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چکیده:

ــه ارزیابــی رشایــط مختلــف  ــاً ب موفقیــت در دســتیابی و کیفیــت مناســب ســاختارهای میان افــزای معــاری عمدت
و همچنیــن خالقیــت، حساســیت و درنهایــت نــوآوری در معــاری بســتگی دارد. بــه منظــور اجــرای مناســب و صحیــح 
ــرد و ســپس، انتخــاب  ــرار گی ــرار اســت در آن ق ــا ق ــه بن ــی ک ــی محیط هــای کنون ــی کیف ــد ارزیاب ــزا، بای ــرد میان اف رویک
رویکــردی خالقانــه کــه امــکان برقــراری تعاملــی بهینــه بیــن بنــا و محیــط پیرامــون را میــر می ســازد، انجــام گیــرد کــه 
ــدی  ــه بعــد کالب ــا ب ــوان تنه ــب منی ت ــن ترتی ــی فرابخشــی اســت. بدی ــی، میان بخشــی و حت ــده، چندوجه موضعــی پیچی
توجــه داشــت. هــدف ایــن پژوهــش بررســی مبانــی میان افزایــی و مولفه هــای آن در غالــب توســعۀ شــهری و اســتفاده از 
ایــن مفاهیــم و مولفه هــا بــرای دســتیابی بــه یــک مــدل و ســاختار مشــخص در منونــه مــورد نظــر اســت. منونــه مــوردی 
ــر همیــن اســاس موقعیــت  ایــن پژوهــش ســاختان پالســکو اســت کــه در بافــت تاریخــی تهــران واقــع شــده اســت. ب
قرارگیــری آن تاثیــرات زیــادی در رونــد پژوهــش گذاشــته اســت. در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت تــا بررســی جامعــی 
ــا توجــه بــه اصــول طراحــی میان افــزا، نــوع رویکــرد ســاختان، هاهنگــی و وحــدت آن  از ســاختان جدیــد پالســکو ب
بــا ســاختان ها و بافــت بــا قدمــت اطــراف آن صــورت پذیــرد. در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت بــه تبییــن معــاری 
میــان افــزا پالســکو در بافــت تاریخــی آن بــا توجــه بــه مبانــی نظــری مربوطــه، ســاختان های شــاخص اطــراف و خطــوط 
تاریخــی بافــت پرداختــه شــود. روش ایــن تحقیــق، توصیفی_تحلیلــی اســت، ابتــدا بــه پیشــینه پژوهــش و مبانــی نظــری و 
همچنیــن بررســی و معرفــی تعاریــف و مفاهیــم مرتبــط براســاس مطالعــات کتابخانــه ای پرداختــه شــده اســت. ســپس بــر 
اســاس مفاهیــم بدســت آمــده الگــوی ســاختان پالســکو بــر اســاس معیارهــای معــاری میان افــزا بــا جزئیــات توصیــف 
می شــود. بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده ســاختان جدیــد پالســکو نــوع خطــی میــان افــزا اســت و بیــن دو همســایگی 
خــود بــه طــور خطــی واقــع شــده اســت. در اســراکچر منــا نیــز آرایه هایــی از ســاختان های اطــراف خــود دارد امــا از 

هیــچ کــدام بــه طــور کامــل تبعیــت منی کنــد.
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رَف شهرســازی  و  مرمــت 

1- مقدمه

ــا  ــه دوره ه ــاً در هم ــارص، تقریب ــاری و عن ــکال مع ــون، اش ــط پیرام ــود در محی ــاری موج ــا مع ــاط ب ارتب
ــرای تحقــق رشــد هوشــمند در هــر  ــوان يکــی از راهربدهــای اساســی ب ــه عن ــد ب ــوده اســت و بای قابل توجــه ب
مکانــی بــا توجــه بــه مســائلی همچــون جنبــش توســعه پايــدار، نوشــهرگرايی و رشــد هوشــمند صــورت پذیــرد، 
ــر و رهــا شــده شــهری  ــزا اراضــی باي ــد خــورده اســت. در توســعۀ میان اف ــم همــه باهــم پیون ــن مفاهی ــرا ای زی
ــازی می شوند)پورموســوی و  ــا، بهســازی و نوس ــد احی ــای فرســوده و ناکارآم ــه می شــوند و بافت ه ــه کار گرفت ب
همــکاران، 1393( و محدوده هــای شــهری می تواننــد توســعه مســکونی و فعالیتــی خــود را بــه ســمت فضاهــای 
بــاز يــا زمین هــای توســعه نیافتــه درونــی و يــا فرســوده، گســرش دهنــد )Maria Roth,2000:8(. در دهه هــای 
اخیــر جهت گیــری برنامه ريــزی و طراحــی پروژه هــای میان افــزا بــه ســمت ارتقــاء کیفیــت زندگــی بــوده اســت 

.)EPA,2004:61(

ــران  ــارراه اســتانبول تهــران، پایتخــت ای ســاختان پالســکو یــک ســاختان تجــاری در حــال ســاخت در چه
ــاد  ــه ی ــدرن خاورمیان ــاختان م ــان خراش و س ــتین آس ــوان نخس ــکو به عن ــت پالس ــاختان نخس ــت. از س اس
ــن  ــزی کــه در ســال 1341 گشــایش یافــت و یکــی از مهم تری ــا اســکلِت فل ــن ســاختان 1۷ طبقــه ب می شــد. ای
کانون هــای تولیــد و فــروش پوشــاک در تهــران بــود.کار ســاخت آن از ســال 1339 تــا 1341 جریــان داشــت و در 
ســال 1341 افتتــاح شــد و بــا ارتفــاع 4۲ مــر در هنــگام گشــایش بلندتریــن ســاختان تهــران بــود تــا اینکــه در 
ســال 134۲ ســاختان بــورس تهــران بــا ارتفــاع 6۸ مــر عنــوان بلندتریــن ســاختان پایتخــت را از پالســکو گرفــت. 
ــر آتش ســوزی فــرو ریخــت و  ــر اث ایــن ســاختان در روز پنج شــنبه 30 دی 139۵ پــس از ۵4 ســال از ســاخت ب

۵60 واحــد تجــاری در آن از بــن رفــت.

پــس از حادثــه تلــخ آتش ســوزی ســاختان پالســکو در دی  مــاه ســال 9۵ کــه منجــر بــه شــهید شــدن 16 نفــر 
از آتش نشــانان شــد، در ســال 9۷ پــروژه ســاخت پالســکو توســط بنیــاد مســتضعفان به عنــوان متولــی ایــن پــروژه 
بــا رویکــرد امتــام آن تــا ســال 1400 بــا عملیــات خاکــربداری و احــداث ســازه نگهبــان کلیــد خــورد. پالســکوی 1400 
طبــق جدیدتریــن مقــررات، آیین نامه هــا و دســتورالعمل های حــوزه ســاخت و ســاز و بــه خصــوص آتش نشــانی 
در ۲0 طبقــه و بــا زیــر بنــای ۲0 هزارمــر ســاخته شــده اســت. ســاختان جدیــد پالســکو در بافــت کامــال تاریخــی 
ســاخته شــده، در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت تــا ایــن ســاختان بــه صــورت جامــع از لحــاظ اصــول و قوانیــن 

طراحــی میان افــزا در بافــت تاریخــی و البتــه فرســوده شــهری بررســی شــود.

2- چارچوب نظری

ــالح       ــی از اصط ــای مختلف ــوان ترجمه ه ــزا را می ت ــعۀ ميان اف ــعۀ درون زا و توس ــی، توس ــعۀ درون بافت توس
Infill development در ادبيــات شهرســازی و برنامه ریــزی شــهری کشــور دانســت. اســتفاده حداکــر از 
ظرفيت هــا و قابليت هــای هــر تکــه زمــن طبــق تعریــف تيــم طراحــی کمربیــج، توســعه ميان افــزا اســت 

)رفيعيــان و همــکاران ، 13۸۸، 9۵(.

برخــی از منشــورهایی کــه بــه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم در رابطــه بــا شــکل گیری معــاری میان افــزا، 
دارای احــکام و معیارهایــی هســتند، عبارتنــد از: منشــور آتــن) 1931 ،1933م( بــرای حفــظ خصوصیــات 
منطقــه ای و شــهری زیبــا، عــدم اســتفاده از ســبک های گذشــته و لحــاظ کــردن بنایــی خنثــی و بی جاذبــه بــرای 
غلبــه نکــردن بــر بافــت پیرامــون تدویــن شــد. منشــور ونیــز ) 19۵۷م( و توصیه نامــه یونســکو)196۲م( رعایــت 
مقتضیــات زیباشناســی، بــه طــوری کــه در عیــن هاهنگــی بــا بناهــای اطــراف از فرم هــای ســنتی پیــروی نکنــد، 
حفــظ چشــم اندازهای زیبــا و صدمــه نــزدن بــه قســمت های منحــر بــه فــرد بناهــای تاریخــی بافت هــا اســت. 
کنگــرۀ رم ) 19۷۲ م( اســتفاده از فنــون و مصالــح ســنتی در بافــت، لــزوم توجــه بــه معــاری بــه عنــوان منــاد 
ــس  ــر می گــذارد. کنفران ــر ارزش معــاری بناهــای تاریخــی تاثی ــه ب ــد ک ــه تقلی ــاب از هرگون عــر خــود و اجتن
مادریــد )۲011 م(، اصــول والتــا)۲011 م( و منشــور ایکوموکــس)۲011 م( نیــز اشــاره هایی بــه معــاری میان افــزا 
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ــه مــوردی ســاختان پالســکو( )منون

داشــته اند. مــرور بــر تحــول منشــورهای بیــن املللــی، ســیرتدریجی آن هــا بــه ســمت افزایــش توجــه بــه مقولــۀ 
بافت هــا و هســته های تاریخــی شــهرها را نشــان می دهد)حبیبــی، مقصــودی، 1394(. ایــن منشــورهای جهانــی 
مــورد پذیــرش جامعــۀ بیــن املللــی قــرار گرفتنــد، ولــی در کشــور مــا نیــاز بــه توجــه جدی تــر و نــگاه عملیاتــی 

ــادی و صالحــی، 1396(. احســاس می شــود )معتمــدی محمــد آب

بــا ارائــه نگرش هــای بــارز بیــان شــده توســط کارشناســان، بدیهــی اســت کــه اکــراً دو عقیــده دارنــد. یکــی 
ایــن کــه رصفنظــر از محیــط، معرفــی و ورود الیــه معــاری مــدرن بــه بافــت موجــود بســیار حائزاهمیــت اســت 
ــزان مشــخصی از  ــر هشــیاری و می ــده دوم ب ــردد و عقی ــر می گ ــه مداخــالت متضــاد منج ــات ب ــب اوق ــه اغل ک
توجــه بــه محیــط موجــود تأکیــد می کنــد، بــه رشط اینکــه محقــق خیلــی از تقلیــد از معــاری موجــود فاصلــه 
نگیــرد. اوژن ویولــه لــودک ) 1۸۷9 - 1۸14 م.( معتقــد بــود اســتفاده از طرح هــا و حتــی مصالحــی کــه نشــان از 
زمــان و ســبکی جــز زمــان و ســبک بنــای تاریخــی دارنــد، قابــل قبــول نیســت)حبیبی و مقصــودی، 1394، 3۷(. 
کامیلــو بویــی تــو )1914 - 1۸36م.( پیشــنهاد باززنده ســازی و اعطــای کارکــرد جدیــد بــه بافــت تاریخــی را در 
ــا ارائــه داد و بــه اســتفاده از مصالــح و ســبک های جدیــد تأکیــد  برابــر حفاظــت ویژگی هــای شکلی-ســبکی بن
کــرد )ابلقــی، 13۸۲(. لــوکا بلرامــی)1۸۵4-1933م.( ســاخت وســازهای جدیــدی را کــه موجــب بازگردانــدن بافــت 
تاریخــی بــه رشایــط و اوضــاع اولیــه باشــند، قبــول داشــت)فالمکی، 13۸6 ، ۲3 (. پاتریــک گــدس ) 193۲-1۸۵4 
م.( او معتقــد بــود کــه طراحــی نبایــد مطابــق بــا جریان هــای زودگــذر دوره ای مشــخص باشــد و  بایــد متکــی 
بــه کلیــت زمینــۀ موجــود انجــام شــود )Siravo, 2011(. لوکوربوزیــه )196۵ - 1۸۸۷ م.( نگاهــی متفــاوت را ارئــه 
ــه و بافــت تاریخــی را  ــود ســایر ابنی ــد و معتقــد ب ــای شــاخص را کافــی می دان ــد بن کــرد کــه در آن حضــور چن
بایــد  تخریــب و ابنیــۀ جدیــد را جایگزیــن کــرد )حبیبــی و مقصــودی،61،1394 (. لوئیــس مامفــورد )1۸9۵-1990 
م.( معتقــد بــود نکتــۀ اصلــی در ایــن میــان، تــوان ایجــاد پیونــد بیــن اجــزای مختلــف شــهر اســت )پاکــزاد، 13۸6: 
403(. لئونــاردو بنــه ولــو )1933- ۲01۷ م.( نیــز معتقــد اســت افــزودن بنــای جدیــد در بافــت تاریخــی مــروط 
ــکاران،  ــو و هم ــره بگل ــم اســت )ق ــد و قدی ــان جدی ــادل می ــاد تع ــردی و ایج ــاوت عملک ــدی، تف ــز کالب ــه متای ب

.)139۷

تعریف مفاهیم و متغیرها

هاننــد انتخــاب رویکردهایــی بــرای طراحــی میان افــزا، برقــراری دیدگاهــی درخصــوص ارزیابــی اولیــه ســازه های 
ــان  ــر ارزش هایش ــا دیگ ــی ی ــناختی، تاریخ ــای زیبایی ش ــاص و ارزش ه ــت خ ــه وضعی ــته ب ــود بس ــی موج فیزیک
مرســوم اســت. در مــوارد بازســازی، برخــی روش هــای فنــی را می تــوان بــه کار بــرد ازجملــه: احیــاء، ســازگاری، 
بازســازی یــا روش هــای ســازگاری، تأکیــد یــا انفصــال. در حــوزه وســیعر، در تئــوری و عمــل، ســه رویکــرد خالقانــه 
:)Alfirevic and Simonovic Alfirevic, 2015(مجــزا بــه طراحــی میان افــزا در محیــط پیرامونشــان وجــود دارد

1. رویکــرد همگونــی )تقلیــد( – روشــی بــرای ســاخت و ســاز کــه بازتاب کننــده یــا تقلیــدی از مشــخصات بــری 
و ســایر ویژگی هــای اشــیاء مجــاور در آن مجموعــه اســت؛

ــن  ــا انتقــال و تعیی ــق »روح یــک فضــا« )روح مــکان( ب ــرای ساخت وســاز مطاب ۲. رویکــرد ارتباطــی – روشــی ب
ســبک مشــخصات از محیــط اطــراف و ســاخت یــک شــیء جدیــد بــه شــیوه ای کــه مشــابه یــک اشــیاء مجــاور بــا 

درجــه بزرگــر یــا کوچکــر باشــد؛

ــا کامــل مشــخصات محیــط پیرامــون، جایی کــه یــک شــیء  3. روش متناقض)متضــاد( – رویکــرد انــکار جزئــی ی
جدیــد بــه صــورت بــری از مجموعــه خــود واگرایــی دارد امــا درعیــن حــال در آن ترکیــب شــده اســت.
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رَف شهرســازی  و  مرمــت 

شکل 1. جنبه  های بری پایه رویکرد تقلیدی: 1( همگونی شکل، ۲( همگونی رنگ، 3( همگونی ساختار، 4( همگونی بافت و ۵( همگونی جهت       

)Alfirevic and Simonovic Alfirevic, 2015 :مأخذ(

شکل ۲. جنبه های بری پایه رویکرد ارتباطی: 1( ارتباط شکل، ۲( ارتباط رنگ، 3( ارتباط ساختار، 4( ارتباط بافت و ۵( ارتباط جهت                         

)Alfirevic and Simonovic Alfirevic, 2015 :مأخذ(

شکل 3. جنبه های بری پایه رویکرد تضاد: 1( تضاد شکل، ۲( تضاد رنگ، 3( تضاد ساختار، 4( تضاد بافت و ۵( تضاد جهت                                          

)Alfirevic and Simonovic Alfirevic, 2015 :مأخذ(

 »پیوستگی« در طراحی میان افزا

ــن حــال،  ــه شــده اســت، باای ــه کار گرفت ــی پیوســتگی در دوره هــای تاریخــی متعــددی در معــاری ب معرف
به خصــوص مشــخصه بــارز جنبــش مدرنیســم اســت )رضــازاده،13۸6(. پیوســتگی را می تــوان بــه طــرق مختلــف 
پیش بینــی و محقــق کــرد. بــی. برولیــن چنــد نــوع مختلــف پیوســتگی بیــن اشــیاء را بیــان می کنــد. برخــی از آنهــا 
ــانتی مر عــرض  ــد حــدود ده س ــد و می توانن ــه دارن ــا فاصل ــه از من ــک شــیء هســتند ک ــه ی قســمت های فرورفت
داشــته باشــند کــه از نظــر او بــه انــدازه یــک شــیء بســتگی دارد. ســپس، می تواننــد از مصالــح مختلــف، متفــاوت 
از مناهــای ســازه های مجــاور، امــا در یــک ســطح بــا آنهــا ســاخته شــوند یــا می تواننــد دارای ویژگی هــای خنثــی 
باشــند، ماننــد ســطحی کــه بــه پس زمینــه کشــیده می شــود و بــه معنــای بــری اشــیاء را به هــم متصــل و جــدا 
می کنــد. در مــوارد خــاص، پیوســتگی می توانــد یــک شــکاف بیــن اشــیاء باشــد. در برخــی دیگــر کاربــرد خاصــی 
از مــواد، کــه هــدف آن اتصــال بــری اجســام مجــاور اســت، یــا یــک ســطح شیشــه ای کــه اثــر غیرمــادی شــدن 
ــه عوامــل متعــددی بســتگی دارد؛  اول از  ــر روی یــک شــیء ب ــی دارد. نحــوه ظهــور پیوســتگی ب ســطح را درپ
همــه، بــه ویژگی هــای اشــیاء مجــاور، همچنیــن بــه خالقیــت معــار نیــز بســتگی دارد )رضــازاده،13۸6(. اگــر 
ایــده اســتفاده از پیوســتگی بــه عنــوان عنــر بــه صــورت نظــری تحلیــل شــود، می تــوان اصطالحــات جدیــدی 
را اســتنباط کــرد، ازجملــه: 1( »جهــت به مثابــه پیوســتگی«، ۲( »قرنیزهــا به مثابــه پیوســتگی«، 3( »ســاختار بــه 
مثابــه پیوســتگی«، 4( »بافــت بــه مثابــه پیوســتگی« و ۵( »مصالــح بــه مثابــه پیوســتگی« کــه بایــد بــه منظــور 

شفاف ســازی معانــی متعــدد اصطــالح اصلــی »پیوســتگی« در معــاری بــه کار گرفتــه شــوند.

• جهــت بــه مثابــه پیوســتگی: یکــی از پرکاربردتریــن اصــول مورداســتفاده بــه منظــور برقــراری پیوســتگی 	
بــری شــیء جدیــداً ســاخته شــده بــا اشــیاء موجــود، طوالنی ســازی جهــت ســطوح منــا از اشــیاء مجــاور 
بــه شــیء جدیــد اســت کــه انتقــال جزئــی مشــخصات ســازه های موجــود بــه شــیء جدیــد میان افــزا را 
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ــه مــوردی ســاختان پالســکو( )منون

امکان پذیــر می ســازد. 
• ــداً طراحــی 	 ــام شــیء جدی ــم ارتفــاع قرنیزهــا )کتیبه هــا( ی ب ــه تنظی ــه پیوســتگی: متایــل ب ــز به مثاب  قرنی

شــده و اشــیاء موجــود در اکــر مــوارد بــا یــک روش بســیار پیچیــده انعــکاس همــراه اســت. ســاده ترین 
مثــال اتصــال اشــیاء، وضعیتــی اســت کــه در آن، قرنیزهــای اشــیاء مجــاور ارتفــاع یکســانی دارنــد و زمانــی 
کــه مقطــع ســازه شــیء جدیــد بتوانــد در قــاب اشــیاء جدیــد بــا هــان ارتفــاع جــای گیــرد و وضعیتــی کــه 

ابعــاد شــیء جدیــد بتوانــد در قــاب قوانیــن ارتفــاع موجــود قــرار گیــرد .
• ســاختار بــه مثابــه پیوســتگی: متایــل بــه تنظیــم ســاختارهای شــیء جدیــداً طراحــی شــده بــا اشــیاء موجــود 	

بــا هــدف انتقــال مشــخصات خاصــی از اشــیاء مجــاور بــه شــیء میان افــزا جدیــد صــورت می گیــرد . 
•  بافــت به مثابــه پیوســتگی: اســتفاده از بافــت، ازلحــاظ ملموســیت بــه عنــوان اصــل متصل ســازی اشــیاء 	

مجــاور بــا شــیء میان افــزا، در اکــر مــوارد می توانــد تنهــا بــه عنــوان یــک ابــزار کمکــی بــرای تلفیــق و 
یکپارچه ســازی اشــیاء در یــک مجموعــه هاهنــگ بــه کار رود.

•  مصالــح بــه مثابــه پیوســتگی: آخریــن ســطح یکپارچه ســازی اشــیاء بــا اســتفاده از مصالــح مختلــف و بــا 	
هــدف انتقــال مشــخصات بــری و هــرنی )رنــگ، انعــکاس، شــفافیت و غیــره( از اشــیاء مجــاور بــه شــیء 
ــه پیوســتگی اســتفاده می شــود،  ــه مثاب ــه بافــت ب ــد همــراه اســت. برخــالف مــوردی ک ــزای جدی میان اف
اســتفاده از مصالــح بــه مثابــه پیوســتگی یکــی از ابزارهــای اولیــه دســتیابی بــه وحــدت شــیء میان افــزا 

و اشــیاء پیرامــون اســت.

3- پیشینه پژوهش

ــا ظهــور شهرســازی جدیــد شــکل گرفــت. در  ــا گســرش جهــان توســعه نگر و ب توســعۀ میان افــزا همزمــان ب
قــرن نوزدهــم میــالدی تضــاد آشــکار میــان شــهرهای ســنتی و مفهــوم توســعه بــه شــیوۀ جدید بــوده اســت)قدیری 
و آراســته، 13۸۵(. در ایــن زمــان بیشــر از هــر زمــان دیگــری مفهــوم شــهر جدیــد مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد و 
توســعه میانــی شــهر شــکل می گیــرد. ســپس از قــرن بیســتم، قطعنامه هــا، منشــورها و مصوبه هــای مهمــی در 
مــورد مرمــت شــهری تدویــن شــد و اســناد تاثیرگــذاری در مقیــاس بین املللــی تصویــب شــدند)عالی و تاجیــک، 
3۷:1393(. اولیــن نظریــات در رابطــه بــا توســعه میان افــزا را می تــوان بــه صــورت تلویحــی در عقایــد و نظریــات 
کامیلوســیت اتریشــی یافــت. او در خصــوص ویژگــی بافــت شــهرهای قدیمــی، بــه ویــژه شــهرهای قــرون وســطایی 
اروپــا بــه کاوش پرداخــت و نظریاتــی بیــان کــرد کــه شــاید بتــوان اولیــن برخوردهــای منطقــی و عمقــی بــا مســئله 
مرمــت شــهری دانســت)بالدرلو و میانــدوآب، 139۷(. امــا اولیــن نظریــات مــدرن در رابطــه بــا ســاختارهای جدیــد 
ــی  ــه اصل ــاختان دو جنب ــی س ــی در طراح ــات جووان ــت. نظری ــی یاف ــات جووان ــد و نظری ــوان در عقای را می ت
داشــته اســت 1- طراحــی فــرم ســاختان ۲- طراحــی منــای ســاختان، کــه لــزوم طراحــی منــا بــا اســتانداردهایی 
بــرای بافــت تاریخــی را مطــرح می کنــد )قدیــری و آراســته، 13۸۵(. پــس از جنــگ جهانــی بــا توجــه بــه مســائل 
اقتصــادی، سیاســی و جمعیتــی مســئله بازســازی قســمت های تخریــب شــده مطــرح می شــود و نوعــی از 
توســعه میان افــزا در دل بافت هــای تاریخــی شــکل می گیــرد.  اولیــن برخــورد بــا مناســازی و مناگرایــی در توســعه 
میان افــزا نیــز در ایــن زمــان و در بازســازی بافــت صــورت مــی گیــرد. در ایــن دوران مرمــت، ســبکی بــه منظــور 
باززنده ســازی بافت هــای تاریخــی اســتفاده مــی شــود. البتــه در همیــن دوران حفــظ تنهــا منــای بنــای تاریخــی 
ــا جامعــه، توســعه را  و طراحــی فضــای داخلــی آن بــرای عملکــرد بهــر اســت. جهــان بعــد از جنــگ همــگام ب
در بطــن خــود مــی گنجانــد و شــکل ایــن توســعه، طراحــی بناهایــی اســت کــه در فضاهــای شــهری دیــده مــی 

شــوند)قدیری و آراســته، 13۸۵(. 

در ایــران بــا اینکــه همــواره در شــهرهای مهــم گونــه ای از بهســازی و نوســازی در دوره هــای مختلــف انجــام 
گرفتــه اســت. امــا در زمــان قاجــار باالخــص در زمــان حکومــت نارصالدیــن شــاه توســعه مفهــوم امــروزی پیــدا 
می کنــد. توســعه در ایــن زمــان در تقابــل بــا معــاری بومــی نبــود و تــا حــدی دارای معیارهــای معــاری ایــران 
بــود. بعــد از دورۀ مروطــه در زمــان رضاشــاه توســعه در کنــرل مفهــوم ملی گرایــی در می آیــد کــه خــود باعــث 



معــاری 106     سال اول، شمارۀ سوم، زمستان 1400 تخصصــی  فصلنامــۀ 

رَف شهرســازی  و  مرمــت 

ــا بــه امــروز مهم تریــن مســئله  شــکل گیری اولیــن نــگاه بــه طراحــی میان افــزا و منــای بنــای میان افــزا اســت.  ت
ــن ساختارشــکنی و ســاختارگرایی در بافــت  ــزا حفاظــت محــوری، اصالــت محــوری و همچنی در توســعه میان اف
تاریخــی اســت کــه البتــه مســئله تعــادل در حفاظــت از بافت هــای تاریخــی در برابــر بناهــای میان افــزا همیشــه 
مــورد تبییــن و بازگویــی بــوده اســت کــه ایــن نیــز بــه دو گونــه طراحــی بنــای میان افــزا و منــای بنــای میان افــزا 
مطــرح می شــود )قدیــری و آراســته، 13۸۵(. در ادامــه برخــی از کارهــای انجــام شــده در ارتبــاط بــا میان افزایــی 

و توســعۀ شــهری مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت.

ــه پیداکــردن اصــول توســعۀ میان افــزار در شــهر تهــران  ــۀ خــود ب پورموســوی و همــکاران  )1393( در مقال
ــاق  ــزا در انطب ــه راهربدهــای توســعه میان اف ــق نیازســنجی و ارائ ــن تحقی ــدگان در ای ــد. اهــداف نگارن می پردازن
بــا ویژگی هــای شــهر تهــران و تبییــن مفهــوم توســعه میان افــزا بــه عنــوان یکــی از ابعــاد توســعه شــهری پایــدار 
اســت. از جملــه راهربدهــای اجرایــی ارائــه شــده در ایــن تحقیــق 1.توســعه مجــدد اراضــی ذخیــرۀ نوســازی بــه 
ــرای هــر راهــربد  ــه ذکــر اســت کــه ب صــورت تدريجــی و ۲. توســعۀ بافــت فرســوده شــهر تهــران اســت الزم ب

ــه شــده اســت)پور موســوی و همــکاران، 1393(. ــز در نظــر گرفت سیاســت هایی نی

نــوا بخــش و بزرافشــان )1393( در مقالــۀ خــود توســعه پایــدار شــهری شــهر شــیراز را در 10 ســال اخیــر مــورد 
ــد و داده هــای مــورد  ــل مقایســه ای اســتفاده کرده ان ــن کار از روش تحلی ــرای ای ــا ب ــد. آنه ــرار می دهن بررســی ق
نیــاز را از طریــق پرســش نامه جمــع آوری کرده انــد. جامعــۀ آمــاری تحقیــق ســاکنین بــاالی 1۵ ســال شــهر شــیراز 
ــج تحقیــق نشــان می دهــد کــه  ــه صــورت تصادفــی خوشــه ای انجــام شــده اســت. نتای ــری ب هســتند و منونه گی
میــزان اســتفاده از رســانه های جمعــی، میــزان مطالعــه، میــزان مهارت هــای اجتاعــی، میــزان حکمرانــی خــوب، 
ــزان اســتفاده از اوقــات فراغــت و  ــزان حقــوق شــهروندی، می ــه مشــارکت، می ــل ب ــار زیســت محیطــی، متای رفت
میــزان مشــارکت اجتاعــی بــا توســعه پایــدار شــهری دارای همبســتگی اســت )نــوا بخــش و بزرافشــان، 1393(.

اســالمی و ایروانــی )13۸۷( از اهمیــت دســتیابی بــه توســعه پایــدار درون زا و بهره منــدی عادالنــه از مســکن 
ــد. در  ــت می کنن ــان صحب ــران بالخــص شــهر اصفه ــت در شــهرهای ای ــد و امنی ــوزش بهداشــت- امی ــذا- آم – غ
تحقیــق بیــان می شــود کــه اگــر مفهــوم توســعه را کمــی در نظــر بگیریــم تبدیــل می شــود بــه مفهــوم رشــد در 
حالیکــه مفهــوم توســعه کامــال یــک مســئله کیفــی اســت. در شــهرهایی همچــون اصفهــان تراکم هــای ســاختانی 
ــق  ــن تحقی ــه. در ای ــر انداخت ــه خط ــردم را ب ــی م ــده اســت و زندگ ــادل ش ــدم ته ــث ع ــی باع ــر فن ــا و غی نابج
ــرار  ــورد بررســی ق ــی م ــتفاده از روش تجلیل ــا اس ــدل توســعه درون زا، ب ــا م ــان ب ــت موجــود شــهر اصفه وضعی
می گیــرد، محــور بررســی نیــز تراکــم ســاختانی و مشــکالت شــهری حاصــل از آن اســت و نتیجــه بدســت آمــده 
نشــان می دهــد رونــد شــهری اصفهــان بــا مفهــوم توســعه درون زا و پایــدار در تضــاد اســت )اســالمی و ایروانــی، 

.)13۸۷

ــت  ــهری صحب ــای ش ــعه در فضاه ــردن توس ــرای درون زا ک ــزی ب ــکاران )1394( از برنامه ری ــی پور و هم پارس
ــای  ــن مدل ه ــق تبیی ــدف تحقی ــد. ه ــام می دهن ــورد انج ــهر بجن ــود را روی ش ــوردی خ ــه م ــد و مطالع می کنن
توســعه پیرامونــی و درون زا و بررســی آن در رشایــط موجــود کشــور اســت در ایــن تحقیــق وضعیــت گســرش 
فیزیکــی شــهر بجنــورد در دهــه هــای اخیــر بررســی شــده و نتایــج نشــان می دهــد کــه گســرش شــهر بجنــورد  تــا 
کنــون در طبیعیــت کامــل از مــدل توســعۀ پراکنــده شــهری بــوده اســت ایــن در حالــی اســت کــه شــهر ظرفیــت 
باالیــی بــرای افزایــش تراکــم هــای جمعیتــی و ســاختانی دارد. بــه طــور کلــی شــهرهای ایــران از جملــه بجنــورد 
بایــد درویکــرد توســعه درون بافتــی را در پیــش بگیرنــد و بــا توجــه بــه رشایــط اجتاعــی و اقتصــادی حاکــم بــر 
ــی محســوب  ــرای توســعۀ درون بافت ــن رویکــرد ب ــه بهری ــاس محل ــا مقی ــاع محــور ب ــزی اجت شــهرها، برنامه ری

می شود)پارســی پور و همــکاران، 1394(.

4- روش پژوهش

در پژوهــش حــارض از روش تحقیــق تحلیلــی- توصیفــی از جنبــه کاربــردی بهــره گرفتــه شــده اســت. اين روش 
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ــه مــوردی ســاختان پالســکو( )منون

پژوهشــگر را بــرای شــناخت بهــر رشايــط موجــود در راســتای اخــذ تصميــات صحيــح و تصويرســازی آنچــه وجود 
دارد و تريــح و تبيــن داليــل و چرايــی مســئله يــاری می كند)رسمــد و همــکاران،1394، ۸1-۸۲(. ایــن پژوهــش 
بــا اســتفاده از داده هــای بــه دســت آمــده از برداشــت های میدانــی و کتابخانــه ای و ســازمان های مربوطــه انجــام 
شــده اســت. محــدوده مــورد مطالعــه ســاختان پالســکو و بافــت پیرامــون آن بــه همــراه ســاختان های تاریخــی 
ــن  ــوده، شــاخص های ســاختاری و عملکــردی محدوده هــای مــورد نظــر مــورد مطالعــه در ای اطــراف پالســکو ب
تحقیــق هســتند. بديــن منظــور ابتــدا بــا اســتفاده از روش توصیفــی بــه بیــان اطالعــات اســنادی و ارائــه تعاريــف، 
ــپس از  ــده و س ــه ش ــش پرداخت ــرد پژوه ــوان رويک ــه عن ــزا ب ــعه میان اف ــری توس ــای نظ ــا و چارچوب ه انگاره ه
روش تحقیــق تحلیلــی بــه منظــور تبییــن روابــط بیــن مؤلفه هــای مختلــف بهــره گرفتــه شــد. در ایــن تحقیــق بــا 
مطالعــه نظریــات مرتبــط بــا مقولــه معــاری میان افــزا در بافــت شــهری_تاریخی و همچنیــن مطالعــه و تطبیــق 

اصــول و رویکردهــای طراحــی میان افــزا، الگــوی ســاختان جدیــد پالســکو بررســی شــده اســت.

5- یافته های پژوهش

ــالمی در  ــوری اس ــان جمه ــران و خیاب ــی ته ــه فردوس ــاری اداری( در محل ــع تج ــکو )مجتم ــاختان پالس س
چهــارراه  اســتانبول واقــع شــده اســت. ایــن مجتمــع یکــی از شــش مجتمــع تجــاری اداری در محلــه فردوســی 
ــران،  تهــران اســت و از نظــر موقعیــت جغرافیایــی در نزدیکــی مراکــز مهمــی ماننــد بیارســتان بانــک ملــی ای
خزانــه و مــوزۀ جواهــرات ملــی ایــران و بــازار بــزرگ فردوســی و همچنیــن ســفارت جمهــوری فــدرال آملــان، بهــار 
ترافیــک، فســت فــود دومینــو، مجتمــع تجــاری پروانــه و رصافــی املپیــک قــرار گرفتــه اســت. شــکل 4 موقعیــت 

ــکل4(. ــان می دهد)ش ــکو را نش ــاختان پالس ــی س جغرافیای

شکل4: موقعیت ساختان پالسکو درون بافت ) ويرايش نگارندگان،1400(

چهــارراه اســتانبول یــا چهــارراه اســالمبول یکــی از چهارراه هــای قدیمــی کالنشــهر تهــران در تقاطــع خیابــان 
جمهــوری اســالمی و خیابــان فردوســی اســت. شــال غربــی چهــارراه اســتامبول یــا اســالمبول ســفارت انگلیــس و 
در جنــوب رشقــی آن ســفارت آملــان و ترکیــه واقــع شده اســت. در منتهــی الیــه رشقــی ایــن چهــارراه نیــز میــدان 
ــا برخــی از مهم تریــن اصــول و رویکردهــای طراحــی در  بهارســتان قــرار دارد. در ایــن بخــش ســعی می شــود ت
ــاختان  ــن س ــورد ای ــی در م ــل و جامع ــری کام ــوان نتیجه گی ــا بت ــود ت ــی ش ــکو بررس ــزا پالس ــاختان میان اف س
گرفــت. بیشــر ارزیابی هــا در قالــب تصاویــر و جــداول خواهــد بــود. شــكل ۵ خــط زمانــی ســاختان پالســكو  را 

ــد. ــان می ده نش
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شكل۵:خط زمانی ساختان پالسكو )نگارندگان،1400( 

ارتفاع  با  اینکه ساختان های بسیار زیادی  با  بلندترین ساختان تهران بوده است،  ساختان پالسکو زمانی 
بیشر از پالسکو ساخته شده است اما هنوز هم از ساختان پالسکو به عنوان یک سازه بلند یاد می شود و در ذهن 

مردم باقی مانده است. تصویر 6 و ۷ هاهنگی با خطوط وحدت بخش را نشان می دهد.

شکل6: هاهنگی ساختان پالسکو با خطوط مغازه مجاور       شکل۷: هاهنگی ساختان پالسکو با خطوط پاساژکویتی ها

                       )ویرایش نگارندگان(                                                           )ویرایش نگارندگان(

پیوستگی خط آسامن

ارتفاع  با  اینکه ساختان های بسیار زیادی  با  بلندترین ساختان تهران بوده است،  ساختان پالسکو زمانی 
بیشر از پالسکو ساخته شده است اما هنوز هم از ساختان پالسکو به عنوان یک سازه بلند یاد می شود و در ذهن 
مردم باقی مانده است. در مورد خط آسان این بنا هم به علت شاخص بودن بنا در بافت اختالف ارتفاع آن با 
همسایه های خود در مورد ساختان قدیم و جدید یک موضوع حل شده است. خط آسان ساختان جدید با خط 
آسان قبلی این بافت شباهت دارد. ساختان قدیم 1۷ طبقه بوده )1 طبقه همکف+1طبقه زیر زمین+1۵طبقه 
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روی همکف( و ساختان جدید 1۵ طبقه روی زمین و 3 طبقه زیر زمین دارد.

شکل8: خط آسان ساختان قدیم پالسکو )ماخذ: URL1.  ويرايش نگارنده، 1400(

وجود منادها و نشانه ها

بــرای طراحــی ســاختان جدیــد پالســکو بیشــرین دغدغــه و اظهــار نظرهــا در خصــوص طراحــی منــای ایــن 
ســاختان بــوده اســت. از طــرف کارفرمــا )بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی( ارصار بــه اســتفاده از منــای ایرانــی 
ــچ و مهــره ای اســت  ــزی و کامــالً پی ــد، فل اســالمی و مصالحــی همچــون آجــر وجــود داشــته اســت. ســازه  جدی
کــه بــا ســاختان پیشــین پالســکو کــه در حادثــه دو ســال پیــش کمــر آســیب دیــده تلفیــق شــده و بــه حالــت 
ســنتی و مــدرن در آمــده اســت. ســاختان پشــتی بــه هــان شــکلی کــه بــود بازســازی شــده اســت. طــرح اجــرا 
شــده در مســابقه رتبــه دوم را کســب کــرد و پــس از گذرانــدن چندیــن ارزیابــی، توســط هیئــت داوران و کارفرمــا 
بــرای ســاخت انتخــاب شــد. اختالف نظرهایــی دربــاره طراحــی نقشــه ســاختان پالســکو وجــود داشــته اســت و 

تفاوت هایــی بــا طــرح اولیــه در آن رخ داده اســت.

کانســپت معــاری عــالوه بــر یــک بــرج 1۵ طبقــه و ۵ طبقــه زیرزمیــن بــا کاربــری تجــاری، یــک طبقــه از 
ســاختان را بــه یادمــان شــهدای آتــش نشــان اختصــاص داده اســت. بــه دنبــال محدودیت هــا و برنامــه فــرده 
در ســاختان، بخــش یادبــود انعطاف پذیرتریــن منطقــه بــرای نشــان دادن مفهــوم طراحــی بــوده اســت. طبقــه 
همکــف بــه دلیــل دسرســی مســتقیم بــه عابــر پیــاده مجــاور و طبقــه پنجــم بــا اتصــال بــه پشــت بــام باقــی 
ــود. بنابرایــن، در  ــان ب ــود قربانی ــرای اســکان یادب ــا پتانســیل مناســب ب ــده ســاختان، رسزنده تریــن مــکان ب مان
طــرح پیشــنهادی، فضــای یادبــود بــه صــورت یــک فضــای پلکانــی ســیال نشــان داده می شــود کــه طبقــه اول را بــه 

شکل9: خط آسان ساختان جدید پالسکو )ماخذ: URL1. ويرايش نگارنده، 1400(
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طبقــه پنجــم متصــل می کنــد. عــالوه بــر ایــن، یــک خــالء افقــی در ســاختان ۵ طبقــه موجــود وجــود داشــت. 
طراحــان یــک فضــای خالــی عمــودی بــه بــرج جدیــد اضافــه کــرده و آن هــا را بــه هــم وصــل کردنــد. بــرای اینکــه 
یــک ســاختان یادبــود باشــد، ایــن پــروژه مســتقیاً بــه ریــزش غم انگیــز اشــاره منی کنــد. بازمنایــی واقــع گرایانــه 
از حادثــه، بــه جــای ارائــه یــک خاطــره پویــا زنــده، تصویــری لحظــه ای را ثبــت می کنــد. بــه ایــن ترتیــب انتــزاع 
بهریــن گزینــه اســت. بــرای طراحــی ســاختان پالســکو در جســتجوی راه هــای جدیــدی بــرای تریــح رویــداد 
ــاند.  ــه می کش ــه فاجع ــب را ب ــه مخاط ــرم توج ــدن ف ــه ش ــه تک ــد. تک ــا بوده ان ــدی از معن ــوع جدی ــاد ن و ایج
قطعــات بــه گونــه ای معلــق هســتند کــه حفــره ای را در مرکــز شــکل می دهنــد. ایــن افتتاحیــه مــوزه ای اســت کــه 
مخاطبــان را از هــرج و مــرج خیابــان جــدا می کنــد و آن هــا را بــه بــاغ پشــت بــام در بــاالی ســاختان ۵ طبقــه 
هدایــت می کنــد. در واقــع مــوزه مســیری اســت کــه از ســاختان می گــذرد و خاطــره را در ذهــن بازدیدکننــدگان 
ــن  ــه ای ــد و ب ــر آن در حجــم باقــی می مان ــن ســاخت و ســاز، اث ــا وجــود حــذف مــوزه در حی ــد. ب ــده می کن زن

ترتیــب مــا را بــه یــاد حادثــه می انــدازد و یادمــان شــهدا خواهــد بــود.

 6- تحلیل یافته ها

الف( وحدت فرم ها و هامهنگی با الگوی بافت

در منــای ســاختان جديــد پالســكو ســعی شــده اســت كــه بــا پاســاژ كويتی هــا در ســمت راســت و پنجره هــای 
ســاختان ها در ســمت چــپ ســاختان هاهنگــی وجــود داشــته باشــد. بــا توجــه بــه وجــود بناهــای شــاخص 
همچــون مدرســه ژانــدارك در بافــت و اســتفاده از آجــر در منــای ايــن ســاختان در ابتــدا بــرای همخوانــی بــا 
بناهــای شــاخص درون بافــت طــراح ســاختان جديــد پالســكو ارصار بــه اســتفاده از آجــر در منــای ايــن ســاختان 
ــه  ــرای ســاختان بلندمرتب ــه توجــه داشــت كــه طراحــی منــای آجــر پوســته ای ب ــن نکت ــه ای ــد ب داشــت. امــا بای
ــط  ــر اصــول و ضواب ــه در تضــاد و مغاي ــرای آن منی شــود، بل ــت مســتقل ب ــا باعــث ايجــاد هوي ــه تنه پالســكو ن
امينــی و مقــررات ســاختان اســت. ایــن موضــوع نــه وجاهــت فنــی و نــه علمــی دارد بلکــه نوعــی متســخر ایــن 
مصالــح تاریخــی اســت. در نتیجــه در صــورت اســتفاده از آجــر در ســاختان جدیــد پالســکو احتــاال اثــر عکــس 
می گذاشــت و باعــث بی هویتــی ایــن ســاختان می گردیــد. بهــر بــود در طراحــی ســاختان جدیــد  عــالوه بــر 
ــز  ــا ســاختان های شــاخص بافــت نی ــا ســاختان های مجــاور از نظــر خطــوط وحدت بخــش ب هاهنگــی منــا ب
همخوانــی ایجــاد می شــد و اصالــت معــاری ايرانــی در آن مشــاهده می شــد و اگــر قــرار بــود کاری اصولــی در 
ایــن زمینــه صــورت بگیــرد ویژگی هــای منطقــه ای کــه ســاختان پالســکو در آن قــرار داشــته، بافــت منطقــه و 

محلــه و البتــه اتفاقــات تاریخــی کــه در ایــن بافــت رخ داده هــم مــورد توجــه قــرار می گرفــت.

ب( همگونی هندسه

از نظــر هندســی بنــا بــا ســاختان های اطرافــش همگونــی چندانــی نــدارد امــا بــا ســاختان قبلــی هندســه 
یکســانی دارد و طراحــی بــه شــکلی صــورت گرفتــه اســت کــه ماننــد ســاختان قبلــی قســمت بــرج )کــه جدیــد 
اســت( بــا بخــش دیگــر ســاختان )ایــن قســمت ماننــد قبــل دوبــاره ســازی شــده( در ارتبــاط باشــد. بــه طــور 
ــی  ــی منی شــود و کم ــی ســاختان ها از نظــر هندســی توجه ــه همگون ــی ب ــه از شــهر خیل ــن منطق ــی در ای کل
آشــفتگی وجــود دارد. در منــای ســاختان جدیــد ســعی شــده اســت تــا همخوانــی هندســی بــا پاســاژ کویتی هــا 

کــه همســایه قدیمــی پالســکو هســت وجــود داشــته باشــد.
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)URL2 :شکل13: بررسی همگونی هندسی ساختان جدید پالسکو ) ماخذ

)URL2 :شکل14: بررسی همگونی هندسی ساختان جدید پالسکو ) ماخذ

)URL2 :شکل15: بررسی همگونی هندسی ساختان جدید پالسکو ) ماخذ

 ج(نوع قرارگیری ساختامن میان افزا

ســاختان جدیــد پالســکو بیــن دو همســایگی بــه طــور خطــی واقــع شــده و فاصلــه هــم از همســایگانش 
ــا در نظــر گرفــن ایــن  ــه همیــن خاطــر ایــن ســاختان نــوع خطــی میان افــزا اســت و بایــد طراحــی ب ــدارد ب ن
موضــوع انجــام شــود. در ایــن حالــت کــه فراوان تریــن حالــت طراحــی میان افــزا اســت از لحــاظ بــری ترکیبــی 
کــه درســت می شــود بیــن دو منــا قــرار دارد و بایــد بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کنــد و آرایه هــای بــری و قدیمی تــر 

روی آنهــا اثــری بــر روی ســاختان جدیــد داشــته باشــند.
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شكل16: نوع قرارگیری ساختان پالسکو 

لبــه: ســاختان جدیــد پالســکو بیــن دو همســایگی در حالــت شــکل 6 قــرار گرفتــه اســت کــه نســبت به ســاختان 
پاســاژ کویتی هــا جلوتــر آمــده و بــا مغــازه ســمت دیگــرش در یــک راســتا اســت.

شکل17: نوع قرارگیری لبه ساختان جدید پالسکو

ــط  ــده و خ ــاخته ش ــراف س ــاختان های اط ــر از س ــال مرتفع ت ــکو کام ــاختان پالس ــاع س ــامن: در ارتف ــط آس خ
ــت. ــراف نیس ــاختان های اط ــا س ــب ب ــال متناس ــان اص آس

شكل18: نوع خط آسان ساختان جدید پالسکو

اســراکچر منــا: در خطــور آرایه هــا و تزئینــات و پنجره هــا حالتــی کــه در پالســکو اتفــاق افتــاده بــه ایــن صــورت 

اســت کــه آرایه هایــی از هــر دو ســاختان کنــار و خطوطــی از آنهــا در پالســکو وجــود دارد و ترکیبــی از هــر دو 

اســت و از هیچکــدام کامــال تبعیــت منی کنــد.

شكل19: نوع ساختار منای ساختان جدید پالسکو

مصالــح و بافــت )تکســچر(: نــوع مصالــح )شــباهت در رنــگ مصالــح( و پنجره هــا منــای ســاختان های اطــراف 
را بــه پالســکو پیونــد داده اســت.
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د(بررسی نوع رویکرد ساختامن میان افزا در مقایسه با ساختامن های اطراف

هنــگام بررســی ســاختان پالســکو و پاســاژ کویتی هــا متوجــه می شــویم کــه جهــت خطــوط وحــدت بخــش 
ــالً  ــه کام ــا اینک ــز ب ــح نی ــت و مصال ــورد باف ــم. در م ــا را در ســاختان پالســکو می بینی ــر آنه ــد و اث تشــابه دارن
ــرا پاســاژ  ــد. در مــورد ســاختار )اســراکچر( تضــاد دیــده می شــود زی یکــی نیســتند امــا تشــابه هایی باهــم دارن
کویتی هــا ســازه قدیمــی دارد امــا در پالســکو از ســازه جدیــد اســتفاده شــده اســت. در مــورد رنــگ مشــاهده 
ــا اینکــه  ــد اســت. رویکــرد در مــورد شــکل تشــابه اســت ب می شــود کــه رنگ هــا یکســان اســت ورویکــرد تقلی

ــد. ــی از هــم دارن شــبیه هــم نیســتند امــا آرایه های

جدول 1- بررسی رویکرد ساختان میان افزا پالسکو نسبت به پاساژ کویتی ها )ماخذ: نگارندگان(

ــاری متوجــه می شــویم کــه جهــت خطــوط وحــدت بخــش  ــگام بررســی ســاختان پالســکو و مغــازه کن هن
تشــابه دارنــد و در یــک راســتا حرکــت کرده انــد. در مــورد بافــت و مصالــح نیــز بــا اینکــه کامــالً یکــی نیســتند 
ــچ  ــده می شــود مغــازه یــک ســازه ســاده دارد و هی ــد. در مــورد ســاختار تضــاد دی ــا تشــابه هایی باهــم دارن ام
شــباهتی بــا ســاختان بلنــد مرتبــه پالســکو نــدارد. در مــورد رنــگ مشــاهده می شــود کــه رنگ هــا یکســان اســت 

و رویکــرد تقلیــد اســت. رویکــرد در مــورد شــکل تضــاد اســت و هیــچ نــوع شــباهتی دیــده منی شــود.

جدول ۲- بررسی رویکرد ساختان میان افزا پالسکو نسبت به مغازه همسایه )ماخذ: نگارندگان(

تضاد ساختارتشابه بافتتشابه جهت )مسیر(

تشابه جهت )مسیر(
تضاد ساختارتشابه بافت
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نتیجه گیری

ــت،  ــش، خالقی ــه دان ــوان ب ــه می ت ــتگی دارد ک ــی بس ــط مختلف ــه رشای ــزا  ب ــای میان اف ــق بناه ــق موف خل
ــه  ــت ک ــرد، رضوری اس ــام مناســب رویک ــرد. به منظــور انج ــاره ک ــار اش ــوآوری خــود مع ــی ن ــیت و حت حساس
در ابتــدای فرآینــد طراحــی، ارزیابــی کیفیــت مناطــق اطــراف کــه  بنــا در آنجــا ســاخته می شــود، انجــام گیــرد 
ــراف  ــه اط ــا منطق ــه ب ــی بهین ــود تعامل ــد ب ــادر خواه ــا ق ــی آن، بن ــه ط ــه ای ک ــاب روش خالقان ــپس انتخ و س
برقــرار کنــد، صــورت پذیــرد. هرچنــد رویکــرد میان افــزا ممکــن اســت در ابتــدا بســیار ســاده به نظــر برســد، امــا 
دســتیابی بــه آن بــرای محقــق پیچیــده اســت، زیــرا شــامل تحلیل هــای کاملــی از روابــط مکانــی موجــود اســت 
ــل  ــت کام ــن رعای ــف و همچنی ــی مختل ــازه های فیزیک ــواع و س ــداف، ان ــا اه ــاری را ب ــد مع ــارص جدی ــه عن ک
ــد،  ــالش در جهــت هاهنگــی، تقلی ــد. ت ــق کن ــن روندهــای ســبکی موجــود خل ــررات و هنجارهــا و همچنی مق
ــل،  ــن قبی ــی ازای ــات ورویکردهای ــودن و کیفی ــذرا ب ــی و گ ــی، احســاس موقت ــل خنث تشــابه، ایجــاد تضــاد، تعام
منونه هایــی از چگونگــی هم نشــینی، تعامــل و تأثیــرو تأثــر بخش هــای موجــود بــا دانه هــای میان افــزا هســتند. 
در ایــن مطالعــه بــه طــور اختصاصــی بــه ســاختان جدیــد پالســکو کــه در بافــت تاریخــی و کنــار ســاختان های 
قدیمــی ســاخته شــده اســت پرداختــه شــد و رویکــرد طراحــی آن از جهــات مختلــف بــا اصــول طراحــی میان افــزا 

بررســی شــد. 

 تشکر و قدردانی

ــدن  ــی ش ــه ط ــکاری در زمین ــرای هم ــه رف ب ــرم نری ــیله از ارکان مح ــن وس ــش، بدی ــن پژوه ــندگان ای نویس
فرایندهــای داوری و انتشــار ایــن پژوهــش بیــن رشــته ای، نظریه پردازانــه و بنیادیــن، کــال تشــکر و قدردانــی را 

ــد. ــراز می مناین اب
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Abstract

The success in obtaining and the appropriate quality of the infill architectural structures mainly depends on the 
evaluation of different conditions as well as creativity, sensitivity and finally innovation in architecture. In order 
to properly and correctly implement the intermediate approach, the qualitative assessment of the current envi-
ronment in which the building is supposed to be placed, and then the selection of a creative approach that en-
ables optimal interaction between the building and the surrounding environment, should be carried out, which 
is a complex, multifaceted, It is interdepartmental and even transdepartmental. In this way, it is not possible to 
pay attention only to the physical dimension. The purpose of this research is to examine the basics of interde-
pendence and its components in the majority of urban development and to use these concepts and components 
to achieve a specific model and structure in the target sample. A case example of this research is the Plasco 
building, which is located in the historical context of Tehran. Accordingly, its location has had a great impact on 
the research process. In this article, a comprehensive review of Plasco’s new building has been attempted with 
regard to the principles of interfaith design, the type of approach to the building, its harmony and unity with the 
old buildings and context around it. In this research, an attempt has been made to explain Plasco’s intermediate 
architecture in its historical context with regard to the relevant theoretical foundations, the surrounding land-
mark buildings and the historical lines of the context. The method of this research is descriptive-analytical. First, 
the background of the research and theoretical foundations, as well as the review and introduction of related 
definitions and concepts based on library studies, have been discussed. Then, based on the obtained concepts, 
the Plasco building model is described in detail based on the intermediate architectural criteria. Based on the 
obtained results, the new building of Plasco is a linear intermediate type and is located between two neighbors 
in a linear fashion. In the facade structure, it also has arrays of buildings around it, but it does not obey any of 
them completely.
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