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پیشگفتار مؤلفان
هــر  از  بیــش  کــه  انســان شــمرده می شــود  کالبــدی  نیــاز  مســکن مهم تریــن 
کنان وابســته بــوده و خانــه تنهــا  مقولــه ای بــه فرهنــگ، ســبک زندگــی و هویــت ســا
کــه ارتبــاط مســتقیم بــا تمــام نیازهــای مــادی و معنــوی انســان  فضایــی اســت 

دارد.

بــه  رســیدن  به منظــور  فنــاوری  و  علــم  دریچه هــای  از  گــذر  امــروز  جهــان  در 
جایگاهــی تــازه از پیشــرفت جهانــی بــا ســرعتی فزاینــده پیــش مــی رود و بــه تبــع 
آن نــگاه بــه آینــده معمــاری در فرآینــد جهانی شــدن دســتخوش تغییــرات زیــادی 
گردیــده و البتــه زندگــی بشــر را بــا چالش هایــی روبــرو می ســازد. طراحــان و معمــاران 
گزیــر بــه جدایــی انســان  ــرای مســکن، نا در پــی افزایــش جمعیــت و رشــد تقاضــا ب
از طبیعــت و نیــز تغییــر شــکل و ماهیــت در ســاختمان های مســکونی شــده اند. 

کــه  گذشــته، امــروز بلندمرتبه هایــی را رویــاروی خــود دارنــد  معمــاری بناهــای افقــی 
کامــاًل دور شــده اند.  از الگوهــای فضایــی پیشــین 
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گم گشــتگی  کنان آن دچــار  در ایــن تکاپــو، روح خانــه ایرانــی نیــز متالطــم و ســا

کمــی برخــی فضاهــا در معمــاری  کیفــی و حتــی  هویتــی می باشــند. مشــخصات 

گردیــده و یــا به طورکلــی حــذف شــده اند. از آن جملــه  کاهــش  امــروز دچــار تنــزل و 

کــه یــک عنصــر ســازمان دهنــده در خانــه تعریــف می شــود  می تــوان بــه حیــاط 

از طریــق حفــظ حریــم خصوصــی،  گذشــته، حیــاط  کیــد نمــود. در معمــاری  تأ

ــی  ــه درک واقع ــت ب ــل طبیع ــا در تعام ــازد ت ــم می س کنان فراه ــا ــرای س ــی را ب فضای

کــرده و محیطــی  گسســتگی فضاهــا جلوگیــری  حیــات برســند. بعــالوه حیــاط از 

ــودن فراهــم مــی آورد.  ــا هــم ب ــرای ب امــن ب

کالبــدی  امــا در بلندمرتبه هــای مســکونی معاصــر، شــاهد اســتقرار فضاهــای 

مختلــف  عرصه هــای  بیــن  واســط  حجابــی  گرفتــن  نظــر  در  بــدون  زندگــی 

کالبــد  کــه تغییــرات ایجــاد شــده در  هســتیم. از ایــن رو بســیاری بــر ایــن باورنــد 

مســکن، دلیلــی بــرای تغییــرات در رفتــار آدمــی را فراهــم آورده اســت. مدیریــت 

الگوهــا  مشــترک  زبــان  درک  نیازمنــد  ساخت وســاز  عرصــه  در  تغییــرات  ایــن 

فضاهاســت.  عملکــرد  و  کنین  ســا نیــاز  بــه  توجــه  بــا  فضــا  ســازماندهی  بــرای 

برگرفتــه  کــه  امــروزی  مســکونی  بلندمرتبه هــای  ســاختار  بــا  همگــرا  الگویــی 

خانه هــا  انبــار  به عنــوان  نــه  بــاز  فضــای  تــا  اســت  ایرانی-اســالمی  هویــت  از 

می کنــد. دعــوت  حضــور  بــه  را  انســان  کــه  باشــد  فضایــی  به عنــوان   بلکــه 

کتــاب حاضــر بــا عنــوان "حیــاط در بلندمرتبه هــای مســکونی" از  در ایــن راســتا، 

ــده  ــا نش ــزی روی آن بن ــه چی ک ــاختمان  ــی از س ــش از بخش ــی بی ــا مفهوم ــاط ب حی

ــه در اشــغال ســاختمان نیســت  ک و ســقف نداشــته باشــد و آن قســمت از عرصــه 

ــه میــان مــی آورد. توصیــف ب
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کیــد بــر طیــف وســیعی از فضاهــای ذهنی انســان در تعامــل با محیط   ســپس بــا تأ
جهــت تحقــق اهــداف عالــی و عینیــت بخشــیدن بــه ایــن امکانــات در طرح هــا و 
برنامه هــا و انعــکاس مطلــوب آن در ســاختار بلندمرتبه هــای مســکونی، ضــرورت 
عرصــه حیــاط را از ابعــاد فرهنگــی، آیینــی و مذهبــی، و نیــز علــوم رفتــاری مورد بررســی 
کتــاب از حیــاط اســتنباط می شــود را می تــوان  کــه در ایــن  قــرار می دهــد. مفاهیمــی 
ــت در  کیفی ــار و  ــی ادراك، رفت ــوزه اصل ــه ح ــی در س ــای طراح ــتجوی راهکاره در جس
کالبــدی، عوامــل فضایــی- محیطــی و عوامــل رفتــاری مــورد بررســی و  قالــب عوامــل 
ــه ایــن حوزه هــا موجــب بازشناســی الگوهــای  ــه توجــه ب ــرار داد به نحوی ک تحلیــل ق

گــردد. مختلــف طراحــی حیــاط در بلندمرتبه هــای مســکونی 

کتــاب در فصــل اول، چیســتی و چرایــی بلندمرتبه هــا و راهــکار ســازگاری بــا 
می گیــرد.  پــی  را  مســکونی  ساخت وســازهای  در  جمعیــت  افزایــش 

ســیر  و  بلندمرتبه ســازی  پیدایــش  و  ورود  منشــأ  بــه  دوم  فصــل  در  ســپس 
کالبــدی و معنایــی بلندمرتبه هــا در ایــران اشــاره می کنــد و در ادامــه بــه  تحــول 
فرهنــگ  و  آداب  بــا  ارتبــاط  در  بلندمرتبه ســازی  چالش هــای  و  آسیب شناســی 
کتــاب به منظــور پــی بــردن بــه  زندگــی ایرانــی اســالمی می پــردازد. فصــل ســوم 
ارزش هــای نهفتــه حیــاط در مســکن، نقــش و اصــول متعالــی حیــاط را بــا توجــه بــه 
کلــی فرآینــد ارتبــاط بــا محیــط، آثــار  مبانــی فلســفی، اعتقــادی و فرهنگــی و ضــرورت 
مثبــت و منفــی وجــود و فقــدان فضــای ســبز بــر انســان در محیط هــای مســکونی را 

در فرهنگ هــای مختلــف مــورد بررســی قــرار می دهــد. 

و  ایرانــی  خانــه  الگــوی  شــکل گیری  مراحــل  بررســی  بــا  چهــارم،  فصــل  در 
همچنیــن توزیــع الگــوی فضایــی، فلســفه وجــودی نقــش و جایــگاه حیــاط را در 

می شــود. بیــان  به وضــوح  اســالمی  ایرانــی-  اصیــل  معمــاری 
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ــا بررســی الگوهــای محیــط و رفتــار انســان در چارچــوب  کتــاب، ب فصــل پنجــم 
ضرورت هــا، نیــاز بــه تعامــل انســان و محیــط در دســتیابی بــه جنبه هــای ناپیــدای 
ــزان  ــر می ــاط ب ــر حی ــه تأثی کنین ب ــا ــاری س ــی و رفت ک ــای ادرا ــر الگوه ــاط ب ــش حی نق
رضایتمنــدی از ســکونت در بلندمرتبه هــا اشــاره داد. در نهایــت پــس از بررســی 
و تحلیــل نمونه هــای معاصــر اســتفاده از حیــاط در ســاختمان های بلندمرتبــه 
در فصــل ششــم و همچنیــن بازخوانــی روش هــا و الگوهــای به کارگیــری حیــاط 
کتــاب، بــه بیــان چهارچوب هــا،  در ســاختمان های بلندمرتبــه در فصــل هفتــم 
الگــوی  ارائــه  بــا  بلندمرتبه هــا  در  حیــاط  طراحــی  دســتورالعمل های  و  ضوابــط 
ــا ســاختار بلندمرتبه هــای مســکونی امــروزی، در فصــل هشــتم پرداختــه  همگــرا ب

اســت.



مقدمه
که با توجه به محیط  مســکن ازجمله نیازهای اساســی زندگی اجتماعی اســت 
ــد،  ــر اســاس عقای ــه و ســیر زندگــی اجتماعــی ب ــوع معیشــت، شــکل خان طبیعــی، ن
کمال گرایــی و  پندارهــا و باورهــای درونــی انســان شــکل می گیــرد و مبیــن نوعــی 
گاهانــه انســان اســت. طراحــی محیطــی امــن جهــت زیســت انســان  تجلــی حضــور آ
ــا اصــول و روحیــات  ــه ب ک گرفتــن فضاهــای خــاص مــورد اســتفاده بشــر  ــا در نظــر  ب
انســان هماهنــگ باشــد، در راســتای فناوری هــای جدیــد دســتخوش تغییــرات 
کــه در مســکن امــروزی بــا افزایــش جمعیــت  قابــل توجهــی شــده اســت به گونــه ای 
و  محیط زیســت  بــا  ناهمگــون  الگوهــای  بــا  محیطــی  اجبارهــای  و  شهرنشــینی 
نیازهــای انســانی مواجــه هســتیم. به نحوی کــه ایــن انتظــام فضایــی جدیــد ادراك 
ــرار خواهــد داد. بررســی ها در ســیر  کنین را تحت الشــعاع ق و الگوهــای رفتــاری ســا
گــواه تغییــر نگــرش الگــوی همجــواری عملکردهــا و رونــد  تحــول و تکامــل معمــاری، 
کــه به عنــوان یــک  کاهــش تــا حــذف فضــا اســت؛ ازجملــه ایــن فضاهــا، حیــاط اســت 
فــرم ســازمان دهنده در ارتبــاط متقابــل بــا طبیعــت به منظــور تزریــق روح زندگــی در 
کنین فراهــم مــی آورد. مجموعه هــای مســکونی حــس آزادی و پویایــی را بــرای ســا
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کتــاب حاضــر بــا عنــوان بازشناســی حیــاط در مجموعه هــای  در ایــن راســتا 
کــه  مســکونی بلندمرتبــه از واژه حیــاط بــا مفهومــی بیــش از بخشــی از ســاختمان 
ــه در  ک ــه  ــمت از عرص ــد و آن قس ــته باش ــقف نداش ــده و س ــا نش ــزی روی آن بن چی
کیــد بــر طیــف  اشــغال ســاختمان نباشــد توصیــف بــه میــان مــی آورد و ســپس بــا تأ
وســیعی از فضاهــای ذهنــی انســان در تعامــل بــا محیــط جهــت تحقــق اهــداف 
ح هــا و برنامه هــا و انعــکاس  عالــی و عینیــت بخشــیدن بــه ایــن امکانــات در طر
را  حیــاط  عرصــه  ضــرورت  مســکونی  بلندمرتبه هــای  ســاختار  در  آن  مطلــوب 
از چنــد بعــد فرهنگــی، آیینــی و مذهبــی، علــوم رفتــاری نیــز مــورد بررســی قــرار 
کتــاب از حیــاط اســتنباط می شــود را می تــوان  کــه در ایــن  می دهــد. مفاهیمــی 
کیفیــت  در جســتجوی راهکارهــای طراحــی در ســه حــوزه اصلــی ادراك، رفتــار، 
کالبــدی، عوامــل فضایــی - محیطــی، عوامــل رفتــاری مــورد  در قالــب عوامــل 
بررســی و تحلیــل قــرار داد به نحوی کــه توجــه بــه ایــن حوزه هــا موجــب بازشناســی 

الگوهــای مختلــف طراحــی حیــاط در بلندمرتبه هــای مســکونی خواهــد شــد.

ــا  ــه چیســتی و چرایــی بلندمرتبه هــا و راهــکار ســازگاری ب کتــاب در فصــل اول ب
افزایــش جمعیــت در ساخت وســازهای مســکونی را پــی می گیرد.ســپس در فصــل 
ــدی  کالب ــول  ــیر تح ــران و س ــازی در ای ــش بلندمرتبه س ــأ ورود و پیدای ــه منش دوم ب
بــه آسیب شناســی  ایــران اشــاره می کنــد و در ادامــه  و معنایــی بلندمرتبه هــا در 
زنـــدگـــــی  فــرهنـــــگ  بــا آداب و  ارتبــــاط  بلنــدمــرتبـــــه ســـــازی در  و چالـــــش های 
بــه  بــردن  پــی  جهــت  در  کتــاب  ســوم  فصــل  می پــردازد.در  اســالمی  ایرانــی- 
ارزش هــای نهفتــه حیــاط در مســکن، نقــش و اصــول متعالــی حیــاط را بــا توجــه بــه 
کلــی فرآینــد ارتبــاط بــا محیــط، آثــار  مبانــی فلســفی، اعتقــادی و فرهنگــی و ضــرورت 
مثبــت و منفــی وجــود و فقــدان فضــای ســبز بــر انســان در محیط هــای مســکونی را 

در فرهنگ هــا مختلــف مــورد بررســی قــرار می دهــد. 
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ــی و  ــه ایران ــوی خان ــکل گیری الگ ــل ش ــی مراح ــا بررس ــاب ب کت ــارم  ــل چه در فص
همچنیــن توزیــع الگــوی فضایــی، فلســفه وجــودی نقــش و جایــگاه حیــاط را در 

ح می ســازد. معمــاری اصیــل ایرانــی- اســالمی به وضــوح مطــر

در  انســان  رفتــار  و  محیــط  الگوهــای  بررســی  بــا  کتــاب  پنجــم  فصــل  در 
ــه  ــتیابی ب ــط در دس ــان و محی ــل انس ــه تعام ــا ب ــا، نیازه ــه ضرورت ه ــتیابی ب دس
ــه  کنین ب ــا ــاری س ــی و رفت ک ــای ادرا ــر الگوه ــاط ب ــر حی ــدای تأثی ــای ناپی جنبه ه
نقــش و تأثیــر حیــاط بــر میــزان رضایتمنــدی از ســکونت در بلندمرتبه هــا اشــاره 

خواهــد نمــود. 

و در نهایــت پــس از بررســی و تحلیــل نمونه هــای معاصــر به کارگیــری حیــاط 
در ســاختمان های بلندمرتبــه در فصــل ششــتم و همچنیــن بازخوانــی روش هــا 
هفتــم  فصــل  در  بلندمرتبــه  ســاختمان های  در  حیــاط  به کارگیــری  الگوهــای  و 
دســتورالعمل های  و  ضوابــط  چارچوب هــا،  ارائــه  بــه  هشــتم  فصــل  در  کتــاب 
طراحــی حیــاط در بلندمرتبه هــا بــا ارائــه الگــوی همگــرا بــا ســاختار بلندمرتبه هــای 

می پــردازد. امــروزی  مســکونی 

ایــن پژوهــش حاصــل مشــاهده، مطالعــه و بررســی نمونه هــای معاصرســازی 
و  ایــران  در  مســکونی  بلندمرتبــه  ســاختمان های  در  حیــاط  رفتــه  بــکار  الگــوی 
جهــان بــوده و طیــف وســیعی از دانشــجویان و معمــاران عالقه منــد بــه موضــوع 
ــر  کنونــی را در ب حفــظ اصالــت، امنیــت و حــس تعلــق در مجموعه هــای مســکونی 

می گیــرد.

طراحــی  به گونــه ای  هــدف  ایــن  داشــتن  نظــر  در  بــا  کتـــــاب  نهـــــایت  در 
شــده تــا بتوانــد معمــــاری نومیــــدانه را، از بازســازی نظــری صــرف برهـــــاند و 
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ــه  ــی راهبردهــای خالقیــت ب ــد در ردیاب ــا بتوان ــاری دهــد ت ــه ای ی خواننــده را به گون
گذشــته، در جهــت تجلــی  ــا  چاره اندیشــی در بازشناســی حیــاط و پیونــد مجــدد ب
کــه بــا اســتعانت از آن هــا  گام بــردارد، راهبردهایــی  متناســب بــا آرمان هــای جدیــد 
و تأثیرپذیــری میــان ابتــکارات شــخصی و قراردادهــای رســمی ســنتی می تــوان قــوه 

ــرورش داد.  ــاری را پ ــت معم ــت و خالقی ــت وا داش ــه حرک ــور را ب ــل و تص تخی



 بلنــدمــرتـبــه هــا؛ 
چیستی و چرایی

ل
ص

   ف
    

    

1





مقدمه
بارزتریــن و ملموس تریــن جلــوه فرهنــگ و تمــدن بشــر اســت.  شــهر، نمــود 
گاهانــه و برنامه ریــزی در شــکل گیری شــهرها، در قالــب هنــر،  ح ریــزی آ نقــش طر
معمــاری و شهرســازی غیرقابل انــکار اســت. جدایــی هنــر، از بســتر تفکــر و تمدنــی 
کــه در تمدن هــا بــه  کــه در آن نمــود یافتــه ممکــن نیســت و جهت گیری هــای هنــری 
وجــود آمــده و رواج مییابنــد، بــا جهان بینــی و رویکــرد آن تمــدن نســبت بــه عالــم، 
کالبــدی شــهر  گی هــای  ارتباطــی ریشــه ای و تــام و تمــام دارد. ســاختار، اصــول و ویژ

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 جهانی شــدن دســتخوش تغییرات زیادی 
قــرار می گیــرد؛ بــا ورود تکنولــوژی بــه فعالیت هــای بشــر طرح هــای توســعه شــهری بــا 
چالش هــای جدیــد روبــرو شــده اســت به نحوی کــه پدیــده ای بلندمرتبه ســازی یکــی 
کــه توانســته  از شــیوه ها و ابزارهــای شهرســازی در جهــان امــروز معرفــی می گــردد 

اســت از اواخــر قــرن 19 و اوایــل قــرن ۲0 چهــره خــود را بــه ثبــت برســاند. 
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گام هــا در تولیــد آســمان خراش ها از حــدود ســال 1880 تــا 1900 در  نخســتین 

کــه  ــا رشــد و رونــق اقتصــاد و پیشــرفت های تکنیکــی  کــه ب گو برداشــته شــد  شــیکا

ــار،  ــع، تج ــان صنای ــوی صاحب ــد از س ــل می ش ــم حاص ــر ه ــت س ــن دوران پش در ای

گرفــت  کــز شــهری بســیار مــورد توجــه قــرار  شــرکت های بیمــه، بانک هــا و... در مرا

و بــه ایــن ترتیــب ســاختن اولیــن آســمان خراش ها یکــی پــس از دیگــری به عنــوان 

ــت. گرف ــق  ــهری رون ــز ش ک ــعه یافتگی در مرا توس

ســوی  از  همــواره  خــود  حیــات  طــی  در  بلندمرتبه ســازی  پدیــده  گرچــه  ا  

ــون مســائل اجتماعــی، اقتصــادی و شهرســازی مــورد انتقــاد  گ گونا اندیشــمندان 

بایــد  امــا  اســت  شــده  نگریســته  تردیــد  و  شــک  بــا  آن  کاربــرد  بــه  و  شــده  واقــع 

کــم در شــهرها رفتــن بــه ســمت  کنونــی بــا افزایــش ترا کــه در دنیــای  توجــه داشــت 

ــوان  ــا به عن ــه ضرورت ه ــا ب ــواره بن ــدود هم ــاری مح ــاد معم ــازی و ایج بلندمرتبه س

یکــی از اشــکال معمــاری، در صحنــه معمــاری و شهرســازی جهــان، چهــره خــود 

را بــه ثبــت رســانده اســت. بنابرایــن حضــور دائمــی بلندمرتبه هــا به عنــوان یــك 

بــا  ضــرورت و محــور اساســی در شــهرها علی رغــم تصاویــر مبهــم آن در برخــورد 

کــی و  کالبــد و جنبه هــای ناپیــدای تأثیــرات آن بــر الگوهــای ادرا شــهر، محیــط، 

کــرد. گــذر زمــان را نمی تــوان نفــی  رفتــاری شــهروندان در 

گســترش بلندمرتبه ســازی به عنــوان یــك ضــرورت در برخــورد بــا شــهرها  رشــد و 

کنونــی بــه یــك پدیــده دوســویه تبدیــل شــده اســت. ایــن  در مرزهــای معمــاری 

کمبــود زمیــن،  پدیــده از ســویی می توانــد بــه بســیاری از مســائل شــهری ماننــد 

کمبــود مســکن و...پاســخ دهــد، امــا از ســویی دیگــر خــود می توانــد پدیدآورنــده 

مشــکالت و نارســایی های دیگــری باشــد.
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کتــاب ســعی شــده اســت تــا بــا ایجــاد پلــی میــان تجربیــات و الگوهــای   در ایــن 
گذشــته، مبانــی نظــری روزآمــد، روش هــای علمــی، جامــع و نویــن مدیریــت شــهری 
عملیاتــی  و  اهــداف  بخشــی  مســیر تعالی  در  گامــی  کارآمــد،  فناوری هــای  نیــز  و 
کّمــی جایگزیــن  ــا توســعه  ــردن آنچــه در ایــن حــوزه نیــاز اســت، برداشــته شــود ت ک
دوســویه  رابطــه ای  ایجــاد  بــرای  مطلــوب  اســت  فرصتــی  شــود.  کیفــی  توســعه 
و  راهکارهــای عملــی  ارائــه  بــا  مــی رود  امیــد  نظــری و عملــی.  میــان حوزه هــای 
امکان ســنجی اجــرای آن هــا در وضعیــت جــاری نتایــج قابــل قبــول و ارزنــده ای 

بــرای ارتقــاء معمــاری و شهرســازی معاصــر بــه ارمغــان آورد. 

1-1- تعاریف و مفاهیم

کــه طبقــات آن هــر یــک پــس از دیگــری قابــل  بــه یــک ســاختمان بســیار بلنــد 
در  می شــود.  گفتــه  بلندمرتبــه  ســاختمان  یــا  آســمان خراش  باشــند  اقامــت 
یافتــه  کاربــرد  ایــن مفهــوم  بــه  بــرای اشــاره  ج نیــز  فارســی در دهــه اخیــر واژه بر
اســت. هرچنــد بــرای تعریــف آســمان خراش اســتانداردی رســمی در دســت نیســت 
کار  امــا بلنــدای دســت کم 150 متــر به عنــوان معیــار تعریــف آســمان خراش ها بــه 
مــی رود. ایــن واژه نخســتین بــار در اواخــر ســده نوزدهــم بــرای ســاختمان های 
ــرد  کارب ــگاران معمــاری از  کار رفــت. بعدهــا تاریخ ن ــه  ــکا ب بلنــد شــهر نیویــورک آمری
در  تنهــا  را  آن  و  کــرده  خــودداری  آجــری  بلنــد  ســاختمان های  بــرای  واژه  ایــن 
بــرای  بردنــد.  کار  بــه  فــوالدی  اســکلت  بــا  بلندمرتبــه  ســاختمان های  مــورد 
ســاختمان های بلنــد، از دیدگاه هــای مختلــف تعاریــف متفاوتــی ارائــه شــده اســت 
کــه هــر یــک از منظــر خــود بــه تعریــف بلندمرتبه ســازی پرداخته انــد. در طــول زمــان 

و در مکان هــای مختلــف نیــز تعاریــف ســاختمان های بلنــد متفــاوت بــوده اســت.
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کرده انــد:  بلندمرتبــه  ســاختمان  مفهــوم  تعریــف  در  ســعی  گــون  گونا منابــع 
گفتــه  کنفرانــس بین المللــی ایمنــی در آتــش در ســاختمان های بلندمرتبــه چنیــن 
اثــر  کار تخلیــه مــردم از آن به طــور جــدی  بــر  کــه ارتفاعــش  اســت: هــر ســازه ای 

داشــته باشــد. 

کــه طبقــات  کســفورد می گویــد: ســاختمانی  کوتــاه آ فرهنــگ جدیــد انگلیــس 
چیــزی  هــر  را  بلندمرتبــه  ماساچوســت  عمومــی  باشــد.قوانین  داشــته  بســیار 
کثــر مهندســان ســاختمان، بازرســان،  بیــش از هفتــاد فــوت (۲3متــر) می داننــد. ا
معمــاران و متخصصــان مشــابه بلندمرتبــه را بیــش از 75 فــوت (۲5متــر) تعریــف 

می کننــد.

ســاختمان های مرتفــع؛ مهم تریــن و متمایزتریــن نقــش را در قیــاس بــا ســایر 
و  دارنــد  شــهرها  کالبــدی  فضایــی  ســاختار  در  تشــکیل دهنده  اجــزاء  و  عناصــر 
کنین و افــراد در محیط هــای شــهری در  ــر ســا تأثیــرات مثبــت و منفــی متمایــزی ب
نحــوه ادراك، احســاس و مســائل روان شــناختی و زیباشــناختی بــه جــا می گذارنــد.

1-2-نظریه ها و نظریه پردازان بلندمرتبه سازی
گســترش شــهرهای عمــودی به جــای ســکونت  تفکــر انتزاعــی و تعمیم دهنــده 
کــه بایــد تأمین کننده هــای  گرایــش بــه ســمت بلندمرتبه هــا  در ســطح و همچنیــن 
مســائل  بــه  پاســخی  همــواره  گرچــه  ا باشــد  آن  کنین  ســا آســایش  و  اســکان 
کمبــود مســکن ، ســرعت در ساخت وســاز و تمرکــز  شــهری نظیر:کمبــود زمیــن، 
ــا  ــده  ب ــوده اســت امــا از ســوی دیگــر همــواره ایــن پدی در شــبکه های تأسیســاتی ب
نظــرات مثبــت و منفــی مواجــه بــوده اســت. در ایــن بیــن، نظــر مخالفــان و موافقــان 

ایــن پدیــده نوظهــور در عرصــه شــهری را در پــی می گیریــم.
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1-2-1- نظریه موافقان ساخت بناهای بلند. 
گــون  گونا موافقــان بــا ســاخت بناهــای بلنــد ضمــن ارائــه دیدگاه هــا و نظریــات 
ــه بناهــا جهــت حــل  گون دالیــل بســیاری را در خصــوص ضــرورت اســتفاده از ایــن 
ح می نمایــد. بعضــی از ایــن نظریــات احــداث بناهــای  کنونــی جوامــع مطــر مشــکل 
گردیــده اســت، نوعــی  کــه در قــرن حاضــر ایجــاد  بلنــد را بــا توجــه بــه شــرایطی 
کیــد می نمایــد. واقع گرایــی دانســته و بــر فوایــد اســتفاده از ســاختمان های بلنــد تأ

مزایای ساختمان های بلند از دیدگاه موافقان این نظریه عبارت اند از:

کم. کز شهرها و مناطق پرترا 1. امکان استفاده بیشتر از زمین خصوصًا در مرا

کم در شهرها. کاهش ترا ۲. راه حلی به منظور 

کز اداری و تجاری و فضاهای مسکونی در نقاط مناسب. 3. متمرکز نمودن مرا

کسب نور بهتر و بیشتر.  .۴

5. راه حل مناسب جهت اسکان مردم در شهرهای بزرگ.

کید در شهرها. 6. ایجاد نقاط تأ

کننــدگان ایــن دیــدگاه ضمــن موافقــت بــا احــداث بناهــای بلنــد بــر  کثــر مطــرح  ا
کنتــرل توســعه شــهر، نیــاز  کمبــود اراضــی شــهری ،  کــه مــواردی ماننــد  ایــن باورنــد 
گردیــده اســت طراحــی و اجــرای ســاختمان های  بــه مســکن و وجــود تقاضــا ســبب 
گــردد (مقــدم 1388،9). کنونــی مطرح  بلندمرتبــه به عنــوان یــک ضــرورت در جوامــع 

1-2-2- نظریه مخالفان ساخت بناهای بلند. 
کــه بناهــای بلنــد ســبب تنــزل  صاحبــان ایــن نظریــه بــر ایــن عقیــده می باشــند 
گذاشــتن ارزش هــا  گردیــده اســت و بــا زیــر پــا  کیفیــت زندگــی شــهری بــه طــرق مختلــف 
و ســنت ها، شــرایط نامطلوبــی از نظــر زندگــی در شــهر فراهــم آورده و صرفــًا اجبــار باعــث 
کــه نســبت بــه ســاخت این گونــه بناهــا در شــهرهای بــزرگ اقــدام شــود.  گردیــده اســت 
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اشکاالت ساختمان های از دیدگاه مخالفان ساخت این گونه بناها عبارت اند از :

1. بر هم خوردن مقیاس های انسانی در محیط شهری.

۲. از بین رفتن مناظر طبیعی در دیدگاه ها و مناظر شهری.

3. جداسازی انسان ها از یکدیگر و ایجاد زمینه برای وقوع جنایات.

کالبد و سیمای شهرها. گذاشتن ارزش ها و سنت های قدیمی در  ۴. زیر پا 

کم بیش از حد و ازدحام جمعیت در مناطق شهری خاص. (مقدم 1388،9) 5. ایجاد ترا

1-2-3- نظریه های میانه در رابطه با احداث بناهای بلند.

صاحبــان ایــن نظریــه اســتفاده از بناهــای بلنــد را تحــت شــرایطی می پذیرنــد. 
کــه بــا دو دیــدگاه قبلی دارند، ســاخت بنــا در ارتفاع زیاد  گــروه ضمــن مخالفتــی  ایــن 
ــه،  ــه ایــن نظری ــد. طرفــداران و معتقــدان ب ــه شــرایط خاصــی معطــوف می دارن را ب

کــه عبارت انــد از : شــرایطی را بــرای احــداث ســاختمان های بلنــد مدنظــر دارنــد 

1. احداث ساختمان های بلند در شرایط زمانی و مکانی مناسب.

کاربری های خاص. ۲. احداث بناهای بلند برای بعضی 

3. تعیین حد ارتفاع برای ساخت ساختمان های بلند. (مقدم 1388،9)

گرایــش بــه ســمت آنچــه تمایــل جهــان روبــه  در ایــن بیــن بایــد در نظــر داشــت بــا 
رشــد صنعتــی بــه دنبــال آن اســت و بــا احــداث بلندمرتبه هــا به عنــوان یــك ضــرورت 
گریبــان شــهر و  و نیــاز روز مســائل و مشــکالتی همــواره فــراروی ایــن پدیــده و بــه تبــع 
گرچــه بــا تأمــل عمیــق و دقیــق  گیرنــد ا کــه بایــد مــد نظــر قــرار  ســاختار شــهری اســت 
گیــر ایــن مســائل می تــوان بــه اســتراتژی های مناســب  و بــا بررســی همه جانبــه و فرا

جهــت رســیدن بــه اهــداف متعالــی آن دســت یافــت.


