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 چکیده

ویژه در کالن شهرهاست. این روند قرن حاضر شاهد رشد روند شهرنشینی و در پی آن گسترش ساخت و ساز شهری به     

و در پی آن باالرفتن قیمت آن شده  -ی شهرهاویژه در مناطق مرکزبه –منجر به پیدایش مشکالتی از جمله کمبود زمین 

عنوان نوعی راه حل برای مشکل کمبود و نرخ زمین مطرح است. یکی از پیامدهای ناگزیر این مسأله، که در آغاز پیدایش به

ز ها در شهرهای بزرگ و پر جمعیت است. این پدیده، ناگزیر قوانین ساخت و ساشد، رشد روزافزون تراکم عمودی ساختمان

ریزی و طراحی شهری تحت تأثیر قرار داده است. در این شهری را  هم در چارچوب وضع مقررات معماری و هم اصول برنامه

های تجاری، اداری، فرهنگی و اجتماعی و نیز حجم بین، اراضی واقع در مناطق مرکزی کالن شهرها به دلیل تمرکز فعالیت

گذاران، سازندگان و طراحان حوزه معماری و ی قانونگذاران، سرمایهمورد توجه ویژهآمد پیاده و سواره،  همواره وباالی رفت

ها و های بلند مرتبه، برجها با پیدایش مجتمعشهرسازی قرار دارند. از دیدگاه معماری و شهرسازی، گسترش افقی شهر

ین رشد عمودی عمدتاً در برگیرنده ها به رشدی عمودی به ویژه در مناطق مرکزی شهرها تبدیل شده است. اآسمانخراش

ها از جمله فرهنگی، آموزشی و های مسکونی، اداری و تجاری است که ممکن است در ترکیب با هم و یا با سایر کاربریکاربری

های مسکونی موجود در شهر تهران در عین های مسکونی بلند مرتبه و برجورزشی طراحی شده باشند. در این بین، مجموعه

داری نسبی از برخی خدمات رفاهی و اجتماعی درون مجموعه )و یا برج(، عمدتًا جدای از بافت شهری که در آن قرار برخور

های زندگی جمعی و کنند. به بیان دیگر، نوع طراحی مسکن در این الگوها در عین در نظر گرفتن عرصهدارند  فعالیت می

کنند. این پژوهش با تمرکز های جاری شهر  را بر آنها تحمیل میاز فعالیتامکان تعامل برای ساکنین نوعی گسیختگی و انزوا 

پردازد که در های مسکونی در شهر تهران، به بررسی آن دسته الگوهای طراحی میبر الگوهای موجود مسکن بلندمرتبه و برج

رار گرفته است و در عین برخورداری های چند منظوره قگیری در مراکز مهم شهری در مجموعهآن کاربری مسکن به دلیل قرار

های های ساختمان، عرصههای زندگی خصوصی ساکنین، آنها را در ارتباطی پیوسته با سایر فعالیتاز امنیت و آسایش عرصه

های بلندمرتبه )و یا دهند. از سوی دیگر، این پژوهش به بررسی نقش مؤثر مجموعهزندگی جمعی و بافت شهری قرار می

شهر متراکم( و امکان تعامل اجتماعی، ارایه یک مرکز عمودی شهری متعدد )در مقابل مراکز  چند منظوره در ایجادهای( برج

در این رابطه، مطالعات  پردازد.خدمات تجاری، فرهنگی و رفاهی نه فقط برای ساکنین آنها بلکه برای سایر شهروندان می

ها، شناسایی سازی و ترکیب کاربری مسکونی با سایر کاربریری بلند مرتبهگیای با هدف استخراج روند تاریخی شکلکتابخانه

های مسکونی منتخب در تهران و مشاهدات الگوهای معاصر چند منظوره اجرا شده در سایر کشورها، مصاحبه با مدیران برج

 اند.گیری پژوهش حاضر بودههای داخلی مبنای شکلعینی نمونه

 بلند مرتبه، مجموعه مسکونی چندمنظوره، پیوستگی معمار و شهر طراحی مسکنکلمات کلیدی: 
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 هریشها و پایداری ی چندمنظوره: ترکیب عمودی کاربریمعماری بلندمرتبهمقدمه: 
ی شاخص با نقشی مؤثر در ارایه خدمات و توان یک بنای چندمنظورهسازی شهر تهران، نمیدر بررسی سوابق بلندمرتبه

ی قانونگذاری و موضوعی است که هنوز در بدنه سازی و ترکیب کاربریی به شهروندان یافت. بلندمرتبهامکانات عموم

ها در تری نیاز دارد. منظور از ترکیب کاربریهای طراحی شهری و معماری پایتخت به مطالعه و بررسی دقیقسیاست

های مرکب از نظر معماری اری نیست، بلکه در مجموعهمتفاوت عملکرد معم سازی صرفاً روی هم قراردادن انواعبلندمرتبه

این  ووندان طراحی مفاصل ارتباطی بین عملکردها و فضاهای ارتباطی بین آنها، از نظر طراحی شهری ارتباط بین شهر

 ر حاضر بانوشتا ای برخوردار است.زدایی و توزیع همگن خدمات از اهمیت ویژهریزی شهری  تمرکزها و از نظر برنامهمجموعه

به  ی، در آغازسازی و ترکیب کاربری، به عنوان نوعی معماری همساز با توسعه پایدار شهرهدف پرداختن به الگوی چندمنظوره

های موجود در بناهای بلند پردازد و سپس به ظرفیتسازی در ایران و غرب میی بلندمرتبهبررسی روند  پیدایش و توسعه

 کند. کند و مالحظات طراحی آنها را مطرح میمرتبه چندکاربری اشاره می

 معماریِ بلندمرتبه در غرب: قانونگذاری همگام با توسعه -1

آغاز شد. این روند در مسیری  1854روند ساخت ساختمانهای بلند از غرب و با پیشرفت تکنولوژی و اختراع آسانسور در سال 

سازی، تمرکز را در بر گرفته است. در آغازِ وضعِ قوانین بلندمرتبههای مختلفی گیری تا به امروز جنبهپیوسته از زمان شکل

ی آنها بود که خود منجر به مشکالتی از جمله اصلی بر ساخت بناهای بلند به تنهایی و بدون توجه به بستر شهری دربرگیرنده

و در پی ساخت ساختمان چهل  1916های عمیق و بدون نور شد. تا اینکه در سال های اصلی شهر به داالنتبدیل خیابان

 2سازی نیویورکهای اطرافش ایجاد کرد، قوانین بلندمرتبهو مشکالتی که این بنا برای خیابان (1)تصویر1ی اکوییتیبلطبقه

ها و بستر شهر در وضع قوانین تصویب شد. این قوانین در واقع شروعی برای توجه به نورگیری و در نظر گرفتن همسایگی

های گذشته و پیروی از قوانین شهری جدید در طراحی وضع چنین قوانینی معماران را به سمت فراموشی سنت طراحی بودند.

 (3و2)تصاویر 4و داون تاون اتلتیک 3توان به ساخت دو بنای راکفلر سنترو در نتیجه ساخت بناهای بلند سوق داد. از جمله می

شهری جدیدی را با کاربری چندمنظوره تعریف کردند. پیش از آن در اشاره کرد که هویت  1939تا  1930در فاصله سالهای 

را مطرح کرده  «ساخت شهری در زیر یک سقف»ی سکونت افراد در ساختمان محل کارشان و ایده  5رایموند هود 1930سال 

ز تقابل بناهای بلند ی آغای ترکیب کاربری مطرح شده توسط هود و نقطه. در واقع این دو مجموعه به نوعی تداوم ایدهبود

 چندمنظوره با جریان فکری معماری مدرن بودند. 

گرایش به طراحی و ساخت بناهای چندمنظوره در شهرهای بزرگ بدون مانع آغاز نشد. شلوغی شهرها در قرن نوزدهم و بیستم 

هایی که خراشورک و آسمانلوکوربوزیه از نیوی 1953میالدی در شرایط زندگی شهروندان تأثیر چشمگیری داشت. دیدار سال 

ی او برای طراحی شهر شد. در طرح پیشنهادی او حضور ساز ایدهی او از مد افتاده و ظلم به عابر پیاده بودند، زمینهبه گفته

شوند. در این طرح، لوکوربوزیه ی افقی پراکنده مییابد و اجزای مختلف پیکر شهر در یک صفحهشهروندان پیاده بسط می

ها به عنوان . این ایده در حالی مطرح شد که بحث ترکیب کاربری6ها از ساختار شهر را مطرح کردحذف خیابان پیشنهاد
                                                           

1Equitable Building  
2New York Zoning Resolution  
3Rockefeller Center  
4Downtown Athletic Club  
5Raymond Hood  

 .Rockefeller Center  دکو و طراح اصلی برج آرت سبک معماران ازجمله. بیستم قرندر  امریکاییشهیر  معمار
در «. سازی شهرهایمان خالص شویم...ی از بازاز شلوغی ناش باید» : نویسددر این مورد می Esprit Nouveau’Lی در مجله الوکوربوزیه در مقاله 6

 (von Moos, 2009) « ها دیگر وجود نخواهند داشت...یابانخ»  کند:چنین اظهار می  L’Intrensigeantمجله جایی دیگر در
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دوباره مورد توجه قرار گرفته بود و البته مخالفان بسیاری داشت.  1929ی دوم سیام در سال موضوعی طرد شده در کنگره

ز آن در شهرهای قدیم وجود داشت به تدریج و با پیدایش رفت و آمد های شهری که پیش اطبق نظر لوکوربوزیه تنوع کاربری

ها و به نفع خودروها آسیب دیده و در مواردی منسوخ شده است. بسیاری از مناطق قدیمی شهرها در جریان ساخت بزرگراه

ن وضعیت کردند، اما پاسخی حضور خودروها از بین رفتند. سالها بعد منتقدین شروع به باال بردن پرچم انتقادشان نسبت به ای

های مسکونی حاصل معماری ، شهروندان ساکن برج1959تا  1950از عوامل مدرنیسم دریافت نشد. تا اینکه در بین سالهای 

های بتنی، سرد، منطقی و عاری از تزئینات و جدا افتاده از بافت شهری اعالم کردند. آنها نه مدرن نارضایتی خود را از ساختمان

های سکونت، کار و تفریح معترض بودند، بلکه های تفکیک کاربریهای سنگین ناشی از سیاستسبت به پرداخت مالیاتتنها ن

تر رانندگی در سطح شهر و افزایش بار ترافیک، صرف هزینه و زمان در عین حال این درجه از تفکیک را تحمیل ساعات طوالنی

ی . با این حال تالش برای مبارزه با الگوی تک کاربری ناشی از بیانیه(Mozas, 2014) دانستندبیشتر برای رفت و آمد می

با وجود ناتمام  1960در منشور آتن منتشر شده بود، چندان آسان نبود. سرانجام در سال 1933معماری مدرن که در سال 

ها خوبی برای بحث ترکیب کاربریی ها شد و نتیجهماندن سیام دهم و لغو آن، این کنگره منجر به حل موضوع جدایی کاربری

ی قوانین طراحی و ساخت بناهای چندمنظوره و ترکیب ، در روندی تدریجی و پیوسته مجموعهبه دنبال داشت. در ادامه

ها شکل گرفت و دستخوش تغییرات فراوانی با رویکرد ادغام طراحی شهری و معماری در شهرهای بزرگ شد. از آن کاربری

، این مجموعه قوانین همگام با پیشرفت معماری و تکنولوژهای ساخت و در عین حال گسترش روز افزون زمان تا به امروز

های فیزیکی و اجتماعی شهری در جوامع توسعه یافته )و در برخی جوامع در حال توسعه( درحال تطبیق با شرایط شهر شبکه

 بینی تغییرات شهر آینده هستند. معاصر و پیش

رسد های چند منظوره به طور خاص، به نظر میسازی به طور عام، و ساخت مجموعهند تاریخی بلند مرتبهی رودر مطالعه 

وده است، بگذاران ساخت به دالیل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متفاوت گرچه در هر مرحله گرایش طراحان و سرمایه

پردازی، طراحی و ساخت بوده است. روندی که از روند نظریهت پیشرفت ی مهم حضور همیشگی قانونگذاری به موازااما نکته

رسد. گرچه ی معماری و طراحی شهری در زمان معاصر میشود و به مجموعه قوانین در هم آمیختهقوانین معماری آغاز می

شتند، قرار دا ی اقتصادیمیالدی در امریکا و سایر کشورهای توسعه یافته که با آن در یک چرخه 2008رکود اقتصادی سال 

ه و ری از توسعهای تازه احداث را خالی و بدون حضور کاربر رها کرد، اما حتی همین رخداد منجر به نوع دیگبسیاری از برج

گذار را سازی شد: گرایش به ساخت بناهای چند منظوره به جای تک کاربری، که سرمایهی بلند مرتبهگذاری در زمینهسیاست

پذیر و منعطف هایی برنامهها دارای بخشداد. در بیشتر موارد این برجسازی قرار میشتری برای برجدر شرایط اطمینان بی

ی، اربری تجارککاربری متفاوت هستند و بسته به شرایط اقتصاد و استقبال کارفرما ممکن است برای نسبت به پذیرش دو یا سه

شهرهای  هایی از اینقرار بگیرند. در این شرایط حتی اگر بخشاداری و یا در مواردی فرهنگی ورزشی مورد بهره برداری 

 شود.ها حضور ساکنین و شهروندان تضمین میعمودیِ مرکب خالی از کاربر باشند، در سایر بخش

گ ین شهر بزرتوان گفت در کشوری در حال توسعه مانند ایران و به طور ویژه در شهر تهران که پایتخت آن، دوماما آیا می

شده  سازی طیی غربی و سومین شهر بزرگ خاورمیانه است، نیز روندی منسجم در زمینه طراحی و ساخت بلند مرتبهآسیا

ی طراحی شهری و ترکیب سازی در تهران، مالحظات ویژهاست؟ آیا قوانین و مصوبات رسمی حال حاضر مربوط به بلندمرتبه

 گیرند؟ ها را در بر میکاربری
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 در تهران: پیشی گرفتن ساخت و ساز از قانونگذاریمعماریِ بلندمرتبه  -2

 سازی در تهران، آغاز بلند مرتبه30یدهه -2-1

ل خواست شخصی بلکه به دنبا سازی در ایران، در شهر تهران و البته نه به دنبال نیاز و ضرورت به تراکم ساخت بلندمرتبه 

، به دنبال آغاز شد. ده سال بعد 1328جمهوری در سال مهندس هوشنگ خانشاهی سازنده ساختمانی ده طبقه در خیابان 

عموم  ت و البتهری یافسفر محمدرضا پهلوی پادشاه وقت ایران به مالزی، ساخت بناهای بلند به ویژه در شهر تهران رواج بیشت

ل سکو در سان پالتوان به احداث ساختمااین بناها مانند ساختمان خانشاهی دارای عملکردی تجاری بودند. از بین آنها می

  .(1390)بمانیان,  اشاره کرد 1343و ساختمان آلومینیوم در سال  1341

 سازی، تدوین قانون برای بلندمرتبه40ی دهه  -2-2

های بلند مرتبه وجود نداشت. تصویب ها، قانون مصوبی برای احداث ساختمانو تدوین قانون تملک آپارتمان 1343تا سال  

به روند ساخت بناهای بلندمرتبه سرعت  1345های مستقیم در سال قانون مالیات 100ال آن تصویب ماده این قانون و به دنب

هر تهران متری از مرکز ش 50گذار خصوصی را برای احداث بناهای مسکونی بلند مرتبه در شعاع بخشید. این ماده سرمایه

 آباد در خیابان حافظ شمالی، اولین مجموعههای بهجتتمانآپار کرد.موظف به ساخت بناهایی با حداقل ده طبقه ارتفاع می

ی اخت مجموعههمزمان با س .(1390)بمانیان,  مسکونی بلند مرتبه شهر تهران بودند که بر اساس این ماده ساخته شدند

. پس از اینها ا بودمتر ارتفاع در حال اجر 42طبقه با  14های پارک ساعی نیز به صورت یک بلوک مجموعه آپارتمانآباد، بهجت

بقه ساخت. ط 9تا  4بلوک آپارتمانی  27در منطقه شهرآرای تهران  1351تا  1349سازی ایران در فاصله سالهای شرکت خانه

ی سامان یک را در دو بلوک ، شرکت ساختمانی ایران مجموعه1349تا  1347در نهایت، در سالهای پایانی دهه چهل، از 

از  چند برخی ند. هره لحاظ ارتفاع و کیفیت طراحی معماری در نوع خود بسیار شاخص و متمایز بودبیست طبقه اجرا کرد که ب

ها جموعهها در حریم اختصاصی خود دارای فضای باز عمومی برای ساکنین بودند، ولی در هیچ کدام از این ماین مجموعه

ی ها و شبکه حمل و نقل شهربا توجه به همسایگی مجموعهو جانمایی « شهر و معماری»رویکرد بسیار قوی در رابطه با ارتباط 

آباد، دسترسی آسان به امکانات خرید، ی بهجتدر چارچوب  قانونی مصوب وجود نداشت. گرچه، به طور مثال در مجموعه

هری ی طراحی شهاغدغهتفریحی و ورزشی تا حدی در نظر گرفته شده بود، اما قوانین تصویب شده تا آن زمان بیشتر از اینکه د

سب ها با توجه به مساحت و قیمت مناها با شهر را داشته باشند، بیشتر به رویکرد معماری این مجموعهارتباط این مجموعه

ی پیش آغاز شده بود، ولی در این دهه بود که مرتبه از دههپرداختند. با اینکه ساخت بناهای بلندبرای اقشار کم درآمد می

هشت سال،  تپس از آن به مدتصویب رسید. انجام شد و به  1349تا  1345در فاصله سالهای  هرانمطالعات طرح جامع ت

فصیلی تهران بود و بر اساس آن، طرح ت یمبنای هدایت توسعهطرح جامع تهران  1357تا سال  1349یعنی از سال 

 .دتوسط شهرداری تهران تهیه شهایی از شهر نیز بخش

 

 اد و افزایش ساخت و ساز، رشد اقتص50ی ههد -2-3

، منجر به افزایش درآمد عمومی شهروندان به 50ی رشد اقتصادی ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت در سالهای اولیه دهه

های شغلی و رفاه موجود در ویژه در بخش خدمات شد. همین امر سبب شد جمعیت بیشتری برای برخورداری از فرصت

های سازی رونق بگیرد. افزایش تعداد بنگاهدر نتیجه تقاضای مسکن بیشتر شود و بازار آپارتمان ی تهران شوند وپایتخت روانه

های شغلی از یک سو و مانورهای سیاسی دولت وقت از سوی دیگر، منجر به پیدایش بناهای بازرگانی و فرصت –اقتصادی

ا ترکیب چند کاربری )ترکیب کاربری اداری و تجاری با هایی غیر از مسکونی از جمله تجاری، اداری و یبلندمرتبه با کاربری

های مسکونی های اداری دولتی و مجتمعها، ساختمانهای بزرگ، هتلمسکونی( شد. در این دهه، تهران شاهد ساخت بانک
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که در ( 5)تصویرتوان نام برد ی اسکان را میی شاخص این دوره مجموعهی زیادی بود. از جمله بناهای بلند مرتبهبلند مرتبه

)بمانیان,  طبقه طراحی و اجرا گردید 28به صورت ترکیب سه کاربری مسکونی، تجاری و اداری در  1356تا  1352سالهای 

ی شاخص دیگری است که در زمان خود به نوعی طبقه نمونه 26هایی با بلوک (4)تصویر ی مسکونی آ. اس. پموعه( 1390

سازی و الگوی فرانسوی شهر عمودی لوکوربوزیه بود. این مجموعه با در نظر گرفتن تهپیشتاز استفاده از صنعت پیش ساخ

نو  های عمومی در تأمین فضای تعامل جمعی و برخورداری نسبی ساکنین از خدمات رفاهی گامیواحدهای تجاری در حیاط

ی پیش بود و با وجود رشد هبرداشته بود. در این دهه طرح جامع مرجع همچنان همان طرح جامع تصویب شده در ده

 ریزی و طراحی شاخصی نداشت. چشمگیر جمعیت و ساخت و ساز در تهران تغییرات برنامه

 ، رونق دوباره ساخت و ساز پس از پایان جنگ70ی دهه -2-4

ا در مواردی سازی کند، یسازی و بلندمرتبه، تا مدتی روند ساخت و ساز به ویژه انبوه1357پس از انقالب اسالمی در سال 

توان ها میبرداری قرار گرفتند. از بین این ساختمانتمام تکمیل شده و مورد بهرههای نیمهمتوقف شد و صرفاً برخی ساختمان

ی ههداز آن در  های بلندمرتبه مسکونی ونک پارک، شهرک امید، الهیه، شمیران، اکباتان و آپادانا اشاره کرد. پسبه مجموعه

ازین دهه های اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی ایران و عراق ساخت و سازهای کالن شهری تا سالهای آغرانشصت به دلیل بح

ی اندازد. مانند دههسازی را دوباره به جریان میی اقتصاد ساختمانی هفتاد رشد و رونق دوبارهشوند. در دهههفتاد متوقف می

س از سالهای پ ود. درشهر تهران و در نتیجه رشد ناگهانی تقاضای مسکن ب پنجاه، این دوره نیز شاهد افزایش ناگهانی جمعیت

ی شصت نیاز جدی برای ساخت سکونتگاههای های بازمانده از سالهای دههزدهاتمام جنگ مهاجرت به تهران و حضور جنگ

ر این رشد سط شهرداریها دکرد. در همین سالها نرخ زمین رشد چشمگیری داشت که البته فروش تراکم توانبوه را مطرح می

اخت و ها عاملی شد برای اینکه تغییرات شتابان شهر و معماری از روند منسجم قانونگذاری و نظارت بر ستأثیر نبود. همینبی

 توان به دو برج اداری بخارست و آرمیتا که اجرای هر دو در سالهای شاخص این دوره میساز پیشی بگیرند. از جمله برج

ی های اداری ساخته شده در دههها در کنار سایر نمونهاین برج(. 1392)کامی شیرازی,  تمام رسید اشاره کردبه ا 1376

 حی و ساختهسازی و یا ارتباط بنای بلندمرتبه و شهر طراهفتاد بیشتر بر اساس یک عمکلرد و کمتر با رویکرد چندمنظوره

ز آنها اما هیچ یک ای هفتاد به کلی خط آسمان شهر تهران را تغییر داد، ههشدند. پیدایش این بناهای بلند تا سالهای پایانی د

دومین طرح  1371به عنوان یک مفصل مهم ارتباطی، اجتماعی و یا اقتصادی در شهر تهران مطرح نشدند. هر چند در سال 

ران رح جامع تهاز تصویب اولین ط ی طرح جامع قبلی بود. به طور کلی پسجامع تهران به تصویب رسید، اما این طرح در ادامه

 هیچ گاه طرحی متناسب با وضع موجود تهران جایگزین طرح اول نشد. 

 کمبود زمین  ، رشد جمعیت، افزایش تراکم و90ی و سالهای آغاز دهه  80ی دهه -2-5

یران، مرکز آمار ا ی اخیر تهران باز هم شاهد رشد جمعیت قابل توجهی بوده است. طبق اطالعات گزارش شده ازدر دهه

این افزایش  (. 1)نمودار دهد بیشترین رشد را نشان می 1390تا  1385مهاجرت از نقاط مختلف کشور به تهران بین سالهای 

مبود زمین و ک(. 2درصدی قیمت مسکن همراه بود)نمودار  7/26ناگهانی جمعیت با افزایش تقاضای زمین و در نتیجه رشد 

ر سازی را بیشتر کرد و در نتیجه تراکم ساخت بسیاگذاران به بلندمرتبهدر تهران، تمایل سرمایهافزایش چشمگیر قیمت آن 

های بلندمرتبه از سی طبقه تجاوز ی هفتاد تعداد طبقات ساختمانهای پیش بود. در حالیکه تا پایان دههبیشتر از دهه

ی هشتاد رکورد جدیدی در در دهه (7و6)تصاویر  برج تهران و برج میالدطبقه همچون  50و  40های کرد، پیدایش برجنمی

توان ها را نمین برجبناهای بلند مرتبه پایتخت به ثبت رساندند. هرچند با وجود رعایت اصول مهندسی و تکنولوژی ساخت، ای

کیب و ارتباط آن با طراحی شهری و تر ی روندی نو در آیندهسازی و یا آغاز کنندهی بلندمرتبهدر تداومی پیوسته با گذشته

 ها دانست. کاربری

تدوین و تصویب شد، در این طرح نیز هیچ محدودیتی برای ساخت  1386آخرین طرح جامع و تفضیلی تهران در سال 

نیویورک ساختمانهای بلند در ارتباطشان با مالحظات شهری و عمومی در نظر گرفته نشد. در مقایسه، قوانین بلندمرتبه سازی 
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های ناسازگار در بناها و قسمتهای مهم شهر را با محدودیت قانونی روبرو کرد. در نتیجه وضع این قوانین در ترکیب کاربری

های اصالح شده این قوانین همچنان در گیری درست و اصالح مراکز شهری تأثیر بسزایی داشت، تا جایی که نسخهشکل

ه هستند. این درحالی است که کالنشهر تهران از همان ابتدا با نبود قوانین برای ساخت و بسیاری از شهرهای دنیا مورد استفاد

گیری شهر و پیدایش غیر اصولی بسیاری ساخت و ساز اصولی شهری یا با تصویب قوانین با تأخیر زمانی قابل توجه پس از شکل

سازی در ایران به طور پیوسته، همزمان و همساز با های متراکم شهری مواجه بوده است. درشرایطی که روند بلندمرتبهساز

های تخصصی معماری و شهرسازی همراه نبوده است، در بسیاری از کالن شهرهای توسعه یافته از جمله قانونگذاری در حوزه

به بیان  (.9سازی شاخصی برای ایجاد مراکز شهری متعدد و جلوگیری از ایجاد شهر تک مرکزی است )تصویرتوکیو، بلندمرتبه

سازی نه صرفاً رویکردی معماری و تکنولوژیک بلکه در عین حال شهری و اجتماعی پیدا رایط توسعه بلندمرتبهتر، در شروشن

های قوی شهری بلکه در نقش یک های بلندمرتبه چندمنظوره نه تنها نشانهکرده است. در مواردی دیگر از جمله در پکن برج

کند و نوعی ی رفت و آمد پیاده و حمل و نقل عمومی شهر متصل میی مهم برج را به شبکههای عمومی شهری کاربریگره

 (.  10کنند)تصویرایجاد می میدان شهریِ عمومیِ عمودی

 ها سازی و ترکیب کاربریبلندمرتبه -3

 ها در شهر را منسوخی دوم سیام و تعریف الگوی جدید طراحی شهری که ترکیب کاربریتا پیش از کنگره

های تجاری ها و محدودهها، کافهارتباط با محالت مسکونی، تئاتر دانست، در الگوی شهرهای قدیم اروپایی مراکز شهری درمی

شدند. با ها و گذرهای شهری متصل میهای میانی خود به گالریهمچنین در این الگو بناها از طریق حیاطگرفتند. شکل می

ز رفت و آمد، شهرها شکل دیگری به خود گرفتند. الگوی طراحی شهری جدید شامل ورود خودرو و تعریف نوع جدیدی ا

شدند. در این الگو، ها از هم جدا میهایی بود که به تنهایی و به طور مستقل در سایت خود قرار گرفته و توسط بزرگراهبرج

ودروها از بین رفتند. ساختار جدید بیشتر در ها و به نفع حضور خشماری از مناطق قدیمی شهرها در طی فرایند ساخت بزرگراه

ها در شهر شد. رفت و به همین دلیل منجر به نوعی مرکزگرایی در تقسیم کاربریها از هم پیش میجهت گسیختگی کاربری

ت و های طوالنی برای دسترسی به امکاناای از شهر متمرکز شده و شهروندان را وادار به پیمودن مسافتهر کاربری در نقطه

کرد. خدمات هر یک از این مراکز می  

فاهی و های مختلف شامل کاربری مسکونی، تجاری، مذهبی و فرهنگی، خدماتی و ردر شهرهای قدیم ایران کاربریاز سویی 

 ند. هر یکشدجانمایی می -یا بازار  –فضاهای تعامل عمومی در الگویی افقی و با گسترشی همگن در رابطه با محوراصلی شهر 

و در فواصل  گرفتندشکل میها ها در عین تمایز و برخورداری از ویژگیهای خاص خود در پیوستگی با سایر کاربریاز این عرصه

شدند که شهروندان به دهنده به نحوی سازماندهی میی مفاصل ارتباطها به مثابهها و میدانبین آنها راهروها، گذرها، کوچه

هایی مانند ه کاربریب(. در عین حال ساکنین هر محله 8تصویر ی دیگر رفت و آمد داشته باشند)سهولت از یک کاربری به کاربر

سی فرهنگی( دستر-رخانه )ورزشیفرهنگی( و زو-انه )خدماتیرفاهی(، سقاخ-ها )خدماتیهای خرد )تجاری(، حمامدکان

از باز و نیمه بگرفت. بسیاری از فضاهای رار میداشتند و بازار اصلی شهر در اتصال با مسجد جامع، مدرسه و میدان مرکزی ق

ی ها، مساجد و مدارس گرفته تا میدانگاههای کوچک و بزرگ مجاور بازارها، همگی عرصههای مرکزی حسینیهشهری از حیاط

های ودند. بعدها همین عرصههای گوناگون ملی و مذهبی بهای مردمی و تعامالت آنها برای مناسبتآییگیری گردهمشکل

غاز رفت و گیری رخدادهای مهم فرهنگی و اجتماعی شدند. گرچه در آدربرگیرنده ی تجمعات سیاسی مردم و شکل پذیربرنامه

سیاری ران مدرن بشد، اما تا سالهای پیش از دوآمدها بیشتر به صورت پیاده و سپس با درشکه و بعد از آن با خودرو انجام می

 کرد. می کردند و تنها عرض معابر اصلی شهر و کیفیت سطوح آنها بود که تغییر شهرهای ایران همین الگو را حفظ

شد و به ارتباط معماری و شهر در بافت شهرهای قدیم همواره در طیفی از فضاهای بسته، نیمه بسته، نیمه باز و باز تعریف می

های معماری و به نفع رفت و و یا جدای از کاربری پذیر در اتصالهایی برنامههای معماری ایجاد شده همواره عرصهتناسب بدنه

مدار، اجتماعی، توان گفت شهرهای پیش از دوران مدرن ایران شهرهایی انسانآمد و تعامل شهروندان وجود داشت. به نوعی می
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هر کاربری در های مختلف بودند که در آن برخوردار از بافتی پیوسته و براساس الگویی حاصل از آمیزشی همگن بین کاربری

ی عمومی شهر بود. این در حالیست که پس از دوران مدرن عین برخورداری از یک ماهیت مستقل جزیی کاماًل پیوسته با بدنه

شهرها به سوی الگویی خودرومدار، غیراجتماعی و با اجزایی گسیخته از هم تغییر کردند. ساختارهای شهر مدرن به نفع 

باز تعامل اجتماعی مردم های باز و نیمهبه بهای حذف بسیاری از محورها، میدانگاهها و عرصه ها و گذرهای سواره وبزرگراه

سازی که در بسیاری از شهرهای ایران شاهد آن شکل گرفتند. به تناسب گسترش عمودی و تراکم در ارتفاع و بلندمرتبه

ایجاد نشد. امروزه پیدایش یک برج تجاری و اداری نه به ها پذیر، پیاده محور و سیال در معماریهستیم، فضاهای عمومی برنامه

تر شهروند پیاده با آن، بلکه معادل افزایش جدی بار رفت و آمد پذیری معمارِی عمومی یا ارتباط آسانمعنای افزایش نفوذ

باز( تهران هستند، به هاست. در شرایطی که بناهای بلندمرتبه در حال حذف فضاهای باز )و نیمه سواره، توقف و تراکم خودرو

سازی حقیقت بلندمرتبهدر شرایطی که  .شوندها محل برگزاری مناسبات ملی و مذهبی مردم میروها، معابر و خیابانناچار پیاده

های آن در ارتباط با طراحی شهری پایدار توجه به ناگزیر ساخت و ساز در شهرهای بزرگی مانند تهران است، یکی از ظرفیت

 هاست:ای چندمنظوره و ترکیب کاربریهنقش برج

در تغییر  ی شهری شاخص، به عنوان عاملی مؤثردر شرایط توسعه، بنای بلند و یا برج چندمنظوره عالوه بر نشانه -1

 شود، که با در نظر گرفتن فضای تعامل برای زندگی جمعی و عمومیشهر تک مرکزی به چند مرکزی مطرح می

 رایه دهد.ی حمل و نقل عمومی شهر اماری به نفع عابر پیاده و در ارتباط با شبکهتواند الگویی معشهروندان می

 تراکم وپیدایش و تحول بناهای چندمنظوره، با افزایش جمعیت کالنشهرها، کمبود زمین، افزایش قیمت آن  -2

 ت تمرکزیابد به همان نسبت اهمیساختمانها شروع شد. هر چه ساختار افقی و عمودی کالنشهرها گسترش می

سازی ینهها و خدمات در سطح شهر و مدیریت حمل و نقل سواره و پیاده با رویکرد بهزدایی، توزیع همگن کاربری

 شود. مصرف سوخت و صرف زمان رفت و آمد نیز بیشتر می

ورانده دار پرهای خصوصی و برنامهپذیر با حوزههای عمومی و برنامهسازی با هدف ترکیب حوزهی چندمنظورهایده -3

کاربری  های چندمنظوره بسیار بیشتر از ساختمانهای بلند مرتبه با یک یا دوشده است. نفوذپذیری در ساختمان

افیکی ی و تراست و به همین دلیل برای جای گرفتن در نقاط متراکم و مزدحم شهر، در نزدیکی میادین مهم شهر

ریزی شهری در اتصال شبکه حمل و نقل عمومی به برنامهگی تری دارند. البته در این رابطه هماهنعملکرد بهینه

 رد. اینگونه بناها و تسهیل رفت و آمد شهروندان بدون استفاده از خودروهای شخصی اهمیت بسیاری دا

توانند در شرایط مختلف با اقتصاد روز ی خود میپذیری در برنامهبه عالوه این بناها به دلیل سازگاری و انعطاف  -4

د آنها ور مجدوند و عملکردهای گوناگونی را به خود بگیرند. همین خاصیت بناهای چندمنظوره باعث ظههماهنگ ش

 را در بحران اخیر اقتصادی غرب شد. 

ها در ی چند منظوره تاریخ معماری راکفلر سنتر بود. ساخت این مجموعه به نوعی بازگشت ترکیب کاربریاولین بنای بلندمرتبه

ی چندمنظوره بود. به تعبیری راکفلر سنتر پاسخی به پرچم اعتراض شهروندان برای در قالب یک مجموعهیک محدوده از شهر 

ی این بناها از آن پس رواج داشته است، روند های طوالنی در شهر بود. هرچند که روند ساخت و توسعهطی کردن مسافت

دهد که به دلیل اهداف اقتصادی کارفرمایان خصوصی سازی از شروع آن در شیکاگو تا کنون نشان میتاریخی بلندمرتبه

های آسمانخراش بناهای تک کاربری و یا دو کاربری )با ترکیب کاربری تجاری و اداری( همچنان بیشتر بناهای بلندمرتبه و برج

ویژه پس از بحران شود. البته در سالهای اخیر، و به هستند و رویکرد مهم شهری و عمومی بناهای چندمنظوره کمتر دنبال می

های چندمنظوره و مزایای روی میالدی، توجه بسیاری کارفرمایان و طراحان معماری و شهری به برج 2008اقتصادی سال 

(، ِد 2014تور سیگنال )به طراحی ژان ناول اتمام شده در سال  هایتوان به پروژهآوردن به آنها معطوف شده است. از جمله می
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ونک سنتر ) به طراحی استیون هال واقع در شنژن کشو ( و 2013م کولهاس، به اتمام رسیده در سال روتردام) به طراحی ر

 چین ( اشاره کرد.

 

 های چندکاربری و پایداری شهری طراحی مجموعه -4

نی نظری و مبا برای دستیابی به الگوی طراحی پایدار و اصولی، مطالعات و پژوهشهای علمی و دانشگاهی به عنوان پایه

ا بو قوانین  آیند. در ادامه، اجرای عملی الگوهای طراحی نو نیازمند وضع ضوابطانونگذاری و مدیریت تخصصی به شمار میق

شود. پذیر میگذار و کارفرماها امکانطراحی شهری است که با حمایت مستقیم سرمایه -رویکردی شامل مالحظات معماری 

های چند دهد بیشتر از مجموعهتا به امروز، به خوبی نشان می 30ی ود در دههسازی در ایران از آغاز ختاریخ بلندمرتبه

کاربری یا دوکاربری هستند که مورد توجه طراحان، کارفرمایان و های تکمنظوره، عمومی و شهری  این مجموعه

 طول تاریخ نافعی متفاوت درها به نوعی در راه دستیابی به اهداف و مهریک از این گروه اند.گذاران قرار گرفتهسرمایه

ها و رسیدن به یک ی موفقیت در ساخت این مجموعهاند. آنچه مسلم است الزمهگیری کالن شهرها همواره مطرح بودهشکل

 سود جمعی هماهنگی این اهداف و همسو شدن آنها با یکدیگر است. 

زم یا وضع مطرح شد، بر نبود قوانین و ضوابط ال های پیشین این نوشتارسازی که در بخشبررسی تاریخی روند بلند مرتبه

نجر به گذارد. عقب ماندن قانون از اجرا، همواره مسازی با تأخیر نسبت به شرایط واقعی ساخت و ساز صحه میقانون بلندمرتبه

فع رای های هنگفتی را برناهنجاریهای معماری، طراحی شهری و ترافیکی در شهر تهران شده است و در مواردی هزینه

ها در هرداریشمشکالت شهری و ترافیکی ایجاد شده در پی داشته است. عدم هماهنگی میان دستگاه قانونگذار و عملکرد 

در  طور نمونه ی نظارت بر ساخت نیز روند تراکم را با مشکالت جدی برای شهروند پیاده و سواره روبرو کرده است. بهمرحله

راکم با فروش ت داند، در عملازی را با توجه به عرض معابر مجاور زمین مجاز یا ممنوع میسمواردی که قانونگذار بلندمرتبه

ریزی شهری و کند. هر چند نقش برنامهها این مالحظه قانونی کم اهمیت و در مواردی بی اثر جلوه میتوسط شهرداری

تر به طرح تفضیلی حال حاضر تهران، ی دقیقکم گرفت؛ با نگاهمودی شهر دست توان در پیشرفت و گسترش عمعماری را نمی

ها را با جموعهنبود ضوابط مدون، محکم و قطعی برای بناهای بلندمرتبه اعم از تک کاربری یا چند منظوره ساخت این م

اراست، دنقش رسیدگی به ضوابط طراحی و ساخت بناهای بلندمرتبه را  5ی محدودیت روبرو کرده است. گرچه کمسیون ماده

ی دراز مدت شهر ی توسعهریزی قوی معماری و طراحی شهری که در آن برنامهحضور چنین شوراهایی با وجود برنامه اما

   کرد.  تهران با توجه به جانمایی معماری های بلندمرتبه در آن مدون و سازماندهی شده باشد، برابری نخواهد

اهای به رشد بن ها برای بازگشت سرمایه هستند. در راستای روند روگذاران همیشه به دنبال سودآورترین راهمالکین و سرمایه

نشهرها ای در کالبلندمرتبه و به ویژه بناهای چندمنظوره که با توجه به موارد مطرح شده در بخش پیش از اهمیت ویژه

ر عماری کمتنوآوریهای م گذار سنتی که معموالً به ساختارشکنی در روند رایج وبرخوردارند، حمایت ویژه و تشویق سرمایه

مندی از سوبسیدهای مصالح و ساخت در کنار های مالیاتی، بهرهرسد. مواردی همچون تخفیفمتمایل است ضروری به نظر می

ادی اعی و اقتصهای بازگشت سرمایه در بناهای چندمنظوره و قابلیت انطباق بسیار باالی آنها با شرایط اجتمشناساندن فرصت

 گذاران به این عرصه را داشته باشند. توانند نقش مؤثری در جذب مالکین و سرمایهکالنشهرها، می

طراحی بناهای بلندمرتبه در تهران از همان ابتدا با الگوبرداری مستقیم از معماری غرب و در بسیاری موارد توسط معمارانی 

اند. از این رو اجتماعی معماری غربی طراحی شدهتحصیل کرده در خارج از ایران و عمدتًا منطبق با اصول فنی، اقتصادی و 

ها کمتر در کالبد فرهنگ و اجتماع ایران و در تداوم نوعی الگوی داخلی و منطبق با شرایط اقلیمی ما همراه طرح این مجموعه

ه شدن هستند، ها در حال بلعیدروها و فضاهای عمومی شهر تهران به نفع ساختمانبوده است. در عین حال در حالیکه پیاده

پذیر های عمومی و یا منظر شهری برنامهها و سایر مراکز تجاری در طبقات هم سطح گذر شهری امکان ایجاد حیاطحضور بانک

اند. اگر در کشوری با غنای فرهنگی و اجتماعی، با بسیاری مناسبات ملی و مذهبی که هر یک را از شهر امروز تهران گرفته
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کنیم، آیا فرصت آن نرسیده که ندگی عمومی و جمعی شهروندان در سطح شهر تهران هستند زندگی میی مناسبی برای زبهانه

ها و شهرهای عمودی که به زودی شاهد آنها خواهیم بود برای بازگرداندن روح زندگی جمعی از حضور بناهای بلند مرتبه، برج

گیری نوعی تجمع ز کالنشهرها بناهای بلندمرتبه عامل شکلهای عمومی شهر استفاده کنیم؟ در حالیکه در بسیاری ابه عرصه

ی وقایع مهم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هستند، طراحان امروز به رویکردی نو در طراحیِ فرهنگی مهم شهری و سازماندهنده

  سازی چندمنظوره نیاز دارند.ی اجتماعی بلندمرتبهو توسعه

 

 

 

ختمان داون تاون اتلتیک برگرفته : سا 2تصویر

 This is Hybrid .p:21 از کتاب 

: ساختمان اکوییتیبیل، برگرفته از 1تصویر

 This is Hybrid. p21کتاب 
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 یابانمجتمع اسکان.خ: 5تصویر

یر.عکاس.بابک بصیرداماد.نبش میعصرول  

-اس-آ یمجتمع مسکون :4تصویر

 یرازش یپ.اتوبان کردستان.انتها

یر.عکاس.بابک بصیجنوب  

، برگرفته از وب سایت برج تهران: 6تصویر
hamishahrionline.ir 

برگرفته از وب سایت  : برج میالد7تصویر
aryazamyn.com 

: ساختمان راکفلر سنتر، برگرفته از 3تصویر 

 This is Hybrid, p22 کتاب 
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استراتژی شهری توکیو برای : 9تصویر

 تمرکز زدایی مراکز شهری

ترکیب فعالیت ها در شهر قدیم : 8تصویر

ر تا شهرایرانی، برگرفته از کتاب از شا  
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بنای چندمنظوره در پکن ) : 10تصویر

 لینکد هایبرید به طراحی استیون هال(
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