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Abstract

Tall buildings in urban landscape can be 
considered from tow views. On the one hand 
tall buildings can positively affect on the 
cities, on the other hand they can to cause 
disappear good looking of city or good views 
in the city. 
In this research, tow kinds of tall buildings, 
cluster and stand-alone tall buildings, are be 
compared to find their affect on the urban 
landscape. 
Three main targets in the urban landscape are 
considered: 1- function 2-identity 3- aesthetics.
The method of analyze the results is to 
compare of the opportunities and threats of 
two kinds of tall buildings, cluster and stand-
alone tall buildings. 
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چكيده
دمرتبه در منظر شهري داراي ابعا هاي بلند ساختمانبررسي مسئلة 

گيرندگان تواند تصميم شناخت اين ابعاد مي. استمثبت و منفي زيادي 
را در جهت تقويت ابعاد مثبت و همچنين حذف ابعاد منفي كمك

هاي  به بررسي جايگاه ساختمان حاضربر همين اساس، تحقيق. نمايد
.پردازد تر ساختن ابعاد مسئله مي مرتبه در منظر شهري با هدف روشن بلند

توانـد مرتبه در شهر مـي     هاي بلند  گيري ساختمان ونگي قرار بررسي چگ 
از منظرهاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد، اما آنچه در ايـن تحقيـق

اي تطبيقي ميان دو نوع قرارگيري ابنيـه بلنـد در مد نظر است مقايسه   
 (stand alone) و منفـرد  (cluster)اي شهر است كه بـه صـورت خوشـه   

.شود شناخته مي
 :اس سه هدف ثير اين دو نوع ابنيه بلند در شهر بر اسأي تارزياب

 بهگيرد كه صورت مي  زيباشناسانه اقدام.3  هويتي.2 عملكردي .1
ترتيب ايجاد بيشترين كارايي، معنا و زيبايي در منظر شهري مورد

.دهد قرار ميتوجه 
ادهها از روش ارزيابي تطبيقي استف به منظور تجزيه و تحليل داده

بر اساس ها و تهديدها  كه در آن به بررسي ايجاد فرصتشده مي
.دهد قرار مياي پرداخته  قرارگيري ابنيه بلند به صورت منفرد و خوشه

يابي و معماري دهد كه در مكان هاي اين تحقيق نشان مي يافته
أثيرگذار زيرا ابعاد ت؛اي بايد تفاوت قائل شد بناهاي بلند منفرد و خوشه

هاي منفرد داراي مفهوم برج.  است متفاوتدر منظر شهريبناها اين 
.شود مي حذف ديدهاي شهري تجربهاي  و بناهاي بلند خوشه"منيت"

 بايد تصميمات مناسب در، اين دو نوع بناي بلندبر اساس تفاوت هاي
.عمل آيد يك به يابي براي هر ضوابط معماري و مكان

واژگان كليدي
.هاي منفرد اي، برج هاي بلند مرتبه، خوشه نمنظر شهري، ساختما
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  مقدمه
اي،  هـاي نشـانه   جنبـه  و در منـاظر شـهرها بـوده   گـذار   تأثيرمرتبه در شهرهاي امروزي، همواره يكـي از مـوارد            هاي بلند  ساختمان

 كه بيشـتر تصـميمات      در حالي . استدر منظر شهري    آنها  اد قابل بررسي نقش     زيباشناسانه، هويتي و خواناسازي محيط از جمله ابع       
ابعـاد  تر   صدد است با نگاهي دقيق     به همين دليل، اين تحقيق در     . شود  اتخاذ مي در كشور ما براي اين نوع بناها بدون توجه به اين            

 .تر نمايد سازي در منظر شهري را روشن مرتبه  بلندچگونگي تأثير
 اهميت مطالعه  از اين رو.داند  مي"هنر تناسبات"، منظر شهري را "اي از منظر شهري  گزيده"در كتاب ) 1382("نگوردن كال"

گذاري داراي اين تأثير. گذاري زياد آنها در تناسبات شهري استتأثير به دليلمرتبه در منظر شهري نيز  هاي بلند  ساختمانتأثير
 ؛)1جدول  ( شود اشاره مياز آنها  در زير به برخي  كهتواند باشد منفي ميو هاي مثبت  جنبه

 ]Short, 2007;Tavernor, 2007;Zacharias,1999[. 

 
 نكات منفي نكات مثبت

  در خوانايي محيط ارتقاي -
  در خط آسمانتأثير كيفيت منظر شهري و يارتقا -
اي اين نوع ابنيه در منظر شهري  كيفيت نشانهي ارتقا -
 اد مكان با هويتگذاري آنها در ايجتأثيرو 

 ديدهاي شهري و پانوراما توسط شدنامكان كور  -
 هاي بلند ساختمان

 ايجاد ناهنجاري بصري در محيط اطراف -
 هاي وسيع ايجاد خرده اقليم و سايه -

 
 

عف هاي بلندمرتبه شهر بايد مورد توجه باشد تا موجب تقويت بيشتر نقاط مثبت و كاهش نقاط ض                  ساختمان كه در مواردي  از جمله   
 : اشاره كرد "كيفيت معماري بنا" و "پيوند بنا با زمينه" بهتوان  ميشود،آن 

 پيوند ابنيه بلند با زمينه

مـورد بررسـي   اينكـه ميـزان همـاهنگي بـا آن       نيـز   و   "منظر زمينـه  "به  در چگونگي پيوند بنا با زمينه، بايد ميزان پاسخگويي بنا           
 .گيردقرار

هـاي    بـا دامنـه  ميزاناين ديدها در سه نوع . استابنيه بلند بر ديدها در زمينه تأثير منظر زمينه   در هماهنگي با      مهم از موارد يكي  
گيـري ابنيـه بلنـد در       هاي متفاوت اين است كـه قرار        منظور از ديد با دامنه    . تواند مورد توجه باشد    متفاوت كوتاه، متوسط و بلند مي     

 . دهد  قرار ميتأثيريد ناظر دارد و چگونه كيفيت ديد و منظر را تحت ي بر دتأثيرزمينه چه  زمينه و پس زمينه، ميان پيش
داراي   هـم عملكـردي    وشـناختي     هم به لحـاظ زيبـايي       كه ها و فضاي اطراف است      تناسب بناي بلند با توده     مورد ديگر،چگونگي 

انـدازي و     ميـزان سـايه      اسـت  از جمله مواردي كه به لحاظ عملكردي در تناسب بنا با محيط اطراف داراي اهميـت               . اهميت است 
روهاي اطراف و همچنين فضاهاي عمومي و فضاهاي سبز مرتبط با بنا بـه             ، ميزان تناسب با پياده    ا بر ساير فضاها و بناها     اشراف بن 

هـا و   گيـري بنـا بـا خيابـان    ستم حمل و نقـل عمـومي و نسـبت قرار       ارتباط با سي    و دليل تراكم باالي ايجاد شده در اين نوع ابنيه        
 .هاي اطراف نيز اشاره داشت بزرگراه

 .نفي بلند مرتبه سازينكات مثبت و م. 1جدول   
 خذ نگارنده  أم
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اما هماهنگي بنا با زمينه داراي يك بعد هويتي نيز هست،           . كنون شرح داده شد در رابطه با هماهنگي بنا با كالبد زمينه بود            اآنچه ت 
 تـا  شـود  ن امر موجب مي   و همي  بودهر خط آسمان، به لحاظ ارتفاع داراي تضاد با زمينه           بگذار  تأثيرزيرا ابنيه بلند به عنوان بناهايي       

 . است حائز اهميت  نيزاز اين رو توجه به بعد هويتي بنا. برخوردار شوداي در زمينه   يك شخصيت نشانهازبنا 
منظور از بعد شكلي، فرم و فضـاي معمـاري و           .  مطرح باشد  "معنايي" و   "شكلي"تواند در ابعاد     تناسب بنا با بعد هويتي زمينه، مي      

تواند به فرهنـگ   به طور مثال ميزان اختصاص فضا به البي در يك برج مي           . زهاي فرهنگي يك جامعه است    شهري متناسب با نيا   
، طراح در پـي ايـن       اما در بعد معنايي   . مرتبط باشد  بر اساس فرهنگ يك جامعه       آن چگونگي عملكردهاي استفاده مردم از البي و      

 در نهايـت    و رابطه معنا داري با مردم در جهت خوانايي برقـرار نمايـد              اتها و نمادهايي در طراحي استفاده نمايد         است كه از سمبل   
 .باشدموجب دلنشيني اثر معماري يا شهري بتواند 

بـه دليـل مقيـاس    اين نوع ابنيـه  زيرا .  توجه به آثار تاريخي محدوده نيز حائز اهميت است        ، زمينه با فرهنگ  هماهنگي   براي ايجاد 
اما اگر بتوان از ابنيه بلند در جهت ايجاد كريـدورهاي ديـد   . ديف ديد و اهميت آثار تاريخي شوضعد موجب ت  خود مي توان  گذار  تأثير

 .توان اين تهديد را به يك فرصت تبديل كرد به سمت آثار با ارزش استفاده كرد، مي

 كيفيت معماري ابنيه بلند

بايد داراي كيفيتي درخـور و      محل قرارگيري   ف نظر از    گذاري زياد در شهر، صر    تأثير قلمرو   باساختمان بلند به عنوان بنايي مهم و        
هاي معمـولي مـدنظر اسـت،        از اين رو در اين نوع ابنيه عالوه بر مواردي كه در ساختمان            . دهاي شهري باش    شايسته، در حد نشانه   

 . قرار گيردبايد موارد ديگري نيز مورد توجه 
چگونگي اتصال بنـا    . ي دارد  كه با ساختار يك شهر سازگار      استيي  ها خصوصياتي كه بر اساس زمينه و محيط طرح داراي ويژگي         

از طـرف ديگـر     . مهم است  آسمان   آن بر خط  ي  تأثير روي زمين و     گي قرارگيري در يك بناي بلند، چگون    . استبه زمين و آسمان     
پـايين  . اسـت ل شهر فـراهم   و از آنجا امكان ديدهاي پانوراما از كوده مطرح ب (point of view)"نظرگاه" به عنوان يك آنبام 

كـف    فرم هـم  كاربري يا   نحوه  . اهميت دارد  با فضاهاي شهري     مشاركتكف و مرتبط با زمينه نيز از حيث          مساختمان يا طبقات ه   
فـراهم   توانـايي  ،زيرا ابنيه بلند بـه دليـل مقياسشـان   . را تعيين كندهاي اطراف  تواند ميزان سرزندگي در محيط و خيابان      ميدر بنا   
، د به عنـوان بنـايي بـا جايگـاه شـهري           به اين ترتيب يك بناي بلن     . دارند در ارائه خدمات به شهر       جهت مشاركت امكاناتي  ن  آورد

 .خدمت رساني كندتواند به شهر و محيط اطراف نيز  نمايد، مي عالوه بر خدماتي كه به سايت متعلق به خودش ارائه مي
هـا   ايـن كـاربري   .  در شـهر اسـت     آنهـا اي    شخصيت نشـانه   با توجه به  اربري اين ابنيه    از ديگر موارد مهم در ابنيه بلند، توجه به ك         

اي اهميت قائل است و   شهر به چه ميزان براي نقاط نشانه    بسته به اينكه   تواند در جهت ارائه خدمات عمومي يا خصوصي باشد         مي
تواند موجب تشويق   فرهنگي براي ابنيه بلند مي     به طور مثال عملكردهاي   . دهد به چه چيزي به عنوان نقطه عطف اجازه ظهور مي         

 .تواند نشانگر اهميت اقتصادي يك محدوده باشد د و عملكرد تجاري ميشوهاي فرهنگي  افراد براي تعامل با محيط

 ال تحقيقؤس. 1

، حجم و ...)ي، اداري و مسكوني، تجار(هاي مختلف   بر اساس كاربريتوان آنها را  مي كه مرتبه داراي انواع مختلفي است     ابنيه بلند 
 .دكربندي  دسته...) كم، زياد و(و تراكم ) اي منفرد، خوشه(، پراكندگي ...)باريك، بلند، حجيم، كشيده و (مقياس 

  "منفـرد "گيرد، رابطـه ابنيـه بلنـد بـر اسـاس چگـونگي پراكنـدگي آنهـا در دو حالـت                       آنچه در اين تحقيق مورد بررسي قرار مي       
(Stand alone) اي شهخو" و"(cluster)توانند تفاوتهـايي در منظـر شـهر     از آنجا كه اين دو نوع ابنيه مي.  با منظر شهري است

  .استال اين تحقيق ؤ منظر شهري سبرتفاوتهاي اين دو نوع ابنيه از اين رو چگونگب تأثير ايجاد نمايند، 
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 فرضيه تحقيق. 2

 الزم است اين موضـوع      آنها براي شناخت    برخوردار بوده كه  اري زيادي در شهر     گذتأثير از ابعاد سازي   مرتبه رسد كه بلند   به نظر مي  
داري ميان   تفاوت معني،هاي منظر شهري همچنين بر اساس آموزه.  قرار گيردبررسيبر اساس چارچوب نظري منظر شهري مورد        

در شـهرها   ه  هاي مربوط  گيري ها در تصميم    تا اين تفاوت   الزم است اي وجود دارد كه      بناهاي بلند منفرد و خوشه    دو نوع   گيري  قرار
 .مورد توجه بيشتري قرار گيرد

 روش تحقيق. 3

هدف اين روش در . آنها بپردازدپردازد   و بررسي ابنيه بلند در شهر مي      نگر به تحليل      با نگاهي كل   وروش تحقيق اين نوشتار كيفي      
 . نهايت تفسير جايگاه ابنيه بلند در منظر شهري است

به بررسي تعدادي از ابنيه بلند با كاربري مسكوني كـه  ابتدا  اينكه اين تحقيق در مورد شهر تهران است، براي انجام آن با توجه به 
 كه   هگيري به عمل آمد    سپس از هركدام از اين دو نوع ابنيه بلند، نمونه         . شد   پرداخته اي بود  قرارگيري آنها به صورت منفرد و خوشه      

هاي منفـرد    به نمايندگي از برج   ) هاي حكيم و كردستان    واقع در نزديكي تقاطع بزرگراه    (تهران  ) المللي بين(در نهايت برج مسكوني     
 . ه استاي انتخاب شد به نمايندگي از ابنيه بلند خوشه) واقع در شمال غربي تقاطع چمران و نيايش(  سازهاي مسكوني آتي و برج

 ارزيـابي بـر اسـاس       شده و اين   بر منظر شهري پرداخته      تأثيرقي آنها بر اساس     ، به ارزيابي تطبي   طالعاتيپس از انتخاب موردهاي م    
اهميت اين موضوع از اين بابت است كه نقاط         . رفته است ها و تهديدها در منظر شهري انجام گ        نقاط قوت و ضعف و ايجاد فرصت      

 كـه   از آنجايي  .دمي پرداز  بيروني آن    ليها و تهديدها به مسا     ل داخلي يك موضوع و فرصت     يقوت و ضعف در يك ارزيابي به مسا       
هـا و    ، ارزيابي بر اساس ايجـاد فرصـت       آنهات معماري   در منظر شهري مطرح است و نه كيفي        ابنيه بلند    تأثيردر اين تحقيق، بحث     
 .]1387حافظ نيا، [ گيرد مرتبه در منظر شهري انجام مي تهديدهاي ابنيه بلند

با توجه به عدم وجود تعاريف مشخص از منظر شهري و           (د  شلي تحقيق كه به آن اشاره       ال اص ؤسپاسخ  اما در راستاي دستيابي به      
 تا ابعاد مختلف تحقيـق بـه درسـتي مشـخص     صورت گيردها  الزم است تا ابتدا تعاريف مشخصي از اين واژه       ) مرتبه ساختمان بلند 

 .دشو

 مرتبه هاي بلند تعريف ساختمان. 4

، 1377سازي ايران مصوب سـال      عالي معماري و شهر     يران بر اساس ضوابط و مقررات  شوراي       مرتبه در ا   هاي بلند  ساختماناگرچه  
هاي باالي    به ساختمان  1386 اما اين تعريف بر اساس طرح جامع تهران، مصوب سال            ، طبقه گفته شده   6هاي باالي    به ساختمان 

  .]1386 ،تهران شهر جامع طرح مصوب اصلي سند[ طبقه اطالق شده است 12

زيـرا  . هاي بلند مرتبه از بعد منظر شهري اين است كه اين تعريف از انعطاف الزم برخوردار نيست                 كل اساسي تعريف ساختمان   مش
به همين دليل، تعريف .  داراي يك مفهوم نسبي است كه بايد عالوه بر ارتفاع آن، به موارد ديگري نيز توجه شود       "ساختمان بلند "

بـه طـور مثـال در برخـي منـاطق        . تواند تركيبي از متغيرهاي كمي و كيفي باشد         مي يل شهري مساهاي بلند در رابطه با       ساختمان
              شـود   تعريـف مـي    عمـده بـر خـط آسـمان          تـأثير گذاري بر محيط اطـراف يـا        تأثير،   هاي بلند بر اساس ارتفاع     ن ساختما ،انگلستان

]Westminster City Hall, 2009; Leicester city council, 2007; Mayor of London, 2001[  .    اگـر بنـايي يكـي از
به طور مثال با اين شرايط يك ساختمان با ارتفاع متوسـط هـم   . اين شرايط را داشته باشد، ساختمان بلند مرتبه محسوب مي شود    

 . سازي باشد مرتبه تواند تابع ضوابط بلند گذاري در خط آسمان يا محيط اطراف ميتأثيربه شرط 
 . عمده در خط آسمان داردتأثيرمرتبه در اين تحقيق عبارت است از بنايي كه به دليل بلنديش  ساختمان بلندمنظور از  اساس، بر همين
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 تعريف منظر شهري. 5

نظر در اين حوزه مـورد    برخي افراد صاحب   آرايبراي دستيابي به تعريف درست و همچنين حوزه تحت نفوذ منظر شهري، در ابتدا               
 : گيرد ميبررسي قرار 

دهنـده منظـر شـهري را در سـه بخـش              تشكيل ي اجزا "نامه مفاهيم طراحي شهري    واژه"در فرهنگ    ]807: 1387[بهزاد فر    -
 .هاي انساني مورد بررسي قرار مي دهد عوامل كالبدي، عوامل غير كالبدي و فعاليت

و تداعي معاني مرتبط با آنهـا  )  كالبدي شهرابعاد(منظر شهري، فهم شهروندان از شهر است كه به واسطه ادراك نمادهاي آن               -
 عملكـردي   .3 هـويتي    ــ    فرهنگـي  .2شناختي  زيبا .1اهداف سه گانه منظر شهري      . صورت مي گيرد  ) ابعاد ذهني و خاطره اي    ( 

 .]1387منصوري، [ است

سـيماي شـهري را     جمعـاً   هاي بصري، كالبدي، فضايي، فعاليتي، هويتي و محيطي محالت و مناطق شـهري،               ابعاد و ويژگي  " -
 .]1385عبداهللا خان گرجي، ["دتشكيل مي ده

 بيـان   عناصر موثر بر سيماي شهر، تحت عنوان سه هدف عمـده          ]20:  1386[در طرح پژوهشي صورت گرفته توسط رضازاده         -
  . معنايي.3 عملكردي .2بصري .1: شده است

 پي در پي تاريخ يك جامعه شهري را به نمـايش   قادر است فصول" و"استنقل قول منظر شهري ابزاري براي قرائت شهر       " -
 .]1385گلكار، [ "بگذارد

منظر شهري واقعيتي عيني است كه در مشاهده هر فرد به ديده مي آيد، به عبارت ديگـر منظـر شـهري توصـيفي اسـت از                           " -
كننـده در ذهـن او       واقعيت موجود كالبد يك شهر كه اين توصيف، فارغ از تصويري است كه به واسطه تجربيات فرد مشـاهده                  

 .]60 : 1385محمودي، [ استهاي كليدي در منظر شهري شامل پايداري، هويت، زيبايي و وحدت   ويژگي"نقش مي بندد

 .]23:  1386رضازاده،[ داند  سه عامل ادراكي، فيزيكي و عملكردي را در منظر شهري حائز اهميت مي"كوين لينچ" -

    د نـ  معنـايي مـورد بررسـي قـرار مـي ده     .3 عملكـردي و رفتـاري   .2 بصـري  .1د بنتلي و همكاران منظر شهري را در سه بعـ          -
 .]22:  1386، همان[

. شده است  در برخي موارد به جاي يكديگر استفاده قرار گرفته           " شهري يسيما" و   "منظر شهري "بر اساس تعاريف باال، دو واژه       
كالبـد شـهر و همزمـان توجـه بـه ادراك      همزمـان   آن توجه بـه  د كه منظور ازشو يق از واژه منظر شهري استفاده مي  در اين تحق  

 آن  ي بـه كالبـد شـهر و اجـزا         تنها كه منظر شهري     شود  بر اساس تعاريف ارائه شده مشخص مي       زيرا   .باشدشهروندان از شهر مي   
عاريفي كه در بـاال بـه       وع ت مدر اين تحقيق بر اساس مج     از اين رو    . بلكه به درك شهروندان از شهر نيز بستگي دارد        بوده،  مربوط ن 

 . گيرد شناسانه مورد بررسي قرار مي زيبا.3 ،هويتي.2 ،عملكردي.1 : د، منظر شهري از سه منظرشآنها اشاره 

 هاي بلند در منظر شهري معيارهاي ارزيابي ساختمان. 6
گذار بر  تأثيرست از سه مقوله اصلي       عبارت ،معياري كه براي ارزيابي دو نوع ابنيه بلند خوشه اي و منفرد در منظر شهري اتخاذ شده                

ثر بـر آنهـا     ؤهـاي مـ    لفـه ؤدر اين بخش به تعريف اين سـه مقولـه و م           . دشمنظر شهري كه در تعريف منظر شهري به آنها اشاره           
ز هم  توان به طور كامل ا     شود، اما قبل از پرداختن به اين سه مقوله تذكر اين نكته الزم است كه اين سه مقوله را نمي                    پرداخته مي 

 : )1دياگرام (ها اشتراكاتي در بين اين سه مقوله وجود دارد  ك كرد و در برخي قسمتتفكي
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  عملكرد                                                                                                                                                                               

 
   هويت      يبايي شناسي       ز                                                                                                       

 
 
 

    عملكرد ابنيه بلند در منظر شهري.1. 6

 توجـه  ردد، ممكن اسـت مـو     شوند سيمايي آشكار داشته باش      م مي لينچ معتقد است اگر بناهاي عمومي كه موجب ارتباط بيشتر مرد          
عملكرد اين نوع بناها در     از اين رو    . شود ميد، در غير اين صورت به آنها توجهي ن        ايت مورد استفاده بيشتري واقع شو     مردم و در نه   

 . كه شخصيت يك شهر ارتقاء يابدتوان انتظار داشت د، ميشواگر از اين پتانسيل درست استفاده . استمنظر شهري داراي اهميت 
سـازي محـيط ، راهيـابي در فضـاي شـهري، تناسـب،                عملكرد در منظر شهري را خواناسـازي محـيط، آرام          توان  ي مي به طور كل  

 .]20-22  :1386رضازاده، [دسترسي، جنبه بصري و مواردي از اين قبيل در شهر دانست 

، شامل مواردي همچون خوانايي، ايجاد خط آسمان و همچنين پتانسـيل آنهـا              اما عملكرد ابنيه بلند در منظر شهري به طور خاص         
كه در بحث پيوند ابنيه بلند با زمينه اشـاره     همانطوري. است) در صورت استفاده درست از اين بناها      (در تقويت ديدهاي استراتژيك     

 سرزندگي و مشاركت در فضاهاي عمـومي داشـته           زيادي در ايجاد   تأثيرتواند   شد، حتي عملكرد اين نوع ابنيه در همكف و بام مي          
 ةكننـد   تعيينيكي از عوامل. منفي در منظر شهري داشته باشدند هم نقش مثبت و هم لحاظ عملكردي، ابنيه بلند مي توا     به  . باشد

 . كه موضوع اين تحقيق استبودهگيري اين ابنيه در شهر ، چگونگي قرارنقش اين ابنيه در منظر شهري
  ابنيه بلند در منظر شهري هويت. 2. 6

اسـت بـه   شـناخت و فهـم مكـان    ابزار  به اين آثار به مثابه نگاه شود مي هويت در محيط مصنوع     موجب درك يكي از مواردي كه     
 . دباش انسان و آثار ساخته شده توسط او به يك مكان تعلق اين فهم موجب صورتي كه

شناسـانه بيشـتر از     جنبـه پديدار  .  به موضوع نگريست   زبانشناسانهانه يا رويكرد    شناستوان با رويكرد پديدار      تعلق، مي  براي فهم اين  
 مطـرح كـرده     "نوام چامسكي " را بيشتر    زبانشناسانه و پيروانش اقتباس شده است و جنبه         "هايدگر"هاي مطرح شده توسط      روش
 .]1387ابل،[است 

، زبانشناسانهكه در رويكرد      در حالي  .دهد مورد بررسي قرار مي   شناسانه، مباحث مربوط به جوهره و ذات يك پديده را           يكرد پديدار رو
بـر  . شناسانه است  هاي كمتري نسبت به رويكرد پديدار      گيرد كه داراي پيچيدگي    كار رفته در مدلول مورد بحث قرار مي        ههاي ب  ايده

                          .   صورت گيردها و نمادها  ها، سمبل  نشانهتواند بر اساس معيارهاي زبانشاسانه، همچون معاني، همين اساس ارزيابي هويت يك مكان مي
بـر همـين   .  نسبت به هويت اسـت زبانشناسانه ي رويكرد،ها در منظر شهري رويكرد اين تحقيق با توجه به اهميت معاني و سمبل 

ابنيه . دگير اساس در بحث هويت، معاني ايجاد شده و نمادهاي استفاده شده از سوي ابنيه بلند در منظر شهري مورد بحث قرار مي       
به طور مثال اگر در يك شـهر، بنـاي شـاخص يـك              . دتواند داراي معاني خاصي در شهر باش        هاي شهري، مي   بلند به عنوان نشانه   

ي بناهاي بلند و شاخص،     طور اگر در شهر    و همين ) 1تصوير  (د كه آن شهر متعلق به مسلمانان است         شو   مشخص مي  ، باشد مسجد
، حـائز  بار معنايي ابنيه بلند در يك شهر    بر همين اساس    . د كه آن شهر داراي اهميت اقتصادي است       شود مشخص مي    تجاري باش 

  نگارنده   : خذأ م.1دياگرام  
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ها در خلق ابنيه بلند بـه      ، بحث نمادها و سمبل    اينعالوه بر   . عرفي مي گردد  اهميت است، زيرا به اين وسيله شخصيت يك شهر م         
هاي شـهري    ها به عنوان نشانه    ، زيرا مردم بايد بتوانند با اين نمادها و سمبل         استعنوان نقاط شاخص يك شهر نيز داراي اهميت         

 . ارتباط برقرار نمايند
               

 
 
 
 

 
 

معياري مشـخص بـراي ارزيـابي ميـزان هويـت       بر اساس آنها، اما اهم اين موارد كه  استبسياركننده عوامل تعيين در اين راستا    
  :]1383كاپن، :  1376لينچ،:  1387 ابل،[  از است، عبارتمي شودبناهاي بلند در منظر شهري تعيين 

 .شود رمزهايي به بيننده منتقل مي و ها، استعارات منظر شهري داراي چه مفهومي است و اين مفهوم از طريق چه نشانه : معني

 .شود ميدر منظر شهري تا چه ميزان به آداب، رسوم و باورهاي يك جامعه توجه  : فرهنگ

 .در منظر شهري چه اشارات تاريخي قابل فهمي وجود دارد:  تاريخ

 شناسي ابنيه بلند در منظر شهري يي زيبا.3. 6
اين . شناسانه به خود گرفت  بيشتر جنبه روان"رتنباومگا" و "كانت" بعد و با نظريات  به18اي است كه از قرن  شناسي واژه زيبايي

: 1384پازوكي، [ به آن پرداخته است در سه سطح سليقه، احساس و ادراك قابل بررسي است ژه بر اساس مفاهيمي كه باومگارتنوا
 .]1383گروتر، 

بر اساس اين نظريه، آنچه مربوط به ساختار .  و نمادين مطرح مي سازند در دو بعد فرمي راشناختي در محيط مصنوع ييبرخي زيبا
، شامل بعد فرمي ...  اشكال، تناسبات، ريتم، مقياس و پيچيدگي، رنگ و تأثيرلي همچون نقش و يهندسي محيط است و مسا

اسي نمادين مورد بررسي قرار شن د، در بعد زيباييشوشود و آنچه موجب درك معاني توسط مردم از محيط ميشناسي مي زيبايي
  .]1381لنگ، [ گيرد مي

 د، در اين بخشش مطرح "هويت"ل مربوط به بعد معنايي و نمادين در بخش مربوط به ياما با توجه به اينكه در اين تحقيق مسا
وري است كه منظور از بعد البته ذكر اين نكته ضر.  بعد كالبدي ابنيه بلند در منظر شهري استتأثيرزيبايي شناختي، بعد منظور از 

 اين ابنيه در منظر شهري است، زيرا در اين تحقيق بحث تأثير بلكه ،كالبدي ابنيه بلند، فرم خود اين نوع ابنيه به تنهايي نيست
 .ها و تهديدها در منظر شهري مطرح است فرصت

 از مواردي است كه در رنگ و مصالح، كيفيت بندي  يا تركيبنوازي كالبد فضا چشمشامل مواردي همچون  وجه محسوس فضا
 ؛20: 1386رضازاده،[ به طور عام به آن اشاره شده است) شناسي البته بعد كالبدي زيبايي( شناسي منظر شهري مطالعات زيبايي

فيت توان ارتقاء كي  بناهاي بلند مييختشنا  در بررسي زيباييبه اين ترتيب، به طور خاص .]1387؛ منصوري،  60: 1385محمودي، 
قرار  مد نظر  طراحي بنا رامصالح، نحوه و سبك ، بنا با محيط اطراففرمتناسب و هماهنگي  عواملي همچون بصري شهر شامل

بلكه در رابطه با پيوند بنا با يست شناسي در منظر شهري در رابطه با خود بنا ن  اين است كه بررسي عوامل زيبايينكته حائز اهميتداد
 .محيط و زمينه است

 . شهري در بافت قديمي اهميت معنايي ابنيه بلند به عنوان نشانه .1تصوير 
 كريمي مشاور:  مأخذ 
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 مطالعه موردي  .7
، مطالعه موردي بر اساس مقايسه تطبيقي ميان دو نوع برج مسكوني در تهران انجام شدكه در بخش روش تحقيق اشاره   طورهمان
 در يك مجموعه مسكوني با اينكهساز نام دارد و ديگري  ، آتياستاي  هاي مسكوني كه به صورت خوشه يكي از اين برج. گيرد مي

اين دو برج و مجتمع در تفاوت  انتخاب  ايندليل. تهران معروف است) المللي بين( به برج  ودشورج منفرد محسوب مي قرار دارد اما ب
ساز داراي ابنيه بلندي است كه در يك هماهنگي كامل و به  از يك طرف مجتمع مسكوني آتي. استشان در سايت  نوع قرارگيري

تهران برجي در يك سايت مسكوني ) المللي بين( در حالي كه برج ار گرفته،ان مسكوني در يك سايت قرصورت يك خوشه ساختم
 است و شده برپا ـ هاي قرار گرفته در سايت  و بدون هماهنگي با ساير برجـ  كه به صورت تنها و با خصوصيات منحصر به فرداست

ال اين ؤبا توجه به س .ه جزئي از يك خوشهد و ن نامي"برج تك"يك توان آن را  اي است كه مي نوع قرارگيري اين برج به گونه
 كه اين دو  استها و تهديدهايي ، نكته حائز اهميت فرصت ابنيه بلند مسكوني در منظر شهري تفاوت اين دو نوعمبني برتحقيق كه 

 .كنند نوع برج مسكوني در شهر ايجاد مي

 ساز مجتمع مسكوني آتي
 متر مربع واقع در زميني به مساحت 157360 در زمين به مساحت حدود 1355  در سال)2تصوير ( ساز مجتمع مسكوني آتياحداث 

اين   .هزار متر مربع در شمال تهران جنب هتل اوين، غرب بزرگراه شهيد چمران و جنوب هتل آزادي  آغاز شد صد و سي و يك يك
 برج 9 فاز يك اين مجموعه شامل  :از است طبقه در سه ف31 الي 12هايي از   متر مربع شامل برج374835مجتمع با سطح زيربناي 

 3 متر مربع و فاز 134396 طبقه با سطح زيربناي 26 الي 12 برج 9 فاز دو شامل ،متر 123335 طبقه با سطح زير بناي 22 الي 12
                                                                                                        . متر مربع117104طبقه با سطح زير بناي  31 الي 28 برج 5نيز شامل 

 تهران) المللي بين(برج 
كه از غرب به بزرگراه  اي گونه به در ضلع شمالي بزرگراه حكيم واقع شده است، و  شهربزرگراه مهم 4 در ميان )3تصوير ( اين برج

) المللي بين(برج . استمشرفشرق به بزرگراه كردستان با دسترسي مناسب به نقاط مختلف شهر بزرگ تهران شيخ بهايي جنوبي و از 
 . است واحد تجاري در همكف 17 واحد و 572 مشتمل بر ،طبقه 56 سه بال پهناور در و ، متر مربع220،000 با زيربناي كل تهران

 
                                

 
 
 
 
 
 

 
ساز  تهران و مجتمع مسكوني آتي) المللي بين(اس آنچه در بخش معيارهاي ارزيابي شرح داده شد، ارزيابي تطبيقي ميان دو برج بر اس

 ارائه )2جدول  (كدام از آنها در جدول زير، و معيارهاي فرعي هربر اساس سه هدف عمده منظر شهري، به عنوان معيارهاي اصلي
 :است  شده

 

كريمي مشاور: تهران، مأخذ ) المللي بين(برج . 3تصوير كريمي مشاور :مأخذ  ، ساز مجتمع مسكوني آتي .2صوير ت
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 پروژه معيار اصلي معيارهاي فرعي ها فرصت تهديدها

 ايجاد خوانايي قوي - تغيير ناگهاني در خط آسمان -

 
 
 
 

 
 برج تهران

 بستن ديدهاي استراتژيك -
 

 ايجاد خوانايي -
 

 خوانايي -
 تعريف خط آسمان -

 در ديدهاي تأثير -
 استراتژيك

 
 
 

                    عملكرد

 ساز مجتمع آتي

عدم اشارات فرهنگي و  -
 تاريخي

 "منيت"جاد  مفهوم  اي -
 در شهر

 ايجاد معني برتري و پيشرفت -
 كانم بخشي به هويت -

 

 
 
 
 
 

 برج تهران             

عدم اشارات فرهنگي و  -
 تاريخي

 بخشي به مكان هويت -
 "عامه مردم"ايجاد مفهوم  -
 )"منيت"برخالف مفهوم (

مفهوم، نشانه (معني  -
 )ها، استعارات و رمزها

آداب، رسوم، (فرهنگ  -
 )باورها

اشارات (تاريخ  -
 )تاريخي

 
 
 هويت
  

 
 

 ساز مجتمع آتي          

اغتشاش در تناسبات  -
 فرمي محيط

 

 فرم شاخص با قلمرو گسترده -
 
 

 
 

 
 

 
 برج تهران  

ايجاد كسالت به دليل  -
 ز حدتكرار بيش ا

 

 فرم شاخص با قلمرو گسترده -
هماهنگي در تناسبات  -

 محيطي
 ايجاد خط آسمان هماهنگ -

 

 در كيفيت بصري تأثير -
 شهر

هماهنگي فرم، مصالح  -
 و رنگ و سبك طراحي

 
زيبايي شناختي 

 )كالبدي(

 مجتمع آتي ساز

 

 
 

هاي عملكردي، هويتي و  اي و منفرد ابنيه بلند داراي تفاوت گيري خوشهشود قرار جدول فوق مشاهده مي كه در طوريهمان
 .آفرين باشد تواند مشكل به آنها مي كه عدم توجه استشناختي قابل توجهي در شهر  زيبا 

گانه منظر شهراي بر اهداف سهتأثير بناهاي بلند منفرد و خوشه .2 جدول
كريمي مشاور: مأخذ 
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 نيز تغيير ناگهاني آنها در خط آسمان  ايجاد اما بهرا دارد، خوانايي قوي در شهر خلقهاي منفرد قابليت  برجاگرچه در مقوله عملكرد، 
 اما ميزان اين است، شهر هاي منفرد داراي قابليت ايجاد خوانايي در اي نيز همانند برج از طرف ديگر برج هاي خوشه. بايد توجه نمود

تواند ديدهاي استراتژيك در شهر را به اي اين مشكل را دارند كه مي هاي خوشه اما برج. خوانايي به اندازه برج هاي منفرد نيست
 .دليل مقياس حجيمي كه دارند، مسدود نمايند

 اين است كه وجود آنها به  در اما مشكل است،برخورداربخشي به مكان   هويت بااليي در قدرتازهاي منفرد  در مقوله هويت، برج
 و ايجاد مفهوم برتري ويژه نسبت به بافت شهر است كه اين مفهوم در صورتي كه درست و به جا استفاده "منيت"معناي نوعي 

 مكان را بخشي به اي نيز قابليت هويت هاي خوشه از طرف ديگر برج. منجر شود نوعي اغتشاش معنايي در شهر بهتواند  د ميشون
 بر خالف مفهوم "عموم مردم"كننده عامه يا  د و بيشتر القاء به ميزان كمتري دار"منيت"ايجاد هاي منفرد را در   اما مشكل برج،ددار

 .استمنيت 
سي زيادي را در محيط شنا  زيباييتأثير كه به دليل فرم شاخص، استهاي منفرد داراي اين قابليت  شناسي، برج در مقوله زيبايي

هديد در ايجاد اغتشاش در تناسبات ت به يك ، عدم شناخت و استفاده نابجاان وجود دارد اين قابليت به دليلد و اين امكاطراف بگذار
اي اين قابليت وجود دارد كه به دليل تكرار بتوانند به راحتي با تناسبات  هاي خوشه از سوي ديگر در برج. دشوفرمي محيط تبديل 

تواند  و از اين طريق بتوان خط آسمان هماهنگي خلق كرد اما از سوي ديگر در برخي موارد اين تكرار ميمحيطي هماهنگ شوند 
 .دشوموجب كسالت بيننده 

  گيري نتيجه
اي در منظر شهري به عمل آمد و  هاي مسكوني به صورت منفرد و خوشه گيري برجاي كه ميان دو حالت قرار بر اساس مقايسه
آورند  ها و تهديدهايي كه اين دو نوع برج در منظر شهري به وجود مي  با توجه به فرصتعه موردي انجام شدهمطالارزيابي تطبيقي 
  :شدنتايج زير حاصل 

ري زيادي در قلمرو خود برخوردار گذاتأثيراي از قدرت  هاي خوشه د، نسبت به برجاي كه دار هاي منفرد به دليل تناسبات ويژه برج -
يابي و همچنين تعيين ارتفاع، مقياس حجم و عملكرد آنها بايد دقت فراواني نمود تا قدرت  مكان، به همين سبب در است
 .دشوگذاري آنها تبديل به تهديد در شهر نتأثير

ها نيازمند  گونه برج به همين سبب ساخت اين. است در شهرها "منيت"هاي منفرد داراي پتانسيل ايجاد معني و مفهوم  برج -
 .زيابي آثار محيطي آنها توسط گروه كارشناسان استمطالعه مكفي و ار

د، به هاي منفرد دار هاي ديد را به ميزان بيشتري نسبت به برج اي امكان حذف ديدهاي شهري و پوشاندن داالن هاي خوشه برج -
 .ها، حقوق ساكنين مجاور و شهر به دقت ارزيابي و مدنظر باشد همين سبب بايد در مكانيابي اين مجموعه

زيرا رأس اين . آنها شود) تاج( اي به رأس  زيادي كه در خط آسمان دارند بايد در طراحي توجه ويژهتأثيرهاي منفرد به دليل  برج -
 .  زيادي در خط آسمان استتأثيربناها داراي 

ليل كيفيت شود، به همين د هاي منفرد به دليل تناسبات خاصي كه دارد، به ميزان بيشتري در ديدهاي شهري پديدار مي برج -
 . معماري آنها بايد باال باشد
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