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سی شی در زمینهانجام برر سئلههای علمی و پژوه ساختمانی برنامههای مختلف مرتبط با م های بلند ریزی، طراحی و احداث 

ی ضروری ها در فضاهای شهری به دنبال داشته باشد امری این مجموعهمطالعهرویه و بیشد بیرباتوجه به تبعاتی که ممکن است 

ها از دوران باستان تا عصر حاضر داشته باشیم، رسد. اگر تأملی در تاریخچه و سیر تحول و تکامل این ساختمانو منطقی به نظر می

شاخص و زمینه صر  شان در محیطارتباط میان این عنا ستقرار ضوعاتی که مورد توجه جامعههای ا شهری با مو سان قرار های  شنا

ساختماننمایی خواهند کرد. مقالهایداری اجتماعی رخگیرد و از جمله پمی های بلند در ی حاضر با هدف بازشناسی نقش و جایگاه 

برپایی، تأمین و تقویت پایداری اجتماعی ضممممن بازتعریف این ممهوم و معرفی همت معیار در این زمینه و مرور مختصمممری بر 

ساختمان ستهلب آنهای بلند در قاتاریخچه و تعاریف مختلمی که  ساختمانبندی میها معرفی و د ها در گردند به تبیین جایگاه این 

ی آثار حضممور بناهای بلند در محیط پیرامون و نیز معرفی رویکردهای نسممبت با ممهوم پایداری اجتماعی پرداخته و ضمممن مقایسممه

شهری ها در ارتقا کیمیت و هویتها در تقویت مماهیم پایداری اجتماعی به تبیین نقش و جایگاه آنمورد توجه آن ضاهای  دهی به ف

بندی ها از دیگر سو مبادرت و نتیجه را در دو مقیاس دستهوران و ساکنان آنی حس رضایتمندی در بهرهاز یکسو و تولید و توسعه

ساس یافته ست. بر ا شانهنموده ا شهری و  ای به ارتقایهای این پژوهش در مقیاس کالن این بناها با ایمای نقش ن ضاهای  کیمیت ف

های ی پیرامون خود یاری رسانده و در نهایت بر بسیاری از ویژگیپذیر شدن محدودهها و خواناتر شدن و آدرسبخشی به آنهویت

توانند با تکیه بر معیارها و دسمممتاوردهای رویکردهایی هویت شمممهری تأثیرگذار خواهند بود. در مقیاس میانی و خرد این بناها می

به ایجاد مشمممارکت حداک ری بین خود و پیرامونشمممان و ون انعطافهمچ ماعی  عامالت اجت هام از طبیعت و افزایش ت پذیری، ال

 برداران بپردازند.ی حس رضایتمندی در بهرهتأثیرگذاری م بت در راستای تولید و توسعه

 ت اجتماعی.بلند، پایداری اجتماعی، جایگاه، فضاهای شهری، تعامال ساختمان کلمات کلیدی:

 

 

 

 استادیار گروه معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(1

 

 های بلند در نسبت با پایداری اجتماعیبازشناسی جایگاه ساختمان

 *1فریبرز کریمی

 22/06/1397 تاریخ پذیرش مقاله :

 

 15/03/1397 مقاله : دریافتتاریخ 

 

 چکیده
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 مقدمه

قرن بیست و یکم، قرن بلند مرتبه سازی در آسیا 

آسیا واقع شده از بناهای بلند جهان در  %74است. 

ی گذشته این روند از غرب به اند. در طی دو دهه

های علمی و انجام بررسی آسیا انتقال یافته است.

ی های مختلف مرتبط با مسئلهپژوهشی در زمینه

های بلند ریزی، طراحی و احداث ساختمانبرنامه

رویه و شد بیرباتوجه به تبعاتی که ممکن است 

ها در فضاهای شهری به عهی این مجمومطالعهبی

دنبال داشته باشد امری ضروری و منطقی به نظر 

ی مقاالت موجود (. مطالعه3، 1394رسد)کریمی،می

-های بلند و زیستممگاهدر نشریات انجمن ساختمان

به عنوان یکی از معتبرترین نهادهای  1های شهری

های کننده و تعیین کننده در ضوابط ساختمانمطالعه

کید بر ضرورت پرداختن هر چه بیشتر به بلند تأ

ریزی، طراحی و شناخت و مداخله در روند برنامه

اگر تأملی در نماید. اجرای این بناها را گوشزد می

ها از تاریخچه و سیر تحول و تکامل این ساختمان

دوران باستان تا عصر حاضر داشته باشیم، ارتباط 

رشان در های استقرامیان این عناصر شاخص و زمینه

های شهری با موضوعاتی که مورد توجه محیط

گیرد و از جمله پایداری شناسان قرار میجامعه

 نمایی خواهند.اجتماعی رخ

در قرن بیستم میالدی، مسائلی از قبیل افزایش 

جمعیت، نیاز به اسکان بیشتر مردم در شهرها، 

ضرورت استماده بیشتر از زمین در مراکز پر تراکم 

ورت بازسازی و نوسازی در مناطق شهرها، ضر

شهری، تقاضای مردم برای سکونت و یا کار در 

های ناشی از مراکز شهرها و ضرورت کاهش هزینه

گسترش افقی شهرها جز عواملی بوده است که 

                                                           
1 Council of Tall Building and Urban Habitat 

ساخت بناهای بلند را به عنوان یک ضرورت در 

شهرهای بزرگ جهان مطرح نموده است )گالبچی، 

داز نگاه  (.9، 1380 توان مزایای احداث می  2وو

گونه برشمرد: شهرهای های بلند را اینساختمان

تر و کاهش حمل و نقل، کاربرد بهینه زمین با فشرده

توجه به تمرکز جمعیت )کاهش توسعه حومه شهری 

های زیربنائی شهری(، مسافت و کاهش حجم شبکه

درون شهری کمتر )اتالف وقت کمتر(، توان بالقوه 

یجاد ساختمان با کاربری مختلف، سرعت و امکان ا

وری بیشتر باد در ارتماع )توان بالقوه بیشتر برای بهره

از انرژی باد(، طبقات کم عرض و کشیده و در ارتماع 

)پتانسیل نورگیری طبیعی فضا(، فضا در آسمان 

)امکان خلق فضاهای دنج و آرام به دور از شلوغی 

 (.wood,2007شهر، چشم انداز شهری( )

ی امروزی، به شروع ساخت بناهای بلند با شیوه

گردد و این اتماق زمانی به اواخر قرن نوزدهم برمی

پیوندد که در قرن نوزدهم، معماری با وقوع می

های فنی ساختمان، فرصت بروز و شکمتگی پیشرفت

آهنگ نوآوری یافت. در حقیقت فن ساختمان پیش

پیشرفت  معماری بوده و در این قرن عوامل اساسی

توان در فن ساختمان مشاهده کرد و نه را اغلب می

در معماری این قرن بیش از هر چیز تقلید از 

های معماری قرون گذشته رواج داشت. به سبک

های سازه جهت بناهای بلند، مرور زمان سیستم

های تر شده، به طوری که ساختمانکارآمدتر و متنوع

ی بناهای ر سازهبا بتن مسلح نیز موقعیت خود را د

ها ای در این ساختمانبلند ت بیت نموده و سیستم لوله

ها در تجلی یافت. بعد از مدتی احداث این ساختمان

سراسر جهان گسترش یافت و به مرور زمان بر تعداد 

ها افزوده شد. حتی کشورهای در حال توسعه نیز آن

2 Wood Antony 
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ای، بلکه بیشتر به نه به خاطر نیاز کارکردی و توسعه

جهت ایجاد ابهت و اقتدار برای دولت، به استقبال 

های بلند رفتند، در این میان از ایجاد ساختمان

های بلند نیز پیشرفت تکنولوژی ساخت ساختمان

ها با اصالت دادن نمود به طوریکه در این ساختمان

به آخرین دستاوردهای علم و فن و تکنولوژی 

ت نوین بناهایی را به وجود آوردند که از تحوال

ساختمانی برخوردار بوده و در حقیقت معماری 

: 1394صنعتی پیشرفته را مطرح نمودند)کریمی،

-در این مقاله ضمن بازتعریف ممهوم ساختمان (.32

های های بلند از یکسو و معرفی رویکردها وشاخص

مهم پایداری اجتماعی به تحلیل و توصیف ارتباط 

ها و معرفی ههای بلند با این مؤلممیان ساختمان

در پاسخگویی به  هاچگونگی نقش این ساختمان

 معیارهای پایداری اجتماعی پرداخته خواهد شد.

 ساختمان بلند

های بلند تعاریف بسیار اگر چه برای ساختمان

متنوعی وجود دارد. در این مقوله و به منظور معرفی 

مختصر، در ادامه چند نمونه از معیارها و تعاریف 

 گونه بناها آورده شده است.این

ای شناسی و مسائل اجتماعی فاصلهاز دیدگاه جامعه

های کودکان و نوجوانان در که نظارت بر فعالیت

پذیر ها به راحتی امکانفضاهای باز و صداکردن آن

کند و این است ارتماع ساختمان بلند را تعیین می

متر و حد ارتماع جهت  50الی  30مقدار حدود 

متر  32های مسکونی لندمرتبه بودن ساختمانب

(. از نظر هندسی ساختمانی 1375باشد)طالبی، می

نسبت ارتماع به قطر آن “شود که بلند محسوب می

(. 1375)امبروز و دیمتری، “ باشد 14/3حداقل برابر 

ساختمان بلند مرتبه، ساختمانی که ارتماع باالترین 

متر از تراز  23از برداری آن بیش کف طبقه قابل بهره

آمیز های مخاطرهمتوسط زمین باشد. برای ساختمان

توان به تشخیص مرجع قانونی این ارتماع را می

صدور پروانه و کنترل ساختمان، کمتر از این مقدار 

مقررات ملی ساختمان،  3در نظر گرفت)مبحث 

های بلند بناهایی هستند که (. ساختمان9، 1395

تقرارشان دارای تأثیرگذاری ی اسنسبت به زمینه

خاصی باشند تا حدی که به عنوان یک بنای شاخص 

 شهری مطرح گردند و مورد توجه و یک نشانه

بلندی یک ساختمان تنها  (.31، 1394)کریمی، 

ای وابسته به ارتماع آن نیست، بلکه در ربط با زمینه

است که در آن وجود دارد بنابراین با در نظر گرفتن 

های طبقه در شهری با سازه 14ک ساختمان این که ی

کنگ ممکن است که به بلند م ل شیکاگو و یا هنگ

نشود اما در عنوان یک ساختمان بلند در نظر گرفته 

یک شهر ایالتی اروپائی یا یک ناحیه برون شهری، 

این ساختمان ممکن است که مشخصاً بلندتر از یک 

باید بدان ای است که معیار متوسط شهری باشد نکته

 Council on tall buildingsتوجه داشت. )

and urban habitat 2013.) 

 
 تعریف بنای بلند براساس زمینه. مأخذ:: 1شکل شماره 

(Council on tall buildings and urban habitat 2013) 

از سوی دیگر بلند بودن ساختمان تنها وابسته به 

)اندازه( آن نیز میزان ارتماع آن بنا ندارد بلکه نسبت 

ها کند. در اینجا تعداد بیشماری از ساختمانصدق می

ای وجود دارند که منحصراً بلند نیستند اما تا اندازه

کننده نمای یک بلند و باریک هستند که تداعی

توان به باشند بالعکس نیز میساختمان بلند می

هایی اشاره نمود که به دلیل بزرگ بودن ساختمان
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ها و حجیم بودنشان )نسبت نامناسب آن سطح قاعده

شود که در زمره ارتماع به ابعاد پالن( سبب می

 Council on tall)های بلند قرار نگیرند ساختمان

buildings and urban habitat 2013.) 

 
 : تعریف بنای بلند براساس تناسبات. مأخذ:2شکل شماره 

(Council on tall buildings and urban habitat 2013) 
های بلند و براساس تعریف انجمن ساختمان

از فضای  %50های شهری اگر بیش از زیستممگاه

برداری و حضور زیربنای برجی مورد استماده و بهره

ی افراد با هر نوع کاربری قرار گیرد در دسته

گیرد در غیر اینصورت در های بلند قرار میساختمان

بانی قرار های دیدهمخابراتی و برجهای گروه دکل

ه  3خواهند داشت و در حقیقت تک عملکرد

 (.29، 1394کریمی، ) شونمحسوب می

 پایداری اجتماعی

پردازان علوم های نظریهمرور نظریات و دیدگاه

مختلف در راستای توجه به اهمیت پایداری 

ی اجتماعی و رویکردهای مرتبط با آن در مقاله

 ش مورد توجه قرار گرفته است.حاضر در این بخ

توان این گونه بیان نمود؛ اجتماعی را میپایداری

ها توزیع عادالنه بین تداوم تمدنی که در آن انسان

اغنیا و فقرا را شاهد بوده، بهبود کیمیت زندگی 

های اجتماعی، شیوه حاصل آن است. کاهش تنش

سازماندهی سازگار با شرایط اجتماعی، برابری برای 

های نژادی، قومی و مذهبی، حقوق انسانی، روهگ

های زیست محیطی، ترویج نقش و آگاهی آموزشی

خانواده و اجتماعات، حقوق سیاسی و مشارکت و 

                                                           
3 single function 

های اجتماعی، از محورهای اصلی این ترویج ارزش

نسب و سوزنچی، بعد از توسعه پایدار هستند )عالی

 ابعاد عمدتا با اجتماعی پایداری (. ممهوم52: 1392

 زندگی»چون  مماهیمی با و است همگام کیمی

 قرار ارزیابی مورد« احساس رفاه»و « انسانی

 و اجتماعی به معنای حمظ پایداری گیرد.می

 دهیشکل یعنی اجتماعی، سرمایه بهبودبخشی

 دارای متقابل، منافع با و یکپارچه همگن جوامعی

ای جامعه های مردمی،گروه میان تعامل و ارتباط

 و انعطاف قابلیت صبوری، ترحم، دارای احساس

 اخالقی نیز با سرمایه گاه که وفاداری و عشق تابع

 برابر حقوق اجتماعی به شود. سرمایهمی همراه

 حمظ و همچنین هافرهنگ و و مذاهب هاانسان

انسانی  جوامع در را شرایطی چنین که هاییارزش

 :Goodland, 2003شود )اطالق می پرورانند،می

(. از نگاه سلماسی و کریمی فرد اصول راهبردی 1-6

پایداری اجتماعی شامل عدالت، شمول و تعامل 

ساالری و پذیری، مردماجتماعی، امنیت، انعطاف

بستگی و ارتباط جامعه، و کیمیت اختیاری، هم

زندگی که خود شامل؛ ایجاد امنیت، اعتماد به نمس، 

مکانات تحصیالت، رفاه حس تعلق، دارا بودن ا

هایی برای بهداشتی، درآمد و در نهایت فرصت

 باشند.های شخصی و اجتماعی افراد، میپیشرفت

ی پایدار شهری در بعد اجتماعی، در روابط توسعه

شود، نیازمند انسجام اجتماعی، میان افراد تجسم می

یکپارچگی، مشارکت، اعتماد و همکاری ساکنان 

بهبود فضاهای اجتماعی و ایجاد است، تقویت و 

های وفاق و همبستگی بین ساکنان با پایگاه

اجتماعی و برخوردرای از خدمات و  -اقتصادی

   ای در راستای تحققتسهیالت و امکانات محله
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ی زندگی و یا الگویی از زندگی مبتنی نوع شیوه یک

بر اجتماع محور تحقق بخشد )فنی و البوغبیش، 

ی اری اجتماعی دربرگیرنده(. پاید45، 1396

معیارهای پویایی جمعیت، آموزش، کیمیت اشتغال و 

درآمد، کیمیت خدمات و مسکن، سالمت، امنیت 

اجتماعی، کیمیت دسترسی به اطالعات، ساختارهای 

ملی، و مشارکت اجتماعی است، و هر کدام -نهادی

هایی است که در از این معیارها شامل خصیصه

 ,Hartmutشوند)اده میتحلیل اجتماعی استم

 زندگی عنوانتحت  اجتماعی پایداری .(9 ,1999

 شده تعریف طبیعت با هماهنگ و بارور و سالم

 با همگام جامعه، حیات و تعریف، بقا این در است.

اقتصادی  هاینظام با مرتبط کیمیت محیطی و حمظ

 از رضایت سطح باالترین به دستیابی جهت در

(. تجزیه و GTZ, 2004, 2زندگی است )

دهد که پایداری نشان می« کوالنتونیو»های تحلیل

اجتماعی ترکیبی از اصول سنتی اجتماعی، از قبیل: 

نیازهای اولیه و اساسی )مسکن و بهداشت(، اشتغال، 

آموزش، برابری و عدالت اجتماعی و مماهیم 

گیری هستند، مانند: جدیدی که کمتر نیز قابل اندازه

ان، خوشبختی، رفاه و کیمیت هویت، حس مک

 تعریف در (.Colantonio, 2008) زندگی است

 چهار به محققان از گروهی اجتماعی، پایداری

 عدالت اند:کرده کننده اشارهتعیین و اصلی عنصر

امنیت.  و مشارکت اجتماعی، همبستگی اجتماعی،

 و برابر هایفرصت چون هاییمعنا، مؤلمه این در

همراه  زندگی ها،انسان تمامی برای پیشرفت با توأم

 تمامی برای برابر هایفرصت همکاری، و تعاون با

 همراه به های اجتماعینقش ایمای جهت در افراد

انسانی  هایسکونتگاه ایمنی و معاش امرار امنیت

 پایداری سنجش مبنای طبیعی، مخاطرات برابر در

(. گاتس DFID, 2002:2اند)گرفته قرار اجتماعی

و لی در تبیین پایداری اجتماعی با توجه به نیازهای 

های فردی اساسی، مانند مسکن و درآمد، و ظرفیت

های شغلی متنوع و امکانات و از جمله فرصت

های تمریحی، فرهنگی و اوقات فراغت مناسب برنامه

های اجتماعی، همچون با حداقل هزینه، و ظرفیت

هایی به منظور مکانهویت، مشارکت و وجود 

های هنری و اجتماعی در جهت برگزاری فعالیت

های اجتماعی و تقویت تعادل بین سازمان توسعه

ها تأکید دارد. وی همچنین به منظور اثرگذاری آن

های فردی و جمعی، چهار اصل برابری و ظرفیت

عدالت اجتماعی، تعادل اجتماعی، امنیت و سازگاری 

 (.Gates & Lee, 2005نماید)را معرفی می

از آنجا که اسمماس پایداری اجتماعی فضمما بر تعامل 

میان فضا و جامعه است  و پایداری اجتماعی بیشتر 

کند برای بر افزایش کیمیت جریان زندگی تمرکز می

تر شدن دوام این جریان زندگی، باید هر چه طوالنی

به فضمما این قابلیت را داد که خود را با تغییرات در 

بارت دیگر روش ز به ع یا  ندگی منطبق سممممازد 

معیارهایی را در طراحی در نظر گرفت که فضممما را 

ند. به این ترتیب در طول زمانی  مای انعطاف پذیر ن

کننممد، همچنممان کممه الگوهممای رفتمماری تغییر می

توانند در ظرف فضمممایی انعطاف پذیری که قبالً می

ند)رئیسمممی،  جاری گرد ند  ته بود جای گرف در آن 

رغممامی پممایممداری اجتممماعی را در ضممم(. 1386

داند که ساکنان، از های مسکونی وضعیتی میمجتمع

شند و از  شته با ضایت دا زندگی در مجتمع خود ر

با دیگر سممماکنان لذت برند. در این  همسمممایگی 

وضعیت مجموعه شرایط زندگی به نحوی است که 

شتر می شت زمان تعامالت اجتماعی بی شود و با گذ
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بت به محل زندگی خویش اک ریت سممماکنان نسممم

یابند بنابراین ناخودآگاه خاطر و دلبسمممتگی میتعلق

حافظ سمممالمت و پایداری آن بوده، در نگهداری و 

ماهنگی  کت و ه یت موجود مشمممار بهبود وضمممع

خواهنممد داشممممت. در این صمممورت عمر ممیممد 

ها های مسکونی پایدار نسبت به دیگر مجتمعمجتمع

ایداری اجتماعی، شممود. به عبارت دیگر پبیشممتر می

هممای مسمممکونی را بممه حممداک ر وری مجتمعبهره

تر ی سممادهو مقایسممه رسمماند.در راسممتای مطالعهمی

بندی به دسته 1ی تعاریف ارائه شده، جدول شماره

ی دسمممتاوردهای مهم مورد توجه هر یک از و ارائه

 پردازان فوق پرداخته است:نظریه

سی مؤلمه1جدول  تماعی از دیدگاه های پایداری اج. برر

 پردازاننظریه

 

های بلند در ارتقای پایداری نقش ساختمان

 اجتماعی

های در این مقاله و در ادامه، نقش و جایگاه ساختمان

بلند در نسبت با برخی از معیارهای مستخرج از 

های پایداری در قالب بررسی مؤلمه 1جدول شماره 

ی زمینه پردازان، درنظریهاجتماعی از دیدگاه 

گیری پایداری اجتماعی، مورد واکاوی و سپس نتیجه

توان ی این معیارها میقرار خواهد گرفت. از جمله

به کیمیت، هویت و نماد شهری، مشارکت، حس 

پذیری، الهام از طبیعت، تعامالت رضایت، انعطاف

 اشاره کرد. اجتماعی

 کیفیت 

ای در شهر دارای نشانهبناهای بلند به دلیلی نقش 

باشند و باید دارای کیمیت باالیی به لحاظ اهمیت می

معماری باشند. اعتقاد به جایگاه استراتژیک بناهای 

گردد که ضوابط بلند در سطح شهر موجب می

ای متماوت مربوط به این بناها نیز به گونهمعماری 

تهیه گردد. سه عامل فرم، کیمیت، مصالح و اجرا و 

ن رنگ از عوامل مهم مربوط به این بناها همچنی

هستند که تأثیر زیادی در قضاوت پاسخگویان 

اند. از این رو الزم است در تهیه و تصویب داشته

های های معماری بناهای بلند و همچنین نقشهنقشه

ها اجرایی از نظر کیمیت ساخت، مصالح و رنگ آن

 (.1389دقت کافی مدنظر باشد)کریمی مشاور، 

های معمارانی مانند گروپیوس و... به عنوان نظریه

های بلند که با ساخت این موافقان با طرح ساختمان

بناها خواستار انجام تغییر اساسی در شهرهای بزرگ 

باشند بدینگونه مطرح است که چون تراکم می

یابد برای جمعیت در شهرها روز بروز افزایش می

ی کافی، احداث استماده از فضای آزاد، نور و هوا

های بلند الزم است. بنابراین اساس ساختمان
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های معماران اروپایی این است که با احداث طرح

های بلند تا آنجا که ممکن است از سطح ساختمان

زیر بنا بکاهند تا بتوان از زمین آزاد برای احدات 

، 1355ها استماده کرد)گیدئون، ها و گردشگاهپارک

ه و بنا بر آنچه ذکر آن رفت طور خالص به (.651

های شهری از یکسو موجبات بناهای بلند در زمینه

های خوانایی شهر و از سوی دیگر ارتقای کیمیت

ی فضاهای سبب آزادسازی سطوح افقی و توسعه

تعامالت اجتماعی و گذران اوقات فراغت در 

 توانند باشند.های پیرامون خود میزمینه

 هویت و نماد شهری

های بلندمرتبه در شهرهای امروزی، همواره نساختما

یکی از موارد تاثیرگذار در مناظر شهرها بوده و 

ای، زیباشناسانه، هویتی و خواناسازی های نشانهجنبه

ها در منظر محیط از جمله ابعاد قابل بررسی نقش آن

های شهری است. از جمله تاثیرات م بت ساختمان

ارتقای در خوانایی توان به بلند در منظر شهری می

محیط، ارتقای کیمیت منظر شهری و تاثیر در خط 

ای این نوع ابنیه در منظر آسمان، ارتقای کیمیت نشانه

ها در ایجاد مکان با هویت شهری و تاثیرگذاری آن

 (90، 1389اشاره داشت)کریمی مشاور و همکاران، 

خط آسمان بیانگر روح و فیزیک کلی یک شهر 

نگر اتماقات عمده مصنوع یا طبیعی است. این خط بیا

توان یک شهر است. بر همین اساس است که می

های عمده براساس خط آسمان یک شهر به ویژگی

یک شهر پی برد. از طرف دیگر خط آسمان همانند 

یک ویژگی منحصر بوده یا به اصطالح اثر انگشت 

برای هر شهر است، زیرا که هیچ دو شهری را 

دارای خط آسمان مشابه باشند. به توان یافت که نمی

همین خاطر است که در بسیاری از موارد خط آسمان 

شهرها به عنوان عامل معرف هویت هر شهری به 

ها و عنوان نمادهای اصلی در پوسترها، اخبار، نقاشی

شود)کریمی مشاور، ها استماده مییا حتی فیلم

 های بلندی ساختماننمونه 94از میان  (.112، 1389

 2013تا  1990های ی سالموفق و مطرح در فاصله

اند و میالدی که مورد تحلیل و ارزشیابی قرار گرفته

قابل مشاهده است، داشتن  1برابر آنچه در نمودار 

های منحصر به فرد و نوآورانه و قابل رقابت با فرم

های شهری در این بناها به میزان ها و مونومانتندیس

ها مورد استناد یابی موفقیت آنقابل توجهی در ارزش

 قرار گرفته است.

 
های منحصر به فرد : میزان تآثیرگذاری وجود طراحی1نمودار

های بلند. مأخذ: و نوآورانه در ارزشیابی موفقیت ساختمان

 (.173، 1394)کریمی، 

 مشارکت

در یک بنای بلند، چگونگی قرارگیری روی زمین و 

است. از طرف دیگر تأثیری آن بر خط آسمان مهم 

بام آن به عنوان یک نظرگاه مطرح بوده و از آنجا 

امکان دیدهای پانوراما از کل شهر فراهم است. پایین 

ها یا طبقات همکف و مرتبط با زمینه از ساختمان

حیث مشارکت با فضاهای شهری اهمیت دارد. 

تواند میزان ی کاربری یا فرم همکف در بنا مینحوه

های اطراف را تعیین یط و خیابانسرزندگی در مح

کند. زیرا ابنیه بلند به دلیل مقیاسشان، توانایی فراهم 

آوردن امکاناتی جهت مشارکت در ارائه خدمات به 

شهر دارند. به این ترتیب یک بنای بلند به عنوان 

بنایی با جایگاه شهری، عالوه بر خدماتی که به 

تواند به نماید، میسایت متعلق به خودش ارائه می
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رسانی کند)کریمی شهر و محیط اطراف نیز خدمت

 (.91، 1389مشاور و همکاران، 

های فردی، ها پس از دستیابی به خواستهانسان

های اجتماعی قابلیت الزم برای دستیابی به خواسته

کنند. از آنجا که مشارکت ذاتا یک ممهوم را پیدا می

گان نیز اجتماعی است و تعامل یا همکاری با همسای

-باشد، پس مؤلمهیک بعد غیر رسمی از مشارکت می

تواند نقش مهمی در افزایش سطح ی مشارکت می

های مسکونی ایجاد تعامالت اجتماعی در مجموعه

 (.40، 1396کند)غموریان و همکاران، 

از سوی دیگر مقیاس این بناها و به طور معمول 

در  های مشارکتها نیز زمینهبودن آن 4چندعملکرده

سازد. تنوع فضاهای پیرامونی را فراهم می

عملکردهایی که در طبقات مختلف یک ساختمان 

گونه یابند به مشارکت اینچند عملکرده استقرار می

رسانی های مجاورشان یاریها با پهنهساختمان

 خواهند نمود.

 حس رضایت

رضایتمندی، اغلب جهت ارزیابی اداراکات و 

د مسکونی و محیط زندگی احساسات ساکنان از واح

رود. از دید پژوهشگرانی مانند خویش به کار می

، رضایتمندی  8و هسر  7، گالستر 6و کروزا  5وارادی

از محیط سکونتی به طور مستقیم به میزان رضایت 

در دو جزء واحداهای مسکونی و واحدهای 

های همسایگی، و به طور غیرمستقیم به ویژگی

های و سایر ویژگی شخصی، فرهنگی، اجتماعی

ای مهم مخاطب بستگی دارد. نهایتا این ممهوم، نشانه

بر وجود ادراکات م بت ساکنین نسبت به کیمیت 

                                                           
4 Multi Functional 
5 Varady 
6 Carroza 

شود و منتج به ایجاد حس تعلق خویش تلقی می

 (.88، 1394گردد)بهرام پور و مدیری، می

های مختلف اجتماعی و تطابق فیمابین طبقات، گروه

زندگی در ارتماع، مسئله ها با فرهنگ آشنایی آن

ای در میزان بهبود کیمیت روابط تعیین کننده

هایی که باشد و در این میان خانوادههمسایگان می

فرزندان کمتر، سطح تحصیالت باالتری دارند و از 

ها درآمد کافی و مناسب برای زندگی در بلندمرتبه

برخوردارند دارای روابط بهتر با همسایگان بوده و 

تن در اینگونه بناها احساس رضایت دارند. از زیس

های بلندمرتبه برای همچنین زندگی در ساختمان

همه اقشار اجتماعی ممید نبوده و مناسب بودن 

گونه بناها برای فضای زیستی به عوامل مختلمی این

از جمله تطابق اجتماعی سکنه و... بستگی دارد. از 

ها در توان با محدود نمودن تعداد واحدطرفی می

ها و طبقات بنای بلند، مشکل همجواری فرهنگ

، 1376های متماوت را محدود نمود)بمانیان، گروه

شاید بتوان درخواست همیشگی انسان برای  (.98

حرکت و زندگی در ارتماع را نیز که بخشی از آن با 

ی واقعیت های بلند به عرصهزندگی در ساختمان

یت از زندگی خواهد پیوست را نیز در ارتقای رضا

 را در این بناها مؤثر دانست.

 پذیری انعطاف

پذیری بنا، از مواردی است که باتوجه به انعطاف

های کاربران در طی زمان، نباید از تنوع خواسته

چشم طراح دور بماند. در این صورت طراحی 

تواند پاسخگوی نیازهای کاربران، در ساختمان می

طول عمر ممید خود باشد و با تغییرات الزم از سوی 

ه بنایی منعطف، آنان تطبیق یابد. در راستای دستیابی ب

7 Glaster 
8 Hesser 
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پذیری را شناخت. باید عوامل تأثیرگذار بر انعطاف

برای م ال، سازه و ملزومات سازهای بنا، تا حد 

گذارد. پذیری آن تأثیر میزیادی بر میزان انعطاف

چنان که در گذشته، با وجود دیوارهای باربر، 

آمد که های تقریبا مشابهی در طبقات پدید میپالن

ابلیت تغییرات کارکردی در فضاهای تا حد زیادی، ق

داد. گرچه امروزه با آزاد شدن داخلی را کاهش می

ای دیوار باربر، میزان پالن از سیستم سازه

پذیری بناها افزایش یافته است، اما در انعطاف

های بلندمرتبه، انتخاب نوع سازه و ساختمان

ملزومات آن تأثیر زیادی بر کیمیت این شاخصه، 

   هایبرای م ال، ساختمان نماید.اعمال می

ای هسته مرکزی ای که دارای سیستم سازهبلندمرتبه

باشند، با ورود یک به صورت دیوارهای برشی می

باشد، تا ای میعنصر سخت که در اینجا عنصر سازه

حدی عملکردهای قابل استماده در فضاهای داخلی 

سته هایی که از هدهد. در برجرا تحت تأثیر قرار می

ای اصلی در مرکز سخت، دیوار برشی و سیستم سازه

های حجم برخوردارند، امکان ایجاد فضاهای و کناره

باز مطلوب در طبقات برج وجود ندارد)گالبچی، 

1392 ،245.) 

 الهام از طبیعت

هایی که برای جلوگیری از تأثیرات حلیکی از راه

های بلند بر کاربران شناختی ساختمانمنمی روان

شود برقراری ارتباط میان کاربر و محیط ارائه می

-ههای بلند و بهرطبیعی در سطوح مختلف ساختمان

گیری از نور و پوشش گیاهی و دید و منظر مناسب 

است. این مسئله موجب ارتقای سالمت روانی 

جامعه و پیشروی در راستای اهداف پایداری خواهد 

 (.151، 1394بود)کریمی، 

                                                           
9 Santiago Calatrava 
10 Norman Foster 

ار معماران معروفی همچون سانتیاگو ی آثدر مطالعه

توجه به الهام از طبیعت  10و نورمن فاستر 9کاالتراوا

و   11و بکارگیری اصول حاکم بر معماری بیونیک

ی به عنوان   12توجه به دستاوردهای بایومیمیکر

راهکارهای حصول به این نتیجه قابل مشاهده و 

 وری هستند.بهره

 تعامالت اجتماعی

تر رچه به زمان معاصر نزدیکیکی از مسائلی که ه

های بلند بیشتر مورد توجه شویم در ساختمانمی

اند، ایجاد شرایط مناسب انسانی در قرار گرفته

های بلند است. فضاهای درونی و پیرامونی ساختمان

و مردم  ایجاد انس و ارتباط مناسب و قوی میان آثار

ه وران و رهگذران و... بسیار مورد توججمله بهرهاز 

طراحان قرار گرفته است و گویی به عنوان یکی از 

های بلند در دوران های اصلی موفقیت ساختمانپایه

 (.140، 1384معاصر در حال رشد است)کریمی، 

فضاهای جمعی یک مجتمع مسکونی بلند، باعث 

ایجاد تعامالت اجتماعی ساکنین مجموعه گشته 

(Garling, 1989&Colledge به طوری که )

گونه فضاها برای ایجاد مناسبات چهره به چهره، این 

تجربه مشترک فضا، رابطه انسانی با کالبد و همچنین 

های جمعی و عمومی ساکنین، برگزاری فعالیت

کارآمد و مناسب هستند. حضور افراد در مکان و 

ایمای نقش فعال در فضاهای جمعی از حس مکان 

روابط گیرد و مکان به واسطه محدود کردن نشأت می

اجتماعی در قلمرویی مشخص، احساس تعلق به 

کند و بدین ترتیب گروه را پدید آورده و تقویت می

افزاید)سرمست و بر تراکم روابط چهره به چهره می

 (.1381؛ گل محمدی، 1389توسلی، 

11 Bionic Architecture 
12 Biomimicry 
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فضاهای سبز عمومی هم از دیدگاه تأمین نیازهای 

زیست محیطی افراد و هم از نظر تأمین فضای 

تی و بستر ارتباط و تعامل اجتماعی آنان فراغ

( و 1383جایگاهی درخور اهمیت داشته )سوزنچی، 

کند در ایجاد حس جمعی نقش اساسی را ایما می

(Fleming et al., Huang, 2006.) 

نتایج تحقیق کشمی در رابطه با تعامالت اجتماعی 

دهد فضاهای های بلندمرتبه نشان میدر ساختمان

تئاتر و ها و فضای سبز و نیز آممیرکجمعی مانند پا

ترین نقش را در های جمعی داخلی، مهمسایر بخش

افزایش تعامالت و آشنایی ساکنین با یکدیگر دارند. 

البی مجتمع با داشتن امکاناتی نظیر مبلمان و 

آیی ساکنین تلویزیون، فضای مناسبی را برای گردهم

از نظر فراهم آورده و از دید ساکنین دومین فضا 

میزان تأثیر تعامالت ساکنین است)کشمی و 

(. معماران بزرگ مانند گروپیوس 12،1391همکاران،

با دفاع از ساخت بناهای بلند هدف اصلی از ایجاد 

ها در این گونه بناها را نیاز به اجتماعی شدن خانواده

 (.128، 1376دانند )بمانیان، محلی متمرکز می

 جمع بندی و نتیجه گیری

هایی که امروزه در تحلیل جایگاه رغم چالشعلی

ی فضاهای شهری با های بلند در توسعهساختمان

هایی که با حضور این روبرو هستیم و مخالمتها آن

پذیرد، آنچه های استقرارشان صورت میبناها در پهنه

از تحلیل همت نمونه از معیارهای پایداری اجتماعی 

های پتانسیل ها ودر نسبت با خصوصیات، ویژگی

گردد بیانگر تأثیرات قابل این گروه از ابنیه حاصل می

برداران خود ها و از محیط پیرامون و بهرهتوجه آن

 در دو مقیاس قابل تمکیک خواهند بود.

ای به در مقیاس کالن این بناها با ایمای نقش نشانه

بخشی به ارتقای کیمیت فضاهای شهری و هویت

ی پذیر شدن محدودهو آدرسها و خواناتر شدن آن

رسانند، و در نهایت بر پیرامون خود یاری می

های هویت شهری تأثیرات قابل توجهی ویژگی

 خواهند داشت.

توانند با در مقیاس میانی و خرد این بناها می

هایی  های رویکرد تاورد ها و دسممم یار یه بر مع تک

طاف عت و افزایش همچون انع هام از طبی پذیری، ال

شارکت حداک ری بین تعامالت ا جتماعی به ایجاد م

ستای  شان و تأثیرگذاری م بت در را خود و پیرامون

سعه ضایتمندی در بهرهی تولید و تو برداران حس ر

بپردازند. طراحی و ایجاد این بناها در فضای شهرها 

ای توسط با توجه به خط آسمان و ایمای نقش نشانه

شهری تأثیر بسزایی تواند در ارتقای هویت ها میآن

های سمماختمان برجای بگذارند. چند عملکرده بودن

های مناسممب خصمموصمما در بلند و اسممتقرار کاربری

شارکت اجتماعی تواند زمینهطبقات پایین می ساز م

بینی فضاهای چند عملکرده و مردم شهر شود. پیش

قابل انعطاف در راسمممتای تأمین نیازهای، دائما در 

شان  حال تغییر کاربران ضایت در ای و ایجاد حس ر

مار  به شممم با اهمیت  بل توجه و  قا فاکتورهای  از 

ید.می عت و بهره آ هام از طبی ناصمممر ال گیری از ع

ساختمان تواند جهت کاهش های بلند میطبیعی در 

تأثیرات منمی روانشناختی این بناها بر کاربران، تأثیر 

شته باشد و با توسعه سزایی دا ی فضاهای جمعی، ب

ها و فضای سبز در فضممممای پیرامون بناهای کپار

یا در بخش ند  هت های داخلی آن میبل توان در ج

 ارتقای تعامالت اجتماعی گام برداشت. 
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