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چکیده
مسکن دارای ابعاد گوناگونی است که شکلگیری آن برآیند شرایط گوناگون اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،ایدئولوژیکی و محیطی
است .مدرنیته و یا همان گرایش به تجدد با تغییر این شرایط ،موجب بروز دگرگونی در تمامی ابعاد زندگی از جمله محل زندگی
شده و سازمان فضایی شهر و مفهوم خانه را دستخوش تحوالت عمدهای کرده است .غفلت از آثار مدرنیته در معماری مسکن
موجب خواهد شد تا برنامهریزی برای زندگی شهری با نااطمینانی همراه شود .در این میان مجتمعهای مسکونی زاییده تحوالت
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ناشی از مدرنیته است .در شهر تبریز این نوع از مسکن از دهه  50متداول شده و اکنون
تعداد زیادی از شهروندان این شهر در این مجتمعها سکونت داشته و بخش عمدهای از سیمای شهر تبریز را این ساختمانها
تشکیل میدهد .بنابراین ،شناسایی عوامل شکل دهنده معماری این بناها در برنامهریزی شهر تبریز از اهمیت باالیی برخوردار
است .این مقاله قصد دارد اثر مولفههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی که ابعاد اصلی مدرنیته را تشکیل میدهند ،بر
ابعاد مختلف معـماری مجتمعهای مسکونی معاصـر در شهر تبریز مورد بررسی قرار دهد .برای این منظور با نظرسنجی از
متخصصان و به کارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی )AHP( 1میزان توجه به هر یک از مولفههای مذکور در طراحی نما ،پالن،
فرم و جهتگیری این مجتمعها و انتخاب مکان ،مصالح ،سازه و تراکم آنها مورد سنجش قرار گرفته و اهمیت و تاثیر مولفههای
مدرنیته در شکلگیری ابعاد معماری مجتمعهای مسکونی مقایسه و مشخص شده است .نتایج حاصل نشان میدهد مدرنیته در
ساخت معماری مجتمعهای مسکونی تبریز موثر بوده اما میزان تاثیر ابعاد مختلف مدرنیته در تحوالت معماری مجتمعهای
مسکونی تبریز یکسان نبوده و بعد اقتصادی بیشتر از سایر عوامل در شکلگیری این بناها موثر بوده است .همچنین از بین
مولفههای اقتصادی ،سودگرایی بیشترین تاثیر را در تمامی ابعاد معماری مجتمعهای مسکونی تبریز داشته است.
واژگان کلیدی :مدرنیته ،بعد اقتصادی ،بعد اجتماعی و فرهنگی ،بعد سیاسی ،مجتمعهای مسکونی تبریز
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بیان مسئله
مروری بر زیستگاههای بشر در دوران مختلف نشان میدهد که مسکن همراه با ادوار تاریخی دچار تحوالت عمده شده
و به نظر میرسد این تغییرات همچنان ادامه خواهد داشت .از دیدگاه برنامهریزی شهری شناخت این تغییرات و عوامل
تعیینکننده آن اهمیت باالیی داشته و میتواند در زمینهسازی برای سیاستگذاری مناسب جهت توسعه شهرها مؤثر
باشد .عالوه بر این که شاخصهای معماری مانند نما بر سیمای شهر تأثیر میگذارد ،شاخصهایی مانند تراکم ،طراحی
پالن ،مکانیابی ،نوع سازه و مصالح و همچنین فرم و جهتگیری بنا در برنامهریزیهای شهر حائز اهمیت است.
بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر این شاخصها از اولویتهای مطالعاتی در حوزة برنامهریزی شهری محسوب میشود.
یکی از پدیدههای مهمی که تحوالت اساسی در این شاخصها ایجاد و از این طریق شهرها را متحول نموده است،
مدرنیته میباشد .شهر تبریز بهعنوان یکی از بزرگترین شهرهای ایران از این تحوالت به دور نمانده است .باوجود نفوذ
آثار مدرنیته در همه ابعاد زندگی و تاثیرات شگرف آن بر معماری مسکن ،مطالعات گسترده و متمرکزی در این حوزه
انجام نشده است .هدف این مطالعه بررسی تحوالت ناشی از مدرنیته در مجتمعهای مسکونی تبریز و بررسی نقش هر
یک از جنبههای مختلف مدرنیته در شکلگیری ابعاد معماری مجتمعهای مسکونی در شهر تبریز در مقایسه با هم است.
بنابراین انتظار میرود به پرسشهای زیر که ریشه در اهداف پژوهش حاضر دارد ،پاسخ دهد -1 :مدرنیته بر معماری
مجتمعهای مسکونی تبریز چه تأثیری داشته است؟  -2نقش هر کدام از ابعاد مختلف مدرنیته در تحوالت معماری
مجتمعهای مسکونی تبریز چه اندازه بوده است؟

مبانی نظری پژوهش
الف -مدرنیته و ابعاد آن
گرچه ریشه کلمه مدرن و معنای لغوی آن به امر تازه و جدیدی باز میگردد ،اما هر چیز تازه و هر پدیده جدیدی را نمی-
توان مدرن نامید .امر مدرن محصول تحول زندگی انسان از حالت سنتی به حالت جدیدی است که پس از انقالبهای
اجتماعی  -سیاسی بزرگ در اروپا و امریکا و پس از انقالبهای صنعتی درغرب بهوجود آمد و وضعیت متفاوت و شرایط
و ساختارهای جدیدی را در تمام عرصههای گوناگون بر زندگی انسان حاکم کرد .گیدنز )2013( 1در آغاز کتاب خود به
تعریف مدرنیته میپردازد .به نظر او مدرنیته به شیوههایی از زندگی یا سازمان اجتماعی مربوط میشود که از سده هفدهم
به بعد در اروپا پیدا شد و به تدریج نفوذی کم و بیش جهانی پیدا کرده است .لرنر )1958( 2در مورد برخی از معیارهای
کلی مدرنیزاسیون صحبت میکند ،اما بر ارتباطات فکری تأکید میکند .به روش مشابه دیوید ای .آپتر )2016( 3نشان
می دهد که مدرنیزاسیون روند هدایت و کنترل آگاهانه پیامدهای اجتماعی افزایش تمایز نقش و پیچیدگی سازمانی در
یک جامعه است .)Apter, 1965, 16( .نمودهای عینی مدرنیزاسیون عبارتند از رشد کاربرد روزافزون علم و تکنولوژی،
انطباق مداوم نهادهای اجتماعی با نیازهای دنیا ،شهرنشینی ،صنعتی شدن ،دنیاگروی ،دموکراتیزه شدن سیاست ،آموزش
و دسترسی به وسایل ارتباط جمعی ،عمدهترین ویژگی نوسازی ،رشد و گسترش عقالنیت است (ماچاران دوب،
 .)30،1377هاینن )1999( 4در کتاب «مدرنیته و معماری» به مدرنیته بهعنوان یکی از شرایط زندگی تحمیل شده بر
افراد توسط فرآیند اجتماعی ،اقتصادی مدرنیزاسیون اشاره نموده که شامل گسست سنت و تأثیر عمیق بر روشهای
زندگی و عادات روزانه است.

1 Giddens
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معموالً مدرنیته در دو گروه از ابعاد تعریف میشود ،گروه اول ابعاد فکری 1و گروه دوم ابعاد نهادی 2مدرنیته است ( Yi,

 .)2006ابعاد ذهنی به رفتارهای فردی انسانها تأکید دارد و ابعاد نهادی به تغییرات جوامع .از مجموع مباحث نظریه-
پردازان مختلف از جمله گیدنز ( )2013و هال )1992( 3میتوان چنین نتیجهگیری نمود که مدرنیته و مدرنیزاسیون در 3
بعد عمده اتفاق میافتد (:)Singh, 2015
 .1مدرنیزاسیون اقتصادی .2 ،مدرنیزاسیون سیاسی .3 ،مدرنیزاسیون اجتماعی و فرهنگی.
مدرنیزاسیون اقتصادی به تغییر نگرش به کسب سود ،فعالیت اقتصادی عقالیی ،استفاده زیاد از تکنولوژی پیشرفته و
تالش مستمر برای ایجاد تغییرات نوآورانه در سیستم تولید اشاره دارد .افزایش مصرفگرایی یکی دیگر از شاخصهای
مدرنیزاسیون اقتصادی است .همچنین از منظر آیار ،)1973( 4مدرنیته اقتصادی به طور فزاینده با پیشرفت در تکنولوژی و
علم مرتبط است.
جنبه سیاسی مدرنیته مربوط به قدرتی است که تغییرات را از طریق سیاستها ،برنامهها ،و قوانین ایجاد و متاثر میکند.
زمانی که مدرنیته سیاسی جامعه بوجود می آید ،بخشهای حاشیهای جامعه فرصت پیدا میکنند که آزادی مشارکت
داشته و از طریق تصویب قوانین در پارلمان و قانون اساسی ،حقوق آنها حفظ میشود .بنابراین ،جنبه سیاسی مدرنیته،
ماهیتاً فکری بوده و قادر است بر رفتار و نگرش طبقه نخبگان تاثیر بگذارد ( .)Singh, 2015, 58در حقیقت ،جایگزینی
مدیریت و اداره استبدادی افراد با یک سیستم قانونی ،نشانه مدرنیته در قلمرو سیاسی است (Nisbet, 1972, 250-
.)251
در ارتباط با مدرنیزاسیون اجتماعی و فرهنگی باید توجه داشت که مدرنیزاسیون خود اساساً فرآیند تغییر فرهنگ است
که دنیای دیدگاه عقالنی و علمی و ارزشهای اجتماعی جدیدی را به وجود میآورد که به موجب آن تغییرات در
نظامهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی صورت میگیرد .تحت تأثیر مدرنیزاسیون ،تغییرات آشکار که در ساختار اجتماعی
سنتی رخ داده است و در این مورد در اکثر جوامع سنتی جهان از اقتدارگرا به دموکراسی ،بخشیگرایی به جهانیگرایی،
هولوگرام به فردگرایی ،قوم گرایی به انسانگرایی ،دگماتیسم و عاطفی بودن به عقالنیت ،خانواده گسترده به خانواده
هستهای ،موقعیت انتسابی به موقعیت اجتماعی ،نابرابری به برابری ،شووینیسم مردانه به توانمندسازی زنان و ...حرکت
نموده است .جنبه اجتماعی مدرنیته ،برابر است با ظهور تغییرات در فرایند شهرسازی ،افزایش تودهای بخشهایی از
جمعیت که مدام در حال رشد هستند؛ آن هم در مراکز شهری که در آن انواع خاصی از فعالیتهای مدنی ،حرفهای،
اقتصادی و غیره در جریان بوده و شرکتها متمرکزتر شده و بهطور مستمر در حال توسعه هستند (.)Singh, 2015, 56
از مجموع مباحث فوق و بر اساس آن چه در مورد ابعاد مدرنیته ذکر شد ،شاخصهای مهم ابعاد مدرنیته در جدول ( )1به
تفکیک ابعاد ارائه شده است.
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جدول  -1شاخصهای مهم ابعاد مدرنیته
ابعاد مدرنیته

اجتماعی-فرهنگی

سیاسی

اقتصادی

شاخصهای مدرنیته
فردمحوری
ساختار دموکراتیک خانوادگی
خانواده هستهای
روابط خویشاوندی محدود
توزیع موقعیتها بر اساس شایستگی
حاکمیت روابط ثانویه
کثرت گرایی
باسوادی
برابری جنسیتی
لیبرالیسم
نرخ رشد جمعیت باال
شهرنشینی باال
دموکراسی
سکوالریسم
آزادی فردی
دولت رفاه
قوانین مکتوب
اختیارات غیرفردی عقالئی
شهروندگرایی
دفاع نظامی دولتی
اختیارات دولتی قوی
اقتصاد صنعتی
سرمایهداری
روابط اقتصادی بر اساس معاهدات
اقتصاد بازار محور
نوآوری و کارآفرین
تغییرپذیری شغلی
تقسیم کار پیچیده
تکنولوژی پیشرفته

ب -اثرات مدرنیته بر ابعاد معماری مجمتعهای مسکونی در ایران
گذار به مدرنیته در جامعه ایران از حدود یک قرن پیش آغاز شده است و هماکنون نیز در جریان است .جامعه مـا
هـیﭻگـاه زیرساختهای مدرنیته را بهصورت کامل در اختیار نداشته و از نظر فنی نیز همواره کمبودهای فراوانی وجود
داشته اسـت .معمـاری نیز باتوجه به نقصانهای موجود در شیوههای ساخت گاه به تقلید ظاهری از معماری مدرن تقلیل
یافته است .به نقل از حائری آمده« :آنچه تولید می شود ساختمان سـازی اسـت نـه معمـاری ،رشـد شـهری اسـت نـه
شـهرسـازی» .این امر بسیاری از شهرهای جهان را شبیه هم کرد و شهرهای بزرگ ایران منجمله تبریز نیز از این روند
بیبهره نبود .در ایران با شروع عصر سرمایهداری و تغییر سبک تولید و معیشت ،خانهها کم کم از حالت افقی به شکل
عمودی و از حالت حیاطدار به مجتمعهای مسکونی و آپارتمانی درآمدند.
روند ورود نوگرایی به ایران با ظاهرنگری شروع شد ،در نتیجه بیشتر تغییرات را در نما و تزیینها میتوان دید .در درجة
دوم فرم پالنها ،عملکردی مدرن به خود گرفت .در مسیر این تحوّالت مصالح مورد استفاده در این بناها نیز اندک
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اندک عوض شدند .در نهایت ورود عناصر و فضاهای جدید چهره معماری ایران را به کلی تغییر داد .با ورود مفاهیم
جدید ،پالنها نیز دچار دگرگونی شدند .در کنار این تغییر میتوان به تغییر در «طبقه» اشاره کرد .دومین عامل تأثیرگذار،
افزایش طبقات بنا بود که باعث اضافه شدن فضاهای جدید به خانه شد (مهدوینژاد و منصوری مجومرد.)1394 ،
همچنین در ساختمانهای مدرن ،حیاط به طبقات باال منتقل شده و بهصورت بالکن و تراس درآمده است (صارمی،
 .)1374حتی استفاده از اجزاء تزئینی که قبالً فراوان در ساختمانهای ایرانی استفاده میشد تحتتأثیر این دگرگونی قرار
گرفت (جانیپور.)1385 ،
با پیشرفت تکنولوژی و ابداع بتن ،فوالد ،انواع مصالح ساختمانی و تغییر در سیستمهای ساختمانی شکل خاصی از
معماری به وجود آمد (مهرآیین .)14 :1389 ،روابط و تقسیمبندی بخش عمومی و خصوصی ،شب و روز و فضاهای
خشک و تر به هم نزدیک شدند حمام و توالت در سازمان فضایی خانه جایی در کنار اتاقهای خواب یافت و آشپزخانه-
های قدیمی و تاریک جای خود را به فضاهای بهداشتی و کاربردی آشپزخانه دادند (مفیدی.)15 ،1395 ،
گسترش الگوهای معماری و خانهسازی صنعتی ،با جایگرینی شیوه ساخت جدید ،نوعی همگنساری خانه را به وجود
آوردهاند (حائری )1388 ،به طوری که شباهتهای بین شهرهای بزرگ دنیا از نظر ساختمانها و فضاهای شهری قابل
درک است .چرا که در همه آنها آپارتمانها و برجهای سربه فلک کشیده و بناهای مکعبی و مستطیلی با مصالح سنگ،
شیشه ،سیمان و آهن به چشم می خورد .همچنین تسلط یافتن ماشینآالت مربوط به آشپزخانه ،دگرگونی اساسی در
فضاها را بهوجود آورده است (مفیدی .)23 ،1395 ،با رشد صنعت ساخت و دکوراسیون ،دیوارها برداشته شد و فضاهای باز
جای سبک سنتی را گرفت ،حضور پنجرهها در جبهه بیرونی خانه نماسازی را متنوع و برونگرایی را تقویت کرد (علی
الحسابی و کرانی .)1392 :با توسعه شهرنشینی نیز ،خانه بسیاری از کارکردهای سنتیاش مانند محل میهمانی و مالقات،
محل جشن ها ،محل کار و تولید ،همه چیز به جز محل خواب را به فضاهای شهری منتقل کرده است (فاضلی،1387 ،
.)63
در خانههای امروزی ایران به درونگرایی و حفظ حرمت خانه و خانواده توجهی نمیشود ،دید به داخل خانهها امنیت
روانی خانوادهها را از بین برده و جدایی اتاقهای والدین و فرزندان ،میان محرمان خانه مرز و جدایی انداخته است،
جدایی که متاثر از تحوالت مدرن است و ریشه سنتی ندارد ،تفکیک فضاهای خواب از فضای خوردن و انجام فعالیت
های روزمره نیز از ویژگیهای خانه امروزی محسوب میشود (مفیدی .)21 ،1395 ،از بین رفتن حریم و وجود اشراف و
در نظر نگرفتن آن ،حذف قسمت یا تمامی دیوار حیاط ،عدم وجود فضاهای نیمه خصوصی و نیمه عمومی و حذف
فضاهای بینابین ،بلندسازی نامناسب و عدم نور و تهویه مناسب ،ارتباط مستقیم با شهر از نمودهای مسکن معاصر است.
تبدیل شدن شهر سنتی به شهر مدرن باعث ایجاد یک دگردیسی در معماری شد .احداث خیابانها و میدان های جدید
به نمای بیرونی ساختمانها اهمیت بخشید (قبادیان .)136 ،1393 ،استفاده از فرم های مدور ،پنجره های پیش آمدة
کمانی ،بالکن های کمانی وارد طرح خانهها و آپارتمان های تجاری ـ مسکونی شد (بانی مسعود .)254 ،1388 ،اتاق
های خواب رو به جنوب و دارای بالکنها و تراس های قابل استفاده  ،قرار دادن فضای هال که به جای نشیمن طراحی
شده است و مستقیماً در ارتباط با آشپزخانه و از طرف دیگر به ورودی اصلی مربوط می شود (بانی مسعود.)270 ،1388 ،
عدم وجود سلسله مراتب فضایی و ارتباط مستقیم بیرون با درون یکی از ویژگیهای بارز در خانه های مدرن است
(منتظر .)166 ،1393 ،محقّر و مفصّل بودن پالنها و متناسب بودن متراژ واحدها با طبقه اجتماعی مخاطب (متراژ
خانهها از  40مترمرّبع در تا  200مترمرّبع متغیّر است) از ویژگیهای دیگر مسکن مدرن است .واحدهای مسکونی
کوچک عمدتاً در کویهای بخشهای میانی و جنوب و برای قشرکم درآمد ساخته شده ،در حالی که واحدهای مسکونی
بزرگتر در کویهای میانی و شمال هستند و برای کارمندان با درآمد متوسّط ساخته شدهاند(طالبی و همکاران.)1393 ،
قبالً در بناها از روشهای جدید ساخت مانند پیش ساختگی و یا ترکیب دیوار باربر ،سقف تیرآهن و طاق ضربی استفاده
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میشد (طالبی و همکاران .)1393 ،ولی در حال حاضر این روش کمتر متداول میباشد .فاضلی ( )1387کوچک بودن،
ساده بودن ،حداکثر استفاده از فضا ،فاقد نشانه و رنگ از اثرات مدرنیته بر تحول مسکن می داند .عالوه بر این تراکم،
انبوه سازی ،همسان و همشکلسازی با استانداردسازی از آثار مدرنیسم بر تحوالت مسکن است زیرا پیشرفتهای
تکنولوژی بهویژه در حمل و نقل ،ذخیرهسازی مواد و بلندکردن اجسام سنگین و آسانسور و غیره اجازه میدهد میلیونها
آدم در شهرها متراکم شوند ،شهرها با ساختمانهای بسیار بلند و متراکم ساخته شود ماشین اجازه می دهد که از هر
وسیلهای هزاران بلکه میلیونها ساخته شود و همه چیز همشکل میشود (پاپلی یزدی .)1381 ،در جدول ( )2به خالصه-
ای از آثار مدرنیته در معماری مجتمعهای مسکونی اشاره شده است.
جدول  -2اثر مدرنیته بر ابعاد معماری در مجتمعهای مسکونی
اثر
کاهش تزئینات وساده بودن
برونگرا شدن پالن
تغیییر در نوع مصالح (استفاده از سنگ ،شیشه ،سیمان و آهن)
ایجاد فضاهای جدید
عناصر معماری وارداتی
افزایش طبقات ورشد عمودی
مطابقت اندازه خانه با موقعیت اجتماعی فرد و منطقه سکونت
تغییر روشهای ساخت و استفاده از تکنولوژی
وجود نظم در جهت قرارگیری بنا
کوچک شدن
حداکثر استفاده از فضا
فاقد نشانه و رنگ و بناهای مکعبی و مستطیلی هم شکل
عملکردگرایی
کاهش فضاهای اجتماعی در خانه و انتقال آن به بیرون
کاهش پنهان سازی وبازتر شدن قلمرو حریم خصوصی
مقید بودن به استاندارد و ضوابط دولتی
انبوه سازی و افزایش تعداد واحدها
افزایش پنجرهها و عریض شدن آنها
پالن آزاد (آزاد از قید و بند هندسه)
وجود تراس
نمای آزاد
وجود پیلوت
تغییر فاصله از مرکز شهر
حذف فضاهای بینابین
وجود اشراف و از بین رفتن حریم

منبع
مهدوینژاد و منصوری مجومرد1394 ،؛ فاضلی1387 ،؛ حقیر و
کامل نیا1395 ،؛ منتظر1393 ،
مهدوینژاد و منصوری مجومرد1394 ،؛ منتظر1393 ،
قبادیان1393 ،؛ مهدوینژاد و منصوری مجومرد1394 ،؛ فاضلی،
1387؛ حقیر و کامل نیا1395 ،؛ مفیدی و همکاران1395 ،؛
مفیدی و همکاران1395 ،؛ منتظر1393 ،
مهدوینژاد و منصوری مجومرد1394 ،
مهدوینژاد و منصوری مجومرد1394 ،
مهدوینژاد و منصوری مجومرد1394 ،؛ طالبی و همکاران،
1393؛ مفیدی و همکاران1395 ،؛ منتظر1393 ،
طالبی و همکاران1393 ،
طالبی و همکاران1393 ،؛ فاضلی1387 ،؛ حقیر و کامل نیا،
1395؛ مفیدی و همکاران1395 ،؛ حائری1388،؛ منتظر1393 ،؛
لین2006، 1
طالبی و همکاران1393 ،
فاضلی1387 ،؛ مفیدی و همکاران1395 ،؛ حائری1388 ،
فاضلی1387 ،
فاضلی1387 ،؛ حقیر و کامل نیا1395 ،
فاضلی1387 ،
فاضلی1387 ،
فاضلی1387 ،
فاضلی1387 ،؛ حائری1388،
پاپلی یزدی1381 ،؛ حقیر و کامل نیا1395 ،؛ حائری1388 ،
حقیر و کامل نیا1395 ،؛ حائری1388 ،
حقیر و کامل نیا1395 ،؛ مفیدی و همکاران1395 ،
حقیر و کامل نیا1395 ،؛ حائری1388،؛ منتظر1393 ،؛ صارمی،
1374
حقیر و کامل نیا1395 ،
حقیر و کامل نیا1395 ،
حقیر و کامل نیا1395 ،
حقیر و کامل نیا1395 ،؛ حائری 1388،؛ منتظر1393 ،
حقیر و کامل نیا1395 ،؛ حائری1388،

1 Lane
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اثر
عدم توجه به جهتگیری مناسب
تاسیسات آسایشی
تغییر در سازمان فضایی و عملکرد اندام خانه (در کنار هم قرار
گرفتن فضاهای خشک و تر ،تفکیک به فضای شب و روز و
خصوصی و عمومی)
ورود دولت به عرصه ساخت
سبک سازی بنا و نازک شدن دیوارها ،ضرورت وجود پارکینگ و
کاهش فضای سبز

39
منبع
حقیر و کامل نیا1395 ،
حائری1388 ،

حائری1388،؛ مفیدی و همکاران1395 ،؛ منتظر1393 ،
حائری1388،
حائری1388 ،

بر اساس مطالب فوق آثار مدرنیته بر معماری مسکن در ابعاد نما و پوشش ساختمان ،مکانیابی ،تراکم ،طراحی پالن،
انتخاب سازه و نوع مصالح ،فرم و جهتگیری بنا مشهود است.

روش پژوهش
این مطالعه در دو مرحله انجام میپذیرد .در مرحلة اول مشخصات و ویژگیهای معماری برخی مجتمعهای مسکونی
تبریز با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه جمعآوری شده و با بهکارگیری روش تحلیل اکتشافی به شناسایی تحوالت
رخ داده در مجتمعهای مسکونی تبریز پرداخته میشود .در مرحلة دوم با ارائه تحوالت مشاهده شده به متخصصان
معماری و برنامهریزان شهری و شهرسازی از آنها خواسته میشود تا اهمیت هریک از شاخصهای مربوط به ابعاد
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مدرنیته را در وقوع این تحوالت مشخص نمایند .در ادامه با بهکارگیری روش
تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPبه رتبهبندی نقش شاخصها و ابعاد مدرنیته در شکلگیری تحوالت معماری مجتمعهای
مسکونی شهر تبریز میپردازیم .روش سلسله مراتب تحلیلی با توجه به سادگی ،انعطافپذیری ،بکارگیری روشهای کیفی
و کمی به طور همزمان و نیز قابلیت بررسی سازگاری در قضاوتها میتواند در بررسی موضوعات مربوط به برنامهریزی
شهری و منطقهای کاربرد داشته باشد (زبردست .)1380 ،شایان ذکر است که ابعاد و زیر شاخصهای مربوط به مدرنیته
با مطالعات کتابخانهای و براساس مبانی نظری تهیه شده است .الگوی سلسه مراتبی این مطالعه مطابق با نمودار ()1
است .با توجه به مطالعات پیشین ،مهمترین ابعاد معماری مجتمعهای مسکونی که تحتتأثیر مدرنیته قرار گرفته عبارت
از مکانیابی ،تراکم (ساختمانی و جمعیتی) ،طراحی پالن ،انتخاب سازه و نوع مصالح ،فرم و جهتگیری و در نهایت
طراحی نما و پوشش مجتمعهای مسکونی است .همچنین ابعاد مدرنیته طبق مطالعات استخراج شده از مبانی نظری
مقاله شامل بعد اقتصادی ،بعد سیاسی و بعد اجتماعی و فرهنگی بوده که طبق جدول ( )1شاخصهای مهم بعد اقتصادی
عبارتند از مصرفگرایی ،سودگرایی ،صنعتی شدن و پیشرفت فناوری ،شاخصهای بعد سیاسی مدرنیته ،افزایش اختیارات
دولتی و مقررات دولتی ،ورود دولت به بخش ساخت و ساز مسکن ،دولت رفاه و شهروندگرایی و شاخصهای مهم بعد
اجتماعی و فرهنگی شامل فرد محوری ،تعدد افکار و تنوع سالیق ،رشد جمعیت باالو شهرنشینی ،خانواده هستهای و
روابط خویشاوندی محدود است.
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نمودار -1مدل تحلیلی مدرنیته و تحوالت معماری مجتمعهای مسکونی

محدوده مورد مطالعه
محدوده مورد مطاله شهر تبریز ،مرکز استان آذربایجان شرقی و سومین شهر بزرگ ایران از شهرهای مدرن و یکی از
قطبهای اقتصادی ،صنعتی ،گردشگری و تجاری کشور است .براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ،1395
جمعیت تبریز بالغ بر  1٬558٬693نفر بوده است (درگاه ملی آمار بازبینیشده در  19ژوئن  .)2017تعداد مجتمعهای
مسکونی شهر تبریز بیش از  170مورد است و بیشترین پراکندگی در منطقه ( 1ولیعصر) ،منطقه ( 2ائلگلی و یاغچیان)
و منطقه ( 3الله و رسالت) و منطقه ( 5باغمیشه و رشدیه) می باشد.
اولین مجتمع مسکونی در شهرتبریز در سال  1350با  500واحد آپارتمان دو خوابه تراسدار و  500تک واحدی یک و دو
خوابه برای کارمندان دولت با اسکلت فلزی در  16بلوک در خیابان منظریه با نام آپارتمانهای آبادانی مسکن شروع به
ساخت و ساز شد .بلوکها بدون پارکینگ و انباری ،بصورت همکف و  4طبقه یعنی جمعا  5طبقه مسکونی ساخته شدند.
دومین مجتمع مسکونی ،شهرک امام در محله شنب غازان در غرب تبریز با تعداد  5456واحد در سال  1354توسط
شرکت خانهسازی پیش ساخته آذربایجان با مشارکت بانک رفاه کارگران به روش پیش ساخته برای کارگران در سه
متراژ  71/50 ،90/95و  80/66متر ساخته شد .که بدون آسانسور ،پارکینگ ،انباری و تراس هستند .و به این ترتیب
مجتمعهای مسکونی روند رو به رشد خود را آغاز کردند .پس از انقالب ،انبوهسازی مسکن حدوداً به مدت یک دهه دچار
رکود گردید ولی مجددا با بروز مشکالت متعدد ،سیاستها به تدریج تغییرکرده و تولید انبوه مسکن ،دوباره مورد توجه و
حمایت برنامههای توسعه کشور قرار گرفت .با بررسی میزان و نوع ساخت مجتمعهای مسکونی و مرور برخی از
شاخصهای معماری در مجتمعهای مسکونی شهر تبریز از دهه  50تاکنون  ،برخی از تحوالت بهوجود آمده در مجتمع-
های مسکونی شهر تبریز در جدول ( )3ارائه شده است.
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ابعاد معماری
مجتمعهای
مسکونی تبریز
تراکم (جمعیتی و
ساختمانی)

مکانیابی

انتخاب سازه
مصالح معماری

و

طراحی پالن معماری

فرم و جهتگیری بنا

طراحی نما و پوشش
(دیوارها،
بنای
پنجرهها و)...
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جدول  -3بررسی تحوالت مجتمعهای مسکونی اولیه و جدید تبریز
ویژگیهای مجتمعهای مسکونی جدید
ویژگیهای مجتمعهای مسکونی اولیه

تعداد طبقات تا  4طبقه است.
مساحت زمین تخصیص داده شده به مجتمع
مسکونی بیشتر است.
درصد سطح اشغال کم است.
تعداد واحدها در طبقات کم است.
مجتمعهای مسکونی به علت توسعه حمل و
نقل شهری از مناطق نزدیک به مرکز شهر
دور شدهاند.
سیستم سازهای غالبا بهصورت پیش ساخته
بوده است.

مصالح عمدتا بتن ،فلز و شیشه است.
فضاهای بینابین در جهت افزایش متراژ
فضاهای اصلی از بین رفتهاند.
ورودی واحدها روبروی هم بودند .و به
فضاهای داخلی اشراف وجود دارد.
متراژ واحدها و تعداد اتاقها کم و ثابت است.
آشپزخانهها غیر اپن هستند.
پارکینگ سرپوشیده ندارند.
انباری ،آسانسور و پله فرار ندارند.
البی ندارند.
تعداد سرویسهای بهداشتی و حمام محدود
است.
فرم بلوکها مکعبی شکل است.
نحوه قرارگیری بلوکها منظم و شرقی غربی
است.
کنترل دید رعایت شده است.
اشراف وجود ندارد.
برخی دارای تراس است.
شکل پنجرهها مربع و مستطیل
است.
درصد کمی از نما به پنجره اختصاص دارد.
مصالح نما اغلب بتن است.
نماها بدون تزیین است.

تعداد طبقات تا  20طبقه افزایش یافته است.
مساحت زمین تخصیص داده شده به مجتمع مسکونی کم است.
درصد سطح اشغال بیشتر است.
تعداد واحدها در هر طبقه تا  6-5واحد افزایش یافته است.
در این زمینه تغییری حاصل نشده است.

با گذشت زمان و لزوم بلند مرتبه نوع ساخت و ساز و عدم انتقال تکنولوژی
روز در دهههای اخیر از شیوه پیش ساختگی کمتر استفاده شده است .با
وجود بهرهگیری از مصالح و تجهیزات مدرن ،روشهای ساختوساز سنتی
است.
در این زمینه تغییری حاصل نشده است.
در برخی مجتمعهای مسکونی ساخته شده در دهههای اخیر این فضا لحاظ
شده است.
بدون تغییر مانده است.
متراژ واحدها و تعداد اتاقها هم افزایش یافته و هم متنوع شده است.
آشپزخانهها اپن هستند.
 %70واحدها دارای پارکینگ سرپوشیده هستند.
اکثرأدارای انباری ،آسانسور و پله فرار هستند.
برخی دارای البی هستند.
تعدد سرویسهای بهداشتی و حمام متعدد است.

در این زمینه بدون تغییر مانده است.
در نحوه قرارگیری و جهت بلوکها چارچوب خاصی دیده نمیشود.
عمدتا کنترل دید رعایت نمیشود.
در برخی اشراف وجود دارد.
تراس در نمای اکثر ساختمانها وجود دارد.
با پیشرفت تکنولوژی امکان دوجداره کردن در جهت کاهش مصرف انرژی
و اقتصادیسازی آنها انجام شده است .همچنین استفاده از فرمهای مدور در
شکل پنجرهها دیده میشود.
در این زمینه بدون تغییر باقی مانده است.
مصالح نما اغلب بتن ،آجر ،سیمان و شیشه است.
نماها بدون تزیین گاها دارای رنگ است.

یافتههای پژوهش و تحلیل آن
در روش  AHPپس از ساخت سلسله مراتب ،پرسشنامه آنالین تنظیم و به  84نفر از متخصصان فعال در حوزه ساخت و
ساز مسکن (معماران ،برنامهریزان و طراحان شهری و مهندسین عمران) شهر تبریز ،طبق جدول ( )4ارائه شده است.
برای بررسی آثار مدرنیته بر هر یک از ابعاد معماری مجتمعهای مسکونی یک پرسشنامه برای آن بعد معماری طراحی
شد .مطابق با جدول ( )4تعداد پاسخگویان هر پرسشنامه برابر  14است که برای روش  AHPاین تعداد مناسب به نظر
میرسد زیرا روش  AHPبر نظرسنجی از تعداد محدود متخصصان با تجربه باال استوار است .در مطالعات مختلف هم
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حجم نمونه های متفاوت قابل مشاهده است و الگوی خاصی برای تعیین حجم نمونه وجود ندارد (کیل و همکاران،1
 .)2016بر اساس جدول ( )4اکثر پاسخگویان دارای سابقه کار بیش از  10سال میباشند که از این لحاظ نیز نمونه مورد
بررسی دارای مزیت است.
جدول  -4توزیع پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی ،تحصیالت و تجربه
رشته تحصیلی

عمران

معماری

شهرسازی

شهری

کارشناسی
جغرافیای

کارشناسی
ارشد

دکترا

 1تا 5

4
5
0
0
1
0
10

0
1
2
3
3
2
11

6
5
7
3
6
7
34

8
8
5
8
5
5
39

3
5
0
3
1
2
14

 6تا 10

مکانیابی
تراکم
طراحی پالن
انتخاب سازه و نوع مصالح
فرم و جهتگیری بنا
طراحی نما و پوشش
جمع

14
14
14
14
14
14
84

1
0
2
8
1
0
12

6
8
11
5
10
11
51

3
1
1
1
2
3
11

سطح تحصیالت

2
1
1
1
5
4
14

بیش از 10

پرسشنامه

تعداد پاسخگو

سابقه فعالیت (سال)

9
8
13
10
8
8
56

بعد از جمعآوری پرسشنامهها ،همان طور که جدول ( )5نشان میدهد ابتدا نقش هر یک از ابعاد مدرنیته در سطح اول بر
ابعاد معماری مقایسه شده است .در تمامی ابعاد معماری مجتمعهای مسکونی تبریز بعد اقتصادی مدرنیته باالترین
اولویت و بع د اجتماعی و فرهنگی در تمامی ابعاد معماری در اولویت دوم و بعد سیاسی مدرنیته در اولویت سوم قرار
گرفته است.
جدول -5وزن ابعاد مدرنیته در ابعاد معماری مجتمعهای مسکونی تبریز
فرم و
انتخاب سازه تراکم
طراحی
مکان-
معیار
ردیف
جهت
و
پالن
یابی
گیری
مصالح
0,519
0,458
0,504
0,472
0,531
ابعاد اقتصادی
1
0,285
0,359
0,301
0,291
0,25
ابعاد اجتماعی و
2
فرهنگی
0,196
0,183
0,194
0,236
0,219
ابعاد سیاسی
3
0,03
0,04
0,04
0,05
0,04
نرخ ناسازگاری

طراحی نما و
پوشش بنا
0,463
0,323
0,214
0,02

در مرحلة بعد ،مقایسات زوجی در سطح دوم و در میان زیرمعیارهای هر یک از معیارهای سطح اول و یا همان ابعاد
مدرنیته انجام شده است که نتایج رتبهبندی این زیرمعیارها در جدول ( )6ارائه شده است .در بخش اول این جدول وزن
 3شاخص منتخب بعد اقتصادی در مقایسه با هم محاسبه شده است .نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی نشان میدهد
که در بعد اقتصادی در تمامی ابعاد معماری به جز فرم و جهتگیری بنا ،شاخص سودگرایی باالترین وزن ،شاخص
مصرفگرایی در رتبه دوم و صنعتی شدن و پیشرفت فناوری در رتبه سوم و کمترین وزن را در تصمیمگیریهای مربوط
به ابعاد معماری مجتمعهای مسکونی شهر تبریز داشتهاند .در بعد فرم و جهتگیری بنا همچنان سودگرایی بیشترین
تاثیر را دارد ولی اثر صنعتیشدن و پیشرفت فناوری بیش از مصرفگرایی است .در بخش دوم جدول ،تاثیر چهار شاخص
مهم بعد اجتماعی و فرهنگی مدرنیته بر ابعاد معماری مجتمعهای مسکونی تبریز مقایسه شده است که بر اساس نتایج
حاصل ،در تمامی ابعاد معماری مجتمعهای مسکونی بجز طراحی پالن ،رشد جمعیت باال و شهرنشینی بیشترین وزن را

Kil
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به خود اختصاص داده است .در طراحی پالن ،زیرمعیار فرد محوری ،تعدد افکار و تنوع سالیق باالترین وزن را دارا است.
در امتیاز دهی و اولویتبندی اثر زیرمعیارهای بعد سیاسی مدرنیته ،در بعد طراحی پالن ،فرم و جهتگیری بنا ،طراحی
نما و پوشش مجتمعهای مسکونی ،افزایش اختیارات دولت و مقررات دولتی باالترین وزن را دارد .در بعد انتخاب سازه و
مصالح و تراکم ،دولت رفاه و شهروندگرایی دارای بیشترین وزن است .در بعد مکانیابی ،ورود دولت به بخش مسکن
باالترین امتیاز را دارا میباشد .نتایج نشان دهنده سازگاری تحلیل سلسله مراتبی است زیرا در تمامی موارد نرخ
ناسازگاری کمتر از  0/1است.
جدول  -6وزن زیرمعیارهای هر یک از ابعاد مدرنیته در مقایسه با زیرمعیارهای همان بعد در تاثیرگذاری بر ابعاد معماری مجتمع-

ردیف

معیار

بعد
اقتصادی

سودگرایی
مصرفگرایی
صنعتی شدن و پیشرفت
فناوری
نرخ ناسازگاری

بعد
اجتماعی-
فرهنگی

بعد
سیاسی

فرد محوری ،تعدد افکار و
تنوع سالیق
رشد جمعیت باالو شهرنشینی
خانواده هستهای
روابط خویشاوندی محدود
نرخ ناسازگاری
ورود دولت به بخش مسکن
افزایش اختیارات دولت و
مقررات دولتی
دولت رفاه و شهروندگرایی
نرخ ناسازگاری

مکان-
یابی
وزن
0,720
0,152

های مسکونی
انتخاب سازه و
طراحی
مصالح
پالن
وزن
وزن
0,646
0,725
0,203
0,145

فرم و جهت
گیری
وزن
0,658
0,120

طراحی نما و
پوشش بنا
وزن
0,673
0,177

0,128

0,130

0,151

0,117

0,222

0,150

0,003

0,00

0,04

0,02

0,005

0,235

0,289

0,198

0,142

0,194

0,229

0,400
0,166
0,199
0,02
0,436

0,286
0,206
0,219
0,01
0,354

0,301
0,278
0,223
0,00
0,228

0,452
0,241
0,165
0,02
0,302

0,422
0,214
0,170
0,02
0,239

0,456
0,168
0,147
0,08
0,346

0,377

0,401

0,327

0,293

0,421

0,353

0,187
0,03

0,245
0,001

0,444
0,06

0,405
0,04

0,340
0,02

0,301
0,002

تراکم
وزن
0,754
0,129

0,003

در گام بعد باید بر اساس وزنهای حاصل در جدول ( )5و ( )6وزن هر یک از زیرمعیارهای در سطح پایانی یعنی سطح
دوم را محاسبه و بر اساس آن رتبهبندی نهایی این زیرمعیارها را ارائه نمود .نتایج این رتبهبندی در جدول ( )7ارائه شده
است .مطابق جدول ( )7در بعد مکان یابی ،شاخص سودگرایی ،رشد جمعیت باال و شهرنشینی ،ورود دولت به بخش
مسکن به ترتیب باالترین رتبهها یعنی رتبههای یک تا سه و دولت رفاه و شهروندگرایی پایینترین رتبه یعنی رتبه دهم
را به خود اختصاص داده اند .در بعد طراحی پالن شاخص سودگرایی ،افزایش اختیارات دولت و مقررات دولتی،
فردمحوری ،تعدد افکار و تنوع سالیق باالترین رتبهها به ترتیب رتبههای یک تا سه و شاخص دولت رفاه و
شهروندگرایی ،رتبه آخر را کسب کردهاست .در بعد انتخاب سازه و مصالح شاخص سود گرایی ،مصرفگرایی ،رشد
جمعیت باالو شهرنشینی باالترین رتبه ها و شاخص ورود دولت به بخش ساخت و ساز مسکن پایینترین رتبه را به خود
اختصاص دادهاند .در بعد افزایش تراکم ،شاخص سودگرایی ،رشد جمعیت باال و شهرنشینی ،خانواده هستهای باالترین
رتبه و فرد محوری ،تعدد افکار و تنوع سالیق ،پایینترین رتبه را دارا است .در بعد فرم و جهتگیری بنا ،سودگرایی و
مصرفگرایی ،رشد جمعیت باال و شهرنشینی باالترین رتبه ها و شاخص روابط خویشاوندی محدود ،پایینترین رتبه ها را
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دارا میباشد .و نهایتاً در بعد طراحی نما و پوشش شاخص سودگرایی ،رشد جمعیت باالو شهرنشینی ،مصرفگرایی
باالترین رتبه ،روابط خویشاوندی محدود پایینترین رتبه را به خود اختصاص دادهاند.
جدول  -7رتبهبندی شاخصهای مدرنیته موثر در ابعاد معماری مجتمعهای مسکونی تبریز
معیارها

وزن

رتبه

وزن

رتبه

1
0

وزن

9

رتبه

0,041

1
0

0,058

1
0

8

ورود دولت به بخش
مسکن
افزایش اختیارات دولت و
مقررات دولتی
دو لت رفاه و
شهروندگرایی

وزن

0,083

4

0,095

2

6

رتبه

0,095

3

0,084

5

وزن

7

روابط خویشاوندی محدود

0,050

8

4

رتبه

0,042

3

وزن

1
2

سودگرایی
مصرفگرایی
صنعتی شدن و پیشرفت
فناوری
فرد محوری ،تعدد افکار و
تنوع سالیق
رشد جمعیت باالو
شهرنشینی
خانواده هستهای

رتبه

ردیف

مکانیابی

تغییرات
طراحی پالن

انتخاب سازه
و مصالح

افزایش تراکم

فرم و جهت
گیری

طراحی نما
وپوشش بنا

0,381
0,081

1
5

0,342
0,069

1
6

0,325
0,103

1
2

0,345
0,060

1
5

0,342
0,131

1
2

0,312
0,082

1
3

0,068

6

0,061

8

0,077

6

0,053

9

0,106

4

0,070

7

0,059

7

0,084

3

0,060

9

0,050

10

0,068

7

0,073

6

0,1

2

0,083

5

0,090

3

0,161

2

0,108

3

0,147

2

9

0,060

9

0,084

5

0,087

3

0,062

8

0,054

0,064

7

0,068

7

0,060

6

0,047

10

0,047

9
1
0

4

0,044

10

0,056

7

0,058

9

0,074

5

0,063

8

0,054

8

0,079

5

0,077

4

0,086

4

0,074

4

0,067

6

0,064

8

نتیجهگیری
ظهور مدرنیته که همراه با صنعتی شدن و پیشرفت تکنولوژی ،مصرفگرایی و توجه بیشتر به سود اقتصادی ،افزایش
مقررات دولتی و ورود دولت به بخش ساخت و ساز مسکن ،فردگرایی و کاهش بعد خانوار و افزایش تعداد خانوارها ،و در
نهایت مهاجرت فزاینده از روستاها به شهرها و نیاز فوری به مسکن سازی بیشتر برای پذیرش جمعیت بود ،موجب
شکلگیری نوع خاصی از مسکن به نام مجتمعهای مسکونی شد که در معماری آن بهجای توجه به مالحظات فرهنگی
و اجتماعی ملی و بومی ،مالحظات اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی مدرنیته بیشتر مورد توجه بوده است .در شهر
تبریز نیز از دهه  50شاهد شکلگیری این نوع مسکن و افزایش آن در طول زمان بودهایم که کامالً مطابق با نوع غربی
خود بودهاند .در این مجتمعها نه تنها شیوههای ساخت و ساز ،مصالح ساختمانی و تکنولوژی جدید از معماری مدرن
غرب اقتباس شده ،بلکه الگوهای طراحی معماری نیز به تدریج وارداتی شده است .که اغلب زاییده جبر و نیازهای دوران
مدرن است .مطالعه حاضر نشان میدهد ،مولفههای هر سه بعد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی (مدیریتی)
مدرنیته بر معماری مجتمعهای مسکونی تبریز تاثیرگذار هستند .همچنین میزان تاثیر ابعاد مختلف مدرنیته یکسان نبوده
و بعد اقتصادی بیشتر از سایر عوامل در معماری مجتمعهای مسکونی تبریز موثر بوده است .در بین شاخصهای
اقتصادی نیز غلبه انگیزه سودگرایی در مسکن نقش چشمگیری دارد .به طوری که این انگیزه ،معماری مجتمعهای
مسکونی در تبریز را به سوی ساختمانسازی که در اکثر مواقع نوعی سرمایهگذاری تضمینی است ،سوق داده است .به
عبارت دیگر اگر چه شکلگیری مجتمعهای مسکونی از اقتضائات اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی مدرنیته ناشی
شده است اما در طول زمان بعد اقتصادی غالب آمده و در حال حاضر این عامل مهمترین معیار برای تعیین معماری
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مجتمعهای مسکونی در شهر تبریز است .خالی بودن برخی از واحدهای مسکونی وابسته به بخشهای خصوصی در طی
سالهای متمادی و به فروش نرسیدن واحدها و در مقابل سیل بسیار زیادی از خانوادههای بدون مسکن و در نتیجه
ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضای مؤثر گواه این ادعا است .به تعبیر جورج زیمل غلبه ارزشهای اقتصادی ،مفهوم
خانه را نیز تغییر داده و این سرمایهگذاری سودده جای بسیاری از فعالیتهای مولد اقتصادی را گرفته است .پیشنهاد می-
شود در جهت احیای معماری ایرانی در مجتمعهای مسکونی شهر تبریز ،ارزشهای اجتماعی ،فرهنگی و مقررات دولتی،
سیاستها و برنامهریزیهای کالن دولت و شهرداریها در اولویتهای قبل از مالحظات اقتصادی قرار گیرند .ساختمان-
های مسکونی باید به منظور محقق کردن طیف گستردهای از الزامات ساخته شوند .بنابراین تنظیم مقررات در خصوص
الزامات فرهنگی ،اجتماعی ،مذهبی ،بومی و جغرافیایی و نظارت بر رعایت آنها در ساخت مجتمعهای مسکونی میتواند
ضمن کاهش جاذبه اقتصادی این کاال در ساخت شهری زیبا و پایدار نیز موثر باشد.
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