مناســب جهــت
مداخــات کارکــردی وجــود نداشــته کــه باتوجــه بــه ماهیــت نظــری موضــوع طبیعــی بهشــمار م ـیرود ،امــا
نکتــۀ حائزاهمیــت اینجاســت کــه بــا شــناخت نقــاط ضعــف و قــوت رویکردهــای مختلــف ،در عینحــال
کــه انتخــاب روش را بهعنــوان فرآینــدی خالقانــه بــه طــراح وا گــذار میکنیــم ،بایــد اصــول و حداقلهــای
الزم جهــت فرآینــد احیــاء را بــا تکیــه بــر مطالعــات و اســناد تبییــن کــرده و رعایــت آنهــا را مدنظــر قــرار دهیــم
کــه ازجملــۀ آنهــا میتــوان بــه توجــه بــه ســازگاری کارکــرد بــا ابنیــۀ تاریخــی و توجــه بــه حداقــل مداخلــه و
حفاظــت از روح مــکان ،ارزشهــا ،اصالــت و یکپارچگــی آثــار در فرآینــد احیــا اشــاره کــرد.
فــارغ از اختالفنظــر بــرروی رویکردهــا ،در زمینــۀ خــود مداخــات کارکــردی در بناهــای تاریخــی نیــز
توافــق وجــود نــدارد و در ایــن عرصــه بــا اصطالحــات مختلفــی مواجــه هســتیم کــه ازجملــه مهمتریــن آنهــا
میتــوان بــه «احیــاء»« ،توانبخشــی»« ،توانمندســازی» و «اســتفادۀ مجــدد ســازگار» اشــاره کــرد .گرچــه در
ّ
درجــۀ اول کثــرت ایــن اصطالحــات موجــب ســردرگمی پژوهشــگرانشــده ،امــا مداقــۀ بیشــتر در معانــی آنها
مشــخص میســازد کــه تمرکــز همــۀ ایــن اقدامــات بــرروی اعــادۀ وضعیــت کاربــردی بناهــای تاریخــی بــا

] [ DOI: 10.30699/PJAS.4.13.207

نتیجهگیری

Downloaded from journal.richt.ir at 17:53 IRST on Wednesday March 3rd 2021

 در ارتبــاط بــا رویکردهــای مختلــف مداخــات کارکــردی ،از بررســیهای صورتگرفتــه مشــهوداســت کــه در حــوزۀ پژوهــش بیشــترین توجــه بــه رویکــرد «گونهشناســانه» بــوده و کمــاکان تــا بــه امــروز
نیــز پژوهشــگران بهدنبــال یافتــن پاســخ ایــن پرســش هســتند کــه چــه کاربریهایــی متناســب بــا کــدام
گونههــای ابنیــه هســتند .امــا بهنظــر میرســد اتفاقــی کــه حداقــل در کشــور مــا ،در عمــل بهوقــوع پیوســته
ً
اســت ،در چارچــوب رویکــرد فنــی قابلبررســی باشــد؛ بهنحویکــه معمــوال بنــای تاریخــی بــا توجــه بــه
جنبههــای فنــی و کالبــدی مــورد مرمــت قــرار گرفتــه و ســپس درمــورد نــوع کاربــری آن تصمیمگیــری
صــورت میپذیــرد .امــا درمــورد اینکــه چــه رویکــردی جهــت احیــاء ابنیــه بایــد در پیــش گرفتــه شــود ،پاســخ
ثابــت و متقنــی وجــود نــدارد؛ چرا کــه فرآینــد احیــاء ابنیــۀ تاریخــی ماننــد طراحــی بناهــا ،فرآینــدی خالقانــه
ً
بــوده و نمیتــوان صرفــا یــک روش مشــخص جهــت آن ارائــه داد ،امــا آنچــه میتــوان و بایــد موردتوجــه
قــرار داد ،لــزوم لحــاظ کــردن اصولــی اســت کــه بایــد در جریــان یــک احیــاء موفــق مدنظــر قــرار داشــته باشــند.
ایــن اصــول بــا مداقــه در مطالعــات و نیــز منشــورها و اســناد بینالمللــی قابلدســتیابی هســتند کــه اهــم
ـشرو خالصــه کــرد :توجــه بــه ســازگاری کاربــری جدیــد بــا بنــای تاریخــی در
آنهــا را میتــوان در مــوارد پیـ ِ
عیــن پاسـخگویی مناســب بــه شــرایط زندگــی معاصــر ،درک ارزشهــا ،اصالــت و یکپارچگــی آثــار و حفاظــت
از آنهــا و نیــز توجــه بــه حداقــل تأثیرگــذاری روی ارزشهــا ،روح مــکان و اعتبــار فرهنگــی بناهــای تاریخــی؛
درواقــع میتــوان گفــت دغدغــۀ اصلــی ایــن حــوزه ،نــه نــوع رویکــرد ،بلکــه توجــه بــه رعایــت اصــول مذکــور
در فرآینــد احیــاء ابنیــۀ تاریخــی اســت.
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اختصــاص کاربــری مناســب و ســازگار بــه آنهــا بــوده و شــکلگیری اصطالحــات مختلــف بیشــتر ناشــی از دو
مســألۀ «اختــاف واژهگزینــی در ترجمــه» و نیــز «تعلــق بــه مختصــات مختلــف مکانــی و زمانــی» بــوده اســت.
در تمامــی تعاریــف ایــن مداخــات بــر ایــن نکتــه تأ کیــد شــده کــه حیــات کارکــردی یــک بنــا نقــش اساســی
در حفاظــت از آن دارد؛ بهشــرط اینکــه در انتخــاب کارکــرد ســازگار بــا بنــا متناســب بــا زندگــی امــروز ،بــه
مــوارد چنــدی ازجملــه حفــظ اعتبــار فرهنگــی ،اصالــت و ارزشهــای بنــا نیــز توجــه شــود .در اینخصــوص
بهطــور مشــخص میتــوان گفــت کــه در ادبیــات داخلــی «احیــاء» کــه معــادل  Rehabilitationقــرار دارد،
اصلیتریــن کلیــدواژهای بــوده کــه ادبیــات تخصصــی موضــوع ،حــول آن شــکل گرفتــه اســت؛ ولــی از آنجــا
کــه برخــی پژوهشــگران ایــن واژه را معــادل مداخلــۀ مقیــاس شــهری  Revitalizationنیــز قــرار دادهانــد،
برخــی دیگــر نیــاز دیدهانــد کــه جهــت مشــخص کــردن تمایــز موجــود ،معادلگزینــی جدیــدی انجــام داده و
بدینگونــه واژههــای «توانبخشــی» و «توانمندســازی» نیــز ظهــور کردهانــد ،امــا «اســتفادۀ مجــدد ســازگار»
( )Adaptive Reuseدر ســطح دنیــا نیــز اصطــاح جدیدتــری اســت کــه خاســتگاه آن آمریــکا و کانــادا بــوده
و بهتدریــج در سراســر جهــان گســترش یافتــه و امــروز یکــی از اصلیتریــن کلیدواژههــای ایــن حــوزه اســت.
همچنیــن «سازگارســازی» اصطالحــی اســت اعــماز اقدامــات فوقالذکــر ،کــه کلیــۀ مداخــات مرتبــط بــا
متناسبســازی ابنیــۀ تاریخــی بــا زندگــی امــروز را دربــر میگیــرد؛ درمجمــوع بهنظــر میرســد توافــق جامعــۀ
علمــی و اجرایــی کشــور بــرروی اصطــاح «احیــاء» بــا تعریــف «برگردانــدن حیــات بــه بناهــا بــا اعطــای کاربــری
متناســب و ســازگار» و شــکلگیری نهادهــا و اســناد بــر ایــن مبنــا میطلبــد کــه بــا تمرکــز بــرروی ایــن کلیــدواژه
از مرحلــۀ تشــتت آراء عبــور کــرده و بــه بســط زوایــا و ملزومــات آن بپردازیــم.
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 .35این منشور اولینبار در سال  1996م .مصوب شد و در سال  2013م .مورد ویرایش قرار گرفت.

 .60بهطورمثــال ،میتــوان از فــرد اســکات یــاد کــرد کــه در کتــاب خــود درخصــوص معمــاری تغییرکننــده از «رودولــف مــاکادو» و
«رودریگــو پــرزدیآرک» بهعنــوان صاحبنظــران موضــوع تغییــر ( )Alterationنــام میبــرد ،درحالیکــه ایــندو ،اصطــاح مذکــور را در
آثــار خــود ب ـهکار نبردهانــد و اولــی از واژۀ شــکلدهی مجــدد ( )Remodellingو دومــی از دگرگونــی ( )Transformationاســتفاده کردهانــد؛
بنابرایــن مشــخص اســت کــه ایــن واژگان معــادل هــم درنظــر گرفتــهشــدهاند .همچنیــن در همیــن کتــاب« ،اســکات» کتــاب «فیلیپــه
رابــرت» را بــا عنــوان سازگارســازی :کاربریهــای جدیــد بــرای بناهــای قدیمــی ،بهتریــن پژوهــش درمــورد «تغییــر» ( )Alterationمعرفــی
ً
میکنــد؛ درحالیکــه عنــوان کتــاب مشــخصا بــه سازگارســازی ( )Adaptaionاشــاره دارد.
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 پندیــدن ،علــی (« .)1388ارائــۀ مدلــی بــرای مدیریــت پروژههــای اعطــای کاربــری بــه بناهــایتاریخــی» .پایاننامــۀ کارشناسیارشــد دانشــگاه شهیدبهشــتی (منتشرنشــده).
 حبیبــی ،سیدمحســن؛ و مقصــودی ،ملیحــه .)1386( ،مرمــت شــهری .تهــران :انتشــارات دانشــگاهتهــران ،چــاپ ســوم.
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