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Adaptive and Creative Reuse of Historic Buildings 

» سازگارخالقانه و به كارگيري روش هاي مجدد از ساختارهاي تاريخي با استفاده ي «

شيما شاهرخي: نگارش و ترجمه



 چالش هاي با حفاظت بر مبتني رويكردهاي و حفاظت امروزه
 وسيعي اقدام هاي شامل واژه اين اگرچه .روبه روست بسياري
  اما رود، مي كار به فرهنگي ميراث حفظ هدف با كه است

 بوده همراه نظرهايي اختالف با همواره آن بر مبتني رويكردهاي
 فرهنگي ميراث حفاظت گران و پردازان نظريه از گروهي .است
 تاريخي بناهاي در نوين هاي طراحي و جديد ساختارهاي ورود

  مي آن اصالت بردن بين از و تاريخي ارزش هاي به آسيب را
 جانب نوعي را مداخله بدون حفاظت اما، ديگر گروه .دانند
 از كه برمي شمارند موزه اي نوع از حفاظت و متعصبانه داري

.كند مي ممانعت بنا سازنده فعاليت
 ابتدا نگرش، دو اين ميان تعادل به دستيابي براي رسد مي نظر به

 موجود ارزش هاي به توجه با فرهنگي ميراث بندي طبقه به بايد
 به توجه با بناها و آثار طبقه بندي عبارتي به .كرد اقدام آن در

 تاريخي، ارزش هاي از اعم آنها، در نهفته ارزش هاي ميزان
 نحوه ي و نگاه تفاوت غيره، و كالبدي اجتماعي، فرهنگي،
  .داشت خواهد دنبال به را مداخله ها نوع در تفاوت و برخورد
 تخت چون اثري براي ما حفاظتي رويكرد كه است روشن

  طبقه اين  .بود نخواهد قاجاري خانه ي يك با مشابه جمشيد
 براي كمتر، ارزشي فاصله ي با و دقيق تر طور به ميتواند بندي
 در حفاظتي برنامه هاي تا شود گرفته درنظر نيز آثار و بناها ديگر

  كه نكته اين به توجه .شوند كارآمدتر مختلف بناهاي با مواجهه
  ديگر اثر به اثري از حفاظت و مرمت در مقررات و ضوابط

  حيات تداوم براي آثار اين از كدام هر و نيست تكرار پذير
  سبب ،دارد گوناگوني نيازهاي متفاوت بسترهاي در خويش

  ارائه به بيشتري انعطاف با حفاظت گر كه شود مي
.بپردازد اثر حيات تداوم حفظ جهت مناسب راهكارهاي

 طراحي هاي با تاريخي بناهاي از مجدد استفاده ي به امروزه
 هاي ارزش و بنا اصالت به احترام كنار در هنري، و خالق
 پاسخگو معاصر نيازهاي به بتواند كه صورتي در و آن در موجود
 اين از هايي نمونه اخير هاي سال در .شود مي توجه بسيار ،باشد
 ايران در همچنين و پيشرفته كشورهاي از برخي در مداخله نوع
 باغ به توان مي ايراني موفق طرح هاي جمله از كه شود مي ديده
 .كرد اشاره تهران در قصر موزه



 ساختارهاي با منطبق حال عين در و نوين طراحي هاي اين«
  تاريخي مجموعه يك يا بنا يك خصوص در منحصرا كه تاريخي

 ”عبارت با رايج ادبيات در ،مي شوند اجرا و برنامه ريزي
Adaptive and creative reuse of historic building “ 

 جديد بخش الحاق  قالب در مي تواند طراحي اين .مي شوند شناخته
 با يا باشد جديد كاركرد به پاسخ گويي براي تاريخي ساختار به

 بهره براي را جديدي شرايط موجود، تاريخي ساختار در تغييرات
.)1390 ايزدي، محمدسعيد( »آورد فراهم بنا از برداري

 كشورهاي در شده اجرا طرح هاي از برخي معرفي به اين باره در
 ساختارهاي از مجدد استفاده ي« رويكرد با كه مي پردازيم اروپايي
  مطرح دنيا در »سازگار و خالقانه هاي روش كارگيري به با تاريخي
 آنها تأييد منزله ي به طرح ها اين معرفي كه است گفتني .شده اند
 اين به نسبت كشورها ديگر رويكرد با آشنايي براي صرفا و نيست
 از هركدام شك بدون .است دنيا در شده كار نمونه هاي و مقوله
.باشد داشته بيشتري بررسي و نقد جاي تواند مي طرح ها اين
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روماني، بونتيدا -ركز فرهنگي بونتيدام

 در بونتيدا قلعه مجدد كاربري براي طراحي مسابقه ي يك نتيجه ي پروژه اين طرح
 با »ترانسيلوانيا تراست« فرهنگي- حفاظتي خيريه موسسه توسط كه است روماني
 چند سالن يك ايجاد و كارگاهي فضاهاي به قلعه فضاهاي كاربري تغيير هدف
 در بنفي خانواده به متعلق( قلعه تاريخي زمينه از استفاده اب .شد برگزار منظوره
 و هنري - فرهنگي توسعه زمينه در الهام بخشي هدف با كه مرمتي كار و )بونتيدا
 شده انجام تĤتر و معماري مرمت دستي، صنايع مهارت هاي هنر، بين مستقيم تعامل

 دستي صنايع هنرو از فرد به منحصر تركيب يك طرح اين داشت، خواهد ادامه و
.است آورده وجود به را اجراكنندگان و صنعتگران هنرمندان، با همراه
 راه هاي وجود زمينه در اغلب اروپا هويت از بخشي عنوان به معماري ميراث
  صنايع و هنر مركز يك .است كمبود دچار خود ارزش هاي معرفي براي خالقانه
 و خالقيت نو، و قديمي است، اروپايي ميراث كه تاريخي سايت يك در دستي
 روش اين .آورد مي هم كنار خالقانه روشي با را گرايي محافظه و نوگرايي سنت،

 ميراث ترويج و حفاظت ضرورت و هنري جديد زمينه هاي كشف به همزمان
.پردازد مي ناملموس و ملموس



 با موجود تاريخي سازه در مداخله خواستار احياء طرح پروژه، اين در
  مجموعه ي با طراحي نتيجه در .نبود كامل مرمت طرح يك اجراي هدف

  بازگرداندن پروژه اين  هايهدف از .شد گرفته نظر در مستقل سيساتأت
.است آن ويراني از جلوگيري براي بنا فضايي كيفيت



:هدف ها
استميراث بيان شده كه توسط از خالقيت و هنربه عنوان يك ابزار موثر در حفظ و ترويج هويت اروپايي استفاده •
بيان هنري به عنوان يك محرك الهام بخش براي هنرمندان و سازندگان جوان در روش هاي كشف دوباره زمينه هاي سنتي و •

چند فرهنگيزمينه اي 
فرهنگي مدرنزمينه هاي بر جايگاه سنت در تأكيد تاريخي با محيط هاي جديد در طراحي فن آوري هاي به كارگيري •



:پروژه ذينفعان و گروه ها
 دادن قرار مخاطب پروژه اين از هدف
:است جامعه از بزرگي بخش

  هنرهاي هاي رشته در جوان هنرمندان•
 و ابتدا در كه نمايشي هنرهاي و زيبا

 و هستند خود اي حرفه زندگي شروع
  دانشكده هاي و دانشگاه ها همچنين

طراحي و هنر
  دانشجويان و جوان صنعتگران•

  و مهندسي معماري، رشته هاي
هنري مطالعات

جامعه پايين اليه هاي•
 شركت كشورهاي تمامي مدارس•

كننده
  ميراث زمينه هاي در فعال متخصصان•

  زيبا هنرهاي و طراحي فرهنگي،



:فعاليت ها
 صنايع و هنر" مركز تأسيس براي اصلي فعاليت هاي

 فعاليت هاي شامل بونتيدا در »بنفي« قلعه در "دستي
:است بوده زير اقدام هاي همچنين و مديريتي

 براي احيا طرح المللي بين مسابقه برگزاري•
  براي )قلعه( نظر مورد بناي معرفي و بررسي
 تمامي از كنندگان شركت انتخاب و مركز تأسيس

.پروژه اين در كننده شركت كشورهاي
 قلعه اصلي ساختمان در كه مركز اين اندازي راه•

  منظوره، چند سالني شامل و مي گيرد صورت بنفي
  همچنين و كارگاهي فضاهاي نمايشگاهي، فضاي
.است بازي و استراحت براي باز فضايي



  "دستي صنايع و هنر" مركز فعاليت هاي
صنعتگران و هنرمندان خانه ي•
 با كارآزموده هنرمندان و كار تازه و جوان هنرمندان همكاري•

  هاي زمينه در جديد هاي ايده خلق براي رشد حال در صنعتگران
.است مركز اين المللي بين هاي فعاليت از بخشي هنري،

مركز فعاليت هاي ديگر
  و اسپانيايي دانش آموزان براي آموزشي كارگاه هاي برگزاري•

  رومانيايي
روماني و مجارستان مردم براي عمومي بازگشايي روزهاي•
  شبكه هاي ظرفيت افزايش براي تخصصي كارگاه هاي برگزاري•

جوان هنرمندان ارتباطي
 روز- بنفي قلعه كاربري تغيير .دستي صنايع و هنر مركز افتتاح•

اروپايي ميراث
  برنامه مركز توسط كه هنري نمايشگاه هاي و جشنواره ها برگزاري•

  اين .گردد مي آغاز ميالدي 2017 سال از و است شده ريزي
 تازه را خود اي حرفه زندگي كه جواني هنرمندان براي برنامه ها
 هنرمندان با آنها مالقات براي فرصت هايي ايجاد و كرده اند شروع
 هنري آثار فروش و سرمايه گذاران و حاميان با آشنايي ديگر،
.مي شود ديده تدارك



  شامل كه روشنايي سيستم نصب از استفاده با فروريخته هاي طاق
.شدند خلق دوباره بودند، سقف از آويزان هاي المپ از اي مجموعه

 بازديدكننده براي را بنا اصلي فرم و ساختار تجسم امكان طرح اين(
  و باشد كرده استفاده بنايي مصالح از طراح آنكه بدون كند، مي فراهم

).باشد شده انجام سازه در برگشت ناپذير مداخله اي يا

 دستي صنايع و هنر كارگاههاي به تبديل قلعه در موجود فضاهاي
 مكان حس مانده جا به بقاياي به كه است شده سعي زمان هم و شده
  .شود داده

  و آمد وجود به نجاري و فلز هاي كارگاه براي عملكردي فضاهاي
  در را  ها هقطع تمامي ،داوطلب آموزان دانش و محلي صنعتگران

 صنايع و هنر هاي كارگاه برگزاري هفته دو طول در و سايت محل
.ندساخت 2016 اوت ماه پايان در ،)قلعه مكان در( دستي



 تراست« بنياد سايت در شده ارايه گزارش هاي ترجمه ي حاضر متن
  .است پروژه اين كارفرماي »ترانسيلوانيا

 www.transylvaniatrust.ro



Moritzburg  Museum, Halle, Germany

در آلمان موريتزبرگ موزه



موريتزبرگموزه 
آلمان، هالهشهر : مكان

زاكسن -استيفن موريتزبرگ، ايالت آنهالت: كارفرما

انريكه سوبجانو–فيونسانتا نييتو : معماران

مرمت و توسعه موزه ي قلعه موريتزبرگ: پروژه

متر مربع  11,220: مساحت كل زمين

GSE: سازهمهندس 

رونالد هاب : عكاس پروژه

ميالدي 2004 سال: تاريخ شروع

ميالدي 6‐2005سال هاي : طراحي

ميالدي2008سال : تاريخ اتمام



 هاي نمونه از يكي موريتزبرگ قلعه 
 نظامي و مذهبي معماري چشمگير

 .است ميالدي 15 قرن اواخر در آلمان
 اعظم اسقف كاخ عنوان به بنا اين

  نشان آن پيچيده تاريخچه و شد ساخته
 در كه است مختلفي مداخالت دهنده
 از .است داده تغيير را آن  ها قرن طول
 و غربي اضالع ريختن فرو زمان

  ساله سي جنگ طول در بنا شمالي
 در بنا اين تصوير ،)ميالدي 1618- 48(

 صورت به قرن 3 براي شهروندان ذهن
 با .بود مانده باقي ويرانه قلعه يك

  از اعظمي خشب متوالي تغييرات وجود
 اوليه ساختار و معماري اصلي عناصر

 محوطه ديوار :است شده حفظ آن
 مدور برج چهار از عدد سه پيرامون،
.مركزي خانه اسلحه حياط و ها گوشه
 و شد برپا دوباره 1904 سال در موزه
 بهترين از يكي  جايگاه در بار يك

 هنر و اكسپرسيونيستي هاي مجموعه
 بار يك و گرفت جاي كالسيك مدرن

 كارهاي كه زماني ها، نازي هدور در
 ارنست" ،"فرنينگر" ،"كله پل"

 اشميت كارل " ،"كرشنر لودويگ
  بيان يك ديگر هنرمندان و "راترلف
 نزول شد، تلقي منحط و آميز اغراق
.كرد پيدا

شهر هال، آلمان - موزه موريتزبرگ



 آغاز سوال اين با موريتزبرگ قلعه بناي در تغيير ايجاد براي طرح
 و آن اصلي بقاياي و محل بازنمايي با قلعه، بازسازي امكان آيا :شد
 اما است گذشته به متصل نمادين طور به كه معماري طرح يك

  بازگرداندن براي گذارد، مي نمايش به را خودش معاصر شرايط
 نقاشي داستاني ازساختار متناقض طرح اين دارد؟ وجود آن اصالت
 از ناشي معماري طرح بنابراين .شد گرفته الهام نمايشگاه يك هاي
  منجر را آن از بعد هاي گيري تصميم كه است شهودي درك يك
 نمايشگاهي فضاي دو روي بر جديد خرپايي سقف يك .شود مي

 ساختمان داخل به نيز را طبيعي نور تا شد گرفته نظر در جديد
 كرده جدا قلعه قديمي بقاياي از را بنا غربي ضلع اجرا اين .بياورد

 را فرد به منحصر و ستون بدون بزرگ فضاي يك خلق امكان و
 جديد سقف نماي .مي دهد مختلف نمايشگاهي فضاهاي ارائه براي
 زاويه دار هندسه بين شده تشكيل سخت آلومينيومي هاي پنل از كه

 .است كرده برقرار ارتباط شيب دار سقف نامنظم فرم و قلعه بناي
 مي دهند نشان تفاوت هايشان با منفي، و مثبت سقفي، نورگيرهاي

 كردن پيدا نهايت در ما وظيفه و است تركيبي هنري معماري كه
.است يكديگر با عناصر ارتباط

    

 كاربري تغيير بر مبني نشده انجام پروژه يك استثناي به ميالدي، 1829 سال
 2004 سال تا شد پيشنهاد شينكل فردريش كارل توسط كه دانشگاه به قلعه

 و قلعه بازسازي انجام به تصميم آنهالت- زاكسون دولت كه ميالدي
 گرفت، موقت و دائمي هاي نمايشگاه و جديد هاي گالري با موزه گسترش

.نگرفت صورت قلعه در تغييري



 و ها ويرانه از حفاظت هدف با موريتزبرگ قلعه در جديد مداخالت
 با كار اين .بود گذاشته نمايش به را قلعه ها قرن طول در كه بود بقايايي
  سيستم كردن اضافه و نخورده دست موجود هاي ساختمان حفظ

  فردريش، ديويد كاسپر آثار .شد انجام داخلي آثار نمايش براي روشنايي
  اريش كريشنر، از كارهايي با همراه اصلي مجموعه از كله و مونك ادوارد
 ارزشترين با از يكي صاحب گرلينگر، هرمان توسط كه نولده اميل و هكل

 به موزه جديد سالن هاي در آنها ارائه و شد اهدا خصوصي مجموعه هاي

 اتفاق دوم جهاني جنگ و نازي ها زمان در كه است غارتي و تاراج مفهوم
  موزه، معماري جديد، توسعه با همراه نمايشگاه تصاوير ترتيب بدين .افتاد
 فرآيند يك به  ما ذهن در و كرده ادغام را آن محتواي و موزه تاريخ

 بار هر در است، شده تكميل پروژه كه زماني از .كند مي تبديل زنجيره وار
 متوقف و شدن ميخ كوب احساس شگفت آوري طور به قلعه از بازديد
.مي دهد دست ما به شدن



 بر سقف يك ساخت با را پانزدهم قرن به مربوط سنگي سازه موزه، معماران
.دادند گسترش فوقاني طبقه باز فضاي روي

  فضايي سقف، اين مركز از معلق حالت به جديد طبقه اي همچنين
  از استفاده به نيازي اينكه بدون است آورده وجود به را ديگري نمايشگاهي

.باشد اصلي گالري در ستون



.داده است بناطبقه فوقاني با مصالح جديد به بناي پيشين اضافه شده و امكان ايجاد يك فضاي نمايشگاهي، ديد به بيرون و استفاده از نور طبيعي را به 
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 شده اجرا بعدي الحاقات جمله از نيز فلزي شكل ذوذنقه اي ورودي
  به مصالح و جنس تضاد تصوير اين در .است بنا توسعه طرح در
 و است مشخص  كامال قديمي و اصلي سازه با بنا در شده برده كار

  و است دارا را خودش زمان نشانه هاي بنا مرمت اينكه بر عالوه
 مجدد استفاده امكان نداده، قرار الشعاع تحت را اوليه سازه اصالت

.است كرده فراهم نيز را آن از



موزه داخلي فضاهاي



 معماران سايت در شده ارايه گزارش هاي ترجمه ي حاضر متن
  .است پروژه اين طراح

www.nietosobejano.com


