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Discussion New Technologies of Tehran’ High-Rise Residential 
Buildings’ Facade from the Perspective of Aesthetic Patterns

[1] The phenomenology of residential buildings and the evolution of expectations [2] 
Theories and styles in contemporary Iranian architecture [3] The concise townscape [4] 
The role of tall buildings in urban landscape [5] High rise visual impact [6] Typology for the 
aesthetics and top design of tall buildings [7] Game of associayions: the shape of a tall 
building [8] The routledge companion to aesthetics [9] Approaches and methods in urban 
aesthetics [10] Explaining the cognitive conception of cityscape aesthetics Criteria [11] The 
science of scenery [12] Landscape and the philosophy of aesthetics: is landscape quality 
inherent in the landscape or in the eye of the beholder? Landscape Urban Plan [13] 
Architecture and the human dimension [14] Theories and concepts in contemporary 
western architecture [15] Emergence of eclecticism as style new approaches to mosque 
architecture in Malaysia [16] Maximum window-to-wall ratio of a thermally autonomous 
building as a function of ... [17] Drafting of rules and regulations for the construction of 
high-rise buildings, analysis and presentation of proposed criteria [18] Iranian urbanism 
and architecture during transmission period [19] Contemporary architecture of Iran [20] 
Beauty of tower in citizen’s point of view [21] Relationship between the Uurban Landscape 
and Position of Tall Building in The City [22] Eskan residential building [23] Know the 
oldest residential towers in Tehran? Homing online J [24] The open space’s functions in 
large-scale residential complexes of Tehran [25] Municipality license issuing authority [26] 
Alton Court residential building [27] Iran zamin residential complex

Aims High-rise residential buildings in the last decades in terms of contribution and number 
allocated itself a significant share of housing and shaping to urban body and can be studied 
due to the great influence of the urban astronomy on aesthetics. Therefore, the evaluation of 
aesthetics governing them is expressed as a necessity the main aim is to obtain a clear and 
accurate perception of the evolution of the aesthetic types of facing high-rise residential 
buildings as part of the physical dimension of Tehran since 1961 until now. How the evolution 
of aesthetic types in relation to the design of high-rise buildings is the main question.
Instruments and Methods With using a descriptive-analytic research method, the high-rise 
buildings and their shaping process in time periods have been investigated. This information 
has been gathered in the presence of the site and its registration. The history of the samples 
was collected by library studies and then evaluated.
Findings The main result of this research is the four aesthetic trends which after the grouping 
of samples, according to their frequency in decades were obtained. Also, detailed specifications 
of the trends characteristics and the position of their formation were obtained. Also, building 
patterns classify in the form of cubes, the combination of cubes and ziggurat in their tops and 
species with a variety of volumes and shapes.
Conclusion We have a flowing process in the appearance of the aesthetic patterns of Tehran’s 
high-rise buildings in accordance with their time and place conditions.
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  چکيده
عداد در ت یقابل توجه زانیمبا گذشته های در دهه یمسکون یهابلندمرتبه اهداف:

 لیدلهب نیهمچن، اندخود اختصاص داده کالبد شهرها به شکل نییو سهم، در تع
 قرار لیمورد تحل توانندیم یشناسییبایز نهیدر منظر شهرها در زم ادیز یرگذار یثات
نیز تر وتاهک یبناها یبرا ییبه الگو تواننداز لحاظ زیباشناسی می بناها . اینرندیگ
است که مغفول مانده و  یها ضرورتساختمان یاصول نما نی. تدوشوند لیتبد
حاکم  انهباشناسیز یالگوها یبندو دسته یابیارز، شناخت ازمندیبه آن ن یابیدست
کونی های مسبلندمرتبه یمایکه در س است نیا یست. پرسش اصلا بناها نیبر ا
 یاز چه روندآنها  یر یگشکل، است آمده دیپد یچه دگرگون یشناسبایز نهیدر زم
 ینما شناسانهبایز یالگوها یدگرگون ریروشن از س یهدف خوانشو  کندیم یرویپ

  .استتاکنون  ۱۳۴۰ از سالتهران،  یمسکون هایبلندمرتبه
 یکونمس هایبلندمرتبه ینما ،یلیتحل -یفیتوص قیروش تحق با ها:ابزار و روش

اطالعات با حضور در ی و بررس یزمان یهادر دورهآنها  یر یگتهران و روند شکل
براساس  کهگرفتند  قرار یدر جداولشدند، سپس  یآور جمع محل بناها
ها با نمونه این خچهیتاربندی و ، دستهفیتعر یشناسییبایز یهاشاخص

ر د شناسانهبایز یالگوها ،هانمونه لیتحلشد.  یگردآور  یامطالعات کتابخانه
  ها را روشن نمود.بلندمرتبه یبناها یمایس

 و باشناسانهیچهار موج زی، زمان یهادر بازه کی هر یبا توجه به فراوان ها:یافته
به هر موج در شهر  یر یگشکل تیالگوها و موقع یژگیاز و یقیمشخصات دق

بناها از لحاظ شکلی به مکعب، ترکیب مکعب  دست آمد. از سوی دیگر الگوواره
  بندی شدند.با تنوع حجمی و شکلی دسته و زیگورات در تاج و گونه

رتبه بلندم یبناها یشناسییبایز یالگوها نیدر تدو الیس یروند گیری:نتیجه
  دارد. تهران وجود یو مکان یزمان طیمتناسب با شرا یمسکون
  مسکونی، نما شناسی، بلندمرتبه،زیبایی ها:کلیدواژه
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  مقدمه
 از مشخص طوربه و شهر تهران سیمای در اگر اخیر دهه چند در

 یاربس درصد که مسکونی بناهای نمای به شناسانهزیبایی منظر
 به به روشنی آنچه افکنده شود بر میگیرد، نظری در را از کل باالیی
 در یاربس گوناگونی با که است بناهاییتک گریجلوه خوردمی چشم
 ایتردهگس طیف تناسبات و ابعاد مصالح، فرم، بازشوها، بافت، رنگ،

شهر  هاگریجلوه این. گذارندمی نمایش به را بصری هایجلوه از
 سختیبه که نموده است تبدیل بناهایی از ایمجموعه به را تهران
 ندر آ شناسیزیبایی از خوانا و روشن، یکپارچه تصویری توانمی

  .نمود ردیابی
 درش دلیلبه مسکونی بلندمرتبه بناهای برگزیدن میان این در

 به لحاظ آنها زیاد تاثیرگذاری حوزه و تعداد به لحاظ آنها روزافزون
 هاییتندیس همانند توانمی را هابلندمرتبه واقع در است. دیداری
 ارندد شهرها در چشمگیری گریجلو باال دیداری تاثیر با که دانست
 تبهمر کوتاه بناهای برای الگویی عنوانبه همواره دلیل به همین که
 مودارن هابلندمرتبه گفت بتوان شاید رابطه این در. نمایندمی عمل
  .هستند دوران معماری از ایعمده بخش شناسیزیبایی

  طرح مساله و فرضیه
ها های پدیدآمده در نمای ساختماندر چند دهه اخیر نابسامانی

موجب اغتشاش بصری در سیمای شهر تهران شده است، و دیرگاهی 
است که مدیران شهری، کارشناسان و شهروندان در انتظار 

ها و پدیدآمدن چارچوبی برای طراحی قانونمندشدن نمای ساختمان
برقراری اصول و ضوابط، نیاز آن هستند. بدیهی است این انتظار به 

شناسی رایج در سطح شهر ای از الگوهای زیباییبه شناخت ریشه
ود های موجعنوان گرایش و نمود سلیقهترتیب اگر نما بهدارد. بدین

 بینیبرای حل معضل نما، واقع پاکزادفرض شود به گفته آقای 
ز ا نسبت به شرایط جامعه و به رسمیت شناختن توقعات ایجادشده

. اگرچه پژوهشگران [1]عنوان یک ضرورت مطرح شده استنما به
شناسی بناهای معاصر های زیادی در کشف مختصات زیباییتالش

رسد که هنوز نبود اند اما به نظر میویژه شهر تهران نمودهدر ایران به
بناهای  شناسانه درهای زیباییشناخت کافی نسبت به سیر دگرگونی

 ، همچنان باقی است. بنابراینی پدیدآمدهموجود و الگوها
 نمود؛ طرح این گونه توانمی را پژوهش این محوری هایپرسش
دام ک موجود بناهای گسترده طیف بر حاکم زیباشناسانه الگوهای

 طی ایشناسانهزیبا هایمشخصه چه الگوها هستند؟ در این
ین ا ترتیب فرضیههای مورد پژوهش تغییر یافته است؟ بدیندهه

شود که طی بازه زمانی بخش از پژوهش با این ترتیب عنوان می
تاکنون الگوهای زیباشناسانه حاکم بر بناهای بلندمرتبه  ۴۰دهه 

 هاشپرس این به پاسخ مسکونی قابل تدوین و دستیابی است. در
 الگوهای بندیدسته و کشف به بناها تحلیل با پژوهش این

 دهه چند این طول در آنها گونیدگر  سیر و موجود شناسیزیبایی
  .است پرداخته اخیر

  پیشینه پژوهش
 و یدر خصوص نقش بلندمرتبه در منظر شهر  یار یبس یهاپژوهش
آنها  شتریب ، اماشاخص معاصر وجود دارد یبناها یشناسسبک

ستند همقاله  نیا کردیمتفاوت با رو یهستند که با نگاه یموضوعات
 یناهاب یدر ارتباط با بعد کالبدشده است؛ از آنها اشاره  یکه به برخ
 یمان یشناسدار یپد"با عنوان  یپژوهش رد جهانشاه پاکزاد یمسکون

 یبناها "توقعات از آن ینیتکو ریو س یمسکون یهاساختمان
 ینما یر یگقرار داده و شکل یدوره معاصر را مورد بررس یمسکون
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 ارانگذهیمالکان، سرما یهاقهیو سل شیزمان به سبب گرا یآنها را ط
ود موج طیشرا امتناسب ب یعیطب ریس کیکه در  داندیو طراحان م

اند. هپرداخت شناسانهبایز یجامعه و کشور، به کشف و اختراع الگوها
ی بروز شهر  یمایدر س ییهایتا نابسامانشده باعث  یعیطب ریس نیا

بط، اصول و ضوا نیتدو تیوضع نیرفت از ابرون ی. برانمایند
 اهشیاز گرا قیشناخت دق شانیپژوهش، ا نی. در ادینمایم یضرور 

ضوابط  واصول  میتنظ یبرا یاصل ازیموجود را ن تیو وضع
در  انیقباد گرید یدر پژوهش .[1]شمرندیم بر یمسکونیبناها ینما

 یاز بناها یتعداد یبه بررس رانیمعاصر ا یکتاب خود به نام معمار 
بناها در  نیا یگروه یهایژگیو به و شاخص معاصر پرداخته

شامل  هایژگیو نیاست و ا مختلف اشاره نموده یزمان یهادوره
و نوع  یحجم باتینما، ترک یبندبینوع مصالح، ترک ،یشناسسبک
 یاروشن از الگوه یر یکتاب تصو نیا بیترتنی. بداست ناتییتز
ا ب وندیپ که عموماً  رانیشاخص معاصر ا یبناها یشناسییبایز
گوردن . [2]دهدیه میارا، اردجامعه معماران د یروشنفکر  اناتیجر
 یناهاب ریتاث نیترتیاز پراهم یکیخود  یدر کتاب منظر شهر  کالن

ات آنها در تناسب ادیز یرگذار یبلندمرتبه در شهر را در ارتباط با تاث
 باخود  یدر رساله دکتر  مشاوریمیکرمهرداد . [3]داندیم یشهر 

بر نقش  دیسازی در منظرشهری) با تاکعنوان (نقش بلندمرتبه
لند ب یبناها یشناسییبایدر بخش ز ،یها در منظرشهر بلندمرتبه

ن بر برشمردعالوه یشناسییبایآوردن مختصات زدستهمنظور ببه
 یدبنطبقه بهشکل و تناسبات  اس،یرنگ، مقمانند  ییهاشاخص
وع شکل، ن یمکعب یشهر تهران (نوع اول: بناها بلندی بناها یشکل

 .[4]پرداخته است زی) نیهرم ینوع سوم: بناها و نینماد یدوم: بناها
 وندیپ به یگر ینشانگر آن است که پژوهشگران د شتریب یهایبررس
 یاند. بناهااشاره نموده یشهر  بلندمرتبه و منظر انیم قیعم

ابعاد و تناسبات  ،اسیمق لیدلهباز بریبلندمرتبه در شهرها از د
 اند.بوده یشناسییبایلحاظ زاز  یاژهیو ریتاث یشان دارایارتفاع
د بلن یهااختمانسهای خود درباره تاثیر در پژوهش گلبباش و درن
 نیترمهم یباشناسیو مباحث ز یطیمح تیفیظاهر شهر و ک یرو

در  .[5]هستند یساکنان شهر  یبرا یطیمح تیفیک زانیموضوع در م
 ،یشناسییبایدر حوزه بلندمرتبه و ز یجهان یهاارتباط با پژوهش

"تیپولوژی زیباشناسی و طراحی تاج  در مقاله خود با عنوان سو
 یاقتصاد جهان طیتوجه به شرا ، باهای بلند"ساختمان
مطرح  یآت یاهضرورت در سال کیعنوان را به یساز بلندمرتبه

و  یشهر  بلندمرتبه در منظر یبناها تیبه اهم نی. همچنکندیم
 یشهر  یمایفرم تاج آنها در خط آسمان و س یبصر  ریتاث ژهیوبه

 یاسشنییبایز یراستا به مطالعه الگوها نیاست و در هم اشاره کرده
 از زمان یخیدوره تار کیبلندمرتبه به لحاظ فرمال در  یتاج بناها
 نیا جهیاست. نت بلند در سراسر جهان پرداخته یبناها یر یگشکل

شاخص جهان براساس سبک  یهابلندمرتبه یبندپژوهش دسته
شکل یک " با عنوان گرید یادر مقاله. [6]استه آنها بود یمعمار 

 یدبنگونه ،است انجام شده رابرت موسیلکه توسط  "ساختمان بلند
وهشگر . پژشده استارایه آنها  یبلندمرتبه براساس شکل کل یبناها

 یسازهاو دست عتیموجود در طب یهافرم انیدر آغاز به تشابه م
و سپس در ادامه به چهار گونه از  پردازدیبلند م یبشر با بناها

، شکلیهرم شاملچهار دسته  نی. ادینمایموجود اشاره م یالگوها
و  یروز یپ یهاهمانند طاق ییهاشکلو  یسکیلابی، چیمارپ
شده ادی یهاهمه پژوهش ی. پس از بررس[7]هستندی ادروازه
و  یساز دو حوزه بلندمرتبه انیکه ارتباط م ص شدمشخ
. ستا یشتر یب یهاپژوهش ازمندین رانیدر ا ژهیوهب یشناسییبایز

 یطور جداگانه دارابه کیو بلندمرتبه هر  یشناسییبایز یهاحوزه
اط به ارتب یکمتر پژوهشهستند اما  یارزشمند یپژوهش نهیشیپ
دول (ج است پرداخته نیمع یدر مکان یلیصورت تحلدو به نیا انیم
١(.  
  

شناسی شده در ارتباط با زیباییهای انجامموضوعات محوری در پژوهش )۱جدول 
  و بلندمرتبه
  سال  محور موضوعات  پژوهشگر  حوزه نظری

 نمای ساختمان
  مسکونی

  جهانشاه پاکزاد

مالکان،  یهاقهیسل
و طراحان  گذارانهیسرما
حاکم بر  یدهنده الگوهالکش
  نما

١٣٨٢  

شناسی زیبایی
بناهای شاخص 

  معاصر
  قبادیان

شاخص  یبناهاشناسی سبک
  رانیمعاصر ا

١٣٩٢  

 منظر و بلندمرتبه
  شهری

	کالن گوردن

 تناسبات هنر را شهری منظر
 مطالعه اهمیت. داندمی

 با ارتباط در نیز ها بلندمرتبه
 تناسبات در آنها زیاد تاثیرگذاری
  .است شهری

١٣٨٢  

بلندمرتبه و منظر 
  شهری

مهرداد 
  مشاوریمیکر

 دبلنی بناها یشکل یبندطبقه
  تهران

١٣٨٩  

 منظر و بلندمرتبه
  شهری

گلب و بشدرن

 كيفيت روی بلند هاینساختما
 یتاثير ،شهر ظاهر و محیطی

 مباحث. نداساسی دار
 مهمترین از یکی زیباشناختی
 کیفیت تعیین در موضوعات
  .هستند شهروندان برای محیطی

١٩٧٧  

شناسی زیبایی
  بلندمرتبه

  سو
 یهابلندمرتبه یبنددسته

شاخص جهان براساس سبک 
  آنهاو فرم تاج  یمعمار 

٢٠٠٩  

 یشناسییبایز
  بلندمرتبه

  موسیل رابرت

بلندمرتبه  یبناها یبندگونه
ر چهاکه  آنها یبراساس شکل کل

 ،شکلیهرم شاملدسته 
 ییهاشکلی، سکیابلی، چیمارپ

و  یروز یپ یهاهمانند طاق
  ی هستند.ادروازه

٢٠١٥  

  
  روش تحقیق

ای تالش در مرحله نخست در پژوهش حاضر با مطالعات کتابخانه
شده است تا اطالعات مربوط به تاریخچه ساخت بناهای بلندمرتبه 

 ابعاد تا گیرد صورت هاواژه از مشخصی به دست آید و تعاریف



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران پهلوان  رضایعل ۹۴

   ۱۳۹۸ تابستان، ۲، شماره ۹دوره                                                                                                                                                                             پژوهشی نقش جهان -فصلنامه علمی

 این این كه به توجه با .مشخص شود درستیبه پژوهش مختلف
 تعدادی بررسی به آن انجام برای است، شهر تهران مورد در پژوهش

به این  با توجه .شد پرداخته مسكونی كاربری با بلندمرتبه بناهای از
، ۲، ۱منطقه ( ۶بلند مسکونی شهر تهران در بناهای  %۹۰که حدود 

قرار گرفته است، بنابراین با تمرکز در این مناطق برای ) ۲۲و  ۶، ۵، ۳

د گزینش ش صورت تصادفی برای نمونهبنا به ۱۰۰ هاآوری نمونهجمع
ترین ها سه نمونه از شاخصدلیل فزونی نمونه(در مقاله حاضر به

 تریهای متفاوت زمانی که بیانگر مشخصات کاملهای دورهنمونه
سازی آن دوران در مناطق هستند، رتبههای معماری بلندماز ویژگی

  ذکر شده است).  ۲در جدول 
  

  های موردی) به تفکیک دهههای مسکونی تهران (نمونههای کالبدی بلندمرتبهویژگی )۲جدول 

  ساختمان  دهه

  نتایج براساس بیشترین فراوانی ها در هر دهه

  ترکیبات حجمی  تزئینات  رنگ  مصالح
سطوح و ساختار اصلی 

	نما
  پیکربندی

  سبک

  یکنواخت  زیاد  متوسط  کم  متنوع  یکنواخت  تعداد  نوع
  تنوع

  یکنواخت
  تنوع

  التقاطی  مدرن
  زیاد  کم  زیاد  کم

  ٤٠دهه 

برج دوما

آبادبهجت                              ١  بتن

	ساعی

  ٥٠دهه 

	سعدی

 -بتن
  شیشه

٢                              اسکان	

	اکباتان

 ٧٠دهه 

	آرمان

-سیمان
در -شیشه

بعضی 
موارد 
  سنگ

٢                              زمینایران

	

دوقلوهای 
	گلنار

 ٨٠دهه 

جام جم 
	همت

 -سنگ
 -سیمان
در 

مواردی 
 کامپوزیت

٢                              
روما 
رزیدنس

	

چناران 
	پارک

 ٩٠دهه 
منطقه 
٢٢  

 -سیمان	عرفان
  سنگ

٢                              
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 اسبراس آنها تطبیقی ارزیابی به مطالعاتی، موردهای انتخاب از پس
شناسی (فرم سطوح و ترکیبات حجمی، مصالح تحوالت زیبایی

رداخته پ شناسی) در کالبد آنهاکاربردی، رنگ، میزان تزیینات و سبک
شناسانه که در حوزه الگوهای زیبایی ارزیابی براساس این و شده

 شدهآوریجمع هایبندی شده است. دادهمعماری ایجادشده دسته
 اهایبن نمای شدهثبت تصاویر مشخص طوربه که کالبدی بخش در

 هایشاخص براساس و گرفتند قرار جداولی است، در بلندمرتبه
 بناها از یک هر هایویژگی ،۲ جدول در شدهتعریف شناسیزیبایی

 استنباطی و توصیفی روش از بعدی مرحله داده شد و در تشخیص
درنهایت با توجه به فراوانی  .شده است استفاده هاداده تحلیل برای

  بندی آنها پرداخته شده است.هر یک از الگوها در هر دهه به دسته
  چارچوب نظری

های زیباشناسی برخی از نظریه از پژوهش این نظری چارچوب در
های زیباشناسی در طول زمان فیلسوفان که به تغییرات ارزش

های ذهنی و عینی مقوله ادراک زیبایی اشاره اند و به جنبهپرداخته
هایی که در اند، بهره گرفته شده است. همچنین به دیدگاهنموده

داخته اند پر ا بودههای زیباشناسی بناها راهگشخصوص تعیین مولفه
شد. در مورد بناهای بلندمرتبه نیز تعاریفی کمی ارایه شده تا 

های مورد مطالعه به منظور گزینش نمونهراهنمای مشخصی به
  دست آید.
  شناسیزیبایی
 استانب یونان از ایپیشینه شناسیزیبایی حوزه در فلسفی هایبحث
 زیبایی دمور  در که است فیلسوفانی نخستین از افالطوندارد.  تاکنون
 نسبت گرایانهآرمان نگاهی از و نموده ارایه غیرمستقیم نظری اظهار
 نظمی افالطون نظر در. است برخوردار شناسیزیبایی به

 آن باید فیلسوف که استحاکم  جهان بر اخالقی و مابعدالطبیعی
 یقیحق ارزش هنگامی فقط هنر و کندکشف عقالنی تفکر طریق از را

  .[8]دهد دقیقًا نشان را نظم این که دارد
 واژه گفته، سخن زیبایی خصوص در ارسطو که بعدی دوره در

 اژهو این. است شده برده کار صورت استتیک بهبه شناسیزیبایی
 دیگر به معنایی یا شودمی شامل هم با را حسی ادراک و احساس
دیگری  راه حسی ادراک واقع در. دهدمی معنا حواس، راه از ادراک
 برابر در را آن توانمی که است ایواژه و است زیبایی دریافت برای

 کانت. در خصوص تمایز احساس و فهم [9]داد قرار عقالنی دریافت
 بنایم مابعدالطبیعه بر و شناسیبر این عقیده بوده است که معرفت

 هقو احساس. است استوار فهم قوه و احساس قلمرو دو بین تمایز
 این اما احساسات است، درک راه از اشیا از متاثرشدن انفعالی
 دهنرسی تجربه حتی یا فکر مرحله به عنوان هیچ به هنوز وضعیت
 استداللی قوه این است؛ غیرحسی قوه فهم قوه دیگر، طرف از. است
  .[8]دارد فردی سروکار شهود با و نه کلی مفاهیم با است،

ام تمرکز روی واژه "زیبایی" ۱۸توان گفت تا قرن از سوی دیگر می
 گارتنالکساندر بومشناسی" توسط بوده اما با اختراع اصطالح "زیبایی

، فلسفه [10]) در کتاب تامل در باب شعر خود۱۷۶۲-۱۷۱۴(
شناسی" گسترش داد. های خود را در زمینه "زیباییپژوهش

 بایییا، تجربه زیبایی و بیننده زیشناسی اشفیلسوفان میان زیبایی
  .[11]تمایز قایل هستند

بندی نظریات فیلسوفان این میان برخی از پژوهشگران به دستهدر 
ها، بر بندیاند، یکی از این دستههایی پرداختهبراساس شاخص
 از دسته آن گرایانه و ذهنی است. بر این اساسمبنای زیبایی واقع

 ار  زیبایی ادراک شوند،می واقع گرایانهواقع دسته در که نظریات
 .دانندمی اشیا هایویژگی در موجود کیفیت کردننظاره صورتبه

 در هک دانندمی شناسیزیبایی کانون بر متکی را ادراک دیگر، دسته
 ادراک فرآیند از جزیی انسان ذهن ترتیبدارد. بدین قرار انسان ذهن
 نهگرایاواقع زیبایی گفت توانمی دیگر زبانی به. است زیبایی
 و دارد وجود گرنظاره بیرون در است که درونی کیفیت به معطوف
 ادراک و سلیقه مبنای بر و بیننده ذهنیت بر معطوف ذهنی زیبایی
  .[12]است

یکی از نظریاتی که اساس این پژوهش بر آن قرار گرفته، نظریه 
زمان  طول در شناسیزیبایی هایارزش تغییر اسمیت در خصوص

 الگوهای که داشت انتظار توان. بر این اساس می[13]است
 و دستیابی در هر دوره در حال تدوین باشند. برای زیباشناسانه
 هایدوره طول در را بناهای گوناگونی توانمی الگوها این شناخت
رار ق تحلیل و ارزیابی مورد زیباشناسانه هایشاخص براساس زمانی،
 وعن همچون هاویژگی این از برخی باالی فراوانی میزان یافتن با. داد

 رایج الگوهای از شناختی توان بهو غیره می پیکربندی رنگ، مصالح،
های اصلی الگوهای کردن شاخصبا قیاس .یافت دست دوره هر در

مدرن که به لحاظ های سبکی دوره مدرن و پستموجود با ویژگی
 بندی براساسناها بوده، به یک دستهزمانی مقارن با ساخت این ب

شناسی در هر دوره دست خواهیم یافت. البته این امکان وجود سبک
های سبکی بندکدام از این دستهدارد که الگوهای موجود در هیچ

های چندین سبک را با هم شامل باشد که قرار نگیرد، بلکه ویژگی
وجود خواهد بندی دیگری با عنوان التقاطی در این صورت دسته

  داشت.
 لشكاا سطهوابه دوره ينا هاین: ساختماالمللسبک مدرن بین

های مسطح بودند. بازگشت به معماری پیرایه با بامبی مکعبی، دهسا
شود و عاری از هر و نمادهای تاریخی در این بناها مشاهده نمی

های تاریخی بودند. مصالح مدرن مانند بتن، گونه تزیینات و آرایه
ویژه شیشه با سطوحی گسترده، مورد کاربرد در این بناها فلز و به
  .[14]بوده است

 گرایدلیل انتقاداتی که به اندیشه منطقبه مدرن:سبک پست
الملل وجود داشت، جنبشی در آغاز دهه معماری مدرن و سبک بین

دار، فرونشستگی، مدرنیسم آغاز شد. خطوط شیببا نام پست ۷۰
سری از اشکال هندسی گوناگون، ویژگی بناهای این ها و یککمان

دلیل به نمایش درآوردن مدرن بهدوره است. بناهای پست
ایی از اشکال متفاوت در سیمای شهری های گوناگون و دامنهبامخط

های بلند در دوران توجه را به خود جلب نمودند. ساختمان
اج این بناها مدرن دارای سه جز پایه، بدنه و تاج هستند. تپست
  .[6]های متنوع استدار و فرمکارگیری اشکال شیبویژه مکان بهبه
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معنای برچیدن، برگرفتن، اقتباس  : واژه التقاط بهسبک التقاطی
عناصر گوناگونی که شاخص  هنگامی کهمضمون و مطلب است و 

در یک اثر معماری با سبک، دوره، اقلیم و فرهنگ متفاوتی هستند 
  .[15]نامندیشوند آن اثر را التقاطی م یکدیگر ترکیب
های مختلف معیارهای گوناگونی برای دوره ایران : دربنای بلندمرتبه

ه های ذیربط ارایه شدتمایز بناهای بلند از سایر بناها از سوی سازمان
اس مرتبه و بلندمرتبه براسبندی کوتاهاست. اغلب این معیارها دسته
حاضر پس از تصویب طرح جامع شهر تعداد طبقات است. در حال 

طبق  ۱۳۹۱و ارایه طرح تفصیلی در سال  ۱۳۸۶در سال  [16]تهران
عنوان بناهای بلندمرتبه طبقه و بیشتر به ۱۲اسناد قانونی بناهای 

شوند. با توجه به پیچیدگی طراحی و اجرای بناهای بلند شناخته می
ه نظر شخیص ببندی براساس صرفًا طبقات معیار کافی برای تدسته
رسد اما از آنجایی که بحث در خصوص این معیارها و تدوین نمی

گنجد، در این پژوهش تالش بر این آنها در چارچوب این مقاله نمی
  .[17]طبقه و بیشتر گزینش شوند ۱۲ها از میان بناهای بوده که نمونه

  ها در ایران و شهر تهرانتاریخچه پیدایش بلندمرتبه
آغاز شد. این  ۴۰و  ۳۰بناهای بلندمرتبه از دهه در ایران ساخت 

هایی مسکونی و تعداد محدودی تجاری تجربیات عمدتًا مجموعه
شهری  نوظهور معضالت حل عنوان راهکاری برایبودند که به

گرایی برای تبدیل رشد به همراه آرمانهمچون اسکان جمعیت روبه
ه مسكونی ک ندبل بناهای پایتخت به شهری مدرن ارایه شد. ساخت

 رد خصوصی گذاران بخشسرمایه و دولتی هایشركت توسط در آغاز
فراوانی  رونق درآمدساز، ایعنوان حرفه، به[18]شد آغاز شهر تهران

ساعی،  توان به مجموعه مسکونی پارکدر این میان می گرفت.
امروزه گسترش شهر تهران تا مرزهایی . آباد اشاره کردسامان و بهجت

  .[19]رفته است که گسترش در ارتفاع را ناگزیر ساخته استپیش
  های آنشناسی بناهای بلندمرتبه و شاخصزیبایی

دلیل مقیاس، ابعاد و شهرها از دیرباز به در بناهای بلندمرتبه
شناسی ای به لحاظ زیباییشان دارای تاثیر ویژهتناسبات ارتفاعی

در کتاب منظر شهری خود یکی از  گوردن کالنچنانچه  .اندبوده
ترین تاثیر بناهای بلندمرتبه در شهر را در ارتباط با پراهمیت

. از سوی دیگر [3]داندتاثیرگذاری زیاد آنها در تناسبات شهری می
اهر های بلند بر ظپردازان بر این باور هستند که ساختمانبرخی نظریه

ث زیباشناسی شهر و کیفیت محیطی تاثیر ویژه دارند و مباح
ترین موضوع در میزان کیفیت محیطی برای ساکنان شهری مهم

  .[5]هستند
فضای شهری را براساس فرم (کالبد) و محتوا (معنای فضا)  مولوی
های پرداختن به زیبایی دیداری را در سه بندی نموده و روشتقسیم

رویکرد شامل بررسی کلیت کالبد، بررسی اجزای متشکله کالبد، 
های فرعی و نحوه ترکیب آنها خالصه بررسی نحوه روابط میان ویژگی

شده آنچه در این پژوهش مورد حکند. براساس نظریات مطر می
عنوان ها بههای کالبدی بلندمرتبهگیرد ویژگیارزیابی قرار می

منظور ادراک . همچنین به[20]بناهای معماری استتک
هایی در این زمینه شناسی بناها نیاز به تعریف شاخصزیبایی

منظور ضروری است تا امکان تحلیل و بررسی فراهم شود. بدین
مندی از تزئینات، ی همچون نوع مصالح، رنگ، میزان بهرههایشاخص

هایی که شناسی در نظر گرفته شد. شاخصترکیبات حجمی و سبک
توان در بررسی همه نوع از بناها در نظر گرفت اما وجه ذکر شد را می

شناسی بناهای بلند مقوله مقیاس است و تمایز اصلی در زیبایی
ا در کنار بناهای دیگر مطرح است همرتبهچون در قرارگیری بلند

  شد.بنابراین از منظر شهری دارای معنا بوده که به عمد کنار گذاشته 
 وانلوئی سولیشناسی بناهای بلند از سوی مورد دیگری که در ریخت

عنوان ارکان زیبایی مطرح شد در مورد وجود و تناسب به ۱۹۲۴درسال 
، که [4]ناهای بلند استمیان سه جزء اصلی پایه، بدنه و تاج در ب

ای هاین سه جزء در این پژوهش با عنوان پیکربندی نما به شاخص
های مورد شاخص ۲ترتیب در جدول دیگر اضافه شده است. بدین

ها در زیر اند. مالک ارزیابی و تحلیل این شاخصبررسی ارایه شده
  اند.توضیح داده شده

عنوان یکی از بهکارگیری انواع مصالح در هر بنا بهمصالح: 
تواند شود که میهای فرآیند طراحی محسوب میترین بخشاساسی

به روشنی ایده و مفاهیم بنیادین پروژه را به نمایش درآورد. با این 
ها در توضیح بدیهی است که تشخیص نوع مصالح در بلندمرتبه

  شناسی آنها نقشی حیاتی دارد.تعیین مختصات زیبایی
صری عنوان عنتواند به دو شیوه (بهرنگ در بناها میکارگیری بهرنگ: 

عنوان افزودنی و پوشش روی مصالح) برآمده از طبیعت مصالح و به
تواند در انتقال مفاهیم عنصری توانمند صورت پذیرد. همچنین می

 شود. دربه شمار آید که با توجه به سبک طراحی گزینش می
ارتفاع توده بنا که چشمگیری  دلیل ابعاد ونیز به بلند هایساختمان

تواند در افزایش و کاهش میزان زیبایی بنا نقشی بسیار دارد می
  مضاعف به عهده داشته باشد.

 اب معماری اثر یک به شدهاضافه توان عنصرتزیینات را میتزئینات: 
های سبک .نمود شناسانه تعریفزیبایی هایویژگی افزایش هدف

متفاوت معماری رویکردهایی متفاوت نسبت به کاربرد تزئینات 
  دارند.

 که هاتورفتگی و زدگیبیرون و حجمی هایشکستترکیب حجمی: 
  .شودمی بنا توده از بخشی تفکیک باعث

 زا بخشی تفکیک باعث که و اصلی خطوطاصلی:  سطوح و خطوط
 هواسطبه که ایکنندهتفکیک خطوط شود، همچنینمی نما سطوح
ید عناصر تزئینی در نما پد و حجمی مصالح، رنگ، ترکیبات در تغییر
  آیند.می

ویژه شناسی بناها به: یکی از عوامل بسیار مهم در زیباییپیکربندی
. آنچه در این [21]بناهای بلندمرتبه وجود تناسبات میان اجزا است

ه کلیت بناهای بلندمرتب پژوهش مورد نظر است تناسبی است که در
خورد در این زمینه نظریات متفاوتی وجود دارد که یکی چشم می به

بلند  در بناهای زیبایی است که به ارکان سولیوان لوئی از آنها نظریه
 جزء سه میان تناسب وجود مورد در طور مشخصپردازد و بهمی
 این در جزء سه این که است بلند بناهای در تاج و بدنه پایه، اصلی

  .[6]نامگذاری شده است پیکربندی بنا عنوان با پژوهش
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  هایافته و بحث
ها صشناسانه بر مبنای شاخبررسی بناهای بلندمرتبه از منظر زیبایی

بندی بناها حاکی ویژه دورهارایه شده است و به ۳و  ۲های در جدول
الگوهای تاکنون در هر دوره زمانی با  ۴۰از آن است که از دهه 

اگرچه  .ایمرو بودهشناسی متفاوتی نسبت به گذشته روبهزیبایی
ز ا گردد کهریشه پدیداری این گونه الگوها به تاثیراتی باز می

ویژه اقتصادی و مدیریت شهری برآمده اما های متفاوت بهحوزه
گنجد، بنابراین در ادامه بررسی این علل در چارچوب این مقاله نمی

صورت ارایه الگوهای ها بهنتایج تحلیل طور مشخصبه
  ).۲شود (جدول شده بیان میشناسی شناختهزیبایی

های آماری بنگریم در خواهیم یافت که در هر دوره زمانی، اگر به داده
عنوان هدف اصلی برای دلیل مرغوبیت بهمناطق متفاوتی به

های در دهه عنوان نمونهاند، بهگذاران و سازندگان مطرح بودهسرمایه
) که در آن زمان جایگاه ۶و  ۳، ۲مناطقی همچون ( ۵۰و ۴۰

اند، بستر مناسبی برای گیری شهرسازی و بناهای مدرن بودهشکل
اند. در صورتی سازی به شمار آمدهویژه بلندمرتبهسازی و بهآپارتمان

دامنه این مرغوبیت به منطقه  ۸۰تا حدودًا پایان دهه  ۷۰که از دهه 
، ۲، ۱است. در این دو دهه مناطق کشیده شده  ۱ویژه منطقه هو ب ۵
اند، همچنین در گذاری بودهبستر مناسبی برای سرمایه ۶و  ۵، ۳

  .خوردنیز به این بستر مناسب پیوند می ۲۲منطقه  ۹۰دهه 
نسبت  ۵۰و  ۴۰های های بیشتر حاکی از آن است که در دههبررسی

نسبت به مناطق دیگر بسیار  ۶نطقه ها در سطح مفراوانی بلندمرتبه
آمده از سطح این منطقه دستهای بهباالتر بوده است. تحلیل نمونه

های که برای آن دوره هستند نشانگر این است که اگرچه در دهه
سازی و ویژه در بخش آپارتمانیادشده سبک معماری ایران به

ا است، ام الملل بودهسازی در سیطره سبک مدرن بینبلندمرتبه
های طراحان دست به تالش زیادی در جهت تجربه و نوآوری

اند، با این که همه این تجربیات در چارچوب شناسانه زدهزیبایی
شوند، اما با گوناگونی الملل تبیین میمعماری مدرن و سبک بین

و  ۲، ۱های رو هستیم (شکلنسبتًا زیادی در آفرینش هر پروژه روبه
۳ (24]‐[22.  

  

  
  [22] ۵۰دهه  ۳ اسکان، منطقه یمجتمع مسکون )۱ شکل

  

  
  [23] ۴۰دهه  ۶ آباد، منطقهبهجت یمجتمع مسکون )۲شکل 

  

  
  [24] ۵۰دهه  ۲ منطقه ساز،یآت یمسکون یهابرج )۳شکل 

  
سازی بلندمرتبه ۶۰در دوره بعدی پس از یک دوره رکود کامل در دهه 

شده از اداره کل افتیدرشود با توجه به اطالعات آغاز می ۷۰در دهه 
 ۱منطقه  ۸۰و  ۷۰، طی دهه [25]شهر تهران یصدور پروانه شهردار 

های صادره بلندمرتبه همواره رتبه نخست را به لحاظ فراوانی پروانه
است و در دهه کنونی با اختالف بسیار  در میان مناطق دیگر داشته

  .[25]) ۱گیرد (نمودار دی قرار میدر رتبه بع ۲۲کمی پس از منطقه 
ارایه  ۲های مورد ارزیابی در سطح این مناطق که در جدول نمونه

آغاز پدیداری الگوهای  ۷۰شده نشانگر این موضوع است که دهه 
های متفاوت در مقیاسی گسترده بوده زیباشناسانه التقاطی با رویکرد

  است.
  

  
از دهه  منطقه تفکیک به تهران هایبلندمرتبههای صادره پروانه تعداد )۱نمودار 
  [25]تاکنون ۴۰
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شده توسط طراحان در این دهه الگوهای زیباشناسانه تجربه
سابقه گسترش پیدا کرده است و گوناگونی بسیار زیادی ای بیگونهبه

گذاران، سازندگان و طراحان متمرکز برای کشف و دارد. سرمایه
اند. پدیداری و ارایه الگوهای نوین بوده وسیلهشناخت سلیقه بازار به

گرایی دلیل نبود سبکی جهانی و کثرتخال ایجادشده در آن زمان به
مدرنیسم یکی از دالیل دیگری و واگرایی پدیدآمده از جنبش پست

است که در کنار رونق اقتصادی، بازشدن فروش تراکم، انباشت 
گیری تکاپو لسرمایه و باالرفتن قیمت زمین و مسکن موجب شک

های است. برآیند موارد یادشده پدیداری سبک در بازار ساخت شده
ای گسترده به لحاظ منبع الهام و رویکرد است چنان التقاطی با دامنه

که این منابع الهام که عمدتًا معطوف به فرم و رخ بیرونی بناها 
شود از طیفی گسترده برخوردار هستند. چند گونه از انواع این می

  است: ها به شرح زیر بیان شدهالتقاط
ها و عناصر تزئینی برگرفته از معماری کالسیک و ) التقاط فرم۱

نئوکالسیک غربی در ابعاد و تناسبات عمدتًا غیراصیل و نادرست 
  .[26]) ۴بدون تعهد به رعایت اصول معماری منبع الهام (شکل 

های متفاوتی از ها و عناصر تزئینی برگرفته از گونه) التقاط فرم۲
ها با رویکردهای متفاوت از جمله معماری همچون انواع معماری

) ۵گیرد (شکلمدرنیسم قرار میدسته که در چارچوب سبک پست آن
[27].  
ها و عناصر تزئینی بدون رویکرد مشخص در اصول و ) التقاط فرم۳

گری بیشتر و ارضای حس های معمارانه و با هدف جلوهخاستگاه
  ).۶رایانه منطبق با سلیقه قشر نوکیسه (شکل گتجمل

یابد. سازی با شیب کندتری ادامه میروند بلندمرتبه ۸۰در دهه 
های موجود نشانگر این است که گوناگونی بررسی و ارزیابی نمونه

شده در سطح مناطق شمالی همچنان زیاد بوده و شیوه الگوهای ارایه
ان راهکاری برای جلب مشتری عنوها و عناصر همچنان بهالتقاط فرم

 ۷۰و بازار به راه خود ادامه داده است و با تغییراتی نسبت به دهه 
های التقاطی بیشتر معطوف به گونه سوم (ذکرشده در تنوع گونه
های بیشتر نشانگر افزایش ). بررسی۷است (شکل  باال) بوده

است که ها یکپارچگی در ارایه الگوهای زیباشناسانه نمای بلندمرتبه
توسط  ۷۰ای باشد که در دهه تواند حاصل تجربیات پراکندهخود می

طراحان و سازندگان صورت گرفته و گویا منجر به شناختی از 
است.  های مشتریان در طبقات مختلف اجتماعی شدهسلیقه
دهی ترتیب اگر نقش الگوسازی طراحان و سازندگان در جهتبدین

نامیم و شناخت سلیقه جامعه هدف به سلیقه مشتریان را اختراع ب
توان گفت که اختراع و کشف الگوهای زیباشناسانه را کشف، می

وساز را در این همواره در کنار یکدیگر و با هم، سلیقه بازار ساخت
  ).۷است (شکل  دو دهه تعیین کرده

 سازی و افزایشگیری دگرباره بلندمرتبهطبق آمار با اوج ۹۰در دهه 
 ۲۲و  ۱طور مشخص منطقه رو هستیم. بهدره روبههای صاپروانه

دهند. آمار باالترین رتبه را در این میان به خود اختصاص می
سازی در آور است. بلندمرتبهشوک ۲۲های صادره در منطقه پروانه

طور چشمگیری در حال افزایش بوده و هست. سطح این منطقه به

قیمت زمین و مسکن  ای از شهر بارویه در منطقهاین افزایش بی
گونه توجیه اقتصادی به نزدیک به متوسط شهر تهران دارای هیچ

شود که با لحاظ بازگشت سرمایه نیست. پس این پرسش مطرح می
این وجود این افزایش در ساخت بلندمرتبه ناشی از چیست؟ با 

های اندیشی بیشتر در مسیر پژوهش مشخص شد که در سالژرف
وساز در این نهادهای غیردولتی به بازار ساختپای  ۸۰پایانی دهه 

طوری که بخش قابل توجهی از منطقه با است، به منطقه باز شده
های اندک از سوی مدیریت شهری در اختیار این گونه نهادها قیمت

های کلی مبالغ بسیار اندکی قرار گرفته  و در گام بعدی با تخفیف
ترتیب بار . پس بدینعنوان عوارض نوسازی دریافت شده استبه

دیگر سازندگان و طراحان با توجه به قیمت پایین زمین و مسکن 
هزینه ترین ترین و کمدر این منطقه بایستی دست به اختراع ساده

شدند تا در یک حالت بینابینی از طرفی با پایین الگوها می
داشتن هزینه بازگشت سرمایه را تضمین کنند و از طرف دیگر نگه

مشتریان این گونه بناها را پوشش دهند، در این صورت آنچه سلیقه 
ای پدید آمده ارایه الگوهای زیباشناسانه ۹۰در سطح منطقه در دهه 
  ).۸هزینه است (شکل انگارانه و کمبا شیوه التقاطی ساده

  

  
  [26] ۱ کورت، منطقهآلتون یمجتمع مسکون )۴شکل 

  

  
  [27] ۲منطقه  زمین،ایران مسکونی برج )۵شکل 
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  ۱منطقه  تندیس، مسکونی برج )۶شکل 

  

  
  ۱منطقه  روما، مسکونی برج )۷شکل 

  

	
  ۲۲منطقه  های آسمانبرج )۸شکل 

  
هایی که در بدنه اصلی پژوهش بیان شده است با تاملی در تحلیل

 شناسی کالبدیبریم که نوسانات زیباییپی به وجود روندی می
پیوسته همهایی بهبه لحاظ تشابه به صورت موجبناهای بلندمرتبه را 

دهد، البته این نوسانات دارای نقاط عطفی و گاهی گسسته نشان می
های زیباشناسانه که در هستند که در آن نقاط عطف برخی از ویژگی

کارگیری آنها با استقبال در بازار دوره خود دارای اعتبار بوده و به
  ار استحاله یا دگرگونی کلی شده است.رو شده در دوره بعدی دچروبه

شناسی حاکم بر دهد الگوهای زیباییها نشان میبررسی و تحلیل
توان در چهار گروه کالبد بناهای بلند مسکونی در شهر تهران را می

کارگیری این الگوها در پهنه وسیعی از بندی نمود اما چون بهدسته
بیشتر رخ داده است و  شهر تهران و در دوره زمانی حدود یک دهه و

گونه دارای نقاط همچنین در طول عمر این الگوها با رفتاری موج
عطف و فراز و فرودهایی از نقطه پدیداری تا دوره بلوغ و سپس 

ایم، بنابراین از الگوها با عنوان موج رو بودهاستحاله و تبدیل روبه
 ۴۰ه ده شناسانه ازترتیب همه الگوهای زیبایییاد شده است. بدین

  بندی نمود.توان در قالب چهار موج دستهتاکنون را می
رخ داده است.  ۵۰تا اواخر دهه  ۴۰از آغاز دهه  موج نخست:

شناسی پیروی از جریانات های این موج به لحاظ سبکویژگی
توان گفت در الملل در جهان بوده و میمدرنیستی و سبک بین

های این سبک بًا همه ویژگیها در این دوره تقریطراحی بلندمرتبه
توان به کاربرد ها میمورد پیروی قرار گرفته است؛ از این ویژگی

طور نمایان (بتون و سیمان)، ترکیبی از شیشه، بتون و مصالح به
عنوان مصالح غالب در نما، پیچیدگی بسیار کم در ترکیبات سیمان به

الر و مدو کارگیری شبکهحجمی و سطوح، تزئینات بسیار اندک، به
تکرارشونده در سطوح نما، کمبود و نبود ترکیبات رنگی در سطوح 

ویژه برای تاج اشاره کرد. فراوانی نما و عدم رعایت نظام پیکربندی به
شهر تهران بوده است  ۶و  ۳ها در طول آن دوره در منطقه بلندمرتبه
های توان به برجهای شاخص آن دوره می). از بلندمرتبه۳(جدول 

  آباد و ساعی اشاره نمود.امان، بهجتس
رخ داده است. ویژگی  ۸۰تا اوایل دهه  ۷۰از آغاز دهه  موج دوم:

توان التقاط نامید. این شناسی را میآشکار این موج به لحاظ سبک
ه سازی بتوان سرآغاز سبک التقاطی در جریان بلندمرتبهدوره را می

ژه ویمنبع الهام (معماری) بهشمار آورد، در این دوره التقاط از چندین 
تر طور مشخصپذیرد. بهمدرن غربی صورت میاز معماری پست

ریح ترتیب تشتوان بدینشناسانه این دوره را میهای زیباییویژگی
وان عنکارگیری مصالحی مانند سیمان رنگی و شیشه بهنمود: به

مصالح غالب در نما، پیچیدگی در ترکیبات حجمی و گاهی در 
وح، تزئینات کم تا متوسط اما بیشتر از دوره پیشین، کمبود سط

ترکیبات رنگی در سطوح نما، در اندک مواردی رعایت نظام پیکربندی 
  ).۴(جدول 

رخ داده  )۹۰ دهه دوم نیمه( اکنونهم تا ۸۰از اوایل دهه  موج سوم:
عنوان شاخص اساسی این موج بیان نمود توان بهاست. آنچه می

گرا و خودنما با شیوه التقاط توسط گرا، بروناختراع الگوهای لوکس
گرا اندرکاران بازارساخت منطبق با سالیق قشر نو کیسه و تجملدست

توان شناسانه این دوران را میهای زیباییتر ویژگیطور دقیقاست. به
گرا، شکل برشمرد. سبک التقاطی با رویکرد تجمالتی و تزئینبدین
قیمت مانند سنگ، پیچیدگی زیاد در توده کارگیری مصالح گرانبه

ویژه در سطوح نما، تزئینات بسیار زیاد همچون حجمی به
های سنگی و سیمانی، کاربرد ترکیبات رنگی، رعایت نظام ابزارزنی

برداری ظاهری از معماری لیل کپیدصورت ناقص بهپیکربندی به
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های پدیدآمده در این دوران در منطقه نئوکالسیک، فراوانی بلندمرتبه
  ).۵است (جدول  ۶و  ۵، ۳، ۲، ۱

) در ۹۰اکنون (نیمه دوم دهه تا هم ۸۰از اواخر دهه  موج چهارم:
قیمت و سیمان استف های ارزانجریان است. مصالح عمدتاً از سنگ

و سطوح دارای پیچیدگی بسیار کم بوده، سطوح ترکیبات حجمی 
یجاد منظور انما دارای تزئینات بسیار کم است، ترکیبات رنگی به

کار گرفته شده، عدم رعایت نظام گری ظاهری بهتنوع و جلوه
های این موج در های دارای ویژگیپیکربندی، فراوانی بلندمرتبه

توان گفت در این موج شهر تهران است. در این ارتباط می ۲۲منطقه 
  ).۷و  ۶های انگارانه وجود دارد (جدولنوعی التقاط ساده

  بندی شکلی بناهای بلندگونه
ها در های موجود در بلندمرتبهها در مورد انواع شکلپس از بررسی

بندی شد. ها نتایج در زیر سه الگوواره مشخص دستهتمامی دوره
صورت مکعب کامل جمی بهای از بناها که به لحاظ حنخست گونه

شکل بوده و دارای تغییر شکل در خطوط نما در هستند یا مکعبی
طبقات پایانی هستند. میزان فراوانی این گونه عمدتًا در موج اول و 

ی صورت ترکیبای از بناها که بهموج چهارم زیاد است. گونه دوم گونه
تاج هستند. از مکعب در پایه و بدنه به همراه زیگورات در بدنه و 

میزان فراوانی این گونه در موج دوم زیاد و در موج سوم کم است. 
گونه سوم بناهایی هستند که دارای تنوع حجمی و شکلی بوده و 
در پالن دارای خطوط غیرراست گوشه هستند. میزان فراوانی این 

به ترسیم  ۸گونه در موج دوم و سوم و چهارم زیاد است. در جدول 
بندی آمده و گونهدستهای بهکلی موجود در نمونه هایانواع شکل

  ).۸ها پرداخته شده است (جدول الگوهای شکلی بلندمرتبه

  
	شناسیها در موج نخست زیباییهای زیباشناسانه بلندمرتبهویژگی )۳جدول 

 (اکباتان) نمونه موج اول

 

ترکیبات حجمی و 
 نماسطوح 

 

سطوح مسطح با ترکیبات حجمی 
 ساده

الگوواره طراحی در موج اول 
 زیباشناسی

  

 

 مصالح و رنگ

 

 کاربرد سیمان و بتن در نما و غالباً 
 رنگصورت تکبه

 

 تزیینات

 

سطوح مسطح و با ترکیبات حجمی 
 ساده

  
  شناسیدوم زیباییها در موج های زیباشناسانه بلندمرتبهویژگی  )۴جدول 

(برج  نمونه موج دوم
 بهشت)

 

ترکیبات حجمی و 
 سطوح نما

 
 ترکیبات حجمی با پیچیدگی کم

طراحی در موج دوم  الگوواره
 زیباشناسی

  

 

 مصالح و رنگ

 

صورت کاربرد سیمان و سنگ غالبا به
 رنگتک

 

 تزیینات

 

ح با ایجاد سطو نماها با تزیینات کم غالباً 
 .روی سطح نما همراه بودند

  
  شناسیها در موج سوم زیباییهای زیباشناسانه بلندمرتبهویژگی )۵جدول 

(برج  نمونه موج سوم
 تندیس)

ترکیبات 
حجمی و 
 سطوح نما

 سطوح پیچیده و متنوع
الگوواره طراحی در موج سوم 

 زیباشناسی

  
 

 مصالح و رنگ
 

استفاده از مصالح گران قیمت و 
 لوکس و ایجاد تنوع رنگ

 تزیینات
 

کاربرد ابزارهای کالسیک و ستون ها و 
های دوران کالسیک در سرستون

  تزیینات نما
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  شناسیهارم زیباییها در موج چهای زیباشناسانه بلندمرتبهویژگی )۶جدول 

(برج  موج چهارمنمونه 
 آسمان)

ترکیبات حجمی و 

 سطوح نما
لحاظ سبکی ه سطوح مسطح و با ترکیبات حجمی ساده و ب

 کم محتوی

طراحی در موج  الگوواره
 چهارم زیباشناسی

   

 

 مصالح و رنگ

 

های سفید و رنگی در نما و در اکثر موارد کاربرد سیمان
 در پایه ساختمان های ارزان فقطاستفاده از سنگ

 

 تزیینات

 

عدم کاربرد تزیینات و در مواردی کاربرد تزیینات خیلی ساده و 
 به دور از تجمالت

  
  شناسیزیبایی حوزه در سازیبلندمرتبه هایموج بررسی )۷ جدول

	نمونه موردی  (سبک)نام الگو 	ها در ارتباط با جدولویژگی  دهه  

  ۵۰و  ۴۰  موج اول

  تزیینات کم

  اللملبین و مدرن سبک

  اکباتان

  

  پیچیدگی کم
  پیروی از سبک مدرن

  شیشه) -سیمان -مصالح (بتن

  ۸۰و اوایل دهه  ۷۰دهه   موج دوم

  تزیینات کم و متوسط
  الهام منبع چندین از برآمده التقاطی

مدرن الگوبرداری از معماری پستویژه ه(ب
  غربی)

  زمینایران

  

  حجم و گاهی در سطح پیچیدگی در
  گرارنگ و  سادهکسبک التقاطی ت

	شیشه) -(سیمان مصالح

  کنونتا ۸۰از اوایل دهه   موج سوم

  تزیینات زیاد

  گراتزئین و التقاطی با رویکرد تجمالتی
  برداری از معماری نئوکالسیک)(الگو

  تندیس رزیدنس

  

  پیچیدگی زیاد
 -تجمالتی -گرا(لوکسسبک التقاطی معطوف به 

  خودنما) -گرابرون

	قیمت)(سنگ گران مصالح

  تا کنون ۸۰اواخر دهه   موج چهارم

  تزیینات کم

  هزینهکم و انگارانهساده التقاطی
  )۸۰ دهه روند ادامه (همچنین

  های اطراف دریاچه چیتگربرج

  

  پیچیدگی کم
  محتواه لحاظ سبکی کمب

  قیمت)های ارزانسنگ -(سیمانی مصالح

  
  بندی الگوهای شکلی بناهای بلندمرتبه مسکونی تهرانگونه )۸جدول 

 ویژگی گونه الگوواره نمونه

ارغوان ؛ ونک پارک؛  آ.اس.پ
 ۲۲منطقه ؛ جام جم

 

یا مکعبی با تغییر شکل در  مکعبی کامل
  خطوط نما در طیقات پایانی

 ۱گونه 

برج ؛ برج آلتون؛ برج افرا
  برج بهشت؛ دانوب

 

  ۲گونه   ترکیبی از مکعب و زیگورات

؛ برج تهران؛ ستاره اقدسیه
؛ گالریا؛ ایران زمین؛ مهستان

  آرمان

 

  ۳گونه   دارای تنوع حجمی و شکلی

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران پهلوان  رضایعل ۱۰۲

   ۱۳۹۸ تابستان، ۲، شماره ۹دوره                                                                                                                                                                             پژوهشی نقش جهان -فصلنامه علمی

  گیرینتیجه
 های پژوهش (ویژگیشده و آنچه در یافتهانجامبا توجه به مطالعات 
های های پیدایش هر یک، دورهشناسی، مکانالگوهای زیبایی

رح نتایج به ش ,آمدهدستشناسی) بههای زیباییآغازین و پایانی موج
  زیر است:

 یبناها یشناسییبایز یالگوها نیدر تدو الیس یوجود روند) ۱
هران. شهر ت یو مکان یزمان طیامتناسب با شر  یبلندمرتبه مسکون

توسط پژوهشگران مورد  یروند در معمار  نیوجود ا نیتر از اشیپ
ار ها اشاره شد (نمودکه در پیشینه بدانو اثبات قرار گرفته  یبررس
۲.(  
ر و دوره معاص یشناسییبایز اناتیبر جر یسبک التقاط یرگیچ) ۲
  تاکنون ۷۰از دهه  ژهیوهشناسانه همسو با آن بییبایز یالگوها دیتول
شناسی که زیرمجموعه سبک ) وجود یک روند در الگوهای زیبایی۳

گری گرایی و جلوههای آن تجملگیگیرد و از ویژ التقاطی قرار می
تاکنون در مناطق شمالی شهر در  ۷۰است. این روند از آغاز دهه 

  جریان است.

 لیپتانسهمواره  تیمرغوب لیدلشهر تهران به یمناطق شمال) ۴
که  یاگونههب ،اندهاز خود نشان داد یساز هبلندمرتب یبرا یادیز
  .اندبوده یشناسییبایز یه الگوهایارا نهیدر زم شتازیتوان گفت پیم
 پایانی هایسال در الگوها پیدایش روند در گسست یک ) وجود۵

 الگوها نوع که بوده ایگونهبه گسست این. ۷۰دهه  آغاز تا ۵۰دهه 
 این. است روروبه بسیاری ماهیتی تفاوت با آن از پس و پیش
 باورهای اساسی از جمله تغییر معماری اصول تدوین در را هاتفاوت

  .یافت توانگرایی میکثرت و گراییالتقاط به مدرنیستی
 

 هایسال در الگوها پیدایش جریان در غیرهمسو الگوی یک ) بروز۶
الگو  این گسترش و پیدایش خاستگاه. تاکنون ۸۰دهه  پایانی

 با انگارانهساده التقاط نوعی که است بوده ۲۲منطقه  مشخصاً 
 راهمف متوسط قشر مشتریان برای را قیمتارزان مصالح از گیریبهره
  است.نموده

 

ها از سه الگوی شکلی (مکعبی کامل و ) پیروی اشکال بلندمرتبه۷
ب و ، ترکیبی از مکعمکعبی با تغییر شکل در خطوط نما در تاج بنا
  )۲زیگورات، دارای تنوع حجمی و شکلی؛ نمودار 

  

	
  های مسکونیشناسی بلندمرتبههای زیباییروند تغییرات موج )۲نمودار 

  
  ست.ا هنشد گزارش ننویسندگا یسواز  یردمو: نیرداقدو  تشکر
  ست.ا هنشد گزارش ننویسندگا یسواز  یردمو: خالقیا تاییدیه
  ست.ا هنشدگزارش  ننویسندگا یسواز  یردمو :منافع رضتعا
علیرضا پهلوان (نویسنده اول)، نگارنده  :ننویسندگا سهم

)؛ فرح حبیب (نویسنده دوم)، نگارنده %۵۰مقاله/پژوهشگر اصلی (
  )%۵۰مقاله/پژوهشگر اصلی (

پژوهش حاضر تحت حمایت مالی نویسندگان مقاله : مالی منابع
  بوده است.
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