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ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:

Middle-Class Housing Analysis in the Second Pahlavi Period Based
on the Shape Grammar
()Case Study: Narmak Neighborhood and Ekbatan Town of Tehran

در همین شمارۀ مجله بهچاپ رسیده است.

مقالۀ پژوهشی

تحلیل مسکن طبقۀ متوسط دورۀ پهلوی دوم براساس دستور زبان شکل
(مطالعۀ موردی :محله نارمک و شهرک اکباتان تهران)
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 .1پژوهشگر دکتری ،گروه معماری ،دانشکدۀ معماری و شهرسازی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران.
 .2دانشیار ،گروه معماری ،دانشکدۀ معماری و شهرسازی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران.

 .3استادیار ،گروه معماری ،دانشکدۀ معماری و شهرسازی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران.
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چکیده

تاریخ پذیرش1400/03/02 :

تاریخ انتشار1400/10/01 :

بیان مسئله :عرصههای اجتماعی و فرهنگی ایران شاهد تحوالت وسیعی در دوران پهلوی دوم بوده است .یکی
از مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار در شکلگیری این تحوالت ،ورود مدرنیسم در نظام فکری جامعه و شکلگیری
طبقه متوسط جدید در آن دوره است؛ بالطبع گونههای مسکن ظهور یافته این طبقه اجتماعی نیز در این دوره
دستخوش تغییرات اساسی شد .نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن الگوبرداری از مسکن طبقه متوسط جدید
پهلوی دوم ،الگوهایی نوین جهت مسکن طبقه متوسط معاصر پیشنهاد نماید.
هدف پژوهش :این پژوهش در صدد است با استفاده از دستور زبان شکل ،که بر پایه به کارگیری معناشناسانه زبان
شکل است ،به قوانین حاکم بر کالبد گونههای مسکن طبقه متوسط جدید جامعه در دوره پهلوی دوم دست یابد و
از این طریق ،الگوهای طراحی متنوعی در مسکن اقشار متوسط امروز جامعه خلق نماید .در این راستا ،کوی نارمک
از دوره میانی و شهرک اکباتان از دوره پایانی پهلوی دوم به عنوان جامعه نمونه انتخاب و با توجه به شاخصهای
اجتماعی -فرهنگی مسکن مورد ارزیابی قرار گرفت.
روش پژوهش :اساس روش این تحقيق کیفی ،تاريخي -تفسيري است؛ در ابتداي این تحقيق ،طی يك بررسي
تاريخنگارانه به تأثیر طبقات اجتماعی بر ساختار خانهها پرداخته شده است و سپس با روش توصیفی -تحلیلی،
ابعاد کالبدی -فضایی خانهها مورد بحث قرار گرفته است .روش تحلیل دادهها در این پژوهش ،دستور زبان شکل
است .اطالعات مورد نیاز در این پژوهش از طریق مشاهده و بررسیهای میدانی ،مطالعات کتابخانهای و اسنادی
جمعآوری گردیده است.
نتیجهگیری :براساس نتایج تحقیق ،اجزاء خانههای این دوره تحت تأثیر تفکرات و معماری مدرن غرب بودهاند و
در مقایسه با مسکن سنتی تهران دستخوش تحوالت اساسی شدهاند .ریزفضاهای مسکن به حداقل کاهش یافته
و از یک دستور زبان شکلی پایه پیروی میکنند :چگونگی قرارگیری فضاها در این خانهها براساس جانمایی یک
عنصر پایه است .شکل پایه ،فضاهای درهم (عرصههای نشیمن و ناهارخوری) در نظر گرفته شد و سپس سایر
فضاها براساس مجموعهای از قوانین ،به شکل پایه اضافه شد .در انتها براساس فرایند الگوریتمی دستور زبان شکل،
با بهرهگیری از درخت تصمیمگیری ،به خلق الگوهای متنوعی برای طراحی مسکن امروزی انجامید.
واژگان کلیدی :دوره پهلوی دوم ،طبقه متوسط ،گونهشناسی مسکن ،دستور زبان شکل.
∗این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری «سارا غالمی» با عنوان «
تأثیر تحوالت اجتماعی  -فرهنگی بر گونهشناسی معماری مسکن
طبقه متوسط در دوره میانی و پایانی پهلوی دوم با استفاده از
دستور زبان شکل» است که به راهنمایی دکتر «جمال الدین

سهیلی» و مشاورۀ دکتر «کمال رهبریمنش» در دانشکدۀ
معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قزوین در سال
 1399انجام شده است.
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سارا غالمی و همکاران

....................................................................

مقدمه و بیان مسئله

یکی از دورههای تاریخی پر فراز و نشیب ایران دوران سلطنت
محمدرضا شاه پهلوی است .این دوره (پهلوی دوم) با کنارهگیری
رضاخان از سلطنت در سال  1320آغاز شد .در تقسیمبندی
تاریخی دوره پهلوی دوم بر مبنای تحوالت اجتماعی و فرهنگی،
سه دوره مشخص شناسایی شده است :دوره آغازین که سالهای
آغاز سلطنت محمدرضا شاه است (سالهای ،)1320-1332
دوره میانی (سالهای  )1332-1342و دوره پایانی (سالهای
.)1342-1357
اصالحات چندگانه محمدرضا شاه پهلوی و روند نوسازی
اجتماعی -فرهنگی این دوره باعث تحوالت اجتماعی و فرهنگی
گستردهای گردید که بر ساختار طبقات اجتماعی جامعه اثر
گذاشت .این تغییرات ،با توجه به روند سریع و حجیم شهرنشینی
در کشور در دوره میانی و پایانی دوره پهلوی دوم در وضعیتی
شتابان و مقیاسی انبوه صورت گرفت .در پي افزايش جمعیت و
مهاجرت از روستاها به شهرها و در یک کالم ،اصالحات در این
دوران ،طبقهای تازه در ایران ،به نام طبقه متوسط جدید (طبقه
شبه متوسط) به وجود آمد که در این پژوهش طبقه اجتماعی
مورد بحث را همین طبقه متوسط جدید شکل میدهد.
اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻼك در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﻌﯿﺎر اﻗﺘﺼﺎدى
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶهای ﮔﺴﺘﺮدهاى از ﺟﺎﻣﻌﻪ را ذﯾﻞ ﻋﻨﻮان
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎى داد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ پیشهوران ،ﮐﺴﺒﻪ ﺟﺰء و  ...ﮐﻪ
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ از آنها ﺑﻪ ﻋﻨﻮان «ﻗﺸﺮﻫﺎى ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﺘﻰ» نام برده
میﺷﻮد (رحمتالهی و موسویزاده )5 ،1390 ،اﻣﺎ مفهوم طبقه
متوسط در این پژوهش ،طبقه متوسط جدید است که ﻣﺒﺘﻨﻰ
ﺑﺮ ﮔﺮاﯾﺶهای ﻣﺪرن ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎﻧﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .تحوالت شیوه
زندگي نوين در قالب معماری مدرن و به تبعیت از فرهنگ غرب
بر ساختار فضايي مسکن طبقه متوسط جدید بیشتر از سایر
طبقات اثر گذاشت.
از این رو این پژوهش در صدد است گونههای مسکن طبقه
متوسط جدید جامعه در دوره پهلوی دوم را مورد بررسی و
تحلیل قرار دهد .هدف اصلی پژوهش ،تأثیر و نقش طبقه متوسط
جدید در شکلگیری کالبد معماری خانههای این طبقه است .در
این راستا ،جهت تحلیل شکلی دو نمونه مسکن طبقه متوسط،
کوی نارمک از دوره میانی و شهرک اکباتان از دوره پایانی پهلوی
دوم به عنوان جامعه نمونه انتخاب و تأثیر تفکرات شبه مدرنیسم
در ساختار خانههای این طبقه اجتماعی از جامعه با استفاده از
گرامر شکل مورد ارزیابی قرار گرفتهاند تا به تبیین یک الگوی
مشخص مسکن ختم شود.
گرامر شکل یا دستور زبان شکل ،روشی برای بررسی اشکال
از لحاظ قوانین محاسبات است؛ دستور زبان شکل مجموعهای
از قوانین است که به یک شکل امکان تجزیه به عناصر و
زیرمجموعهها و یا بالعکس امکان ترکیب اشکال جهت تولید
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طرحوارهها را میدهد و بر پایه تغییرات پارامتریک به دنبال راهی
برای به دست آوردن اشکال مختلف است .با استفاده از دستور
زبان شکل که یک روش تحلیل شکلی در معماری است ،میتوان
به گونهبندی معماری یک دوره تاریخی یا یک طبقه اجتماعی
پرداخت؛ مسکن طبقه متوسط در دوره پهلوی به دلیل ورود
مدرنیته در تفکرات جامعه ،بهویژه در تفکرات طبقات متوسط
جدید که به دنبال مطالبات مدرن بودهاند ،از نظر شکلی با مسکن
گوبویی مدرن به خود گرفت .لذا
سنتی خود فاصله گرفت و رن 
این پژوهش جهت بررسی قوانین حاکم بر تولید شکل در دورهای
از تاریخ معماری ایران ،به شناخت گونههای مسکن طبقه متوسط
جدید دوره پهلوی دوم میپردازد.

سؤاالت و فرضیههای پژوهش

سؤاالت تحقیق عبارتند از:
 .1گونههای جدید مسکن طبقه متوسط در دوره پهلوی دوم چه
نقشی در ترویج معماری مدرن در ایران داشته است؟
 .2ویژگیهای گونههای مسکن طبقه متوسط بر اساس تحلیل
دستور زبان شکل به چه صورتی بوده است؟
به منظور پاسخ به پرسشهای پژوهش ،فرضیهها بدین صورت
شکل میگیرد:
 .1در دوره پهلوی دوم شکلگیری طبقه متوسط جدید جامعه
مهمترین عامل برای ورود معماری مدرن در مسکن ایران بوده
است.
 .2در دوره پهلوی دوم قاعدههای شکلی که منجر به شکلگیری
گونههای مسکن طبقه متوسط جدید شده است ،از یک دستور
زبان شکلی پایه پیروی میکند.

پیشینهپژوهش

در جدول  1به برخی از مهمترین پژوهشهای صورت گرفته
در خصوص مبانی نظری تحقیق اشاره شده است :بخش اول در
خصوص تاریخ و تحوالت اجتماعی -فرهنگی دوره پهلوی دوم،
بخش دوم در خصوص مسکن دوره پهلوی و بخش سوم در
خصوص دستور زبان شکل است .با بررسی موارد عنوان شده در
این جدول چنین برمیآید که پژوهش حاضر با تمرکز بر تحلیل
و گونهبندی مسکن طبقه متوسط دوره میانی و پایانی پهلوی دوم
با استفاده از دستور زبان شکل ،دارای نوآوری است.

مبانی نظری پژوهش

•کلیاتی در مورد گرامر شکل
گرامر شکل مجموعهای از قوانین شکل است که به صورت
گامبهگام برای ایجاد یک مجموعه یا زبان طراحی ،ایجاد شده
است .این نظام به طراح توانایی نشان دادن فرایند طراحی و
طراحی قوانین را با استفاده از شکل (و نه با متن) میدهد .گرامر
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جدول  .1پیشینه پژوهش .مأخذ :نگارندگان.
ردیف

کتاب :اقتصاد سیاسی ایران :از مشروطیت تا
پایان سلسله پهلوی ()1374

محمدعلی همایون
کاتوزیان

این کتاب به بررسی دقیق مباحث تاریخی -اجتماعی -فرهنگی
دوره پهلوی پرداخته است.

کتاب :تاریخ تحوالت سیاسی و اجتماعی
ایران ()1384

علیرضا ازغندی

در این کتاب به تحوالت سیاسی و اجتماعی سالهای  1320تا
 1357میپردازد.

کتاب :طبقات اجتماعی ،دولت و انقالب در
ایران ()1386

احمد اشرف و علی
بنوعزیزی

به بررسی طبقات اجتماعی در ایران اسالمی دوره میانه و دوره
قاجاریه و دوره پهلوی پرداخته است.

کتاب :طبقه متوسط و تحوالت سیاسی در
ایران معاصر )1395( 1380-1320

محمدحسین بحرانی

درصدد ارزيابي گفتمانهاي سياسي موجود در قشرهاي مياني
جامعه ايران از  1320تا  1380با رهيافتي جامعهشناختي است.

کتاب :معماری معاصر ایران (در تکاپوی بین
سنت و مدرنیته) ()1388

امیر بانی مسعود

در این کتاب ،شرح حال معماران و ساختمانهای مهم از ابتدای
عصر قاجاریه تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است.

کتاب :نگاهی به پیدایی معماری نو در ایران
()1388

سیروس باور

مربوط به معماری و ساختمانهای شاخص در عصر پهلوی است.

کتاب :میراث معماری مدرن ایران ()1390

اسکندر مختاری طالقانی

به شرح ساختمانهای عصر پهلوی و جمهوری اسالمی
میپردازد.

جزوه :مطالعه درباره مشخصات کویها و
مساکن در  9محله شهر تهران ()1351

خدیجه کیاکجوری

 9کوی مسکونی زمان پهلوی دوم را مورد بررسی قرار داده است
و نقشههایی نیز از پالن آنها ارائه داده است.

پایان نامه :سیر تحول معماری مسکن تهران
در دوران پهلوی ()1379

بهروز جانیپور

ابتدا مسکن سنتی تهران را مطالعه نموده و سپس گونههای
متفاوت مسکن متحولشده دوران پهلوی را بررسی کرده است

کتاب :خانه ،فرهنگ و طبیعت (بررسی
معماری خانه های تاریخی و معاصر به منظور
تدوین فرآیند و معیارهای طراحی خانه)
()1388

محمدرضا حائری

این کتاب مقولۀ خانه را پیش از سال  1300و پس از سال
 1340در ایران بررسی میکند.

11

مقاله :گرامرهای شکل و مشخصات تولیدی
نقاشی و مجسمهسازی)1972( 1

جورج استینی 2و جیمز
3
گیپس

پایه و اساس گرامر شکل در این مقاله تعریف شده است.

12

کتاب :زیباییشناسی الگوریتمی :مدلهای
رایانه ای برای نقد و طراحی در هنر)1978( 4

جورج استینی و جیمز
گیپس

در خصوص کشف یک الگوریتم برای آثار هنری است که دستور
زبان شکل قانونی برای ایجاد اشکال است.

13

مقاله :گرامر شکل :زبان خانههای سنتی
ترکیه)1996( 5

گولن کادس

کتاب :شکل :صحبت کردن در مورد دیدن و
انجام دادن)2006( 7

جورج استینی

در این کتاب ابتدا بیان می شود که چگونه با استفاده از قوانین،
دیدن و شمارش متفاوت است و سپس نحوه محاسبه با اشکال و
ارائه جزئیات را نشان میدهد.

بوژان تپاویچ و وسنا
9
استوجاکوویچ

نقش گرامر شکل به عنوان ابزاری برای طراحی و تحلیل
معماری و تأثیر آن در نظریه معماری معاصر در این مقاله
بررسی شد.

مقاله :بازخوانی فرم حیاط و فضاهای
وابستة آن با استفاده از دستور زبان شکل
در معماری در یکصد خانة دورة قاجار
شهرکاشان ()1395

کیانوش حسنی و
ویدا نوروز برازجانی و
محمدرضا نصیرسالمی

به تفسیر خانههای کاشان به وسیلۀ دستور زبان شکل میپردازد
و سه عنصر فضای باز و بسته و ایوان را در این خانهها بررسی
میکند.

مقاله :الگوی نوین از دستور زبان شکل در
معماری خانه امروز نمونه موردی  :خانههای
مجموعهای قاجاری شهرهای تبریز و تهران
()1397

کیانوش حسنی و ویدا
نوروز برازجانی

به تببین الگوی نوین با استفاده از دستور زبان شکل میپردازد و
چگونگی ایجاد اشکال پایه در خانههای قاجار را بررسی میکند.

4
5
6
7
8
9

10

14

15

17

مقاله :دستور زبان شکل در نظریه و طراحی
معماری معاصر)2012( 8

6

به بررسی دستورزبان شکلی در خانهها پرداخته است و با
دستهبندی عناصر پالن به اتاق ،هال و پله و دستهبندی انواع
پالنها به ایجاد دستور زبان معماری رسیده است.

...................................................................

16

بخش چهارم (دستور زبان شکل)

3

بخش سوم (مسکن پهلوی)

2

بخش دوم (معماری
پهلوی)

1

بخش اول (مباحث تاریخی-
اجتماعی -فرهنگی پهلوی دوم)

نام پژوهش و تاریخ آن

نویسنده (گان)

توضیحات
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فرم ،به جای الگوریتمی متنی ،الگوریتمی فضایی است .دستور
زبان شکل مجموعهای از قوانین است که بر شکل اولیه اعمال
میشود تا به تولید برسد .در واقع قوانین بدین جهت طراحی
شدهاند که اشکال اولیه را تغییر دهند ،بنابراین کاربر میتواند
تصمیم بگیرد که کدام قانون را برای رسیدن به نتیجه مطلوب
مورد استفاده قرار دهد .از آنجا که شکل طراحی شده ممکن است
از اشکال مختلف تشکیل شده باشد بنابراین قوانین مختلفی برای
اشکال مختلف وجود دارد (Prakash, Shekhawat & Goyal,
 .)2017, 293به عبارت دیگر «دستور زبانهای شکلی بر پایه به
کارگیری معناشناسانه زبان شکل و قواعد شکلپذیری آن بوده
و سامانههای تولیدکنندهای هستند که براساس مجموعهای از
قاعدههای شکلی به طراحی منجر میشوند که این مسیر ساختن
اشکال پیچیده را از عناصر ساده ممکن میسازد» (حسنی و نوروز
برازجانی.)33 ،1397 ،گرامرهای شکل ،نظامهای مبتنی بر قاعده
برای توصیف و تولید طرحها هستند ( .)Stiny, 2006گرامرهای
شکل برای رویکرد بصری آنها متمایز هستند .آنها به جای اینکه
با نمادها ،کلمات ،اعداد و یا سایر ساختارهای انتزاعی که نمایانگر
اشکال بصری به صورت غیر مستقیم هستند کار کنند ،از طریق
محاسبه مستقیم با اشکال در دو یا سه بعد ،طرح ایجاد میکنند .با
گذشت سالها ،دستور زبان شکل ،تمرینهای طراحی را از تجزیه
و تحلیل به ترکیب توسعه داده است .آنها با موفقیت در این کارها
در همه حوزههای طراحی از طراحی شهری تا معماری و طراحی
منظره و صنایع دستی و نقاشی و طراحی محصول تا طراحی
مکانیکی مورد استفاده قرار گرفتهاند (Knight & Stiny, 2015,
.)10
دیدگاه صاحبنظران در خصوص دستور زبان شکل را میتوان در

جدول  2خالصه کرد .به طور کلی میتوان گفت در گرامر شکل
رویکردی که برای ساختن اتخاذ میگردد شامل گرامرهایی با
قواعد تعریف شده است .ایده این است که شکلهای برجسته را
میبایست مشخص و حفظ کرد و سپس با دستکاری آن به اشکال
جدید رسید .در واقع ،هدف استفاده از مفهوم طراحی محاسباتی
است .طراحی را نه به عنوان یک فعالیت فکری بلکه به عنوان
نوعی ساختن در نظر میگیرد.قوانین یک دستور زبان شکل ،یک
شکل کلی دارند که به صورت تصویر  1میتوان آن را نمایش داد:
 ABکه در آن  Aو  Bشکل هستند و پیکان «جایگزین کردن»
را نشان میدهد.
مراحل نشان داده شده در تصویر  2مراحل طراحی با گرامر شکل
است و معموال به ترتیب زمانی انجام میشود ،اما طراح کنترل
کامل را در هر مرحله دارد و میتواند تنظیم را در هر زمان به
صورت دلخواه انجام دهد .بر اشکال ،قوانین گرامر شکل اعمال
میشود و به یک طراحی جدید ختم میگردد.
کلیاتی پیرامون تأثیر تحوالت اجتماعی و فرهنگی بر گونههای
مسکن طبقه متوسط در دوره میانی و پایانی پهلوی دوم شرایط
اجتماعی و سیاسی در ایران در سالهای  1320تا  1357با
برکناری رضاشاه در جریان اشغال ایران توسط انگلستان و روسیه
و آغاز حکومت محمدرضاشاه ،با دگرگونی نظام سیاسی همراه
بود .در تقسیمبندی تاریخی دوره پهلوی دوم بر مبنای تحوالت
اجتماعی و سیاسی ،سه دوره مشخص شناسایی شده که در
جدول  3معرفی شده است.
- -دوره آغازین1332 -1320 :

دوره اول پهلوی دوم ( 1320تا « )1332دوره اشغال کشور به
وسیله بیگانگان ،عدم ثبات ،تشدید تضادها ،بینظمی و ناامنی

....................................................................

جدول  .2دیدگاه صاحب نظران در خصوص دستور زبان شکل .مأخذ :برگرفته از حسنی و برازجانی.34 ،1397 ،
ردیف

صاحبنظران

تعریف دستور زبان شکل

1

Tepavcevic
& Stojakovic,
2012

اصطالح دستور زبان شکلی ،عموماً در دو سطح فضایی کامپیوتری و بصری شرح داده و در نظر گرفته شده است .در نگرش
کامپیوتری ،دستور زبان شکلی ،گروه های قانونمند خاصی از سامانه های متخصصاند که با آگاهی مصنوعی ،اشکال هندسی تولید
می کنند.

2

Ozker, 2009

دستور زبان شکلی ،به معنای واقعی کلمه ،اشاره به دستور زبان بصری طراحی نیز دارد .به این معنا ،دستور زبان شکلی ،فلسفه
نظاره به جهان را نه از طریق آموختهها و تحمیل پیچیدگیها؛ بلکه از طریق معنای عملیاش در آن نقطه از زمان ،ارایه میدهد.

3

Knight, 2000

گرامر شکل یک روش طراحی تولیدی است (روشی که در آن نقشهها با استفاده از مجموعهای از قوانین الگوریتم تولید میشوند
و امکان کشف کانسپتها و راهحلهای جدید را فراهم میآورند) و با مجموعهای از قوانین دگرگونی که به شکل اولیه اعمال می
شوند ،فرمهای جدیدی تولید میکنند.

4

Stiny, 1976

بارزترین ویژگی دستور زبان شکلی این است که مجموعهای متشکل از تعداد متناهی قاعده و شکل ،امکان تولید تعداد نامتناهی
راه حل طراحی را امکانپذیر میسازد .عالوه بر این ،میتواند برای تجزیه اشکال پیچیده به عنوان ابزاری تجزیهگر و برای تولید
فرمهای پیچیده از یک شکل ساده به عنوان ابزاری ترکیب گر به کار گرفته شود .دستور زبان شکلی ،اشکالی را تولید میکند که از
شکلهای موجود در مجموعه و در تطابق با روابط فضایی شان به وجود آمدهاند.

5

Stiny, 1980

در دستور زبان شکل ،اشکال با کمک قواعد تولیدکننده ترکیب میشوند تا مجموعهای از طرحها با ویژگیهای مطلوب را تولید
کنند.

..............................................................................
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تصویر  .1یک قانون گرامر شکل .مأخذ :نگارندگان.

تصویر  .2مراحل طراحی با گرامر شکل.

مأخذ.Prakash et al., 2017, 293 :

بود» (همایون کاتوزیان« .)201 ،1374 ،در این دوره از یک سو
نوسازی و غربی کردن جامعه که پهلوی اول آن را آغاز کرده بود
ادامه یافت و از سوی دیگر برخی اقدامات او به علت پراکندهشدن
قدرت متوقف شد» (بحرانی.)98 ،1395 ،

 -دوره میانی1342-1332 :

 - -دوره پایانی1357-1342 :

«برخی محققان دوره  15ساله  1357-1342را دوره
شبهمدرنیست متکی بر نفت (استبداد نفتی) نامیدهاند» (همایون
کاتوزیان .)297 ،1392 ،شاه با «توجه به انجام اصالحات ارضی،
ضمن تقویت پایگاه خود در میان روستاییان ،طبقه زمیندار
را از صحنه خارج ساخته بود و از سویى با پىگیرى نوسازى

...................................................................

دوران پس از کودتای  28مرداد سال 1332به افزایش نفوذ
حکومت آمریکا و افزایش درآمد ارزی مملکت از برقراری جریان
صادرات نفت و ارتباط اقتصادی گستردهتر ایران و غرب منجر
شد« .برنامههای سیاسی -اقتصادی دولت مخصوصاً در قالب
اجرای انقالب سفید ،به گسترش سریع شهرها انجامید .این روند
تعداد اقشار شهری صاحب امتیاز را گسترش داد و تنوع بیشتری
در سلسله مراتب آنها به وجود آورد» (اشرف و بنوعزیزی،1386 ،
.)111

اقتصادى -اجتماعى در صدد یارگیرى از طبقه متوسط جدید
برآمد» (رحمتالهی و موسویزاده.)19 ،1390 ،
•طبقه متوسط جدید
«از زمانی که دولت مدرن در ایران تشکیل و نهادهای سیاسی،
فرهنگی و اداری متحول شد و نوسازی در همه عرصهها مورد
توجه دولتمردان قرار گرفت ،در کنار طبقه متوسط سنتی بیرون
از دولت ،طبقهای شکل گرفت که فارغ از مناسبات سنتی قدرت
دارای جایگاه ویژهای شد» (ادیبی )122 ،1358 ،که همان
طبقه متوسط جدید بود« .منطق اجتماعی -اقتصادی مشی
دولت درباره اقتصاد سیاسی این بود که در راه ایجاد یک «طبقه
متوسط» به عنوان پایگاه اجتماعی رژیم بکوشد .این مشی از
آنجا که به پیدایش عوامل فرضی توسعه اقتصادی و دموکراسی
لیبرالی ،هر دو انجامید ،با نسخه لیبرالی غربی هماهنگی داشت»
(همایون کاتوزیان« .)253 ،1387 ،بررسی آمارهای منتشره
بیانگر این مطلب است که از سال  1345به بعد جامعه ایران
کمی افراد تحصیل کرده برخوردار
از ضریب باالیی در رشد ّ
بوده و در مقایسه تعداد فعاالن بخش اقتصادی ،بخش خدمات
رشد چشمگیری برخالف بخشهای کشاورزی و صنعت داشته
است که این مسأله نمایانگر تقویت بدنه اجتماعی طبقه متوسط

..............................................................................
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جدول  .3دورههای تاریخی ایران به تفکیک دورههای زمانی در دورۀ پهلوی دوم .مأخذ :حسنپور و سلطانزاده.40 ،1395 ،
دورۀ تاریخی
دوره آغازین

دورۀ زمانی دورۀ پهلوی دوم
سالهای آغاز سلطنت محمدرضا شاه
1941( 1320میالدی) تا کودتای 1953( 1332میالدی).

دوره میانی

از 1953( 1332میالدی) تا انجام اصالحات ارضی ،انقالب سفید و سرکوب اعتراضات روحانیون در سال1342
( 1963میالدی).

دوره پایانی

سالهای  1963(1342میالدی) دوران حکومت مقتدرانه محمدرضا شاه تا سرنگونی حکومت پهلوی در جریان
انقالب اسالمی در سال  1979( 1357میالدی).

جدید ایران است» (حسینزاده« .)247-248 ،1378 ،طبقه شبه
متوسط یا به تعبیر بهتر ،شبه طبقه متوسط ،در ذات خود از نظر
اقتصادی وابستگی ژرف به حکومت دارد ،زیرا وقتی به مفهوم
واقعی طبقه متوسط میاندیشیم ،عنصر اصلی آن که به ذهن
میآید ،عنصر اقتصادی است» (امینی و ستوده .)96 ،1390 ،در
جدول  4ساختار طبقه متوسط این دوره بیان شده است.
عوامل تأثیرگذار در تغییر شیوه زندگی شامل عوامل فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی جامعه است و «مسکن به عنوان ابتداییترین
و مردمیترین کالبد شهر ،بازگوکننده شرایط اجتماعی،
زیباییشناسی ،فرهنگی و اقتصادی حاکم بر جامعه در دوره
مربوط به خود است که به واسطه معمار (سازنده) ،نمود کالبدی
و عینی پیدا میکند» (بانی مسعود .)287 ،1388 ،به طور کلی
ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی طبقه متوسط جدید
جامعه در دوره پهلوی دوم را میتوان در جدول  5خالصه نمود:
تأثیر این ویژگیهای نامحسوس طبقه متوسط جدید در معماری
مسکن به صورت محسوس قابل مشاهده است که در جدول 6
بیان شده است:

....................................................................

روش انجام پژوهش

این پژوهش از نوع کیفی است که روش تحلیل دادهها براساس
دستور زبان شکل است .این روش دارای دو بعد تحلیلی و تولیدی
است که از نظامها و الگوریتمهای مبتنی بر قاعده و قانون برای
تحلیل یا تولید طرحها استفاده میشود .در ابتداي این تحقيق
اطالعات مورد نیاز با مطالعه اسنادی و کتابخانهای و همچنین
مصاحبه با افراد مطلع در خصوص رویدادهای تاریخی کسب
شد .در بخش دوم با مطالعه جریانهای معماری معاصر ایران
به صورت اسنادی و مطالعه میدانی ،گونهشناسی مسکن اقشار
متوسط دوره پهلوی دوم انجام پذیرفت .از آنجا که دسترسی
به اطالعات کامل درباره کویهای مسکونی با محدودیت در
منابع اسنادی و میدانی مواجه بود ،بنابراین در انتخاب نمونهها
این موارد لحاظ گردید :اول امکان بازدید و عکسبرداری ،دوم
امکان دسترسی به اطالعات درباره پیشینه ،سوم امکان دسترسی
به نقشه خانههای واقع در کوی مسکونی و یا برداشت و ترسیم

..............................................................................
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بخشی از آن ،چهارم امکان دستهبندی خانههای آن کوی با توجه
به گرامر شکل .از این رو ،محله نارمک و شهرک اکباتان به عنوان
دو نمونه مسکن قشر متوسط در دورههای میانی و پایانی پهلوی
دوم انتخاب شده است.

یافتههایپژوهش

در پژوهش پیش رو تأثیر ویژگیهای طبقه اجتماعی متوسط
جامعه بر گونههای مسکن طبقه متوسط دوره پهلوی دوم بررسی
شده است .از آنجا که این تأثیرات غالباً در کالبد معماری خانهها
نمود پیدا میکند ،در اینجا یافتههای پژوهش به گونهای تنظیم
شده است که در وهله نخست حدود تأثیرات شکلگیری طبقه
متوسط جدید دوره پهلوی دوم با تحلیل شکلی دو نمونه مسکن
طبقه متوسط مشخص میگردد و سپس با استفاده از گرامر
شکل به تببین الگوی مشخص مسکن این دوره پرداخته میشود.
از میان گونههای مسکن طبقه متوسط دوره پهلوی دوم ،کوی
نارمک (  30تیر) که برای اسکان فرهنگیان ساخته شده بود از
دوره میانی پهلوی دوم و شهرک اکباتان از دوره پایانی پهلوی
دوم به عنوان نمونه انتخاب شده است.
•گونه شناسی انواع جزءفضاها در خانههای نارمک
«با روی کار آمدن دولت ملی دکتر مصدق و تدوین برنامههای
دولتی تأمین مسکن ،فکر احداث کویهای مسکونی جهت عموم
مردم و کارمندان و کارگران دولتی مطرح شد که کوی نارمک
(  30تیر) در شرق تهران از اولین اقدامات آن زمان است» (جانی
پور .)122 ،1379 ،این کوی برای گروههای درآمدی متوسط و
جهت اسکان فرهنگیان در سال  1333احداث شد .در تصویر 3
چند خانه نارمک به عنوان نمونه تحلیل شده است.
«ویژگی گروه فضاهای درهم ،فقدان تعریف برای جزءفضاها
است .حدود فضایی ورودی ،ناهارخوری و پذیرایی روشن نیست و
سعی شده از طریق چیدن اشیاء و مبلمان ،محدودههای فضایی،
تعریف یا تکلیف شود» (حائری .)152 ،1388 ،آشپزخانه در
درون قسمت بسته سازمان فضایی خانههای نارمک مکانیابی
شده است .اتاقهای خواب در خانههای نارمک ،به طور متوسط
در حدود یک سوم تا یک دوم کل زیر بنای واحدهای مسکونی
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جدول  .4ساختار قشربندی طبقه متوسط ایران در دوره پهلوی دوم .مأخذ :با دخل و تصرف از بحرانی103 ،1395 ،و .118

طبقه اجتماعی

قشر روستایی

قشر شهری
طبقه متوسط جدید

طبقه متوسط سنتی

طبقۀ متوسط (دوره
آغازین و میانی پهلوی
دوم)

دهقانان ثروتمند ،مباشران،
کدخدایان ،دهقانان متوسط

روحانیان ،بازرگانان متوسط ،پیشهوران و
کاسبان (خرده بورژوازی)

متخصصان مستقل و نیمهمستقل ،مدیران
میانی و کارمندان دولت و بخش خصوصی،
نظامیان و روشنفکران جدید

طبقه متوسط (دورۀ
پایانی پهلوی دوم)

مالکان کوچک ،سوداگران،
وامدهندگان ،صاحبان ماشین آالت
کشاورزی و کارگزاران دولتی و
دهقانان متوسط

روحانیان ،بازرگانان داخلی و بازاریان و
سایر مغازهداران ،پیشهوران و کاسبان
(خردهبورژوازی)

متخصصان مستقل و نیمه مستقل ،مدیران
میانی و کارمندان دولتی و خصوصی ،نظامیان،
تکنسینها و روشنفکران

جدول  .5ویژگیهای طبقۀ متوسط جدید در دورۀ پهلوی دوم .مأخذ :نگارندگان.
ویژگیهای طبقه متوسط جدید در دوران پهلوی دوم
ویژگیهای فرهنگی طبقه
متوسط جدید

 -1گرایش به ارزشهای مدرن و نوسازی جامعه (با توجه به شروع فرآیند نوسازی به شیوه غربی از زمان رضاشاه)
 -2اشاعه ناسیونالیسم ایرانی در برابر ایران اسالمی (تضعیف باورهای مذهبی در خانوادهها)
 -2تغییر عادات فرهنگی و آداب و رسوم سنتی
 -3مطالبه کاالهای فرهنگی و تفریحات سالم
 -4به دنبال کسب لذت از زندگی

ویژگیهای اجتماعی طبقه
متوسط جدید

 -1انقالب سفید و گسترش آموزش و بهداشت همگانی
 -2افزایش جمعیت شهرنشینی
 -3گسترش آموزش و افزایش شمار تحصیلکردهها در میان قشرهای متوسط (نیروهای اجتماعی باسواد و تحصیلکرده شهری)
 -4افزایش سهم و نقش زنان در جامعه
 -5مشارکت فعال در عرصه سیاسی جامعه

ویژگیهای اقتصادی طبقه
متوسط جدید

 -1درآمد مالی مناسب (به دلیل اصالحات ارضی و اصالحات اقتصادی ناشی از درآمد نفتی)
 -2الگوبرداری از ویژگیهای مصرفی طبقه سرمایهدار

...................................................................

خانهها را اشغال میکنند .بر اساس تحول فضایی ناشی از تحول
در شیوه زندگی ،دستشویی و توالت و گاهی حمام در خانههای
معاصر از جمله نارمک در یک فضا شکل گرفته است.
•گونهشناسی انواع جزءفضاها در خانههای اکباتان
«شهرک اکباتان ،از بزرگترین مجموعههای مسکونی خاورمیانه
است و در غرب تهران قرار گرفته است .این مجموعه در دهه
 1340با هدف اسکان اقشار با درآمد متوسط و تحصیلکرده
تأسیس شد و متقاضیان سکونت در آن زمان ،افرادی تجددگرا
بودند که به سکونت در واحدهای آپارتمانی مدرن تمایل داشتند»
(رفعت جاه.)47 ،1386 ،
الگوهای فضایی در خانههای اکباتان (تصویر  )4جهت پاسخگویی
به نیازهای فرهنگی و اجتماعی طبقه متوسط ساکن آن طراحی
و اجرا شده است .آشپزخانه گاه در درون قسمت بسته و گاه به
صورت باز در سازمان فضایی خانههای اکباتان مکانیابی شده
است و به سمت در ورودی اصلی خانه نزدیک شده است تا مواد
خام خریداری شده از بیرون منزل سریعتر به آشپزخانه منتقل
شود و از سویی تالش شده است تا استقرار این فضا در کنار

فضایی قرار گیرد که به صرف غذا اختصاص داده شده است و در
صورت امکان یک بازشو و یا یک در مستقل در دیوار مشترک
بین آشپزخانه و ناهارخوری تعبیه گردد.
•دستور زبان شکل و نقش آن در تحلیل گونههای مسکن
نارمک و اکباتان
در مرحله اول برای بررسی خانههای منتخب با استفاده از دستور
زبان شکل ،فضاهای اصلی خانهها دستهبندی میگردد و سپس
یکی از این فضاها با توجه به اهمیت بیشتر آن ،به عنوان شکل
پایه انتخاب میشود و قوانین دستور زبان شکل بر آن عنصر پایه
اعمال میگردد و بدین ترتیب این خانهها با توجه به مجموعه
قوانین دستور زبان شکل ،مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و
الگوی روابط فضایی این خانهها ارائه میشود.
ویژگی مشترک این خانهها وجود سه فضای اصلی در آنهاست که
به طور ثابت در هر نمونه وجود دارد :نشیمن (فضاهای درهم)،
فضای آشپزخانه و سرویس (فضای خدماتی) و اتاق خواب
(فضای خصوصی) .برای تسهیل تعریف دستور زبان ،برخی از
جزئیات خانهها نادیده گرفته میشود؛ برای همین ،فضاها در
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جدول  .6تغییرات در شکلگیری مسکن طبقه متوسط جدید در دوره پهلوی دوم .مأخذ :نگارندگان.
تغییرات در شکلگیری مسکن طبقه متوسط جدید
دوره میانی

 ورود معماری مدرن با شروع ساخت مسکن ارزان قیمت دولتی (که عم ًال برای طبقه متوسط مناسب شد)
 برونگرایی عملکردی -شکلگیری شهرکهای مسکونی

دوره پایانی

گسترش معماری مدرن با طراحی آپارتمانها و شهرکهای مسکونی برونگرایی و بلندمرتبهسازی -طراحی طرحهای جامع شهری

دوره میانی

 تفکیک عرصههای عمومی ،نیمه عمومی ،خصوصی درنظر گرفتن فضای زیادی برای راهروها (جهت تفکیک عرصهها) دسترسی به اتاقهای خواب از یک فضای هال میانی و بدون دید مستقیم از نشیمن آشپزخانههای بسته -جانمایی فضای دستشویی و توالت در یک فضا

دوره پایانی

 تداخل حریمهای عمومی و خصوصی دسترسی به اتاقهای خواب از نشیمن و با دید مستقیم آشپزخانههای باز و ترکیبشده با نشیمن -گاهاً جانمایی فضای دستشویی و توالت و حمام در یک فضا

دوره میانی

 سادگی فرم کوچکشدن خانهها و کمرنگشدن نقش حیاط حذف جزء فضاها (ارتباط فضاهای معماری بدون واسطه) -حذف تزئینات سنتی

دوره پایانی

 حذفدن حیاطا و تأکید بر فضای بسته تعریف فضاها با استفاده از مبلمان (مثال تفکیک فضای ناهارخوری از نشیمن با مبلمان) -استفاده از مصالح معماری مدرن جهت تزئین بنا

الگوی کالن معماری

الگوی کلی فضاها

....................................................................

الگوی جزئیات فضاها

طرحها به صورت چند ضلعی نشان داده شدهاند .فضای نشیمن
تأثیرگذارترین عنصر در ترکیب خانههای ایرانی است که شکل
و مکان آن بر اشکال و انواع خانهها تأثیر میگذارد بنابراین با در
نظر گرفتن فضای نشیمن (فضاهای درهم) به عنوان شکل پایه،
از طریق مجموعه قوانین سلسلهمراتبی ،فرایند تولید اشکال با
مکانیابی فضاهای دیگر در کنار فضای پایه آغاز میشود .در واقع
روند تولید دستور زبان شکل با جانمایی فضای نشیمن شروع
میشود .روند کار در این دستور زبان به این گونه است که یک
فضا به فضای اولیه اضافه میشود .بنابراین در مرحله بعد اتاق
خواب به شکل پایه (فضای نشیمن) اضافه میشود و در مرحله
آخر فضاهای خدماتی در کنار شکل پایه جانمایی میشود.
مرحله اول تحلیل خانههای نارمک با گرامر شکل :در خانههای
نارمک که مربوط به دوره میانی پهلوی است ،در جدول ،7ابتدا
عنصر پایه مشخص گردید و سایر فضاها در کنار عنصر پایه
جانمایی شد .میتوان مشاهده کرد تفکیک فضایی بین فضای
نشیمن و راهروها صورت گرفته است و یک اتاق محصور به عنوان
نشیمن لحاظ شده است (الزم به ذکر است فضای هاشوردار
در تصاویر بیانگر فضاهای درهم ،فضاهای شمارهدار نشاندهنده
اتاقهای خواب و فضای ضربدرخورده نشاندهنده فضاهای
خدماتی است).
مرحله اول تحلیل خانههای اکباتان با گرامر شکل :در

..............................................................................
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خانههای اکباتان که مربوط به دوره پایانی پهلوی دوم
است با انواع نقشهها روبرو هستیم که میتوان آنها را به
چهار گروه طبقهبندی کرد- :با یک نشیمن سرتاسری
 با یک نشیمن الشکل  -با یک نشیمن تفکیکشده؛ با یک نشیمن تفکیکشده و راهروهای ارتباطی به سایر فضاهابا در نظر گرفتن فضای نشیمن به عنوان شکل پایه و جانمایی
سایر فضاها (اتاق خوابها و فضاهای خدماتی) به شکل پایه ،در
تصویر  ،5ارتباط فضایی عناصر خانههای اکباتان در کنار شکل
پایه (فضای نشیمن) مشخص شد.
در مرحله دو ِم بررسی خانههای منتخب با استفاده از دستور زبان
شکل ،با استفاده از ماتریس ،عناصر فضایی خانهها به صورت
نمایشهای گرافیکی نمایش داده میشوند .استفاده از ماتریس
برای تبدیل نمایشهای نمادین به خروجیهای گرافیکی ضروری
است .در واقع هر ماتریس یک چندضلعی را معرفی میکند و با
استفاده از ماتریسها میتوان عناصر خانهها را به شکلهای اصلی
هندسی یعنی مربع یا مستطیل یا مثلث تبدیل کرد .ماتریس،
صفر ( )0نمایشگر سلولهای خالی ،یک ( )1نمایشگر سلولهای
پر و یک صفر یک ( )101نشانگر سلولهای نیمهپر است (تصویر
 .)7در مرحله بعد میتوان اشکال اصلی هندسی را در ماتریسها
گسترش داد و به شکلهای فرعی رسید (تصویر  .)8در مرحله
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فضاهای درهم (فضاهایی که فاقد تعریف و مرز
مشخص هستند) شامل ورودی ،راهروها ،نشیمن،
ناهارخوری و پذیرایی است.

طرح خانه چهار اتاقی نارمک (کاالد) طرح بازیل

تصویر  .3گونهشناسی انواع جزءفضاها در خانههای نارمک .مأخذ :نگارندگان.

تفسیروتحلیلدادهها

در این مرحله مجموعه قوانین شکل میگیرد .با توجه به اینکه
 Hنشاندهنده فضای نشیمنS ،10نشاندهنده فضای خدماتی،11

...................................................................

نهایی میبایست قادر بود که همجواری اشکال در کنار هم را در
ماتریس نمایش داد (تصویر .)9
(از چپ به راست :ارتباط در گوشهها ،ارتباط در بخشی از اضالع و
ارتباطکامل)
حال با توجه به توضیحات در خصوص تبدیل عناصر فضایی خانهها
به اشکال اصلی و فرعی هندسی در ماتریسها و نحوه نمایش
همجواری فضاها در ماتریسها ،میتوان مرحله دوم فرایند تحلیل
خانههای منتخب را با گرامر شکل انجام داد .در تصویر  6فضای
نشیمن (فضاهای درهم) سه خانه منتخب در دو نمونه موردی به
عنوان شکل اولیه دستور زبان شکل در ستون اول با عناوین N
 1و  N 2و  N 3برای محله نارمک و E 1و  E 2و  E 3برای
شهرک اکباتان جانمایی شده است و با توجه به تبدیل این فضا
(شکل پایه) به اشکال اصلی هندسی ،فضای نشیمن به صورت
گرافیکی در ستون دوم با ماتریس نمایش داده شده است .در مرحله
بعد با استفاده از قانون افزودن ،اتاقها به یک طرف یا دو طرف
فضای نشیمن اضافه میشوند و در ادامه این روش طراحی تولیدی،
فضاهای خدماتی نیز اضافه میشوند؛ تمام این مراحل جهت تبدیل
فضا به یک شکل هندسی اصلی ،در تصویر  6با ماتریس نمایش داده
شدهاند .بدین ترتیب با اضافه و کم کردن اشکال میتوان به یک
فرایندتولیدیرسید.

Rنشاندهنده اتاق خواب 12و Cنشاندهنده راههای ارتباطی بین
فضاهاست ،13میتوان قوانین گرامر شکل را با این حروف نامگذاری
نمود .با توجه به اینکه فضای نشیمن و راههای ارتباطی در این
پژوهش به عنوان یک فضای درهم در نظر گرفته میشود ،میتوان
از عنوان نمودن فضاهای ارتباطی در اسم قوانین چشمپوشی کرد و
مجموعه قوانین گرامر شکل را در خانههای منتخب با عنوان کلی
قوانین ( )HSRنامگذاری کرد؛ اولین قانون در فرایند طراحی ،تبدیل
یک نقطه به یک فضاست؛ این قانون را  HSR11مینامیم (قانونی که
بر یک نقطه اعمال میشود و آن را تبدیل به یک فضا میکند) .حال
در فرایند تبدیل روابط عناصر خانهها به قوانین گرامر شکل ،با توجه
به شش خانه منتخب و ماتریسهای ترسیمی برای آنها در تصویر ،6
میتوان هر مرحله از افزودن عناصر معماری را به صورت یک قانون
جدید نوشت .با کمک این مرحله از گرامر شکل ،میتوان روابط
فضاها را به سادهترین شکل ممکن نمایش داد.
همانگونه که در جدول قبل دیدیم (تصویر  ،)6سه خانه منتخب
در دو نمونه موردی در ستون اول با عناوین  N 1و  N 2و  N 3برای
محله نارمک و  E1و  E2و  E3برای شهرک اکباتان نامگذاری شدهاند.
به عنوان مثال ،در خانه شماره  1نارمک که با عنوان  N 1نمایش
داده میشود HSR 22 ،قانون اضافه شدن «کریدور ارتباطی» به
«فضای نشیمن» است .طبق قانون  ،HSR23به شکل پایه فضاهای
درهم (ترکیبی از فضای نشیمن و کریدور ارتباطی) ،اتاق خواب
اضافه میشود و همچنین طبق قانون  ،HSR24به فضاهای درهم
و اتاق خوابها ،فضاهای خدماتی اضافه میشود .به همین ترتیب
قوانین تمامی شش خانه منتخب در تصویر 10نمایش داده میشود.
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فضاهای درهم (فضاهایی که فاقد تعریف و مرز مشخص هستند) شامل ورودی ،راهروها ،نشیمن ،ناهارخوری و پذیرایی است.

....................................................................

تصویر  .4گونهشناسی انواع جزءفضاها در خانههای اکباتان .مأخذ :نگارندگان.

خلق طراحی نوین با استفاده از دستور زبان شکل

این دستور زبان ،مانند سایر دستور زبانهای شکل ،دانش
طراحی را با استفاده از شکل بیان میکند و با استفاده از
مجموعهای از قوانین ،انواع مختلفی از طرح را تولید میکند؛
نمودار درخت تصمیمگیری( 14تصویر  )11الگوریتمی است که
امکان تولید طرحهای مختلف را نشان میدهد .در این نمودار،
عددهای نمایش داده شده روی خط ،بیانگر اعمال قانون جدید

..............................................................................
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بر مرحله قبلی است که این قوانین از جدول  12استخراج شده
است (مث ً
ال عدد  23روی خط بیانگر اعمال قانون  HSR 23است).
با استفاده از ترکیبات مختلف این مجموعه قوانین ،میتوان
طرحهای متنوعی ایجاد نمود .چند مثال از فرایند طراحی جدید،
با ترکیب قوانین  6خانههای منتخب در تصویر  12قابل مشاهده
است .این قوانین به ایجاد طرحهای جدیدی منجر شده است که
تا به حال هیچ خانهای چنین طرحی نداشته است .در ادامه و
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جدول  .7مرحله اول فرایند ایجاد دستور زبان شکل در خانههای نارمک .مأخذ :نگارندگان.
خانههای نارمک

1

2

3

تیپ پالن با یک
نشیمن محصور
بهصورت یک
اتاق
A1

...................................................................

تصویر  .5مرحله اول فرایند ایجاد دستور زبان شکل در خانههای اکباتان .مأخذ :نگارندگان.
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تصویر  .6مرحله دوم فرایند ایجاد دستور زبان شکل در خانههای نارمک و اکباتان (مجموعه اشکال پایه در پالن خانهها) .مأخذ :نگارندگان.

تصویر  .7نمایش شکلهای اصلی هندسی در ماتریسهای نهتایی .مأخذ :نگارندگان.
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تصویر  .8شکلهای منتجشده از شکلهای اصلی هندسی و نمایش آنها در ماتریسهای نهتایی .مأخذ :نگارندگان.

تصویر  .9نمایش روابط همسایگی در ماتریسهای نهتایی .مأخذ :نگارندگان.

با اعمال قانونهای متفاوت ،به طراحیهای متفاوت و نامتناهی
میتوان دست یافت.

نتیجهگیری

...................................................................

طبقه اجتماعی و ویژگیهای فرهنگی معیشتی طبقه متوسط
جدید جامعه که به دنبال تفکرات مدرن بودند بر معماری مسکن
این گروه تأثیر مستقیم گذاشته است .با توجه به جدول مجموعه
قوانین دستور زبان شکل حاکم بر خانههای منتخب طبقه متوسط
جدید در دوره میانی و پایانی پهلوی دوم و ویژگیهای درخت
تصمیمگیری این خانهها ،میتوان به این نکته پی برد که اجزاء
خانههای این دوره که تحت تأثیر تفکرات و معماری مدرن غرب
بودهاند ،در مقایسه با معماری مسکن سنتی تهران دستخوش
تحوالت اساسی شدهاند و ریزفضاهای مسکن به حداقل کاهش
یافته و از یک دستور زبان شکلی پایه پیروی میکنند :به یک
شکل پایه (فضاهای درهم) ،اتاق خواب و فضای خدماتی (بدون
سایر عناصر و فضاهای معماری سنتی مسکن) اضافه میشود.
الگوی مسکن طبقه متوسط در دوره میانی پهلوی دوم ،خانههای

متوسط دو تا چهارخوابه ویالیی و گاهی به شکل آپارتمانی بود .با
روش دستور زبان شکل میتوان مشاهده کرد که در این خانهها،
فضاهای نشیمن به درستی شکل گرفته است و محرمیت فضاهای
خدماتی نیز لحاظ شده است اما به ناچار برخی از الگوها و قوانین
معماری سنتی مسکن و معماری مدرن مسکن ،با توجه به سبک
زندگی قشر متوسط جدید که تمایل به سبک شبهمدرنیستی
داشتند ،نادیده گرفته شد و در عوض امکانات و فضاهای ساکنین
خویش را فراهم نمود.
الگوی مسکن طبقه متوسط در دوره پایانی پهلوی دوم ،جهت
تأمین مسکن متناسب با افزایش جمعیت ،آپارتمانسازی،
برجسازی و مجتمعهای بزرگ مسکونی نظیر آپارتمانهای
پیشگامان معماری مدرن است .در ساختمانهای طبقه متوسط
این برهه زمانی ،صراحتاً مسکن مدرن جایگزین مسکن سنتی
شد و حتی از عناصر و مصالح و شیوههای ساخت و ساز مدرن در
حجم و نماها بهره گرفته شد .با روش دستور زبان شکل میتوان
مشاهده کرد که در این خانهها ،فضاهای نشیمن شکل و تعریف
مشخصی ندارند و به عنوان فضاهای درهم معرفی گردیدهاند و در
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تصویر  .10مجموعه قوانین در خانههای منتخب نارمک و اکباتان .مأخذ :نگارندگان.

تصویر  .11درخت تصمیمگیری در خانههای منتخب نارمک و اکباتان .مأخذ :نگارندگان.
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تصویر  .12نمونهای از طراحی جدید با استفاده از قوانین خانههای منتخب در دستور زبان شکل (فضای نشیمن :زردرنگ؛ راههای ارتباطی :طوسی رنگ؛ فضای اتاق
خواب :قرمز رنگ؛ فضاهای خدماتی :آبی رنگ) .مأخذ :نگارندگان.
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