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چکـیده
اکثر بناهای صنعتی که حامل میراثی ارزشمند از معماری و صنعت دوران گذشتهاند بهطور عمده بدون استفاده رها شدهاند.
جهت حفاظت از این آثار گرانبها ،در برخی از این بناها به دلیل منسوخ شدن عملکرد اولیه ،کاربریهای جدیدی جریان
دارد که میتوان به کاربریهای عمومی اشاره کرد .سؤال اصلی این است :چه عواملی در تغییر کاربری بناهای صنعتی به
بناهای عمومی تأثیرگذار است؟در پژوهش فوق ابتدا در ادبیات موضوع به جمعآوری مؤثرترین عوامل انطباقپذیری
پرداخته میشود که شامل پنج بخش است ،سپس دو نمونه را که دارای یک نوع عملکرد هستند ،براساس بخشهای دوم
و سوم ادبیات موضوع ارزیابی میشوند .پژوهش فوق در تالش است تا با بازبینی دقیقتر در چالشها و فرصتها عالوه بر
حفظ ارزشها ،باعث تجدید کاربری سازگارتر میراث صنعتی شود .پژوهش فوق پژوهشی کاربردی و از نوع مطالعه موردی
و پیمایشی است .براساس نمونههای مورد مطالعه با در نظر داشتن بخش دوم و سوم معیارهای جمعآوری شده در بخش
ادبیات موضوع ،از افراد غیرمتخصص و متخصص پرسشهایی میشود ،پاسخ به سؤاالت با توجه به مؤلفههای بخش دوم
و سوم پیشینه تحقیق تحلیل میشود .نتیجه تحقیق فوق برآن است که گالری موزه زمان شیراز نسبت به موزه حیات
وحش هفتچنار تطابق بیشتری با معیارهای جمعآوری شده داشته است ،انتخاب رویکرد طراحی مناسب رابطه متقابلی با
حفاظت  ،اصالت بخشی و جنبههای زیباییشناختی در تجدید کاربری در بنا دارد.

واژگـان کلـیدی :میراث صنعتی ،استفاده مجدد از بنا ،سازگاری بنا ،معماری داخلی ،باززنده سازی

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد معماری داخلی :دانشکده هنر و معماری ،گروه معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان ،الهیجان ،ایران
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد معماری داخلی :دانشکده هنر و معماری ،گروه معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان ،الهیجان ،ایران
 -9استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری :دانشکده هنر و معماری ،گروه معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان ،الهیجان ،ایران
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بناها به دالیل بسیاری در نتیجه تغییرات شیوه های صنعتی و اقتصادی ،تغییرات آمار جمعیتی ،افزایش هزینه تعمیر و
نگهداری و بدون استفاده میشوند و اصوالً به دلیل آنکه عملکردی که برای آن استفاده می شدند زیاد مناسب نیست و کاربری
زنده و جدیدی برای آن شناخته نمیشود ،بناها به منظور زندگی سودمندشان به تدریج تغییر می کند و به طور پیوسته بر اساس
نیازهای کاربر به روز می شوند (ارباسلی .)1919 ،از آنجایی که میراث صنعتی غالباً به دلیل فقدان آگاهی  ،ثبت  ،شناخت ،
محافظت و بواسطه تغییر روندهای اقتصادی  ،تصورات منفی و مسائل زیست محیطی در خطر هستند به لحاظ ضوابط و قوانین
مشمول حفاظت و نظارت چندانی از سوی سازمان میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری نمی باشند و نظارت چندانی برآن ها
صورت نمی گرد  .هرچند که در چندسال اخیر با آگاهی سیاستگذاران اصلی در حوزه شهرسازی و معماری کشور نسب به مقوله
میراث صنعتی توجه بیشتری به این آثار شده و موضوع حفاظت از آن ها به ویژه از ظریق تغییر کاربری تطبیقی با تصویت قوانین
جدید از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور صورت گرفته است ،ضرورت این تحقیق جمعآوری اطالعات جامع و کامل
در راستای حفاظت و تغییر کاربری در میراث صنعتی می باشد.پژوهش فوق دارای دو سؤال است :
 -1مهم ترین عوامل تأثیر گذار در تغییر کاربری میراث صنعتی به بناهای عمومی چیست؟
 -1اساس عوامل شناسایی شده  ،انطباق کاربری در نمونههای مورد مطالعه چگونه است؟
در تحقیق فوق دو نمونه برای مطالعات موردی انتخاب شده است( موزه آثار طبیعی و حیات وحش هفت چنار  ،گالری موزه
تارو پود زمان شیراز) که در گذشته دارای کاربری صنعتی بوده اند و در حال حاضر دارای کاربری عمومی (موزه) هستند .هر دو از
نمونههای قابل ذکر و مطرحی در کشور هستند که انطباق کاربری در آنها صورت گرفته است .در این تحقیق ابتدا با مطالعه در
بخش ادبیات موضوع  ،به شناخت مؤلفههای مؤثر در تجدید کاربری میراث صنعتی به جهت انطباق پذیری بیشتر پرداخته
میشود.نمونههای مورد مطالعه ی تحقیق فوق بر اساس بخش دوم و و بخش سوم مؤلفههای مورد مطالعه در ادبیات موضوع که
نتیجه ی تجدید کاربری در نمونه ها را نمایش می دهند  ،ارزیابی میشوند .با وجود فراوان میراث های صنعتی در کشور ،در پژوهش
فوق بر چالشها و فرصتهای انطباق کارکرد جدید به میراث صنعتی ،با هدف پایایی بیشتر در تجدید کاربری های آینده ،به
صورت تفصیلی بررسی میشود .مؤلفههایی که بر اساس بخش دوم و بخش سوم (این دو بخش ثمره ی تغییر کاربری در بنا را
نمایش می دهند) پیشینه تحقیق شناسایی شده اند  ،به صورت پرسشهایی که از افراد متخصص (معماران و کارشناسان میراث
فرهنگی) و افراد غیر متخصص (مراجعه کنندگانی که نظارت کننده این نمونه ها بوده اند) شده  ،محاسبه گردیده است.

 -2مباحث نظری
 -1-2بخش اول (اقدامات الزم پیش از انطباق کاربری در بنا)
 -1-1-2درخواست کاربر برای تغییر کاربری
از طرف تقاضا  ،سازمان ها دارای چهارگزینه ساده برای تهیه  ،کیفیت  ،مکان و فضا برای برآوردن نیازهایشان دارند .آن ها
ممکن است تصمیم به خرید یا اجاره برای مسکنی مناسب بگیرند؛ آن ها ممکن است تصمیم بگیرند که محل اقامت خود راتغییر
دهند  ،انطباق یا گسترش دهند؛ آن ها ممکن است تصمیم بگیرند که یک ساختمان جدید بسازند یا بازسازی شود ؛ یا ممکن است
یک استراتژی پیچیده که عناصر هر گزینه را ترکیب می کند اتخاذ کند .این نشان می دهد تقاضای کاربر می تواند تصمیم بگیرد
بنایی را تخریب یا بازسازی یا اجاره و یا یه فروش برسد(.)Douglas 2006

 -2-1-2فهم اثر معماری
الف -شناخت :فرایند خلق در هنر و معماری بدون در نظر گرفتن شناخت شناسی اولیه با ابهام و خلط مفاهیم واژه ها
همراه خواهد بود و حقیقت و ایده از جمله این واژگان هستند که گاهی بدون در نظر گرفتن جایگاه هر یک در حوزه شناخت ،فرآیند
آفرینش معماری را در جهتی ناهماهنگ با ساخت واقعی هنر سوق می دهد (اشرافی و نقی زاده.)1910 ،
 شناخت بنا از منظر تاریخ نگاری :تاریخ نگاری معماری عبارت است از گرد آوری اطالعات از بنا و توصیفخصوصیات ظاهری و شرح گزارش گونه ای از آثر این شرح معموال شامل توضیح است از دوره و تاریخ شناخت و
موقعیت جغرافیایی بنا ،خصوصیات شکلی و فرمی و مصالح ساخت و مقایسه تطبیقی بنا از آثاری که در زمان ها و
مکان های مشابه یا متفاوت با آن در یک گونه ای واحد قرار میگیرند  .هدف از این امر رسیدن به درک و فهمی از
سیر تحول کالبدی آثار در یک گونه مشخص معماری و سبک شناسی اثر در زمان و مکان تعیین شده است (کلیجانی
مقدم.)1930 ،
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 شناخت بنا از منظر فرم :مقوله شکل و فرذم و سیمای اثر معماری در رویکرد زیبا شناختی  ،رذویکرد فرمالیستی،مدرنیستی ،ساختار گرا و حتی پدیدار شناسی مورد توجه است  ،اما نگاه به فرم اثر از منظر زیبا شناسی بنا به مثابه اثر
هنری  ،متوجه آن رویگردی است که خصوصیات فرمی بنا از جمله تناسبات ،مقیاس  ،ریتم ،تقارن و مانند اینها را
محور توجه قرار می دهد و زیبایی اثر هنری را در پرتو آن می جوید و بدین ترتیب خصلت های متوجه فرم و هندسه
بنا تحلیل می دگردند در رویکرد مدرنیست فرم ها از تزئینات و آرایه ها رها میشود و با هدف رسیدن به فهم ماهیت
فرم تجزیه می گردد و نسبت آن با ذکرکد اهمیت می یابد  .در رویکرد ساختار گرا آنچه که اهمیت می یابد ساختار
شکل و تناسبات میان اجزای تشکیل دهنده فرم اثر معماری است  .الزم به تاکید است که فهم بنا از جنبه فرم در
رویکرد فرم شناسی  ،زیبایی شناسی و ساختار شناسی در شناخت فرم اثر پایان می یابد  .اما در پدیدار شناسی شناخت
فرم در واقع گام مقدماتی برای طی دیگر مراتب فهم بنا محسوب می گردد (ایمانی و مومنی رنانی. )1911 ،
 شناخت بنا از منظر ساختارشناسی :در ساختار گرایی به مبحث شکل و محتوا پرداخته شده است که در حوزهشناخت اثر هنری جایگاه عمده ای دارد; زیرا در تاریخ فلسفه هنر و زیبایی شناسی بارها آیین هایی هنری مشاهده
میشود که به نسبت میان شکل و محتوا اشاره دارند .بنابراین جنبه ی شناخت بنا می تواند در زمره اثر هنری باشد  ،به
این معنا که با یافتن منطق صورت یا شکل اثر هنری می تواند به جهان آن راه یافت و به بحث محتوا و معنا پرداخت
(احمدی.)1910 ،
 شناخت بنا از منظر پدیدار شناسی هرمنوتیک :در مقایسه با تاریخ نگاری و فرم شناسی و ساختار گرایی  ،فهم اثرمعماری در مقایسه با تاریخ نگاری و فرمشناسی و ساختار گرایی ،فهم اثر معماری در رویکرد هرمنوتیک به مفهوم
دستیابی به معنای نهایی ان نیست در این رویکرد حد نهایی تاٌویل رسیدن به فهم بناست که این امر از مطالعه خود بنا
محقق می گردد و گرایش به ارزش گذاری و داوری اثر ندارد .بنابراین رویکرد پدیدار شناختی به معنای فراتر رفتن از
حد شرح و توصیف و رویکرد به مبناهای شکل گیری اثر یا به تعبیر معنایی خود واژه «تاویل» به اول بازگشتن است
(احمدی.)1910،
فهم اثر در مرتبه فراتر از ادراک حسی  ،عبارت است از بررسی خاستگاه اثر با تحلیل نسبت میان اثر و معمار ،بهره ور ،
محیط یا بستر زمانی و مکانی « ،فرم»« ،وظیفه بنا» و سیستم اثر  .فهم اثر در این رویکرد تالشی است برای نیل به پرسش اثر تا
در مرتبه اعالی فهم مطالبات «جامعه» ازدریچه «دغدغه های ذهنی مفسد» مطرح کردند و با پرسش از اثر معماری واقع فهم بنا
تحقق یابد (ایمانی و مومنی رنانی.)1911 ،
ب -بیان در یک اثر معماری  :بیان عمل شناساندن یا نمایانی چیزی است و هدف آن انتقال آن چیز به دیگرانی است
که شاید با به کار گیری نشانه های آشنا و مشترک از شناخت آن چیدمان او ودیگران بتواند قابل انتقال ادارک و احساسات گردد
(ماهوش.)1931 ،
ج -ارزش گذاری در معماری بنای تاریخی  :با توجه به لزوم و اهمیت در نظر گرفتن مقوله ی ارزش در بنای تاریخی
،تبیین جایگاه ارزشگذاری در مراتب نقد ،در درک بهره برداری معاصر از آن نقش بسزایی خواهد داشت  .اگر مراتب نقد را در
معماری  ،شناخت ،فهم ،بیان ،سنجش ،ارزشگذاری و داوری بخوانیم  ،آنگاه جایگاه موضوع ارزش در این بررسی به خوبی آشکار
خواهد شد (ضیاء شهابی و ایمانی.)1911 ،

 -2-2بخش دوم ( عوامل مؤثردر اجرا پروژه)
باز طراحی فرآیند آماده سازی یک ساختمان برای کاربری جدید است این کار ممکن است مستلزم ایجاد تغییرات فراوانی در
بافت و عملکرد بنا باشد ) .(Brooker & stone,2010هدف استفاده مجدد تطبیقی،تدوین و سازمان دهی معیارهای تاثیرگذار
می باشد تا بنای تاریخی با کمترین مداخله و هزینه  ،بیشترین بهره وری فضایی را برای آینده بناهای تاریخی اراِیه دهد.چگونگی
تعیین آینده مناسب برای ساختمان میراثی و تاریخی با معماری خاص در یک محل و زمان خاص و گسترش اقتصادی آن تعریف
کلی برای استفاده می باشد ( .)Peter Bullen,2011جایی که کمترین تاثیر از اهمیت و ارزش فرهنگی دیده میشود می تواند
تغییر کاربری رخ بدهد .می توان با ارزیابی مداخالت تغییرات مناسب به حفاظت اصل بنا را دریافت کرد ( Langstone 2013,A.
.)Icomos1999

 -1-2-2حفاظت در برابر اثرات مخرب و آسیبها
حفاظت به معنی درمان عناصر بناهای منفرد و سوژه ها در مجموعه و همچنین درمان مواد و مصالح ساختمانی نیز به کار برده
میشود که در چنین حالتی  ،حفاظت به تثبیت مواد و مصالح اصلی  ،تمیز کردن استحکام بخشی آثار محدود می گردد .در مجموع
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باید خاطر نشان کرد که هدف اولیه و مقدماتی حفاظت  ،ابقا اصالت و تمامیت میراث فرهنگی محسوب میشود (فخاری تهرانی ،و
همکاران .)1931 ،از جمله اقداماتی که به منظور حفاظت از بناهای تاریخی در اکثر نقاط دنیا صورت میگیرد ،باززنده سازی و
بخشیدن حیات دوباره به آن با توجه ارزش های فرهنگی موجود است(.)Brooker & stone2010

 -2-2-2اصالت بخشی در عملکرد جدید بنا
در حین ایجاد هر تغییری ،حفظ یکپارچگی و اصالت اصلی است که عمیقا تمامی دیگر جنبه های طراحی را تحت تاثیر قرار
می دهد .بدون یکپارچگی ،کیفیات رنگ ،تناسبات و جزییات کاربردی بنا از بین خواهد رفت ،به طور کلی هر عملی که اجازه ی
نوآوری و خالقیت را بدهد و در عین حال کمترین آسیب هنری را موجب گردد به ایده آل ها نزدیک تر است (EL
) .sorady,2013برخی از پژوهشگران نیز اصالت را یک ویژگی ذاتی در اثر نمی دانند ؛ بلکه آن را در حد یک صفت نسبی می
شناسند که برای بررسی ویژگی های قابل اندازه گیری اثر  ،نظیر زمینه و بستر  ،استادکاری و فن  ،ماده و فرم می تواند بهره
برداری شود). (Lemaire&Raymond & stovel,1994,28-29

 -3-2-2انطباق سازه ای بنا با عملکرد جدید بنا
سال هفتم ،شماره ( 5پیاپی ،)32 :بهار  ،5011جلد یک

طرح های تطبیقی اغلب شامل تعدادی از تغییرات در طرح ،پیکربندی و ریخت شناسی ساختمان ها میشود  .در بسیاری از
موارد  ،این ها از ساختارهای طبیعی هستند یا پیامدهای ساختاری دارند .به عبارت دیگر ،آن ها بر قطعات باربری ساختمان تاثیر
می گذارند .این به این معنی است که ممکن است یاعث افزایش و کاهش یا هدایت بارها از طریق عنصر آسیب دیده شود اگر در
طراحی محاسبات درستی انجام نشود ،چنین تغییراتی می تواند باعث فروپاشی یا تحریف یا به طور جدی تخریب میشود
(.)Douglas,2006

 -4-2-2جنبههای زیبایی شناختی در تغییر کاربری بنا
تجربه های تغییر عملکرد در بازسازی بناها همیشه از منظر زیبایی شناختی نتیجه و بار منفی را با خود همراه دارد  ،اما در
عوض ساختمان بازسازی شده با عملکرد جدید و متفاوت  ،در صورت اجرای صحیح می تواند تاثیرات بالقوه و مثبت در زیبایی را
نیز ایجاد می کند ).(Boid,2011

 -3-2بخش سوم (عوامل قابل توجه در طراحی)
بسیاری از پروژه های بازسازی  ،در هنگام عملیات بهسازی ممکن است به صورت موفق تغییر کاربری نشوند.به عنوان مثال،
"حفاظت" از بسیاری از بناهای تاریخی  ،همیشه به طور کامل موفق نبوده است .یکی از مشکالت اصلی با چنین طرح هایی این
است که هویت اصلی ساختمان در هنگام تغییر یا تبدیل به سایر استفاده ها کامال از بین می رود .این می تواند تاثیر منفی بر روی
بنا و محیط اطراف آن داشته باشد  .برای دستیابی به سازگاری موفق از بناهای تاریخی  ،درک اهمیت طراحی معماری از محیط
اطراف مورد نیاز است .این نیاز به در نظر گرفتن اصول طراحی مانند تعادل  ،تقارن و سبک مناهی میشود ()Douglas,2006

 -1-3-2سادگی
سادگی و بی ادعایی در طراحی  ،یکی از معیارهای مورد توجه جهت حفظ و نمایش هر چه بهتر ارزش های بنا می باشد (.
ترک زبان و محمدمرادی.)1911،

 -2-3-2هماهنگی
ایجاد هماهنگی  ،موضوعی وابسته به ارتباط عناصر جدید و کالبد قدیم می باشد که در این میان خالقیت می تواند اجزای
متفاوت قدیم و حدید را به کلیتی واحد تبدیل کند.هدف از هماهنگی تقلید از عناصر بنا نمی باشد بلکه گاهی تفاوت باعث درک
بهتر میشود  .منظور از هماهنگی ایجاد یک کل واحد می باشد که اجزا آن در ارتباط درستی با یکدیگر به کار رفته اندو .ضمن
احترام به خصوصیات موجود ،بیش از آن که از وضع موجود تقلید یا با آن رقابت کن ،به آن کمک کند.این که آیا این امر با کپی
برداری انجام میشود و یا از آخرین ابتکارات معماری جدید برخوردار خواهد بود ،موضوع مورد توجه نمی باشد .چشم بایستی حس
کند پدیده ی متجانس به محیط افزوده شده است (همان)
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 -3-3-2برگشت پذیری
هر تصمیمی برای اعطای کاربری جدید و متفاوت برای بناهای ارزشمند تغییراتی را بر ساختار و کالبد به خواهد همراه داشت
که این تغییرات بر مبنای نظر کارشناسان حفاظت و مرمت با در نظر داشتن اصل بازگشت پذیری صورت می پذیرد  .به گونه ای
که امکان بازگشت به شرایط ابتدایی برای آن فراهم باشد (ایمانی و محسنی.)1933 ،

 -4-3-2انتخاب رویکرد طراحی مناسب با بنا

سال هفتم ،شماره ( 5پیاپی ،)32 :بهار  ،5011جلد یک

الف -رویکرد نوگرا :طراحی با روکرد نوگرا در بناهای تاریخی تالشی است که طراحان با استفاده از ابزارها  ،مصالح  ،فرم و
خطوط متفاوت با زمینه  ،خط و خطوط جدیدی به بنا در بخش های مختلف اضافه می گردد و تفاوت جدید و بروز بودن با ابزار و
خطوط جدید نشان داده میشود که متفاوت با زمینه های قبلی و سنتی می باشد ( نژاد ابراهیمی و شریفی سردرود.)1913 ،
ب -رویکرد زمینه گرا :زمینه و طراحی مبتنی بر زمینه توجه هم زمان کالبد به مولفه های اجتماعی  ،فرهنگی و زیستی در
بستر طراحی می باشد و این می تواند با درنظر داشتن حفظ خطوط ،بافت و رنگ درکنار مسایل مکانی انجام یابد (همان).
ج -رویکرد فرانوگرا :رویکرد فرانوگرایی  ،تلفیق مداخله نوگرایانه و فرهنگ گرایانه است و از اواخر قرت بیستم به بعد شکل
گرفته است .این نگاه معاصرسازی فضاهای کهن را الزمه ی زندگی امروز می داند ولی مراقب است که کمترین آسیب ممکن را با
بافت کهن که آن را واجد ارزش های فرهنگی اما نا مناسب برای زندگی امروز می داند برساند (مقصودی و حبیبی.)1933 ،
د -رویکرد فناورانه :رویکرد فناوری در بناهای تاریخی استفاده از ساختارهای اجرایی جدید متناسب با تکنیکها و فنون
جدید می باشد این جریان با شکل گیری انقالب صنعتی شروع گردید (آصفی و ایمانی.)1911 ،
براساس نتایج و دسته بندی نظرات طراحان و معماران می توان از شاخص هایی جهت خلق معماری معاصر ایران بهره جست.
شاخص های مستخرج از بررسی اولیه و تحلیل پروژه های موردنظر برای طراحی عبارت است از:
 استفاده از فناوری های نو در طراحی و ساخت بنا ؛ مانند سازه های کابلی و چادری و غیره . استفاده از فناوری های نو در ایجاد شفافیت فضایی متناسب با ویژگی های طرح و سایت به وسیله هدایت نور یامصالحی مانند شیشه و غیره.
 بهره گیری از فناوری های نو در ترکیب با عناصر و فرم های بومی و سنتی به صورت فرمال یا عملکردی . بهره گیری از فناوری های نو و مصالح جدید در ساخت آرایه ها و تزیینات و استفاده از رنگ و مصالح سنتی به صورتسمبلیک  ،هماهنگ یا در تقابل با مصالح مدرن.
 توجه به ویژگی های اقلیمی منطقه با بهره گیری از فناوری روز. بهره گیری از فناوری های نو در حفظ ارزش های خاص فرهنگی _ اجتماعی منطقه و اصول معماری سنتی در کنار قواعد  ،شرایط و ضوابط جدید (همان).ه -رویکرد فرهنگ گرا :تجدید حیات به وسیله کنشگرهای گوناگونی نظیر اقتصاد ،فرهنگ جایگزینی گروه های اجتماعی
مسکن و غیره صورت میگیرد که یکی از مهم ترین گونه های آن  ،تجدید حیات مبتنی بر فرهنگ است .تجدید حیات مبتنی بر
فرهنگ که یکی از رایج ترین رویکردهای تجدید حیات در جوامع پسامدرن است ( .)Tallon,2013براساس مطالعات انجام
گرفته و معماری موجود در هر محیط تاریخی و بر همین مبنا رویکرد های مداخله به سه جنبه اصلی در طراحی اشاره داشت مبنای
الگوی معماری مداخالت خواهد بود.
اصل اول  :احترام و حفظ ارزش های تاریخی و فرهنگی در طراحی
اصل دوم :حفظ و ارتقای ارزش های روز در بنا
اصل سوم :استفاده از اصول ارزشمندی بنا ( ایمان طلب و همکاران.)1913 ،
و -رویکرد مبتنی بر چیدمان :هنگام بازطراحی در رویکرد مبتنی بر چیدمان یکی از ویژگی های اصلی این است که بنای
میزبان به عنوان صخنه یا عرصه ای برای اجرای یک نمایش تلقی میشود  .معمار مجاز است که زیبایی و کیفیات ساختمان را آن
طور که هستند  ،بخواند و بشناسد اما باید بنای میزبان را یک پیش زمینه بداند).(Brooker & Stone,2004,131
جایگذاری در چیدمان داخلی :جایگذاری عملی است که میان ساختمان موجود و باز طراحی رابطه ای محکم ایجاد
میکند و در عین حال اجازه می دهد تا هریک شخصیت قوی و مستقل خود را حفظ کند .جایگذاری چنان که از معنای
لغوی اش پیداست  ،وارد کردن المانی جدید در دل یک ساختار از پیش موجود  ،یا در میان یا کنار آن است.عنصر
جایگذاری شده را اغلب می توان مستقل و خصمانه دید ،عنصر واحد و قدرتمندی که میان خود و ساختار حجم موجود
تعامل حیرت انگیزی ایجاد می کند بهترین حالت آن زمانی است که اثر معاصر جدید و سرزنده بیشترین تمایز ممکن را
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با کهنگی شکننده ی بنای موجود پیدا می کند و در نتیجه سبک  ،زبان  ،مصالح و شخصیت هر یک متفاوت است

).(Brooker & Stone,2004,104
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شکل  -1روند انجام در تغییر کاربری بنای قدیمی (منبع:نگارندگان)

 -4-2بخش چهارم (فرآیند تغییر کاربری ابنیه صنعتی)
 -1-4-2حفاظت از ابنیه صنعتی
یکی از پیش نیازهای حفاظت میراث معماری صنعتی شناخت ارزشها و جایگاه آن در هویت معماری منطقه است که تأثیر
زیادی در انجام تالش برای حفاظــت این میــراث دارد« .اگرچه تخریب این گونة واجد ارزش از بناهای صنعتی حاصل فرایندی
چندین ساله و تدریجی است ،اما حفاظت و باز زنده سازی آنها می تواند امری ساده باشد و تصاویری زیبا و دل انگیز از فرهنگ
کوتاه مدت و نسبتا و تاریخ منطقه را به نمایش بگذارد؛ مانند بازسازی شهر معدنی بروکن هیل که در بعضی ســطوح موجب تغییر
فرهنگ در مردم استرالیا شد») .(Stepowski.J,2009:209حفاظت امری فراتر از نگهداری صرف میراث است؛ حفاظت
راهکاری برای بررسی و تعیین کاربری جانشین برای ساختمان ها تامین نیازهای روبه ها و رشد جامعه ،در عین نگهداری از ارزش
و دوام میراث محسوب میشود) .).Muralid D,2015:69-74سهم بزرگی از مجموعه معماری مدرن متعلق به بناهای صنعتی
است که همواره به دلیل تغییر در تکنولوژیهای تولید و شرایط اجتماعی و اقتصادی متعاقبی که همراه آن میآید با خطر روبهرو بوده
اند .مقیاس ،عملکردی بودن معماری و تکنولوژی مهندسی بناها و مجموعه های بدیع و پیشگام ،چالشهایی بی سابقه برای حفاظت
ایجاد نمودهکه در اغلب موارد منجر به آمیزشی از حفاظت و توسعه شده اند .موزه تیت مدرن در لندن مثال مناسبی از این نوع
توانمندسازی است .در فرآیند حفاظت از آثار صنعتی ،ابعاد زیستمحیطی و اقتصادی هرگز از ابعاد فرهنگی و اجتماعی جدا نیستند.
امروزه میراث صنعتی بهعنوان یکی از عناصر اصلی شهر بیش از هر زمان دیگری تسریعکننده و سرمایهای برای توسعه مجدد
شهری تلقی میشود ).(Luis L, 2011:687-96

 -2-4-2پایداری در تغییر کاربری میراث صنعتی
توسعه پایدار ،توسعه ای است که نیازهای کنونی را بدون به خطرانداختن توانایی نسل آینده برای تامین نیازهایشان ،تامین
میکند ،از این رو توسعه پایدار شامل انتقال ساختمانهای موجود از نسل گذشته به نسل آینده است و بناهای میراثی نتیجه این کار
هستند ،بناهای تاریخی ساختمان هایی هستند که توسط نسل گذشته حفظ شده اند ،نسلی که منابع اقتصادی و اجتماعی بیشتری
را به منظور حفظ امکان نسل بعدی برای دیدن این ساختمان ها مصرف کرده است ) .(Fabbri K, 2013;14در بسیاری از موارد
افزایش طول حیات یک ساختمان به واسطه تغییرکاربری میتواند منجر به کاهش مصالح مورد نیاز ،حمل و نقل ،مصرف انرژی و
آلودگی شود و بنابراین کمک شایانی به پایداری کند؛ اینها از جمله مواردی است که معیار زیست محیطی توسعه پایدار را برآورده
میسازند .به عالوه ،تغییرکاربری تطبیقی مزایای اقتصادی از طریق بهره وری انرژی و افزایش بهای ساختمان نیز به دنبال دارد.
پایداری اقتصادی از جمله عواملی است که برای انتخاب کاربری ساختمان به گونهای موثر عمل میکند و فقدان آن بنا را بالاستفاده
خواهد ساخت تغییرکاربری تطبیقی بناهای تاریخی باید تضمین کننده تداوم زندگی اجتماعی باشد ،این موضوع از طریق "تقویت
سنتها و فرمهای فرهنگی و با افزایش تنوع فرهنگی به شاخصه فرهنگی مکان کمک میکند ).(Yung EHK,2012;36
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 -3-4-2سازگاری در تغییر کاربری ابنیه صنعتی
مفهوم تغییر کاربری سازگار به معنای تعریف عملکرد جدید برای ساختمان یا محوطهای است که بهصورت خالی و متروکه رها
شده است .باگذر زمان،گاه ارزش اقتصادی وکارکردی یک ساختمان یا محوطه کاهش مییابد و در نهایت دیگر قادر به تامین
نیازهای مالکان و کاربران نخواهد بود ) .(Häkkinen T,2007;24تغییرکاربری تطبیقی به طور کلی این گونه تعریف شده است
"هراقدام ساختمانی و مداخلهای برای تغییر قابلیت ،عملکرد یا کارآیی بنا بهمنظور انطباق دهی ،استفاده مجدد یا ارتقای آن تا
بتواند با شرایط نیازهای جدید سازگار شود ) . (Langstone & Shen,2007یک الحاق باید با بنای تاریخی مرتبط باشد و به
گونه ای طراحی شودکه به صورت تابعی از بنای اصلی باقی بماند .برای حفظ یکپارچگی تاریخی بنا و محیط آن  ،الحاق جدید باید
با بنای تاریخی سازگاری داشته باشد )(Commission, St.Joseph Landmark,2001

 -4-4-2مداخالت در ابنیه صنعتی جهت تجدید کاربری

خود ساختمان روی دهد و به بیان بهتر رویکرد مشفقانه در برخورد با این قبیل ساختمانها از اهمیت ویژهای
برخورد است ).(Update Building Systems Appropriately. WBDG.2017
ویژگی بعدی برگشت پذیری مداخالت می باشد؛ تجهیز سیستم های ساختمانی را میتوان با نصب و اضافه کردن الیه
های جدید که قابل جا به جایی میباشند ،امکان پذیر نمود .این ویژگیهای جدید باید منجر به تخریب ساختمان نشوند و
قابلیت حذف را داشته باشند) .( Liorens, Joseph & Zaneli,2016;155مداخالت در فرآیند تجهیز همانطور که به بهبود
امکانات برای بازدیدکنندگان و کاربران جدید می انجامد ،همزمان نیز به زمان و ویژگی های بصری خاص و متفاوتی که در ویرانه
های منظرهای صنعتی نهفته است ،توجه دارد اعطای نقش موزه ای به سایتهای صنعتی بواسطه استفاده مجدد ،تجهیز و طراحی
مسیرهای دید ،گامی جهت افزایش مشارکت و حفاظت از طریق باال بردن سطح آگاهی جامعه محلی میباشد و از دیگر عوامل مهم
در انطباق دهی سایتهای صنعتی در کنار حراست از الگوهای علمی یا میراث تکنولوژیک به شمار می آید ).(Douet,2012
برای حفاظت از بناهای تاریخی سه نوع مداخله میتواند دخیل باشد:
مداخله پنهان؛ مداخله درون سازه ای به گونه ای از مداخله اطالق میشود که به شکل ظاهری و فیزیکی بنا ،پس از مرمت و
بهسازی لرزه ای نیز همانند شکل بنا پیش از مرمت و بهسازی لرزه ای باشد به عبارتی در پوسته خارجی و نما فرآیند بهسازی لرزه
ای اعمال شده قابل رؤیت نیست (پارسائی و همکاران.)1913 ،
مداخله آشکار؛ با شیوه مداخله آشکار باید اقدام به الحاق اعضای تقویتی در پوسته های داخلی و خارجی شود به گونه ای که
نمایان است و بیگمان بنای بهسازی شده دیگر اصالت و ساختار فیزیکی اصیل اولیه را نخواهد داشت (همان).
مداخله تجویزی؛ مداخله ای قابل اطمینان است که به شکل سینه به سینه آموزش و در بناها اجرا شده است .با بازخوانی و
درک اهمیت و نقش سنت ،آیین ها و جریان های اجتماعی و نسبت آن ها با مرمت سنتی که پیش از مرمت مدرن سال های
متمادی رواج داشته است .به جهت یافتن قواعد و راهکارهای کارآمد ساده ،به فرایند بهسازی لرزه ای کمک می کند (همان).
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برنامه ریزی دقیق برای حفظ تعادل بین شخصیت تاریخی با سیستم هایی که در قالب پروژه تجهیز به ساختمان اضافه
میشوند ،از اهمیت زیادی برخوردار است .حفظ و نگهداری ویژگی های تاریخی ساختمان که با هویت آن پیوند دارند ،بایستی با
ارائه نقشه های تجهیز :نظیر سیستم های تهویه مطبوع ،برق ،لوله کشی ،سیستم های ساختاری ،موتیف های معمارانه و سیستم
های مربوط به حمل و نقل ،با برنامه استفاده مجدد به انطباق و سازگاری مطلوب برسند و در واقع بین تاریخ و ساختمان پس از
تجهیز گفت و گویی مستمر که حاصل پایداری است ،رخ دهد .ویژگیهای طرح تجهیز موفق را میتوان در چهار بخش کلی طبقه
بندی نمود که به صورت یکپارچه باید در طرح مورد توجه قرار گیرند .سیستم های جدید که در فرآیند تجهیز به منظور ارتقای
ساختمان استفاده میشوند ،باید به طرح معماری و ویژگی های اصیل ساختمان احترام بگذارند تا کاربری جدید با انطباق صحیح با

 -5-2بخش پنجم (فهم ابنیه صنعتی)
کمیته بین المللی حفاظت از میراث صنعتی ،در منشور نیژنی تاگیل،میراث صنعتی را اینگونه تعریف میکند؛ بقایای فرهنگ
صنعتی که دارای ارزش تاریخی ،فنی ،اجتماعی ،معماری وعلمی هستند و شامل ساختمانها و دستگاهها ،تعمیرگاهها،کارگاه هاو
کارخانه ها،معادن ومحوطه های فرآوری وپاالیش ،انبارهاو مخازن،مکانهای تولید ،تبدیل و مصرف انرژی ،حمل ونقل و تمام
زیرساختهای آن میشده و نیز شامل مکانهایی که برای فعالیتهای جمعی مرتبط با صنعت مثل سکونت ،عبادت و آموزش ،مورد
استفاده قرار میگرفتند). (Falser, 2011
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مفهوم میراث صنعتی به آن دسته از کاربریهای صنعتی اطالق میشود که دیگر واجد فعالیت صنعتی نیستند .این آثار شامل
ساختمانها و ماشین آالت ،کارگاه های آموزشی ،کارخانه ها و کارگاه ها ،معادن و محوطه های بهرهبرداری و پاالیش ،انبارها و
فروشگاهها ،مکانهای تولید ،انتقال و استفاده از انرژی ،حمل ونقل و کلیه زیرساختهای مرتبط با آن هستند .همچنین دربرگیرنده
محلهای مورد استفاده برای فعالیتهای اجتماعی مرتبط با صنعت مانند کاربری های مسکونی ،مذهبی و آموزش و پرورش است.
میراث صنعتی یکی ازمهمترین انواع ساختمانها است که به نمایش تحوالت صنعتی محیط مصنوع میپردازد و نمادی از ارزشه ای
فرهنگی و اجتماعی جامعه در زمان ساخت اثر به شمار می آید .بنابراین کنوانسیونهای بین المللی به بیان اصول بنیادین بهمنظور
حفاظت ازمیراث صنعتی به شکل موثر میپردازند (صمدزاده یزدی و همکاران.)1913 ،

 -3روش مطالعه

سال هفتم ،شماره ( 5پیاپی ،)32 :بهار  ،5011جلد یک

پژوهش فوق از نوع کاربردی و با راهبرد مطالعه موردی است .در این پژوهش به میزان تطبیق پذیری پایدار در  1بنای صنعتی
با کاربری های جدید پرداخته میشود .براساس مشاهدات میدانی کاربری موزه در این  1بنا رایج است.همانطور که گفته شد
نمونههای انتخاب شده شامل  :موزه آثار طبیعی و حیات وحش هفت چنار و گالری موزه تاروپود زمان شیراز هستند .داده ها به
صورت مشاهدات میدانی ،عکاسی ،مطالعات کتابخانه ای و پرسش نامه گرد آوری شده اند..پرسش های عرضه شده به متخصص
ها و بازدید کنندگان غیرمتخصص بر اساس بخش دوم و سوم از شاخص های بدست آمده از پیشینه تحقیق و مبانی نظری تنظیم
شده اند.میزان رضایت عمومی از تغییر کاربری نیز در هر گروه مورد سوال بوده است متخصصها شامل  11نفر از معماران و
کارشناسان میراث فرهنگی بوده اند و غیر متخصص ها شامل  01نفر از بازدیدکنندگان این مکان ها انتخاب گردیده اند.پرسش
های مطرح شده با بله  ،خیر  ،نمیدانم به پاسخ میرسند تمامی سواالت با ترتیبی یکسان از هر دو گروه پرسیده شده اند سواالت آزاد
به صورت (به چه طریفی ...؟و (چگونه می توان ...؟) هستند.

چند نمونه از پرسش ها:
-

آیا از تغییر کاربری بنا رضایت دارید؟در صورتی که پاسخ شما خیر است دالیل خود را ذکر کنید.
آیاتغییر کاربری باعث حفظ سالمت بنا میشود؟
آیا تغییرات اعمال شده در بنا برای پذیرش کاربری جدید قابل قبول است؟

 -1-3مطالعات موردی
براساس مشاهدات میدانی  1بنا که در گذشته دارای کاربری های صنعتی بوده اند و در حال حاضر دارای کاربری فرهنگی و
موزه هستند به عنوان نمونههای مورد مطالعه انتخاب شدند.

 -1-1-3موزه آثار طبیعی و حیات وحش هفت چنار
این بنا در سال  1931ه.ش به منظور بهره برداری صنعتی به عنوان اولین کارخانه برق تهران و کارخانه جوراب بافی در ده
بریانک ساخته شد و هم اکنون از مفاخر معماری به شمار می آید که در سال  1933در لیست آثار و ابنیه ملی ایران قرار گرفت.
موزه هفت چنار در زمینی به مساحت  3319متر مربع و زیر بنای  1339متر مربع قرار گرفته.

شکل  -2موزه آثار طبیعی و حیات وحش هفت چنار

شکل  -3موزه آثار طبیعی و حیات وحش هفت چنار

منبع:نگارندگان

منبع:نگارندگان

 -2-1-3گالری موزه تارو پود زمان شیراز
بنای این موزه در ابتدا کارخانه نساجی بود که درسال  1919با عنوان شرکت سهامی نساجی فارس شروع به کار کرد اما به
دلیل مشکالت مالی پس از چند سال تعطیل شد و به بنای متروکه تبدیل شد  .در سال  1933بنای یکی از ساختمان های نساجی
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که در واقع ساختمان اداری بود به یک گالری موزه تبدیل شد و بدان سبب نه تنها موقعیت کارخانه قبلی را تعریف کند بلکه ادای
احترامی به عصر جدید صنعت در شیراز باشد.

شکل  -4گالری موزه زمان شیراز

شکل  -5گالری موزه زمان شیراز

(منبع :نگارندگان)

(منبع :نگارندگان)

 -4یافتهها
سال هفتم ،شماره ( 5پیاپی ،)32 :بهار  ،5011جلد یک

در مجموع هر دو گروه پرسش شونده در مورد تغییر کاربری و استفاده مجدد از نمونه ها رضایت باالیی داشتند و معتقدند حفظ
و نگهداری این بناها مهم بوده و باید از تخریب این بناها و جایگزینی بناهای جدید به جای این بناها جلوگیری شود .داده های
مرتبط با هر معیار در خصوص دو نمونه مورد مطالعه بررسی میشود:
حفاظت در برابر آسیبها :هر دو گروه متخصص و غیر متخصص معتقدند که بناها در برابر آسیب های احتمالی محافظت
خواهد شد .در این شاخص باالترین درصد به گالری موزه تارو پود زمان اختصاص داشت %31 .متخصصها و  %31غیرمتخصصها
بر این امر معتقد بودند و دلیل اصلی خود را همخوانی کاربری جدید (موزه) با کاربری پیشین (کارخانه نخ) بیان کردند (نمودار.)1
اصالت بخشی :در خصوص اصالت بخشی در طراحی هر یک از نمونه ها هر دو گروه مصاحبه شوندگان معتقد بودند که در
طراحی گالری موزه تارو پود زمان ردپای گذشته بنا بیشتر به چشم میخورد  %31از متخصص ها و  %31از غیر متخصص ها بر این
امر صحه گذاشتند (نمودار.)1
انطباق سازه بنا با عملکرد جدید :در مورد شاخص مناسب بودن ساختار سازه و عملکرد جدید بنای موزه ی تاروپود زمان
شیراز درصد قابل قبولی را به خود اختصاص داد (نمودار.)9
جنبه های زیبایی شناختی :در این شاخص گالری موزه ی تاروپود زمان بیشترین درصد را به خود اختصاص داد .متخصصین
دلیل اصلی خود را تناسب المان های استفاده شده که خود جزوی از گذشته بنا بودند و ترکیب آن ها با تکنولوژی جدید ذکر
کردند .و غیر متخصص ها دلیل اصلی خود را یاد آوری بخشی از آنچه را که دورانی در این بنا گذشته و زنده کردن خاطرات
توصیف کردند (نمودار.)0
هماهنگی بین کاربری و بنا :هر دو بنا درصدهای قابل قبولی را در این شاخص به خود اختصاص دادند .در این شاخص
گالری موزه تاروپود زمان بیشترین درصد را به خود اختصاص داد .هر دو گروه معتقد بودند که این بنا هر آنچه که در گذشته بوده
به زمان حال حاضر منتقل شده با این تفاوت که در گذشته کاربری صنعتی داشته اما در این زمان تنها تغییر کاربری داده است
(نمودار.)1
برگشت پذیری :در این شاخص گالری موزه تارو پود زمان بیشترین درصد را از هر دو گروه به خود اختصاص داد .متخصص
ها بر این باور بودند طراحی انجام شده در این بنا به گونه ای بوده که اصل برگشت پذیری رعایت شده است (نمودار.)3
سادگی در طراحی :هر دو بنا دارای درصدهای قابل قبولی بودند در این شاخص بیشترین درصد از هر دو گره به گالری
موزه زمان اختصاص یافت (نمودار )3
رویکرد طراحی :و در نهایت در رویکردهای طراحی که هر بنا به خود دیده بود گالری موزه زمان بیشترین درصد مثبت را از
هر دو گروه به خود اختصاص داد 31% .از غیرمتخصص ها و  %31از متخصصها به موزه تاروپود زمان صحه گذاشتند و بیشترین
مخالف را در این شاخص موزه آثار طبیعی و حیات وحش هفت چنار با  %31رای منفی از طرف متخصص ها و  31%رای منفی از
طرف غیر متخصص ها به خود اختصاص داد .متخصص ها معتقدند رویکرد طراحی در موزه تاروپود زمان عالرقم اینکه دارای
تناسب بیشتری با فضای داخلی این بنا است کم ترین خدشه را در اصالت بنا دارد و بیشترین پیوند را با گذشته بنا برقرار می کند
(نمودار .)3
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نمونه
ها
موزه
هفت
چنار
گالری
موزه تار
و پود
زمان

جدول  -1ارزیابی های مربوط به نظرات مصاحبه شوندگان متخصص،تدوین نگارندگان
شاخص های ارزیابی
هماهنگی
جنبه
انطباق
پاسخ
سادگی
رویکرد
برگشت
بین
های
اصالت سازه بنا با
حفاظت در
ها
در
طراحی
زیبایی کاربری و پذیزی
عملکرد
برابر آسیب ها بخشی
طراحی
بنا
شناختی
جدیبد
11%
11%
11%
31%
91%
01%
91%
31%
بلی
31%
11%
31%
11%
31%
1
31%
11%
خیر
1%
91%
1%
11%
1
31%
11%
11%
نمیدانم
31%
31%
31%
31%
11%
31%
31%
31%
بله
خیر

11%

11%

11%

91%

1%

11%

11%

91%

نمیدانم

11%

11%

11%

11%

11%

1%

11%

1%
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جدول ( -2پایین) .ارزیابی های مربوط به نظرات مصاحبه شوندگان غیر متخصص ،تدوین ،نگارندگان.
شاخص های ارزیابی
انطباق
سادگی
جنبه های هماهنگی
حفاظت
نمونه ها پاسخ ها
رویکرد
برگشت
سازه بنا
اصالت
در
بین کاربری
زیبایی
در برابر
طراحی
پذیزی
بخشی با عملکرد
طراحی
و بنا
شناختی
آسیب ها
جدیبد
91%
31%
91%
31%
01%
91%
01%
31%
بلی
موزه
31%
11%
01%
11%
93%/1
31%
11%
11%/1
خیر
هفت
چنار
11%
11%
91%
11%
11%/1
11%
11%
13%/1
نمیدانم
گالری
موزه تار
و پود
زمان

بله

31%

31%

31%

31%

31%

31%

31%

31%

خیر

1%

11%

1

11%

11%

1

1%

11%

نمیدانم

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

1%

نمودار( .)1حفاظت در برابر آسیب ها( ،نگارندگان)

نمودار(.)2اصالت بنا( ،نگارندگان)

نمودار( .)3انطباق سازه ای بنا با عملکرد

نمودار( .)4جنبه های زیبایی شناختی (نگارندگان)

جدید(نگارندگان)
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نمودار( .)5هماهنگی بین کاربری و بنا (نگارندگان)

نمودار( .)6برگشت پذیری( ،نگارندگان)

نمودار( .)7سادگی در طراحی (نگارندگان)

مودار( .)8رویکرد طراحی (نگارندگان)

نتایج حاصل از ارزیابی ها نشان می دهد اگر معیار سنجش رویکرد معماری داخلی در مواجهه با بناهای تاریخی برای تبدیل
میراث صنعتی به موزه را بر مبنای مداخله و کیفیت ایجاد تغییر در بنا با توجه به ارزش آن و ارزش آثار در نظر داشته باشیم  ،در
موزه تار و پود زمان شیراز معماری داخلی بر معماری بنا تاثیر گذار بوده است ؛در یک موزه توجه به ارزش و نمایش اشیا جزو نکات
مهم است  ،معماری داخلی در موزه تار و پود زمان بیش از آن که اشیا را به نمایش گذارد مانند یک اثر نمایشگاهی در فضای
داخلی بنا شکل گرفته است و خود را به نمایش گذاشته است چرا که بخش اعظم اشیا موجود در این موزه جزوی از بنا بوده و بنای
این موزه نیز خود روایتگر گذشته و اصالت این بنا بوده است و حداقل مداخالت در طراحی داخلی این بنا عالوه بر اینکه باعث
رعایت اصل برگشت پذیری در طراحی داخلی این بنا میشود در برگیرنده اصل سادگی در طراحی نیز میشود .انطباق سازه ای بنا
با عملکرد جدید و همینطور هماهنگی بین کاربری و بنا باعث میشوند که این بنا در برابر آسیب هایی که از افزایش بار زنده ( افراد)
و بار مرده ( اشیا) در بنا صورت میگرد حفاظت شود و همینطور تجدید کاربری خود باعث حفاظت بنا در برابر اثرات مخرب میشود.
با توجه به تمامی مواردی که ذکر شد می توان پی برد که طراحی داخلی انجام شده در این مصداق بارز رویکرد طراحی زمینه گرا
در این بنا است که هدف اصلی در این رویکرد -1تاکید بر طراحی تاریخی با در نظر گرفتن ارزش های زمان ساخت بنا -1استفاده
از مصالح تاریخی با ماهیت نو  -9حفظ ماهیت اصلی بنا با استفاده از مصالح معاصراست.همینطور از بُعد جنبه های زیبایی شناختی
به دلیل اینکه ساختمان بازسازی شده با عملکرد جدید و متفاوت دارای اجرای صحیح است تاثیرات بالقوه و مثبت در زیبایی را نیز
ایجاد می کند
در مورد بررسی شده بعدی یعنی موزه آثار طبیعی و حیات وحش هفت چنار  ،برای اینکه این بنا بتواند به صورت موزه ای
عمومی مورد استفاده قرار گیرد،معماری داخلی این بنا در تغییرات بعدی در مواجهه با بنا کیفیت فضای داخلی آن را تغییر داده است
 .موزه آثار طبیعی و حیات وحش هفت چناراز نظر کیفیت بصری فضای داخلی به دو دسته تقسیم میشود؛ آثاری که برای نمایش
آنها ویترین طراحی و اجرا شده است و آثاری که مرتبط با معماری و معماری داخلی بناست و به صورت تزیینات معماری در بنا به
کار رفته است  ،به همین دلیل معماری داخلی در مواجهه با بنای تاریخی دو رویکرد دارد بدین ترتیب که ابتدا در پی طراحی
مبلمان موزه ای و فراهم ساختن شرایط مناسب برای نمایش اشیا است  .به همین دلیل ویترین هایی طراحی و اجرا شده است که
هیچ سنخیتی با بنا و اصالت بنا ندارند .با توجه به اصالت ،خصوصیات کالبدی و تناسبات فضایی موزه آثار طبیعی و حیات وحش
هفت چنار در بررسی رویکرد معماری داخلی برای ایجاد شرایط مناسب نمایش اشیا ،استفاده از این گونه ویترین ها نشان از بی
توجهیی به ارزش های بناست چرا که ویترین های سنگین و حجیم از نظر بصری در تناسب با روح کلی بنا و فضای داخلی موزه
نیست  ،و همینطور ممکن است به دلیل وزن زیاد با مرور زمان به بنا آسیب رساند .رویکرد دوم در مواجهه با خود بنای تاریخی
است که برای تبدیل آن به موزه ساختار اصلی بنا تغییر نکرده  ،ولی کیفیت کلی فضای داخلی با هدف بهسازی مرمت شده است.
مهم ترین موضوعاتی که باید در فرایند استفاده مجدد از میراث صنعتی الزم است مورد توجه قرار گیرند به این شرح هستند:
 پیش از شروع به طراحی کسب اطالعات کافی و فهم بنایی که قرار است تغییر کاربری در آن اجرا شود جزو نکات مهمو تاثیر گذاردر تطبیق پذیری بنا است،
 -اصالت بخشی در طراحی و حفظ اصالت بنا عاملی موثر در تغییر کاربری بنا است و باید به این نکته توجه شود،
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توجه به تناسب سازه بنای موجود با عملکرد جدید جهت تحمل بار زنده و مرده ،
انتخاب رویکرد مناسب در معماری داخلی بنا رابطه متقابلی با حفاظت بنا ،اصالت بخشی و جنبه های زیبایی شناختی در
تجدید کاربری دارد
سادگی در طراحی همانقدر که باعث حفظ اصالت بنا میشود باعث نمایش هر چه بهتر ارزش های بنا می باشد،
استفاده از مواد و مصالح هماهنگ و هم راستا با روحیه فضا و اجرای برگشت پذیر،
سازگاری با تغییر نیازها در آینده برای دستیابی به پایداری ،
توجه در ارایه برخی از افزونگی در آنچه مادر ساخت و یا نوسازی و تغییر انجام می دهیم  ،باید به خواسته های کیفی
آینده پاسخ دهیم.
ستفاده از سیستم های قابل انطباق برای ساختن بناهای پایدار برای تغییر نسل اول و امکان انطباق نسل های آینده.
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Factors affecting the change in the performance of Industrial
heritage to public buildings (Case study : Haft Chenar Wild
Museum & Shiraz Zaman Museum Gallery)
Milad Ejlali Diz1, Mona Sedaghati Dafchahi2 , Mahsa Delshad Siahkali3*

Most of the industrial buildings that carry the valuable heritage of the architecture
and industry of the past have been largely left unused. To protect this valuable
heritage,in some of these buildings due to the obsolescence of the original function
,there are new uses that can be referred to general uses.The main question is:What
factors are effective in changing the use of industrial buildings to public buildings?
In this research, first , in the literature section, the effective factors in changing the
use of industrial buildings have been colleted, wich includes five parts, then two
samples that have same type of performance are evaluted based on the second and
third parts of the literature.The above research is trying, by carfully examining the
challenges and opportunities, in addition to preserving values,to make the change
of use of industrial buildings more adaptable.This research is an applied research,
case study and survey.Based on studied samples, considering the second and third
parts of the criteria collected in the literature, experts and non-experts are asked
questions, the answers to the questions are analyzed according to the components
of the second and third parts of the literature.From this research, we conclude that
the gallry of the Shiraz Zaman Museum Gallery is more in line with the collected
criteria than the Haft Chenar Wild life Museum, choosing the right design
approach is related to protection, originality and aeshetic aspects in changing the
use of the building.
Keywords: Industrial heritage, Reuse of the building, Building adaptability,

Interior Architecture, Resuscitation
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