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رهنمودهای طراحی برای ساختارهای جدید
در زمینهی تاریخی*
یلدا شاهتیموری** ،1حامد مظاهریان
1کارشناس ارشد معماری(گرایش مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی) ،دانشکده معماری،
پردیسهنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2استادیار دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،90/12/13 :تاریخ پذیرش نهایی)91/10/17 :
2

چکیده
شهر همچون موجود زندهای است که حیات آن با ظهور بناهای جدید تداوم مییابد .در واقع شهر
محصول دورههای تاریخی متعدد است ،دوران معاصر نیز با حضور ساختارهای جدید خود در این روند
حضور خواهد داشت و معماری امروز ما میراثی برای آیندگان خواهد گشت .در اینهنگام است که
وظیفه طراحان مطر ح میشود و مسئولیتی که در مقابل نسلهای گذشته ،حال و آینده بر عهده دارند،
اصول راهنما و رهنمودهایی اجرایی ،جهت استفاده
نمود مییابد .مقالهی حاضر در پی دستیافتن به
ِ
طراحان به منظور طراحی ساختارهای جدید در زمینههای تاریخی است .دستورالعملهای پیشنهادی
ثابت نیستند ،اما جامعاند ،به طوری که میتوانند در موقعیتهای متنوعی استفاده شوند و با ویژگیهای
خاص شرایط گونا گون و ارزشهای نهفته در هر زمینهی تاریخی منطبق گردند .بدین منظور ابتدا جهت
ِ
دستیابی به رویکردهای جهانی به این موضوع ،به بررسی تئوری نظریهپردازانی پرداخته میشود که تأثیر
بیشتری بر رویکردهای پس از خود داشتهاند و سپس توافقنامههای بینالمللیای که توانستهاند اصول
پذیرفتهشدهای را در سطح بینالمللی معرفی نمایند مورد بررسی قرار میگیرند؛ درپی آن با اشاره به هر یک
از شاخصهای تأثیرگذار در تعریف خصوصیت زمینهی تاریخی ،دیا گرامی از عواملی که میبایست در طراحی
ساختارهای جدید مورد توجه قرارگیرند ارائه میگردد.

واژههای کلیدی
رهنمود طراحی ،ساختار جدید ،زمین هی تاریخی ،معماری معاصر ،بنای میانافزا ،الحاق به بنای تاریخی.
* این مقاله برگرفته از پایاننام هی کارشناسی ارشد رشته مرمت و احیاء بناها و باف تهای تاریخی ،با عنوان«:ساختارهای جدید در زمین هی
تاریخی -نمونه موردی :طراحی در مجاورت آبانبار سردار و حمام راهری در شهر قزوین» در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران م یباشد.
**نویسنده مسئول :تلفن ،09128102800 :نمابر.E-mail: yalda.shahteimori@gmail.com ،021 _66972083 :
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مقدمه
شهره ��ا و زمینههای تاریخی جه ��ت مواجهشدن با نیازهای
جامع� �هی معاص ��ر ،ب ��ه ط ��ور دائم در ح ��ال تغیی ��ر و رشد ب ��وده و
معماری
خصوصی ��ت شهره ��ا در ط ��ول زمان ب ��ه واسطه حض ��ور
ِ
ه ��ر دوره تغییر میکن ��د .از این رو بیشتر اوق ��ات ،خصوصیت یک
مکان ،ترکیبی از سبکهای مختلف است؛ آنچه که در این میان
مهم میباشد ،ای ��ن است که این سیر تحول ادامهیابد و به این
ترتی���ب سرزندگ ��ی مکانها پیوست ��ه تداوم داشته باش ��د .در این
راه ،معم ��اری ام ��روز ما میراثی ب ��رای آیندگان و الی ��ه دیگری را در
این مجموع� �هی میراثی سبب میشود و به این ترتیب بخشی از
خصوصیت و هویت شهرها را شکل میدهد.
اح ��داث ساختاره ��ای جدی ��د 1در زمینهه ��ای تاریخ ��ی یکی
از نیازه ��ای اصل ��ی در حوزهه ��ای مرتبط ب ��ا حفاظ ��ت 2از میراث
فرهنگ ��ی است ،احی ��ای بسی ��اری از بناها و مناط ��ق تاریخی هم
نیازمن ��د حفاظ ��ت میباشد و ه ��م نیازمند توسع ��ه : 3حفاظت و
سازگاری بناه ��ای قدیمی به سبب ارزش تاریخی و فرهنگی آنها،
مقارن ب ��ا آن تخریب بخشهایی كه از كارآی ��ی و انعطافپذیری
کاربری بنا میكاهند ،و در عین حال ساختن بخشهای جدیدی
ب ��رای تأمین فضاهای قابل استفاده و انطباقپذیر برای مصارف
بیشتر(.)Warren, Worthington, Taylor, 1998
ایج ��اد نگرشه ��ای کنون ��ی و ل ��زوم حساسی ��ت طراح ��ان در
زمینهه���ای تاریخ���ی حاصل رون���دی طوالنی است .انقط���اع تداوم
تاریخ ��ی توس ��ط نهض ��ت مدرنیس ��م و از دس ��ت رفت ��ن ارزشه ��ای
فض ��ای شه ��ری پ ��س از بازسازیه ��ای سریع جن ��گ دوم جهانی و
نتای���ج زیانبار آن در معماری و شهرس���ازی ،سبب معطوف گشتن
نظ ��ر برخی متفکران در اواخ���ر قرن نوزدهم و اوای���ل قرن بیستم به
مالحظاتی جهت طراحی در زمینههای موجودگشت؛ به گونهای که
به تدریج در کنگرهها و نشستهای جهانی به این موضوع پرداخته
شد .در ادام���هی این نگرش ،برخی نظریهپ���ردازان در دهههای 60
و  70ق���رن بیست���م باب مباحثی را در این خص���وص گشودند ،اما به

طور مشخ ��ص در دهه هشتاد بحث زمینهگرای ��ی در معماری غرب
مطرح گردید .انتشار کتاب معماری زمینهگرا 4در سال  1980از جمله
نتای���ج این حرکت است که ب ��ه نمونههای مختلفی از نحوه برخورد
یپ ��ردازد .در س���ال 1983در شهر
ب���ا زمینهی طراح ��ی در معماری م 
رم اج�ل�اس مشترکی توسط ایک ��روم و ایکوموس با همکاری «بخش
میراث فرهنگی یونسکو» برگزار و نتایج حاصله در سال  1993به شکل
رهنمودهایی برای محوطههای میراث فرهنگی منتشر شد .ایکروم
در قسمتی از بخش نهم کتاب راهنمای مدیریت برای محوطههای
میراث جهانی 5با «عنوان برنامهریزی شهری و شهرهای دارای آثار
باستان���ی در جهان» نتیج ��ه حدود ده س ��ال همکاری متخصصان
حفاظت���ی و مدیران میراث جهانی کشوره ��ای مختلف جهان را در
مع���رض استفاده همگان ق ��رار داده اس ��ت .در این کتاب نخستین
ب���ار واژه «بناهای میانافزا  »6به منظور حض ��ور ساختارهای جدید
در زمینههای تاریخی مطرح و ویژگیهایی برای آن بر شمرده شد.
مداخالت معمارانه در زمینهه ��ای تاریخی دارای مقیاسهای
متفاوتیهستندواز طر حهای کالنشهریدر بافتتاریخییکشهر
ت���ا مداخالت کوچک معماری در یک بنای تاریخی را شامل شود .7
مقاله حاضر در پی یافتن دستورالعملهایی جامع پیرامون طراحی
ساختارهای جدید در مقیاس بناهای میانافزا و الحاق به بناهای
تاریخ���ی میباشد ،به گونهای که ضمن حف ��ظ و ارتقای ارزشهای
موج���ود در زمینه تاریخی ،بتوانند بیانکنن ��ده روح زمان معاصر نیز
باشن���د .بدین منظور ابتدا جهت دستیاب ��ی به رویکردهای جهانی
به این موضوع ،به بررسی تئ ��وری نظریهپردازانی پرداخته میشود
ک ��ه تأثی ��ر بیشتری ب���ر رویکردهای پ���س از خود داشتهان���د و سپس
توافقنامههایبینالمللیای کهتوانستهانداصولپذیرفتهشدهای
را در سط ��ح بینالملل���ی معرفی نماین���د مورد بررسی ق���رار میگیرند؛
درپ ��ی آن ب���ا اشاره ب���ه هر ی���ک از شاخصهای تأثیرگ���ذار در تعریف
خصوصی ��ت زمینهی تاریخ���ی ،دیا گرامی از عوامل���ی که میبایست
در طراح���ی ساختارهای جدید مورد توج ��ه قرارگیرند ارائه میگردد.

 .1رویکرده���ای جهانی ب���ه حضور ساختارهای
جدید در زمینهی تاریخی

مورد توجه ق ��رار میداد .این اندیشهه ��ادر دورههای بعد با نظرات
بوییت ��و 10در خصوص افزودن بناهای جدی ��د به بناهای تاریخی با
هدف کاراتر شدن بناهای گذشته تکمیل گشت .در کنار نظریههای
وی که با اعتقاد به عدم تقلید از سبکهای معماری گذشته بر لزوم
11
ایجاد تفاوت بین سبک جدید و قدیم تأ کی د میکند ،کامیلو سیت
توجه به ویژگیهای بافتهای قدیمی و دستیابی به الفبای مرمت
را به عنوان راهنمایی برای معماران عصر حاضر ضروری میداند .اما
نخستینفردی کهنظریاتمدونخودرادر موردساختارهایجدید
مطرح میسازد ،جیووانونی 12است .جیووانونی بر عدم ساخت بنای
مدرن در کنار بنای تاریخی ،به دلیل اهانت به سبک آن تأ کید و در
عین حال ،به اخذ سبک بنای تاریخی و ارائهی آن بهصورت ساده
و خالص���ه شده توصیه میکند .تمام گفتهها و تجربیات وی در طی
سالهای قبل از کنفرانس آتن در اذهان اصحاب فرهنگ ،معماران

ت ��ا قب ��ل از تدوین دکترینه ��ای مرمت که سابقه آنه ��ا به اواخر
ق ��رن نوزده���م میالدی برمیگ���ردد ،به لح���اظ ابعاد کم تغیی���رات در
هنجاره ��ای اقتص ��ادی ،اجتماع ��ی و فرهنگی جامع ��ه جهتگیری
مشخص ��ی در نح ��وه اح ��داث ساختاره ��ای جدی ��د در زمینهه ��ای
تاریخی وجود ندارد (قدیری .)1385 ،طرح مبانی حفاظت و مرمت
آث ��ار تاریخی ک���ه در قرن نوزدهم امکان ب���روز و ظهور یافت با نظرات
افراط���ی لودوک 8و راسکین 9آغ���از گشت .لودوک ضمن لزوم تخریب
و بازس���ازی ،ب���ه بازگرداندن بن���ا به شکل اصل���ی آن جهت یکپارچه
کردن و در سبکی مشخص ق���رار دادن بنا معتقد بود؛ اما در مقابل،
ً
راسکین ،مرمت محتاطانهی تاریخی را با روحیهای کامال رومانتیک
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و باستانشناس���ان اثر گذاشته بود ،و سرانج���ام توانست در وضع و
تدوین کنگره بینالمللی آتن ،نقش و تأثیر بهسزایی داشته باشد.
در پ���ی منش���ور آتن و با وجود تالشهای بسی���ار و آراء و نظریات
متفاوت���ی که از اوایل قرن نوزدهم در باب حفاظت و مرمت بناهای
تاریخ���ی کسب گردید ،ب���ه تدریج زمینهی مساعدی ب���رای تدوین
ضواب ��ط بینالملل ��ی فراه ��م گش ��ت .رویک ��رد و توصیهی ه ��ر یک از
توافقنامههای بینالمللی مرتبط ب���ا این حوزه ،در ارتباط با حضور
ساختاره���ای جدید در زمینهی تاریخی در ج���دول  1ارائه میگردد.
تفاوتهایموجوددر رویکردتوافقنامههایمختلفنسبتبه
این موضوع ،سیر تکاملیای را ،از نگاهی محافظهکارانه در مداخالت
جدی ��د تا استفاده از پتانسیل عناصر معاصر نشان میدهد .به طور
کلی نهتنها این اسناد حضور معماری معاصر را منع نکردهاند ،بلکه
حضور ساختارهای جدید را در زمینهی تاریخی سبب تداوم تاریخ و
غناء یافتن محیطهای تاریخی دانستهاند ،اما همگی بر این موضوع
اش ��اره و ب���ر آن تأ کیدداشتهاند ک���ه حضور ساخت���اری جدید نباید

محی ��ط اطراف را تحتتأثیر ق���رار دهد؛ به گونهای که ضمن توجه و
درنظر گرفتن حجم ،رنگ ،شکل ،تناسبات ،مقیاس و مصالح وجود،
بر بناهای اطراف غلبه نکند و به چشماندازها و دیدهای بااهمیت
آسیب نرساند .این رویکرد میتواند با ایجاد بنایی مدرن و یا بنایی
با اقتباس از بناهای اطراف ایجاد شود ،اما آنچه که مورد تأ کید قرار
گرفته است عدم تقلید صرف از بناهای تاریخی و سبکهای گذشته
اس���ت؛ بهطوری که ضمن سازگاری با بناه ��ای تاریخی و احترام به
خصوصیتآنها،از سبکهایی کهبیانکنندهروحزمانخودهستند
بهرهب���رد .از این طریق میتوان ساخت ��اری را خلق کرد که به عنوان
«میراث���ی برای آین ��ده» بهترین معرفی از معماری زم���ان خود باشد.

 .2رهنمودهای طراحی در زمینهی تاریخی
روشهای متفاوتی در پاسخ ب ��ه چگونگی حضور ساختارهای
جدید در زمینهی تاریخی وج ��ود دارد .رویکردهایی که شیوههای

جدول  -1رویکرد توافقنامههای بینالمللی به حضور ساختارهای جدید در زمینهی تاریخی.

سال

نام توافقنامه

نهاد مسئول

اصول پیشنهادی

 1931اولین كنگره بینالمللی معماران چهارمین کنگره • حفظ خصوصیت منطقهی شهری و چشماندازهای زیبا
• عدم استفاده از سبکهای گذشته
بینالمللی
و كاردانان فنی یادمانهای
معماران مدرن • لحاظ کردن بنایی خنثی و فاقد جاذبهای خاص ،بهطوری که بر
تاریخی -منشور آتن
حجم ،رنگ و فرم بناهای اطراف غلبه نکند
 1962توصیهنامهی حفظ و حراست از یونسکو
زیبایی و ویژگی چشماندازها و
محوطهها

• رعایت مقتضیات زیباییشناختی ،بهطوری که ضمن هماهنگی
با بناهای اطراف از فرمهای سنتی تقلید نکند
• حفظ چشماندازهای زیبا

یونسکو

• عدم دگرگونی رابطههای موجود بین جرم و رنگ
• عدم صدمه به قسمتهای جالب توجه بنای تاریخی ،فضای
سنتی ،تعادل اجزا و رابطهی آن با محیط اطرافش ،در زمان الحاق
به بنای تاریخی

یونسکو

• اعمال نظارت بر نوع و طر ح ساختارهای جدید ،در قالب ضوابط
حفظ محیط اطراف محلههای تاریخی
• حفظ فضاهای تاریخی و وضعیت محلههای تاریخی

 1964منشور بینالمللی حفاظت و
مرمت یادمانها ومحوطهها-
منشور ونیز

 1968توصیهنامهی حفاظت از
داراییهای فرهنگی كه از سوی
فعالیتهای عمومی وخصوصی
درمعرض خطر قرارگرفتهاند
ّ
یونسکو
 1972توصیهنامهی حفاظت ملی
میراث فرهنگی و طبیعی

• عدم آسیبرسانی به ارتباط حجم و رنگ میراث فرهنگی با محیط
اطراف آن

 1972قطعنامه سمپوزیوم وارد كردن
معماری معاصر در مجموعه
بناهای باستانی

ایکوموس

•لزوم توجه به معماری به عنوان نماد عصر خود
• استفاده از فنون و مصالح سنتی
•توجهبهحجم،مقیاس،ریتموجلوهظاهری؛بهطوری کهبرکیفیتهای
ساختاری و زیباییشناختی مکانهای باستانی تأثیر نگذارد
• اجتناب از هر گونه تقلید که بر ارزش هنری و تاریخی بناهای
تاریخ اثر میگذارد

 1975منشور میراث معماری اروپا

کشورهای عضو
شورای اروپا

•استفاده از معماری مدرن ،مشروط بر رعایت بافت ،تناسبها،
صورتها،اندازهها و مقیاسهای موجود
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نهاد مسئول

اصول پیشنهادی

سال

نام توافقنامه

 1975قطعنامهی کنگرهی آمستردام

کمیته وزیران
شورای اروپا

• تدوین قوانین و مقررات مربوط به حجم (ارتفاع بناها ،ضابطههای
سطح اشغال زمین) ،مکانیابی بناها ،به شکلی هماهنگ
•برخورداری معماری معاصر از باالترین کیفیت موجود

 1976توصیهنامهای پیرامون
نقش امروزی و حراست از
محدودههای تاریخی

یونسکو

• عدم آسیب رساندن به اصالت بناهای تاریخی با اجتناب از
الحاقات غیرضروری
• عدم آسیب رساندن به ویژ گی ها ،چشم اندازها و منظره ی
محوطهی تاریخی
• تلفیق و ترکیب همساز و هماهنگ.

 1983رهنمودهایی برای محوطههای اجالس مشترک • هماهنگ با ریتم شهری و الگوی مورفولوژیکی بافت
• تعادل جرم بنای جدید در بافت
ایکروم و
میراث فرهنگی
• توجه به خصوصیات و نماهای بومی -سنتی در طراحی نما
ایکوموس
• استفاده از مصالح سنتی و یا سازگار با مصالح سنتی
• عدم توجیهپذیری معماری تقلیدی
 1985عهدنامهی حفاظت از میراث
معماری اروپا

کشورهای عضو
شورای اروپا

 1987منشور واشنگتن :حفاظت از
شهر تاریخی

ایکوموس

•لزوم وضع قوانینی جهت طر حهای مربوط به احداث
ساختمانهای جدید وطر حهایی كه محیط اطراف بناهای
تاریخی را تحت تأثیر قرار میدهند
ً
•رعایت آرایش فضایی موجود ،مخصوصا به لحاظ مقیاس و اندازه
قطعات زمین

 1992منشور مراقبت از شهرها و
مناطق تاریخی ایاالت متحدهی
آمریكا

ایکوموس

• احترام به مقایس و ساختار فضایی یك مكان و همچنین ارتباط
هر بنا یا مكان با محیط بزرگتر اطراف آن
• عدم جلوگیری از طر حهای متناسب معاصر و هماهنگ با محیط
اطراف

 1996منشور استرالیا جهت حفاظت
از مكانهای عمده فرهنگی-
منشور بورا

ایکوموس

•عدم تأثیرگذاری بر موقعیت بصری متناسب مانند مقیاس ،رنگ،
بـافت و مصالـح

 1999منشور گردشگری فرهنگی-
مدیریت گردشگری در اما کن
باهویت

ایکوموس

• در نظر گرفتن جنبههای زیبایی ،اجتماعی و فرهنگی ،همچنین
جلوههای فرهنگی و طبیعی ،زیستمحیطی و تجلی نمودهای
فرادست میراث
• ارجحیت استفاده از مواد و مصالح بومی ،سبکها

 2005یادداشت میراث جهانی و
معماری معاصر :مدیریت منظر
شهری تاریخی
طبیعی-
ِ

یونسکو

• عدم به کارگیری طراحیهای ِشبه تاریخی
• پیوستگی فرهنگی از طریق مداخالت کیفی

گونا گون ��ی را مانن ��د ساختوسازه ��ای جدی ��د در پش ��ت نماه ��ای
تاریخ ��ی ،13درج ��ه صف ��ر ،14تلفیق ،15تض ��اد و تبای ��ن ،16تمسخرآمیز و
ناپای���دار ،17قی ��اس ی ��ا تشاب ��ه ،18غیرقاب ��ل رؤی ��ت 19و مرک ��ب 20شامل
میشون ��د .21در این بین دیدگاههای افراطی کپیبرداری و مغایرت
میتوانن ��د سبب فرسایش زمین� �هی تاریخی گردند :اول ��ی از طریق
تقلید ظاهری از خصوصیت معماری موجود و دومی از طریق عدم
توجه به زمینهی تاریخی.
همواره مشکل توافق در مورد سازگاری یا عدمسازگاری با زمینه،

وجود دارد .این مشکل بخصوص با این حقیقت که گاه تضاد یک
ساختم���ان با محیط پیرام ��ون آن امری مطل ��وب است ،پیچیدهتر
میش ��ود .ب���ه ط���ور کل���ی در ه���ر شرایطی ا گ���ر به ج���ای سبکهای
تقلیدی و یا نوآوریهای افراطی ،روابط بصری مستحکم و روشنی
بهوج���ود آم ��ده باشد ،سب ��ب آزردگی بص ��ری نخواهد گش���ت .درک
نح ��وهی شکلگیری این رواب���ط بصری در گذشت���ه ،کمک میکند
ک���ه راهکارهای جدی ��دی برای ح ��ال و آینده مط���رح شود(برولین،
 .)1980بنابرای���ن یک���ی از جنبهه���ای طراحی موف���ق ،درک زمینهی
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موج���ود و پاسخ مناسبی به آن میباشد .از آنجا که بناهای تاریخی
پاسخ ��ی به محیطه ��ای فرهنگ ��ی ،اجتماع ��ی ،تاریخ ��ی ،سیاسی،
اقتص ��ادی و فیزیکیش ��ان هستن ��د؛ بههمی ��ن نح ��و ،توسعهه ��ای
جدی���د در ی���ک محیط ب���اارزش بای���د خصوصیت آن مک���ان را درک
کنن���د و ب ��ا شیوههای مرب ��وط به زم ��ان معاصر به آن پاس ��خ دهند.
از ای ��ن رو آنچ ��ه که میبایس ��ت به عنوان یک اص ��ل کلیدی در
شرای ��ط مختل ��ف در زمینههای تاریخ ��ی مورد توجه ق ��رار گیرد ،این
اس ��ت که "ساختوسازه���ای جدید باید روح زمان حاض���ر را القاء و
بیان کنند ،ولی در عین حال طرح آنها باید زمینهی تاریخیای که
در متن آن قرار گرفتهاند را مورد توجه قرار دهد .راهحلها و مسایل
مربوط ب���ه طراحی این گونه بناها ،بر اس���اس ارزشها و سنتهای
فرهنگی خاص منطقه تاریخی مورد نظر ،نوع وضعیت ساختارهای
موجود ،میزان همگونی با محل و غیره متفاوت خواهد بود" (فیلدن
و یوکیلتو.)124 ،1998 ،
از آنج ��ا ک ��ه دامن� �هی وسیع ��ی از راهحله ��ا جه ��ت طراح ��ی
ساختارهای جدید پس از تحلیلهای دقیق زمینه و تفسیر عناصر
طراحی آنها ممکن است مطرح شود ،ارائهی رهنمودهای دقیق و
قابل استفاده برای تمامی ساختارهای جدید و تمامی زمینههای
ً
تاریخی تقریبا امری غیرممکن است .از این روعواملی که میبایست
موردتوجهقرار گیرندثابتنیستند،امابهصورتجامعرهنمودهایی
را در اختی ��ار طراح ��ان ق ��رار میدهد ،ب ��ه این منظ ��ور رهنمودهای
پیشنهادیجهتحفظوارتقایارزشهایموجودبهشاخصهای
اصل���ی تأثیرگ ��ذار در خصوصیت ه ��ر زمینهی تاریخ ��ی و معیارهایی
ک ��ه در هر شاخ���ص میبایست مورد توج���ه قرار گیرن���د ،میپردازند.
 .1-2خصوصیت زمینهی تاریخی
هر گونه مداخل ه در زمینهی تاریخی در ابتدا به تحلیل و ارزیابی
بستر تاریخی خود جهت تشخیص عناصر مهم خصوصیت تاریخی
نیازمن���د است" .خصوصیت یک مک���ان از عوامل بسیاری همچون
تغییرات طبیعی و مهم در سطح زمین (توپوگرافی) ،عناصر مشخص
در منظ���ر طبیعی مکان ،زمان و سبک بناها ،مقیاس و شکل بناها،
خیابانها و الگوهای سلسله مراتب دسترسی ،مصالح ،تکنیکهای
ساختمانی و جزئی���ات اجرایی ،رابطهی فضاهای پر و خالی و بازی
نور و سایه ب���ر روی نماها و تناسبات بازشوها ،دیدها ،چشماندازها
و خطوط آسم���ان ناشی میش���ود" (NSW Heritage Office and the
 .)Royal Australian Institute of Architects, 2005, 15از طرف دیگر،
ارتب���اط بین یک بنا و محیط آن نیز در خصوصیت آن مکان دخیل
خواهد بود ،این محیط میتواند منظر فرهنگی ،طبیعی ،شهری 22یا
روستایی زمینه تاریخی باشد.
از آنجا که یک ساختار جدید باتوجه به موقعیت و طراحیاش،
ط پیرامونی خود یا بنای
میتواند اثر زی���انآور یا سودمندی بر محی 
ت آن ق���رار دارد ،داشته باش���د؛ هدف از یک
باارزش���ی ک���ه در مجاور 
ظ کیفیتهای
طراحی در زمینهی تاریخی در درجه نخست باید حف 
خاص���ی باشد که خصوصیت ی���ک مکان را ایجاد میکنن���د .در این
راستا حفظ ارزش23ها ،اصالت 24و یکپارچگی25مکان میبایست در
اولویته���ای هر مداخلهی معمارانهی جدید قرار گی���رد .از این رو،

ساختارهای جدید میبایست با خصوصیت منطقه موجود سازگار
باشند و ضمن آنکه کمترین آسیب ممک ��ن را به بافت تاریخی وارد
میکنند ،ب���ر سایت غلبه نکرده و یا بهط���ور چشمگیری خصوصیت
سایت را تغییر ندهد .این در حالی است که ا گر طراحی ساختارهای
جدید منعکسکننده درکی از خصوصیت ویژهی منطقه و بناهای
آن ب ��وده و ب���ا خصوصی���ت آنه���ا سازگار باش���د ،میتواند ب���ه افزایش
خصوصیت مکان کمک کند.
از دیگ ��ر مواردی ک ��ه در ایجاد خصوصیت ی ��ک زمینه تأثیرگذار
اس ��ت ،کاربریه���ای غال���ب و موج���ود در منطق���ه اس���ت؛ بنابراین
عملک ��رد ساخت���ار پیشنهادی جدی���د نهتنها نبای���د سبب تضعیف
کاربریه ��ای موج���ود ش���ود بلک���ه میبایس���ت ضم���ن سازگ���اری با
کاربریه ��ای موج���ود ،آنه���ا را تقویت نمای���د .بدین منظ���ور بررسی
کاربریه ��ای موج���ود به لح���اظ فرهنگ���ی ،اجتماعی ،اقتص���ادی و
سیاس ��ی حائ���ز اهمیت میباش���د .عالوه ب���ر کاربری زمین���ه تاریخی،
چه ��ار شاخ���ص موقعی���ت قرارگی���ری ،مقی���اس ،شک���ل و مصال���ح و
جزئی ��ات نی���ز در تعری���ف خصوصیت مشخ���ص یک زمین���ه تاریخی
سهی���م هستند که به صورت جدا گانهای به آنها اشاره خواهد شد.
 .2-2موقعیت قرارگیری
ه ��ر زمین���هی تاریخ���ی دارای هماهنگ���ی مشخص���ی در
عقبنشینیه���ا ،جهتگیریه���ا ،تقسیمبندیه���ا و فاصلهی بین
جدی���د پیشنه���ادی
بناه ��ای موج���ود اس���ت؛ سازگ���اری ساخت���ار
ِ
میبایس���ت در چنین شرایطی مورد بررسی قرار گیرد ،تا بنای جدید
ب���ا پیروی کردن از نمای موج ��ود و موقعیت کلی سایت و چگونگی
قرارگیری در لبه خیابان ،ضمن حفظ کیفیتهای منظر شهری ،آن
را تقویت نماید (تصویر .)1
"در جانمایی یک الحاق جدید برای آنکه مصالح و ویژگیهای
بااهمی���ت بنای تاریخی حفظ شون ��د ،پنهان نش ��ده و یا آسیبی به
آنه���ا وارد نش ��ود ،در درج ��ه اول باید مکان ��ی درنظر گرفت���ه شود که
کمتری ��ن می���زان از ویژگیه���ای معین بنا تح���ت تأثیر قرار گی���رد .اثر
یک الح���اق بر روی بنای تاریخ ��ی میتواند توسط قرارگی���ری آن در
نمایی که کمت ��ر در ایجاد خصوصیت بنا سهیم است کاسته شود؛
در بسی���اری از م ��وارد ای ��ن امر با قرارگی ��ری در جبههه���ای درجه دو
ی ��ا در پش ��ت بن���ا محق���ق میش���ود"(.)Grimmer & Weeks, 1986, 3

تصویر -1کیفیت منظر خیابانی میتواند با تغییر جهتگیری یا عقبنشینی در بنای جدید
آسیب ببیند.
ماخذ.)NSW Heritage Office and the Royal Australian Institute of Architects, 2005( :
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اصلی بنای
به طور کلی قرارگیری یک الحاق در مجاورت نمای ِ
تاریخ���ی و یا در جل���وی آن به جهت تغییر قابل توجه در ظاهر بنای
تاریخ���ی و پوشاندن خصوصیت آن مناسب نیس���ت و چالشی را در
طراح���ی سبب میشود .اما باوجود آنکه در بسیاری از موارد توصیه
میش���ود که الحاق جدید به نمای درج���ه دوم متصل شود ،گاهی
اوقاتاینامر ممکننیست.در این گونهموقعیتها،بهترینشرایط
ب ��ا ساخت یک بن���ای جدا گانه در مکانی که به گون���های ناسازگار بر
بنای تاریخی و موقعیت قرارگیری آن اثر نمیگذارد ،حاصل میشود.
از جمله راهکارهای مناسب بدین منظور ،عقبنشینی بنای جدید
نسب ��ت به نماه ��ای اولیه بن ��ای اصلی جهت حف ��ظ خصوصیت و
تناسب���ات بن���ای تاریخی و کمک ب���ه جداسازی بص���ری آن (تصویر
 )2و همچنی���ن قرارگیری بخش اعظمی از حج���م ساختار جدید در
داخل زمین به منظور کاهش تأثیر بص���ری آن میباشد (تصویر .)3
همچنی���ن "موقعیت قرارگی���ری ساختارهای جدی���د باید منظر
طبیعی موج���ود و دیدهای بااهمی���ت را محترم بشم���ارد .بسیاری
از یادمانه���ا ،بناه���ا و میدانها جهت دی���ده شدن از ی���ک زاویه یا
معبر مشخص طراحی میشوند .لذا این چشماندازها هنگامی که
تغییراتی پیشنهاد میشوند باید مورد احترام قرار بگیرند" (Orbasli,
 .)2008, 198ویژگیه ��ای بااهمیت طبیعی ،همچون شکل طبیعی
دریا و درختان کهنسال ،ضمن قرارگیری ساختار جدید میبایست
شناسی شناخته شده در طول
حفظ و امکان تخریب منابع باستان
ِ
ساخت به حداقل برسد (تصویر .)4
 .3-2مقیاس
مقیاس یک بنا عاملی نسب���ی است و به اندازه ظاهری یک بنا
در ارتباط با بناهای مجاور آن بستگی دارد .از این رو طراحی جدید
میبایست مقیاس غالب در زمینهی تاریخی (شامل ارتفاع ،حجم،
ترا ک���م و دانهبندی منطقه) را تشخیص ده���د و بهصورت سازگاری
ب ��ا آن منطبق ش���ود؛ به طوری ک���ه بناهای تاریخی مج���اور را تحت
الشع���اع ق���رار نده���د و از ارزش دیده���ا و چشماندازه���ای بااهمیت
نکاه���د .تا عالوه بر برهم نزدن خ���ط آسمان موجود ضمن سازگاری
ب ��ا آن ،سب ��ب تقویت آن نی ��ز گردد (تصوی ��ر  .)5بنابرای���ن "حجم آن
میبایس���ت در توازن با زمینه خود باش���د ،یعنی نه چنان مرتفع که
مقیاس مأنوس انسانی مرکز تاریخی را ویران کند و نه چنان تصنعی
که با عملکرد کلی آن ناسازگار باشد" (فیلدن و یوکیلتو.)124 ،1998 ،
اغلب تأثیر بنایی با مقیاس نامناس���ب را نمیتوان توسط فرم،
طراحی یا جزئیات بنا جبران نمود .اما مقیاس بناهای میانافزایی
ک ��ه ،بنا به ض ��رورت بزرگتر از بناه ��ای مجاور هستن ��د را میتوان با
شکاندن دیوارهای بلند در دهانهها یا سازگار کردن ترتیب و آرایش
بازشوها با اندازه و شکل بازشوها در بناهای مجاور ،به لحاظ بصری
کاه���ش داد (NSW Heritage Office and the Royal Australian
 .)Institute of Architects, 2005همچنی ��ن یک ��ی از راهحله ��ای
مناس���ب جهت کاهش ان���دازهی قابل مشاه���دهی ساختار جدید
زیر
هم���ان طور ک���ه اشاره شد قرارگی���ری برخی از بخشه���ای آن در ِ
زمین است.
در طراح���ی یک الحاق لحاظ کردن حجم���ی با احترام به بنای

اصلی بنای تاالر ویکتوریا ()Victoria Hall
تصویر -2عقب نشینی بخش الحاقی از نمای
ِ
در استافوردشایر ،انگلستان.
مأخذ)URL 1( :

تصویر -3قرارگیری بخش اعظم بنای مربع هنر( )Carre D'Artدر نیم ،فرانسه ،جهت غلبه
نکردن بر بنای تاریخی مجاور.
مأخذ)URL 2( :

تصویر -4پیلوتیهای روی حفاریهای باستان-شناسی در بخش زیرین موزه جدید
آ کروپلیس ،جهت ایجاد فضای مناسب به منظور کار باستان شناسان.
مأخذ)URL 3( :

تصویر -5بناهای جدید پیشنهادی میبایست در ارتفاع و تناسبات با بناهای اطراف که
در خصوصیت منطقه سهیم هستند ،سازگار باشند
ماخذ.)Raleigh Historic Districts Commission, 2001( :
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تاریخ���ی ،محدود کردن ان���دازه و مقیاس الح���اق در ارتباط با بنای
تاریخی ،به طوری که الحاق جدید هرگز از طریق ارتفاع و اندازهاش
بر بنای اصلی غلبه نکند اما در ارتباط با بنای تاریخی بوده و همیشه
تابع���ی از آن باش���د ،میتواند سبب ک���م کردن تأثیر الح���اق بر بنای
تاریخی شود.
از این رو الحاقی که ارتفاعی همانند بنای اصلی دارد و یا کوتاهتر
از آن است به جهت کم کردن تأثیر بصری خود همواره ترجیح داده
میشود .ا گر طراحی الحاقی که بلندتر از بنای تاریخی است ،ضروری
میباشد ،الحاق بای���د در پشت نماهای بااهمیت قرار گیرد و از یک
فض���ای رابط برای ارتباط با بنای اصلی استفاده شود .لحاظ کردن
فضای واسطی متناسب با بنای تاریخی میتواند به حفظ تناسبات
و مقیاس درک شده از بخش تاریخی و نیز جداسازی بصری الحاق از
بنای تاریخی کمک کند (تصاویر  6و.)Aspen City Council, 2000( )7
به ط���ور کلی اندازه مناس���ب برای یک الحاق جدی���د از یک بنا
ب���ه بنای دیگر تغییر میکند ،اما تناسبات موجود ،محل و موقعیت
قرارگیری بن���ای تاریخی میتواند به پارامترهای���ی کلی برای توسعه
کمک کند.برایمثال گونههاییازبناهایتاریخیممکناستاندازه
ً
بزرگی داشته باشند به طوری که یک الحاق نسبتا بزرگ خصوصیت
تاریخ ��ی آنه ��ا را به خطر نین ��دازد ،بلکه الحاقی ک ��ه از بنایی تاریخی
کوچکت���ر است چنین خطری را برای بنای تاریخی سبب شود .لذا
ارزیاب���ی بین اندازه پیشنه���ادی الحاق و مقی���اس وابسته به بنای
تاریخی کلیدی جهت حفظ خصوصیت بنای تاریخی خواهد بود.
 .4-2شکل
فرم کل���ی ،جرم ،حجم ،تناسب���ات و آرایش بخشهای مختلف
یک بنا ،شکل آن را تشکیل میدهد .طراحی جدید در یک زمینهی
تاریخی میبایست با شکل غالب بناهای مجاور سازگار باشد؛ شکل
بنای جدید نیازی ندارد که از بنای مجاور خود کپیبرداری کند اما
بای ��د به صورت مناسبی ب���ا آن در ارتباط باشد .خط آسمان ممکن
اس ��ت نقش مهم ��ی در تعیین خصوصی ��ت بناهای مج ��اور داشته
باشد ،بنابرای���ن ضمن درنظر گرفتن مقیاسی سازگار با خط آسمان
موجود ،ف���رم طراحیهای جدی���د باید با خطوط آسم���ان غالب در
زمین ��ه هماهن ��گ باش ��د و آنها را تقوی ��ت کند .به ط ��وری که ضمن
احترام به خصوصیات موجود در منظر شهری ،بیش از آنکه از وضع

تصویر -6اتصال بخش الحاقی ِسینزبری در گالری ملی انگلستان توسط یک فضای واسط
به منظور حفظ تناسبات و مقیاس بنای تاریخی ،ضمن ایجاد جداسازی بصری.
مأخذ)4 URL( :

موجود تقلید یا با آن رقابت کند ،به آن کمک کند.
اینک ��ه این امر آی���ا با کپیب���رداری انجام میشود و ی���ا از آخرین
ابتکارات معماری جدی ��د برخوردار خواهد بود ،موضوع مورد توجه
نمیباش���د .آنچه اهمی ��ت دارد« ،تشاب ��ه خانوادگ���ی» است .چشم
بایستیحس کند کهپدیدهایمتجانسبهمحیطافزودهشدهاست.
میبایس���ت از تفکرات سبک زمان خود فرات ��ر رفته و به سبکهای
مناس ��ب برای زمینهه���ای مختلف دس���ت یافت .چرا ک���ه توجه به
روحیهی زمان «از توجه به روحیهی مکان» به عنوان یک اندیشهی
معم ��اری ،دارای اعتب���ار و اهمی���ت کمتری اس���ت (برولی���ن.)1980 ،

تصویر-7الف -این الحاق بسیار بزرگ است و به صورت مستقیم به بنای اصلی متصل
شده است؛ از این رو نامناسب میباشد.

تصویر-7ب -الحاق همچنان بزرگ باقی میماند و با فضای رابط کوچکی به بنای اصلی
متصل میشود که جهت جداسازی دو حجم از یکدیگر کافی نیست؛ از این رو این الحاق
نیز نامناسب است.

تصویر -7ج -مقیاس الحاق کاهش پیدا میکند و به واسطه فضای رابط به طور آشکاری
از بنای اصلی جدا میشود؛ در نتیجه این الحاق مناسب خواهد بود.
ماخذ)Aspen City Council, 2000( :
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در ه���ر صورت ا گر بخواهیم بن���ای جدید ،پیوندی مستحکم با
اصلی زمینهی
بناهای مجاور خود داشته باشد ،اقتباس از مایهی ِ
طراح���ی اجتنابناپذی���ر است .این ارتباط میتوان���د به روشهایی
همانند کپیبرداری نزدی���ک از درون مایهی اصلی طرح موجود26؛
استف���اده از اساس فرمهای مشابه ولی با تفسی���ری جدید در زمان
معاص ��ر؛ اب ��داع فرمهای جدی ��دی با هم ��ان تأثیر بص ��ری فرمهای
قدیمی و تجرید(انتزاع) فرمهای اولیه27صورت گیرد (تصویر .)8
آنچ ��ه ک ��ه مه ��م اس ��ت ،یافتن رابط� �های بی ��ن ساخت ��ار جدید
و زمین� �هی تاریخ ��ی ب ��ه صورت ��ی پیوست ��ه اس ��ت .شای ��د یک ��ی از
مناسبتری ��ن ای ��ن روشه ��ا که سازگ ��اری بیشتری ب ��ا توصیههای
جهان���ی دارد ،استف���اده از فرمهای انتزاع���ی است" .رویک���رد انتزاع،
در جستوج���وی جوه���ر و ذات بناهای موجود اس���ت که در بنای
جدی ��د استف ��اده میشون ��د و همچنی ��ن جزئی ��ات و آرایههایی که
میتوانن���د در عین بیان سبک گذشته ب���ه شیوه جدیدی ترجمه و
تفسی ��ر شون ��د" ( .)Guzmán Torres, 2009, 12بدی ��ن منظ ��ور ایجاد
ارتباط نزدیکتر طراح با استفادهکنندگان ،با به کارگیری نمادهای
آشن���ای فرهنگی ،میتواند به این مهم کمک نمای���د .اما از آنجا که
خل���ق دوبارهی جوهرهی موج���ود و انتخاب جزئی���ات آن میتواند
بسی ��ار پیچی ��ده باشد ای ��ن رویک ��رد باید ب ��ا درک عمیق ��ی از سبک

تصویر -8بازتفسیر عناصر تعریف کنندهی بنای تاریخی ،همچون ایوان ستوندار ،در بنای مربع هنر
( )Carre D›Artدر مجاورت آن.
ماخذ( :مأخذ)URL 2:

تصویر -9بخش الحاقی ِسینزبری در گالری ملی انگلستان ،که المانهای بنای اصلی در نمای
مقابلالحاقجدیدبهصورتسادهشدهای،استفاده گردیده-است.
مأخذ)URL 5( :

اولیه همراه باش ��د؛ چرا که ا گرچه این شیوه میتواند از جعل کردن
اجتناب کن ��د اما ا گر به درستی انجام نشود ،میتواند بر یکپارچگی
موج ��ود ب���ا تغیی���ر دادن خصوصیت اولی���ه اثر بگ���ذارد (تصوی���ر .)9
شکل یک ساختار جدی ��د در زمان طراحی یک الحاق به بنای
تاریخی از حساسی ��ت بیشتری برخوردار است .ی ��ک الحاق باید در
شکلاش با بن ��ای تاریخی مرتبط باشد و به گون� �های طراحی شود
که 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 (.)St. Joseph Landmark Commission, 2001
هرچن ��د طراحی یک الحاق باید سازگار ب ��ا بنای تاریخی باشد،
ام���ا برای حفظ خصوصیت بنای اصلی ،شکل الحاق جدید باید به
طور آشکاری از بنای اصلی قابل تشخیص و متمایز باشد ،به طوری
که سیر تحول تاریخی بنا قابل درک بوده و یکپارچگی فیزیکی بنای
تاریخی توسط الحاق جدید به خطر نیفتد .چرا که ا گر الحاق جدید،
شکلی تک���راری و غیرقابل تشخی���ص از بخش قدیم���ی دارد ممکن
است تشخیص بنای تاریخی اصل ��ی امکانپذیر نباشد؛ و برعکس،
الح���اق جدید نباید آنقدر متفاوت باشد ک ��ه در نگاه اولیه در کانون
توج���ه قرار گیرد و از دید عموم خیلی برجسته و محسوس باشد .به
این منظور الحاق جدید میبایست جهت جلوگیری از رقابت و غلبه
بر بنای تاریخی از طراحی سادهای برخوردار باشد وتعادلی باید بین
بخش
تمای ��ز و سازگاری جهت حفظ خصوصیت تاریخ���ی و هویت
ِ
ً
توسعهیافته در نظر گرفته شود .مطمئنا الحاقات جدیدی که بسیار
شبیه به بنای تاریخی هستند یا بینهایت با آن مغایرت دارند این
تعادل را از بین میبرند (تصویر .)10
از ای���ن رو در درج ��ه اول میبایست از طر حهای���ی که دو حجم
جدید و قدیم را در قالب یک کل معماری ،یکی میکند اجتناب کرد.
الحاقجدیدممکناستشاملویژگیهایمعماریسادهشدهای
باشد که ویژگیهای مشابهی را در بنای تاریخی منعکس میکند ،اما
در عین حال از آنها کپی نمیکند و به دنبال خلق دوباره خصوصیت
بن ��ای تاریخ���ی ب���ا بی���ان عناصر طراح���ی بن���ای اصلی ب���ه شیوهای
معاص���ر و س ��اده ش ��ده است .این رویک ��رد تا زمانی ک���ه بنای جدید
تابع���ی از ان ��دازه و مقیاس بنای اصلی بوده و ب ��ه طور واضح متمایز
و قابل تشخی ��ص است به خصوصیت تاریخی بنای موجود آسیب
نمیرسان ��د( .)Grimmer & Weeks, 1986در این راستا لحاظ کردن
فض���ای رابطی ساده ،فرونشسته و با مقیاس کوچک ضمن کاهش
تأثیرپذیریتأثیرمقیاسبنایجدید،میتواندراهحلمناسبیجهت
جداسازی فیزیکی و بصری حجمهای جدید و قدیم از یکدیگر باشد.
 .5-2مصالح و جزئیات
سازگ���اری ساختارهای جدی ��د در پوستهی بیرون���ی آنها بسیار
ً
مه ��م اس ��ت .مطمئنا انتخ���اب مصال���ح خارجی مناسب ،ب���ه درکی
از سازگ���اری مصال ��ح پیشنه ��ادی در ترکیب ،مقیاس ،م���دول ،الگو،
باف ��ت ،رن���گ و درخشندگ���ی آنه���ا وابست���ه اس���ت .در یک مک���ان با
ً
خصوصی���ت ثابت ،معم ��وال مصالح ساختمان ��ی و دامنههای رنگی
ً
غالب���ی ،مخصوص ��ا در جزئی ��ات و تزئین ��ات ،وج ��ود دارد .از ای���ن رو
طراحیه���ای جدید باید مصالح و رنگهایی که به صورت محلی و
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در بناهای مجاور استفاده شدهاند را تشخیص دهند و از مصالحی
ب ��ا ترکی ��ب رنگهایی استف ��اده نمایند که هماهنگی بیشت ��ری را با
بناه ��ای مج ��اور سبب میش ��ود (تصوی ��ر  .)11حتی توجه ب���ه ایجاد
سای���ه روشنه ��ای حاصل از استف ��اده از مصالح مختل ��ف میتواند
در تعری ��ف بن ��ای جدی ��د مؤثر باشد .ب ��رای مثال ،الحاق ��ی در جلو یا
در پهل���وی بنای اصلی که از سن���گ گرانیک تیشهای ساخته شده
اس ��ت با بن ��ای اصلی ساخته ش ��ده از سنگ مرمر صیقل ��ی ،حتی با
وج ��ود اینکه ه���ر دو از سنگ ساخته شدهاند ،سازگ���ار نخواهد بود.
ً
مصالح پیشنه ��ادی الزم نیست که عینا شبیه به مصالح بنای
تاریخی باشند ،بلکه آنها باید هماهنگ بوده و به عنوان یک مرجع
استفادهشوند،امااز طرفدیگر نبایدآنقدر متفاوتباشند کهنسبت
به بنای تاریخی برجسته بوده و دید را از بنای تاریخی منحرف کنند
( .)Grimmer & Weeks, 1986حتی گاهی شیشه نیز میتواند به دلیل
شفافیت و یا انعکاس ناخواستهاش در زمینهی تاریخی جلب توجه
کند .اما در برخی از موارد میتوان از شفافیت شیشه جهت عبور دید
و کاهش تأثیر بصری بنا و یا از انعکاس شیشه جهت بازتاب بناهای
خنثی بنای جدید به گونهای که بتواند در
تاریخی اطراف و حضور
ِ

جدیدموزهتاریخنظامیدر درسدنآلمان،اثر دنیللیبسکیند ،که
تصویر-10تضادآشکار در الحاق
ِ
سببتوجهبیشتر بهارزشهایبنایتاریخیاصلیمیگردد.
مأخذ)URL 6( :

تصویر -11فضای پلکان و آسانسور (بخش الحاقی سمت چپ) که ضمن توانبخشی
بنای اصلی ،به پشت بنای تاریخی افزوده میشود با سنگهای ناصاف و بازشوهای
ساده به صورت سازگار و تابعی از بنای اصلی معرفی میگردد.
ماخذ.)Grimmer & Weeks, 1986( :

خدمت معرفی زمین� �هی تاریخی باشد ،بهره برد (تصاوی���ر  12و .)13
عالوه بر مصالح خارج ��ی ،آرایهها و جزئیات هر بنا نیز در تعریف
آن نقش عمدهای را دارند .آن طور که از آثار امروز معماری برمیآید
ً
عموماتصور میشود کهآرایهبندیها کماهمیتترینعنصر در ایجاد
ارتباط ساختمانهای جدید با ساختمانهای قدیم هستند .فرض
دیگ���ر آن اس ��ت که ایجاد شباهتهای کلی می ��ان بناهای جدید و
قدیم،مانندارتفاع،مصالحوحجمهایمشابه،بهتنهاییمیتوانند
کافی باشند .اما به نظر میرسد آرایهها ،بافت بصری و تداعی حاصل
ً
از آن ،غالب���ا روش مطمئنی برای ایجاد رابطهی بصری سازگار میان
ساختمانهاست(برولین.)1980 ،از این رو جزئیاتی که نقش مهمی
در خصوصی���ت منطق���ه دارن���د ،میبایس���ت مشخ���ص شون���د .این
جزئی���ات میتوانند در طراحی بناهای جدی ��د الهامبخش باشند و
به عنوان مبنا برای طراحیهای جدید در نظر گرفته شوند اما نباید
ً
عینا از آنها کپیبرداری شود .ا گرچه استفاده از جزئیات رایج در یک
منطق���ه شباهت ��ی را در بین بناهای مج ��اور و در خصوصیت خاص
منطقه ایجاد میکند؛ اما جزئیات مدرن میتوانند جزئیات سنتی را
بازتفسیر کرده و رابطهای را بین جدید و قدیم ایجاد کنند.
ضم���ن توجه به جزئیات تزئینی ،درنظر گرفتن جزئیات اجرایی
و نح ��وهی اتص���ال ساخت���ار جدید ب���ه بافت تاریخ���ی مج���اور نیز از
اهمی���ت دوچندان ��ی برخ ��وردار است .از ای ��ن رو "مالحظ���هی اولیه
در طراح ��ی ساخت���ار جدی���د میبایست تأثی���ر بنای جدی���د بر روی

تصویر-12استفادهاز مصالحشفافدر هرمموزهلوور کهسببعبور دیدو کمترینمزاحمتبصری
در صحنناپلئونمیگردد.
مأخذ)URL 7( :

تصویر -13انعکاس بنای تاریخی در ساختمانی با نمای شیشهای در نیوکاسل ،انگلستان.
مأخذ( :ایزدی)1383،
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تاریخ���ی مجاور ،از طریق درک
تمامیت یکپارچگی و موقعیت بنای
ِ
ِ
مالحظ���ات فنی بن���ای جدیدی ک���ه در نزدیک���ی سازه تاریخ���ی قرار

میگی ��رد ،باش���د" ( .)Orbasli, 2008, 200ب ��ه طوری ک���ه ایجاد بنای
جدید سبب آسیب و تخریب سازهی بناهای تاریخی مجاور نگردد.

نتیجه
هنگامی که بنا به دالیل مختلف ،حضور ساختارهای جدید
در زمینهی تاریخی ضرورت مییابد ،طراحی بناهای جدید
تاریخی موجود درنظر گرفته شود.
میبایست سازگار با زمینهی
ِ
باید توجه داشت درک زمینه و سازگاری با بناهای مجاور ،هرگز

تصویر -14دیا گرام عوامل مورد توجه در طراحی ساختارهای جدید در زمینهی تاریخی.

بر تقلید صرف متکی نبوده و از یک معماری معاصر جلوگیری
معاصر موفق به آن نیاز دارد .از
نمیکند و در حقیقت معماری
ِ
آنجا که سازگاری ساختار جدید به طر ِح زمینهی تاریخی آن
وابسته است ،تعریف مشخصی برای آنچه که سازگار خواهد بود و
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رهنمودهای طراحی برای ساختارهای جدید در زمینهی تاریخی

یا ناسازگار ،به طور مطلق ،وجود ندارد .آنچه که در این بین مهم
است ،این است که با استفاده از رهنمودهای طراحی ،سازگاری
چگونه میتواند حاصل شود.در این راستا درک زمینهی طراحی
جهت پاسخ به کیفیتهای خاص و یا محدودیتهای آن در
اولویت تمام امور قرار دارد.
با توجه به موارد عنوان شده ،دیا گرامی شامل پنج شاخص کلی
که در خصوصیت یک زمینهی تاریخی مؤثر هستند و عواملی که
میبایست در ارتباط با هر یک از این شاخصها در هنگام طراحی
ساختارهای جدید مورد توجه قرار گیرند ،ارائه میگردد (تصویر.)14
باید درنظر داشت که برخی از این عوامل دارای تأثیر همزمان بر

روی شاخصهای دیگر نیز هستند .برای مثال اهمیت خط
آسمان موجود و یا لحاظ کردن فضایی واسط بین بنای جدید و
قدیم ،به منظور کاهش تأثیر مقیاس بنای جدید ،از جمله عواملی
میباشند که در مقیاس ساختار جدید میبایست مورد توجه
قرار گیرند ،اما از آنجا که این عوامل دارای تأثیر بیشتری بر شکل
ساختار جدید میباشند تحت عوامل مورد توجه در این شاخص
عنوان شدهاند .به طور کلی توجه به هر یک از این عوامل میتواند
منجر به راهحلهای گونا گون و گاه مشترکی شود که بر حسب
شرایط هرزمینهی تاریخی متفاوت خواهند بود و تنها با درک
درستی از خصوصیات زمینهی تاریخی قابل دستیابی میباشند.

پینوشتها
1 New Constructions.
2 Conservation .
3 Extension.
 -Architecture in Context 4برولی ��ن ،برنتسی()1980؛ معماری زمینهگرا:
سازگ ��اری ساختمانه ��ای جدید با قدی ��م؛ ترجمهی راضیه رض ��ازاده1383 ،؛
اصفهان :خا ک.
 5فیل ��دن ،برن ��ارد و یوکیلت ��و ،یوک ��ا ()1998؛ راهنم ��ای مدیری ��ت ب ��رای
محوطهه ��ای میراث جهانی؛ ترجمهی پی ��روز حناچی1383 ،؛ تهران :مؤسسه
انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
6 Infill Building.
 7گسترشه ��ای درش ��ت مقیاس در مج ��اورت مناطق تاریخ ��ی ،طر حهای
تجمیع در بافتهای تاریخی ،حضور بنایی جدید در قطعات خالی و یا به عنوان
جایگزینی برای بناهای موجود در بافتهای تاریخی (بناهای میانافزا) ،احداث
بناهایی در مجاورت و در حریم بناهای تاریخی و یا در مقیاس دید خردتر الحاق
به بنای تاریخی (در جهت توسعهی بنای تاریخی و به عنوان فضایی جهت رفع
نیازهای کالبدی جدی���د در امر توانبخشی آن) همگی نمونههایی از مداخالت
معمارانه جهت حضور ساختارهای جدید در زمینهی تاریخی میباشند.
 8اوژن ویول ��ه ل ��ودوک( )1879)-Eugen Viollet le Duc (1814معم ��ار
فرانسوی که به عن ��وان یکی از فعالترین مرمتکنندگان آثار تاریخی در جهان
شناخته ش ��ده است (حبیبی و مقص ��ودی .)35 ،1386 ،وی با هدف یکپارچه
ک���ردن بناهای تاریخی ،معتقد به تکمیل یا ساخ ��ت بنایی فرسوده و یا ناتمام
باقی مانده به صورت اولیهی کالبدی آن بود.
 9جان راسکین( )1900)-John Ruskin (1818حقوقدان انگلیسی که با روی
آوردن ب ��ه هنر ،ابتدا به نقد فلسفهی هن ��ر پرداخت و سپس روی به فلسفهی
اجتماع ��ی آورد (حبیب ��ی و مقص ��ودی .)36 ،1386 ،وی ک ��ه از سردم ��داران
«جنب ��ش حفاظ ��ت» است بر عدم دخالت در بن ��ای تاریخی با هدف طیکردن
فرآیند طبیعی فرسایش تأ کید میکند و توسعهی بنا را به صورت بخشی از یک
فرآیند پیوسته الزم میداند.
 10کامیلو بوییتو( )1914)-Camillo Boito (1836محقق و معمار ایتالیایی
ک���ه تفک ��ر جدید مرمت شهری را در قرن بیستم پایهگذاری کرد و از اینرو وی را
پدر مرمت شهری جدید مینامند(حبیبی و مقصودی.)38 ،1386 ،
 11کامیل ��و سیت( )1903)-Camillo Sitte (1843معمار و شهرساز اتریشی به
عنوان اولین شخصیتی که از کاربرد هنردرزیبایی شهر مدرن سخن گفته است
وبررسیهای جامعی را تدوین و منتشر نموده است (فالمکی.)1386 ،
 12گوستاو جیووانون ��ی( )1947)-Gustavo Giovannoni (1873از معماران
و نظریهپردازان ایتالیایی که در آموزهها و نوشتههایش ،اصول حفاظت مدرن
ایتالی ��ا را تحکی ��م بخشی ��د و ضمن تأ کی ��د بر دیدگ ��اه علمی انتق ��ادی ،شالوده

«مرمت علمی» را بنیان نهاد(یوکیلتو.)243 ،1999 ،
13 Facadism.
14 Zero Degree .
15 Integration .
16 Contrast .
17 Derisive and Temporary .
18 Analogy.
19 Invisible.
20 Complex.
 21ر.ک .قدیری ،بهرام()1385؛ ساختارهای جدید در محیطهای تاریخی؛
تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 22منظ���ر شهری شامل هر چیز از سیر تح ��ول تاریخی و مورفولوژی شهر تا
یکپارچگی عناصر گونا گون در آن میباشد .عالوه بر مشخصههای برنامهریزی
و معم ��اری شهری ،منظ ��ر شهری دربرگیرندهی مفهوم ��ی اجتماعی ،فرهنگی و
روانشناسی است (.)Orbasli, 2008, 197
23 Value
24 Authenticity
25 Integrity
 26در برخی موارد ،کارشناسان ،بهترین و آسان ترین شیوه را برای اجتناب
از تغییرات فیزیکی در زمینه تاریخی ،ایجاد بنای جدیدی با یک سبک مشابه
میدانن ��د .اما ای ��ن رویکرد ،همان طور که کی ��ت ِری( )Keit Rayدر کتاب اش،
ً
معم ��اری زمینه گرا ،بیان میکند ،لزوم ��ا آسان ترین و بهترین راه نیست .پیش
از اینک ��ه ای ��ن شیوه به کار رود ،ط ��راح باید سبک اولیه ی موج���ود را جهت به
دس ��ت آوردن نتای ��ج خوب ،ب ��ه خوبی درک کن ��د ،در غیر این ص���ورت این امر
ً
احتم ��اال تقلیدی از سبک اولیه به جای تولید مجدد خواهد بود(.)Ray, 1980
 27میزان تجرید فرمهای اولیه ،تأثیر بارزی بر قابلیت شناخت آنها میگذارد.
هرچه فرمها انتزاعیتر باشند ،ارتباط آنها با منبع اولیه مشکلتر و شناخت آنها
ناممکن میشود .الحاق کلگهورن و ساختمان ملی پرمننت تنوع درجه انتزاع
را نش���ان میدهند .اتص ��االت در الحاق کلگه ��ورن به ط ��رز نومیدانهای مبهم
است ،در حالی که ساختمان دیگر ،علیرغم ساده کردن فرمهای اولیه ،شباهت
آشکار خود را حفظ کرده است .میزان دخل و تصرف در طرح اولیه ضمن حفظ
تشابه خانوادگی ،امری است که به مهارت طراح بستگی دارد(برولین.)1980 ،
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