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چکیده
افزايشجمعیت،کمبودزمینو شیوههایمعمارینوين،طراحانرابهساختمجتمعهایمسکوني
سوقداد.درايران ساختکویهای مسکونيبرایاقشارمختلفاجتماعازدورهیپهلویدومآغاز
شد.رابطهبینبنیانهایاجتماعيوفرهنگيقشرساکندرمجتمعهایمسکونيومعماریمسکن
از مسائل اساسي است که عدم توجه به آن ميتواند فعالیتهای ساکنان را مختل نمايد .هدف
بررسينقشگروههایاجتماعي-فرهنگي درچگونگيشکلگیریکویهایمسکونيدوره

پژوهش 
پهلویدومدرتهراناست.گروههایاجتماعي-فرهنگيدرشکلگیریفضاهایشهریوبهتبعآن
معمارینقشداشتهاند .اينپژوهشچگونگياينتأثیرگذاری رابهروشتاريخي-تفسیریتحلیل
ميکند .منابعاطالعاتي ،مطالعات کتابخانهای واسنادی بودهو نمونه کویهایمسکونيپهلویدوم

درتهرانبراساسگروهاجتماعي-فرهنگيساکنانآناعمازکارگری(پايین)،کارمندی(متوسط)
و مرفه (باال) گزينش شده و با توجه به شاخصهای اجتماعي-فرهنگي مسکن مورد ارزيابي قرار
گرفتند .تحوالت دوره پهلوی دوم و ويژگيهای فرهنگي معیشتي ساکنان کویهای مسکوني بر
معماریخانههاتأثیرگذاشتهاست.درمسکنگروههایپايینبادرآمدکم،برنامههایدولتي وتوان
مالياندکساکنانباعثبروزسادگيدرشکلگیریفضاهای مسکونيوکاهشکمیتوکیفیت
شاخصهای اجتماعي -فرهنگي مسکن شده است .در مسکن گروههای متوسط و مرفه تحول در
طرحخانههابهصورتدوبلکسنمايانگر تمايزاجتماعياينگروهبوده و شاخصهایکميوکیفي
مسکنافزايشيافتهاست .
کلیدواژگان :پهلوی دوم ،فرهنگ معیشتي ،قشر کارگر ،قشر متوسط ،قشر مرفه ،کوی مسکوني،
گروهاجتماعيفرهنگي .
*مقالهبرگرفتهازرسالهدکتری سیدهمهساکاميشیرازی دردانشکدههنرومعماریدانشگاهآزاداسالمي
واحد تهران جنوب ،با عنوان نقش عوامل اقتصادی-اجتماعي در چگونگي شکلگیری معماری مجتمعهای
مسکوني(بررسيموردی:تهران.دورهیپهلویدوم)است.
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مقدمه و بیان مسئله
دردورانپهلویتحوالتوسیعيدرعرصههایاجتماعي،سیاسيواقتصادیايرانبهوقوع
پ یوست.تمرکزروزافزونقدرتونظامکشوری،جنگجهانيدوم،کودتای28مرداد1332
ش،اجرایبرنامههایتوسعهوافزايشمبادالتاقتصادیوفرهنگيباغربنمونههايياز
اينتحوالتبودندکهاثراتجمعیتي،کالبدیوفرهنگيوسیعيبرجایگذاشتند(حبیبي،
.)31- 32:1385درپيافزايشجمعیتومهاجرتازروستاهابهپايتختدردهه1320
بانمودهایمتفاوتيازظهوروتنوعفرهنگوطبقاتاجتماعي(کارگری،کارمندیومرفه)
درسطحشهرتهرانوازجملهدرساختارمسکنمواجهميشويم.حاصلاينمهاجرتها،
کمبودمسکنشهری،انزوایجمعیتروستايي ومشکلزاغهنشینياست .دولتبرایرفع
اينمعضلبهعنوانيکيازراهکارها،اقدامبهساختکویهایمسکونيکردازجملهکوی-
های چهارصد دستگاه ،نارمک ،نازیآباد ،شهرآرا ،تهرانويال ،کن ،مهران و سیزده آبان.
پژوهش درصدد است تا به بررسي معماری کویهای مسکوني پهلوی دوم در تهران که
عمدتاًباتوجهبهطبقاتاجتماعي-فرهنگيساکنانآنطراحيوساختهميشد،بپردازدو
دريکبررسيتطبیقيمیزانتطابقفضاهایطراحيشدهرابانیازهایمعیشتيساکنانآن
تحوالتصورتگرفتهدرمعماریاينخانههاراباتوجهبه

موردارزيابيقراردادهودرپايان
قشراجتماعيساکندرآنموردتحلیلقراردهد .


چارچوب نظری
سه خرده ساخت يعني خرده ساخت سیاسي ،خرده ساخت اقتصادی و خرده ساخت
فرهنگيدرتماميلحظاتدرحالکنشوواکنشدائمياندوحاصلاينکنشوواکنش،
شکلوويژگيهایپديدههایاجتماعيرارقمميزند.يکيازپديدههاطبقهاجتماعياست.
طبقهاجتماعيبهمکانخاصافرادوگروههایاجتماعيدرسازمانجامعهاطالقميشود.
بهبیانديگر ،مردماني کهدراليهاجتماعي -اقتصادیمشابهيجایدارند،اعضایطبقه
اجتماعيخاصيراتشکیلميدهند(پیران.)229:1387،دردورهمدرن،باتوسعهفناوری-
هاوعلوم،نوعيانقالبجمعیتيرخدادوشهرهابهعنوانمکاناستقرارکارخانههادارای
کارکرد اقتصادی ويژهای شدند .انقالب صنعتي به دلیل تولید مازاد و شکل دادن نظم
اجتماعي مبتني بر روابط کارگر و کارفرما و تقسیم نابرابر ارزشافزوده ،باعث ايجاد قشر
جديداجتماعيبهنامبورژواوسرمايهدارشدوسبکياززندگيکهبامفهومشهرنشیني
امروزیتطابقدارد،بهوجودآمد((فاضلي .)84-85:1392،
نقش گروههای اجتماعی -فرهنگی در شکلگیری فضاهای شهری
رابرتازراپارک 1معتقدبوددرپهنهشهریباموزائیکيازگروههایبسیارمتفاوتروبهرو
هستیم که هر يک دارای فرهنگ ،تاريخچه و منافع خاص خود هستند و بر اساس
Robert Ezra Park

1
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فرهنگيدرشکل
گروههایاجتماعي–
نقش 

فرآيندهایويژهایواردرقابتهایاقتصادیبرایتملکفضاميشوند.پارک پهنهطبیعي
شهریرابخشيازشهر(يکمحله)ميداندپهنههابراساستعلقهایفرهنگي،اجتماعييا
همینکهشهرايجاد

موقعیتها،افرادرادرهرمحلهتوزيعميکنند(فکوهي.)183:1383،
گرديدبهنظرميرسدسازوکار بزرگبرگزينندهایاستکهبهگونهایخطاناپذيرافرادیرا
که برای زندگي در منطقه خاصي يا محیط ويژهای از همه مناسبترند از میان جمعیت
گزينشميکند (گیدنز.)606 :1383،لويسويرث 1درمقاله معروفخود(شهرگراييبه
عنوانشیوه ایاززندگي)شهرراجايگاهنسبتاًبزرگمتراکمودايميکهبهلحاظاجتماعي،
ناهمگوناند ،تعريف ميکند (ريتزر .)150 :1374 ،جمعیت زياد و متراکم شهر،

فرهنگي 
موجب جداسازی گروههای اجتماعي بر اساس ويژگيهای عمومي ايشان مثل قومیت و
گونهشناسيوطبقهبندی
منزلت اجتماعي-اقتصادیاست .ويلیامللويدوارنر،2الگوييبرای 
جامعهشهریپیشنهادکردکهدرآناساس،شاخصهایهويتاجتماعي،سبکزندگيو
حیثیتاجتماعيبود.اينالگویقشربندیاجتماعيشامل6طبقهاست:طبقهباالیبااليي
(بورژوازیموروثيوبزرگسنتي)؛طبقهمیاني بااليي(طبقهمیاني،مرفهو فعال)؛طبقه
میاني پايیني (خرده بورژوازی)؛ طبقه پايین بااليي (کارگران ماهر)؛ طبقه پايین پايیني
(کارگرانساده)(فکوهي.)197:1383،فیشر 3جماعتمسکونيرابهعنوانواحداساسي
مولفهها به عنوان
در شکلگیری شهر در نظر ميگیرد .از ديدگاه وی گروهي از  
عبارتاند از:آموزش،

زمینههایاساسيدرشکلدادنبهجماعتهاعملميکنندکه
پیش 

درآمدخانوار،سنوجنسیت،ازدواج،فرزندانو(...همان.)221-223:

خانواده ،سبک زندگی و مسکن گروههای خردهفرهنگی
تقسیمکار پیچیدهو

خردهفرهنگگرايانمعتقدندکهجمعیتزيادشهرهایبزرگ،موجب
تأسیس نهادهای اجتماعي و تشکیل گروههای همسود مختلف و تشديد هويتهای
خردهفرهنگي ميگردد (صديق سروستاني .)34-35 :1383 ،خردهفرهنگهای شهری در

ارتباطبامسکنوگروههایاجتماعي-فرهنگي،بهصورتخردهفرهنگهایگروههایمرفه
خردهفرهنگ مجتمعهایمسکونيشاملمجتمعهاینخبگان
دربافتهایويالييدرشهر ،
ثروتمند،مجتمعهایطبقاتمتوسطومجتمعهایفقیرنشین،طبقهبندیميشوند.اينگونه
ازخردهفرهنگهاميتوانندخودرادرقالبيک«محله»وياحتييکمنطقهشهرینیز
نشان دهند که دارای نوعي انسجام جمعیتي (از لحاظ فرهنگي) باشد (فکوهي:1383 ،
 .)288اساس اين طبقهبندی ،شاخصهای اقتصادی و اجتماعي سبک زندگي خانوادهها
است .پايگاهاجتماعيافرادکهدربرگیرنده عوامليمانندبرخورداریازآموزشعالي،میزان
دهدوتفاوتهاييرادر

درآمدونوعشغلاست،مناسباتومسیرهایخانوادهراشکلمي
1

Louis Wirth
William LIoyd Warner
3
Claude Fischer
2
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کیفیت خانوادهها به وجود ميآورد .خانوادههای شهری طیفي گسترده از لحاظ فرهنگي
آنها هنوزبهسنتگرايشدارندوگروهديگردرطرفمدرنترطیفقرار
دارند.بخشياز 
ميگیرند.درطبقاتپايینترشهریکهدرسطحاقتصادیوآموزشيپايینتریقراردارند،
خانوادهنسبتبهطبقاتباالتراجتماعيسنتيتروپايبندتر بهالگوهاوهنجارهایموروثي
ايرانياست(فاضلي.) 66:1391،خانهدرفرهنگسنتيروستايي،کااليياقتصادینیست.
روستايي خانهاش را ميسازد يا به ارث ميبرد؛ اما هرگز آن را نميفروشد يا از کسي
نميخرد و خانه دارای منزلت و اعتبار است (فاضلي .)111 :1393 ،در شهر ،خانهها و

مجتمعهای آپارتماني فاقد چنین اصالت و اعتبار هستند و معموالً پايگاه دائمي استقرار
خانوادههانیستندوبسیاریازنیازهاازجملهنیازهایتفريحياعضاخارجازمحلسکونت
ميشود.فرهنگمصرفيمعیشت،درمیانخانوادههادرشهرمتنوعاست؛اقشارمرفه
تأمین 
آنها به ويژه در اتاق پذيرايي
معموالً در پي تهیه لوکسترين وسايل در خانه و نمايش  
هستند.قشرمتوسطوپايیننیزتاحدامکاندراکثرزمینههایارزشيازقشرباالالگو
گرفتهوارزشهایسنتيدراينجاکمرنگميشود.پسازآنکهروستايیاندرحاشیهشهرها
مستقر ميشوند ،معموالً به کارهای سطح پايین روی ميآورند ،فرزندان خود را به مراکز
اشتغاليامدارسنهچندانمطلوبميفرستندوبافرهنگروستايي،زندگيشهرنشینيرا

آغاز ميکنند و مدتها طول ميکشد تا رسوم زندگي در شهرها را بیاموزند (نشريه
همشهری .)1381:
عموماًشرکتهایخانهسازیدربارهطراحي،نقشهومشخصاتخانهتصمیمميگیرند.
(سیراد .)237 :1395 ،پاسخگويان مرفه ،در توصیف انتخابهايشان ،تمايل به استفاده از
واژگان احساسيتر نظیر «ما در همان نگاه اول ،عاشق اينجا شديم ».و «من از همان
لحظهایکهقدمدرآنگذاشتم،ميدانستماينجامالمناست ».دارند (همان.)247:در

مقايسهافرادکمترمرفهجامعهمايلبهاتخاذرويکردیعملگرايانهترهستند.دراينبستر،
موقعیت مکاني به طور ويژهای پراهمیت است .گفتن اين حکايت معمول است« :ما نیاز
داشتیمنزديکهمینجازندگيکنیموبتوانیمپیادهبهمحلکارمانبرويم».بهاينترتیب،
بحثتصمیماتپیراموندوشاخصکلیدیهزينهوراحتيميچرخید(همان .)248:
بورديو در پژوهشي از افراد مورد مطالعه خواسته بود تا ويژگيهای «خانه ايدهآل»
خود را از يک لیست شامل صفاتي از «تمیز و مرتب» گرفته تا «گرم و نرم»« ،راحت»،
«موزون» و «سنجیده» تعیین نمايند .پاسخدهندگان طبقه کارگر ،ويژگيهای کارکردی
داخليخانهرادرنظرداشتندوطبقاتمتوسطجامعه،خانهای«گرمونرم»«،راحت»و
«پاکیزه»ميخواستند؛ درحالي کهتحصیلکردهترينطبقات،شاملاساتیدومتخصصان،
خانههای«سنجیده»«،موزون»وزيباييشناسانهترراترجیحميدادند(وبستر-73:1396،

.) 72بهاينترتیب،ارتباطقابلتشخیصيبینانتخابحرفه،سرمايهوسبکزندگيوجود
دارد.مردمترکیبيازمعیارهایاجتماعي(پیوندخانوادگي)،فرهنگي(نمادين)واقتصادی
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فرهنگيدرشکل
گروههایاجتماعي–
نقش 

(ارزش پولي) را برای انتخاب مسکن به کار برده و اين معیارها برای گروههای مختلف
اجتماعي،درمیزانوچگونگياثرگذاریمتفاوتاند .

نمودار:1الگوتحلیليپژوهش

بازتابدرمسکن 
یمفهوميدرشکلگیری

مؤلفهها
 
طبقهواقشاراجتماعي 
(وجهاجتماعيفرهنگي) 
 فضاهایشهریومعماری 
 



رابرتازراپارک:تعلقهای

فرهنگي،اجتماعيو

موقعیتها 
لويسويرث:منزلت

اجتماعي،اقتصادیو
فرهنگي 
ويلیامللوندوارنر:سبک
زندگيوقشربندیاجتماعي 
فیشر:جماعتهایشهری
تحتتأثیرآموزش،درآمد
خانوار 



تمايزاجتماعي،فرهنگيو
اقتصادیوظهورفضاهایمختلف
شهری(اعمازسکونتگاهها)
متناسببااقشاراجتماعي 

منبع:نگارندگان 


بازتابکميوکیفيدر
خردهفرهنگ
معماریمسکوني( 
باکارکردمسکوني) 
فرهنگهایمرفه(وياليي) 


خرده
فرهنگهایمتوسط


خرده
(مجتمع) 
فرهنگهایپايین(مجتمع)


خرده

پرسشهای پژوهش

 پژوهش درصدد پاسخگويي به اين پرسش اصلي است که چگونه گروههای اجتماعي-
 فرهنگيمختلفدردورهیپهلویدومبرشکلگیریمعماریکویهایمسکونيدرتهران
آنهارابررسيميکند،بهاينشرحاست:
تأثیرگذاشتهاست؟پرسشهاييديگرکهمقاله 
 .1چگونه پايگاههای اقتصادی -اجتماعي افراد در شکلگیری معماری فضاهای
آنهانقشدارد؟
مسکوني 
 .2سبکزندگيومسکنگروههایفرهنگيمختلفچگونهاست؟ 
 .3شاخصهایارزيابيمسکنبهلحاظکميوکیفيکداماند؟

روششناسی پژوهش
روش تحقیق در اين مطالعه ،به صورت تاريخي -تفسیری بوده و از نوع مقايسه تطبیقي
نمونههایموردیاست.نوعتحقیق،کاربردیورويکردآن،بهدوصورتکميوکیفياست.
کلیهاطالعاتتاريخيواسنادیدرارتباطباکویهایمسکونيدورهپهلویدومازطريق
منابعکتابخانهایگردآوریميشودوبراساسگروهاجتماعي-فرهنگيساکنانطبقهبندی
ميشود .مفاهیم طبقه اجتماعي ،گروههای خردهفرهنگي در ارتباط با مسکن و نظريات
جامعهشناسي مرتبط با انسانشناسي و شهر بررسي ميشود .تعدادی از شاخصهای
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اجتماعي -فرهنگيدرارتباطبامسکنوباتوجهبهمحدوديتهایموجوددراينتحقیق
استخراجشدهودرنمونههایموردبررسيبهصورتکیفيوکمي موردتجزيهوتحلیلقرار
ميگیرند.پسازآ ندريکبررسيتطبیقيبهتحلیلنتايجحاصلدرارتباطبانمونهها
پرداخته تا بتوان میزان تطابق فضاهای مسکوني اين کویها با نیازهای معیشتي ساکنان
آنهاکهازاقشارمختلفجامعههستندراموردارزيابيقرارداد .



نظری بر پایگاه اجتماعی -فرهنگی خانوادهها در دورهی پهلوی دوم
برايناساس اطالعاتآماریمربوطبهدورهپهلویدوم درسال 1338وبرای 32شهر،
آنها
بیشازنصفکسانيکهدريکاتاقسکونتدارند،ازطبقاتپايینهستندکهدرآمد 
سالیانهکمتراز  30000ريالاستوبیشترازنصفکسانيکهدردواتاقمسکندارند،
کسانيهستندکهمیزاندرآمدشانکمترازسالي 40000ريالاست.اشخاصمجردفقط
3/4درصدراتشکیلميدهندوسکونتدريکاتاقبهنسبتکلمساکن40درصداست.
ميتواندريافتکهتعدادزيادیازخانوادههاکهافرادشانبیشازدونفراست،دريکاتاق
آنهااست(مجلهبانکساختماني.)51:1341،
زندگيميکنندواينبهعلتکميدرآمد 


نمودار:2منحنيتراکمنسبتخانوادههابرحسبطبقاتدرآمدبرایخانههایيکيادواتاقهدر
سال 1338

منبع:بانکمرکزی(بهنقلازمجلهفنيبانکساختماني )52:1341،

جدول:1شغلريیسخانواده 
جمع 

کارفرما 

کارگر 

کارمنددولت
يابنگاهيا
کارخانه 

کارمندموسسه
غیردولتي 

بیکار 

 100

 6/4

 31/5

 21/6

 35/6

 4/8

منبع:بانکمرکزی(بهنقلازمجلهفنيبانکساختماني )74:1341،






گیریکویهایمسکوني 31...


فرهنگيدرشکل
گروههایاجتماعي–
نقش 

نمودار:3تراکممنحنيتقسیمطبقاتدرآمدبرحسبشغلريیسخانوادهدرسال 1338


منبع:بانکمرکزی(بهنقلازمجلهفنيبانکساختماني )71:1341،


مطابق نمودار  %70 ،3از کارمندان غیردولتي کمتر از  40000ريال درآمد سالیانه
دارندوکارگرانيکهبرایخودکارميکنند،کمتراز60000ريالوکارمنداندولتيکمتر
از  100000ريال.باتوجهبهاختالفشغلودرآمدمیانطبقاتاقتصادیدردورهپهلوی
دوماعمازکارگری،کارمندیومرفه(پايین،متوسطوباال)کهمبینپايگاهاجتماعيافراد
استونیزبهتبعآنتفاوتدرسبکزندگياينگروههابهعنوانيکعاملفرهنگي،نوع
مسکناينگروههابايکديگرمتفاوتاست .

شاخصهای اجتماعی و فرهنگی مسکن
مسکن نهادی چندعملکردی است که به ابعاد مختلفي توجه دارد .ابعاد اجتماعي مسکن
نظیر امنیت ،مطلوبیت و انطباق بر توان مالي خانوارها بر اساس اولويتها و ترجیحات
مصرفکنندگانمسکنشکلميگیرد.مسکنصرفاًبهيکواحدفیزيکيمحدودنميشود،
بلکه محیط مسکوني را نیز شامل مي شود که کلیه خدمات ضروری اعم از رفاه ،اشتغال،
آموزشوسالمترامدنظرقرارميدهد.تفاوتهایمنطقهایدرفرهنگ،شیوهزيستوبه
کارگیری نوع خاص از مصالح ساختماني منجر به گونههای خاصي از مسکن ميشود
(عزيزی.)34-35:1383،مهمترينشاخصهایاجتماعيوفرهنگيمسکنعبارتاستاز:
تعداد خانوار و بعد خانوار (اين دو شاخص همراه با نرخ رشد سالیانه آن ،شاخصهای
اجتماعيهستندکهتعدادمسکنموردنیازدرآيندهوکمبودمسکندروضعیتکنونيرا
مشخصميکنند)؛سطحزيربنا(الگویفرهنگينیازبهمسکنرابازگوميکندوبهعوامل
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مختلفي نظیر توان مالي خانوارها و سیاستهای عرضه زمین بستگي دارد)؛ نوع مصالح
ساختمانيوالگویساخت(بیانگرمیزاندسترسيخانوارهابهمسکنبادواموقابلقبولاز
نظرنوعمصالحاست.همچنینشاخصمزبورميتواندبیانگرويژگيهایفرهنگيدرجنبه
هایکالبدیمسکنباشد)؛تعداداتاقدرواحدمسکوني(وجودهريکازعرصههایمختلف
اعمازعرصههایوالدين،فرزندان،مهمانو،...بیانگرويژگيهایاجتماعيوفرهنگيخانوار
است .از لحاظ کالبدی نیز مکان خاصي برای اين عرصهها قابل پیشبیني بوده و ارتباط
مستقیم با تعداد اتاق در واحد مسکوني دارد) خصوصیات واحدهای مسکوني (اين جنبه،
بیانگر وضع کیفي سکونت است .شاخصهايي که در اين زمینه در راستای شناخت ابعاد
عبارتاند از:درصدبرخورداریواحدهایمسکونيازيک،

اجتماعيمسکن مطرحميگردند
دووسهاتاقخواب،درصدبرخورداریواحدهایمسکونيازدمایداخليمناسب،درصد
برخورداریواحدهایمسکونيازنورکافي،درصدبرخورداریواحدهایمسکونيازتهويه
الزم)(خوشفر.)381-382:1374،دريکجمعبندی،شاخصهایذکرشدهراميتوانبه
عبارتانداز:بُعدخانوار،مساحت

دوبخشکليکميوکیفيتقسیمکرد.شاخصهایکمي
کویو  زيربنا،تعدادتیپ،طبقهوواحدمسکونيدرهربلوک،مساحتزيربناوفضایباز
عبارتاند از:

آنها .شاخصهای کیفي 
خصوصي ،تعداد اتاق در واحد مسکوني و مساحت  
کیفیت مسکن از نظر دسترسي به تأسیسات عمومي ،کیفیت برخورداری واحدها از نور
کافي،تهويهودمایمناسب،کیفیتمسکنازنظردسترسيبهخدماتفرهنگي-اجتماعي،
نوعمصالحوالگویساخت .


جامعه مورد پژوهش
درراستایبررسينقشگروههایاجتماعي -فرهنگيدوره پهلویدومدرطراحيفضاهای
مسکوني ،شماری از کویهای مسکوني بر اساس طبقه اجتماعي-فرهنگي ساکنان آن به
عنوانجامعهآماریانتخابشدهاست .اساسوترتیبدرمعرفياينکویها،زماناحداث
آنهااست .

کوی چهارصد دستگاه (قشر کارگری)
اولینقدمدولتبرایاحداثمسکنارزانقیمتدولتي ،احداثکویچهارصددستگاهدر
يبضاعتبودند(مهندسینمشاورنقش
شرقتهرانبود.ساکناناولیهاينکوی،گودنشینانب 
محیط.)295،1377،چهارصددستگاهدرزمانتأسیسفاقدامکاناترفاهيوتفريحياولیه
همچونمحليبرایاجتماعمردم،مرکزتجاریو...بودهاست.خیابانهایفرعيمحلتنها
نقطهتماسوبرخوردهایاجتماعيساکنانمحسوبميشد(کیاکجوری .)38:1351،








گیریکویهایمسکوني 33...


فرهنگيدرشکل
گروههایاجتماعي–
نقش 

تصوير:1نمایعموميچهارصددستگاهتصوير:2.خانهچهارصددستگاهتصوير:3.حیاطخانه-
چهارصددستگاه 

منبع:گزارشبانکرهني.111،1350،منبع:حبیبي49.:2017،منبع:حبیبي 49:2017،


کوی نارمک (قشر کارمندی)
کوینارمک(30تیر)درشرقتهرانبرایگروههایدرآمدیمتوسطدرسال1331احداث
شد.طرحمجموعهشاملتعدادیمیدانکوچک(میدانچه)استکهعموماًازطريقمعابر
شمالي – جنوبي و در يک شبکه شطرنجي وسیعتر به يکديگر ملحق شده است .اين
میدانچههاکهدرمرکزيک واحدهمسايگيواقعشدهاند،دارایفضایسبزیهستندکه

مورد استفاده ساکنان واحدهای همسايگي قرار ميگیرند (مهندسین مشاور نقش محیط،
 )399-403:1377


تصوير:4نارمک.تصوير:5.خانهبناشدهبهدستخودمردمدرکوینارمک .

منبع:حبیبيومِیلدِر.32:2015،منبع:خدايار 22:1334،


کوی نازیآباد (قشر کارگری)
ازسال1335اجرایکوینازیآبادبرایآلونکنشینانجنوبتهرانتوسطبانکساختماني
شروعشد.اراضياولیهواحدهایمجموعهمتعلقبهکارخانههایآجرپزیبودهاست(جهان-
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پور .)123 :1380 ،نازیآباد از بلوکهای منظمي تشکیل شده بود که در دو طرف اين
بلوکها ،فضای سبزی به منظور اجتماع و بازی بچههای محل در نظر گرفته شده بود
(کیاکجوری .)27:1351،

تصوير:6اجتماعيازمردمجنوبتهرانبرباالیگودالبزرگيازاراضينازیآباد،شروععملیات
ساختمانيبانکرهنيرانظارهمينمايند .

منبع:گزارشبانکرهني 123:1350،

تصوير:7محليکهروزیکورههایآجرپزیخاکآنراآجرنمودند،سپسبهصورتآپارتمانهای
متعدد،پارکو...درآمدهاست.

منبع:گزارشبانکرهني123:1350،

کوی کاالد (قشر کارمندی)
کوی کاالد در شمال شرقي تهران طي سالهای  1337-1339برای قشر متوسط توسط
بانکساختمانياجراشد.کویکاالددارایهسته مرکزی(پارکمنطقه)استکهدراطراف
آنمرکزخريدوتأسیساتديگرمحليبهوجودآمدهاند(همان.)46:


تصاوير:8کویکاالد

منبع:نشريهسازمانمسکن 126-127:







گیریکویهایمسکوني 35...


فرهنگيدرشکل
گروههایاجتماعي–
نقش 

کوی کن (قشر کارگری)
ساختپروژهآپارتمانسازیکویکندرشمالغربتهرانوبرایاقشاربادرآمدپايیندر
سال  1339شروع و در سال  1343خاتمه يافت .در کوی کن ،مرکزی به عنوان هسته
مرکزیزندگياجتماعيوجودنداشت.تنهاامکاناتتفريحياينکوی،يکپارکدرجنوب
شرقيمحلبودکهدسترسيمناسبيبرایهمگاننداشت(همان .)23:

تصوير:9دويستدستگاهخانهمجزا-کویکن.تصوير:10منطقهآپارتماني-کویکن 

منبع:نصراصفهاني7.:1340،منبع:نشريهسازمانمسکن 12:





کوی شهرآرا (قشر کارمندی)
شهرآرا در غرب تهران برای گروههای درآمدی متوسط در سال  1340به وسیله بخش
خصوصيتأسیسشدهاست .اينمجموعهشاملدوگروهواحدمسکونياست.گروهاولکه
دربخششماليآنقرارگرفتهشاملتعدادیبلوکآپارتماني 3الي 4طبقهاستوگروه
دوم که در قسمت جنوبي مجموعه قرار گرفته ،تعدادی واحد وياليي و حداکثر دو طبقه
است (مهندسینمشاورنقشمحیط .)407 :1377،شهرآراداریيکهستهمرکزیاست
کهپارکومرکزخريددرآنقراردارد(کیاکجوری .)9-10:1351،










پژوهشهایانسانشناسيايران،دوره،7شماره2

36

تصوير:11شهرآرا.تصوير:12شهرآرا،خانههایدوطبقه 



منبع:طالبيوديگران.24:1393،منبع:کیاکجوری 14:1351،




مجموعه مسکونی تهران ویال (قشر مرفه)
تهران ويال در شمال غربي تهران در سالهای دهه  1340برای اقشار مرفه توسط
احداثيشاملخانههایوياليييکودو

سرمايهدارانخصوصيساختهشدهاست.بناهای

هفضایسبزخصوصينیزداشتهاند(مهندسینمشاورنقشمحیط:1377،

طبقهایبودهک

ازآنجاکهمالکاناولیهآنازاقشارمرفهاجتماعبودهاند،انتخابموقعیتمذکوربه

 .)413
دلیلبرکناریواحدهایمسکونيازازدحامدرونشهر ودرعینحالدرجهتگسترش
آيندهشهرصورتپذيرفتهاست(همان.)416:

تصوير:13تهرانويال 

منبع:کیاکجوری17:1351،





گیریکویهایمسکوني 37...


فرهنگيدرشکل
گروههایاجتماعي–
نقش 

کوی صد دستگاه (قشر مرفه)
بهوسیلهبانکرهنيايرانپيريزی

برنامهايجاداينکویدرشرقتهراندرسال 1342
بهگونهایکهبتواند

ساختخانههاييازنوع متوسطوعاليمدنظربود؛ 

شد.دراينبرنامه
برایسکونتدراختیارکارمندانعاليرتبهدولتوسايرافرادحاضربهمشارکتدرطرح
قرار گیرد (همان .)418 :قشربندی اجتماعي ساکنان مجموعه ،بر وضعیت اجتماعي کل
مجموعه تأثیر گذاشته و رفاه نسبي ساکنان و سطح باالی فرهنگ آنان ،باعث کم شدن
تعداداعضایخانوارشدهاست(همان.)423:

تصوير:14نماييازساختمانهایکویصددستگاه 



منبع:گزارشبانکرهني 113:1350،


کوی سیزدهم آبان (قشر کارگری)
کوی سیزدهم آبان در جنوب تهران قرار گرفته است .واحدهای مسکوني اين کوی طي
سالهای 1344تا 1346بهوسیلهسازمانمسکن جهتاسکانآلونکنشیناناحداثشد

(مهندسینمشاورنقشمحیط .)425:1377،

تصوير:15کوینهمآبان.تصوير:16خانههایکوینهمآبان 

منبع:نشريهسازمانمسکن.99:منبع:نشريهسازمانمسکن 101:
«در ارديبهشت  1344بنای کوی سیزده آبان شروع شد و  2200خانه يک
خوابه ديوارکشي ،حیاطسازی ،لولهکشي آب و برق ،روشنايي ،بازار ،دبستان،
لکاری ،چمن
دبیرستان ،شهرداری ،آسفالت سه خیابان اصلي ،درختکاری ،گ 
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خیابان اصلي در مدت شش ماه به پايان رسید و روز نهم آبان همان سال
بهرهبرداریشد.روزدهمآبانکامیونهایارتشآلونکهایبهجتآبادرادرو

کردند و همه آلونکنشینها را با بار و بنه ناچیزشان به کامیونها بار زدند.
هماندم تراکتورها (لودرها) آلونکها را خراب کردند تا ديگر کسي در آنجا
ننشیند .کامیونها هر خانوار را جلوی يکي از خانهها پیاده ميکردند و مي-
گفتند:اينخانهمالتو»(جوادی .)126:1374،


کوی مهران (قشر متوسط)
کویمهراندرشمال غربتهرانبرایاقشارمتوسطساختهشد.اينکویازمجموعهایاز
خانههای يکو دوطبقهتشکیلشدهاست.خیاباناصليمحل ،فاقدهرگونهتأسیسات
محليوفضایسبزبودهاست(کیاکجوری .)19-20:1351،

تصوير:17کویمهران 

منبع:کیاکجوری 20:1351،



تحلیل یافتهها
دراينبخش،شاخصهایاجتماعي-فرهنگيمسکندرارتباطبانمونهکویهایمسکوني
پهلویدومدرتهرانموردارزيابيوتحلیلقرارگرفتهاست .
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فرهنگيدرشکل
گروههایاجتماعي–
نقش 

جدول:2بررسيشاخصهایکمياجتماعي-فرهنگيمسکندرکویهایمسکونيپهلویدوم 
نام مجموعه

اجتماعی

قشر

خصوصیات واحدهای
مسکونی

نقشهها

چهارصددستگاه 

قشربادرآمدپايین 

کوینارمک 

قشرمتوسط

 در 4تیپ 1و 2طبقه بامساحت زيربناهای حدود
 90متر مربع و مساحت
فضای باز خصوصي حدود
 50مترمربع و بعد خانوار
 4/18
4اتاقخواببامساحتحدود 7/5
سايرفضاها:آشپزخانه،
سرويسبهداشتي،حمامو
انبار 



قطعاتتفکیکيدر1تا2طبقهبامساحتزيربنا200
تا  500مترمربع و بعد
خانوار  4/5و تعداد  2تا 3
اتاق12مترمربع 
ساير فضاها :پذيرايي و
نهارخوری ،هال ،آشپزخانه،
سرويس،حماموبالکن 
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نازیآباد 

کویکاالد 

قشرمتوسط 






قشربادرآمدپايین 


در3تیپبابعدخانوار :5
 خانههای مسکوني 1طبقه با مساحت زيربنای
 40و مساحت فضای باز
خصوصي  40مترمربع 2
اتاقه با مساحت حدود 10
مترمربع و پذيرايي و
سرويسبهداشتيوحمام 
آپارتمانها  4و  5طبقه

 10واحد با مساحت زيربنا
حدود 65مترمربعو  2اتاق
به مساحت حدود 9
مترمربع و پذيرايي و
آشپزخانه،
نهارخوری،
سرويسبهداشتي ،حمام و
بالکن 
خانههای يک طبقه با
مساحتزيربنای80تا125
مترمربعو 4،3و 5اتاقبا
مساحتحدود 9مترمربعو
پذيرايي و نهارخوری،
آشپزخانه،سرويسبهداشتي،
حمام و بالکن -بعد خانوار
 .4/5
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فرهنگيدرشکل
گروههایاجتماعي–
نقش 

کویکن 

قشربادرآمدپايین 

در2تیپبابعدخانوار :5
 آپارتمان 4طبقه 8واحدبا مساحت زيربنا 50
مترمربع و  3اتاق به
مساحتحدود 12مترمربع
و آشپزخانه ،سرويس-
بهداشتي،حماموبالکن 
 خانهها يک طبقه بامساحت زيربنا  85مترمربع
و  3اتاق به مساحت حدود
 18مترمربع و آشپزخانه،
سرويسبهداشتي ،حمام و
بالکن 
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شهرآرا 







قشرمتوسط 


در2تیپبابعدخانوار :4/5
آپارتمانبا3و4طبقه6واحدبامساحتزيربنا120
مترمربع و  2اتاق به
مساحتحدود 10مترمربع
و پذيرايي و نهارخوری،
آشپزخانه،سرويسبهداشتي،
حماموبالکن 
 ويالهایرديفيبا 2،1و 3طبقه با مساحت زيربنا
 90تا  160مترمربع و
مساحتفضایبازخصوصي
 45و 120مترمربعو3-2
اتاق به مساحت حدود 12
مترمربع ،پذيرايي و
نهارخوری ،هال ،آشپزخانه،
سرويسبهداشتي ،حمام و
بالکن 

تهرانويال 

قشرمرفه 

440خانهشخصيرديفي1
تا  2طبقه ،خانههای يک
طبقه با بعد خانوار  4/5با
مساحت زيربنا  90مترمربع
و مساحت فضای باز
خصوصي  50مترمربع و 2
اتاق به مساحت حدود 12
مترمربع و پذيرايي و
نهارخوری ،هال ،آشپزخانه،
سرويسبهداشتي ،حمام و
بالکن 
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فرهنگيدرشکل
گروههایاجتماعي–
نقش 

صددستگاه 

قشرمرفه 

سیزدهمآبان 

قشربادرآمدپايین 

در2تیپبابعدخانوار :4/5
واحد  1طبقه با مساحت
زيربنای  125مترمربع و
مساحتفضایبازخصوصي
 45مترمربع و  2اتاق به
مساحتحدود 8مترمربعو
پذيرايي و نهارخوری ،هال،
آشپزخانه،سرويسبهداشتي،
حماموبالکن 


واحد  2طبقه با مساحت
زيربنای  150مترمربع و
مساحتفضایبازخصوصي
 40مترمربع و  5اتاق به
مساحتحدود 8مترمربعو
پذيرايي و نهارخوری ،هال،
آشپزخانه،سرويسبهداشتي،
حماموبالکن 
خانههای رديفي يک طبقه
بابعدخانوار4/8بامساحت
زيربنای  40مترمربع و
مساحتفضایبازخصوصي
 40مترمربع و  2اتاق به
مساحتحدود 10مترمربع
و آشپزخانه ،سرويس-
بهداشتي،حمام 
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مهران 

قشرمتوسط 

قطعات تفکیکي خانهسازی
 1تا  2طبقه با بعد خانوار
 4/5و مساحت زيربنا 150
مترمربع و مساحت فضای
باز خصوصي و  3يا  5اتاق
با مساحت حدود  8/5و
پذيرايي و نهارخوری ،هال،
آشپزخانه،سرويسبهداشتي،
حماموبالکن 




جدول:3بررسيشاخصهایکیفياجتماعي-فرهنگيمسکندرکویهایمسکونيپهلویدوم 
کوی

تأسیسات عمومی

شرقتهران 

چهارصددستگاه 

دارایبرقوسیستملوله-
کشيآبمحليبوده
است .

شمالشرقتهران 

نارمک 

دارایآب ،
برقو 
چاهجذبيفاضالب 

برخورداری/عدم برخورداری

خدمات فرهنگی-

نوع مصالح و الگوی

از نور ،تهویه و دمای مناسب

اجتماعی

ساخت

داراینورگیری موقعیتواندازهنامناسبپنجرههاباعثتاريکيوگرمای
اتاقهادرتابستاناست .

مدرسه -مسجدمحل 

بازار ايدهشمالي-جنوبيساختنحمام واحدهایمسکونيبرایاولین
مدرسه باردراينکویمطرحميشود .
ورزشگاه نماهایجنوبيدارایپنجرهپارک برایاتاقهاونمایشمالي
بخشتجاریومشرفبهحیاطنیزدارای
اداریدرمیدان
سطوحشیشهایبزرگهستند .
مرکزی 

ديوارهایآجریحمالوطاقضربيآجریبا
تیرآهن 
فاقدکرسيووجودرطوبتوترکدرديوارها 

برپايهمعماریکهن
ايرانيوروشهای
پیشرفتهمعماریجهان 
(سیستمکاالد )1

1سیستمکاالدکهدرکشورفرانسهبهوجودآمدهاست،خانههارابهطريقساندويچميسازند.بهاينمعنيکه
ديوارهرخانهازدوقطعهبتنآرمهدارایعرض 1/10تشکیلميشودکهدراينفاصلهبهوسیلهيکپايهبه
هممتصلميگردند.داخلايندوجدارراياخاليمي گذارنديابامصالحيکهقیمتبسیارنازلداشتهباشد،
مانندخردهآجرونظايرآنپرميکنند(خدايار.)15-13،1336،
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فرهنگيدرشکل
گروههایاجتماعي–
نقش 



جنوبتهران 

نازیآباد 

پنجرههایايناتاقهاکوچک
پارکورزشيوديوارهایآجریحمالبودهوبرطبقاصولصحیح
پارکعمومي 
وطاقضربيآجریبا
نسبتبهيکديگرونسبتبه
مرکزرفاهخانواده 
تیرآهن 
موقعیتدراتاقوجهتو
کتابخانه دارایآب ،
ديوارهایآجریوجريانبادقراردادهنشدهاند.اين
مرکزفرهنگيبرقوچاهجذبيفاضالب 
سقفسفاليدربخش
موضوعکنترلدرجهحرارترا
شاملمدارس 
آشپزخانهوتوالت 
درتابستانوزمستاندراتاقها
خدماتتجاری مشکلميکند .

شمالشرقتهران 

کاالد 

شمالغربتهران 

شهرآرا 

دارایآب،برقو ...

وجودبالکنوسیعدرقسمتجنوبيبرایاستفادهدرفصل
گرما 
موقعیتمناسبپنجرههاودرهابرایبهرهمندیازباد
شماليدرتابستانجهتتهويه 

خدماتتجاری خدماتآموزشي -فضایسبز 


دارایآب،برقوچاه
جذبيفاضالب 

جهتگیریواحدهاجنوبغربياستکهازنظراقلیمي
چندانمناسبنبودهوبهترين
جهتگیری،جنوبشرقياست .
دربرخيازطرحها،محلقرارگیریدروپنجرهبرای
ايجادجريانهوادرتابستان
چندانمناسبنیست .

خدماتتجاری خدماتآموزشي فضایسبز درماني -فرهنگي 

قطعاتپیشساختهبتنمسلحيابلوکبتني 
سقفتیرآهنياتیربتنيپیشساخته 
نماسیمانرنگي(تگری) 

ديوارهایآجریحمالوطاقضربيآجریبا
تیرآهن 

شمالغربتهران 

کن 

موقعیتدرهاوپنجرههاوارتباطفضاهابايکديگرطوری
استکهاستفادهازبادشمالرا
دارایآب،برقوشوفاژ  درتابستاندشوارمينمايد .
بعضيازخانههاپنجرههاييدرشرقوغربدارندکهجهت
نورگیریمطلوبنیست .

شمالغربتهران 

تهرانويال 

ديوارهایآجریحمالدارایخدمات
وطاقضربيآجریبا
محدودوصرفاًدر
تیرآهن 
دارایآب،برقوسیستم
داراینورگیریوتهويهمناسب  سطحمحلهازجمله
پوششکفاتاقازفاضالباِگو(زيرزمیني) 
مرکزخريدو...بوده
موزايیک 
است .
-درهایچوبيوفلزی 

پارک تعدادیمغازهبهصورتپراکنده 
-مدرسه 

استفادهازديوارحمالآجریدرآپارتمانهای
جنوبيوديوارهایباپنل
پیشساختهشدهسیماني
حمالوسقفمجوف
پیشساختهسیمانيدر
آپارتمانهایشمالي 
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شرقتهران 

صددستگاه 

جنوبتهران 

نهمآبان 

شمالغربتهران 

مهران 

دارایآب،برق 
وچاهجذبيفاضالب 

دارایآبوبرقو ...

استفادهازيکپاسیوینسبتاً
وسیعبراینورگیریهال

مرکزی 
استفادهازپنجرههایوسیع

جنوبي 
موقعیتدرهاوپنجرههاوارتباطفضاهابايکديگرطوری
استکهبرخيازفضاهاامکان
استفادهازبادشمالدرتابستان
راندارد .

پارک خدماتتجاری مدارس مراکزدرماني -گردشگاه 

ديوارباربرآجریوطاقضربيوتیرآهن 
درنما،آجرسفالقرمزدرترکیبباتراورتن
سفید 
کفپوشاتاقازموزايیک 

عدمنورگیریوتهويهمناسب 

بازارروز مدرسه مرکزبهداشت 
پارک -خدماتورزشي 

ديوارآجریحمالوطاق
ضربيآجریباتیرآهن 

عدمدسترسيبه
خدمات 

ديوارآجریحمال،سقفضربيوتیرآهن 
پارتیشنچوبيوآجری 
درچوبيوپنجرهفلزی 

لولهکشيوبرق  عدمنورگیریوتهويهمناسب 
آب 
فاقد 

منبع:نگارندگان 


تحلیل یافتهها
تحوالتشیوهزندگينويندرقالبمعماریمدرنوبهتبعیتازفرهنگغرببرساختار
فضايياينکویهایمسکونياثرگذاشتهاست.مسکنمدرن درمقايسهبامسکنسنتي
تنوع فضايي کمتری دارد و اين فضاها نیز به فراخور قشر اجتماعي -فرهنگي و قدرت
اقتصادیصاحبانخانههاخالصهترهمشدهاست ودرنمونههای مربوطبهاقشارپايین به
چنداتاقوفضاهایخدماتيختمشدهاست.دراينکویها ،فضاييکهاهاليخانهبتوانند
همآيند،ديدهنميشودوتنهااتاقهایمجزابايکهستهمرکزیجهتارتباط
درآنگرد 
فضاهاقراردادهشدهاستکهدرنتیجهمفهومحیاتونقشمعیشتيخانهرادراينحالت
کاهشدادهاست.اينمقاصددرراستایاهدافدولتدرارزانسازیاينکویهابرایاقشار
ساختوساز وامکانات

کمدرآمدبودهکه منجربه کوچکشدنابعادخانه وکاهشکیفیت
آنشدهاست.طرحاينخانههاازلحاظکارکردوارتباطفضاهابايکديگرنیزنامناسباست؛
بهنحویکهباقرارگیریاتاقهادرشمالحیاطوفضاهایخدماتيدرجنوبحیاط،آسايش
ساکنانرادراستفادهازاينفضاهامختلکردهاست .حضورعنصرحیاطدرطراحياين
خانهها ،نشانه تمايل فرهنگي به زندگي سنتي در اين گروه از اقشار اجتماعي است،
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فرهنگيدرشکل
گروههایاجتماعي–
نقش 

دسترسيبهاينفضابهصورتمستقلمیسرنیستوازطريقعبورازفضایخصوصياتاق
امکانپذيراست.دربسیاریازاينخانههاکهبهعلتشرايطفرهنگيعموماً8فرزندحضور
دارند،فضایناکافيسطحزيربنا(40مترمربع)پاسخگوینیازهایزيستيايناقشارنیست.
درارتباطباشاخصهایکیفياجتماعيفرهنگيمسکندرکویهایمسکونياقشارپايین،
ازلحاظنورگیریوتهويهتمهیداتمناسبيدرطراحيپنجرههاوجودنداردوعدماجرای
صحیح عناصر سازهای در اين خانهها باعث بروز اثرات رطوبتي ،ترک و  ...شده است که
نارضايتيساکنانآنرابهدنبالدارد.دراينکویهافعالیتهایاجتماعيبسیارپايیناست
ودرطرحاولیهمراکزخريدوفضاهایتفريحيدرنظرگرفتهنشدهاست .
در کویهای اقشار متوسط سطح زيربنا افزايش يافته؛ موقعیت و ارتباط فضاهای
داخليتوجیهمنطقيپیداميکند.هالدرمرکزوسايرفضاهادراطرافآنتداعيکننده
خانههای سنتي با حیاط مرکزی است ،لکن به علت عدم رعايت مفاهیم معماری سنتي

دآرامشآنخانههارا

نميتوان
سلسلهمراتب دسترسي  

درونگرايي،محرمیتو 
مسکننظیر  
فراهمآورد.همچنین مساحتاندکيدارد.باتوجهبهنقشههایاينخانهها،فضایپذيرايي
ونشیمنموردتوجهبیشتریقرارگرفتهوبهعنواناتاقيمجزادرکنارسايراتاقهاقرار
ميگیرد؛ بنابراين به تدريج  از مساحت فضای باز خصوصي کاسته شده و مساحت فضای
بستهافزايشمييابد.باتحوالتفرهنگيتکنولوژيکيوتأثیرمتعاقبآندرسبکزندگيبه
ويژهدرطبقهمتوسط،آشپزخانهازحیاطواردفضاهایمسکونيشد .
ازعواملديگریکهدرمعماریاينخانههاباتوجهبهتحوالتاجتماعيدورهپهلوی
دومشکلميگیرد،معماریژورنالیستيمجالتاروپاييوآمريکايياستکهدرآنهاخانهها
و ويالها را به صورت دوبلکس طراحي ميکردند .در ايران دهههای  40 ،30و اوايل 50
خانههايي به اين سبک برای سکونت قشر مرفه طراحي شدند که خود نمايانگر تمايز
اجتماعياينگروهبودهاست.درپالناينخانهها ،پلهبهصورتنماديندرجلویايواندر
حیاطوهمداخلبنادرخانههایدوبلکسبهنمايشگذاشتهشدهوحجمبسیاریازسطح
زيربنارااشغالکردهاند .درطرحاينخانهها،افزايشسطحزيربناوتعداداتاقها،شرايط
زيستي مطلوب را برای ساکنان ايجاد ميکند و قشربندی اجتماعي ساکنان مجموعه ،بر
وضعیت اجتماعي کل مجموعه تأثیر گذاشته و رفاه نسبي ساکنان و سطح باالی فرهنگ
آنانباعثکمشدنتعداداعضایخانوارشدهاست.درکویهایمسکونياقشارمتوسطو
مرفه،دراکثرمواردموقعیتدرهاوپنجرههابهگونهایاستکهنورگیریوتهويهفضاهای
داخلبهکفايتصورتميپذيرد.مصالحوالگویساختدراين کویهابهتبعپیشرفت
فنّاوری وارد حوزه پیشساختگي ميشود و در نتیجه از کیفیت مطلوبتر و ماندگاری
بیشتریبرخورداراست.همچنیندرطرحاولیهاينکویها،خدماتفرهنگياجتماعيبرای
ساکناندرنظرگرفتهشدهاستکهخودنشانگرارتقایکیفیتزيستيدراينکویهااست .
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نتیجهگیری
تحوالت مختلف اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي در دوره پهلوی دوم ،منجر به شکلگیری
گروههایاجتماعيفرهنگيشد ودرهمیندورهساختوطراحيکویهایمسکونيبرای
اقشارمختلفاجتماعاعمازکارگری،کارمندیومرفهآغازشد.بررسيهایانجامگرفتهدر
ارتباطباکویهایمسکونيپهلویدومنشانميدهدطرحهایمسکنگروههایپايینبا
درآمدکمباتوجهبهعدماستطاعتماليمناسباينگروهها درتأمینهزينههایساختو
نیز مشخصههای فرهنگي اين گروه اعم از جايگاه اجتماعي ،سطح تحصیالت پايین و ...
کوچکتر،تنوعفضاييکمتروکیفیتزيستيپايین-

يرغم تعداد زيادفرزنداندرابعاد
عل 
تری قرار دارد .با توجه به نقش محوری اقتصاد در تهیه اين گونه مسکنها ،از سه عامل
عبارتاند از

استفادهشده که 

تمامشده واحدها 
کلیدی برای کنترل و پايین آوردن قیمت  
موقعیتقرارگیری(قیمتزمین)،ابعاد (ويژگيهایکمي) وخصوصیاتواحدهایمسکوني
وکیفیتمصالح (ويژگيهایکیفي).چنینبهنظرميرسدکهنقشعاملاقتصادبهقدری
پررنگ شده که در برخي از موارد موجب غفلت طراحان از وجوه کیفي حداقل مسکن
گرديدهوآنراتاسرحدتأمینيکسرپناهتنزلدادهاست.ازسوييدردورهپهلویدومبا
تحوالتاجتماعيوتغییرسبکزندگيمردمازسنتبهمدرنیتهمواجهميشويم.درحوزه
واحدهایمسکونينیزدرايندورهباتحوالتيمواجههستیمکهمعماریمدرن بامنطق
عملکردی خود ،منجر به خلق فضاهای ساده و استفاده کارکردی از فضا شده است؛ به
نحویکهباعثکاهشنقشمعیشتيخانهشدهاست.اينمسئلهدرطرحخانههایگروههای
مختلفجامعهبروزميکندتاآنجاکهدرطرحخانههایگروههایمتوسطومرفهوبهتقلید
از طرحهای معماری ژورنالیستي اروپايي و آمريکايي ،پالنهای دوبلکس مطرح ميشود و
ويالهایمسکونيشمالشهروکویهایمرفهنشینتهراناغلببهصورتدوبلکساستو
درسالهایآخردورهپهلوی،دوبلکسبودنمنزليکارزشمحسوبميشدکهنمايانگر
تشخصو تمايزاجتماعياينگروهبوده.درمجموعخانههایگروههایاجتماعيفرهنگي
متوسطومرفهبهدلیلرفاهاقتصادینسبيساکنانونیزمشخصههایفرهنگيآناناعماز
سطح تحصیالت باال ،تخصص و تعداد کم اعضای خانوار از شاخصهای کمي و کیفي
مطلوبتریجهتزيستبرخورداراست .
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