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نقش ضوابط در تحوالت مسکن تهران
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چکیده

سیر تاریخی مسکن نشان   دهنده تغییرات  گستره  ای در این حوزه است که این سوال را به ذهن می  آورد که چه 

عواملی مسکن را دگرگون کرده  اند. گرچه مطالعات بسیاری برای پاسخ به این پرسش انجام گرفته، اما جای پرداختن 

به نقش ضوابط در این تحوالت خالی  است. این پژوهش با هدف ریشه  یابی چگونگی تغییر مفاهیم مسکن به بررسی 

تحواّلت روی داده در سیر تاریخی و عوامل محرک آن پرداخته و بر این است تا علت تغییر سازمان    فضایی خانه  های 

سنتی و تبدیل آن به سازمان فضایی مسکن امروز تهران را شناسایی کرده، نقش ضوابط در این تحوالت را روشن 

سازد. بنابراین با بهره  گیری از روش تحلیل محتوا به مرور سیر تحّوالت مسکن تهران در دو مقیاس شهری و معماری 

و حوزه  های توده-فضا و همچنین سازمان    فضایی پرداخت و با روش استدالل منطقی علل تحول را واکاوی نمود. 

در یافته  های این پژوهش مسکن الگو-محور و ضابطه-محور به عنوان نماینده تفاوت در مواجهه با مسکن معرفی 

شدند و نشان داده شد که وضع ضوابط نقش کلیدی در تغییرات مسکن داشته  است. نتایج نشان می   دهد از آنجا که 

ضوابط مبنای شکل   گیری مبتنی بر فرهنگ ندارند، تسلط آن ها بر تحول سازمان    فضایی، جهت  دهنده شیوه زندگی 

و فعالیت ها است و از طرف دیگر مبانی نظری معماری را تحت تأثیر قرار می   دهد.
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مسکن از جمله مهم  ترین ارکان سازنده شهرها و نزدیک ترین گونه 
پژوهشگران  نظر  مورد  همواره  که  است  انسان  با  ارتباط  در  معماری 
با  هریک  کرده اند  سعی  پژوهشگران  سال ها  است.  بوده  معماران  و 
رویکردی متفاوت به واکاوی و شناخت این معماری پيچيده بپردازند. 
افزایش جمعيت، مدرنيزاسيون، تأثير حضور فارغ   التحصيالن معماری، 
جنگ  های جهانی و انقالبات ملی و غيره همگی به نوعی در ساخت 
مسکن امروز نقش داشته  و تدریجاً در مقاطع مختلف مسکن را تحت 
تأثير قرار دادند. هدف از انجام این پژوهش ریشه   یابی تحوالت مسکن در 
سده گذشته است تا به این سوال   ها پاسخ دهد که علت تغيير سازمان  
فضایی خانه  های سنتی و تبدیل آن به سازمان فضایی مسکن امروز 
تهران چيست؟ و نقش ضوابط در تحول این مفاهيم در مسکن تهران 
چيست و در کجا رخ می   نماید؟ از آنجایی که معماری در هيچ شرایطی 
خالی از الگو یا ضابطه نيست، این پژوهش بر این است تا با پيدا کردن 
خط سير تاریخی فهم درستی از تناسب تأثير ضابطه و الگو در تحوالت 

روی داده در معماری ایجاد کند. مطالعه ای که پژوهش حاضر آن را 
خط سير از خانه  های الگو محور تا مسکن ضابطه محور معرفی می  کند. 
در اینجا ذکر این نکته حائز اهميت است که هدف از مقایسه انجام 
شده بين دو گونه، الگو  محور و ضوابط  محور،  تعریف و تمجيد از گونه 
خاصی از معماری نيست. هدف آن است که بدانيم ریشه شکل  گيری 
الگوها در هر دوره با چه مکانيزمی تعریف شده و سازمان فضای خانه را 
شکل می  داد و فارق از ارزش گذاری، این افتراق چه تأثيری بر سازمان 
فضایی مسکن گذاشته است. در این راستا، پژوهش حاضر با بهره  گيری 
از روش تحليل محتوا به مرور سير تحّوالت مسکن تهران در دو مقياس 
شهری و معماری در حوزه توده-   فضا و همچنين سازمان  فضایی پرداخته 
است. سيری که چگونگی تبدیل شدن خانه  های حياط   مرکزی سنتی به 
واحدهای مسکونی معاصر را شفاف ساخته و با روش استدالل منطقی 

عوامل و علل این تحوالت را در شش مقطع زمانی واکاوی می  کند.

مقد مه

روش پژوهش
 این پژوهش با رویکردی کيفی به ریشه  یابی چگونگی تغيير مفاهيم 
سازمان  فضایی خانه  های سنتی به سازمان  فضایی مسکن امروز می  پردازد 
و بر این است تا با پيدا کردن خط سير تاریخی تحوالت مسکن فهم 
درستی از تناسب تأثير ضابطه و الگو در تحوالت روی داده در معماری 
ایجاد کند. بنابراین، این پژوهش بر  پایه روش  های اسنادی استوار است و 

به دنبال پيدا کردن پاسخ به این سوال  ها است که:
- علت تغيير سازمان  فضایی خانه  های سنتی و تبدیل آن به سازمان 

فضایی مسکن امروز تهران چيست؟
- نقش ضوابط در تحول این مفاهيم در مسکن تهران چيست و در 

کجا رخ می  نماید؟
پيش فرض این پژوهش این است که پدید آمدن مسکن امروز بيش 
از هرچيز تحت تأثير ضوابط بوده و تغييرات صورت گرفته در مسکن، بر 
پایه وضع ضوابط پدید آمده است. بر این اساس فرضيه تحقيق اینگونه 
ساخته شده است که سازمان فضایی امروز در اثر تغيير در زمينه  های 
فرهنگی و اجتماعی که مبنای زیرساختی آن تأثير گرفته از غلبه ضوابط 
و  پژوهش  پرسش  های  به  پاسخ  برای  است.  گرفته  است شکل  بوده 
آزمون این فرضيه،  و برای به دست آوردن تصویر جامعی از تحوالت 
روی داده بر مسکن، الزم است تا سير تحوالت در هر دو مقياس درون 
)سازمان  فضایی( و بيرون )نظام توده-    فضا( مسکن بررسی شود تا تأثير 
ضوابط چه در بُعد معماری و چه در بُعد شهری بر شاکله مسکن قابل 

شناسایی گردد.
برای این بررسی،  روش تحليل محتوا که از جمله روش های اسنادی 
است که هم در پژوهش  های کمی و هم در پژوهش  های کيفی برای 
بررسی نظام  مند محتوای آشکار پيام های موجود در یک متن )نئوندورف، 
کيفی  داده  های  درونی  معانی  مفهوم سازی  و  تفسير  درک  و   )1395
)کریوندورف، 1398( مورد استفاده قرار می  گيرد، بهره  گيری شده است. 
از آنجایی که روش تحليل  محتوا حجم عظيمی از داده  های بدون ساختار 

جمله  از  همکاران، 1387(،  و  )ضيغمی  می کند  تحليل  و  بررسی  را 
روش  های غيرمداخله گر است )لنگ،1383(که قابليت اتکای باالیی دارد. 
این روش به منظور فشرده کردن تعداد بيشتری از کلمات و واژه  های یک 
متن به گروه  ها و طبقات کوچک  تر انجام می شود )کریوندورف، 1398( 
و فرایندی سازمان  دهنده و یکپارچه  کننده برای داده  های کيفی است 
 )Polit & Beck, که منجر به پيدایش درون مایه  ها و مفاهيم می شود
(2008. فرایند به کارگيری روش تحليل  محتوا در این پژوهش، مبتنی 
بر برچسب  زنی7 محتوای اسنادی کاووش شده و سپس تحليل آن به 
روش استدالل منطقی است )جدول1(. در این فرایند مفاهيم واژه  ها به 
نظم در می  آیند تا مبنای بهتری برای تحليل  های منطقی فراهم شود. در 
راستای حرکت از سوال به جواب در این پژوهش فراوانی نمونه  ها مورد 
اهميت نبوده بلکه نمونه  ها صرفاً به عنوان نماینده ای از مسکن گردآوری 
شده است که نشان  دهنده تحول مفاهيم دوره  های مختلف باشد. در این 
بررسی هدف این است تا مشخص شود تحوالت مسکن از طریق تحول 

در چه مفاهيمی ایجاد شده، تا بتوان فرضيه غلبه ضوابط را آزمود. 

پیشینه علل تحول مسکن 
فکری  مبانی  در  تغيير  با  بایستی  را  مسکن  تحوالت  شروع 
و  مدرن  عصر  شروع  دانست.  قرین  شهرسازان  و  معماران  جامعه 
در  که  کرد  ایجاد  نظری  باورهای  در  تحولی  فناوری  پيشرفت  های 
یافت. مطالعات  بروز و ظهور  نتيجه آن تغييرات اساسی در معماری 
مسکن  که  داده  نشان  جهان  سراسر  در  مسکن  تحّوالت  حوزه  در 
فردگرایی1  غلبه  شد.  اساسی  تحّوالت  دچار  جریان  پنج  نتيجه  در 
 Guedes, 1979; Rybczynski,( )فاضلی،1368(  عقل گرایی2  و 
علی   الحسابی  و   1387؛  مازندرانی،  )حائری    1987(،صنعتی شدن3  
1390؛  4   )نيالندر، 1386(،  عملکردگرایی 1392؛ فاضلی، کرانی،
 Shayesteh حائری    مازندرانی،  1387(     و استانداردسازی5   )نيالندر،   1390؛

.)& Steadman, 2013
موج این تحواّلت در بازه  های زمانی متفاوت به کشورهای مختلف 



33

وارد شد که حاصل این پنج جریان جهانی فارغ از سرزمين،  خط تفکيک 
جنگ  از  پس  نمود.  ترسيم  گذشته  و  امروز  معماری  بين  مشخصی 
جهانی دوم، با افزایش نياز به مجموعه  های آپارتمانی و مسکن انبوه، به 
ویژگی  های کالبدی خانه بيشتر توجّه شد و تدریجاً ویژگی  های غيرمادی 
و فضایی از معماری مسکن فراموش شد )نيالندر،1390(. ورود تفکر 
مدرن به ایران با بازگشت فارغ التحصيالن و ميل به ساخت ظاهری شبيه 
خانه  های اروپایی،  به نشانه تجدد و نوگرایی، باعث شد تا کالبد مسکن 
تحت تأثير قرار بگيرد. این معماران که به واسطه کسب دانش معماری 
از خارج از کشور از دانش بومی الگوهای فضایی که سينه به سينه به 
نسل  های بعدی منتقل شده بود، یا بی  اطالع و یا آن را نوعی عقب  ماندگی 
به  از توجه  فارغ  الگوهای فضایی  تلقّی می  کردند،  از دنيای پيشرفت 
سرزمين برای معماری مسکن عرضه کردند. در این زمان با ورود برق، 
تلفن و تجهيزاتی چون کولر، یخچال و فریزر به مرور عناصری چون 
بادگير، آب انبار و فضاهای نگهداری غذا و آذوقه از سازمان  فضایی خانه 
حذف شدند و توّجه به نور، آب، باد و اقليم را تحت تأثير قرار داد. از طرفی 
پيدایش انواع تلویزیون حلقه خانواده را ابتدا متمرکز گوشه کرد و سپس 
با اشغال یک ضلع اتاق ترکيب  بندی فضایی داخلی را از دایره به نيم دایره 
با محوریت تلویزیون تغيير داد. مجموعه این عوامل سبب شد که مسکن 
در بُعد کالبدی تحت تأثير قرار گيرد و در دوران معاصر، خانه  هایی با 
ترکيب  بندی کاماًل متفاوت خلق شوند که در آن تدابير مسکن سنتی 
مقاطع اوليه کنار گذاشته شود. عالوه بر این موارد، همگامی تغيير بُعد 
خانوار6، افزایش جمعيت شهرها و محدودیت زمين  های شهری، مساحت 
و   )Payami Azad, et.al, 2018) داد  کاهش  شدت  به  را  مسکن 
موجب شد تا در این دوران داشتن مسکن بر کيفيت آن ارجحيت داشته 
و هر نوع پناه گاهی به خانه تعبير شود )حائری   مازندرانی، 1387(. نتيجه 
این موضوع بی توجهی به ابعاد فرهنگی-     اجتماعی در معماری مسکن را 
رقم زد که روز به روز بر ميزان آن افزوده شد. علت این بی  توجهی را 
می  توان در توجه کم تر به ارزش  ها و عدم دسترسی به ارزشی واحد که 
بتواند همچون گذشته نسل به نسل و سينه به سينه منقل شود دانست. 
از طرفی با بی  ارزشی برخی ارزش  ها در متن جامعه امروز ایران، نظام 
از خود بی  خو دشدگی حکم فرما شده است )حجت، 1391( که هرچه 
که ساختمانی تمایز بيشتری با ریشه  های سرزمينی داشته باشد با  اقبال 
بهتری روبه رو است. نمونه این بی توجهی را همچنين در تقليل فضای 
باز خصوصی و کاهش استفاده از کارایی فضای اتاق  می  توان یافت که در 
فرهنگ ساخت  وساز مسکن تا امروز باقی مانده است )قاسم زاده، 1389(. 
این در حالی است که خانه در تاریخ ایران، همواره حاوی مفاهيم معنوی 
و تمثيلی از ارزش  های مقدس بوده است. از طرفی بازشدن تدریجی 
پنجره  ها به خيابان و تأثيرگرفتن معماری مسکن از نمونه  های اروپایی و 
پدیدار شدن تزئينات در نمای ساختمان ها، مسکن را به وسيله  ای برای 
تظاهرات اجتماعی برای افرادی با سطح اقتصادی باالتر تبدیل کرد تا 
هرچه ساختمانی خودنمایی بيشتر داشته باشد، یا از برند خاصی باشد، 
با قيمت باالتری به فروش  رسد. این موضوع در سازمان فضایی مسکن 
نيز نمایان است. واحد مسکونی که در بدو ورود، سالن پذیرایی بزرگی را 
به نمایش بگذارد، هرچند اتاق  های ناقصی را ارائه دهد، با اقبال بيشتری 
مواجه است و می  توان آن را نمونه  ای از تالش مسکن برای تبدیل شدن 
بی  پایان  رقابت  بنابراین  بيان کرد.  اجتماعی  منزلت  به وسيله کسب 
ساختمان ها برای جلوه بيشتر تقاضای منزلت اجتماعی از کالبدی است 

که به هدف دیگری باید ساخته می  شد. از آنجایی که شکل مسکن و 
نظم فضایی آن از محيط فرهنگی که به آن تعلق دارد تأثير می  پذیرد، و 
 Rapoport,( فرهنگ منشأ جهان  بينی و جهان  بينی منشأ ارزش  ها است
Rapoport, 2005 ;1998(. عدم وجود ارزش مشترک تغييرات اساسی 
در بُعد فرهنگی-  اجتماعی نسبت به نمونه  های پيشين در ساختار مسکن 
ایجاد نمود که این تغييرات اساسی را می  توان در کاهش اشکال سنتی 
زندگی اجتماعی و فضاها و توليد و رواج شکل های جایگزین دید که 
منجر به ایجاد ارتباط اجتماعی با ظهور فضایی گسترده و قطبی کردن 

.)Rezvani-Naraghi, 2017)   شهر از لحاظ اجتماعی شد
از  دیگری  نوع  جمعيت،  این  برای  مسکن  تأمين شدن  با  تدریجاً 
اولویت داشتن مسکن بر کيفيت آن حاکم شد و آن تبدیل شدن مسکن 
به کاالی سرمایه  ای بود که این کاال همچون بقيه کاالها تابع قوانين 
عرضه و تقاضا و ساز وکارهای بازار است. در دوران معاصر تعداد زیادی از 
خریداران، مسکن را برای کسب سود اقتصادی و حفظ ارزش پول تهيه 
می  کنند. برای این افراد سازمان  فضایی واحد خریداری شده و تناسب 
آن با سبک زندگی جایگاهی ندارد و تنها مؤلفه مطرح، امکان خرید و 
فروش فوری آن است (Shojai & Mori, 2016(. این موضوع باعث 
شده است که بی  سليقگی در طراحی با تکرار زیاد و وجود خریدار، به 
گونه غالب واحدهای مسکونی معاصر تبدیل شود. در کنار این ابعاد 
اقتصادی، تغيير نظامات سياسی-  اداری و مدیریتی را می  توان نام برد که 
با وضع قوانين و ضوابط جدید ساخت  وساز در حوزه معماری و شهرسازی 
ساختارهای جدیدی را به وجود آوردند و از مهم  ترین عوامل تأثيرگذار در 
 Madanipour, 1998; Shayesteh( تحواّلت مسکن شناخته شده  اند
 & Steadman,2016 ; Payami Azad, et.al, 2018; Shayesteh

.)& Steadman, 2013
ایجاد نظام قطعه  بندی در  از این ضوابط را می  توان در   نمونه  ای 
شهرها، تغيير سطح اشغال و استقرار متفاوت بناها در دوره  های مختلف 
دید )مهاجر ميالنی و عينی  فر، 1396( که نتيجه خود را چند سال 
بعد در ساختمان  ها و شکل شهر نشان می  دهد. از آنجا که عمده  ترین 
تهران  پایتخت  هایی مثل  و  بزرگ  ساختمانی که در سطح شهرهای 
ساخته می شود مسکن است، بنابراین بيشترین تأثير این تحّوالت در 
 Shojai( مسکن نمود می  یابد. گرچه تغيير در ابعاد سياسی-اقتصادی
Mori, 2016 &(. کشور بسيار در شاکله مسکن تأثيرگذار است اما 
است.  شده  پژوهش  مسکن  تحوالت  در  مؤثر  عامل  عنوان  به  کم تر 
 Madanipour, 1998;( پژوهش  هایی هم که به این موضوع پرداخته  اند
Shayesteh, 2013(، وضع ضوابط و تأثير آن بر حجم و نحوه قرارگيری 
ساختمان مسکونی در زمين که مربوط به حوزه شهری است را مطالعه 
کردند و عنایت کم تری به درون مسکن داشته  اند. بنابراین پژوهش حاضر 
به هدف پرکردن این خالء پژوهشی، به ریشه  یابی و واکاوی نقش ضوابط 
در تحوالت روی داده در مسکن تهران طی سده گذشته خواهد پرداخت 

تا تأثير ضوابط در این تحوالت را مشخص سازد.

مبانی نظری پژوهش
1- مقاطع تحول مسکن تهران

در ميان جریان  های جهانی، شکل سکونت از عوامل گوناگونی متأثر 
شده و این دگرگونی در ابعاد مختلف )کالبدی، فرهنگی-  اجتماعی و 

نقش ضوابط در تحوالت مسکن تهران
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سياسی-    اقتصادی( خود را بروز داده است. در اروپا روند تغيير سازمان  
فضایی خانه با اتّکا به تغيير تدریجی روابط اجتماعی با سرعت کم تری 
نسبت به ایران صورت گرفت. در ایران این تغييرات به علّت مناسبات 
اجتماعی و سياسی روند سریع تری به خود گرفت و در یک حرکت 
مشترک، نظام شهرسازی و معماری را متحّول ساخت. به صورت خاص 
در بُعد سياسی-   اقصادی، تغيير در نظامات شهری که به طور عمده در اثر 
عبور خيابان  های ارتباطی در شهر و سپس قوانين و مقررات انتظام شهری 
مستقيماً   ،)Rezvani-Naraghi, 2017) گرفت  صورت  معماری  و 
تحواّلتی را در طراحی سازمان  فضایی و نظام توده-فضای مسکن تهران 
به عنوان اولين پایگاه تغييرات بنيادین در معماری کشور، ایجاد کرد. 
عالوه بر پژوهش حاضر، پژوهش  های متعدد دیگری )حائری  مازندرانی، 
 Chatterton et.al, 2004; Madanipour,1375    ،بنيادی 1387؛ 
 1999; Madanipour, 1998; Shayesteh & Steadman, 2013;
وضع   )Mirmoghtadaee, 2009;  Payami Azad et.al, 2018;
به شمار  تهران  نقطه عطفی در تحوالت مسکن  به عنوان  را  ضوابط 
آورده  اند. در این راستا و برای شناسایی نقش ضوابط در این تحوالت 
از روش تحليل  محتوا که مبتنی بر مطالعه اسنادی جامع بر تحوالت 
مسکن است و چکيده  ای از آن در ادامه ارائه می  شود، بهره  گيری شد. 
واژگانی که در متن زیر آنها خط کشيده شده، در قالب جدولی برای 
ایجاد فهم مقایسه  ای بهتر به روش استدالل منطقی تحليل می  شود. 
ضوابط هر مقطع با دو خط مشخص شده است. این تحّوالت به زعم 
این پژوهش در شش مقطع با تغييرات اساسی در مسکن قابل شناسایی 
است. این مقاطع در خط سير زمانی طوری نسبت به یکدیگر تنظيم 
شده   اند تا مبادی تحول را به نمایش گذارد. توجه به این نکته حائز 
اهميت است که حضور گونه  های معرفی شده در هر مقطع به معنی 
تنها گونه موجود در آن دوره نيست بلکه اشاره به خط سير تحوالت 
و مبادی آن دارد. همچنين وجود این گونه  ها تا به وجود آمدن عامل 
ناقض، منقطع نخواهد شد. بنابراین گونه  های معرفی شده ممکن است در 
مقاطع دیگر هم یافت شوند. در ادامه به اتفاقاتی که در این شش مقطع 
به تحّول در سازمان فضایی مسکن تهران منجر شد، اشاره و مسکن از 

منظر توده-   فضا و سازمان فضایی در هر مقطع معرفی می  شود:

1-1. مقطع اول
از آنجا که معماری با تأخير چندین ساله نمود تحوالت  اقتصادی- 
سياسی و یا فرهنگی-   اجتماعی را در خود نشان می  دهد، برای معرفی 
مبادی تغييرات، باید به کمی قبلتر رجوع کرد. زمانی که خانه اکثر 
مردم به شکل خانه  های درونگرای دارای حياط مرکزی و واجد سایر 
اجزای معماری مسکونی ایران )در تهران به شکل مسکن سّنتی اقليم 
و  دارای خصایص  دوران  این  نمونه  های مسکن  بود.  و خشک8(  گرم 
اعتقادی  اقليمی، فرهنگی،  اثر شرایط  بر  ویژگی هایی است که کاماًل 
و مصالح ساختمانی بومی شکل گرفته  اند. معماران سّنتی با مهارت و 
تجربه بسيار زیادی که حاصل انباشت تجارب معماران نسل  های گذشته 
بود، عناصر تشکيل  دهنده مسکن را با تلفيق مفاهيم زندگی مردمان 
آن زمان در هر شکل و قواره  ای از زمين آرایش داده و به خلق فضای 
مسکونی می پرداختند. در تمامی نمونه  های این نوع از مسکن که عموماً 
تا قبل از سال1300 ه. ش شکل  گرفته است، عناصر و اجزایی وجود دارد 
که معماران در چارچوب الگوی واحدی، خاّلقيت خود را در به کارگيری 

آن عناصر نشان می  دادند )جانی  پور، 1378(. در این دوران معماری نسل 
به نسل و سينه به سينه منتقل می  شد و علی رغم  نبود قوانين مدون و 
سراسری، مشابهت  های ساختی و مفهومی  در نوع ادراک فضایی در این 
خانه  ها قابل تشخيص است )حائری مازندرانی، 1387(. سازمان فضایی 
مسکن این مقطع عبارت است از تعدادی اتاق که به دور حياطی که 
تأمين  کننده نور فضاها است، گرد آمده  اند. معموالً اتاق  های این نوع از 
مسکن دارای عملکردهای متفاوتی در طول روز و شب بوده و قابليت 
تلفيق با یکدیگر و ساخت فضای بزرگ تر را دارند. حوزه  های عملکردی 
در این نوع از سازمان فضایی کاماًل مشخص و تفکيک شده است. از منظر 
شهری و نظام شهرسازی نيز در مقطع اول تحّول، تغييرات به آرامی 
صورت می  گرفت به نوعی که معماری زمان تطبيق یافتن با تغييرات 

شهر مثل ساخت برج و بارو برای تهران را داشت.

1-2. مقطع دوم
شروع تحوالت مقطع دوم در مسکن تهران ریشه  در توسعه دوران 
قاجار دارد. همان زمان که ناصرالدین شاه برآن شد تا شهر را به دليل 
افزایش جمعيت، گسترش روزافزون و کم بودن زمين در محدوده شهر 
توسعه دهد )سمسار و سرایيان، 1392(. با ایجاد ارتباط زیاد شاهان 
گسترش  فرنگيان و  با  مظفرالدین شاه  و  ناصرالدین شاه  نظير  قاجار 
مراودات اقشار باالی جامعه با خارجيان تدریجاً گونه  ای از سازمان دهی 
فضا و عناصر از معماری غرب وارد معماری مسکن ایران گردید. در این 
دوران بسياری از درباریان، اعيان و متنفذین، به تقليد از نمادهای مسکن 
کالسيک غرب و ترکيب آن با عناصر نمادین معماری ایرانی، کاخ  هایی 
تزئيناتی غربی ساخته و زمينه  با عناصر و اشکال  باغ  ها  را در درون 
را جهت دگرگونی تدریجی مسکن مقطع قبلی فراهم کرده، تدریجاً 
چهره جدیدی برای تهران ساختند. از این رو معماری مسکن در اواخر 
دوران قاجار یعنی از سال1300 ه.ش.، آثار تحول و تغيير را به تدریج 
در خود بروز داد تا جایی که گونه  های مسکن در شروع حکومت پهلوی 
)حدود سال های 1304 تا1310 ه.ش(، کاماًل بر شاکلۀ ظاهری مسکن 
سنتی تطابق نداشت )جانی  پور، 1378(. گرچه گونه کوشکی قبل از 
این نيز در معماری ایران یافت می  شد اما تلفيق عناصر واردتی از قبيل 
پلکان مرکزی و ستون  های کالسيک غربی خط تمایز مشخصی با گونه 
کوشکی ایرانی که پيش از این ساخته می  شد ترسيم نمود. استفاده از 
مفاهيم معماری سّنتی با عاریت گرفتن و تلفيق عناصر نمادین و تزئينات 
تا  در حال ساخت  گونه های مسکن  به طور عمده،  اروپایی، کماکان 
سال  های اول حکومت پهلوی را شکل می  دادند. در خالل این دوران 
دربار سلطنتی و درباریان تعيين  کننده بالمنازع ذوق معماری بودند. به 
همين دليل تغييرات معماری در شهر تهران ُکند و سطحی بود )معرفت، 
1375(. از منظر ترکيب  بندی فضای باز و بسته، حياط  های مرکزی به 
باغی در اطراف بنا تبدیل شد و فضاهای خانه رو به بيرون باز شدند. در 
نمونه  های این گونه از مسکن، پلکان در ميانه پالن قرار گرفت و فضاها از 

طریق راهروهایی در اطراف آن به یکدیگر متصل می  شدند. 

1-3. مقطع سوم
بازشدن پنجره  ها به کوچه و خيابان، شروع کننده گونه   جدیدی9  از 
تحوّل در مسکن تهران شد. در حدود سال  های1310 تا 1330 ه.ش، 
همگام با خيابان  کشی  های شطرنجی، وضع قانون نقشه خيابان و تصویب 
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قانون تعریض معابر، گونه  آپارتمانی مدرن برای اولين بار در حاشيه 
خيابان  ها و در تقاطع چهارراه  ها شکل گرفت. این گونه آپارتمان   ها در 
طبقه همکف کاربری تجاری )مغازه به سبک اروپایی( و در طبقات باال 
کاربری مسکونی داشتند.  این نوع از مسکن مانند گذشته به خيابان پشت 
نکرده و حتی دارای پنجره بود. هرچند این پنجره  ها، تنها در طبقات اول 
و دوم قرار دارند و در همکف به ندرت پنجره  ای یافت می  شود و یا در 
ارتفاع باالتری ایجاد شده است، ليکن هنوز نمای اصلی رو به حياط 
است. در عين حال، این مسکن دارای دری جدا از درب حياط است که 
مستقيماً به سرسرای خانه راه دارد و ساکنان بدون نياز به تردد از حياط، 
به داخل فضای خانه راه می  یافتند )شافعی و دیگران، 1384(. اولين 
نوع از این مسکن در حاشيه خيابان الله  زار شروع به شکل گرفتن کرد 
و بعدها به دیگر نقاط شهر نيز تسری یافت. این مقطع در حالی شکل 
گرفت که تداوم ساخت   وساز به شيوه سنتی قطع و حصار قدیم شهر 
تخریب شد و شهرداری برای نخستين    بار به گردآوری و تدوین ضوابط 
و مقررات پراکنده در یک مجلد روی آورد )وطن  خواه و اقوامی،1393(. 
بنابراین، این تغييرات در نظامات شهری منجر به شکل  گيری قوانين و 
مقرراتی برای ساخت  وساز و انتظام رشد شهر گردید. ادامه این روند 
در معماری مسکن تهران، برگرفته از سبک اروپایی بود که از زمان به 
کارگيری مهندسان خارجی برای ساخت     وساز در تهران و بازگشت موج 
اول مهندسان معمار ایرانی تحصيل کرده در اروپا پدیدار شد. از طرفی 
پيوستن اولين گروه فارغ التحصيالن دانشکده هنرهای زیبا که با اصول 
معماری مدرن، معماری را آموخته بودند و الزام شهرداری برای اخذ 
پروانه جهت ساخت مسکن با امضای نقشه  ها توسط معماران مجاز)یعنی 
همين فارغ التحصيالن( مزید بر علت شد. از این زمان گونه  هایی از 
مسکن به وجود آمد که در آن قرابت  های بيشتری با جنبش مدرن و 
مدرسه باهاوس نمایان است. در این زمان است که در کارهای افرادی 
مانند وارطان و گورکيان به تدریج آپارتمان  شکل می  گيرد.10 این افراد 
سعی در تکامل معماری ایرانی با پيوند آن با معماری اروپایی داشتند 
)معرفت،1375(. مطالعات در این زمينه نشان داد که علّت اصلی این 
تحّول، تحّول در درک غالب سازندگان )معماران( از موضوع پيشرفت 
است. آنها تنها راه پيشرفت معماری ایران را پيروی از معماری مدرن 
جهانی و کنارگذاشتن معماری سنّتی می  دانستند. لذا در این دوره تنها 
سرمشق سازمان فضایی مسکن، نمونه  های مسکن مدرنيستی بود که 
سازندگان با این کار سعی در جایگزینی ترکيب  بندی اروپایی »نو« به 
به وضوح  زمان  این  در  داشتند.  ترکيب  بندی سّنتی »کهنه«11  جای 
سّنت، و هر آنچه به نوعی نمودار سّنت بود، پيش آمدگی و عقب افتاده 
تفسير  شد. در نتيجه این تفکّر، گونه  های جدید مسکن تهران این دوره، 
تا حد زیادی برونگرا بودند. تدوین ضوابط پيش     آمدگی در معابر توسط 
شهرداری نيز موید استفاده از عناصری چون بالکن و برونگراشدن مسکن 
در این زمان است. در این گونه مسکن  بسياری از فضاهای عملکردی 
مسکن سنّتی دیگر وجود ندارد. بنابراین می  توان آغاز تحّول بنيادین 

معماری مسکن تهران را این مقطع دانست )جانی پور، 1378(. 
از منظر سازمان فضایی فضاها تک       عملکرده شده، عناصری چون 
بالکن و تراس، و در برخی از نمونه  ها، فضایی به نام هال به سازمان 
فضایی اضافه گردید. نوآوری در حجم نيز با استفاده از مصالح متفاوت 
و طراحی نمادین اجزای بنا عرصه  ی ساخت  وساز مسکونی را تغيير داد 

برق رسانی،  آبرسانی،  شيوه  های جدید  ورود  )شافعی    و دیگران،1384(. 
تأمين زیرساخت  ها، تأسيسات و تجهيزات شهری، و تغيير شيوه تردد 
از پياده به سواره بدون توجّه به نظام فضایی شهر و سازمان  فضای خانه 
صورت گرفت و چگونگی حضور و ترکيب جزء فضاها در خانه را نيز تحت 
تأثير قرار داد )حائری   مازندرانی، 1387(. در این دوره دولت تعيين  کننده 
صرف سبک معماری و شهرسازی بود و اغلب پروژه  ها نيز توسط دولت 

انجام می  شد. 

1- 4. مقطع چهارم
افزایش چشمگير جمعيت در  به واسطه  تحولی دیگر در مسکن 
مالکان  و  روستایيان  از  بسياری  مهاجرت  با  به مسکن  نياز  و  شهرها 
زمين به تهران در پی اصالحات ارضی، به بدنه شهری تهران وارد شد 
)آوری،1371(. طی دهه  های30 و40 ه.ش دولت اقدام به خانه سازی  های 
گستره برای عموم مردم و کارمندان و کارگران دولتی و فروش خانه  ها 
بانک ساختمانی  تصویب الیحه  ای در  با  درازمدت 15ساله،  اقساط  با 
نمود )جوادی، 1375(. این تحّوالت با عدم کفایت روند توليد مسکن 
مطرح  شدن  باعث  آن،  حواشی  و  تهران  در  خرد  ساخت   و  سازهای  و 
احداث خانه  های ارزان قيمت دولتی برای اولين بار شد12 و طی چند 
سال سبک نوینی از سکونت را با مقررات احداث خانه  های هم  شکل با 
الگوی شمالی-جنوبی برای اولين بار در کوی نارمک در سال1332 ه.ش 
به وجود آورد )وطن خواه و اقوامی، 1393(. کوی  های چهارصد دستگاه، 
این  از جمله  آبان  نازی  آباد، شهرآرا، تهران ویال، کن و سيزده  نارمک، 
کوی  ها بودند که در آن ها خصوصّياتی مانند احداث کوی مسکونی در 
قالب یک پروژه مشخّص، به  کارگيری اصول شهرسازی جدید در طّراحی 
ساختار کوی، گونه  های ساختمانی تازه به صورت واحدهای مسکونی 
تک  خانواری و آپارتمان  های کوتاه  مرتبه و  اتّکا به روش  های نوین ساخت 
قابل مشاهده بود )کياکجوری،1350(. عامل اصلی شکل  گيری این گونه 
را می  توان کمبود شدید مسکن و گرانی زمين و خانه دانست که در پی 
سلسله  ای از تحّوالت وسيع اجتماعی، سياسی و اقتصادی پدید آمد و 
در نهایت برای کنترل این تراکم آغازگر بلندمرتبه  سازی در دهه 50 
ه.ش. تهران شد )جوادی، 1375(. پژوهش  ها نشان می  دهد که هم زمان 
با ساخت کوی  های مسکونی طی کم تر از 20 سال، درون خانه نيز به 

شيوه  های بنيادی و همه جانبه تغيير کرد. 
با بررسی پالن واحد  های تيپ در کوی چهارصد دستگاه، به نظر 
می رسد گونه شمالی-   جنوبی آنقدر معماری مسکن را تحت تأثير قرار 
داده بود که مسکن بدون حفظ ویژگی  های سّنتی و مدرن به مجموعه 
فضاهای بسته  ای تبدیل شد که تعدادی اتاق را به دور یک هال مرکزی 
در 40% شمالی و تعدادی فضای خدماتی را در20% جنوبی زمين مستقر 
اتاق ها در %40  از  ادامه به استقرار مجموعه  ای  می  کرد. این گونه در 
شمالی زمين تبدیل شد که تا تصویب طرح جامع در 1347 ادامه یافت 
(Madanipour, 1998(.13  نقش حياط نيز از مرکز اجتماعی-کالبدی 
 .)Payami Azad, et.al,    2018) به فضای باز خصوصی تقليل پيدا کرد
در همين زمان قانون تملک آپارتمان نيز تدوین گردید که حکایت از 
تصویب طرح جامع،  با  دارد.  از مسکن  نوع  این  از  استفاده  گسترش 
در اقدامی وسيع، زمين  های داخل و اطراف شهر، به سرعت به شکل 
مستطيلی قطعه بندی شد (Madanipour, 1998( و ساخت در60 % 
شمالی زمين و تراکم بندی جدید محالت در دستور کار قرار گرفت. 

نقش ضوابط در تحوالت مسکن تهران
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تصویب اولين طرح جامع شهر تهران و در پی آن وضع شدن ضوابط و 
مقررات ساخت   وساز در مصوبات شهری و الزامات نظام مهندسی، گونه 
جدیدی از مسکن را پدید آورد که در عين برخورداری از نظمی شکلی در 
بستر شهری، از ترکيب  بندی فضایی متفاوتی نسبت به گونه  های مسکن 
در مقاطع پيشين برخوردار بود و به سرعت در قسمت  های مختلف 
شهر گسترش یافت )مهاجرميالنی و عينی   فر، 1396(. از ویژگی  های این 
دوره، اعمال ساخت 120% تراکم در 60% شمال زمين بود که اغلب به 
ساخت مسکن در دو و نيم طبقه منجر می  شد. بدین ترتيب تعداد زیادی 
خانه در زمين  های زیر 200 متر و عرض شش یا هشت متر ساخته شد 
که هنوز بسياری از آنها موجود است. در این گونه بنا، ارتباط نسبی بين 
فضای داخلی و حياط وجود دارد )آقالطيفی و حجت، 1397(. همچنين 
شمالی-جنوبی ساختن مسکن، مسير و چگونگی گذار از شهر به خانه را 
دگرگون، و امکان ورود مستقيم از معبر سواره به درون خانه را امکان  پذیر 
کرد. برای ورود به خانه دیگر فضایی در نظر گرفته نشد و درب خانه به 
دری فلزی تبدیل شد که مراجع با مشاهده آن، پی به وجود خانه می برد. 
در بسياری از نمونه  ها، توالی و سلسله مراتبی بين شهر و خانه وجود ندارد 
و گذار فضایی ناگهانی و بی  واسطه، در ورودی خانه را با شلوغ  ترین مراکز 

عبوری و غيرمسکونی همجوار می  سازند )حائری مازندرانی،1387(.

1- 5. مقطع پنجم
ظهور پُست مدرنيسم از دیگر مقاطع تاریخی است که طراحی مسکن 
تهران را هدف قرار داد. تأثير تفّکرات این جنبش را در دو مقطع در 
ایران می  توان پيگيری کرد. اولی در دهه 50 ه.ش. مصادف با دهه هفتاد 
ميالدی، یعنی زمانی که به تعبير چارلز جنکس مرگ معماری مدرن 
اعالم و دوره پُست مدرن شروع شد. در این زمان بسياری از مهندسان 
معمار در ایران که از وضعيت نابسامان معماری راضی نبوده و نگاهی 
به گذشته و سنّت  های معماری خودی داشتند، سعی در به کارگيری 
مفاهيم و عناصر معماری سّنتی در معماری مسکن کردند. در این زمان 
قانون نظام معماری و ساختمانی جهت حفظ اصول ملی و سنتی در 
معماری توسط شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تصویب شد 
)وطن خواه و اقوامی، 1393(. در این دوران تجربياتی دیده می  شود که 
تا حد زیادی متأثّر از سبک بروتاليسم ولی درآميخته با حال   وهوای ایرانی 
است. اما در اواخر دهه 50 ه.ش. و اوایل دهه 60 ه.ش، وضعيت دشوار و 
سردرگمی در برابر معماری گذشته به چشم می  خورد که معماران ضمن 
عالقه به پيروی از گذشته، در آفرینش راه  حل   های مناسب آن روز ناتوان 
بودند )افشار نادری، 1375(. همان طور که بيان شد، این توّجه به تاریخ 
و مفاهيم معماری گذشته در برخی نمونه  ها صرفاً به صورت شکلی دیده 
شد که می  توان آن را متأثر از تصویب ضوابط و مقررات الزام تکميل نمای 
شهری برای گرفتن پایان کار دانست )مالک، 1370(؛ و در برخی دیگر 

ترکيب  بندی پالن را نيز متأثّر ساخت. 
برهه دوم گونه برگرفته از تفّکرات پُست مدرن، با صورتی جدید خود 
را نمایان ساخت. عده ای از مهندسان معمار در پی شعارهای بازگشت به 
هویت در معماری، هویت نوکالسيک اروپایی و تزئينات آن را سرلوحه 
کارهای خویش قرار دادند )جانی  پور، 1378(. این موضوع باعث شد که 
ساخت مسکن تهران با تحوّلی اساسی روبه رو شود و تدریجاً چهره  ای 
کاماًل متفاوت با هویت ایرانی به خود بگيرد. و از آنجا که ایرانی بودن 
و حمل سنّت  های آن به واسطه طبقه تحصيل کرده در فرنگ، نوعی 

عقب افتادگی از دنيای پيشرفت تعبير شده بود، در ناخودآگاه جمعی 
عموم،  هویت نوکالسيک اروپایی نشانه منزلت اجتماعی و به روز بودن 
تلقّی شد. این موضوع سبب گردید تا گونه  های متأثّر از پُست مدرنيسم 
که از مسکن طی این سال ها شکل  گرفته بود، در متن جامعه قوام یافته 
و تبدیل به بافت عمده تهران امروز گردد. پژوهشگران تغييرات تهران در 
طی سال  های دهه60 و80 ميالدی را عمدتاًً ناشی از ورود و استفاده از 
تصویر غرب تعبير کرده  اند (Madanipour, 1998( و از آنجا که امکان 
تخطی از ضوابط با پرداخت عوارض در دستور کار شهرداری قرار داشت 
)مالک، 1370(، نمونه  هایی ساخته شد که نه تنها حداقل  های کيفی 
مسکن را رعایت نمی  کردند بلکه از نظر ظاهری نيز شباهتی با معماری 

این مرز وبوم نداشتند.

1-6. مقطع ششم
مقررات  و  ضوابط  که  گرفت  حالی شکل  در  تحّول  مقطع ششم 
متعددی مثل مقررات ملی ساختمانی ایران در دهه 70 ه.ش شروع 
به وضع شدن کرد و با تدوین طرح ساماندهی تهران و شروع مخالفت با 
ادامه روند فروش تراکم و حذف امکان دریافت عوارض تخطی از ضوابط 
با رأی شورای عالی معماری و شهرسازی و هيئت دولت، ضوابط ضمانت 
اجرای بيشتری پيدا کردند. در این زمان همچنين برخی از قوانين و 
ضوابط قبلی مورد بازبينی قرار گرفت؛ قانون تفکيک اراضی با تعيين 
تناسبات الزم بين عرض و طول قطعات که به قانون قبلی الحاق گردید 
و حذف تدریجی ضابطه مربوط به پخ 45 درجه  ای که در پيش  آمدگی 
ساختمان  ها وجود داشت، از جمله این ضوابط است )وطن  خواه و اقوامی، 
1393(. گر چه این اقدامات به منظور اصالح شرایط اتفاق افتاد، اما 
از آنجایی که بيشتر شهر قطعه  بندی و ساخته شده بود، تأثير بسزایی 
در عمده بافت مسکونی نداشت. با تدوین مبحث 4 مقررات ملی در 
سال 1388، برای اولين بار توجه ضوابط و انتظام  دهنده  ها به داخل 
ساختمان معطوف شد. بررسی این الزامات در هر سه ویرایش نشان داد 
که ضوابط این الزامات بيشتر به بيان حداقل  ها و حداکثر ها پرداخته   اند 
)مهاجرميالنی،1397(، و در پی وضع شدن ضوابط و مقررات ساخت  وساز 
استاندارسازی معماری، مسکنی شکل  انتظام  دهنده به شکل شهر و 
 Madanipour, 1998;( گرفت که ساختاری مبتنی بر ضوابط داشت
Shayesteh, 2013؛ مهاجرميالنی، 1397(.  از جمله تغييرات اساسی 
دیگر در مسکن این دوران، تغيير تراکم در نظام توده گذاری شمالی-

باقی  و  زمين  بنا در60% شمالی  یعنی ساخت  جنوبی مقطع چهارم 
گذاشتن40% دیگر برای فضای باز و امکان دو متر پيش  آمدگی بود که 
این بار با تراکمی به مراتب بيشتر مطرح شد. از طرف دیگر با اضافه 
شدن مقررات ملی به عنوان ضوابطی که ناظر بر تمام ساختمان ها بوده 
و رعایت آن برای همه ساختمان  ها الزامی است )دفتر تدوین و ترویج 
مقررات ملّی ساختمان، 1384(،  استفاده از عناصری چون پاسيو برای 
نورگيری ساختمان  های شمالی با عرض کم الزامی گردید. بنابراین از 
این مقطع زمانی به بعد، دیده شد که مهندسان معمار از آزادی کم تری 
در خاّلقيت و نوآوری برخوردارند. همچنين با توجه به این موضوع که 
ضوابط نه مبتنی بر سبک زندگی یا الگوهای سرزمينی و نه مبتنی بر 
معماری مدرن شکل گرفتند، آپارتمان  هایی به وجود آمدند که از الگوی 
خاصی تبعيت نمی  کردند و عامل شکل  دهنده به مسکن این دوران را 
مصوبات شهری و الزامات نظام مهندسی که در مباحث مقررات ملی درج 
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 Shayesteh, شده است، تشکيل دادند )مهاجرميالنی و عينی فر، 1396؛
2013(. بنابراین به نظر می  رسد مسکن امروز که در مقطع ششم قرار 
دارد، در اثر تغيير در زمينه  های مختلف که مبنای زیرساختی آن تأثير 
گرفته از غلبه ضوابط بود شکل گرفت و به سمتی رفت که به جای 
بر معماری داشته  بيشتری  احاطه  الگوها، ضوابط  مفاهيم مستتر در 
باشند )برای اطالعات بيشتر درباره سازمان  فضایی مسکن معاصر ر.ک. 

مهاجرميالنی و عينی  فر، 1398(.

روش  به  اسنادی  مطالعه  از  حاصل  داده  های  2-   تحلیل 
تحلیل  محتوا

نتيجه  این  به  اسنادی  کاووش  بخش  در  پژوهش  این  مطالعات 
رسيد که تفّکر جایگزینی الگوهای اروپایی برای نوشدن و خارج شدن از 
کهنگی سّنتی، شروع کننده تحوالتی عظيم در معماری مسکن شد که 
با وضع  شدن ضوابط توسط فارغ التحصيالن اعزامی به خارج و مدارس 
نو ظهور معماری در ایران که به سبک اروپایی و با بنيان  های فکری 
مدرن اداره می  شد، در مرحله بعدی ضربه نهایی را به شاکله مسکن وارد 
کرد. دگرگونی که نه تنها در شکل مسکن بلکه در ساختار ترکيب  بندی 
فضاها نيز اتفاق افتاد و سازمان   یابی فضا در معماری واحدهای مسکونی 
معاصر، مفهوم و مصداقی متفاوت از سکونت را ایجاد کرد که به عدم 
الگوشدن غرب و جایگزینی  حضور خاّلقيت در طرح فضا ختم شد. 

سبک زندگی شکل گرفته در خانه  هایی به سبک غربی، به روند تغيير 
جنس فضا از فضاهای چندعملکردی به تک عملکردی و حذف فضا 
منجر شد و مناسبات فضایی و فرمی مسکن را نيز دگرگون کرد. حاصل 
این اتّفاقات که به شکل  گيری شش مقطع تحّول برای مسکن تهران 
باورها و  از مقطع اول به ششم، جهش در  انجاميد، در طيف رسيدن 
سبک زندگی ایجاد کرد. به نظر می    رسد این تحوالت به سمتی حرکت 
به  دیکته شده  الیه  های سطحی  مبنای  بر  را  زندگی  که شکل  کرده 
واسطه مناسبات زندگی شهری تدوین کرده است. مناسبات زندگی 
شهری تغيير در زمينه  های فرهنگی-   اجتماعی که مبنای زیرساختی آن 
تأثير گرفته از غلبه ضوابط بوده را به مسکن تزریق کرده که حاصل آن 
برخورد سطحی   تر، عددی  تر و کمی  تر با تمامی مفاهيم مسکن است. در 
جمع بندی موارد بيان شده، تصویر )1( مقایسه تحليلی از مقاطع تحّول 
از مفاهيم به دست آمده از  با بهره  گيری  گونه  های مسکن در تهران 
روش تحليل  محتوا در مطالعه اسنادی این پژوهش را به تصویر کشيده 
است. در این ماتریس، اجزای فضا مثل حياط، عناصر و مصالح، ورودی، 
نورگيری و نما در مقاطع مختلف از تغيير، مقایسه و انطباق داده شد تا 
بتوان بيانی ملموس تر از تغييرات داشت. از طرفی ترکيب  بندی پالن با در 
نظر داشتن سازمان فضایی و نظام توده-  فضا در کنار عناصری که در هر 
مقطع به معماری ورود کرده  اند برای مقایسه تطبيقی مشخص گردید. 
در این تحليل همچنين مبادی شکل  گيری هر گونه با برچسب  گذاری 

تصویر 1- مقایسه تحلیلی مقاطع تحوّل گونه  های مسکن در تهران،  مستخرج از تحلیل محتوای مطالعات اسنادی.

مبادی  نمونه سازمان فضایی فضا-نظام توده مبانی فکری 
 سختاری

 

متاثر از اقلیم، فرهنگ، مفاهیم  1مقطع 
اعتقادی،مصالح بومی، بر اساس 

های ساختی و مفهومی مشابهت
  ساخته شده است.

 متشکل از تعداد اتاق با عملکردهای مختلف
روز و شب و قابلیت تلفیث با یکدیگر به دور 

های عملکردی حیاطی مرکزی گرد امدند. حوزه
  مشخص و تفکیک شده.

ساختار 
مبتنی بر 
الگوهای 
 سرزمینی

 

متاثر از عناصر تزییناتی و سازمان  2مقطع 
فضای کالسیک غربی به واسطه 
سفر شاهان و مراودات اقشار 

 باالیی جامعه با خارجیان
 

ترکیبی از مسکن کالسیک اروپا و معماری 
ایران با پلکان مرکزی و اتاق های که در اطراف 
آن جانمایی شده است. شکل گرفتن فضای باز 

  در اطراف ساختمان.

ساختار 
مبتنی بر 
الگوهای 
 اقتباسی

متاثر از بازگشت فارغ التحصیالن  3مقطع 
معماری در اروپا و تفکرات جنبش 

درک غالب  مدرن و تحول در
  سازندگان از پیشرفت

مسکن به صورت کامل برونگرا شده و پنجره 
خانه ها رو به خیابان باز شد. فضاها تک 
عملکردی شده و عناصری چون بالکن و تراس 

  به سازمان فضای مسکن اضافه شد.

ساختار 
مبتنی بر 
الگوهای 
 اقتباسی

های شهری متاثر از اولین طرح 4مقطع 
جامع تهران(،ا فزایش )طرح شهر 

چشمگیر نیاز به تأمین مسکن 
  برای مهاجران

تغییر در نظام توده گذاری و پیدایش عنصری 
به نام هال در مرکز سازمان فضایی که تمامی 

ای از فضاها و آن باز شده. مسکن مجموعه
  فضاهای بسته.

نظام 
ساختاری 

بر  مبتنی
 ضوابط

 

متاثر از تفکرات جهانی پست  5مقطع 
مدرن معماران ایرانی سعی در به 
کارگیری مفاهیم و عناصر معماری 

  سنتی در معماری مسکن کردند.

 مبلمان و  گرایانه که از تزیینهای بومیشیوه 
 سرایت ابنیه فرم به سرعت با و آغاز خانه درون

بندی شکلی و برخی در عرصه صرفاً برخی. کرد
خصوصی و عمومی پالن و توجه به موضوع 

 اشراف و غیره.
 

نظام 
ساختاری 
مبتنی بر 

 ضوابط

-متاثر از ضوابط و مقررات ساخت 6مقطع 

وسازی که برای انتظام دادن به 
شکل شهر و استاندارد سازی 

  معماری وضع شده بود.

برای تغییر در نظام توده گذاری و وضع ضوابط 
بندی نورگیری، پارکینگ و غیره. ترکیب

اختالطی از عرصه های عمومی و خصوصی 
  ایجاد کرد.

نظام 
ساختاری 
مبتنی بر 

 ضوابط
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نقش ضوابط در تحوالت مسکن تهران
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در مطالعه اسنادی استخراج شد که چارچوب شکل  گيری این گونه  ها و 
نقش فضا را برای فراهم آورن درک بهتر از این سير مشخص می  کند. 

3. تحلیل یافته  ها با  واکاوی دامنه معنایی خانه  های الگو-
محور و مسکن ضابطه-محور

در ميان شش مقطع تحليل شده، دو گونه مواجهه با مسکن قابل 
شناسایی است. گونه اول که مشابهت  های ساختی و مفهومی در نوع 
 )1391( حجت  زعم  به  و  است  مشاهده  قابل  آن ها  فضایی  ادراک 
الگوهای  ترکيب  و  تعریف  نقطه نظر  از  نيز  آشکاری  تنوع  و  تمایز 
فضایی و تمایز حالت  های فضایی در آن ها عيان است را این پژوهش 
به عنوان گونه الگو-    محور معرفی می  کند. طبق مطالعات این پژوهش 
مسکن الگو-   محور در ایران به دو نوع مبتنی بر الگوهای سرزمينی و 
بن     مایه  در  آنچه  ولی  است  تفکيک  قابل  اقتباسی  بر   الگوهای  مبتنی 

آنها یکسان است وجود شباهت در بهره  گيری از عصاره تجارب چند 
صد ساله در زمينه شکل، موقعيت، جهت، اندازه، روابط، اجزا و مصالح 
است که محصول قدرت خالقه و مهارت انسان  های فرزانه و برگزیده 
بوده که در عين یکسانی و همخوانی دارای گونه گونی و تنوع است. 
گونه دیگر مسکن شناسایی شده، در قطعات تفکيکی و در چند طبقه 
ساخته شده که سازمان  فضایی آن  برمبنای پذیرش اتومبيل و بر اساس 
خيابان  کشی  های حاصل از برنامه  های توسعه شهری شکل گرفته است. 
این خانه  های ضابطه-   محور چندین خانوار یا مالکيت را در خود جای 
داده  است و در ادبيات رایج با نام آپارتمان  های مسکونی شناخته می  شود. 
به طور معمول هر یک از این خانوارها در این نوع از سکونت در یک 
واحد مسکونی زندگی می  کنند که می  تواند یک طبقه از این آپارتمان 
یا بخشی از یک طبقه باشد. آنچه در مطالعات توصيفی و تحليلی بخش 
قبلی این پژوهش مستتر است دامنه معنایی خانه  های الگو-  محور و 
مسکن ضابطه-  محور است. برای تبيين دامنه معنای این دو، استخراج 
از  بهتری  درک  ایجاد  و  مسکن  در  روی داده  تحوالت  پایه  و  ریشه 

       

 
 

 
 

 حیاط حیاط مرکزی حیاط پیرامونی حیاط پیرامونی حیاط تفکیکی حیاط تفکیکی حیاط تفکیکی
تا جای ممکن غیر بومی و 

 الکچری
بکارگیری نمادین 
عناصر و مصالح 
 معماری سنّتی

ها و اتّکا به روش
 مصالح نوین ساخت

مصالح غیربومی و 
طراحی نمادین اجزای 

 بنا

عناصر و اشکال 
تزئیناتی غربی / 

 مصالح بومی

مصالح ساختمانی 
 بومی

عناصر و 
 مصالح

با مصوبات شهری و الزامات 
 نظام مهندسی

برگرفته از هویت  
 نوکالسیک اروپایی

کننده دولت تعیین
-سبک معماری با خانه

 سازی گسترده

کننده دولت تعیین
سبک معماری و 

 شهرسازی

به تقلید از نمادهای 
مسکن کالسیک 

 غرب

انباشت تجارب 
های معماران نسل
 گذشته

چگونگی 
گیری شکل

 ایده اولیه
نه مبتنی بر زندگی یا سنت 
 و نه مبتنی بر معماری مدرن

متأثّر از تفکرات 
 مدرنپست

کارگیری اصول به
شهرسازی جدید و 

 طرح جامع

هایی با جنبش قرابت
 مدرن و مدرسه باهوس

الگوی اروپایی در 
ترکیب با عناصر 

 ایرانی نمادین

تلفیق مفاهیم 
 زندگی با معماری

 
 بر مبنای

 چارچوب الگوی سرزمینی الگوی غربی الگوی غربی ضوابط شهری ضوابط معماری استاندارد سازی
تک عملکردی / 
 عملکردهای جدید

تک عملکردی / 
 حذف هال

حذف برخی عملکردها  تک عملکردی
 تک عملکردی /

مابین چند 
عملکردی و تک 

 عملکردی

  عملکردی چند
 نقش فضا

سلسله از فضاهای چیده 
 شده در کنار هم

تفکیک حوزه 
 عمومی و خصوصی

اتاق به دور هال 
مرکزی و فضای 
 خدماتی در حیاط

ها به دور  فضای اتاق
 مرکزی دارای پلکان

اتاق ها به دور 
 پلکان مرکزی

اتاق که به دور 
 حیاط

 ترکیب بندی

و  حیاط، از خیابان ، حیاط و پاسیواز خیابان
 حیاط خلوت

 نور از حیاط مرکزی از حیاط پیرامونی از خیابان و حیاط خیابان و حیاطاز 

ن با واسطه رو به خیابا
حیاط)شمالی(، رو به حیاط و 

 خیابان )جنوبی(

ن با واسطه رو به خیابا
حیاط، رو به حیاط و 

 خیابان 

ن با واسطه رو به خیابا
حیاط، رو به حیاط و 

 خیابان

 رو به حیاط و خیابان حیاطرو به 
 پیرامونی

 نما مرکزی رو به حیاط

ورودی ساختمان و سپس 
 واحد مسکونی

ورودی ساختمان و 
 سپس واحد مسکونی

ورودی مستقیم به 
 خانه از معبر

ورودی به خانه مجزا از 
 ورودی حیاط

ورود به حیاط و 
 سپس خانه

از طریق هشتی به 
حیاط و سپس به 

 خانه

 
 ورودی

آزاد، الندری، پالن 
 آشپزخانه کثیف و تمیز

انباری در واحد، 
هشتی ورودی، 
 آشپزخانه اوپن

هال، بالکن و تراس، 
سرویس بهداشتی و 

 حمام

 عناصر جدید - پلکان بالکن و تراس، هال

توقف فروش تراکم، حذف 
امکان تخطی از ضوابط با 
پرداخت عوارض، وضع 

مقررات ملی ساختمانی و  
بنا، ساخت توجه به داخل 

 2شمالی و امکان  %60در
آمدگی، حذف پخ متر پیش
 و غیره 045

ضوابطی جهت حفظ 
اصول ملی و سنتی، 

تصویب ضوابط و 
مقررات الزام تکمیل 
نمای شهری، امکان 
تخطی از ضوابط با 
پرداخت عوارض و 

 غیره

 تصویب طرح جامع، 
بندی جدید تراکم

الگوی محالت، 
جنوبی، ضابطه -شمالی

و  % 40 ساخت در
شمالی   %60سپس 

 زمین و غیره.

وساز قطع تداوم ساخت
به شیوه سنتی، قانون 
نقشه خیابان، قانون 
تعریض معابر، تدوین 

 آمدگی.ضوابط پیش

- -  

 
 

 ضوابط

تصویر 2- جدول تشریحی از مقاطع تحول مسکن.
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خصوصيات و ویژگی  های هر دوره، ماتریسی ارائه می  شود که در آن 
مقاطع تحّول مسکن از منظر مبانی فکری، سازمان فضایی، جانمایی 
توده-فضا و ساختار با هم انطباق یافته  اند. اطالعات گردآوری شده در 
این ماتریس نشان می  دهد که سازمان فضایی مسکن در سه مقطع اول 
ساختاری مبتنی بر الگو داشته است. این الگوها در مقطع اوليه الگوهای 
سرزمينی بودند. در مقاطع دوم و سوم این الگوها، به الگوهای اقتباسی از 
معماری کالسيک غربی و مدرن تغيير یافتند. اما همچنان ساختار آن ها 
بر مبنای الگو شکل گرفته است. گرچه در مقطع سوم شروع تأثير ضوابط 
بر ساختار مسکن را مشاهده می  کنيم اما از آنجا که این تأثير بيشتر در 
مقياس شهری صورت گرفته است و عمده بافت مسکونی را درگير نکرده 
و همچنان از تأثير الگوها کم رنگ  تر است، همچنان می  توان آن را در 
قالب مسکن الگو-محور معرفی کرد. توجه به این نکته حائز اهميت است 
که ماهيت مسکن مقطع دوم و سوم، ماهيت مقاطع گذار به مرحله بعدی 
بودند، بنابراین هر جا در این پژوهش از خانه  های الگو-  محور یاد شده، 
منظور مقطع اول است. مقاطع چهارم و پنجم و ششم نيز ساختاری 
مبتنی بر ضوابط دارند با این تفاوت که ضمانت اجرای ضوابط در هر 
مقطع براساس ساختارهای مدیریتی و سياسی متفاوت است اما در یک 

نگاه کلی ضوابط نظمی ساختاری در آن ها ایجاد کرده  اند. 
تحليل دیگری که می  توان از این یافته  ها داشت مبتنی بر یکی از 
و  الگو-محور  مسکن  فضایی  سازمان  شکل  گيری  اساسی  تفاوت  های 
ضابطه-  محور، یعنی تفاوت در تعدد خوانش و گونه  است. در معماری 
خانه  های الگو-  محور، مشابهت  های ساختی که با عنوان الگو یادشده 
است، بسيار دیر تغيير و ماندگارند. بنابراین تفاوت  های قابل مالحظه  ای 
در مسکن ضابطه- آنکه  نمی  خورد. حال  به چشم  آن  نمونه  های  در 

محور، تعدد در گونه  های مسکن وجود دارد که محصول نظم ساختاری 
است که ضوابط در آن ها ایجاد کرده  اند. بررسی سازمان  فضایی نشان 
می  دهد که خانه  های ضابطه- محور با ساده کردن الگوهای مکان-رفتار به 
الگوهای کالبدی فعاليت، فارغ از چگونگی انجام فعاليت، الگوهای رفتاری 
و فرهنگی را از ساختار زبان و الگوی خانه حذف کرده و از هویت خانه 
ایرانی و کيفيت تجربه  های متنوّع می   کاهد )باقری و حجت و دشتی، 
1394(. بنابراین آنچه به عنوان گونه  های سازمان  فضایی مسکن ضابطه-

محور شناخته می  شود با آنچه الگو ناميده می  شود، علی رغم شباهت  های 
سطحی تفاوت   های بنيادینی دارد. همان طور که در مرور ادبيات این 
موضوع دیده شد، نظم ساختاری سازمان فضایی گونه  های مسکن در 
هر مقطعی با ریشه  های متفاوتی شکل می  گيرد و ضوابط تنها ریشه 
شکل  دهنده به نظم ساختاری سازمان فضایی نيستند. گاهی ریشه  های 
شکلی بين گونه  های متفاوت دیده می  شود که به طور عمده به صورت 
اقتباس شکلی و فرمی از معماری مشخصی شکل گرفته شده است. اما 
توجّه به این نکته ضروری است که آنچه از الگو به عنوان مشابهت  های 
ساختی و مفهومی موجود در معماری مسکن مقاطع اوليه یاد می  شود 
با نظام  های ساختاری که بر اساس ضوابط ساخته شده است، بسيار 
متفاوت است. همان موضوعی که مجتهدزاده )1365، 48( از آن به 
عنوان فقدان طرح و مهندسی صحيح در جمع کثيری از آپارتمان  های 
معاصر تهران یاد کرده و معتقد است، اجزای واحدهای مسکونی بدون 
مطالعه و بی  آنکه جواب گوی نيازهای ساکنين آن باشند به مالحظه طمع 
سازندگان )استفاده حداکثر از حداقل فضاها(، در کنار یکدیگر نهاده 
شده  اند و به زعم پژوهش حاضر، امکان به وجودآمدن چنين معماری را 
ضوابطی فراهم کردند که به تبيين حداقل  ها و حداکثرها محدود شده  اند.

نتیجه

بررسی تحّوالت روی داده در  سازمان فضایی مسکن نشان داد که 
بی توجهی به فضا، شهر و بناها که عمدتاًً به واسطه سرعت باالی تغيير 
و شتاب زدگی شهر نشينی اتفاق افتاده، زمينه  های حضور ضوابط برای 
مدیریت این شتاب زدگی در ساخت   وساز را فراهم کرد. افزایش حجم 
ساخت  وساز مسکن برای تأمين سرپناه جمعيتی که به شهرها مهاجرت 
کرده بودند، با طرح ضوابط و مقررات انتظام شهری در قالب طرح  های 
جامع و تفصيلی و ضوابط ساخت   وساز باعث گسترش احداث خانه  های 
هم شکل با الگوی شمالی-  جنوبی و حضور سازمان  فضایی شد که بر 
مبنای ضوابط شکل گرفته بود. مطالعه تحول مسکن تهران نشان داد که 
طراحی مسکن به سمتی حرکت کرده است که بيش از این که مبتنی 
بر الگو باشد، مبتنی بر ضوابطی شکل گرفت که با یک از خود بيگانگی 
مشترک، نه مبتنی بر سبک زندگی یا الگوهای سرزمينی بود و نه مبتنی 
بر اصول معماری مدرن شکل گرفته است. اما مشکل آنجا خود را بروز 
می  دهد که به دليل وجود نقص  هایی که در مبنای شکل  گيری اسناد 
طراحی شهری و معماری ایران وجود دارد، تسلط ضوابط در شکل  دهی 
به مسکن اثراتی را بر بدنه معماری به جای گذاشته که سازمان فضایی 
مسکن را به کلی دگرگون کرده است. دگرگونی ایجاد شده در گونه 
مسکن ساخته شده از اینجا ریشه می  گيرد که سياست گذاری که به 
طریق اعمال ضوابط و آیين   نامه  ها صورت گرفت، دفعتاً و باالدستی بود و 
از طریق ساخت نمونه  ای از نظم ساختاری مد نظر برای سازمان فضایی 

مسکن، الگویی از سازمان  فضایی ارائه داده که مبنای زیرساختی آن 
تأثير گرفته از محدودیت بوده است. محدودیتی که در ضوابط با تعریف 
صرف حداقل  ها و حداکثرها  شکل گرفت. حال آنکه تغييرات اجتماعی 
مبنای ساخت مسکن در مقطع اول به صورت تدریجی و درونی در 
جامعه شکل گرفته بود که بعضاً بر اثر شرایط حاکم تغيير می  کرد. این 
موضوع نشان داد که در گذشته، معماران ضمن رعایت مفاهيم پایه، در 
خلق معماری جدید، مصادیق تازه  ای از سازمان  یابی فضا را ارائه نموده اند. 
معمار چگونگی پاسخگو بودن به نيازهای جامعه را فرا می  گرفت و عالوه 
بر این از توان تعریف مجدد الگوها )مشابهت  های ساختی( برخوردار 
بود. از این رو است که با توّجه به محدود بودن مفاهيم پایه و الگوهای 
فضایی قابل آموزش، بی  شمار فضا شکل گرفتند. اتّفاقی که در طراحی 
بر مبنای ضوابط با تک عملکرده کردن فضاها، عناصری چون هال را به 
سازمان  فضایی مسکن اضافه نمود و عالوه بر یکنواختی ماللت  باری که 
در سازمان فضایی مسکن مبتنی بر ضابطه پدید آورد، نظام توده-   فضای 
مسکن را با مشکالت عدیده حاصل از عرض کم و عمق زیاد مواجه 
ساخت. این موضوع که از طریق مطالعه سازمان  فضایی قابل ادراک شد، 
در الیه  های زیرین فرهنگ و شيوه سکونت ساکنان است که کالبد یافته 
و از یک طرف جهت  دهنده به شيوه زندگی و فعاليت های مردم و از طرف 

دیگر مبانی نظری معماری آن جامعه را تحت تأثير قرار می  دهد.
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Housing-related issues have always been a challeng-
ing topic in architectural research. Studying the history 
of Tehran’s housing architecture reflects a wide range of 
changes in the past century in the internal arrangement, 
mass-space, and the envelope of residential buildings. 
These transformations raise many questions such as the 
question of what factors are engaged in changing resi-
dential buildings. Even though many studies have tried 
to answer this question, the role of regulation in housing 
transformation seems less concerned. The objective of 
this paper is to investigate the principal factors respon-
sible for housing transformation with an emphasis on 
the role of regulation in the process of change to fill this 
nitch in housing studies. In other words, this study tries 
to explain how the central courtyard houses transformed 
into row-type apartment buildings and what sort of con-
cepts have changed in this process in the living environ-
ments. The hypothesis of this research is that regulations 
are mostly responsible for principle changes both in 
mass-space and internal arrangement of residential build-
ings. To test this hypothesis, first, the factors influenced 
housing transformation were identified based on histori-
cal study and then using content analysis method, some 
keywords representing the change have derived from the 
historical study. Putting these keywords in order of time 
shows a sequence of change which indicate regulation’s 
influence not only in mass-space but also in defining the 
internal arrangement of residential buildings. Findings 
of the historical study showed that residential buildings 
changed based on three aspects; physical aspects, socio-
cultural aspects, and administrative aspects. Studying the 
administrative aspects, bureaucratic shifting found as one 
of the most impacting determinants in housing design. 
The bureaucratic shifting resulted in a change in authori-
ties which revealed it’s impact by new legislation both 
for architecture and the urbanscape. Studies showed that 
in the first place, the origin of these legislations is under 
question but what hit residential architecture the most is 
the extent to which these legislations regarded. Investiga-
tion of this paper showed that in time of some authorities, 

regulations were neglected as much as one could pay for 
any illegal construction. Therefore, residential buildings 
got impacted not only because of mal-establishment of 
regulation but also because of its mal-implementation. 
Based on content analysis of the historical studies of this 
research, two terms of “Pattern-based” and “Regulation-
base” residence have introduced as representative of dif-
ferent approaches toward housing design. Pattern-based 
residences described as houses shaped by following a 
framework called patterns which either used in historical 
houses in Iran or imported. A regulation-based residence 
identified as houses or apartments shaped by following 
the municipality regulations. The conclusion of this sur-
vey is that amongst technological and ideological changes 
as a result of the modern movement in the past century, 
regulation’s role in changing residential building’s archi-
tecture is very significant and life-changing. The domi-
nance of regulation in housing design not only limited the 
answer to the question of design but also eliminated the 
role of the architect and his/her creativity in the design 
process.

Keywords
Pattern-Based Residential, Regulation-Base Residential, 
Housing Transformation, Internal arrangement, Regula-
tion.
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