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چکیده
در  باید  دلیل  همین  به  است؛  بین رشته ای  رویکردی  تاریخی،  بافت  در  میان افزا  معماری  مسئله:  بیان 
چارچوبی که حاصل تعامل میان معماری، شهرسازی و مرمت است، مورد بررسی قرار گیرد. عدم توجه به 
این تعامل آسیب های جبران ناپذیری را به ارزش های بافت هایی تاریخی چون بازار تبریز وارد کرده است و 

مانعی برای تحقق انتظارات از معماری های میان افزا به آن می شود.
هدف: هدف این پژوهش، تبیین معماری میان افزا در بافت تاریخی در چارچوبی تعاملی میاِن حوزه های 
شهرسازی، معماری و مرمت است تا منجر به بررسی چیستی آن و تدوین الگوی طراحی و ارزیابی در قالب 
دیدگاه میان رشته ای شود. در ادامه نیز مبتنی بر این الگو، مجموعۀ مشروطه واقع در بازار تاریخی تبریز 

مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
روش تحقیق: روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی از جنبۀ کاربردی است؛ بنابراین در این تحقیق، با مطالعۀ 
نظریات مرتبط با مقولۀ معماری میان افزا در بافت شهری-تاریخی، الگویی که روابط بین رشته ای را تبیین 

می کند، ارائه شده و مبنای موردپژوهشی قرار گرفته است.
شهرسازی،  حوزۀ  در  میان رشته ای  نگرش  در  میان افزا  معماری  می دهد  نشان  بررسی ها  نتیجه گیری: 
معیارهای مطرح در توسعۀ هوشمند، پایدار و نوشهرگرایی، در حوزۀ مرمت، اهداف معین در مرمت شهری 
قرار  مدنظر  را  اعتدال گرایانه  و  معاصرساز  محافظه کارانه،  معماری، طراحی  در حوزۀ  و  معماری،  مرمت  و 
می دهد. نگرش میان رشته ای باعث تبیین معماری میان افزا در قالب الگویی رفت و برگشتی بین حوزه های 
مؤثر می شود. بررسی میان افزایی مجموعۀ تجاری مشروطه  در بازار تاریخی تبریز نشان می دهد که این بنای 
میان افزا، از منظر حفاظت، رویکرد مرمت شهری، از منظر شهرسازی، رویکرد توسعۀ پایدار و نوشهرگرایی و 
از منظر معماری، رویکرد معاصرسازی دارد. تحلیل بر مبنای جدول سوات )SWOT( نیز نشان می دهد که 
افزودن این ساختار جدید در کنار نقاط قوت و پتانسیل ها، موجب ایجاد نقاط ضعف و تهدیدهایی نیز شده  

است که باید براساس راهبرد های قوت-تهدید، قوت-فرصت و ضعف-فرصت رفع شوند.
واژگان کلیدی: میان افزایی، بافت تاریخی، معماری، حفاظت، شهرسازی، بازار مشروطه، تبریز.
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مینو قره بگلو و همکاران.

نشریه علمی پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر 

مقـدمه و بیان مسئله
موضوع  تاریخی  محیط  یک  در  معاصر  ساختارهای  افزودن 
جدیدی نیست، ولی پیشنهاد آن به عنوان روشی برای توسعۀ 
کارآمد شهری، در قرن 20 م. مطرح و در آن بر الزام استفادۀ 
حداکثری از امکانات موجود داخل بافت شهری تأکید  شد. 
تخصص های  می طلبد.  بیشتری  حساسیت  طراحی  این 
مفهومی  قالب  در  را  آن  تعریف  الزام  آن،  برای  نیاز  مورد 
این  ماهیت  بین رشته ای بودِن  می کند.  مطرح  بین رشته ای 
موضوع تأثیر مهمی بر رویکرد و رهنمودهای طراحی دارد. 
اصول  و  چارچوب  در  را  مقوله  این  رشته،  هر  که  آنجا  از 
محیط های  در  میان افزایی  نوع  این  و  می کند  مطالعه  خود 
تاریخی و باارزش رخ می دهد، آسیب های برخاسته از اتخاذ 
رویکردی تک بعدی در سطوحی وسیع تر از سه گرایش دیده 
می شود که موجب آسیب دیدن ماهیت کالبدی و غیرکالبدی 
بافت تاریخی می شود. بر این اساس مسئلۀ پژوهش، تبیین 
حوزه های  به  توجه  با  تاریخی  بافت  در  میان افزایی  ابعاد 
تحقیق  اصلی  هدف  است.  معماری  و  مرمت  شهرسازی، 
پیشنهادی  راهکارهای  براساس  که  است  الگویی  یافتن  نیز 
برای  مبنایی  بتواند  مرمت  و  معماری  حوزۀ شهرسازی،  در 
ارزیابی میان افزایی  مجموعۀ تجاری مشروطه در جوار بازار 
سبب  به  مجموعه  این  ارزیابِی  چراکه  باشد؛  تبریز  تاریخی 
قرارگیری در بافتی باارزش در سطح ملی و جهانی، اهمیتی 
صدچندان دارد. الزم به ذکر است این الگو به سبب انطباق 
با اهداف هر رشته موجب ارتقای کیفیت پروژه های میان افزا 
تا  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  نیز  ارزیابی ها  در  و  می شود 
دستاوردهای مثبت و منفی هر پروژه و مسیر بهبود آن را 
نشان دهد. همچنین این الگو می تواند در مسیر برنامه دهی 

و طراحی نیز مدنظر قرار گیرد. 

روش تحقیق
از  توصیفی-تحلیلی  نوع  از  حاضر  نوشتار  تحقیق  روش 
شناخت  برای  را  پژوهشگر  روش  این  است.  کاربردی  جنبۀ 
صحیح تصمیمات  اخذ  راستای  در  موجود  شرایط   بهتر 
تصویرسازی  و   )82-81  ،1394 حجازی،  و  بازرگان  )سرمد، 
آنچه وجود دارد و تشریح و تبیین دالیل و چرایی مسئله یاری 
می کند. بنابراین با مطالعۀ ادبیات و پیشینۀ موضوع، نظریات 
تا  می شوند  تجمیع  و  گردآوری  مسئله  چارچوب  در  مطرح 
براساس آن بتوان الگویی میان رشته ای برای معماری میان افزا 
در بافت تاریخی تدوین کرد. این الگو عالوه بر تشریح روابط 
بین رشته ای، مبنایی برای  توصیف و تحلیل  در پروسۀ طراحی 
و ارزیابی ابنیۀ میان افزا نیز به شمار می رود. در این پژوهش، 
بنای میان افزای مشروطه در بازار تاریخی تبریز به عنوان نمونۀ 
موردی، بررسی می شود. داده های حاصل از تحلیل کیفی این 

مجموعه بر مبنای الگوی پیشنهادی و جدول سوات، وضعیت 
موجود را استخراج می کند و مبنایی جهت تدوین استراتژی هایی 

در راستای ارتقای کیفیت مجموعه ارائه می دهد. 

معماری میان افزا در بافت تاریخی
معماری میان افزا1 را باید حاصل نگرش توسعۀ درون زای شهری 
دانست که با هدف ارائۀ راه حل برای مشکالت برخاسته از رشد 
میان افزای  توسعۀ  شد.  پیشنهاد  شهرها  بی رویۀ  و  پراکنده 
شهری2 در 1976 م. در کنفرانس هبیتات دوم3، مطرح و در 
1979م. توسط انجمن امالک و مستغالت آمریکا رسماً تعریف 
شد )پورموسوی، ناصر مستوفی و شکوهی بیدهندی،  1393، 
11(. این نوع از توسعه  با استفاده از قطعات خالی زمین در 
بافت شهری و زمین حاصل از تخریب ساختمان های موجود، 
از  ممانعت  هدف  با  ندارند،  قبولی  قابل  بهره وری  امروزه  که 
اطراف  زراعی  زمین های  و  باز  فضاهای  سمت  به  شهر  رشد 
تعریف  این   .)CABE, 2005, 258-259( شده  است  ارائه 
بر  تأکید  از  آن  ولی محدودۀ  غنی شد،  م.  قرن 20  اواخر  تا 
نرفت فراتر  شهری  بافت  باززنده سازی  و  تراکم   افزایش 

 .)Farris, 2001; Haughey, 2001; Robinson & Cole, 2002)
میان افزایی داخل فضای قابل استفادۀ بافت شهری، بافت های 
استفاده مطرح  قابل  از محیط های  یکی  به عنوان  را  تاریخی 
می کند. این بافت که به دلیل جنبه های کالبدی و غیرکالبدی 
نیازمند حساسیت بیشتر است.  آن اهمیتی دو چندان دارد، 
با  بنابراین بیشتر در حوزۀ حفاظت-مرمت مورد توجه است. 
این وجود آنچه در این حوزه اهمیت دارد، ارائۀ ساختاری جدید 
 است که با توجه به واژگان معماری قرن 21 م. شکل گرفته

(Worthington, 1998, 179( و منطبق بر الگوی نوین فعالیت 
و تکنولوژی های در حال توسعه  باشد و موقعیت هایی را برای 
فراهم  کند  آیندگان  توسط  موجود  بافت  در  شهر  توسعۀ 
)ترک زبان و محمدمرادی، 1390(. بنابراین، ساختارهای جدید 
از منظر سبک، فرم و توده، سازه و شیوۀ ساخت، کاربری و روابط 
Warren, Wor-)  فضایی، مصالح، جزئیات، مقیاس و تناسبات
thington & Taylor, 1998, 10-16؛ ترک زبان و محمدمرادی، 
1390؛ شاه تیموری و مظاهریان، 1391( باید با معماری معاصر 
هم خوان باشند و حداکثر ارتباط و پیوستگی با بافت مجاور را 
 Worthington,) کنند  تأمین  آن  به  بصری  آسیب  با حداقل 
179 ,1998(. اکثر مطالعات مرتبط راهکارهایی را ارائه داده اند 
که معمار، با اهداف حفاظتی و بعضاً معماری، باید آنها را در 
طراحی بنای میان افزا مدنظر قرار دهد. پژوهش حاضر در ادامۀ 
این مطالعات انجام می شود و با این تفاوت که این پژوهش با 
نگرشی بین رشته ای به معماری میان افزا می نگرد. این کار در 
و  ماهیت  تبیین  به  منجر  کل نگر  رویکردی  به کمک  نهایت 

الگوی طراحی-ارزیابی این معماری می شود. 
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رویکردهای مختلف در نگرش میان افزایی در بافت 
تاریخی

از آنجا که افزودن ساختارهای جدید بر ویژگی های کالبدی و 
غیرکالبدی زمینه، به ویژه در بافت تاریخی اثرگذار است، الزام 
نهایی  کیفیت  تضمین  برای  مطالعاتی  حوزۀ  چندین  وجود 
طرح از ابعاد مختلف وجود دارد. از جمله حوزه های مطالعاتی 
که  معنا  بدین  است؛  معماری  و  مرمت  شهرسازی،  مذکور، 
راهکار  و  است  شهری  بافت  چیز،  هر  از  قبل  تاریخی  بافت 
به عالوه،  باشد.  ناظر  جدید  ساختارهای  بر  باید  شهرسازی 
ساختارهای جدید را نیز باید در قالب گونه ای توسعۀ شهری 
بافت و  از جانب دیگر  دانست که ریشه در شهرسازی دارد. 
بررسی شود. همچنین  باید در حوزۀ حفاظت  تاریخی  بنای 

طراحی هر ساختار جدید در تخصص معمار است.

حوزۀ مطالعاتی شهرسازی
مسائل و معضالت کالبدی، زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی و روان شناسانۀ حاصل از آشوب های معماری و شهر به 
تبع انقالب صنعتی )قرن هجدهم میالدی( و مدرنیسم )اواخر 
قرن نوزده و اوایل قرن بیستم میالدی( ارائۀ راهکارهایی جهت 
رفع این معضالت را الزامی کرده  بود. توسعۀ میان افزا3 یکی از 
بعد  که  همکاران، 1393(  و  )پورموسوی  است  راهکارها  این 
از 1979 م. مجدداً بازتعریف شد. این تعاریف بر کلیدواژگان 

معینی تکیه داشتند که در جدول 1 ارائه شده  است. 
در این تعاریف، موقعیت اشاره به میان افزایی در محدوده هایی 
می کند که از توسعه به دور مانده اند؛ مانند زمین هایی خالی از 
هر ساختمان به علت تخریب ساختمان یا بخشی از آن و یا 
زمین هایی که در جریان توسعه و بعد از آن دارای کاربری های 

نظریه پرداز/ 
مؤلفۀ تأکیدیتعریف توسعۀ میان افزاسالسازمان

RERC41982.موقعیت قرارگیریمیان افزایی، توسعه در قطعاتی که طی دوران توسعۀ پیوستۀ شهر از فرایند توسعه به دور افتاده اند

اسچولتز و 
میان افزایی، توسعۀ مسکونی یا غیرمسکونی در مکان های خالی و پراکنده  در جریان توسعه یافتگِی مناطق 1984کاسن

شهرداری هاست. 
موقعیت قرارگیری، 

عملکردی

میان افزایی، شکلی از توسعۀ شهری است که بر روی زمین های متروکه، رهاشده و بدون استفادۀ داخل 1990فالکونر و فرانک
موقعیت قرارگیریبافت موجود شهرها شکل می گیرد.

میان افزایی، توسعۀ ساخت وساز مسکن و روند توسعۀ مناطق باز در یک منطقۀ مشخص شده، قبل از توسعه 1996روسنر و روسنر
در خارج از منطقۀ موجود است.

موقعیت قرارگیری،
عملکردی

انستیتو و کنگره 
شهرسازی 

جدید
میان افزایی، بازسازی خالقانۀ زمین های خالی و کم مصرف در شهرها و حومه های آنهاست که اغلب شامل 2001

توسعۀ مجدد ساختمان ها و سایت ها و بازسازی ساختمان های تاریخی برای استفاده های جدید است.
موقعیت قرارگیری،
عملکردی، کالبدی

2002وییلر
میان افزایی اشاره به ساخت مسکن جدید، محل کار، مغازه ها و سایر امکانات، داخل مناطق شهری یا حومۀ 
موجود دارد. انواع این توسعه شامل ساخت روی زمین های خالی، استفادۀ مجدد از سایت های استفاده نشده 
از قبیل مکان های پارکینگ و سایت های صنعتی قدیمی و توان بخشی یا گسترش ساختمان های موجود 

است.

موقعیت قرارگیری،
عملکردی، کالبدی

موقعیت قرارگیریمیان افزایی در انفصال های کوچک در زمین های خالی که در مناطق توسعه یافته قرار دارند، رخ می دهد.2002اویژن اوله5

به 2004داویس میان افزایی، توسعه ای است که در سایت های خالی در مناطق شهری و توسعۀ مجدد مناطق مجاور 
موقعیت قرارگیریشهرها رخ می دهدکه در آن، همۀ خدمات و امکانات برای افزودن ساختار جدید کافی به نظر می رسد. 

موسکوویتز و 
میان افزایی، گونه ای از توسعۀ کاربری مسکونی یا سایر کاربری ها در محدوده های پراکنده و خالی در مناطق 2004لیندبلوم

ساخته شدۀ شهری است.
موقعیت قرارگیری،

عملکردی

مک کانل و 
تراکم و فرم 2010وایلی بر  قابل توجهی  تأثیر  نامنظم شهری است و  برابر مسائل پراکندگی  میان افزایی پاسخی در 

-شهری دارد.

توسعه های 2012لهمان برای  و کم مصرف  فرسوده  و جایگزینی سایت ها و ساختمان های  استفادۀ مجدد  میان افزایی، 
موقعیت قرارگیریجدید و بهتر است.

میان افزایی، ساده ترین نوع توسعه یا بازتوسعۀ زمین هایی است که رها شده و خالی مانده اند و یا در جریان 2016گلوسری
موقعیت قرارگیریتوسعۀ مداوم شهرها کم مصرف بوده اند.

.McConnell & Wiley, 2010; Lehmann, 2012; Listokinet al., 2006 جدول1. تعاریف توسعۀ میان افزا. مأخذ: نگارندگان برگرفته از
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نامناسب هستند. مؤلفۀ عملکردی نیز به کاربری های مسکونی 
ساختمان های  از  مجدد  استفادۀ  و  بازسازی  غیرمسکونی،  یا 
در  شهر  توسعۀ  شرط  به  تاریخی  ابنیۀ  حتی  و  کم مصرف 
 .)Listokin et al, 2006, 13) زمین های خالی توجه می کند
توسعۀ  در  پیشنهادی  راهکارهای  از  یکی  توسعه  از  نوع  این 
ارائه می دهد  درون زا6 است )شریفیان، 1389( و راهکارهایی 
که با بهره گیری از شرایط و ظرفیت های درونی، مانع توسعۀ 
پراکندۀ شهر به اطراف شود. جنبش های نوشهرگرایی، توسعۀ 
پایدار و توسعۀ هوشمند نیز، هر یک با تأکید بر بخشی از اصول 

توسعۀ درون زا بر توسعۀ میان افزا تأکید دارند.
با توجه به معضالت  جنبش نوشهرگرایی در دهۀ 1980 م. 
مطرح  اقتصادی  مشکالت  و  اجتماعی  تنش های  ترافیکی، 
سرمایه گذاری  محیطی،  منابع  از  محافظت  »برای  ابزاری  و 
)همان، 47-48(.  اجتماعی« شمرده شد  پیکرۀ  و  اقتصادی 
توسعۀ پایدار نیز در سال 1989 م. جهت ارائۀ راه حل برای 
مشکالت محیطی و شهری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، 
محیطی و زیست محیطی مطرح شد )میرمقتدایی، رفیعیان و 

سنگی، 1389(. رشد هوشمند شهری در 1997 م.، با هدف 
اصالح پراکندگی شهری مطرح شد و تداوم نوشهرگرایی در 
مبنا  را  بستر  فضایی-مکانی  کالبدی،  ابعاد  و  خرد  مقیاس 
قرار داد )همان(. آمیختگی توسعۀ میان افزا با توسعۀ پایدار، 
هوشمند و نوشهرگرایی زیرمجموعۀ توسعۀ درون زا عالوه بر 
میان افزایی  که  شد  موجب  میان افزا،  توسعۀ  اصول  تکمیل 
و  فرهنگی  زیست محیطی،  مفاهیم  به  اقتصادی،  مبنایی  از 

اجتماعی نیز توجه کند )جدول2(.

حوزۀ مطالعاتی حفاظت-مرمت
مطالعات  با  ارتباط  در  باید  تاریخی  بافت  در  میان افزایی 
حفاظت-مرمت نیز بررسی شود. این الزام برخاسته از پیامدهای 
میان افزایی به عنوان یکی از راه های مداخله در بافت تاریخی 
است. برای دستیابی به نگرشی جامع از رویکرد این حوزه، هر 

دو گروه نظریه پردازان و منشورها بررسی می شوند.
نظریه پردازان	 

اوژن ویوله لودک )1879-1814 م.( جزو اولین نظریه پردازانی 
 جدول2. رویکرد شهرسازی به معماری میان افزایی در نظریه های مرتبط. مأخذ: نگارندگان.

 

 منبع  اصول و رویکردهای مرتبط تاریخ نظریه

و  میرمقتدای توسعه یهاطرحدر سطح شهر و اطراف آن برای  موجود امکاناتاستفاده از  1980 زادرون ۀتوسع
 ،1389دیگران

 1989 پایدار ۀتوسع

های سبز و کشاورزی، تراکم شهری، ممانعت از پراکندگی، حل معضالت حفاظت از زمین
ترافیکی، اختالط کاربری، خودبسندگی شهر، توجه به نیازهای انسانی، ایجاد ارتباط و اتصال 

ونقل پیاده و دوچرخه، افزایش فرصت انتخاب، کاهش آلودگی، ایجاد شهری، اولویت حمل
 یز.فضای باز شهری و تما

قربانی، نوشاد، 
حیدری،  ،1387

1392. 

 1997 هوشمند ۀتوسع
نقل شهری و وخدمات عمومی، بهبود حمل ۀفشرده و درون بافت، اختالط کاربری و ارائ ۀتوسع

مردمی، افزایش فرصت انتخاب، ایجاد حس مکان، ایجاد فضای باز  ارتباطات، افزایش مشارکت
 طبیعی، ایجاد تمایز و تفکر مقتصدانه.شهری و مزارع، توجه به زیبایی 

، ، شمسرحمانی
زنگنه، 1393

زاده، شهرکی، همتی
1394. 

 1980 نوشهرگرایی
حوری، ایجاد اتصال ونقل هوشمند، افزایش تراکم، اختالط کاربری، پیادهایجاد امکان حمل

پایداری و ارتقای شهری، معماری و شهرسازی باکیفیت، ایجاد ساختار همسایگی، توجه به 
 کیفیت زندگی.

و  محمددوست
 1395، دیگران

 
 منبع معیارها ابعاد
-یکالبد

 یطیمح
محیط، ایجاد دستورالعمل طراحی  ها، توجه بهونقل، کاهش و حذف سیمای عمومی پارکینگهای حملانتخاب ۀارائ

 های موجودشهری، بازسازی خانه

ران
دیگ

 و 
سی

رمو
پو

، 
13
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-یکارکرد
 یعملکرد

با  یمنیاحساس ا جادیا، افزاانیم ۀتوسع یذات یهالیپتانس یدارا ۀیناح نییتعی، اشتراک یهانگیاز پارک استفاده
 یشهر یهادرون بلوک هانیو ماش هاادهیامکان نفوذ پ لیتسهی، عناصر طراح

-اجتماعی
 اقتصادی

مشارکت  خلق، مختلف یهااتیاز مال استفاده، قطعات طیشرا یعموم عالنا، در تمام شئونات ناساکن کردنریدرگ
، موجود یخیو تار یاسیدر مورد هرگونه مجادالت س افتنییآگاهی، مال التیکردن تسهایجهت مه یو خصوص یعموم

ساکنان در طول  ییجااز جابه اجتناب، جوامع رو به انحطاط یسازباززنده، مساکن یهامتیها و قدر اندازه وجود تنوع
 .هامحله یسنت ریحفظ تصو ی،رانتفاعیغ یهاو سازمان یمشاغل محل تیو حما تیتثب، پروژه یزمان اجرا
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اظهار  تاریخی  بنای  به  میان افزا  معماری  مورد  در  که  است 
مصالحی  و حتی  طرح ها  از  استفاده  بود  معتقد  او  کرد.  نظر 
تاریخی  بنای  و سبک  زمان  جز  و سبکی  زمان   از  نشان  که 
 .)37 مقصودی، 1394،  و  )حبیبی  نیست  قبول  قابل  دارند، 
تازه  جان راسکین )1900-1818 م.( اضافه کردن بخش های 
را »به دلیل جلوگیری از شناخت بنای باستانی به منزلۀ یک 
سند تاریخی« )فالمکی، 1386، 18( قابل قبول نمی دانست. 
باززنده سازی  پیشنهاد  م.(   1836-1914( بویی تو  کامیلو 
برابر حفاظت  را در  تاریخی  بافت  به  اعطای کارکرد جدید  و 
ویژگی های شکلی-سبکی بنا ارائه داد و به استفاده از مصالح 
)ابلقی، 1382(. کامیلو سیته تأکید کرد   و سبک های جدید 

)1843-1903 م.( مداخله ای را پیشنهاد کرد که در آن، میان 
طراحی شهری و معماری )عملکرد، تکنولوژی و زیبایی شناسی( 
 ارتباطی صحیح برقرار شده  باشد (Siravo, 2011(. لوکا بلترامی

موجب  که  را  جدیدی  ساخت  وسازهای  م.(   1854-1933(
بازگرداندن بافت تاریخی به شرایط و اوضاع اولیه باشند، قبول 
داشت )فالمکی، 1386، 23(. گوستاو جیوانی )1947-1873 

شرط  به  بافت  در  جدید  ساختارهای  افزودن  بود  معتقد  م.( 
معاصرنبودن سبک آن و اتخاذ سبک بنا یا بافت تاریخی مجاور 
می تواند  صریح  و  ساده  و  شده  خالصه  خنثی،  شیوه ای  به 
مخالفت هایی  و  انتقادات  با  امروزه  نظر  این  گیرد.  صورت 
 روبرو است )مظاهریان و شاه تیموری، 1391(. پاتریک گدس

)1932-1854 م.( معتقد بود در سطح شهر باید تداوم تاریخ 
معماری قابل رؤیت باشد )حبیبی و مقصودی، 1394، 61(. او 
معتقد بود که طراحی باید متکی به کلیت زمینۀ موجود انجام 
شود و نباید مطابق با جریان های زودگذر دوره ای مشخص باشد 

.)Siravo, 2011)
تعدادی  وجود  بود  معتقد  م.(   1887-1965( لوکوربوزیه 
بافت  و  ابنیه  سایر  است.  کافی  در سطح شهر  بنای شاخص 
این  کرد.  جایگزین  را  جدید  ابنیۀ  و  تخریب  باید  را  تاریخی 
شیوه هرگز به عنوان نحوۀ مداخله در معماری میان افزا مطرح 
 نبوده  است )حبیبی و مقصودی، 1394، 61(. لوئیس مامفورد

)1895-1990 م.( معتقد بود نکتۀ اصلی در این میان، توان 
 ،1386 )پاکزاد،  است  شهر  مختلف  اجزای  بین  پیوند  ایجاد 

حوزۀ تاریخنام نظریه پرداز
شیوۀ مداخلهمداخله

رویکرد میان افزایی در بافت تاریخی
توضیحات

مقبولمشروط7رد

اوژن ویوله 
لودوک

بهسازی، نوسازی، تک بنا1814-1879
بازسازی

به  تاریخی  بافت  و  بنا  اصالت  خدشه دارشدن 
دنبال میان افزایی

ممانعت از شناخت بافت تاریخی به مثابه سند بهسازیتک بنا1900-1818جان راسکین
تاریخی به دنبال میان افزایی

پیشنهاد استفاده از سبک ها و مصالح جدیدناکافی  بودن نظریات برای تعیین رویکردباززنده سازیشهر1914-1836کامیلو بویی تو

رعایت بهسازی و نوسازیشهر1903-1843کامیلو سیت با  قدیم  با  جدید  ساختمان  تلفیق 
الفبای بهسازی

و بهسازی و نوسازیشهر1837- 1947گوستاو جیوانی تلخیص  تاریخی،  بافت  سبک  از  استفاده 
خنثی کردن آن برای طراحی ساختار جدید

ساختارهای جدید قابل قبول در بافت تاریخی بازسازیتک بنا1854- 1933لوکا بلترامی
بسترساز بازگرداندن بافت به شرایط اولیه

و بهسازی و نوسازیشهر1947-1837گوستاو جیوانی تلخیص  تاریخی،  بافت  سبک  از  استفاده 
خنثی کردن آن برای طراحی ساختار جدید

بازسازیشهر1965-1887لوکوربوزیه
جایگزینی  و  تاریخی  بنای  و  بافت  تخریب 
معماری معاصر، حفاظت از تعدادی از بناهای 

باارزش تاریخی

ایجاد پیوند بین بافت های مختلف شهربهسازی و نوسازیشهر1990-1895لوئیس مامفورد

ایجاد بازسازی و بهسازیشهر1932-1854پاتریک گدس برای  از سبک معاصر و تالش  استفاده 
تداوم در سطح شهر

بازسازیشهر2017-1933لئوناردو بنه ولو
افزودن بنای جدید در بافت تاریخی به شرط 
تمایز کالبدی، تفاوت عملکردی و ایجاد تعادل 

میان جدید و قدیم

جدول3. آرای نظریه پردازان حوزۀ حفاظت در مورد ساختارهای جدید در بافت تاریخی. مأخذ : نگارندگان.
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بنای  افزودن  نیز  م.(   2017-1933( بنه ولو  لئوناردو   .)403
تفاوت  کالبدی،  تمایز  شرط  به  را  تاریخی  بافت  در  جدید 
عملکردی و ایجاد تعادل میان جدید و قدیم مطرح کرد. این 
نظریات بعدها بر رویکرد حوزۀ مرمت به میان افزایی و تدوین 
بوده اند. خالصۀ مطالب گفته شده در  اثرگذار  بسیار  راهکارها 

جدول 3 بیان شده است. 
منشورها و توافق نامه ها	 

م.(   1931( آتن  منشور  پیشنهادی  رویکرد  در  سیام  گروه 
معماری  در  استفاده  مورد  از سبک های  استفاده  عدم  الزام 
گذشته را بیان می کند )حبیبی و مقصودی، 1394، 156(. 
در منشور آتن )1933 م.( ساختارهای جدید و مورد قبول 
به  احترام  با  که  هستند  آنهایی  تاریخی،  محیط های  در 
بناهای  نمای  و  رنگ  حجم،  به  توجه  اطراف،  ساختارهای 
لزوم  و  ساختارها  بودن  جاذبه  فاقد  یا  خنثی  الزام  مجاور، 
توجه به خصوصیت، سیما و دورنمای شهری ساخته شده اند 
)مسعود و بیگ زاده شهرکی، 1391، 70(. تصویب نامۀ کنگرۀ 
را  بافت  در  مداخله  شیوۀ  مناسب ترین  م.(   1960( کوبینو 
بازسازی عنوان می کند. این منشور بر لزوم تأمین نیازهای 
معاصر شهروندان و ساکنان در بافت های تاریخی نیز تأکید 
دارد. سازمان یونسکو نیز در منشور ونیز )1964 م.( اشاره 
شود  گذاشته  احترام  زمان  بنا طی  ملحقات  به  که  می کند 
منعکس  را  خود  زمان  از  نشانی  و  عالمت  میان افزا  بنای  و 
اجالس  مصوبۀ   .)157  ،1394 مقصودی،  و  )حبیبی  کند 
پاریس )1968 م.( پیشنهاد می کند هر مداخله با توجه به 
مقررات و قوانینی صورت پذیرد و توسط سازمان های مرتبط 
توجه  لزوم  نیز  م.(   1972( رم  کنگرۀ  شود.  نظارت  آن  بر 
اصالت  به  توجه  کنار  در  شهر  استخوان بندی  و  ساختار  به 
مطرح  مداخله ها  در  را  تاریخی  بنای  و  شخصیت  بافت  و 
می کند. در بیانیۀ روتنبرگ )1975 م.( پیشنهاد استفاده از 
طرح های مبتکر، که موجب تقویت بافت تاریخی می شوند، 
معماری  و  جهانی  میراث  یادداشت  در  شده  است.  ارائه 
م.(   2012( شهری  منظر  توصیه نامۀ  و  م.(   2005( معاصر 
توجه  با  تاریخی  بافت  در  جدید  ساختارهای  افزودن  لزوم 
به ارزش های بافت با رویکردی معاصر یادآور می شود. گروه 
و  تقلید  عدم  به  م.(   1972( بوداپست  بیانیۀ  در  ایکوموس 
داخل  جدید  ساختارهای  در  تاریخی  سبک های  انعکاس 
بافت تاریخی اشاره می کنند. در منشور مراقبت از شهرها و 
مناطق تاریخی ایاالت متحدۀ آمریکا )1992 م.( بیان شده 
 است که ساختارهای جدید با وجود انعکاس معماری معاصر 
باشند.  تاریخی  بافت  شاخصه های  با  هماهنگی  در  باید 
ساختار  افزودن  م.(   1999( فرهنگی  گردشگری  منشور 
جدید را مستلزم توجه بیشتر بر روش های طراحی، ساخت 
نیوزلند  منشور  می داند.  بومی  مصالح  از  استفاده  حتی  و 

)2010 م.( و کنفرانس مادرید )2011 م.( توجه به زمینه 
و لزوم هماهنگی ساختار جدید در بافت تاریخی را در کنار 
لزوم پرهیز از ایجاد ناسازگاری و غلبۀ بصری ساختار جدید 
مطرح می کنند. خالصه ای از مطالب ذکرشده را در جدول 

4 می توان مشاهده کرد. 

حوزۀ مطالعاتی معماری
حوزۀ معماری باید نگاهی چندبعدی و همه  جانبه به موضوع 
به  کمک  تاریخی،  بنای  و  بافت  از  حفاظت  باشد.  داشته 
شهری  زندگی  بازگرداندن  و  احیا  شهر،  کلیت  و  پیوستگی 
فرهنگی،  ارزش های  تغییر  به  پاسخگویی  کنار  در  بافت،  به 
اجتماعی، زیبایی شناختی و انتظارات جامعه، معرفی معماری 
معاصر و افزودن الیۀ تاریخی مرتبط به آن به الیه های تاریخی 
موجود از وظایف معمار در طراحی داخل بافت تاریخی است 
چندبعدی  نگاه  این  بر  مبتنی   .)Macdonald, 2011, 13)
حوزۀ معماری ملزم است عالوه بر مفاهیم و الزامات مربوط به 
تخصص خود، توجه ویژه ای به رویکردهای مدنظر شهرسازی 
و حفاظت معطوف کند، ولی برخالف دو حوزۀ دیگر، مواجهه 
با رویکردی ثابت و مورد توافق همۀ صاحب نظران این حوزه 
امکان پذیر نیست. مطالعه بر روی نمونه ها و سبک های طراحی 
مختلف در هر یک به وضوح این عدم  ثبات را نشان می دهد. 
واکاوی سبک های مختلف نشان می دهد سه جهت گیری عمده 
در معماری میان افزا وجود دارد. با توجه به این سه جهت گیری 
و اهداف و دستاوردهای هریک می توان سه رویکرد عمده در 

این حوزه را برای معماری میان افزا در بافت تاریخی ارائه داد.
در رویکرد اول، محافظه کاری، اصل بر حفاظت بافت تاریخی و 
کمک به تداوم و پیوستگی آن است و تا حد امکان طرح با تبعیت 
الیۀ  افزودن  به  تمایلی  که  می شود  طراحی  تاریخی  زمینۀ  از 
تاریخی معاصر به بافت ندارد. استفاده از رویکرد تشابه پیشینه ای 
یا سبکی، رویکرد نماسازی تزئینی8، پنهان کردن و حفظ نما جزو 
این رویکرد است )قدیری، 1385، 34-20(  روش طراحی در 
که اگر به تقلید صرف از سبک های معماری گذشته بیانجامد، 
در تقابل با آرا و تصویب نامه های گرایش حفاظت خواهد بود. از 
جانب دیگر در صورت عدم تجربۀ کافی طراح، ایمن ترین مسیر 
برای دستیابی به نتایج قابل قبول با حداقل آسیب رسانی به بافت 

تاریخی است.
رویکرد دوم، معاصرسازی، اولویت را به افزودن بنای معاصری 
می دهد که توانایی بیانگری ارزش های مربوط به انسان معاصر 
را دارد. بنابراین حفاظت و الزامات شهرسازی را اولویت های 
به  معموالً  نگرش  این  در  بعدی می داند. سبک های طراحی 
گرایش های زمینه گریزی و زمینه ستیزی منتهی می شوند که 
گاه می توانند موجب جذب سرمایه گذار شوند، توانایی تبدیل 
اثر به برند شهری و حتی جهانی و جذب گردشگر را دارند و 
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نهاد 
اجرایی

تاریخنام منشور/کنگره
حوزۀ 
مداخله

پیشنهاد میان افزایی
توضیحات

مقبولمشروطرد

ام
سی

به کاربردن سبک های گذشته در ساختمان های جدید عواقبی بنای تاریخی1931منشور مرمت آتن
آسیب زا دارد، کاربری پیشنهادی برای این ساختار موزه  است.

ساختارهای جدید باید به سبک معاصر ولی خنثی، صریح و شهر1933منشور آتن
مطابق زمینه طراحی شوند.

برآورد نیازهای معاصر شهروندان شهرهای قدیم و معاصرسازی اطالعات ناکافی برای تعیین نگرششهر1960کنگرۀ گوبیتو
ضروری است.

کو
س

یون

بنا و 1964کنگرۀ ونیز
مجموعه های 

تاریخی

و  )حجم  را  بافت  در  موجود  روابط  نباید  جدید  ساختارهای 
رنگ( دگرگون کنند. تعادل اجزا و رابطۀ آن با محیط اطراف 

جزو اصول پیشنهادی است.

بر قالب ضوابط بر ساختارهای جدید نظارت شده و از تخریب شهر1968اجالس پاریس
فضاهای محالت تاریخی به دنبال میان افزایی ممانعت شود.

ارتباط شهر1972کنگرۀ رم به  و  شده  حفاظت  بافت  استخوان بندی  و  اصالت  از 
حجم و رنگ محیط اطراف آسیبی وارد نشود.

ساختمان های شهر1975بیانیۀ روتنبرگ شخصیت  به  توجه  با  باید  جدید  توسعه های 
غالب و کیفیت بصری آنها صورت گیرد.

توصیه نامۀ حراست 
از

محدوده های تاریخی

ساختارهای جدید در صورت الزام و در ترکیب و تلفیق همساز شهر1976
و هماهنگ و با توجه به حفاظت یکپارچگِی کلیت بافت طراحی 
شوند. اجزای این کلیت باید به یکدیگر، به بهترین نحو متصل شوند.

یادداشت میراث 
جهانی و معماری 

معاصر

ایجاد شهر2005 توانایی  و  شبه تاریخی  سبک  نباید  جدید  ساختارهای 
پیوستگی فرهنگی از طریق مداخالت را داشته باشند.

توصیه نامۀ منظر 
شهری

مداخالت معاصر به طور هماهنگ با میراث یکپارچه شوند.شهر2012

مفاهیم شهر1972بیانیۀ بوداپست با  نزدیکی  ارتباط  در  تاریخی  بافت  در  میان افزایی 
طراحی شهری و معیار هرگونه روش طراحی، اعتبار و سندیت 

بافت تاریخی است.

منشور مراقبت از 
شهرها و مناطق 

تاریخی ایاالت متحدۀ 
آمریکا

شهر1992
ساختارهای جدید می توانند به سبک معاصر ولی در هماهنگی 
با محیط اطراف، مقیاس، ساختارفضایی و اتصال متناسب باشند.

منشور گردشگری 
فرهنگی

زیست محیطی مکان1999 و  فرهنگی-طبیعی  اجتماعی،  زیبایی،  وجوه 
باید مدنظر قرار داده شوند. استفاده از مصالح، مواد و سبک 

بومی در ساختارهای جدید ارجح است.

تک بنا و 2010منشور نیوزلند
شهر

تکمیل کنندگی  نقش  اولیه  اصیل  بافت  یا  فرم  در  جدید  اثر 
دارد بنابراین باید از تضادهای نامناسب یا ناسازگاری در فرم، 

مقیاس، توده، رنگ و مصالح پرهیز شود.

الحاقات و افزوده های جدید جنبۀ تکمیل کنندگی دارند. بهتر شهر2011کنفرانس مادرید
از  و  با بخش کهن جلوگیری شده  آنها  میان  رقابت  از  است 

زمینه تقلید نشود.

جدول 4. رویکرد گروه های حوزۀ حفاظت در مورد ساختارهای جدید در بافت تاریخی. مأخذ: نگارندگان.

حفاظت از بافت و غنای چهرۀ شهر را نیز به علت تنوع بصری 
برخاسته از طرح به دنبال خواهند داشت. به عالوه الیه های 
مختص معماری معاصر را نیز به بافت می افزایند و به حیات و 
پویایی آن کمک می کنند (CABE, 2005, 5(. رویکرد تضاد 

و تباین و معماری ناپایدار دو روش اصلی مختص طراحان این 
گروه است )قدیری، 1385، 67-43(. 

رویکرد سوم، اعتدال گرایی، برای هر سه حوزۀ مطالعاتی به یک 
میزان اهمیت قائل است. این رویکرد به کمک روش طراحی 
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یا آیینه ای و  ناآشکار  معماری خنثی یا درجۀ صفر، معماری 
استفاده از خطوط وحدت بخش )همان، 87-93( بنایی معاصر 
را به بافت تاریخی اضافه می کند. چنین بنایی در صورتی که 
فرم هایی در تضاد با فرم های آشنا و مأنوس بافت نداشته باشد، 
هم زمان نظر طراح شهری و گروه حفاظت را نیز جلب می کند. 

جمع بندی مطالب گفته شده در جدول 5 قرار دارد.

بافت  در  میان افزا  معماری  میان رشته اِی  الگوی 
تاریخی

هرچند افزودن ساختار جدید در بافت تاریخی، مقوله ای برخاسته 
از گرایش شهرسازی است، با این وجود نباید آن را به این حوزه 
محدود کرد. با توجه به اینکه بافت تاریخی به عنوان یک بستر، 
مورد مطالعۀ شهرسازی، حفاظت و معماری است، ساختار جدید 
باید در قالب تعاملی میان این سه گرایش مدنظر  در آن نیز 
قرار گیرد. به  عالوه شهرسازی، حفاظت و معماری، سه گرایش 
مرتبط با هم هستند؛ برخاسته از این هم بستگی، مداخلۀ مطابق 
با هر یک از این سه حوزه، بر مداخالت در دو حوزۀ دیگر مؤثر 
خواهد بود. بر این اساس ساختارهای جدید در بافت تاریخی 
از رویکرد شهرسازی، حفاظت و معماری در مبحث میان افزایی 

اثرپذیر خواهد بود. به عالوه اثرات افزودن آن به بافت تاریخی 
نیز بر این سه گرایش مؤثر است. بر این مبنا باید تعامل میان 
سه گرایش شهرسازی، مرمت و معماری، تعاملی همه جانبه و در 
قالب چرخشی در نظر گرفته شود که نه تنها وابستگی و ارتباط 
این سه گرایش را به خوبی بیان  کند، بلکه نشان دهندۀ ماهیت 
طراحی و ارزیابی میان افزایی ها در بستر تاریخی نیز باشد؛ چراکه 
اثر هر یک از این گرایش ها باید در تعامل و سازش مندی با دو 

گرایش دیگر بررسی شود )تصویر 1(. 

در  مشروطه  تجاری  مجموعۀ   مطالعه:  مورد  نمونۀ 
بافت تاریخی شهر تبریز

این مجموعه با کاربری تجاری بر زمینی قرار دارد که پیش 
حاشیۀ  در  و  داشته  تجاری-مسکونی  کاربری  تخریب،  از 
غربی بازار تبریز واقع شده است. این مجموعه شامل چندین 
قرارگیری  موقعیت  است.  پارکینگ  یک  و  تجاری  بلوک 
و  پررونق ترین  از  که  است  تبریز  تاریخی  بازار  کنار  در  آن 
بوده و  وسیع ترین مجموعه های تجاری و مسقف در جهان 
کارکردی چندگانه در شکل یابی شهر ایفا کرده )بهمنش راد، 
تا  حدودی  تا  آن  کالبد  پیوستگی  و   )190-189  ،1389

اصول طراحیسبک طراحیرویکرد معماری

حفاظت بافت تاریخی و کمک به تداوم و پیوستگی آنتشابه سبکی، رویکرد نماسازی تزئینی، پنهان کردن و حفظ نمامحافظه کاری

افزودن بنایی معاصر مطابق با ارزش های انسان معاصرتضاد و تباین و معماری ناپایدارمعاصرسازی

توجه یکسان به هر سه گرایشدرجۀ صفر، معماری آیینه ای و استفاده از خطوط وحدت بخشاعتدال گرایی

تصویر 1. ارتباط رویکردها و حوزه های شهرسازی، حفاظت و معماری در مقولۀ 
میان افزایی داخل بافت تاریخی، مأخذ: نگارندگان.

جدول5. رویکرد میان افزایی در حوزۀ معماری. مأخذ: نگارندگان.

تصویر2. موقعیت مجموعۀ تجاری مشروطه در بافت و بازار تاریخی شهر تبریز.
.www.whc.unesco.org :مأخذ
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پیشنهادی، مجموعۀ  است.  وسعت طرح  امروز حفظ شده  
این  از میان افزایی های مهم در  به یکی  را  تجاری مشروطه 

بافت تاریخی تبدیل کرده است )تصویر2(. 

یافته های پژوهش
مشخص   1 تصویر  بر  مبتنی  مشروطه  مجموعۀ  تحلیل 
بیرونی  توسعۀ  تمایل  کاهش  با  بنا  این  تعریف  که  می کند 
شهر، حفاظت و توجه به سیستم های حمل ونقل پیاده محور 
برای سیستم حمل ونقل  تسهیالت  ایجاد  و دوچرخه محور، 
تمایز  ایجاد  برای  تالش  انسانی،  مقیاس  به  توجه  سواره، 

معماری  سبک  شاخصه های  با  متناسب  نشانه گونی  و 
همراه  کاربری  اختالط  و  تراکم  افزایش  و  منطقه  خاص 
مباحث  در  اصل  چند  به  را  پروژه  توجه  موارد،  این  است. 
هوشمند  توسعۀ  و  نوشهرگرایی  شهری،  پایدار  توسعۀ 
نشان می دهد. به  عالوه، تعیین هدف احیای بافت تاریخی 
شهری  مرمت  و  معماری  مرمت  به  گوشه نگاهی  هم جوار، 
پیوند  برقراری  در  سعی  بافت،  احیای  کمک  به  که  دارد 
و  داشته  آینده  و  بین گذشته، حال  غیرکالبدی  و  کالبدی 
ارتقای کیفیت حیات شهری را هدف گذاری کرده  است. به  
مدرنیته  و  سنت  از  مناسب  ترکیبی  ایجاد  هدف  با  عالوه 

توضیحاتتصویرمعیارهای هر رویکرد معیار رویکرد

شهرسازی

توسعۀ 
اختالط کاربری، افزایش تراکمهوشمند

شهری  طراحی  کیفیت  ارتقای 
ممانعت  فضاسازی،  کمک  به 
داخل  به  اتومبیل  ورود  از 

مجموعه؛ پیاده محوری

توسعۀ پایدار
اختالط کاربری، افزایش تراکم شهری، برقراری 
تسهیالت  ایجاد  شهری،  ارتباط  و  اتصال 
با نیاز انسانی، پیاده محوری،  حمل ونقل، تطابق 

استفاده از زمین های خالی در توسعۀ شهری.

نوشهرگرایی
برقراری اتصال و ارتباط شهری، اختالط کاربری، 
فضای  طراحی  کیفیت  ارتقای  برای  تالش 

عمومی شهری، افزایش تراکم، پیاده محوری.

حفاظت

مرمت 
شهری

ایجاد شرایط مناسب برای ارتقای سطح زندگی، 
برای  تالش  شهری،  هویت  ارتقای  و  حفظ 
توان بخشی  و  کالبدی-کارکردی  توان بخشی 
بهداشت،  سطح  ارتقای  و  اجتماعی-اقتصادی 
و  آینده  میان حال،  پیوند  برقراری  برای  تالش 

گذشته.

توان بخشی کارکردی و بهداشتی 
به کمک فضاسازی شهری با هدف 
کمک به موجودیت بازار تاریخی 
جهت  شهری  فضاسازی  تبریز، 
ارتقای سطح زندگی مخاطبان آن

مرمت 
معماری

امام زاده  مرمت  و  حفاظت  روند  بر  مؤثر 
سیدجمال در بخش شمالی مجموعه و علی ابن 

مجاهد در بخش غربی مجموعه

بازار  قدیم  ورودی  بازتعریف 
پیوند  برقراری  تبریز؛  تاریخی 

میان گذشته، حال وآینده

معماری

-محافظه کاری
غالب ترین  و  ریتم  از  استفاده 
تبریز،  تاریخی  بازار  مصالح 
مشروطه،  بازار  طرح  در  آجر، 
بتنی  و سازۀ  از سنگ  استفاده 
در اجرا، اعطای کاربری منطبق 

با نیازهای معاصر.

به معاصرسازی توجه  با  معماری  معاصر  بیان  از  استفاده 
شاخصه های معماری ایران.

-اعتدال گرایی

جدول6. رویکرد شهرسازی، معماری و حفاظت در بازار مشروطه. مأخذ: نگارندگان.
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و  مصالح  در  گذشته  به  رو  نگرش  از  معماری،  طرح  در 
معاصر،  معماری  در  به کاربرده شده  سازه های  و  موتیف ها 
چون سیستم های تیر و ستونی بتنی و تعریف کاربری های 
دیجیتال،  لوازم  بازار  چون  معاصر  زندگی  نیاز  با  منطبق 
معماری  طرح  در  امروزی   بیانی  به  تا  است  شده  استفاده 
را  تاریخی  تداوم  رؤیت  فرصت  کار  این  یافته  شود.  دست 
شاخصه های  با  و  می کند  ملموس تر  تبریز  بازار  بافت  در 

دارد  بیشتری  انطباق  نیز  تاریخی  بافت  در  جدید  ساختار 
)جدول6(.

بحث در خصوص یافته ها
نیازمند  اجرا  و  طراحی  در  پروژه  موفقیت  میزان  هرچند 
بررسی های جداگانه است، ولی مجموعۀ مشروطه به برقراری 
حدی  تا  تحقیق  پیشنهادی  الگوی  مطابق  تعامل  و  ارتباط 

جدول7. تحلیل SWOT تأثیر مجموعۀ مشروطه در بافت تاریخی تبریز. مأخذ: نگارندگان.

     
   -O-هافرصت  -T-تهدیدها

                
 
 

                        
 

 
  
    

 ترافیک باال و آلودگی ناپیوستگی در بافت،
هوا و صوت، عرض کم برخی معابر، مخالفت 

و مردم با این روش از  گروهی از متخصصین
کم متخصصان ایرانی در این  ۀمداخله، تجرب

آالت روش، خطرهای ناشی از ورود ماشین
سازی به بافت تاریخی، فرسودگی ساختمان

روند ساخت  در بافت تاریخی برخاسته از
 ساختار جدید 

گذاری در این دست افزایش تمایل به سرمایه
های بریها، نیاز منطقه به تعریف کارپروژه

جدید مطابق با نیازهای معاصر، لزوم افزایش 
کیفیت فضای شهری و بافت تاریخی برخاسته 
از ماهیت گردشگرپذیری محدوده، عدم نیاز به 

زی ریسیسات زیربنایی، لزوم برنامهأتأمین ت
های خالی در محدوده و لزوم برای زمین

 حفاظت از بافت تاریخی براساس متد متأخرتر.

 -S-نقاط قوت SOراهبردهای  ST راهبردهای
سازی مردم و متخصصان به کمک همگام

سازی، استفاده از متخصصان باتجربه فرهنگ
 طراحی و ساخت فراینددر این زمینه در 

شدن پروژه در حفاظت و معماری، امکان مطرح
المللی، جلب توجه به ای و بینسطح منطقه

 منطقهلزوم بهبود کیفیت شهر در این 

های تاریخی موجود، معاصر به الیه ۀافزودن الی
 اجتماعی و-ممانعت از تغییر در بافت فرهنگی

 ۀاقتصادی بافت، کمک به حفاظت از ابنی
پایدار  ۀجوار، ، کمک به توسعتاریخی هم

های موجود برای شهری، استفاده از پتانسیل
بهبود شرایط و کیفیت شهر در هر سه حوزه و 

جویی در زمان و و صرفه هزینه کمک به کاهش
 انرژی.

  -W-نقاط ضعف WOراهبردهای WTراهبردهای
 هایافزا به کمک گروههای میانتعریف پروژه

های با تجربه، طراحی با تکیه بر روش
در انطباق با منشورهای  کارانهمحافظه

ه طراحی و ساخت ب فرایندالمللی، تدوین بین
متخصصان هر صورت مشارکتی و با دخالت 

سه حوزه، تکیه بر مطالعات و تجارب مشابه 
 ایران. های اجراشده درویژه پروژهبه

راستای  سازی درگذاری و فرهنگقانون
ونقل عمومی و بیشتر از حمل ۀاستفاد

ها برای گذاریجایگزین، استفاده از سرمایه
افزایی مطابق ترین روش میانمناسب ۀمطالع
 بافت

 

ختار جدید با بافت قدیم، عدم پیوستگی سا
افزایش حجم ترافیکی و مشکالت در سیستم 

 بندی بافت،خوان با دانهونقل، تغییر ناهمحمل
ضای سبز شهری، فکاستن از حجم فضای باز و 

شدن نقش کالبدی بازار در کنار کمرنگ
مجموعه، امکان افزایش تمایل بازاریان به کار 

 ۀابنیجدید، امکان شکست حرایم  ۀدر مجموع
 هایتاریخی، ایجاد بستر مناسب برای طراحی

ستیزی یا گریزی و در افزا به روش زمینهمیان
 نتیجه ناپیوستگی در بافت و شهر.

 

 عوامل بیرونی

نی
درو

ل 
وام

ع
 

 TO راهبردهای

ای
رده

اهب
ر

SW  

تدقیق و تعمیق مطالعات مربوط به 
 بافت تاریخی در هر سه حوزه، 

 ها و تدوین نیازها، فرصت
 گذاریسیاست تهدیدها،

  نظر طراحی پروژه زیر ای آن بنم بر 
 متشکل از هر سه  تیم

 معمار بر رویکرد  تسلط حوزه،
 گرایش، تدقیق بیشتر بر هر سه

 تاریخی افزایی در بافتمیان ۀمقول
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توجه داشته  است. نکات مثبت و منفی حاصل از این نگرش را 
می توان در جدول 7 گردآوری کرد. مطابق این جدول هدف 
ایجاد  از میان افزایی مقوله های توسعۀ درونی و کارآمد شهر، 
تطابق بیشتر با خواسته ها و زندگی معاصر شهروندان، کمک 
به حفاظت از بافت تاریخی و تالش برای ارتقای کیفیت بافت 
شهری است که به   واسطۀ  تالش برای ایجاد طرحی معاصر با 

هدف برقراری پیوند میان گذشته و حال بوده  است.
این جدول به وضوح رابطۀ متقابل میان سه حوزۀ دخیل را به 
کمک اثرگذاری و اثرپذیری های هر حوزه از دو حوزۀ دیگر، 
نشان می دهد. این جدول همچنین با توجه به وضعیت بنای 
میان افزا و با تکیه بر نقاط قوت و پتانسیل ها، استراتژی های 

مناسب جهت رفع ضعف و تهدیدها را نیز ارائه می دهد.

نتیجه  گیری
چارچوب  در  میان افزا  معماری  چیستی  سؤال  به  پاسخ  در 
نگرشی بین رشته، یافته ها حاکی از آن است که تا به حال هر 
یک از گرایش های شهرسازی، معماری و مرمت، میان افزایی 
در  میان افزایی  کرده اند.  مطرح  خود  چارچوب های  در  را 
و در  توسعۀ درون زای شهری  نظریۀ  از  برخاسته  شهرسازی 
تعامل با اصول توسعۀ هوشمند و پایدار و نوشهرگرایی است 
که رویکرد آن را تبدیل به نگاهی با مقیاس بزرگ می کند و 
هدف آن ارتقا و بهبود کلیت شهر است. گرایش حفاظت این 
مبحث را مشروط به حفاظت از بافت و بنای تاریخی و اهمیت 
به ارتقای کیفیت این محیط ها دانسته و آن را به اصول مرمت 
شهری و معماری تحدید کرده  است. گرایش معماری عالوه 
بر توجه به اهداف شهرسازی و حفاظت، در طراحی ساختار 
جدید، مسئولیت افزودن ساختار معاصر و الیۀ مرتبط با آن را 
برعهده دارد تا مبتنی بر اولویت ها و سیاست گذاری ها، رویکرد 
معاصرسازی، محافظه کارانه و اعتدال گرایانه را پیشنهاد دهد. 
تعامل  و  رفت وبرگشتی  رابطۀ  است  مهم  میان  این  در  آنچه 
سازش مندی است که باید در فرایند طراحی میان سه گرایش 

برقرار شود. 
در راستای بررسی ها، چگونگی تأثیر این الگو در مسیر ارزیابی 
نشان  تبریز،  بازار  تاریخی  بافت  میان افزایی صورت گرفته در 
می دهد مجموعۀ مشروطه اصول مطرح در زمینۀ شهرسازی 
میان افزایی  مسئلۀ  عنوان  به  را  معماری  و  شهری  مرمت  و 
آن  طراحی  در  معاصرسازی  رویکرد  داشته  است.  مدنظر 
جداگانه  بررسی  نیازمند  هویت  و  کیفیت  منظر  از  هرچند 
بافت  نیاز  به  برنامه ریزان و طراحان  توجه  نشانگر   است ولی 
نیز  معاصر  زندگی  با  مطابق  کالبدی  و  عملکرد  به  تاریخی 
هست. تحلیل سوات بر مبنای الگوی میان رشته ای نیز نشان 
می دهد که این مجموعه با وجود دستاوردهای مثبتی چون 
بهبود شرایط استفاده از بازار تاریخی به سبب پارکینگ های 

تعبیه شده و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری بیشتر و 
بهتر در بافت و... دستاوردهایی منفی نیز داشته است که به 
کمک راهبردهای ضعف-فرصت، فرصت-قوت و قوت-تهدید 
می توان  نهایت  در  )جدول7(.  هستند  رفع  و  بررسی  قابل 
تجاری  مجموعۀ  میان افزایی  برای  که  کرد  نتیجه  گیری 
بخش  هر  اهمیت  و  ضعف  شدت،  تبریز  بازار  در  مشروطه 
خواسته ها،  تاریخی،  بافت  به  وابسته  گرایش،  هر  رویکرد  و 
نیازها، اولویت ها و سیاست گذاری ها تغییر می کند. هم چنین 
معماری  از  میان رشته ای  الگوی  مبنای  بر  که  تحلیل هایی 
دخیل  عوامل  ارزیابی  در  می توانند  بگیرند،  صورت  میان افزا 
در طراحی میان افزایی های جدید یا در حال ساخت سودمند 
باشد و بستر مناسبی را برای پیشنهادها و جهت دهی های آتی 

این پروژه ها فراهم آورند. 
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Endogenous development .6
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اگر  ولی  نمی شود،  محسوب  میان افزا  معماری  جزو  شود،  زمینه   از  تقلید  به 
ساختار جدید در قالب معماری مینیمال یا سایر شیوه های طراحی که تأکید 

بر صراحت و سادگی دارند، رخ دهد، گونه ای از معماری میان افزا خواهد بود.
8. هر یک از این رویکردها در صورت داشتن ماهیت تقلیدی از بافت یا بنای 
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