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چكيده
ارزیابی سیاست های کالن در زمینه مسکن همواره عالوه بر تاثیرات اقتصادی ،از لحاظ اجتماعی فرهنگی از چالش های مهم هر
جامعه ای میباشد .سیاست های تامین مسکن امروز ایران به عنوان بعدی از سیاست های کالن برنامه های توسعه ،میتواند تحت
تأثیر جهت گیریها و رویکردهای دولتها قرار گیرد .از این رو ،ارائه و اجرای بسیاری از پیشنهادهای سیاست های مسکن در
طی دهه های گذشته ناتوانی نظام برنامه ریزی مسکن در تأمین مسکن را نشان میدهد که این امر ناشی از فقدان نظام جامع
مدیریت مسکن در عرصه های نظری ،تجربی و اجرایی میباشد .این پژوهش به دنبال این خواهد بود که در ایران دولتها چه
جهت گیری نسبت به سیاست تامین مسکن و علی الخصوص کیفیت ساخت آن داشته اند .پرسش این پژوهش بر این پایه استوار
است که سیاست های دولت در بخش مسکن در دوره های مختلف چه تغییراتی را در کیفیت معماری مسکونی داشته است .برای
پاسخ به این پرسش به بیان مقوله سیاست های توسعه مسکن در ایران پرداخته و در ادامه با توجه به متغییر وابسته به طراحی یك
پرسشنامه از صاحب نظران امر و همچنین به نمونه های موفق این مقوله اشاره و سپس با توجه به نتایج حاصله از آن ،به تحلیل
نمونه موردی  ۳شهرك های مسکونی واقع در منطقه( 22که با دخالت مستقیم دولت ساخته شده) با استفاده از داده های کیفی
مورد مطالعه قرار می گیرد .نتایج پژوهش نشان داد سیاست توسعه مسکن از نظر کیفیت ساخت در بعد درون داده قانونی و در
بازه زمانی مورد بررسی تابعی از رویکرد دولتها بوده است و هر جایی که خود دولتها بنگاه داری و مسکن سازی کرده است
در خصوص کیفیت آن دچار تزلزل و اعوجاج شده است و هر جایی که این مقوله با توجه به سیاست های اصل  44قانون اساسی
به بخش خصوصی واگذار شده است کیفیت آن به مراتب باالرفته است.
كليد واژه ها :بخش خصوصی ،دولت ،سیاستگذاری ،کیفیت سکونت ،مسکن
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 -1مقدمه و بيان مسئله
مسکن یکی از ضروری ترین نیازهای انسان و به نوعی یکی از حقوق اولیه انسانی است .بعد از خوراك و
پوشاك ،مسکن سومین نیاز اساسی افراد جامعه است که برای حفظ و بقای فرد و جامعه از اهمیت فراوانی
برخوردار است( .ستارزاده .)۵۷ ،۱۳۸۸ ،تأمین مسکن مناسب بسته به شرایط بازار مسکن ،وضعیت اقتصاد
کالن ،تحوالت جمعیتی و میزان نیاز به مسکن ،رویکرد حاکم بر دولتها و ظرفیت درونی آنها متفاوت میباشد.
در اصل سی و یك قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران دسترسی به مسکن مناسب حق هر خانواده ایرانی
محسوب شده است و در بندهای  2۹و  42تأمین حداقل سرپناه برای تمام شهروندان ایرانی در حوزه وظایف
حاکمیت قرار داده شده است(بانی مسعود .)۱۳۹۵،۵2،این قوانین نشان دهنده توجه به حقوق اجتماعی ملت و
وظیفه تأمین آن توسط دولت در چارچوب حق شهروندی است .در سند چشم انداز بیست ساله و سیاست
های کلی نظام نیز تأمین مسکن مناسب و با کیفیت برای اقشار کم درآمد و کاهش سکونتگاه های غیر رسمی
و نوسازی و بهسازی بافت فرسوده مورد توجه قرار گرفته است .همچنین در سیاست های ناظر بر برنامه های
توسعه اقتصادی ،اجتماعی که سطح چهارم سیاست های کلی است و شامل پنج برنامه در بازه زمانی این تحقیق،
میشود به طور جداگانه به حوزه مسکن توجه شده و سیاستها و راهبردهای اجرایی و عملیاتی برای تحقق
آنها پیش بینی گردیده است(مهدوی نژاد.)24،۱۳۹۸،
در این راستا این پژوهش به ارزبایی سیاستهای مسکن و نقش تصمیم گیری و دخالت های دولت در بخش
کیفی مسکن می پردازد .مروری بر منابع مکتوب و شفاهی در حوزه شناسایی سیر تحول معماری معاصر ایران
مشاهده است .مطالعات صورت گرفته توسط صاحب نظران این حوزه تاکید میکنند که "سیر تحول معماری
معاصر ایران" با روش های متداول تاریخ سنجی با هدف شناخت سبکی (تولید سبك شناسانه) قابل توضیح
نیست .در مقابل می توان با توجه به زیرساخت های اجتماعی-فرهنگی و سیاسی -اقتصادی؛ تنوعی را در
گرایش به تدوین و اجرای سیاست های بعد از پیروزی انقالب اسالمی در کشور مشاهده نمود .دولت های
مختلف و تحوالت سیاسی ،تاثیر چشمگیری بر تمامی متغییرهای زمینه ای (شکل گیری معماری معاصر ایران)
داشته است .مساله اساسی در این پژوهش آن است که دریابیم تاثیر احتمالی ،مکانیزم تاثیر و نقاط قوت و
ضعف میان سیاست های توسعه برنامه کشور و سیر تحول معماری مسکن معاصر ایران چگونه است .پیش
بینی میشود که کشف این "چگونگی" بر اساس مشاهده ،نقد ،تحلیل و نظریه پردازی در حوزه و تاثیرپذیری
معماری مسکن معاصر ایران از سیاست های توسعه در کشور محقق خواهد شد .سوال اصلی پژوهش بر این
پایه استوار است تاثیر احتمالی ،مکانیزم تاثیر و نقاط ضعف و قوت تعامل میان سیاست های توسعه در کشور
و سیر تحول معماری مسکن معاصر چگونه است؟ پرسش های عملیاتی این پژوهش بر پایه این دو سوال
میباشد که  -۱سیاست های دولت در بخش مسکن در دوره های مختلف چه تغییراتی را در کیفیت معماری
مسکونی منطقه  22تهران ایجاد کرد؟  -2نقاط قوت و ضعف تاثیرپذیری ،تغییر و تحول در معماری مسکن
معاصر منطقه  22تهران در تعامل با سیاست های توسعه کشور کدامند؟
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نشان می دهد که نوعی آشفتگی و در هم ریختگی در حوزه نظریات توصیف کننده معماری معاصر ایران قابل

دلیل انتخاب مطالعه موردی منطقه  22تهران در این تحقیق این میباشد که مسکن سازی در این محدوده با
دخالت های مستقیم دولت انجام گرفته است و تحت همین سیاستها در کیفیت ساخت آن نیز نقش اساسی
داشته است  .توضیح اینکه در این پژوهش با فرض بر این که با مرور اولویت های کلی نظام در برنامه های
توسعه میتوان رابطه معنا داری بین سیاست و معماری مسکن معاصر ایران توضیح داد و همچنین با توجه به
بررسی مطالعات مختلف در این زمینه ،به این نتیجه میتوان رسید که هر جا سیاست در معماری دخالت داشته
است ،بازتاب های مختلفی از نظر فرم معماری داشته است.
 -2روش تحقيق
راهبرد اصلی پژوهش "استدالل منطقی" و روش تحقیق آن بر اساس تحلیل محتوای کیفی است و در ادامه از
تکنیك امتیازدهی متخصصین برای سنجش آثار از "پنل خبرگان" بهره گرفته خواهد شد .ماهیت دادهها در این
نوع تحقیق ،از نوع کیفی میباشد .روش تحقیق این پژوهش بر این اساس میباشد که برای رسیدن به تنوری
رابطه بین معماری و سیاست و با توجه به نمونه مدلهای مورد مطالعه ،نیازمند فراهم آوردن شرایطی برای
دریافت اطالعات مورد نیاز در حوزه های مختلف تحقیق و نحوه تاثیر آنها بر مکانیزمهای کیفیت در طراحی
مسکن هستیم .در این روش ،مسیر رجوع به آثار و نقد و تحلیل مبنای کار میباشد که بر این اساس سه وجه:
مسیر انتخاب آثار از دیدگاه صاحب نظران ،مسیر نقد و تحلیل آثار و مسیر شناسنایی اشتراکات و رویکردها در
نظر گرفته میشود .در مسیر انتخاب آثار در ابتدا دیدگاه صاحب نظران معاصر این حوزه در مورد "مسکن با
کیفیت ،موفق و مانا" را از نظر گرایش فکری ،نوع هویت و بحران آن در ظرف زمان و همچنین راهکار علمی
تببين علل كاهش كيفيت كالبدي سكونت در سياستگذاري تامين مسكن امروز ايران...

و نگاه آینده به صنعت ساختمان کشور مورد بررسی قرار می گیرد که در این راستا با بررسی نمونه های موردی
مسکن با کیفیت ساخته شده در بعد از انقالب که از نگاه صاحب نظران از با کیفیت ترین های مسکن میباشد
و دارای جوایز بین اللملی میباشد  ،انتخاب تحلیل و بررسی می شوند و در انتها با توجه به یك پرسش نامه
بر اساس متر و مقیاس انتخابی با  ۳شهرك مسکونی ساخته شده در منتطقه  22مورد تطبیق و بررسی قرار
میگیرد .بناها انتخابی در منطقه  22با کاربری مسکونی ،به دو دلیل :اول اینکه مسکن یکی از موضوعات مهم و
تاثیر گذار طراحی در شکل و سیمای شهر میباشد و دوم ،مسکن زمینه ای از طراحی است که طیف گسترده
ای از تجریبات معماران در طول دوران کاری آنها میباشد که در این بین ،آثار انتخاب شده در محدوده
جغرافیایی منطقه  22تهران یکی از مهم ترین مناطقی بوده که با بیشترین پهنه مسکونی در شهر تهران میباشد
که سیاست در نحوه مکانیابی و شکل دهی فرم معماری آن نقش بسزا و تاثیر گذاری داشته است .این تحقیق
به بررسی کیفیت معماری مسکن شهرك شهید باقری ،ساحل ،امید دژبان در منطقه  22تهران در بازه زمانی
سالهای  ۱۳۷۹به بعد صورت گرفته است  .در روش پژوهشی که در این تحقیق انجام میپذیرد ،روشهای
آزمایشی به همراه استفاده از داده های حاصل از ابزارهای مختلف مانند :پرسشنامه ها ،مصاحبه های تشخیصی،
روشهای مشاهده عینی انجام میگیرد .سپس نمونه های مورد مطالعه ،از سوی نظریه پردازان و متحصصان و
معماران معاصر ،مورد تحلیل و بررسی واقع میشود و به نوعی در منابع اصلی و ادبیات موضوع به آنها پرداخته
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خواهد شد .یکی از معیارهای انتخاب این نمونه ها ،وجود اطالعاتی مبنی بر پاسخگو بودن به معیارهای مورد
خواست کیفیت مسکن در بهبود کیفیت محیط است.
فرضیه این پژوهش بر این پایه استوار است که هر کجا سیاست های تامین مسکن و مسکن سازی در کشور
بر پایه مفاهیم گذشت ه معماری ایران گرفته شده است از منظر کیفی و حس تعلق به مکان پاسخگوی ساکنین
بوده و همچنین این مساکن جزء برگزیدگان مسکن موفق از منظر متخصصین و صاحبنظران نیز بوده اند.
 -3استفاده از پنل خبرگان
انتخاب بناهای موفق در این پژوهش توسط  ۱00نفر از متخصصین (اساتید ،صاحب نظران ،طراحان و مجریان)
انتخاب شده و هدف تشکیل این تعداد از متخصص ،بازیابی و چگونگی شناخت الگوهای گذشته و نحوه
اعمال و اجرای آن در بناهای مسکونی معاصر میباشد که بر این اساس مبنای کیفیت بناها از نظر عوامل مرتبط
با پایداری (اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی) و همچنین اجرای این پروژهها توسط چه بخشی (دولتی،
خصوصی و خصولتی) به انجام رسیده برگزیده شده اند .
 -4ادبيات نظری
 ۱-۴مفهوم سكونت و ابعاد كالبدی آن
بعد از گذشت سالهای سال ،از مسکن تعریفی مستقل و ثابت ،در ایران و حتی در جهان به وجود نیامده است،
زیرا تعاریف مسکن در بطن فرهنگ ،اقتصاد ،سیاست و از همه مهمتر در تاریخ آن مردم شکل میگیرد  .یعنی
مسکن را بدون توجه به سیاست دولت ،فرهنگ و تاریخ مردم نمی توان تعریف نمود  .تعاریف یك بعدی و
(پورافکاری )2۵۶ ،۱۳۷4،در فرهنگ لغت فارسی مسکن به معنی ؛ محل سکونت ،جای باش ،منزل و مقام آمده
است (معین .)4۱۱ ،۱۳۷۸،مسکن به عنوان یك مکان فیزیکی و سرپناه اولیه و اساسی خانوار به حساب میآید.
در این سرپناه برخی از نیازهای اولیه خانوار یا فرد ،همچون خواب ،استراحت ،حفاظت در برابر شرایط جوی
و خالصه شرایط زیست در مقابل طبیعت تأمین میشود (اهری .)۷، ۱۳۶۷،برابر نهادن واژه پارسی « خانه » با
کلمه عربی « مسکن » تسامحی است که موجب برداشت محدود از واژه وسیع مسکن شده است  .مسکن باید
نیازهای در حال تحول و دگرگونی را پاسخگو باشد ،نیاز به ایجاد تغییرات بنیادی یا بازسازی زودرس ساختمان
نباشد ( .(Mahmoudi ,2009, pp ۱۱-۱2ابعاد کالبدی به عنوان تبلور فیزیکی مسکن ،عینی ترین و مادی
ترین موضوع در ارزیابی ها ،تحلیلها و برنامه ریزی های مسکن است ( .( Santipipour,2010,p 100ابعاد
کالبدی مسکن از دو زاویه قابل بررسی است؛ اول ،کالبد مسکن به عنوان یك واحد مسکونی ،دوم رابطه کالبدی
مسکن با محیط مسکونی خود که به نوعی شاخص اجتماعی بوده و نقش و جایگاه مسکن در توسعه شهر
مطرح میکند ( .(Tawfik,1990,p1به طور کلی بحث از شاخص های مسکن دیر زمانی نیست که ذهن
صاحب نظران را به خود معطوف داشته است( .)Arjomandnia,۱۹۷۵, p54در واقع شاخص های مسکن به
عنوان کلیدی ترین ابزار در برنامه ریزی مسکن محسوب میشوند)  .( Azizi,1996,p112بنابراین به نظر
میرسد یکی از بهترین راه های شناخت شیوه های گوناگون زندگی ،تاکید بر نوع مسکن و شاخصها و شرایط
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برداشت های خصوصی از آن که در چارچوب فرهنگ قرار نمی گیرد فاقد ارزش خواهد بود.

ساختاری آن میباشد .شاخص های مسکن از یك سو ابزار شناخت وضعیت مسکن در ابعاد مختلف بوده ،و
از دیگر ،ابزار کلیدی برای ترسیم چشم انداز آینده مسکن و برنامه ریزی آن هستند.
2-۴شهرك های جدید مسكونی
ایجاد شهرك جدید را میتوان یکی از مهمترین سیاست های وزارت مسکن و شهرسازی بر شمرد .واضح
است که اگر این سیاست اتخاذ نمی شد ،قطعا با رشد فزاینده جمعیت و رشد باالی شهر نشینی در کشور،
معضالت بخش مسکن افزون تر میشد .همچنین با توجه به ضرورت ایجاد شهر های جدید به منظور جذب
سرریز جمعیت شهر های بزرگ و رسیدن به اهداف تعیین شده ،در سال های آتی شهرك جدید میتوانند نقش
مهمی در نظام سلسله مراتب شهری ایران ،جذب جمعیت ،اشتغال و موارد دیگر داشته باشند .از جمله مسائلی
که در ایجاد و تعیین مکان برای شهرهای جدید باید مورد توجه قرار گیرد و تاکنون کمتر به آن توجه شده
است ،در نظر گرفتن نظام سلسله مراتبی ایران و ارتباط آن با شهرهای جدید است .در دهه های اخیر شهرها
با سرعت باالیی گسترش یافته و به شهرهای بزرگ تبدیل شده اند .این گسترش بی رویه و ناموازن در
کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد حادتر است(احمدی.)۱۳۷4،۱4 ،
 3-۴سياست گذاری و چگونگی دخالت دولتها در مسكن
مسأله ی سیاست گذاری و چگونگی دخالت آن در بخش مسکن ایران همانند اغلب جوامع دنیا ،مخصوصا در
جوامعی که رشد شهرنشینی آنها در دو دهه ی اخیر زیاد بوده ،از اهمیت خاصی برخوردار است  .در پژوهشی
تببين علل كاهش كيفيت كالبدي سكونت در سياستگذاري تامين مسكن امروز ايران...

که بررسی شاخصهاى مسکن در ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است ،نشان می دهد که با توجه به تحواالت
جمعیتى ،شاخصهاى مسکن در ایران در همه ی موارد رشد یافته است ،ولیکن هنوز براى رسیدن به شاخصهاى
کشورهاى پیشرفته ،فاصله زیادى وجود دارد .مشکل سیاست گذاری مسکن در ایران همیشه از منظر کمی از
جمله تعداد مسکن بر اساس میزان خانوار و همچنین از نظر اقتصادی از جمله باالرفتن سریع قیمت های
مسکونی و اجاره بهای آنها مورد بررسی قرار گرفته و هیچ گاه به بحث نحوه اجرای اینگونه مساکن از نظر
کیفیت در طراحی آن به صورت تخصصی ورود نشده است  .در ادامه پژوهش ارائه شده فوق از نامطلوب
بودن شاخصهای کیفی در ساخت مسکن کشورمان نشان دهنده وضعیت موجود تا حد زیادی ،نتیجه ی روند
غیراصولی و بی برنامه در بخش مسکن و تأمین مسکن برشمرده شده است .ضمن آن که تاثیرگذاری قابل
توجه نامطلوب بودن مسکن در ابهاد کمی و کیفی بر شرایط زندگی اجتماعی و فرهنگی افراد و خانوارها
خاطرنشان شده است (مهدوی نژاد و همکاران .)۱۳۸۸،
دخالت دولتها در سیاست گذاری ساخت مسکن به شیوه انبوه سازی در سالهای اخیر همواره پیامدهایی
داشته است و بنا به دالیل متفاوتی شاهد این پدیده در معماری و شهرسازی بوده ایم که میتوان به ایجاد تقاضا
و پاسخگویی به نیاز مسکن تحت عناوینی چون پایان یافتن عمر مفید ساختمانها ،لزوم جایگزینی ساختمانهای
غیرمقاوم و ساخته شده با مصالح نامرغوب ،لزوم جایگزینی مسکن مطلوب و سالم ،تغییرات الگوی زیست و
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نوع نگرش به مسکن به نوعی سرمایه گذاری اقتصادی ،عدم توجه به نیازهای اجتماعی جامعه هدف در طراحی
ساخت مسکن اشاره داشت .از دیدگاه بسیاری از کارشناسان و محققین ،از جمله مهمترین مزایا و معایب
طرحهای مسکن از نظر کیفیت ،میتوان به موارد زیر اشاره نمود :توجه به توسعه پایدار ،یك الگوی کلی است
که حوزه ساخت و ساز مسکن را نیز در برمی گیرد؛ الگویی که امروزه دیگر یك پیشنهاد نیست ،بلکه به صورت
یك الزام همه گیر برای ساخت و سازها تبدیل شده و به طور کلی ،برقراری تعادل و تعامل میان سه حوزه
اصلی اجتماعی ،اقتصاد و کالبد را شامل میشود .براساس مکاتب و ایدئولوژی های مختلف در جهان ،هر اثری
متناسب با اصالت وجودی انسان ،تاریخ ،اجتماع ،فرهنگ و اقتصاد شکل میگیرد؛ از این رو نگرش هایی
مختص به هر جامعه پدید میآید که مسکن نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از این رهگذر در تعامل با فرم،
عملکرد ،زیبایی ظاهر ساختمان و  ...در کنار اهدای بهینه سازی اقتصادی و توسعه پایدار در فرآیند طراحی
قرار میگیرد(  .(Ge and Kazunori, 200۶با توجه به همین توضیحات میتوان گفت الگوی مسکن ما در
گذشته از نظر کیفی در سطح باالیی قرار داشت که متاسفانه در حال حاضر این الگوها به به هیچ عنوان در
ساخت معماری مسکن ما اعمال نشده است .در ادامه به بررسی معیارهای کیفی یك مسکن مطلوب پرداخته
میشود.
 ۴-۴معيارهای كيفيت در مسكن مطلوب
ویژگیهای کیفی مسکن در دو قلمروی معنوی و ظاهری ،محتوایی ،فرهنگی و اقتصادی قابل طبقه بندی است.
اقتصادی نگریسته شده است ،به همین منظور الزم است تا برای بهبود وضع موجود در مسکن سازی ارزیبایی
کیفی صورت پذیرد .بررسی کیفی در مورد میزان کارایی اجزاء کالبدی مسکن و میزان کارایی سازه در مقابل
عوامل مختلف است که میتواند مبنای تدوین سیاستها و رهنمودهای عملی برای ارتقاء کالبدی مسکن باشد،
به منظور شناخت بهتر این موضوع ،بررسی تحول مفهوم مسکن از کمی به کیفی و معرفی شاخص های کیفیت
مسکن مناسب و مطلوب از مقوالت مهمی بشمار می آید.)Rioux and Werner, 20۱0(.
برای ایجاد محیط مسکونی مناسب ،باید نیازهای خانواده را از جنبه های مختلف کالبدی و اجتماعی بررسی
نمود ،طبق این نگرش با ایجاد مجموعه مسکونی ،یك کانون اجتماعی شکل میگیرد که برای حفظ ارزش
هایش نیاز به حد معینی از انسجام دارد .عدم توجه به این امر سبب گسستگی بخشی از پیکره اجتماع از آن
میشود؛ جهت ایجاد انسجام مطلوب ،در آمیختگی معینی از سنین و نسل ها ،مشاغل ،طبقات اقتصادی و
خانوارهایی با ابعاد مختلف و مذاهب متفاوت الزم و ضروری است ،در واقع طبق این نگرش ،برخی از نیازهای
خانواده که در فضای داخل مسکن امکان برآورده شدن نمی یابند ،به محیط مسکونی منتقل میشوند و محیط
مسکونی از تجهیزات و امکانات الزم برای تأمین این نیازها برخوردار میشود .بر این مبنا از دهه  ۱۹۸0میالدی
به بعد ،بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی سیاست های خود در زمینه مسکن را از رویکرد کمیت گرا به
رویکرد کیفیت را متحول کرده اند.
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متاسفانه در سالهای اخیر در ایران ،به مسکن نه تنها به عنوان یك سرپناه بلکه به عنوان یك سرمایه گذاری

در پژوهشی که توسط ذبیحی و همکاران به انجام رسیده ،سه عامل شاخص کیفی محیطی و معماری مسکن
شامل ( )۱در مبحث توده و فضا ،چیدمان مطلوب بلوکها نسبت به هم جهت ایجاد محوریت فضایی و فراهم
آوردن فضای باز با کیفیت و ایجاد ترکیب زیباشناسانه بین توده ساختمانی و فضای شهری )2( ،در مبحث
سیمای شهری ،انسجام و وحدت نما ،هماهنگی با بافت پیرامون و آراستگی نما و ( )۳در مبحث ویژگیهای
کیفی و کمی واحدها ،تفکیك حریم های عمومی و خصوصی خانواده از هم ،داشتن خلوت ،داشتن حریم های
الزم برای فعالیت ،داشتن چشم اندازه نوره تهویه و دسترسی مناسب ،تراکم فرد در واحد مسکونی را در ارتباط
با رضایت مندی ساکنان از مجتمع های مسکونی بیان نموده اند (ذبیحی و همکاران.)۱۳۹0 ،
با توجه به توضیحات گفته شده باال میتوان اینگونه استنباط نمود که معماری گذشته و الگوهای آن در کشورمان
دارای کلیه شاخص های کیفیت مسکن مطلوب را دارا بوده است که متاسفانه در حال حاضر با دخالت دولتها
به دست فراموشی سپرده شده است.
 -5شناخت الگوهای گذشته از منظر صاحب نظران معماری
مقوله استفاده از الگوهای فراموش شده و بازتاب آن در عرصه های اجتماعی ،فرهنگی و به خصوص بر مباحث
تئوریك و نظری معماری ،همواره زمینه هایی را برای حضور معماری گذشته با دیدگاهها و رویکردهایی
متفاوت در معماری معاصر ایران فراهم کرده و سئواالت متعددی را مبنی بر چگونگی این «حضور» در آراء و
آثار معماری موثر ایران مطرح کرده و تأثیرات و پیامدهای متفاوتی را بر معماری و شهرسازی معاصر به همراه
تببين علل كاهش كيفيت كالبدي سكونت در سياستگذاري تامين مسكن امروز ايران...

داشته است .چگونگی پرداختن به وجوه ،خصلتها و ویژگی های کیفی معماری گذشته در معماری دوره ی
معاصر ،همواره دغدغه ی اصلی طراحان و معماران بوده است و دیدگاه های متفاوتی نسبت به این موضوع
مطرح شده است .تبیین این رویکردها و گرایش ها ،در جهت یافتن پاسخی ست به اینکه ،معماری در دوران
معاصر ،چه رابطه ای با دستاوردهای تاریخی گذشته داشته و چه بازتاب و نتایجی برای معماری ایران به همراه
داشته است .با رجوع به منابع و مآخذ حاوی گرایشها و تفکرات معماری معاصر ایران و با مرور بر ادبیات
تحلیلی معماری میتوان راهبرد متفاوتی را در برخورد با تبیین رویکردها و آثار معماری معاصر ،علی الخصوص
معماری مسکن مشاهده و بازشناسی کرد .اما راهبردی تحلیلی ،در برخورد با اندیشهها و گرایش های شکل
دهنده به معماری معاصر ،میتواند در پژوهش ها ،دادهها و اطالعات مبنای یك مکانیزم تحلیلی قرار گیرد تا
راه گشای تجربه های بعدی و باعث بهبود شرایط گردد و در تبیین یك نظریه در چنین شرایطی موثر باشد(مخبر،
.)42،۱۳۶۳
معماری معاصر ایران ،همواره در زمان های مختلف به پیشینه ی تاریخی نگاه و نظر داشته و نتوانسته ریشهها
و بنیان های فکری آن را به یکباره در نظر نگیرد .چگونگی «حضور» و «ریشه های» آن همواره به صور متفاوت
در آثا ر و آرای معماران معاصر دیده شده است؛ اما در خصوص چگونگی «حضور» یا «پیوند» با «ریشه ها»،
نگرش های متف اوتی وجود داشته است و نشان از نوعی خودآگاهی از بنیان های فکری از یك گذشته ی غنی
و مولد دارد (پیرنیا . )2۱،۱۳۸4 ،صارمی در ارتباط با حضور گذشته در معماری معاصر ایران بیان میکند که:
ما وقتی از سنت جدا شدیم ،توانستیم دوباره به آن نگاه کنیم ،این آگاهی نسبت به گذشته ،آگاهی مدرن است؛
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یعنی انسان مدرن ،نسبت به گذشته اش آگاهی دارد ،قبل از این ،آگاهی در مورد جدا شدن از گذشته وجود
نداشته است .به طور مستند ،این آگاهی که از معماری گذشته جدا شده ایم ،در زمان پهلوی اول به وجود
میآید که تا کنون هم ادامه یافته است .این آگاهی ،به نوعی به سرگشتگی انسان مدرن نیز باز میگردد؛ انسانی
که میخواهد به همه چیز دست پیدا کند ( مصاحبه با صارمی ،مجله آبادی ،شماره  .)۱2۷ ،۵۵بنابراین ،میتوان
چنین بیان کرد که ،خواسته یا ناخواسته ،گذشته و تاریخ در ما جاری ست ،اما مشکل معماری معاصر ما،
چگونگی حضور این گذشته و نحوه ی به کارگیری آن در معماری است .از سوی دیگر ،یکی از وجوه تمایز
ما با هنرمند گذشته در این است که ما از بیرون به گذشته نگاه میکنیم و از آن مسیرِ مداوم و مستقرِ حرکتِ
سنت خارج شده ایم  .پیوستگی و تداوم معماری گذشته ی ایران باعث شده که همواره معماری امروز ایران
در جهت چگونگی نگرش به گذشته ی تاریخی و تکامل آن و در نهایت ،رسیدن به معماری ارزشمندِ امروزِ
ایرانی تالش نماید(پیرنیا . )24،۱۳۸۷ ،با توجه به بررسی های صورت گرفته و مجموع نظرات در مورد
چگونگی حضور معماری گذشته در معماری معاصر و نتایج آن ،که طیفی از تقلید اجزا و ظواهر تا بهره گیری
از اصول و مبانی را برای تئوری گذار و یا حرکت به سوی دستیابی به دستورالعمل و چارچوب های نظری
برای رسیدن به اثری با هویتِ ایرانی مدنظر قرار داده است ،میتوان در مرتبه ای دیگر به تفکر در مورد
چگونگی این رابطه پرداخت .با قدری تأمل در تالش های صورت گرفته در حوزه ی نظری (اراء و اندیشه
ها) و حوزه ی عملی (تالش های معمارانه) آشکار میگردد که طراح همواره در جهت پاسخ گویی به دو مساله
ی ،نگاه به معماری و مساله ی پیشرفت و همچنین نگاه به گذشته و چگونگی آن بوده است (مصاحبه با
میرمیران ،روزنامه همشهری ،شماره  .)۱۳۸۳ ،۳۵2۹نتایج حاصل از دو نگاه فوق در رویکردهای مختلف قابل
پدید آمدن معماری شده که اگرچه در زمان هایی سطحی و ظاهری و در مرتبه ای دیگر عمیق تر و آگاهانه و
با تدبیر صورت گرفته است ،معماری ایران معاصر را شکل داده و همچنان به مسیر خود ادامه میدهد .تحلیل
و بررسی این رویکردها می تواند در شناخت این مسیر و گام برداشتن در مسیر برقراریِ رابطه ای تولیدی با
دستاوردهای تاریخی گذشته ،یاری رسان و موثر باشد .استفاده از الگوهای گذشته و تاثیر آن بر معماری معاصر
ایران را میتوان در نگرشها و رویکردهای معماران معاصر ایران به عنوان اصلی ترین دیدگاهها مورد بررسی
قرار داد .در جدول زیر به بررسی این نگرشها با جمع آوری نظریات معماران شاخص چهار نسل مختلف
معماری معاصر پرداخته میشود.
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نشريه علمي كاوشهاي جغرافيايي مناطق بياباني .سال نهم ،شماره اول ،بهار و تابستان ۱۴۰۰

شناسایی است .به بیان دیگر ،نحوه ی نگاه طراح به معماری از یك سو و معماری گذشته از سوی دیگر ،موجب

جدول شماره  -۱دسته بندی اندیشه های صاحب نظران در مفهوم گذشته گرایی در معماری معاصر
ایران(منبع:كتاب معماري سرآمد ،مهدوي نژاد ،تنظيم ،نگارندگان)
معماران

گرايش فكري

آندره
گدار

توجه بسيار به نوع
مصالح ،توجه به حفظ
اصالت ملي ،توجه به
نوع به نگرش در
معماري باستان
پيشگام معماری مدرن
در ايران ،معماری
اسالمی ،مدرن،
التقاطي ،غربي و
ايراني
مخالف تقليد از
معماری سنتی ايرانی،
توجه به معماري
مدرن
پيرو مدرنيسم ،تطابق
با معماري محلي

نيكالي
ماركوف

معماران نسل اول معاصر

وارطان
هوانسي
ان

علي
اكبر
صادق

اهميت به اقتصاد در
معماري ،اهميت به
سلسله مراتب فضاها

كريم
طاهرزاد
ه بهزاد

گرايش های باستانی،
تاريخی و هويت
ايرانی ،موتيف های
محلی و غيرمحلی
مدرنيست و ساختگرا،
طرح هاي كاربردي،
تنوع در مصالح
منطق در معماري،
تناسب اجزای طراحی
و سادگی در طراحي،
پرهيز از طرحهای
بیمعنی و بیمغز،
بیپردگي در معماری
استفاده از نمادهای
ملی و تقويت روحيه و
هويت ملی معماری،
تلفيق معماری مدرن
را با اندوختههای
سنتی ،پست مدرنيته
حفظ سنتهای کهن و
تاريخ ،آشنايي با چهار
چرخ معماری ايران "
آب و باد و خاک و
آتش"
اعتقاد كامل به اصل
سنت ،اصل وحدت،
استفاده از الگوي كهن،
معنويت و وحدانيت
وجودي متصل به عالم
ملكوت ،سير از جسم
به روح

روالن
مارسل
دوبرول
هوشنگ
سيحون

معماران پيشگام نسل دوم معاصر

تببين علل كاهش كيفيت كالبدي سكونت در سياستگذاري تامين مسكن امروز ايران...

-

پل آبكار

عبدالعز
يز
فرمانفرم
ايان

نادر
خليلي
نادر
اردالن

يوسف
شريعت
زاده

نگاهي به آينده در
معماري

انواع
هويت
هويت
تاريخي

بحران هويت

زمان

راهكار عملي

نگاه به صنعت ساختمانكشور

عدم به
توجه به بستر

گذشته
و حال

تمركز بر
انتخاب نوع
مصالح

ساخت و استفاده مصالح و متلاير
بومي به شكل صنعتي و امروزي
نكاه و نگرش امروزي به استفاده از
معماري باستان

هويت
مكاني

عدم توجه به
معماري خود

گذشته
و حال

احداث
بناهای با
مصالح بومي

الگوبرداري اصولي از معماري
گذشته و جهاني بصورت التقاتي در
ساختمان سازي امروز استفاده از
مصالح بومي به شكل جديد

هويت
ملي،
هويت
اجتماعي
هويت
بومي

عدم توجه به
رسوم
اجتماعی

حال و
آينده

عدم توجه به
بستر طرح

گذشته
و حال

هويت
شخصي

عدم توجه به
سرمايه و
اقتصاد در
معماري

بي
زمان

پرهيز از
تكرار،
معماري
سنتي
انطباق
معماري
امروز با
معماري
گذشته
عناصر سنتی
معماری
ايران

توجه به معماري و هنر پيشرو در
صنعت ساختمان

هويت
ملي

فراموشي
فرهنگ

گذشته،
امروز

هويت
اجتماعي

هويت
ملي
معماري
و فرهنگي

عقب ماندن
از دنياي
مدرن
خود
فراموشي،
وابستگي
مطلق به
معماري
غرب
عدم شناسه
ويژه براي
عرصه خود
در جهان

استفاده از
موتيف هاي
ايراني در
معماري
توحه به
مدرنيست و
ساختارگرا
جوهر
معماری،
معماري
زمان

هويت
ملي

عدم توجه به
ايراني بودن

گذشته

هويت
ملي با
روحيه
عرفاني و
صوفي

تهي از
نيروي حيات
بخش
نوآوري

بي
زمان

هويت
محيط
مصنوع

نداشتن
شناخت دقيق
نيازهای فضا

هويت
تاريخي

بي
زمان
گذشته
و حال

بي
زمان

آينده

تلفيق معماري گذشته و حال به سبك
و شيوه امروزي
توجه به منطقه گرايي
توجه و اهميت به محرميت در
معماري و تفكيك عرصه خصوصي
و عمومي در طراحي الگوبرداري
از معماري سنتي
برداشت درست از ارزش هاي
معماري و هنر سنتي در ساخت و
ساز امروز
توجه به هنر آوانگارد در ساخت و
ساز
اعمال ضوابط در طراحي منطبق بر
اصول ،پرهيز از هرگونه اسراف در
ساخت و ساز ،انطباق با اصول
موازين ايراني اسالمي و منطبق بر
زمينه بستر طرح

ديدگاه تاريخ
گرايانه و
مدرنيستی

تلفيق اصولي از معماري گذشته و
امروزي و استفاده از مصالح بومي
به شيوه اي نو و امروزي

توجه به
الگوهاي كهن
در معماري

حفظ اصول تاريخي و كهن
توجه به مصالح بومي در ساختمان
هاي مسكوني در جهت افزايش حس
تعلق

كشف اصول
بي زمان،
رويكرد
عرفاني،
ارتباط به
عناصر
ملوس و
ناملوس
عدم افراط
در تقليد از
سبکهای
معماری

الگوبرداري از اصل سنت در
معماري و تاسي پذيري از آن در
معماري مسكن امروز

توجه مطلق به معماري روز و مدرن
در صنعت ساختمان

۱۸۱

حسين
امانت

كامران
ديبا

محسن
فروغی

سيد
هادي
ميرميرا
ن
حسين
شيخ
زين
الدين

حسين
امانت

فيروز
فيروز

پيشگامان نسل دوم معماري
معاصر

محمدر
ضا
جودت

۱۸2

بيژن
شافعی

بابک
شکوفی

روح فرهنگي بستر
التقاط گرايي از پست
مدرن

معماري با توجه به
انديشه مدون و روشن،
ميراث ،شناسه ويژه
براي عرضه خود در
جهان
ميراث و ثروت،
استعداد دروني،
مفاهيم

پيوند معماری کالسيک
غربی با روح معماری
شرقی ،اصول هندسه
و معماری سنتی ايران
در ساختمان های
مدرن
معماري زمينه گرا،
سنتي ،منطقه اي،
زمينه گرايی،سادگی
مينماليستی
يافتن سياليست فرم و
سير کوالسيون
حرکتی ،رسيدن به
تنوع حجمی و بيان
ديدگاه ها
معماري کيفيتگرا،
نماد پردازي

فرم گرايی مدرن
متاخر

هويت
بومي،
هويت
منطقه اي

استفاده از
تكراري و
يكنواخت از
گذشته

حال و
آينده

هويت
فردي،
هويت
اجتماعي

عدم توجه به
بستر ،خود
فراموشي

توجه
به
گذشته

تلفيق سنت و
مدرنيته و
استفاده از
احجام ساده
هندسی

هويت
اجتماعي

نبود تفكيك
فضاي
عمومي و
خصوصي
خود
فراموشي،حذ
ف آرمان
هاي فرهنگي
در اثر
سياست هاي
نادرست
ففدان انديشه
روشن ،بي
اعتنايي به
ميراث

حال

توجه به
نيازهاي
جامعه

تركيب و تلفيف سنت و مدرنيته و
همچنين نياز امروز مخاطب

گذشته
(منبع
الهام)
اكنون
(كانون
توجه)

پيروي از
انديشهها و
اصول مدرن
به خصوص
بحث زيبايي
شناسي

توجه همزمان به اصل گذشته و حال
در ساخت و ساز هاي امروزي و در
عين حال پيروي از اصول معماري
پست مدرنيستي

تسلط بر
انديشه زمان
،تاسي از
ميراث
معماري
پيوند تخيل با
گذشته ،الهام
از مفاهيم و
اصول
معماري
گذشته و بيان
آنها به زبان
جهاني
استفاده از
عناصر و
فلسفه
معماری
ايرانی

استفاده از ميراث معماري در فرم
جديد و بكار بردن مصالح سنتي به
شيوه امروزي

هويت
فردي،
هويت
فرهنگي و
هويت
اجتماعي
هويت
بومي،
هويت
ايراني

هويت
ملي،
هويت
جهاني

تكرار سنت و
ميراث
خواري
گذشتگان

گذشته

گذشته
(ميرا
ث)
آينده
(جلوه
گاه
تخيل)

هويت
بومي،
هويت
منطقه اي

استفاده از
تكراري و
يكنواخت از
گذشته

حال و
آينده

هويت
ملي،
هويت
بومي

عدم توجه به
بستر طرح

گذشته
و حال

هويت
ملي
هويت
ملي،
هويت
منطقه اي

هويت
منطقه اي

معماري را
بر اساس
تحوالت آينده
ديدن
اسراف در
معماري

معماری
حاصل يك
فرآيند فردی
نيست

حال

حال

حال و
آينده

تاكيد در ساخت و ساز بر اساس
معماری زمينهگرا (زمين مداری و
پيوند محيط با فضا)
استفاه از موتيف هاي ايراني در
معماري امروز

الهام از مفاهيم معماري سنتي به
شيوه جديد در صنعت ساختمان
امروزي

استفاده از فرم هاي و اصول
معماري تاريخي به شكلي جديد و
امروزي در صنعت ساختمان

زمينه گرا
بافت و محيط

استفاده از فرم هاي امروزي برگرفته
از اصول معماري بومي

معتقد به
معمار ،زمينه
ساز تغيير
فرهنگی

معماري را بر اساس نياز امروزي
فرهنگي اجتماعي جامعه بايد ديد

معماری
بومی
محلی،
تعامل در
گرايش
به
فرهنگ
معماري
صرفا يك
ساختمان
سازي نيست،

معماري امروز بايد بر اساس
تحوالت فرهنگ و تاريخ محل
اجراي بستر پروژهها ديد

توجه به فرم و ساختار زيبايي
شناسي در جهت نياز امروز جامعه

نشريه علمي كاوشهاي جغرافيايي مناطق بياباني .سال نهم ،شماره اول ،بهار و تابستان ۱۴۰۰

متاخران نسل دوم معماري معاصر

داراب
ديبا

پيوند معماری کالسيک
غربی با روح معماری
شرقی ،اصول هندسه
و معماری سنتی ايران
در ساختمان های
مدرن
اهميت به معماري
انساني ،احترام به
سنت بومی ،عدم
تصرف محيط برای
ايجاد مکان ،در
آميختگی کارهای او با
محيط اطراف خود،
بهره گيری از
الگوهای معماری
ايران
نگاهي مدرن به
معماري و توجه به
گذشته

استفاده از
عناصر و
فلسفه
معماری
ايرانی

استفاده از فرم هاي و اصول
معماري تاريخي به شكلي جديد و
امروزي در صنعت ساختمان

متناسب با نياز امروز
جامعه
بهرام
شكوهي
ان

درون گرايي ،اقليم،
مصالح بومي

يك اثر هنري
ست
هويت
امروزي

محمدجو
اد
مهدوي
نژاد

هويت عامل معرفي
كننده سبك در معماري
معاصر ،اصول انسجام
طرح ،مفاهيم
ساختاري فضايي،
مصالح و رابطه با
محيط پيرامون.

هويت
ملي،
هويت
بومي،
هويت
منطقه اي

محمدر
ضا
نيكبخت
عليرضا
تغابني

طبيعت گرا ،توجه به
بستر طرح ،توجه به
المان هاي سنتي و
طراحي آن به شيوه
مدرن
تضاد ،رنگ ،بافت،
ساختار گرايي

هويت
بومي،
هويت
منطقه

سعيد
حقير

سبك ،روشی برای
دريافت هنرمند

عليرضا
مشهدي
ميرزا

معماري منطقه گرا،
زمينه گرا ،امروزي

هويت
جهاني

هويت
برتر
جهاني
هويت
منطقه و
هويت
جهاني

عدم توجه به
ساختار و
نياز بستر
طرح و افراد
جامعه
عدم توجه به
جوهر
معماري

عدم توجه به
اقليم و
فرهنگ
منطقه در
بستر
نگرش سنتي
به معماري
امروز

استفاده مكرر
از سنت،
تكرار
فراموشي
سنت در
معماري

حال

حال،
آينده

حال و
آينده

آينده

آينده
حال و
آينده

معماري
زمينه گرا
معماري را
منطبق بر
بستر طرح،
ساخت محيط
مصنوع بر
اساس
فرهنگ
جامعه
معماري
منطقه گرا

معماري،
معياری
هميشگی در
کشف و
شهود زيبايی
شناسانه
معماري در
قالب يك سبك
ارائه شدن
تعامل و
ترکيب مفاهيم
سنتی با
معماری
مدرن

ايجاد ساختار و فرمي منطبق با
اصول معماري تاريخي و بر اساس
نياز افراد جامعه
معماري را بايد منطبق با محيط
مصنوع و نياز امروز جامعه و
هويت اسالمي ديد

معماري بايد منطبق با ساختار
محيطي و الهام گرفته از محيط بستر
طرح باشد
استفاده از فرم ،بافت و رنگ به
شيوه كامال زيبايي شناسانه

پرهيز از هرگونه تكرار مكرر از
اصول مفاهيم سنتي در طراحي
معماري و ايجاد يك سبك نوين
معماري امروز در صنعت ساخت
بايد برگرفته از مفاهيم سنتي به شيوه
مدرن امروزي باشد

تببين علل كاهش كيفيت كالبدي سكونت در سياستگذاري تامين مسكن امروز ايران...

پس از بررسی تحلیل های صورت گرفته ،به منظور هدایت نتایج در دسته بندی های مشخص و ذکر مصادیق
آن ها ،میتوان در شناخت الگوهای گذشته معماری مسکن ،علی رغم تفاوت های ساختاری ،هماهنگی های
قابل توجهی را بازشناسی کرد .هر چند در آرای اندیشمندان و صاحب نظرانِ معماری معاصر ایران ،به خصوص
پس از انقالب اسالمی ،نمی توان وحدت و انسجامِ ملموسی مشاهده کرد ،اما میتوان دریافت که دست کم در
برخی زمینهها وحدت نظر وجود دارد که در جدول زیر به معرفی این الگوها پرداخته میشود.

انديشه
هاي
صاحب
نظران در
كيفيت
معماري
مسكن

جدول شماره  - 3فرآيند طراحي مسكن در اقتباس از الگوهاي گذشته (ماخذ  :نگارندگان)
فرايند طراحی معماري در برقراری رابطه با
تحليل رويکردهای گذشته گرا
معماری گذشته
سلسله مراتب،
برداشت
ايده های
معناگرايي
ارجاع
هندسه ،وحدت،
از ايده
(فلسفه عرفان)
ذهن به
ساختار دهنده
تعادل و توازن و
های
معماری
ی طرح
سازمان
گذشته
...
دهنده ی
درون
فرم و
مفهوم
گرايی ،انعکاس،
اشراق (فلسفه نور)
فضا از
گرا از
تداوم ،شفافيت و
حضور
معماری
معماري
پيوستگی و...
گذشته در
گذشته
گذشته
فرآيند
اسطورهها و
استعاره
مفاهيم
استعاره گرائی و
تداوم و
شکل
مظامين تاريخی
گرايی
ساختار دهنده
فضا گرائی
استمرار
گيری آثار
ی فضايی
مفاهيم
از تاريخ
معماری
بنيادين و
و فرهنگ
معاصر
ايران

رويكرد
فرم گرا از
معماری
گذشته
مفهوم گرا
از معماري
گذشته

مفهوم گرا
از معماري
گذشته

۱۸۳

تکامل آن
ها

معاصر
ايران

فرم گرا
از
معماری
گذشته

برداشت از اصول
و مفاهيم (درون
گرايی ،انعکاس و
)...

اصالت فرم و
استفاه از
الگوهای تاريخی
در قالب جديد

اقتباس
عين به
عين از
محصول
گذشته

کالبد پردازی

کيفيت های فضايی
معماری گذشته

استفاده از
فرم های
معماری
گذشته

ايده های
فضايی
گذشته
(گذر و
خالء)
عناصر کالبدی و تزيينات
فرم و
کالبد

در ارتباط با
کاربری بنا
کاربرد
مصالح گذشته
بدون ارتباط با
کاربری بنا

استفاده از الگوهای
تاريخی در قالبی
جديد
استفاده ی عين
به عين از فرم
معماری گذشته
مصالح سنتي

-

فرم گرا از
معماری
گذشته

فرم گرا از
معماری
گذشته

مصالح سنتی به
همراه مصالح
مدرن

در استفاده از الگوهای گذشته در فرآیند شکل گیری آثار معماری معاصر ،از ایده های ساختار دهنده ی طرح
و ساختارهای فضایی تا کالبد و ماده را بازشناسی کرد .با نگاه به رویکردها ،میتوان چنین بیان کرد که با تعمق
و تحلیل در زبان و بیان معماری گذشته به رابطه ای تاثیرگذار و عمیق تر با پیشینه و تاریخ گذشته که آن هم
به نوبه ی خود اساساً فرآیندی تکاملی ست ،بیندیشیم و به بیانی نو در معماری معاصر برسیم و با حرکت و
تعالی ،از سنت به مثابه ی نردبانی استفاده کنیم که هنرمند را به بام تعالی هنر ایرانی برساند؛ هنری که نه
محصول گذشته است و نه مقلد از تصویر غرب ،بلکه برگرفته از آرا و اندیشه های زمانه و تجلی آن در فضای
معماری امروزِ ایران است.
طراحان ،شهرسازان و معماران در ایجاد فرم مسکن در جامعه دخیل هستند .بنابراین میتوان گفت این اعضا،
جامعه ای هستند علمی که در شکل دهی به مسکن سهیم هستند .هم چنین از آنجا که اصول اصلی طراحی
مسکن سهم عمده ای در چهره شهر امروز دارد ،بنابراین مسکن به عنوان یك الگو نقش تاثیرگذاری در این
مقوله دارد .در جدول زیر به  20بنای برگزیده ی مسکونی در معماری معاصر پرداخته که انتخاب بناهای موفق
در این پژوهش توسط  ۱00نفر از متخصصین (اساتید ،صاحب نظران ،طراحان و مجریان) انتخاب شده و هدف
جمع آوری نظریات این تعداد از متخصصین  ،چگونگی شناخت الگوهای گذشته و نحوه اعمال و اجرای آن
در بناهای مسکونی معاصر میباشد که در این راستا ،این الگوها که مبنای کیفیت بناها می باشند در قالب عوامل
مرتبط با پایداری (اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی) و همچنین اجرای این پروژهها توسط چه بخشی
(دولتی ،خصوصی و خصولتی) به انجام رسیده ،برگزیده شده اند.

۱۸۴
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 -6آثار موفق و برگزیده معماری مسكن معاصر با اقتباس از الگوهای گذشته

جدول شماره - 2نمونه بناهاي مسكوني برگزيده و موفق در معماري معاصر
رديف

بنا

طراح

ايران(منبع:كتاب معماري معاصر ايران،

باني مسعود ،تنظيم ،نگارندگان)
عوامل مرتبط با پايداري
اجرا
كارفرما
اقتصادي

-1

خانه
شريفي ها

عليرضا تغابني

خانواده
شريفي

شرکت ايمن
سازه فدک

-2

خانه چهل
گره

عليرضا مشهدی
ميرزا ،حبيبه
مجدآبادی

عليرضا
زاهد

دفتر معماری
عليرضا
مشهدی ميرزا

-3

خانه
مسكوني
افشار
ساختمان
مسکونی
نگاران

اجتماعي

زيست
محيطي

●

مجري
دولتي

خصوصي

●
●

●

علي اكبر
صارمي

آقاي
افشار

گروه مهندسين
مشاور تجير

●

●

محدرضا
نيكبخت

بخش
خصوصي

مهندسان مشاور
معماری و
مرمت زنديگان

●

●

-5

ساختمان
مسكوني
آجر بافت

عليرضا مشهدی
ميرزا

بخش
خصوصي

دفتر معماری
عليرضا
مشهدی ميرزا

-4

●

●

تببين علل كاهش كيفيت كالبدي سكونت در سياستگذاري تامين مسكن امروز ايران...

-6

ساختمان
مسكوني
اُرسی خانه

نيما کيوانی و
سينا کيوانی

اميرعباس
طاهری و
شمس
الدين
سهرابی

استوديو
معماری کيوانی
و همکاران

●

●

-7

مجموعه
مسکونی
نياوران

محدرضا
نيكبخت

آقاي
معظمي

مهندسان مشاور
معماری و
مرمت زنديگان

●

●

-8

آپارتمان
مسکونی
رو به
طلوع

بهروز
منصوری

آقای قدس

مهندسين مشاور
عمارت
خورشيد

●

●

-9

ساختمان
شماره يک

بهزاد منشگر،
محمدرضا
موحدی

-10

خانه آجری
مازيار

فريد ابراهيمی،
حسين شايگان

محمد
وشاقی،
پدرام
بيات ،پيام
بيات
اميد
شايگان

شركت ادسكو،
شرکت آرمان
سازه

●

●

شرکت طراحی
و معماری نقش
خاک

●

●

-11

مجتمع
مسكوني
خانه مربع

آمنه بختيار

حسنعلی
نصرآبادی

احمد بختيار

●

●

-12

ساختمان
مسکونی
ازگل
ساختمان
مسکونی
انارستان
پدربزرگ

هومن باالزاده

سيد
محسن
حسينی
محمد
علی
دهقانی
تقتی

هوبا طرح

●

●

سيزان خوانش
معماری و
شهر -آقاي
جعفربيگي

●

●

-14

ساختمان
مسکونی
گوشواره
ها

-13

پدرام جعفربيگی

رضا حبيب زاده

سيد
ابراهيم
موسوی

دفتر طراحی
رضا حبيب
زاده  -ابراهيم
موسوی

خصولتي

●

●

۱۸5

-15

ساختمان
مسكوني
عمارت
خورشيد
مجتمع
مسکونی
باغ
زعفرانيه

-16

احمد صفار

محمد
صفار

گروه معماری
خورشيد –
احمد صفار

●

●

مهران خوشرو

سهراب
اسدی

دفتر معماری
الگو – سهراب
اسدي

●

●

-17

ساختمان
مسکونی
اندرزگو

علی دهقانی،
علی سلطانی،
عاطفه کرباسی

آقاي
دهقانی

دفتر معماری
آينه

●

●

-18

برجهای
مسکونی
سبز کوثر

حامد کامل نيا،
سعيد حقير

-

شرکت
جهدسازان

●

●

-19

پروژه
مسکونی
چهار باغ

محمدرضا
مرعشی

عباس
کالنتری

گروه معماری
نو-آر
حامد كالنتري

●

●

-20

مجتمع
مسكوني دو
خانه برای
دو دوست

فيروز فيروز

-

شرکت معماری
فيروز فيروز

●

●

همانطور که مشاهده میشود در همه بناهای نامبرده موفق ،مجری همه ی این پروژهها بخش خصوصی میباشد
و بخش خصوصی به عنوان کارفرما ،پروژهها را بر اساس تخصص به طراحان متخصص و خبره واگذار کرده
است و بخش دولتی دخالتی در امور اجرایی نداشته است .در آثار موفق فوق ،طراحان با مبنا قرار دادن سه
مقوله اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی در جست و جوی معماری و خلق اثری هستند که جوهره و ذات
همین سه بوده باشد .این نگرش در معماری تا حدی نظیر ادبیات است؛ اثری جدید و بدیع ممکن است از
بازنویسی یك موضوع قدیمی تر به وجود آید .اثر ،در برداشت از گذشته ،خود را ملزوم به نوعی ساختار و
نظام نمی بیند و تالش می کند از لحاظ فرم کامالً متفاوت و به لحاظ مفهوم ،فضایی آشنا از گذشته را در اثر
نشان دهد .در «بازنویسی اثر» ،تغییر مضامین با تغییر ساختار همراه است .در بازنویسی ،حفظ خصوصیات
الگوی اولیه شرط نیست؛ بلکه مفهوم و مضامین گذشته بخشی از ایده ی طرح را شکل میدهند و طرح با تکیه
بر مفاهیم بنیادینِ معماری گذشته ،بدون نیاز به تقلید و تکرار عناصر آشنا و ظواهر معماری گذشته ،میتواند
به یك معماری باهویتِ مستقلِ ایرانی نزدیك شود .تأثیر گذار بودنِ گذشته ی تاریخی در ایران راهبرد ،بر «تأثیر
پذیر بودنِ» آن ارجح است و رابطه ای عمیق تر و ژرف تر را در این فرآیند ایفا مینماید.
 -7زیرساخت های نظری شناخت الگوهای گذشته در تحليل مسكن معاصر
تدوین زیرساخت های نظری الگوهای گذشته در تحلیل معماری مسکن معاصر ایران ،وجه تحلیل صحیح از
شرایط موجود ،در کنار مقایسه با شرایط مطلوب است .جمع بندی مطالعات انجام گرفته با مراجعه به نظریات
حوزه معماری معاصر در شناخت الگوهای گذشته نشان داد که در زمینه نقد آثار معماری معاصر ،اغلب پنج
حیله کلی مطرح میشود که میتوان آنها را در پنج  -۱اصول ساختار دهنده طرح -2 ،شکل و فرم -۳ ،مصالح،
 -4فناوری ساخت -۵ ،رابطه با محیط پیرامون قالب کلی مطالعه کرد .در نگاهی تحلیلی ،شاید بتوان برای
۱۸6
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شکل دهنده ی آن ،تداعی کننده ی مفاهیم و مضامین پنهان و نهفته در متن اثر در معماری گذشته که بر پایه

تدوین زیرساخت های نظری الگوهای گذشته در تحلیل معماری مسکن معاصر ایران ،عمده ترین مشکالت
معماری امروز ایران را در این موارد جست و جو کرد:
• عدم توجه به تکمیل زیرساخت های فرهنگی و وجود کاستی هایی که در این زمینه به بار آمده است که با
پی ریزی مبانی فرهنگی متناسب با روح مکان و زمان ،قابلیت انسجام بخشی به همه عرصه های فرهنگی را
دوباره ایجاد خواهد کرد.
• بهبود ضعف نظام مدیریت و نظارت در معماری و شهرسازی
• عدم تبیین الگوهای سنتی معماری ایران به صورت فرهنگ نامهای مدون برای استفاده در طرح های معماری
و شهرسازی
• استفاده نامناسب از فرهنگ های بومی و اقلیمی و تکامل آن با روح زمان
• عدم شکل گیری مؤسسات غیر دولتی منسجم برای مشارکت مردم در تصمیم گیری درباره محیط زندگی و
فرهنگ مصرفی جامعه ایران.
• عدم توجه به پتانسیل بافت های سنتی در راستای پیوند با معماری امروز
• رویکردهای تاریخ گرایانه بدون توجه صحیح به مؤلفه های معماری مدرن
• لزوم توجه به رابطه بین معمار ،اثر و مخاطب به عنوان سه رکن اساسی معماری که عالوه بر شکل گیری
یك معماری مناسب ،سبب انسجام هویتی آنها نیز میشود.
بر اساس ادبیات تخصصی موضوع و با عنایت به جنبه های کاربردی موضوع ،چینش کلیدواژه های تحلیلی بر
تببين علل كاهش كيفيت كالبدي سكونت در سياستگذاري تامين مسكن امروز ايران...

اساس رویکردهایی اجرایی در قالب های زیر صورت میگیرد:
 ۷-۱شكل و فرم
یك یکی از مهم ترین عواملی که طراح میتواند توسط آن مفاهیم مورد نظرش را بیان کند شکل و فرم ظاهری
بناست .شکل و فرم یکی از مهم ترین عناصر تأثیر گذار بر مخاطب عام محسوب میشود که بدون واستله
توسط کاربر درك شده ،مورد استفاده و بهره برداری قرار میگیرد ،بر اساس نگرش کلی میتوان به جریان را
در این حوزه مورد توجه قرار داد این گروهها عبارتند از:
الف  -استفاده از فرم های معماری گذشته :استفاده از شکل های به کار رفته و فرم های متداول معماری
گذشته ،بسیار مورد توجه جریانهای هویت گرا در معماری معاصر ایران قرار داشته است .در این گروه میتوان
فرم هایی را مشاهده کرد که به صورت مستقیم از معماری گذشته و به خصوص معماری ستی مناطق کویری
ایران برداشت شده اند.
ب  -استفاده از شكل و فرم پست مدرن :استفاده از شکل و فرم پست مدرن ،در گروههای جدیدتری نسبت
به عالقمندان بهره گیری فرم های مدرن در جریان های هویت گرا در معماری معاصر ایران معمول شده است.
دسته بندی فرم های موجود در معماری معاصر ایران شامل :فرم های سنتی ،مدرن بین المللی با گرایش به
سادگی فرم و حجم ،پست مدرن ،نومدرن با ویژگی بارز تنوع ،مدرن ایرانی با ویژگی ایده پردازی ،رومی یا
رومی وار ،های تك ،و التقاطی میباشد.

۱۸۷

اصول ساختار دهنده طرح
در این بخشی تالشی برای شناخت مهم ترین ایده با ایده های ساختار دهنده طرح صورت گرفته است.
میتوان گفت ایده های ساختار دهنده مهم ترین عوامل محتوایی در شکل گیری یك بنا هستند و شکل و فرم
که صورت کالبدی دارد از آن وام میگیرد .در برخی مدارس معماری از آن به عنوان کانسپت نام برده میشود
که از تحلیل های اولیه طراح شکل میگیرد .در این میان معماری مدرن ایرانی یکی از گرایش هایی است که
در معماری معاصر ایران به تبعیت از معماری سیك بین الملل و جریان مدرن در معماری معاصر جهان شکل
گرفت.
الف .فرم گرا از معماری گذشته :گروه نخست از این گرایشها را میتوان گرایش فرم گرا از معماری گذشته،
دانست .در این گروه ایده های سازمان دهنده فرم و فضا از معماری گذشته با معماری اسالمی ایران برداشت
میشود .برداشت نرمال از معماری سنتی ایران از مشخصه های متمایز کننده این جریان محسوب میشود .برای
مثال ،در این گروه میتوان به پروژه مجموعه ورزشی رفسنجان ،طراحی سید هادی میرمیران اشاره کرد .طراح
در این پروژه از فرم یك یخچال سنتی به صورت مستقیم در طراحی معماری سود جسته است.
ب .مفهوم گرا از معماری گذشته :گروه دوم شامل بناهایی است که استفاده از مفاهیم معماری اسالمی ایران
را در اصول ساختار دهنده طرح ،مورد توجه قرار میدهنده استفاده از مفاهیمی چون «درون گرایی»« ،ایهام»،
«انعکاس»« ،تدارم و شفاقیت» و «خالء» در این بناها مورد توجه بوده است استفاده از مفاهیم برگرفته از معماری
سنتی ایران به عنوان مولد طراحی در خلق یك اثر جدید در معماری معاسر ایران در قالب مفهوم گرا از معماری
ج .تركيب فرمها و مفاهيم گذشته :این گروه از بناها شامل پروژه هایی است که به تلفیق دو جریان قبلی
مبادرت میورزند و با استفاده هم زمان از فرمها و مفاهیم معماری گذشته ،سعی میکنند تا معماری ایشان با
هویت تر و مناسب تر در زمینه گرایش به هویت اسالمی و ایرانی ظاهر شود .منبع الهام پروژهها از منظر
متخصصین شامل :اصول معماری سنتی ،سایت و زمینه ،طبیعت و الگوواره های طبیعی ،نمونه های غیر بومی،
فرمول های ریاضی و هندسه مجرد میباشد.
 ۷-2مواد و مصالح
مصالح نقشی کلیدی در تحلیل های به دست آمده در معماری معاصر ایران بر عهده داشته است .مهمترین عضو
این گروه از مصالح« ،آجر» میباشد که در معماری معاصر ایران به عنوان سمبل استفاده و الهام از معماری سنتی
پذیرفته شده است ،موضوعی که در درستی تفسیری آن تردیدهای ساختاری وجود دارد .هر چند نقش آجر در
معماری امروز ایران به لحاظ تحول در شیوه های ساخت و ساز و احداث ساختمان های بلند مرتبه ،کم رنگ
شده ،اما هیچ گاه فراموش نمی گردد و کم و بیش این ماده در ساخت نما استفاده میشود .رنگ اخرایی آجر
به ویژه در زمینه آسمان آبی ایران ،زیبایی چشمگیری خلق میکند که کمتر میتوان مشابه آن را در سایر مصالح
به کار رفته در ساختمان و به ویژه مصالح جدید دید.

۱۸۸
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گذشته تحلیل میشود.

الف  -استفاده از مصالح سنتی :مصالح مستی ایرانی به مصالحی چون آجر ،چوبه سنگ الشه و غیره اطالق
میشود که در بناهای معماری سنتی و در معماری هویت گرا مورد استفاده بوده اند.
ب .استفاده از مصالح سنتی ایرانی به همراه مصالح مدرن :ترکیب مصالح سنتی به خصوص أجبر و استفاده
از مصالح مدرن مانند گرانیت و بتن نیز توجه به هویت و گذشته را در عین نوگرایی نشان میدهد.
پ -استفاده از مصالح پست مدرن ایرانی :مصالح پست مدرن در جریان های هویت گرا در معماری معاصر
ایران به صورت استفاده از مصالح رنگی ،به خصوص به صورت استفاده از سنگ گرانیت مطرح شده است.
مصالح استفاده شده در معماری معاصر از منظر پژوهشها شامل :مصالح سنتی ،مصالح مدرن اولیه ایرانی مانند
سیمان و غیرها ،مصالح سنتی ایرانی به همراه مصالح مدرن مانند ترکیب بتن و آجر ،مصالح مدرن و پست
مدرن ایرانی مانند انواع سنگ های تراورتن و گرانیت و غیره ،مصالح مدرن بین المللی مانند شیشه ،بتن و فلز،
مصالح نوترکیب مانند چوبهای فرآوری شده و ورق های آلومینیوم کامپوزیت و غیره میباشد.
 ۷-۳رابطه با محيط
واژه ای چون طبیعت و الهام از آن ،بارها و بارها در تحلیل و بررسی معماری معاصر ایران ،استفاده و بهره
برداری شده است .طبیعت از واژه های بحث برانگیزی محسوب میشود که هر کس از بیان آن منظور ویژه ای
را در ذهن خویش متصور میشود (معماریان،طبرسا .)۱۳۹2،تمایز طبیعت در معنای عام از طبیعت در معنای
خاص ،از مهمترین اهداف این بحث به شمار میآید .تحلیل و بررسی رابطه یك بنا با بافت و تشخیص و
تحلیل میزان هماهنگی با آن در شناخت شرایط و روحیات حاکم درباره ساخت و ساز در آن دوران میتوانند
تببين علل كاهش كيفيت كالبدي سكونت در سياستگذاري تامين مسكن امروز ايران...

بسیار موثر باشد .ارتباط با محبط پیرامون و تعامل با محیط از مهم ترین موضوعات مورد بحث در معماری
و شهرسازی معاصر ایران محسوب میشود .انتقاد از آشفتگی شهرهای معاصر ایران و تعریف و تمجید از
شهرسازی سنتی ایرانی ،موضوع جدیدی در ادبیات معماری و شهرسازی معاصر ایران نیست.
الف  -معماری هماهنگ با شكل محيط پيرامون :معماری سنتی ایرانی از نمونه های موفق هماهنگی با شکل
و محیط پیرامونی بوده است .شهر سازی ستی ایران و شهرهای ایرانی در این زمینه نمونه هایی کارامد هستند،
در معماری معاصر ایران ،دیگر نمی توان شهرهایی چنان سازمند و هماهنگ یافت؛ اما موضوع هماهنگی و
تعامل با محیط پیرامون در قالب تك بناهای غیر متفاوت به چشم میآید.
ب -معماری یادمانی با مونومانتال :معماری موتو مانتال و یادمانی مربوط به شکلی از معماری است که متمایز
با تمامی بافت پیرامونی خویش به صورتی شاخص و با هدف بیان موضوعی خاص ظاهر میشوند نمونه های
مهم آن در معماری و شهرسازی سنتی ایران را میتوان در بنای مساجد جامع مشاهده کرد که عالوه بر
خصوصیات کارکردی ،بر جنبه های مهم مذهبی و شاخص های معنوی شهرهای ایرانی و تأکید میورزد .آثار
معماری پس از انقالب از این منظر به سه گروه زیر قابل دسته بندی هستند:
• هماهنگ با محيط پيرامون :اثر معماری تا حد قابل قبولی هماهنگ یا بر گرفته از زمینه است اثر خود را
بخشی از زمینه و چیزی متعلق به آن تعریف میکند.

۱۸۹

• متفاوت با محيط پيرامون :معماری متفاوت (بی تفاوت) نسبت به محیط پیرامون و زمینه اثر شکل گرفته
است .متفاوت بودن به دلیل بی تفاوتی و عدم توجه به زمینه اثر بوده است.
• در تضاد با محبت پيرامون :در فرایند طراحی معماری ،مفهوم تضاد به عنوان یك مولد طراحی مورد نظر
بوده است و از آغاز طراحی در تضاد با زمینه تعریف شده است.
 ۷-۴فناوری ساخت
فناوری روز آمد و معماری تکنولوژیك ،موضوع دیگری است تا به تبیین جنبه هایی از آن بپردازیم .عده ای
در معماری معاصر ایران مرتبا سعی میکنند تا معماری معاصر ایران را به سمت معماری آمریکا و اروپا هدایت
کنند .باید به این افراد خاطر نشان کرد که زیر ساخت های تکنولوژیك ایران و آمریکا فاصله ای زیاد و غیر
قابل چشم پوشی دارند .با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی و ظهور و بروز آن در معماری و ابداع روش
های جدید ساخت و ساز ،فناوری ساخت یکی از مهم ترین عوامل قابل بررسی در تشخیص گرایش های
موجود در معماری معاصر ایران است .دسته بندی فناوری ساخت آثار معماری معاصر شامل :اسکلت فلزی،
اسکلت بتنی ،سازه های سنتی ،سازه فضاکار ،پوسته بتنی ،سازه کابلی ،سازه وزن تاشده و استفاده از تکنولوژی
صرفا در ظاهر بنا میباشد.
 -8طراحی پرسشنامه
در تحلیل نمونه های م وردی ،جدول زیر با توجه به مولفه های ارزیابی کیفیت مسکن طراحی شده است که
بر اساس متغیرهای بیان شده طراحی نمونه پرسش نامه صورت میپذیرد که دارای پنج متغیر اساسی عبارتند
کردن متغییرها عملیاتی است که بر اساس آن برای هر یك از عناوین ،نشان ویژه ای در نظر گرفته میشود .در
همین راستا برای شکل و فرم از نشان ( ،)Aبرای اصول ساختار دهنده از نشان ( ،)Bبرای مواد و مصالح از
نشان ( ،)Cبرای رابطه با محیط از نشان ( ،)Dبرای فناوری ساخت از نشان ( ،)Eاستفاده شده است .همچنین
به هر یك از زیر بخشها و زیر متغییر های مربوط ،نشان ویژه ای تخصیص داده شده است.
جدول شماره  -۴طراحي نمونه پرسشنامه
شكل و فرم

منبع الهام

مصالح

۱۹۰

(منبع :نگارنده)

قرم هاي سنتي
مدرن بين المللي (گرايش به سادگي)
پست مدرن
نو مدرن (ويژگي بارز تنوع)
مدرن ايراني ( ايده پردازي)
رومي
هاي تك
التقاطي
اصول معماري سنتي
سايت
طبيعت
نمونه هاي غير بومي
فرمول هاي رياضي
هندسه مجرد

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
B1
B2
B3
B4
B5
B6

مصالح سنتي
مصالح مدرن اوليه ايراني

C1
C2
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از :شکل و فرم ،اصول ساختار دهنده طرح ،مواد و مصالح ،رابطه با محیط و فناوری ساخت میباشد .نشان دار

فناوري ساخت

رابطه با محيط

مصالح سنتي ايراني به همراه مصالح مدرن
مصالح مدرن و پست مدرن ايراني
مصالح مدرن بين الملل
مصالح نو تركيب
اسكلت فلزي
اسكلت بتوني
روش سنتي
سازه فضاكار
پوسته بتوني
سازه كابلي
سازه ورق تا شده
استفاده از تكنولوژي در ظاهر
هماهنگ با محيط پيرامون
متفاوت با محيط پيرامون
در تضاد با محيط پيرامون

C3
C4
C5
C6
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
E1
E2
E3

 -9بررسی نمونه شهرك های مورد مطالعه در پژوهش
در این پژوهش به بررسی  ۳شهرك مسکونی در منطقه  22تهران که مجری آنها در دخالت بخشهای دولتی
میباشد پرداخته میشود.
 ۱-۹شهرك مسكونی شهيد باقری
این شهرك مسکونی در منطقه  22تهران و در مجاورت آبشار تهران قرار گرفته است .این شهرك در شمال
دریاچه خلیج فارس و پارك جنگلی چیتگر و غرب شهرك نمونه قرار دارد .زمان ساخت برخی قسمت های
این شهرك مربوط به  20سال پیش است لذا دارای دو نوع بافت قدیمی و جدید میباشد .این شهرك که توسط
تببين علل كاهش كيفيت كالبدي سكونت در سياستگذاري تامين مسكن امروز ايران...

تعاونی مسکن سپاه احداث شده ،امتیاز آن به سازمان آتش نشانی و تعاونی نظام پزشکی واگذار شده است.

تصوير شماره  -۱عكس هوايي شهرك مسكوني شهيد باقري

(منبع:طرح تقصيلي ويژه منطقه  22مصوب  ،98تنظيم،

نگارندگان)

با توجه به پیشینه این شهرك و زمان ساخت آن بافت قدیمی شهرك شهید باقری دارای آپارتمان هایی  4و ۶
طبقه میباشد که تنها در آپارتمان های  ۶طبقه آن آسانسور تعبیه شده است .این بخش از شهرك در مجموع
 ۵00بلوك مسکونی را شامل میشود .بافت جدید شهرك شهید باقری که شامل  ۳برج تازه تاسیس میشود،
دارای برج های  ۱2تا  20طبقه  ۶سال ساخت میباشد .برج های سما که فاز دوم شهرك شهید باقری نیز معرفی
میشوند ،توسط تعاونی سپاه ساخته شده است .مجتمع مسکونی سما یکی دیگر از مجتمع های مسکونی است
که در انتهای بزرگراه خرازی ساخته شده است.طراحی این مجموعه به گونه ای است که برجها به دو دسته
تقسیم شده است  .این مجتمع مسکونی در قالب  ۱2برج  ۱۵طبقه ساخته شده اند که از این  ۱۵طبقه 2 ،طبقه

۱۹۱

آن منفی و متعلق به پارکینگ ۱ ،طبقه متعلق به البی به همراه البی من  24ساعته و  ۱2طبقه مثبت میباشد .از
نکاتی که درباره این برجها باید دانست ،سازنده آن است که شرکت ظفر کار که از تعاونی های سپاه محسوب
میشود میباشد  .همانطور که گفته شد ،این برجها دارای  ۱2طبقه مثبت هستند ولی بسته به نوع متراژ ،تعداد
واحدها در طبقات متفاوت میباشد؛ بدین صورت که در طبقات  ۱الی  ،۸در هر طبقه  ۶واحد و در طبقات ۹
الی  ،۱۳در هر طبقه  4واحد وجود دارد .متراژ واحدها در این برجها از  ۹۶متر الی  ۱۳۷متر میباشد و به
صورت  2خواب و  ۳خواب ،طراحی شده اند.

تصوير شماره  -2عكس هايي از نماي شهرك مسكوني شهيد باقري

(منبع :نگارندگان)

 2-۹شهرك مسكونی ساحل
شهرك ساحل یکی از قدیمی ترین شهرك های منطقه  22میباشد که دارای قدمتی  ۱۵ساله میباشد .این
شهرك که در ضلع شمالی دریاچه چیتگر واقع شده قدیمی تر از دریاچه میباشد .این شهرك توسط تعاونی
مسکن فرهنگیان اجرا و ساخته شده است .

این شهرك به طور دقیق در ضلع شمالی دریاجه چیتگر و ضلع جنوبی میدان ساحل قرار دارد و از بلوك هایی
 4طبقه تشکیل شده است .نمای بلوكها از سنگ سفید میباشد و در هر طبقه از آنها  2واحد تعریف شده
است که دارای  ۱0۶و  ۱2۸مترمربع زیربنا میباشند .برای واحدهای  ۱0۶متری  2اتاق خواب و برای واحدهای
بزرگتر و  ۱2۸متری  ۳اتاق خواب در نظر گرفته شده است .بلوك های این شهرك به سبب قدیمی ساز بودن
آنها آسانسور ندارند و برای برخی از واحدها پارکینگ نیز در نظر گرفته نشده است.
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تصوير شماره  -۳عكس هوايي شهرك مسكوني ساحلي

(منبع:طرح تقصيلي ويژه منطقه  22مصوب  ،98تنظيم ،نگارندگان)

تصوير شماره  -۴عكس هايي از نماي شهرك مسكوني ساحلي

(منبع :نگارندگان)

 3-۹شهرك مسكونی اميد دژبان
شهرك امید دژبان یکی از شهرك هایی است که حدود  ۱2سال پیش در قسمت شمالی بزرگراه همت در منطقه
 22ساخته شده است .شهرك امید دژبان یکی از شهرك های معروف و با قدمت در این منطقه است که توسط
تعاونی مسکن ارگان ارتش ساخته شده است .در این شهرك ،حدود  ۸۵0واحد مسکونی وجود دارد که این
واحد ها ،بین  2۸بلوك  4طبقه تقسیم شده اند ،بدین صورت که در هر کدام از بلوك ها ۳۶ ،واحد مسکونی
وجود دارد.

تببين علل كاهش كيفيت كالبدي سكونت در سياستگذاري تامين مسكن امروز ايران...

تصوير شماره  -۵عكس هوايي شهرك مسكوني اميد دژبان

(منبع:طرح تقصيلي ويژه منطقه  22مصوب  ،98تنظيم،

نگارندگان)

تمام واحد های این ساختمانها دارای پارکینگ و انباری میباشد .در برخی از بلوكها نیز ،آسانسور تعبیه شده
است .شهرك امید دژبان ،دارای دو تیپ سازه است .برخی از بلوكها از اسکلت بتنی و برخی از بلوكها از
اسکلت فلزی تشکیل شده است .نمای برخی از ساختمانها را سنگ و آجر و نمای برخی دیگر را سیمان
تشکیل داده است.

تصوير شماره  -۶عكس هايي از نماي شهرك مسكوني اميد دژبان

(منبع :نگارندگان)

۱۹۳

جدول شماره  - ۵نمونه هاي شهرك هاي مسكوني مورد مطالعه در منطقه22
مجري

كارفرما

رديف
-1

مصاديق
شهرك
مسكوني شهيد
باقري

دولتي

بنياد تعاون
سپاه
آموزش و
پرورش
منطقه 19

-2

شهرك
مسكوني ساحل

دولتي

بنياد تعاون
ارتش

-3

شهرك
مسكوني اميد
دژبان

دولتي

مشاور
شركت
مهندسين مونا
گستر

پيمانكار
شركت مهندسين
مشاور ظفر كار

شركت
مهندسين
مشاور ايده
برتر

شركت مهندسين
مشاور وثاق

------

شركت مهندسين
مشاور اميد
گستر

(منبع :نگارندگان)

سرمايه گذار
كاركنان سپاه
پدافند غيرعامل
بهداري سپاه
حفاظت نيروي
زميني
كاركنان آموزش
و پرورش 19
تربيت بدني
تهران
تعاوني اسكان
امير دژبان

ساكنين
كاركنان سپاه
پدافند غيرعامل
بهداري سپاه
حفاظت نيروي
زميني
كاركنان آموزش
و پرورش
كاركنان ارتش

 -10تحليل نمونه ها
در تحیلیل نمونه های مورد مطالعه از جدول طراحی شده ی شماره  4استفاده شده است .این جدول ارزیابی
مولفه های معماری در تحلیل پرسشنامه بر اساس  4طبقه بندی از بسیار کم /کم /زیاد /بسیار زیاد در قالب فرم
دایره به تصویر کشیده شده است .یکی از مهم ترین قسمت های پژوهشی که با رویکرد تفسیری و تحلیلی
انجام میشود  ،انختاب نمونه های موردی مناسب و گویاست؛ نمونه هایی که از قابلیت تعمیم پذیری خوبی
برخوردار بوده و به نوعی بتواند نماینده مناسبی برای آثار مسکونی معاصر ایران در منطقه  22تهران باشد .تا بر
این اساس پژوهش ،از روایی مناسبی برخوردار شود.
عنوان

مولفه هاي ارزيابي محصول معماري
فرم گرا از معماري گذشته

ايده هاي
ساختار
دهنده طرح
(خطوط كلي
كانسپت و
منبع الهام
طرح)

مفهوم گرا از معماري گذشته
معماري مدرن
معماري پست مدرن
معماري مدرن متاخر

عدم الهام از معماري گذشته در ايده اوليه حجم
الهام بسيار ناچيز از فرم معماري گذشته در حجم اوليه
در كنار فرم هاي يكدست معماري مدرن
---------------------------

ايده هاي فضاي گذشته

-------------------------- -

معماري مدرن و بين الملل

شفافيت موجود در اين جا را نمیتوان با شفافيت موجود
در معماري گذشته يكي دانست .اين شفافيت ريشه در
معماري مدرن دارد.
---------------------------

مقاطع نامشخص

شكل و فرم مدرن

۱۹۴

ايجاد فضاهاي شفاف در كانسپت اوليه

معماري ارزان قيمت

استفاده از فرم هاي معماري گذشته

شكل و فرم
در بنا

استفاده از فرم هاي هندسه اسليمي

توجه بيش از اندازه به مقوله اقتصاد در ساخت بناهاي
مجموعه مسكوني شهرك
---------------------------

معماري بومي

فناوري
ساخت
(منبع الهام
در مقطع بنا
و مقطع از
بنا)

ارزيابي

شكل و فرم پست مدرن

استفاده از فرم مشبك گونه در نماي جنوبي مجموعه
مسكوني در قسمت تراس طبقات به صورت تيپ
الگو برداري از فرم هاي معماري مدرن  ،استفاده كم از
تزئينات
استفاده از تركيبي با سطحي ناچيز از فرم هندسه اسليمي
در نماي طبقات كه ميتوان اين تركيب را در زمره
معماري پست معماري ايراني قرار داد.

نشريه علمي كاوشهاي جغرافيايي مناطق بياباني .سال نهم ،شماره اول ،بهار و تابستان ۱۴۰۰

جدول شماره  - ۶تحليل شهرك مسكوني شهيد

باقري(منبع :نگارندگان)

توضيحات

مصالح در
بنا

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

گرايش هاي فرمال معماري هاي تك
مصالح سنتي (آجر و چوب)
مصالح مدرن اوليه ايراني (سيمان)
مصالح سنتي ايراني به همراه مصالح
مدرن
مصالح مدرن و پست مدرن ايراني بعد از
انقالب (انواع گرانيت)
مصالح مدرن بين المللي (فلزو شيشه)

استفاده از سنگ گرانيت سفيد در نماي ساختمان
بكارگيري آهن در قسمت هاي نرده اي در نماي ساختمان
و متلاير شيشه در نماي ساختمان
---------------------------

معماري هماهنگ با شكل محيط پيرامون

رابطه
بافت

با

معماري شهرك در نضاد محيط پيرامون خود است.

معماري در تضاد با محيط پيرامون
(خردمندانه يا سهل انگارانه)
معماري يادماني (مونومنتال)

---------------------------

جدول شماره  - 7تحليل شهرك مسكوني ساحل
عنوان

مولفه هاي ارزيابي محصول معماري
فرم گرا از معماري گذشته

هاي
ايده
ساختار دهنده
طرح (خطوط
كلي كانسپت
و منبع الهام
طرح)

مفهوم گرا از معماري گذشته
معماري مدرن
معماري پست مدرن
معماري مدرن متاخر

الهام بسيار ناچيز از فرم معماري گذشته در حجم اوليه
در كنار فرم هاي يكدست معماري مدرن
---------------------------

ايده هاي فضاي گذشته
معماري مدرن و بين الملل

شفافيت موجود در اين جا را نمیتوان با شفافيت موجود
در معماري گذشته يكي دانست .اين شفافيت ريشه در
معماري مدرن دارد.
---------------------------

تببين علل كاهش كيفيت كالبدي سكونت در سياستگذاري تامين مسكن امروز ايران...

مقاطع نامشخص

شكل و فرم مدرن

گرايش هاي فرمال معماري هاي تك
مصالح سنتي (آجر و چوب)
مصالح مدرن اوليه ايراني (سيمان)
مصالح سنتي ايراني به همراه مصالح
مدرن
مصالح مدرن و پست مدرن ايراني بعد از
انقالب (انواع گرانيت)
مصالح مدرن بين المللي (فلزو شيشه)
معماري هماهنگ با شكل محيط پيرامون

رابطه با بافت

عدم الهام از معماري گذشته در ايده اوليه حجم

---------------------------

شكل و فرم پست مدرن

مصالح در بنا

ايجاد فضاهاي شفاف در كانسپت اوليه

معماري ارزان قيمت

استفاده از فرم هاي معماري گذشته
شكل و فرم
در بنا

استفاده از فرم هاي هندسه اسليمي در ايده اوليه

توجه بيش از اندازه به مقوله اقتصاد در ساخت بناهاي
مجموعه مسكوني شهرك
---------------------------

معماري بومي
فناوري
ساخت (منبع
در
الهام
مقطع بنا و
مقطع از بنا)

ارزيابي

(منبع :نگارندگان)

توضيحات

معماري در تضاد با محيط پيرامون
(خردمندانه يا سهل انگارانه)
معماري يادماني (مونومنتال)

استفاده از فرم مشبك گونه در نماي جنوبي مجموعه
مسكوني
الگو برداري از فرم هاي معماري مدرن  ،استفاده كم از
تزئينات
استفاده از تركيبي با سطحي ناچيز از فرم هندسه اسليمي
در نماي طبقات كه ميتوان اين تركيب را در زمره
معماري پست معماري ايراني قرار داد.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------استفاده از سنگ گرانيت سفيد و سياه در نماي ساختمان
بكارگيري آهن در قسمت هاي نرده اي در نماي ساختمان
و متلاير شيشه در نماي ساختمان
--------------------------معماري شهرك در نضاد محيط پيرامون خود است.
------------------------- --
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جدول شماره  - 8تحليل شهرك مسكوني اميد دژبان
عنوان

مولفه هاي ارزيابي محصول معماري
فرم گرا از معماري گذشته

هاي
ايده
ساختار دهنده
طرح (خطوط
كلي كانسپت
و منبع الهام
طرح)

مفهوم گرا از معماري گذشته

معماري پست مدرن

الهام بسيار ناچيز از فرم معماري گذشته در حجم اوليه
در كنار فرم هاي يكدست معماري مدرن
---------------------------

معماري مدرن

معماري ارزان قيمت

توجه بيش از اندازه به مقوله اقتصاد در ساخت بناهاي
مجموعه مسكوني
---------------------------

ايده هاي فضاي گذشته

---------------------------

معماري مدرن و بين الملل

شفافيت موجود در اين جا را نمیتوان با شفافيت موجود
در معماري گذشته يكي دانست .اين شفافيت ريشه در
معماري مدرن دارد.
---------------------------

معماري بومي
فناوري
ساخت (منبع
در
الهام
مقطع بنا و
مقطع از بنا)

مقاطع نامشخص
استفاده از فرم هاي معماري گذشته
شكل و فرم مدرن
شكل و فرم پست مدرن
گرايش هاي فرمال معماري هاي تك
مصالح سنتي (آجر و چوب)
مصالح مدرن اوليه ايراني (سيمان)
مصالح سنتي ايراني به همراه مصالح
مدرن
مصالح مدرن و پست مدرن ايراني بعد
از انقالب (انواع گرانيت)
مصالح مدرن بين المللي (فلزو شيشه)
معماري هماهنگ با شكل محيط پيرامون

رابطه با بافت

معماري در تضاد با محيط پيرامون
(خردمندانه يا سهل انگارانه)
معماري يادماني (مونومنتال)

استفاده از فرم مشبك گونه در نماي مجموعه مسكوني در
قسمت تراس طبقات به صورت تيپ
الگو برداري از فرم هاي معماري مدرن ،استفاده كم از
تزئينات
استفاده از تركيبي با سطحي ناچيز از فرم هندسه اسليمي
در نماي طبقات كه ميتوان اين تركيب را در زمره
معماري پست معماري ايراني قرار داد
--------------------------بكارگيري متلاير آجر در تركيب بندي نماي مجموعه
مسكوني
بكارگيري متلاير بتن اكسپوز در تركيب بندي نماي
مجموعه مسكوني
تركيب آجر و بتون اكسپوز در نماي مجموعه مسكوني
بكارگيري متلاير سنگ پالك در تركيب بندي نماي
مجموعه مسكوني
استفاده از متلاير شيشه در نماي ساختمان
--------------------------معماري شهرك در نضاد محيط پيرامون خود است.
---------------------------

 -11نتيجه گيری
رکن اصلی تولید فضای دموکراتیك شهری در ساخت مساکنی است که به شهروندان قدرت حضور در فضاهای
اجتماعی را دهد و شهروندان بتوانن د در فضاهای شهری مشارکت و ارتباطات تعامالت داشته باشند .رسالت
نهایی شهر آنچه که در کتاب "شهر در بستر تاریخ" در تمامی دورهها بدان اشاره شده است تأمین مجموعهای
از ساختمانها و ساختمانسازی هایی نیست که تنها یك سرپناه برای شهروندان باشد بلکه رسالت نهایی شهر
در شیوهای از کیفیت معماری در شهر نهفته است که حوزههای عمومی را گسترش دهد و تنها ابعاد کمی
مسکن را در نظر نگیرد .در سیاستگذاری بخش مسکن در خیلی از کشورها نیز تأکید فراوانی بر ابعاد کیفی
مسکن شده است تا از طریق این مساکن پایدار بتوان شهر پایدار را ساخت .مساکن پایدار بهعنوان نخستین
۱۹6

نشريه علمي كاوشهاي جغرافيايي مناطق بياباني .سال نهم ،شماره اول ،بهار و تابستان ۱۴۰۰

مصالح در بنا

استفاده از فرم هاي هندسه اسليمي
نور طبيعي و بهره گيري مشبك گونه از برخورد آن با
فرم هاي هندسه اسليمي و تجلي جنبه معنايي آن
عدم الهام از معماري گذشته در ايده اوليه حجم

معماري مدرن متاخر

شكل و فرم
در بنا

ارزيابي

(منبع :نگارندگان)

توضيحات

رکن شهر پایدار باید رأس برنامهها و سیاستگذاریهای کالن کشوری باشد .تولید انبوه مسکن بدون توجه به
زمینهه ای اجتماعی و فرهنگی کشور در چندسال گذشته موجب گشته تا برخالف تصور عامه ،بسیاری از
گروههای درآمدی پایین جامعه در حاشیه تحوالت اقتصادی و اجتماعی جامعه قرار گیرد زیرا دولتها در امر
مسکن سازی دخالت مستقیم داشته و انبوه فضای رانت و سوداگری زمین و مسکن شهری را فراهم میکند.
در کشور ما طی دورههای مختلف سیاسی رویکردهای مختلفی برای تأمین مسکن در نظر گرفته شده است.
رویکرد کلی دولتها در بعد از انقالب بیشتر بر تولید کمی مسکن سوق داده شد و در همین راستا خود دولت
تحت عنوان کارفرما و مجری در بخش مسکن سازی ورود کرده و مبنای دقیقی در مقوله کیفی مسکن نداشته
است .در دولت های بعد انقالب شیوه های نوینی بر اساس اصل توسعه اقتصادی و اجتماعی در پیش گرفته
شد که رویکرد توانمندسازی از مهمترین آنها میباشد  .تعداد و زیربنای واحدهای مسکونی در برنامه توسعه
سیر صعودی داشته که مهمترین آنها طرح مسکن مهر بود که به هیچ عنوان در بحث کیفی این گونه مساکن
ورود نشده است که ضمن اینکه ساخت مساکن انبوه بدون توجه به زمینههای اجتماعی و فرهنگی مردم موجب
تولید فضایی شد که احساس بیگانگی را در شهروندان ترغیب مینمود و در این راستا فضاهایی احداث شد
که امکان خالقیت و تحرك را از شهروندان سلب مینمود .در این بین پیشنهاد میشود در خصوص نقش دولت
در مقوله مسکن ،نفی دخالت مستقیم در امر ساخت و ساز باشد و با توجه به سیاست های اصل  44قانون
اساسی این مهم به بخش خصوصی واگذار شود تا فارغ از مقوله کمی به کیفیت مساکن شهری توجه بیشتری
شود و دولت تنها محوریت تسهیلگر مسکن و نه سازنده باشد .نتایج در این پژوهش نشان می دهد که نمونه
تببين علل كاهش كيفيت كالبدي سكونت در سياستگذاري تامين مسكن امروز ايران...

های مور دی موفق و مانایی که نام برده شده ،همگی تحت طراحی ،اجرا و نظارت بخش خصوصی بوده است
و دولت هیچگونه دخل و تصرفی در این حوزه نداشته است  .از سویی دیگر با توجه به استخراج شاخص
های این نمونه های موردی موفق و انطباق آن با مسکن های شهری که دولت در آن نقش اساسی داشته است،
مشاهده میشود که مسکن های دولتی ساز هیچگونه از این شاخصهها را در ساخت و ساز نداشته است.

۱۹۷

نهضت هاي مديريتي در سياست گذاري

دولت
خدمتگزار

مردم كارفرما
و دولت
هماهنگ كننده

دولت سنتي
و پرهزينه
TPA
سند چشم انداز
بيست ساله

قانون برنامه پنج
ساله توسعه كشور
سياست هاي كلي
اصل  44قانون
اساسي كشور

نفی دخالت مستقيم
دولت در امر ساخت و
ساز و واگذاري آن به
بخش خصوصي

دولت
كارفرماست
و مردم براي
دولت كار
ميكنند

بنگاه
سازي
و
بنگاه داري
مسكن
سازي و
مسكن
داري

دولت ناظر در مقوله
ساخت مسكن

نمودار شماره  - ۱مدل مفهومي سياستگذاري دولتها در مقوله كيفيت مسكن

(منبع :نگارندگان)
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دولت تسهيلگر مسکن
است نه سازنده

خصوصي سازي
واقعي و اثرات آن در
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Introduction
Housing is one of the most essential human needs and, in a way, one of the basic human
rights.After food and clothing, housing is the third basic need of man, which is very
important for the preservation and survival of individuals and societies
(Sattarzadeh,2009). The ways to provide proper houses are different depending on the
conditions of the housing market, macroeconomic conditions, demographic changes, the
public need for housing, the whole approach of governments and their internal capacity.
In the 20-year vision document and according to the general policies, the provision of
appropriate and adequate houses for the low-income groups, the reduction of unchecked
settlements and the renovation and improvement of urban residences will be carried out.
Also, in the policies governing economic and social development programs, which form
the fourth level of general policies and include five programs in the period of this
research, separate attention is paid to the subject of housing and policies as well as
effective and operational strategies for their realization. The purpose of this study is to
evaluate housing policies and the role of government decisions and interventions in the
quality of housing and the different political changes that have had a significant impact
on all the contextual variables involved in the formation of contemporary Iranian
architecture.
Methodology
The hypothesis of the study is based on the fact that the housing and housing policies in
the country are based on the past concepts of Iranian architecture, and, in terms of quality
and sense of place, they are responsive to residents and select successful housing from
the perspective of experts.
The research method of this research is based on the theory of relationship between
architecture and politics as well as the studied models. In this method, the analyses are
based on three aspects: selecting works from the perspective of experts, critical analysis
of the available works and recognizing commonalities and approaches. In the process of
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selecting works, first, the views of contemporary experts in the field are collected on highquality housing, successful and sustainable housing in terms of intellectual orientation,
types of identity and the crises over time. Scientific solutions and views for future
constructions are also studied by examining some examples of high-quality housing after
the revolution. According to experts, they are among the highest-quality housing
instances with international awards. According to a scale-based questionnaire about three
residential settlements built in District 22, those instances are comparatively examined.
The buildings in District 22 with residential usage are selected for two reasons. First,
housing is one of the most important and influential design features in the shape and
appearance of the city. Second, housing is a field of design that a wide range of architects
experience during their career. In the meantime, the geographical area of District 22 of
Tehran is one of the most important areas with the largest residential area in Tehran.
Politics plays a significant and effective role in how to locate and shape architectural
forms. This research has been done to study the quality of housing architecture in Shahid
Baqeri town, Sahel, and Omid Dejban in that district since 2000. The experiments are
performed with the data obtained from various tools such as questionnaires, diagnostic
interviews and objective observation. Then, the studied examples are analyzed by
theorists, specialists and contemporary architects. They are discussed with references to
the literature on the subject. One of the requirements for selecting the samples is the
existence of data on the criteria of housing quality and environmental improvement.
Conclusion
The results of this study show that the successful and sustainable case studies mentioned
in this paper have all been designed and supervised by the private sector, and the
government has not intervened in this matter. On the other hand, considering the
indicators derived from successful case studies and their adaptation to urban housing in
which the government has played a key role, it can be seen that state-owned housing has
not had any of those features of success in construction.
Key word: Private sector, government, policy-making, quality of housing, housing
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