الرحمن َّ
اهلل َّ
الرحیم
سم ِ
ِ
ِب ِ

حـیـــاط در
بلندمرتبههای
مـســکــونــی

انتشــــــــــــارات
جݠهاددانشݡگاهی
قــــــــــــــــــــزوین

سرشناسه :جهانبخش ،حیدر،- ۱۳۴۵
عنوان و نام پديدآور :حیاط در بلندمرتبههای مسکونی /نویسندگان حیدر
جهانبخش ،مریم قنبرپور؛ ویراستار علمی میترا غفوریان.
ن. ۱۳۹۸ ،
مشخصات نشر :قزوین :جهاد دانشگاهی ،سازمان انتشارات ،واحد قزوی 
مشخصات ظاهری۲۳۷ :ص :.مصور ،جدول ،نمودار؛  ۲۱/۵ × ۱۴/۵سم.
شابک978-600-8786-85-6 :
وضعیت فهرست نویسی :فیپا
یادداشت :کتابنامه.
موضوع:حیاط  --ایران  --طرح و نقشه
موضوعCourtyards -- Iran -- Designs and plans :
موضوع :ساختمانهای بلند  --ایران  --طرح و ساختمان
موضوعTall buildings -- Design and construction -- Iran :
موضوع :فضا در معماری  --ایران
موضوعSpace (Architecture) -- Iran :
موضوع :حیاط  --طرح و نقشه
موضوعCourtyards -- Designs and plans :
-۱۳۶
شناسه افزوده :قنبرپور ،مریم، ۴
شناسه افزوده :غفوریان ،میترا،- ۱۳۵۰ ،ویراستار
شناسه افزوده :جهاد دانشگاهی .سازمان انتشارات .واحد قزوین
ردهبندی کنگره۹ ۱۳۹۸:ح۹جNA۷۵۲۳/
ردهبندی دیویی728/6 :
شماره کتابشناسی ملی۵۵۶۴۹۹۴ :

عنوان :حیاط در بلندمرتبههای مسکونی
نویسندگان  :دکتر حیدر جهان بخش  -مریم قنبرپور
ویراستار علمی  :میترا غفوریان
ویراستار :سیدمصطفی زرآبادی
طراح گرافیک و صفحه آرایی :عاطفه ابراهیمی
شابک978-600-8786-85-6 :
چاپ :نوبت اول  -بهار 1398
شمارگان 1000 :نسخه
بهاء 380000 :ریال
مصوبه شورای شعبه انتشارات جهاددانشگاهی قزوین
ناشر:انتشــارات جهــاد دانشــگاهی قزویــن
کلیـ ـ ـ ـ ـ ــه حق ـــــــوق محفـــــــوظ اســـــــت©

حـیـــاط در
بلندمرتبههای
مـســکــونــی
نویسندگان:
دکت ــر حـی ــدر جـهـان بـخش
(عضو هیأت عملی دانشگاه پیام نور )

مهندس مــریــم قنــبـــرپـــور

فهرست مطالب
پیشگفتار مؤلفان15.......................................................................
مقدمه19...................................................................................
فصل اول :بلندمرتبهها؛ چیستی و چرایی23......................................
مقدمه25..................................................................................
 -1-1تعاریف و مفاهیم27.................................................................
-2-1نظریههــا و نظریهپــردازان بلندمرتبهســازی28.......................................
 -1-2-1نظریه موافقــان ســاخت بناهــای بلنــد29..................................
 -2-2-1نظریه مخالفــان ســاخت بناهــای بلنــد29.................................
 -3-2-1نظریههــای میانــه در رابطــه بــا احــداث بناهــای بلنــد30................
-3-1فلسفـــــه وجـــــودی و سی ــر تاری ـ ـخـ ـ ــی پیـ ــدای ـ ـ ــش بلنـ ــدمــرتبـ ـ ـهســازی؛ ضـرورتها
و اهــداف 32...............................................................................
-4-1گونه شناسی و سبکشناسی انواع بلندمرتبهها36.................................
-5-1سیر تحول بلندمرتبهسازی از آغاز تا به امروز39.....................................

-6-1آسیبشناسـی بلندمرتبهها؛ تأثیرات آن بر محیط پیرامونـی و سبک زندگی43......
جمعبنــدی فصــل اول45.................................................................
فصل دوم :بلندمرتبهسازی در ایران47.................................................
مقدمــه49.................................................................................
-1-2ورود و پیدایش بلندمرتبهسازی در ایران50.........................................
-2-2سیر تحول کالبدی و معنایی بلندمرتبهها در ایران51...............................
-3-2عوامل تأثیرگذار بر رواج بلندمرتبهسازی در کالنشهرهای کشور53.................
-4-2بلندمرتبهسازی در ارتباط با آداب و فرهنگ زندگی ایرانی  -اسالمی؛ آسیبشناسی
و چالشهــا56.............................................................................
جمعبنــدی فصــل دوم57.................................................................
فصل ســوم :بازشناســی مفهوم حیاط59................................................
مقدمــه61.................................................................................
-1-3مفهوم خانه؛ از شناخت تا طراحی63...............................................
-2-3ســیری تاریخی به مفهوم خانــه66..................................................
-3-3بازشناسی فلسفی و فرهنگی  -اعتقادی حیاط69..................................
 -4-3بازشناسی لغوی ،نقش و مفهوم حیاط در معماری مسکونی71....................
 -5-3انواع حیاط و فضاهای باز مسکونی از منظر فرم و کالبد73..........................
-6-3مشــخصههای حیــاط75...........................................................
-7-3منشــأ ساختمانهای مســکونی حیاطدار76.......................................
 -8-3ضرورت و نیاز انسان در توجه به محیط و طبیعت82...............................
 -1-8-3نمــودی از توجــه انســان بــه طبیعــت85....................................
 -2-8-3آثار توجه به طبیعت و احداث فضاهای سبز را در ایران88.................

-3-8-3ریشــههای ارجحیــت محیطــی انســان89................................
-4-8-3سرانه فضای سبز92........................................................
-9-3آثـــار مثــــــبت و منـــفـی وجــود و ف ـ ـق ــدان ف ـ ـض ــای سبــز بــر انـ ـس ــان در محی ـ ـطهای
مســکونــــــی95.............................................................................
جمعبنــدی فصــل ســوم96................................................................
فصل چهارم :نقش و جایگاه حیاط در معماری اصیل ایرانی  -اسالمی99.............
مقدمــه101.................................................................................
-1-4بازشناسی ارزشهای نهفته حیاط در مسکن -قبل و بعد از اسالم103...............
-2-4مراحل شــکلگیری الگوی خانه ایرانــی107..........................................
-3-4توزیــع الگوی فضایی در خانههای ایرانی113.......................................
 -1-3-4الگوی فضایی بسته113....................................................
 -2-3-4الگوی فضایی پوشیده114.................................................
 -3-3-4الگــوی فضایــی بــاز114....................................................
-4-4فلسفه وجودی و نقش حیاط در معماری دوره اسالمی115.........................
-5-4نقـــش و ضرورت حیاط در معماری معاصر و کنونی کالنشهرهای کشور118..........
-1-5-4مرکزیت119..................................................................
-2-5-4نظم119.....................................................................
-3-5-4سلسهمراتب119............................................................
-4-5-4عدالت119..................................................................
 -5-5-4ابعاد فرهنگی120..........................................................
-6-5-4ابعاد روانی و اجتماعی120.................................................
جمعبنــدی فصــل چهــارم124.............................................................

فصل پنجم :نقش و تأثیر حیاط بر میزان رضایتمندی از سکونت در بلندمرتبهها125......
مقدمــه127................................................................................
-1-5دستیابی به ضرورتها ،نیازها به تعامل انسان و محیط129........................
-2-5مفهوم رضایتمنــدی (131...........................................)Satisfaction
-3-5رضایتمنــدی مســكونی133.......................................................
-4-5بررسی الگوهای محیط و رفتار انسان الگوی رضایت از محیط مسکونی135........
-5-5آثار مثبت بازآفرینی حیاط در بلندمرتبههای مسكونی140.........................
-6-5تعییــن مؤلفههای وابســته بــه رضایتمنــدی142...................................
-7-5مـــــدلسازی نظـــری رضایتمندی مسک ــونی جهت بازآفرینی حیاط در بلندمرتبه
مســکونی146.............................................................................
-8-5ســنجش رضایتمنــدی -مطالعه نمونه مــوردی158...............................
-9-5انسان ،جامعه و منشأ گرایش انسان به زندگی اجتماعی162........................
-10-5زندگی اجتماعی در قرآن کریم و روایات ائمه (علیهمالسالم)162....................
-11-5حیاط بهمثابه محفل تعامالت و تبادالت اجتماعی سا کنین بلندمرتبهها164......
-12-5سنجش تعامالت اجتماعی در بلندمرتبهها166...................................
 -13-5دستیابی به جنبههای ناپیدای تأثیر حیاط بر الگوهای ادرا كی و رفتاری سا كنین
(تعامــات اجتماعــی)169..................................................................
جمعبنــدی فصــل پنجــم176..............................................................
فصل ششــم :بررســی و تحلیل نمونههای معاصر بهکارگیری حیاط در ســاختمانهای
بلندمرتبــه177............................................................................
مقدمــه179................................................................................
 -1-6بررســی نمونههایــی از معاصرســازی الگــوی حیــاط در ســاختمانهای بلندمرتبــه
مسکونی در جهان180.....................................................................

 -1-1-6بر جهــای فیلوتا کتیــک180................................................
 -2-1-6بر جهای پوشیده از درخت و گیاهان سرسبز182...........................
 -3-1-6بزرگترین باغ عمدی جهان184............................................
 -4-1-6ساختمانهای مسکونی 185................................ 67 Habitat
 -5-1-6ساختمانهای مسکونی  Central Bishanدر سنگاپور186.................
 -6-1-6مجموعه مسکونی 142واحدی نانت در شهر نانت کشور فرانسه188.........
 -7-1-6برج آ گورا189..............................................................
 -8-1-6مجتمع مسکونی خیابان  57نیویورک190.................................
 -9-1-6طراحی مجتمع مسکونی191........House / Copenhagen, Denmark 8
 -2-6بررسی نمونههایی از حیاط در ساختمانهای بلندمرتبه مسکونی در ایران193.....
 -1-2-6بر جهای سبز كوثر193......................................................
 -2-2-6بــرج هــزاره193............................................................
 -3-2-6مجتمع زیتون194........................................................
 -4-2-6مجتمع مسکونی باغ ونک196............................................
 -5-2-6مسابقه طراحی برج مسکونی نمکآبرود197.............................
جمعبنــدی فصــل ششــم199.............................................................
فصــــل هفـتـــــم :بــــازخـــــوان ـ ــی روشهــا و الگ ـ ــوهـ ـ ــای ب ـ ـهکارگیـــ ـ ــری ح ـیـ ـ ـ ــاط در
ساختــــمـــــانهـــای بلنـدمرتبه201........................................................
مقدمــه203................................................................................
 -1-7بازخوانی روشها و الگوهای معماری ایران 204.....................................
 -2-7تأثیر حذف حیاط بر رفتار و ادرا ک شهروندان 206................................
 -3-7آثار مفاهیم ادراك و رفتار بر طراحی 208.............................................
جمعبنــدی فصل هفتم 210...............................................................

فصــل هشــتم :ارائــه چارچـ ـ ــوبها ،ضـ ــوابط و دست ـ ــورالعملهای طراحــی حیــاط در
بلندمرتبههــا213.........................................................................
مقدمه215...........................................................................................
 -1-8ارائه الگوی همگرا با ساختار بلندمرتبههای مسكونی امروزی216..................
جمعبنــدی فصــل هشــتم216............................................................
جمعبنــدی و نتیجهگیــری221...........................................................
ســخن پایانــی225.........................................................................
منابع و مآخذ227.........................................................................

پیشگفتار مؤلفان
مســکن مهمتریــن نیــاز کالبــدی انســان شــمرده میشــود کــه بیــش از هــر
مقولـهای بــه فرهنــگ ،ســبک زندگــی و هویــت ســا کنان وابســته بــوده و خانــه تنهــا
فضایــی اســت کــه ارتبــاط مســتقیم بــا تمــام نیازهــای مــادی و معنــوی انســان
دارد.
در جهــان امــروز گــذر از دریچههــای علــم و فنــاوری بهمنظــور رســیدن بــه
جایگاهــی تــازه از پیشــرفت جهانــی بــا ســرعتی فزاینــده پیــش م ـیرود و بــه تبــع
آن نــگاه بــه آینــده معمــاری در فرآینــد جهانیشــدن دســتخوش تغییــرات زیــادی
گردیــده و البتــه زندگــی بشــر را بــا چالشهایــی روبــرو میســازد .طراحــان و معمــاران
در پــی افزایــش جمعیــت و رشــد تقاضــا بــرای مســکن ،نا گزیــر بــه جدایــی انســان
از طبیعــت و نیــز تغییــر شــکل و ماهیــت در ســاختمانهای مســکونی شــدهاند.
معمــاری بناهــای افقــی گذشــته ،امــروز بلندمرتبههایــی را رویــاروی خــود دارنــد کــه
ً
از الگوهــای فضایــی پیشــین کامــا دور شــدهاند.
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حیاط در بلندمرتبهها

در ایــن تکاپــو ،روح خانــه ایرانــی نیــز متالطــم و ســا کنان آن دچــار گمگشــتگی
هویتــی میباشــند .مشــخصات کیفــی و حتــی کمــی برخــی فضاهــا در معمــاری
امــروز دچــار تنــزل و کاهــش گردیــده و یــا بهطورکلــی حــذف شــدهاند .از آن جملــه
میتــوان بــه حیــاط کــه یــک عنصــر ســازمان دهنــده در خانــه تعریــف میشــود
تأ کیــد نمــود .در معمــاری گذشــته ،حیــاط از طریــق حفــظ حریــم خصوصــی،
فضایــی را بــرای ســا کنان فراهــم میســازد تــا در تعامــل طبیعــت بــه درک واقعــی
حیــات برســند .بعــاوه حیــاط از گسســتگی فضاهــا جلوگیــری کــرده و محیطــی
امــن بــرای بــا هــم بــودن فراهــم م ـیآورد.

امــا در بلندمرتبههــای مســکونی معاصــر ،شــاهد اســتقرار فضاهــای کالبــدی
زندگــی بــدون در نظــر گرفتــن حجابــی واســط بیــن عرصههــای مختلــف
هســتیم .از ایــن رو بســیاری بــر ایــن باورنــد کــه تغییــرات ایجــاد شــده در کالبــد
مســکن ،دلیلــی بــرای تغییــرات در رفتــار آدمــی را فراهــم آورده اســت .مدیریــت
ایــن تغییــرات در عرصــه ساختوســاز نیازمنــد درک زبــان مشــترک الگوهــا
بــرای ســازماندهی فضــا بــا توجــه بــه نیــاز ســا کنین و عملکــرد فضاهاســت.
الگویــی همگــرا بــا ســاختار بلندمرتبههــای مســکونی امــروزی کــه برگرفتــه
از هویــت ایرانی-اســامی اســت تــا فضــای بــاز نــه بهعنــوان انبــار خانههــا
بلکــه بهعنــوان فضایــی باشــد کــه انســان را بــه حضــور دعــوت میکنــد.
در ایــن راســتا ،کتــاب حاضــر بــا عنــوان "حیــاط در بلندمرتبههــای مســکونی" از

حیــاط بــا مفهومــی بیــش از بخشــی از ســاختمان کــه چیــزی روی آن بنــا نشــده
و ســقف نداشــته باشــد و آن قســمت از عرصــه کــه در اشــغال ســاختمان نیســت
توصیــف بــه میــان م ـیآورد.
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ســپس بــا تأ کیــد بــر طیــف وســیعی از فضاهــای ذهنی انســان در تعامــل با محیط
جهــت تحقــق اهــداف عالــی و عینیــت بخشــیدن بــه ایــن امکانــات در طر حهــا و
برنامههــا و انعــكاس مطلــوب آن در ســاختار بلندمرتبههــای مســکونی ،ضــرورت
عرصــه حیــاط را از ابعــاد فرهنگــی ،آیینــی و مذهبــی ،و نیــز علــوم رفتــاری مورد بررســی
قــرار میدهــد .مفاهیمــی کــه در ایــن کتــاب از حیــاط اســتنباط میشــود را میتــوان
در جســتجوی راهکارهــای طراحــی در ســه حــوزه اصلــی ادراك ،رفتــار و کیفیــت در
قالــب عوامــل کالبــدی ،عوامــل فضایــی -محیطــی و عوامــل رفتــاری مــورد بررســی و
یکــه توجــه بــه ایــن حوزههــا موجــب بازشناســی الگوهــای
تحلیــل قــرار داد بهنحو 
مختلــف طراحــی حیــاط در بلندمرتبههــای مســکونی گــردد.
کتــاب در فصــل اول ،چیســتی و چرایــی بلندمرتبههــا و راهــکار ســازگاری بــا
افزایــش جمعیــت در ساختوســازهای مســکونی را پــی میگیــرد.
ســپس در فصــل دوم بــه منشــأ ورود و پیدایــش بلندمرتبهســازی و ســیر
تحــول کالبــدی و معنایــی بلندمرتبههــا در ایــران اشــاره میکنــد و در ادامــه بــه
آسیبشناســی و چالشهــای بلندمرتبهســازی در ارتبــاط بــا آداب و فرهنــگ
زندگــی ایرانــی اســامی میپــردازد .فصــل ســوم کتــاب بهمنظــور پــی بــردن بــه
ارزشهــای نهفتــه حیــاط در مســکن ،نقــش و اصــول متعالــی حیــاط را بــا توجــه بــه
مبانــی فلســفی ،اعتقــادی و فرهنگــی و ضــرورت کلــی فرآینــد ارتبــاط بــا محیــط ،آثــار
مثبــت و منفــی وجــود و فقــدان فضــای ســبز بــر انســان در محیطهــای مســکونی را
در فرهنگهــای مختلــف مــورد بررســی قــرار میدهــد.
در فصــل چهــارم ،بــا بررســی مراحــل شــکلگیری الگــوی خانــه ایرانــی و
همچنیــن توزیــع الگــوی فضایــی ،فلســفه وجــودی نقــش و جایــگاه حیــاط را در
معمــاری اصیــل ایرانــی -اســامی بهوضــوح بیــان میشــود.
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فصــل پنجــم کتــاب ،بــا بررســی الگوهــای محیــط و رفتــار انســان در چارچــوب
ضرورتهــا ،نیــاز بــه تعامــل انســان و محیــط در دســتیابی بــه جنبههــای ناپیــدای
نقــش حیــاط بــر الگوهــای ادرا کــی و رفتــاری ســا کنین بــه تأثیــر حیــاط بــر میــزان
رضایتمنــدی از ســکونت در بلندمرتبههــا اشــاره داد .در نهایــت پــس از بررســی
و تحلیــل نمونههــای معاصــر اســتفاده از حیــاط در ســاختمانهای بلندمرتبــه
در فصــل ششــم و همچنیــن بازخوانــی روشهــا و الگوهــای بهکارگیــری حیــاط
در ســاختمانهای بلندمرتبــه در فصــل هفتــم کتــاب ،بــه بیــان چهارچوبهــا،
ضوابــط و دســتورالعملهای طراحــی حیــاط در بلندمرتبههــا بــا ارائــه الگــوی
همگــرا بــا ســاختار بلندمرتبههــای مســکونی امــروزی ،در فصــل هشــتم پرداختــه
اســت.

مقدمه
مســکن ازجمله نیازهای اساســی زندگی اجتماعی اســت که با توجه به محیط
طبیعــی ،نــوع معیشــت ،شــکل خانــه و ســیر زندگــی اجتماعــی بــر اســاس عقایــد،
پندارهــا و باورهــای درونــی انســان شــكل میگیــرد و مبیــن نوعــی کمالگرایــی و
تجلــی حضــور آ گاهانــه انســان اســت .طراحــی محیطــی امــن جهــت زیســت انســان
بــا در نظــر گرفتــن فضاهــای خــاص مــورد اســتفاده بشــر کــه بــا اصــول و روحیــات
انســان هماهنــگ باشــد ،در راســتای فناوریهــای جدیــد دســتخوش تغییــرات
قابــل توجهــی شــده اســت بهگون ـهای كــه در مســکن امــروزی بــا افزایــش جمعیــت
شهرنشــینی و اجبارهــای محیطــی بــا الگوهــای ناهمگــون بــا محیطزیســت و
نیازهــای انســانی مواجــه هســتیم .بهنحویکــه ایــن انتظــام فضایــی جدیــد ادراك
و الگوهــای رفتــاری ســا كنین را تحتالشــعاع قــرار خواهــد داد .بررس ـیها در ســیر
تحــول و تکامــل معمــاری ،گــواه تغییــر نگــرش الگــوی همجــواری عملکردهــا و رونــد
کاهــش تــا حــذف فضــا اســت؛ ازجملــه ایــن فضاهــا ،حیــاط اســت کــه بهعنــوان یــک
فــرم ســازماندهنده در ارتبــاط متقابــل بــا طبیعــت بهمنظــور تزریــق روح زندگــی در
مجموعههــای مســکونی حــس آزادی و پویایــی را بــرای ســا کنین فراهــم مـیآورد.
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در ایــن راســتا كتــاب حاضــر بــا عنــوان بازشناســی حیــاط در مجموعههــای
مســكونی بلندمرتبــه از واژه حیــاط بــا مفهومــی بیــش از بخشــی از ســاختمان کــه
چیــزی روی آن بنــا نشــده و ســقف نداشــته باشــد و آن قســمت از عرصــه کــه در
اشــغال ســاختمان نباشــد توصیــف بــه میــان مـیآورد و ســپس بــا تأ کیــد بــر طیــف
وســیعی از فضاهــای ذهنــی انســان در تعامــل بــا محیــط جهــت تحقــق اهــداف
عالــی و عینیــت بخشــیدن بــه ایــن امكانــات در طر حهــا و برنامههــا و انعــكاس
مطلــوب آن در ســاختار بلندمرتبههــای مســكونی ضــرورت عرصــه حیــاط را
از چنــد بعــد فرهنگــی ،آیینــی و مذهبــی ،علــوم رفتــاری نیــز مــورد بررســی قــرار
میدهــد .مفاهیمــی كــه در ایــن كتــاب از حیــاط اســتنباط میشــود را میتــوان
در جســتجوی راهكارهــای طراحــی در ســه حــوزه اصلــی ادراك ،رفتــار ،كیفیــت
در قالــب عوامــل کالبــدی ،عوامــل فضایــی  -محیطــی ،عوامــل رفتــاری مــورد
بررســی و تحلیــل قــرار داد بهنحویکــه توجــه بــه ایــن حوزههــا موجــب بازشناســی
الگوهــای مختلــف طراحــی حیــاط در بلندمرتبههــای مســكونی خواهــد شــد.
كتــاب در فصــل اول بــه چیســتی و چرایــی بلندمرتبههــا و راهــکار ســازگاری بــا
افزایــش جمعیــت در ساختوســازهای مســكونی را پــی میگیرد.ســپس در فصــل
دوم بــه منشــأ ورود و پیدایــش بلندمرتبهســازی در ایــران و ســیر تحــول کالبــدی
و معنایــی بلندمرتبههــا در ایــران اشــاره میکنــد و در ادامــه بــه آسیبشناســی
و چالـ ـ ـشهای بلنــدمــرتبـ ـ ـهسـ ـــازی در ارتب ـــاط بــا آداب و فــرهنـــــگ زنـــدگـــــی
ایرانــی -اســامی میپــردازد.در فصــل ســوم كتــاب در جهــت پــی بــردن بــه
ارزشهــای نهفتــه حیــاط در مســکن ،نقــش و اصــول متعالــی حیــاط را بــا توجــه بــه
مبانــی فلســفی ،اعتقــادی و فرهنگــی و ضــرورت کلــی فرآینــد ارتبــاط بــا محیــط ،آثــار
مثبــت و منفــی وجــود و فقــدان فضــای ســبز بــر انســان در محیطهــای مســکونی را
در فرهنگهــا مختلــف مــورد بررســی قــرار میدهــد.
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در فصــل چهــارم كتــاب بــا بررســی مراحــل شــکلگیری الگــوی خانــه ایرانــی و
همچنیــن توزیــع الگــوی فضایــی ،فلســفه وجــودی نقــش و جایــگاه حیــاط را در
معمــاری اصیــل ایرانــی -اســامی بهوضــوح مطــرح میســازد.

در فصــل پنجــم كتــاب بــا بررســی الگوهــای محیــط و رفتــار انســان در
دســتیابی بــه ضرورتهــا ،نیازهــا بــه تعامــل انســان و محیــط در دســتیابی بــه
جنبههــای ناپیــدای تأثیــر حیــاط بــر الگوهــای ادرا كــی و رفتــاری ســا كنین بــه
نقــش و تأثیــر حیــاط بــر میــزان رضایتمنــدی از ســکونت در بلندمرتبههــا اشــاره
خواهــد نمــود.
و در نهایــت پــس از بررســی و تحلیــل نمونههــای معاصــر بهکارگیــری حیــاط
در ســاختمانهای بلندمرتبــه در فصــل ششــتم و همچنیــن بازخوانــی روشهــا
و الگوهــای بهکارگیــری حیــاط در ســاختمانهای بلندمرتبــه در فصــل هفتــم
كتــاب در فصــل هشــتم بــه ارائــه چارچوبهــا ،ضوابــط و دســتورالعملهای
طراحــی حیــاط در بلندمرتبههــا بــا ارائــه الگــوی همگــرا بــا ســاختار بلندمرتبههــای
مســكونی امــروزی میپــردازد.
ایــن پژوهــش حاصــل مشــاهده ،مطالعــه و بررســی نمونههــای معاصرســازی
الگــوی بــكار رفتــه حیــاط در ســاختمانهای بلندمرتبــه مســکونی در ایــران و
جهــان بــوده و طیــف وســیعی از دانشــجویان و معمــاران عالقهمنــد بــه موضــوع
حفــظ اصالــت ،امنیــت و حــس تعلــق در مجموعههــای مســكونی كنونــی را در بــر
میگیــرد.

در نهـــــایت كتـــــاب بــا در نظــر داشــتن ایــن هــدف بهگون ـهای طراحــی
شــده تــا بتوانــد معمــــاری نومی ـــدانه را ،از بازســازی نظــری صــرف برهـ ـــاند و
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خواننــده را بهگون ـهای یــاری دهــد تــا بتوانــد در ردیابــی راهبردهــای خالقیــت بــه
چارهاندیشــی در بازشناســی حیــاط و پیونــد مجــدد بــا گذشــته ،در جهــت تجلــی
متناســب بــا آرمانهــای جدیــد گام بــردارد ،راهبردهایــی كــه بــا اســتعانت از آنهــا
و تأثیرپذیــری میــان ابتــكارات شــخصی و قراردادهــای رســمی ســنتی میتــوان قــوه
تخیــل و تصــور را بــه حركــت واداشــت و خالقیــت معمــاری را پــرورش داد.

بلنــدمــرتـبــههــا؛
چیستی و چرایی
فصل

1

مقدمه
شــهر ،نمــود بارزتریــن و ملموستریــن جلــوه فرهنــگ و تمــدن بشــر اســت.
نقــش طر حریــزی آ گاهانــه و برنامهریــزی در شــکلگیری شــهرها ،در قالــب هنــر،
معمــاری و شهرســازی غیرقابلانــکار اســت .جدایــی هنــر ،از بســتر تفکــر و تمدنــی
كــه در آن نمــود یافتــه ممکــن نیســت و جهتگیریهــای هنــری كــه در تمدنهــا بــه
وجــود آمــده و رواج مییابنــد ،بــا جهانبینــی و رویکــرد آن تمــدن نســبت بــه عالــم،
ارتباطــی ریشـهای و تــام و تمــام دارد .ســاختار ،اصــول و ویژگیهــای کالبــدی شــهر
و ســایر مــوارد مرتبــط بــا آن نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســتند.
در دنیــای امــروز تغییــرات بــا ســرعت در حــال انجــام اســت و بــه تبــع آن نــگاه بــه
آینده معماری و طراحی شــهری در فرآیند جهانیشــدن دســتخوش تغییرات زیادی
قــرار میگیــرد؛ بــا ورود تکنولــوژی بــه فعالیتهــای بشــر طر حهــای توســعه شــهری بــا
چالشهــای جدیــد روبــرو شــده اســت بهنحویکــه پدیــدهای بلندمرتبهســازی یكــی
از شــیوهها و ابزارهــای شهرســازی در جهــان امــروز معرفــی میگــردد كــه توانســته
اســت از اواخــر قــرن  19و اوایــل قــرن  20چهــره خــود را بــه ثبــت برســاند.
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نخســتین گامهــا در تولیــد آســمانخراشها از حــدود ســال  1880تــا  1900در
شــیکا گو برداشــته شــد كــه بــا رشــد و رونــق اقتصــاد و پیشــرفتهای تکنیکــی كــه
در ایــن دوران پشــت ســر هــم حاصــل میشــد از ســوی صاحبــان صنایــع ،تجــار،
شــرکتهای بیمــه ،بانکهــا و ...در مرا کــز شــهری بســیار مــورد توجــه قــرار گرفــت
و بــه ایــن ترتیــب ســاختن اولیــن آســمانخراشها یکــی پــس از دیگــری بهعنــوان
توســعهیافتگی در مرا کــز شــهری رونــق گرفــت.
ا گرچــه پدیــده بلندمرتبهســازی در طــی حیــات خــود همــواره از ســوی
اندیشــمندان گونا گــون مســائل اجتماعــی ،اقتصــادی و شهرســازی مــورد انتقــاد
واقــع شــده و بــه کاربــرد آن بــا شــک و تردیــد نگریســته شــده اســت امــا بایــد
توجــه داشــت كــه در دنیــای كنونــی بــا افزایــش ترا کــم در شــهرها رفتــن بــه ســمت
بلندمرتبهســازی و ایجــاد معمــاری محــدود همــواره بنــا بــه ضرورتهــا بهعنــوان
یكــی از اشــكال معمــاری ،در صحنــه معمــاری و شهرســازی جهــان ،چهــره خــود
را بــه ثبــت رســانده اســت .بنابرایــن حضــور دائمــی بلندمرتبههــا بهعنــوان یــك
ضــرورت و محــور اساســی در شــهرها علیرغــم تصاویــر مبهــم آن در برخــورد بــا
شــهر ،محیــط ،کالبــد و جنبههــای ناپیــدای تأثیــرات آن بــر الگوهــای ادرا كــی و
رفتــاری شــهروندان در گــذر زمــان را نمیتــوان نفــی كــرد.
رشــد و گســترش بلندمرتبهســازی بهعنــوان یــك ضــرورت در برخــورد بــا شــهرها
در مرزهــای معمــاری كنونــی بــه یــك پدیــده دوســویه تبدیــل شــده اســت .ایــن
پدیــده از ســویی میتوانــد بــه بســیاری از مســائل شــهری ماننــد کمبــود زمیــن،
کمبــود مســکن و...پاســخ دهــد ،امــا از ســویی دیگــر خــود میتوانــد پدیدآورنــده
مشــکالت و نارســاییهای دیگــری باشــد.
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در ایــن كتــاب ســعی شــده اســت تــا بــا ایجــاد پلــی میــان تجربیــات و الگوهــای
گذشــته ،مبانــی نظــری روزآمــد ،روشهــای علمــی ،جامــع و نویــن مدیریــت شــهری
و نیــز فناوریهــای کارآمــد ،گامــی در مســیر تعالی بخشــی اهــداف و عملیاتــی
کــردن آنچــه در ایــن حــوزه نیــاز اســت ،برداشــته شــود تــا توســعه ّکمــی جایگزیــن
توســعه کیفــی شــود .فرصتــی اســت مطلــوب بــرای ایجــاد رابطــهای دوســویه
میــان حوزههــای نظــری و عملــی .امیــد م ـیرود بــا ارائــه راهکارهــای عملــی و
امکانســنجی اجــرای آنهــا در وضعیــت جــاری نتایــج قابــل قبــول و ارزنــدهای
بــرای ارتقــاء معمــاری و شهرســازی معاصــر بــه ارمغــان آورد.
 -1-1تعاریف و مفاهیم
بــه یــک ســاختمان بســیار بلنــد کــه طبقــات آن هــر یــک پــس از دیگــری قابــل
اقامــت باشــند آســمانخراش یــا ســاختمان بلندمرتبــه گفتــه میشــود .در
فارســی در دهــه اخیــر واژه برج نیــز بــرای اشــاره بــه ایــن مفهــوم کاربــرد یافتــه
اســت .هرچنــد بــرای تعریــف آســمانخراش اســتانداردی رســمی در دســت نیســت
امــا بلنــدای دس ـتکم  ۱۵۰متــر بهعنــوان معیــار تعریــف آســمانخراشها بــه کار
م ـیرود .ایــن واژه نخســتین بــار در اواخــر ســده نوزدهــم بــرای ســاختمانهای
خنــگاران معمــاری از کاربــرد
بلنــد شــهر نیویــورک آمریــکا بــه کار رفــت .بعدهــا تاری 
ایــن واژه بــرای ســاختمانهای بلنــد آجــری خــودداری کــرده و آن را تنهــا در
مــورد ســاختمانهای بلندمرتبــه بــا اســکلت فــوالدی بــه کار بردنــد .بــرای
ســاختمانهای بلنــد ،از دیدگاههــای مختلــف تعاریــف متفاوتــی ارائــه شــده اســت
کــه هــر یــک از منظــر خــود بــه تعریــف بلندمرتبهســازی پرداختهانــد .در طــول زمــان
و در مکانهــای مختلــف نیــز تعاریــف ســاختمانهای بلنــد متفــاوت بــوده اســت.

28

حیاط در بلندمرتبهها

منابــع گونا گــون ســعی در تعریــف مفهــوم ســاختمان بلندمرتبــه کردهانــد:
كنفرانــس بینالمللــی ایمنــی در آتــش در ســاختمانهای بلندمرتبــه چنیــن گفتــه
اســت :هــر ســازهای كــه ارتفاعــش بــر كار تخلیــه مــردم از آن بهطــور جــدی اثــر
داشــته باشــد.
فرهنــگ جدیــد انگلیــس كوتــاه آ كســفورد میگویــد :ســاختمانی كــه طبقــات
بســیار داشــته باشــد.قوانین عمومــی ماساچوســت بلندمرتبــه را هــر چیــزی
بیــش از هفتــاد فــوت (23متــر) میداننــد .ا كثــر مهندســان ســاختمان ،بازرســان،
معمــاران و متخصصــان مشــابه بلندمرتبــه را بیــش از  75فــوت (25متــر) تعریــف
میکننــد.
ســاختمانهای مرتفــع؛ مهمتریــن و متمایزتریــن نقــش را در قیــاس بــا ســایر
عناصــر و اجــزاء تشــکیلدهنده در ســاختار فضایــی کالبــدی شــهرها دارنــد و
تأثیــرات مثبــت و منفــی متمایــزی بــر ســا كنین و افــراد در محیطهــای شــهری در
نحــوه ادراك ،احســاس و مســائل روانشــناختی و زیباشــناختی بــه جــا میگذارنــد.

-2-1نظریهها و نظریهپردازان بلندمرتبهسازی
تفکــر انتزاعــی و تعمیمدهنــده گســترش شــهرهای عمــودی بهجــای ســكونت
در ســطح و همچنیــن گرایــش بــه ســمت بلندمرتبههــا كــه بایــد تأمینکنندههــای
اســكان و آســایش ســا كنین آن باشــد ا گرچــه همــواره پاســخی بــه مســائل
شــهری نظیر:كمبــود زمیــن ،كمبــود مســكن  ،ســرعت در ساختوســاز و تمركــز
در شــبکههای تأسیســاتی بــوده اســت امــا از ســوی دیگــر همــواره ایــن پدیــده بــا
نظــرات مثبــت و منفــی مواجــه بــوده اســت .در ایــن بیــن ،نظــر مخالفــان و موافقــان
ایــن پدیــده نوظهــور در عرصــه شــهری را در پــی میگیریــم.
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 -1-2-1نظریه موافقان ساخت بناهای بلند.
موافقــان بــا ســاخت بناهــای بلنــد ضمــن ارائــه دیدگاههــا و نظریــات گونا گــون
دالیــل بســیاری را در خصــوص ضــرورت اســتفاده از ایــن گونــه بناهــا جهــت حــل
مشــکل کنونــی جوامــع مطــرح مینمایــد .بعضــی از ایــن نظریــات احــداث بناهــای
بلنــد را بــا توجــه بــه شــرایطی کــه در قــرن حاضــر ایجــاد گردیــده اســت ،نوعــی
واقعگرایــی دانســته و بــر فوایــد اســتفاده از ســاختمانهای بلنــد تأ کیــد مینمایــد.
مزایای ساختمانهای بلند از دیدگاه موافقان این نظریه عبارتاند از:
ً
 .1امکان استفاده بیشتر از زمین خصوصا در مرا کز شهرها و مناطق پرترا کم.
 .2راهحلی بهمنظور کاهش ترا کم در شهرها.
 .3متمرکز نمودن مرا کز اداری و تجاری و فضاهای مسکونی در نقاط مناسب.
 .4کسب نور بهتر و بیشتر.
 .5راهحل مناسب جهت اسکان مردم در شهرهای بزرگ.
 .6ایجاد نقاط تأ کید در شهرها.
ا کثــر مطــرح کننــدگان ایــن دیــدگاه ضمــن موافقــت بــا احــداث بناهــای بلنــد بــر
ایــن باورنــد کــه مــواردی ماننــد کمبــود اراضــی شــهری  ،کنتــرل توســعه شــهر ،نیــاز
بــه مســکن و وجــود تقاضــا ســبب گردیــده اســت طراحــی و اجــرای ســاختمانهای
بلندمرتبــه بهعنــوان یــک ضــرورت در جوامــع کنونــی مطرح گــردد (مقــدم .)1388،9

 -2-2-1نظریه مخالفان ساخت بناهای بلند.
صاحبــان ایــن نظریــه بــر ایــن عقیــده میباشــند کــه بناهــای بلنــد ســبب تنــزل
کیفیــت زندگــی شــهری بــه طــرق مختلــف گردیــده اســت و بــا زیــر پــا گذاشــتن ارزشهــا
ً
و ســنتها ،شــرایط نامطلوبــی از نظــر زندگــی در شــهر فراهــم آورده و صرفــا اجبــار باعــث
گردیــده اســت کــه نســبت بــه ســاخت اینگونــه بناهــا در شــهرهای بــزرگ اقــدام شــود.
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حیاط در بلندمرتبهها

اشکاالت ساختمانهای از دیدگاه مخالفان ساخت اینگونه بناها عبارتاند از :

 .1بر هم خوردن مقیاسهای انسانی در محیط شهری.
 .2از بین رفتن مناظر طبیعی در دیدگاهها و مناظر شهری.
 .3جداسازی انسانها از یکدیگر و ایجاد زمینه برای وقوع جنایات.
 .4زیر پا گذاشتن ارزشها و سنتهای قدیمی در کالبد و سیمای شهرها.
 .5ایجاد ترا کم بیش از حد و ازدحام جمعیت در مناطق شهری خاص( .مقدم )1388،9

 -3-2-1نظریههای میانه در رابطه با احداث بناهای بلند.
صاحبــان ایــن نظریــه اســتفاده از بناهــای بلنــد را تحــت شــرایطی میپذیرنــد.
ایــن گــروه ضمــن مخالفتــی کــه بــا دو دیــدگاه قبلی دارند ،ســاخت بنــا در ارتفاع زیاد
را بــه شــرایط خاصــی معطــوف میدارنــد .طرفــداران و معتقــدان بــه ایــن نظریــه،
شــرایطی را بــرای احــداث ســاختمانهای بلنــد مدنظــر دارنــد کــه عبارتانــد از :
 .1احداث ساختمانهای بلند در شرایط زمانی و مکانی مناسب.
 .2احداث بناهای بلند برای بعضی کاربریهای خاص.
 .3تعیین حد ارتفاع برای ساخت ساختمانهای بلند( .مقدم )1388،9
در ایــن بیــن بایــد در نظــر داشــت بــا گرایــش بــه ســمت آنچــه تمایــل جهــان روبــه
رشــد صنعتــی بــه دنبــال آن اســت و بــا احــداث بلندمرتبههــا بهعنــوان یــك ضــرورت
و نیــاز روز مســائل و مشــكالتی همــواره فــراروی ایــن پدیــده و بــه تبــع گریبــان شــهر و
ســاختار شــهری اســت كــه بایــد مــد نظــر قــرار گیرنــد ا گرچــه بــا تأمــل عمیــق و دقیــق
و بــا بررســی همهجانبــه و فرا گیــر ایــن مســائل میتــوان بــه اســتراتژیهای مناســب
جهــت رســیدن بــه اهــداف متعالــی آن دســت یافــت.

