
International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 1 

راهکار ترجیحی طراحی بناهای میان افزا در بافت تاریخی از دیدگاه 

 شهروندان

 
 2ال الدین سهیلیمج، *1سادات نائینیلشکوفه ا

 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه ازاد اسالمی، واحد قزوین، دانشکده معماری و شهرسازی، قزوین، ایران -1
E-mail: sh.naeeni@yahoo.com 

  ر دانشگاه ازاد اسالمی، واحد قزوین، دانشکده معماری وشهرسازی، قزوین، ایراناستادیا -2

E-mail:j_soheili@yahoo.com  

 

 

 

 

  چکیده
 

ن جهت که ساختارهایی جدید در درون ده است چرا که اینگونه بناها از آطراحی بناهای میان افزا مسئله ای بسیار پیچی

یخی را که در ها باید زمینه ی تاربیان کنند ولی در عین حال طرح آن ر را القا وبافت تاریخی هستند باید روح زمان حاض

ن قرار گرفته اند مورد توجه قرار دهد، بهرام قدیری در کتاب خود )ساختارهای جدید در محیط های تاریخی( متن آ

، دسته بندی می کند. هدف از روشهایی را که معموال معماران برای ساخت و ساز در بافت های تاریخی اتخاذ می نمایند

 این پژوهش که در یکی از سایت های تاریخی شهر قزوین صورت گرفته است، شناسایی آن روش از طراحی بناهای 

میان افزا در بافت های تاریخی می باشد که از دیدگاه شهروندان و ساکنان این مناطق بیشتر ترجیح داده می شود و 

مک میکند. روش به کار گرفته شده در این پژوهش پیمایشی است و اطالعات به دو طریق بیشتر به تداوم بافت تاریخی ک

از شهروندان و نفر  121مطالعات اسنادی و میدانی )پرسشنامه( جمع اوری شده است. جامعه آماری این تحقیق را 

شهروندان راهکار غیر قابل ساکنان بافت تاریخی مورد مطالعه تشکیل می دهد و نتایج به دست آمده نشان می دهد که 

 رویت )زیرزمین سازی( را به عنوان استراتژی ترجیحی طراحی بناهای میان افزا در بافت تاریخی بر می گزینند.

 

  بهرام قدیری، ترجیح شهروندان، بافت تاریخی، میان افزا بناهای كلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1

شوند اما فرسودگی و تخریب ای شناخته میاجتماعی هر جامعههای تاریخی شهرها به عنوان میراث فرهنگی و هسته

های درون بافتی و طراحی های تاریخی نیاز به توسعهناشی از گذر زمان و حذف تدریجی و یا تغییر عملکرد برخی بناها در بافت

ای شتابزده صورت ه و به گونهها در صورتی که ناموزون، بدون توجه به زمینسازد، این توسعهبناهای میان افزا را مطرح می

  [.1شود]گی و مخدوش شدن بافت قدیم میپذیرد، منجر به ناهماهن

 های سریع جنگ جهانی دوم و آثار زیانبار آن به تدریج این گرایش ظاهر شد که بناهای جدید باید به پس از بازسازی

)زمانی که ایکوموس بنیان یافت(  1591قع از سال نحوی ساخته شود که نیم نگاهی هم به معماری گذشته داشته باشد، دروا

های تاریخی المللی است که حفاظت از بافتایکوموس یک سازمان بین مناطق تاریخی شهرها مورد توجه ویژه قرار گرفت.

                                                 
عنوان )بازیابی فضای گمشده در بافت قدیم قزوین با رویکرد زمینه گرایی مقاله برگرفته ازپایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول با این  *

 شد.در قالب طراحی مجموعه چندعملکردی فرهنگی، تجاری( در دانشگاه آزاد اسالمی قزوین می با
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یه اروپا با المللی دیگری مانند یونسکو، ایکروم و اتحادهای بینشهرها را بر عهده دارد. به دنبال اقدامات ایکوموس، سازمان

  [.2]ها رهنمودهایی در این زمینه ارائه دادندبرگزاری سمینارها و کنگره

به شکل  1551در شهر رم اجالس مشترکی توسط ایکروم و ایکموس برگزار و نتایج حاصله در سال  1591در سال 

ب راهنمای مدیریت برای های میراث فرهنگی منتشر شد. ایکروم در قسمتی از بخش نهم کتاوطهحرهنمودهایی برای م

های میراث فرهنگی نتیجه حدود ده سال همکاری متخصصان حفاظتی و مدیران میراث جهانی کشورهای مختلف محوطه

 جهان را در معرض استفاده همگان قرار داده است.

خی مطرح و های تاریهای جدید در زمینهدر این کتاب نخسین بار واژه )بناهای میان افزا( به منظور حضور سازه

  [.1]های آن بر شمرده شدویژگی

در  های توسعه شهریی میان افزا یا توسعه از درون در حقیقت نوعی از توسعه است که بر خالف سایر سیاستتوسعه

ی درونی به جای گسترش در توسعه پذیرد.بستر شهر موجود و با حضور ساکنان و شهروندان و واحدهای همسایگی صورت می

  [.4]گیردو بهسازی و نوسازی قرار می های تاریخی و بعضاً ناکارآمد شهری مورد احیاءهای قدیمی و هستهها، بافتافقی شهر

های تاریخی مطرح و به کار گرفته شده است، بهرام تاکنون راهکارهای زیادی برای طراحی بناهای میان افزا در زمینه

 پردازد.بندی این راهکارها میبه دسته« ی تاریخیهاساختارهای جدید در محیط»قدیری در کتاب خود 

که بنایی متعلق به دوره ( 1تی در مجاورت بقعه امامزاده حسین)تصویراین تحقیق در بافت تاریخی قزوین و در سای

ا از پذیرد. هدف ما در این پژوهش شناسایی راهکار ترجیحی برای طراحی بناهای میان افزباشد صورت میصفویه و قاجار می

توان این طور فرض کرد که راهکار غیر قابل رؤیت )زیرزمین باشد و میدیدگاه شهروندان و ساکنان این بافت تاریخی می

 سازی( به عنوان راهکار ترجیحی از جانب شهروندان انتخاب شود.

 

 پیشینه تحقیق -2

الدین توان به مقاالت حساممی از جمله مطالعات جدیدی که در مورد ساختارهای میان افزار صورت گرفته است

های افزا در بافتهای موفق میانهایش به نام طراحیمالزی اشاره کرد. او در یکی از مقاله UTMستوده و همکاران در دانشگاه 

 [.9پردازد]مصالح، تزئینات و ... می تاریخی به بررسی پارامترهای تأثیرگذار نظیر شکل،

های تاریخی شهری از دیدگاه ساکنان، راهکارهای طراحی زیابی تناسب طراحی در بافتی دیگری به نام ارو در مقاله

 .[1دهد]ساکنان مورد ارزیابی قرار میمطرح شده توسط استیون سمز را از دیدگاه 

ی فضاهای بدون توان به کار مجتبی رفیعیان و همکاران به نام سنجش ظرفیت توسعهاز جمله کارهای داخلی می

 افزا در یکی ازسنجی توسعه میاندر مرکز شهر قزوین اشاره کرد، که یک پژوهش در حیطه شهرسازی است و به امکاناستفاده 

 [. 4پردازد]های شهر قزوین میخیابان

در مقاله ی تاثیرات ساختارهای میان افزا بر تحریک نوسازی در بافت های فرسوده نویسنده ساختارهای میان افزا را 

  [.7]رک توسعه معرفی می کندعامل اصلی مح

توان به مقاله رهنمودهای کارهایی نیز در حیطه مرمت و در رابطه با بناهای میان افزا صورت گرفته است که می

های های نوین در بافتافزا واسطه حضور سازهو مقاله بناهای میان [1ی تاریخی]اختارهای جدید در زمینهطراحی برای س

 . [9]تاریخی اشاره کرد

 

 روش تحقیق: -3

این پژوهش به صورت پیمایشی انجام خواهد شد و با معیار قرار دادن طبقه بندی قدیری به بررسی راهکار 

 ترجیحی برای طراحی بناهای میان افزا از دیدگاه شهروندان و ساکنان بافت تاریخی خواهد پرداخت.
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ده از راهکارهای طراحی مطرح شده در کتاب طرح که با استفا 1شود به بدین صورت که از مردم خواسته می

البته با در نظر گرفتن بقعه امامزاده حسین  (2ایجاد شده است؛ امتیاز دهند)تصویر« های تاریخیساختارهای جدید در زمینه»

د، ی )خیلی کم، کم، متوسط، زیاگویهشود و شامل پنجی طراحی. پرسشنامه در مقیاس لیکرت طراحی میبه عنوان زمینه

شوند حاصل جمع عددی این گذاری میارزش 9تا  1ها از نظر عدد به ترتیب از باشد. سپس هر یک از گویهخیلی زیاد( می

توان دهد که بیانگر گرایش پاسخ دهندگان است. از مقایسه این نمرات با یکدیگر میها نمره را در این مقیاس به دست میارزش

    فت تاریخی را برای طراحی بناهای میان افزا شناسایی کرد.راهکار ترجیحی مردم و ساکنان با

 

 مبانی نظری -4

-ها و تکنیکای از انواع روشهای تاریخی با طیف گستردهدر پاسخ به نحوه ساخت و ساز بناهایی میان افزا در بافت

برداری محض طیف نسبتاً و نمونه تفاوتی مدرنیسم نسبت به زمینه تاریخی گرفته تا تقلیدهای متنوع روبرو هستیم. از بی

 توان جستجو کرد.وسیعی را می

 انواع این روشها عبارتند از:

های دردناک برخورد درجه صفر: ایجاد ساختاری که فاقد هماهنگی با ساختارهای اطرافش است، یکی از روش -1

 توجهی مطلق نسبت به زمینه است.با بافت تاریخی و بی

شود، متضمن این مفهوم است که ساختارهای با همه مفاهیم متنوعی که از آن مستفیذ میتلفیق: واژه تلفیق  -2

اند، استقرار یابند. شیوه تلفیق در واقع ای تلفیقی در یک مجله قدیمی یا مکانی که در آن احداث شدهجدید باید مثل قطعه

 الگوبرداری از روی ساختمان قدیمی است.

های اطراف خود ای مستقل و متمایز با ساختمانتضاد و تباین: ساختاری که به وضوح و به عهده همچون قطعه -1

تواند در نما، حجم و یا طراحی فضای داخلی به کار گرفته شود. تفاوت این روش با روش درجه صفر در آن است به تضاد می

 شود.ان هدف مشخصی از بافت اطراف جدا میاست که بنای متضاد و متباین به طور عمد و برای بی

تمسخر آمیز و ناپایدار: گروهی معتقدند بناهای مربوط به گذشته اصیل و پایدارند اما هنگامی که به یک ساخت  -4

توان با احداث ساختارهایی که به صورت عمدی مضحک و ناپایدار بودن خود را به و ساز جدید در بافت قدیمی نیاز باشد، می

کند، رفع نیاز کرد. این شیوه آن قدر وضعیت مضحک و ناپایداری دارد که دیگر نگرانی از هماهنگی، تطابق و ننده القا میببی

 رود.احترام به وضعیت ساختارهای قدیمی از بین می

-ویژگیهای تشابه و در عین حال با حفظ برخی از قیاس یا تشابه: در این شیوه طراح با تاکید بر برخی از جنبه -9

کند که بنا هم ردپایی از گذشته دارد و هم نمادهایی از حال. اساساً در خلق های ساختارهای جدید، بنایی را خلق می

با ساختارهای قدیمی وجود دارد. همین « همخوانی»و در عین حال « افتراق»ساختارهای جدید به شیوه قیاس، تمایل به 

تواند جزئیات معماری و یا برعکس سازد. عناصر تفکیک کننده هم میجدا می «تلفیق»خصلت است که این شیوه را از روش 

 ها باشد.فرم کلی ساختمان

شود و های تاریخی داده میغیرقابل رویت )زیرزمین سازی(: در این شیوه اصالت به بناهای موجود در محیط -1

کوشد تا نیاز به ساختارهای الزم ند. زیرزمین سازی میطراحان سعی دارند، ساختار جدید را به نحوی از دید ناظران مخفی کن

 تر از صفر صفر بناهای تاریخی تأمین کند. را در سطوح زیرزمین یا کمی پایین
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 : بقعه امامزاده حسین، قزوین1تصویر                                                              

 
 تضاد و تباین                                        تلفیقدرجه صفر                                                                 

 
 غیرقابل رویت )زیرزمین سازی(                          قیاس یا تشابه                             تمسخرآمیز و ناپایدار               

                            

 : ساختارهای میان افزای طراحی شده براساس طبقه بندی بهرام قدیری2تصویر                                  

 

 یافته ها -5
بیانگر تعداد پاسخ دهندگان، سن و  1پاسخ دهنده در این پژوهش شرکت داشتند، جدول شماره  121در مجموع 

 سطح تحصیالت انان می باشد. 

 

 سن و تحصیالت انان : تعداد پاسخ دهندگان،1جدول 
 

تعداد پاسخ 

 دهندگان
 

120       

  سن

02-51  01-05  51-02  52-55  

5 50 52 0 

37-42 43-48 49-54 55-60 

          55             7             4            4   

 تحصیالت

 سیکل     دیپلم      کاردانی      کارشناسی     کارشناسی ارشد      

02         52         54            54               52 
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 راهکار ترجیحی طراحی بناهای میان افزا از دیدگاه شهروندان 1-5

ن ارجح ترین همان طور که پیش بینی شده بود شهروندان راهکار غیر قابل رویت )زیرزمین سازی( را به عنوا

راهکار تلفیق بعد از راهکار (. 2)جدول و بیشترین امتیاز را به این راهکار دادندمیان افزا انتخاب کردند راهکار طراحی بناهای 

غیر قابل رویت در جایگاه دوم قرار گرفت و رویکرد درجه صفر با اختالف امتیاز زیاد به عنوان نامطلوب ترین راهکار طراحی در 

 (.1)نمودار بافت تاریخی شناخته شد

 

 راهکار طراحی بناهای میان افزا 6ه هر یک از میزان گرایش شهروندان ب : 2جدول

راهکارهای 

طراحی بناهای 

 میان افزا

 غیرقابل رویت    قیاس یا تشابه            تباین         تمسخر امیز و ناپایدار     تضاد و   درجه صفر        تلفیق        

 
 505            597               091                      050                        055                      424 
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درجه صفر تلفیق تضاد و  

تباین

تمسخرامیز 

و ناپایدار

یا   قیاس 

تشابه

غیرقابل  

رویت

 
 : راهکار ترجیحی طراحی بناهای میان افزا از دیدگاه شهروندان 1نمودار

 

 نتیجه گیری -6
اه شهروندان رشد و توسعه در بافت تاریخی  لزوم حساسیت طراحان و معماران را می طلبد و در این میان دیدگ

 نسبت به چگونگی ایجاد ساختارهای میان افزا در بافت تاریخی باید مورد توجه ویژه طراحان قرار گیرد.

توسعه میان افزا یا توسعه از درون به جای گسترش افقی شهرها، هسته های قدیمی و ناکارآمد شهری و قطعاتی که 

ده اند را مورد احیا و بازسازی قرار می دهد نگرش های مختلفی نسبت به در طی دوران توسعه شهر، از فرآیند توسعه به دور مان

رویکرد اصلی آن براساس طبقه بندی بهرام قدیری، درجه صفر، تلفیق،  1طرح و احداث بناهای میان افزا شکل گرفته است که 

می باشد. در این پژوهش که به بررسی  تضاد و تباین، تمسخرآمیز و ناپایدار، قیاس و تشابه و غیر قابل رویت ) زیرزمین سازی(

نان بافت تاریخی می پردازد، پاسخ راهکار ترجیحی طراحی بناهای میان افزا در بافت تاریخی از دیدگاه شهروندان و ساک

 دهندگان راهکار غیرقابل رویت ) زیرزمین سازی( را به عنوان ارجح ترین راهکار طراحی میان افزاها انتخاب کردند و بیشترین

امتیاز را به این راهکار دادند. راهکار تلفیق بعد از راهکار غیرقابل رویت در جایگاه دوم قرار گرفت و رویکرد درجه صفر با 

 کمترین امتیاز در جایگاه آخر قرار گرفت. 

راهکار  این نتایج بیانگر این مسئله است که شهروندان خواستار کمترین تاثیر و تغییر در بافت تاریخی هستند چرا که

غیرقابل رویت )زیرزمین سازی( کمترین تاثیر را از لحاظ بصری بر روی بافت تاریخی می گذارد و راهکار تلفیق با الگو برداری 

 از بناهای تاریخی موجود کمترین  تغییرات را در زمینه تاریخی ایجاد می کند . 
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صفر به عنوان نامطلوب ترین راهکار طراحی میان افزا ها همچنین باید خاطرنشان کرد که برخورد شهروندان با رویکرد درجه 

 حاکی از هوشیاری و حساسیت انان نسبت به حفظ تداوم بافت تاریخی می باشد.

 

 مراجع

.1931، 1، ش ترک زبان، شقایق؛ محمدمرادی، اصغر. ظوابط طراحی معماری در بافت های تاریخی، نشریه شهر و معماری بومی[ 1]  

 .1931، ، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگیختارهای جدید در محیط های تاریخیسام. [ قدیری، بهرا2]

 ی معمار -، نشریه هنرهای زیباساختارهای جدید در زمینه تاریخی رهنمودهای طراحی برای، شاه تیموری، یلدا؛ مظاهریان، حامد[ 9]

 .1931، 4، ش 11شهرسازی، دوره

کید بر سنجش ظرفیت توسعه ی فضاهای بدون استفاده در مرکز شهر قزوین با تأرام، مرضیه، جتبی؛ براتی، ناصر و ام رفیعیان، [ 4]

 .1933، 1، نامه معماری و شهرسازی، دو فصلنامه دانشگاه هنر، ش رویکرد توسعه ی میان افزا
[5] Sotoude, H., Wan Abdulah, Wan Mond Zakri. Affected variables on successful in fill design in urban 

Historic Context,  Arts and design studies, 3, 2012. 

[6] Sotoude, H., Wan Abdulah, Wan MohdZakri. Evaluation of fitness of design in urban historical context: 

From the perspective of residents, Frontiers of Architectural Research, 2, 2013. 

 ، منظر،رسودهتاثیرات ساختارهای میان افزا بر تحریک توسعه در بافت های فخادمی، مسعود؛ علی پور، روجا. [ 1]

 .1931، 14ش  

و 21، دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه، ین در بافت قدیمیبناهای میان افزا واسطه حضور سازه های نوفرح زا، نریمان. [ 3] 

 .1931، نرهای زیبا دانشگاه تهران، ایراناریبهشت ماه، پردیس ه 22

 

 

 

 

 

 

 


