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و سیماي شهر1ضوابط ساختمانی
جانبه شهروندان قرار قابل شناخت همهشود، در سطح و خارج از دید، آنچه در شهرسازي اعمال می

شوند، فضاي منفی نام دارد.گیرد و در مقابل، ابنیه که فضاي مثبت نامیده میمی
گیرند شکل ها که عمالً از معماري نشأت میرسد که سیماي شهر را ساختماننظر میاینطور به

خصوص تهران) سیماي ان (بهاساس است که در شهرهاي بزرگ ایردهند، و نه شهرسازي. برهمینمی
دانند و جالب این که اغلب معماران نیز این را به هاي معماري نامناسب میغیرمطلوب شهري را نتیجه طرح

گیرند.گردن می
در حالی که عمالً شهرسازي است، که مهر خود را بر این آشفتگی زده است. با کمی دقت و بازگشت 

اظ مقطع تاریخی به طرز غیرقابل انکاري زمان انحطاط معماري (نسبتاً با شویم که، از لحبه تاریخ متوجه می
ارزش گذشته، که تا اوایل پهلوي دوم هم، کم و بیش ادامه داشت) همزمان است با پا گرفتن شهرسازي 

معاصر کشور.
تا قبل از حضور این شهرسازي و ضوابط ساختمانی آن، سیماي شهري ما مشخصاتی داشت که آقاي 

اند:دس توسلی در کتاب اصول و راهنمائی طراحی شهري آن را به شکل زیر توصیف کردهمهن

اصل محصور کردن فضا
شود. به هاي شهري نام برده میاز محصور کردن فضا به عنوان نخستین اصل حاکم بر طراحی مکان"

دست یافت. این اصل توان به یک مکان شهري جذابشکل مطلوبی محصور نشود، نمیطوري که اگر فضا به
در شهرهاي قدیمی در اکثر نقاط جهان عمومیت دارد. فقط نحوه محصور شدن از نظر ابعاد و اندازه، شکل، 

کند. عناصر محصورکننده فضا عموماً عناصر شهري، دسترسی، بدنه محصور کننده و مانند آن تفاوت می
صورت متقارن یا هاي مکرر بهاي از طاقنماها و غرفهنهها هستند. در ایران در موارد بسیاري بداي یا خانهمحله

کنند.متعادل فضا را محصور می
در این نوشته بحث شده است. فضاي محصور "واريمردم"درباره مقیاس انسانی و به نظر پیرنیا 

ن وسیله سطوح مادي ایجاد شده است. ترکیب این سطوح و میزان محصور بودمانند فضاي داخل یک ظرف به
فضا از جمله خصوصیات اساسی فضاي محصور است. ترکیب سطوح محصورکننده فضاهاي شهري در شهرهاي 

اي دارد.کویري ایران خصوصیت برجسته

ستا براي هاي بلندمرتبه در تهران توسط مهندسین مشاور زییابی ساختمانهاي بلندمرتبه و همچنین مکانضوابط ساخت احداث ساختمان-1
شهرداري تهران تدوین شده و به تصویب شورایعالی شهرسازي نیز رسیده است.
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محصور بودن فضایی همچنین مطلبی است که با پیوستگی بدنه محصورکننده فضا ارتباط دارد. 
ؤثري داشته باشند. وجود فواصل متعدد مابین ها باید در محصور کردن فضاها نقش میعنی نماي ساختمان

ها باعث ضعیف شدن ها، اختالف فاحش بین نماها و تغییرات ناگهانی در لبه قرنیز ساختمانبدنه ساختمان
گردد.کیفیت فضاي محصور می

اي مستقل از اندازه. براي منظور از تناسب رابطه میان ابعاد مختلف یک فضا یا یک شیئی است، رابطه
باشد. در مورد فضا نسبت بین می1به 1ثال اضالع یک مربع مستقل از اندازه واقعی آن مربع داراي نسبت م

محصور باشد، بحث تناسب را تشکیل ها و عرض فضا اعم از اینکه فضا کامالً محصور و یا نیمارتفاع ساختمان
کند.س آرامش ایجاد میدهد. اگر تناسب درست و انسانی باشد از نظر روانی در ناظر احسامی

شکل

شود.اما مقیاس به رابطه بین اندازه یک فضا یا یک شیئی با فضاها یا اشیاء اطراف آن مربوط می
باشد.توان گفت که یک فضا یا یک بنا در مقیاس یا خارج از مقیاس با محیط اطرافش میمی

دهد که اگر نسبت ارتفاع میهایی که در مورد شهرهاي قدیمی غرب صورت گرفته نشانبرررسی
تجاوز کند ممکن است به ناظر نوعی احساس ترس از تنگی فضا دست 1:1ساختمان به عرض فضایی خطی از 

نظر کمتر باشد ناظر احساس کند که فضا بیش از اندازه باز و گشاد است. به2: 5/1دهد و اگر این نسبت از 
ه نحو مطلوبی محصور شده که نسبت ارتفاع ساختمان به توان گفت فضاي خارجی بطراحان غربی وقتی می

2عرض فضا 
1

3
1

4تا ,
4باشد. اگر این نسبت از 1

."رودکمتر باشد خصوصیت محصور بودن فضا از بین می1

گشت برهم شکل مطلوبی محصور میها بهاولین عنصري که فضاي معبر را که بوسیله ساختمان
درصد شمال زمین بود، با این قانون، معبر از نظر بصري کامالً غیرمتقارن شد، 60ریخت، ضابطه احداث بنا در 

کرد. هائی که فضاي کوچه محصور نمیدر یک سمت داراي ساختمان (و تا چند طبقه) و در سمت دیگر حیاط
شهرها گذاشت و علت اصلی از هم گسیختگی سیماي شهري اثر نامطلوب بصري که این ضابطه در 

شد، متأسفانه هنوز بوسیله معماران و کارشناسان طراحی شهري به بررسی و نقد کشیده نشده است. که اگر 
چنین شود، معلوم خواهد شد، که این ضابطه چه اثر منفی بزرگی بر سیماي شهري نهاده است.

ضابطه شهرسازي بسیار مؤثر دیگر که در ایجاد سیماي نامناسب شهري، نقش عمده داشته است 
هاي شرقی و غربی ابنیه است. شهرسازي که ضابطه مزبور را ممانعت از ایجاد گشودگی و نورگیري از بدنه

ها کامالً ین بدنهدرصد شمال زمین و تراکم ثابت، ا60نوشت تصور کرده است، که با رعایت احداث بنا در می
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علل زیر نمایند. در حالی که این امر بهشوند. بنابراین هیچوقت سیماي نامناسبی ایجاد نمیبه هم متصل می
اتفاق نیافتاده است:

درصد طول اراضی همجوار با هم، طول 60علت عدم طول برابر قطعات مجاور در برخی از مناطق (به-1
برابر ندارند).

متر) حد مجاز است. ولی احداث بنا در کمتر از 2عالوه درصد به60رصد (و بعدد60احداث بنا در -2
آن هم خالف مقررات نیست.

هاي جامع، به ارتفاع ثابت نخواهد کنندگان ضوابط ساختمانی طرحتراکم ثابت، برخالف تصور تدوین-3
، زیرزمین و یا انجامید و عواملی مثل شیب اراضی، اختالف ارتفاع طبقات، احداث بنا روي زمین

نماید.پیلوت، اختالف ارتفاع ایجاد می
عالوه با تغییر سطح اشغال با در مورد تراکم هم لزوم پیروي از حد تراکم نیز اجباري نیست و به-4

تراکم ثابت هم، تعداد طبقات برابر نخواهد شد.
لخت ماندن بدنه درصد در برخی از شهرها) موجب 20عدم احداث بنا در برخی از اراضی (تا حدود -5

شود.برخی از ابنیه می
هاي شرقی و غربی ابنیه (که با آجرگري و گردد، که بخشی از بدنهاین عوامل منجر به این میتمامی

شود) در معرض دید و آن هم دید عمده نما، باقی بماند (زیرا نماي روبرو فقط از یا تخته سیمان نماسازي می
غربی در تمام طول معبر) و این امر یکی از عوامل بزرگ، زشت - هاي شرقینهمقابل بنا قابل رؤیت است و بد

باشد.کردن سیماي شهري می

هاي شرقی و غربی سیماساز اصلی شهريتصویر: بدنه
اي مطلوب خود، هم دست نیافته است.درصد شمال زمین، حتی به نظم سربازخانه60ضابطه احداث بنا در 

سازي ابنیه انهدام سیماي شهري مناسب گذشته، نقش داشته سعی در یکسانعاملی که در سومین
شد که در واقع تمامی ابنیه به یک شکل بنا رهنماي اي طراحی میگونهبوده است. ضابطه ساختمانی به

درصد شمال زمین و با ارتفاع یا تراکم ثابت) و حتی اگر این مبحث عیناً شکل 60شدند (احداث در می
علل یاد شده حتی همین سیماي خشک (ناشی کرد، ولی به، سیماي بسیار خشکی در شهر ایجاد میگرفتمی

اي) هم اتفاق نیفتاد و شهر متشکل از احجامی شد، که فاقد هرگونه امکان تنوع در سازمان از نظم سربازخانه
دست نیافتند. نویسان شهري همنظم موردنظر ضابطهاصلی خود بودند و به دالیل ذکر شده حتی به

سانتی) در ارتفاع لبه طبقات، کف 30، 20هاي کمتر از یک متر (حتی ترتیب است که اختالف سطحبدین
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تر از اختالف اساسی ناشی از عدم همسانی شده است. در حالی ها و غیره از نظر بصري بسیار آزاردهندهبالکن
تري مثل تبعیت از ست یازیدن به ضوابط منعطفهاي متفاوت با دتوان حتی با ارتفاع و پیش آمدگیکه می

شوند و بنا نباید از آن بیرون بزند و الاقل در یک لفاف فضائی بنا (که از محور معابر با شیب معینی ترسیم می
جاي همسانی به تنوع همراه خط یا صفحه با آن مماس باشد) با ارتفاع متفاوت خط آسمان یکسانی داشت و به

ز هنرهاي اصیل شهرسازي گذشته بود، دست یافت. با همگونی، که ا
عللی مثل اختالف طول ها (بهآمدگیدهد حتی با ارتفاع یکسان ابنیه، اگر پیشاشکال زیر، نشان می

شود و برعکس با اختالف ارتفاع و اي است حاصل میقطعه و غیره) یکسان نباشند، خط آسمان شکسته
آسمان یکسانی خواهیم داشت.آمدگی، با رعایت لفاف بنا خط پیش

هاي متفاوت در کنار هم همگون باشندتصویر: رعایت لفاف فضائی خیابان که موجب شده است ابنیه با ارتفاع
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ایم. در واقع ما در جستجوي فن شهرسازي از غریبان، هنر شهرسازي تاریخی خود را از دست داده
انعطاف، بلکه تنها با شروط بسیار ساده، که به شکل عرف و سنت در هنري که نه با قوانین خشک و غیرقابل 

اي بسازند، که هنوز پر از گونهداد که همراه هنر معماران، سیماي شهرها را بهآمد، به شهرهاي ما امکان میمی
نند، اي را بپوشاهاي روي آن بخشی از کوچهها و اتاقداد حتی طاقجاذبه و کشش است. هنري که امکان می

ها داوطلبانه عقب بنشیند و به گذرها تنوع بخشند.ورودي
در شهري مثل بندرعباس براي عبور هوا اتصال بین ابنیه را ناممکن سازند. در شهرهاي کویري آن 

ها را به هم متصل نمایند که انگار یک بدنه یکپارچه سیماي معبر را ساخته است.چنان ساختمان
باشد و در شهرهاي نیز فضاي عمومی محسوب شود و محل گذر افراد میها در ماسوله حتی سقف

خصوصی و شوند. یعنی فضاهاي نیمهکویري هرچند منزل، با یک در بزرگتر از فضاي عمومی جدا می
کند.تر میعمومی، یکبار دیگر فضاهاي خصوصی را امننیمه

هاي معماري شهري، شکست هنر شهرسازي ما کجا رفته است؟ آیا امیدي هست با نضج طرح
شهرسازي مدرن، رویکرد به تحول، حضور شوراهاي شهر (به نمایندگی حضور دوباره مردم در امور شهري)، آن 

را دوباره باز یابیم.


