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ساختار بصري هر شهر ،اگرچه ظاهراً سطحيترين اليه تشكيل دهنده و عامترين حيطه در برگيرنده ساختار فضايي-
فعاليتي آن شهر است،اما از سوي ديگر ،قابل رويتترين وجه تبلور كالبدي روابط اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و
فرهنگي حاكم در درون اجتماع ساكن آن شهر ميباشد ،كه تعامالت يا تعارضات را تجلي ميبخشد .از جمله عوامل
تشكيل دهنده ساختار بصري شهرها ،نما و پوسته ساختمان ها در مجاورت گذرهاست .نماي مشرف بر گذر ،نماي
اصلي ساختمان تلقي ميگردد كيفيت نما يكي از اساسيترين عوامل موثر در مطلوبيت بصري سيماي شهري است كه
متاسفانه امروزه به واسطه الزامات و محدوديتهاي متفاوتي تغيير كرده و منجر به بحران و ناپايداري در ابعاد مختلف
شهري به خصوص هويت فضاهاي شهري شده است .اين مسئله در بافت هاي جديد مسكوني شهر و كانون هاي تجاري
به شدت قابل مشاهده است.
بي هويتي حاكم بر نماهاي شهري و در نتيجه تقليل كيفي فضاهاي شهري به حدي است كه روشنفكران و متخصصان
حوزههاي مختلف اجتماعي ،فرهنگي و معماري و شهرسازي را به چالش كشانده است .نارضايتي از عدم مطلوبيت
بصري سيماي شهر و احساس بيگانگي در شهرهاي امروزي حاصل كيفيت پايين نماي شهري ،لزوم توجه به ارتقاء
كيفيت را مطرح مينمايد .عليرغم واقف بودن همگان از بحران موجود ،عدم تبيين ضرورت پرداختن به آن و يا برخورد
سطحينگرانه به موضوع ،از يك سو باعث رها شدن نماها به حال خود در فضاهاي شهري و از سوي ديگر زمينهساز
تهيه برنامهها و طرحهايي شده است كه خود با چالش زيادي روبه رو بوده و گاهي نتايج حاصل از آنها ،كمتر از
بيتوجهي نبوده است .به طور مثال بكارگيري تركيبات نادرست در نماهاي شهري ،عالوه بر عدم مطلوبيت بصري و به
دنبال خود تاثيرات منفي فرهنگي را دارا ميباشد.
شاخصههاي اصلي زندگي شهري ،وابستگي معناداري با تغيير و تحول درون جامعه دارند .اين تغييرات در ابعاد مختلف
اعم از زمان ،شرايط اقتصادي و اجتماعي و عملكردي و  ..خود را آشكار ميسازد.

نماهاي شهري به عنوان مرز و به تعبيري محل اتصال و ارتباط بين فضاي بسته و فضاي باز عمومي از جمله عوامل
كالبدي هستند كه حتي در ميزان امنيت محيط موثرند.
اجزاء مختلف بدنه ساختمان چون اندازه بازشوها ،تعداد طبقات ،جنس مصالح به كار رفته ،رنگ ،ساير اندازه ها و ...در
شكلگيري گونههاي مختلف نماهاي شهري و بيان رويكرد ساخت سازنده تعيين كننده هستند.
مولفههاي كيفي ساختمان در بدو برخورد با نما كه ورود از عرصه عمومي (خيابان) به عرصه خصوصي (خانه) است با
كوتاهي يا بلندي ديوار ،مشبك بودن يا صاف بودن ،عالوه بر اعالم وضعيت امنيت اجتماعي و توجه به حريمها در يك
فرهنگ ميتواند به پيشگيري از وقوع جرم و ايجاد محيطي امن كمك كند .به طور مثال در شهرهايي كه ديوارها
پرچين مانند و پنجرهها بلند هستند اين تصور به وجود ميآيد كه ضرورت قفل و بست كردن و نگهداري سفت و
سخت لزومي ندارد و افراد آن اجتماع بدون موانع فيزيكي به حريم زندگي خصوصي همنوعان خود احترام ميگذارند.
به طور كلي معماري هنري است كه در پرتو مختصات مكاني و زماني ظهور پيدا ميكند ،از يك سو ويژگيهاي مكاني به
طور مستقيم موثراند و از سوي ديگر توجه به مسائل روزمره و گذرا نيز مورد توجه بوده است .توجه بيش از حد به
عوامل زمانمند و گذار در معماري چون بازار فروش انواع مصالح و اجزاء مورد نظر و به عبارتي تنوع مصالح نامتناجس و
تنها « مد روز» مبين اين موضوع است كه بدنه شهري در هر دوره دستخوش سليقه و اعمال نفوذ مدگرايانه سازندگان
است كه ناشي از شناختي نازل از زيبايي و انتخاب بي بن و اصل مشتريان ساخت و ساز است  .در واقع استفاده از انواع
مصالح و چيدمان بي ضابطه و بدون توجه به فرهنگ و هويت بومي تنها آينهاي است كه خواستههاي كارفرما و طراح را
در جهت چشمگير بودن بنا و نمايش ايدههاي جديد و نياز به نو و متمايز بودن را باز ميتاباند ،و در نهايت سيماي شهر
را به نمايشگاهي از سبكها و گرايشهاي مختلف اعم از كالسيك اروپا ،ايراني مختلط و بعضاً بي ارتباط با هر گونه
سبك و سياقي مبدل ميسازد.
در تاريخ معماري جهان ،نماي شهري از ارزش بسزايي برخوردار بوده است .معماري ايران نيز از اين قاعده مستثني
نميباشد ،با وجود مصالح محدود در نما كه اغلب كاشي ،چوب يا آجر بودهاند با ارائه الگوهاي متنوع به تنوع ذاتي خود
تاكيد داشتهاند.سازندگان و هنرمندان سنتي ما با همه محدويت ها در ساخت و ساز و عدم تنوع مصالح آنجچنان طرح
هاي بديع و پرمغزي در داخل و خارج از بنا خلق ميكردند كه گويي هيچ دو عمارت را يك معمار نساخته  ،اما در عين
حال وحدت معماري ايراني در جان تمامي آثار سنتي اين مرزو بوم موج ميزند .در معماري سنتي ما رويكرد و توجه

به نقوش اسليمي و هندسي ،گره چيني و مقرنس،كه گوياي لطافت روح و نشان از عمق معرفت اصول فرهنگي و
زيبايي شناسي است به تنوع بصري و عملكرد بطور همزمان دست يافته است.
اگر از افق باالتري به موضوع بنگريم در مييابيم نابساماني و اغتشاش حاكم بر نماهاي ساختمان و سيماي شهر برتافته
از مجموعهاي پيچيده از موضوعاتي است كه در حوزه اجتماعي و اقتصادي قابل جستجوست .هويت گمشدهترين
كيفيت فرهنگي – اجتماعي چشمانداز يك شهر است و نماهاي شهري به عنوان بستر كالبدي تعيين كننده در اين
راستا هستند .از منظر روانشناختي استفاده از فرمهاي شكسته و بي نظم و درهم پيام ذهن سازنده است كه حاكي از
بيثباتي ،مشغله و  ...ميباشد و بالعكس نماهاي و فرم هاي مفهومدار و پيوسته درجداره شهري گوياي وحدت رويه در
نوع نگرش و نيازمندي هاي افراد اجتماع است و به انتشار خود نيز در سطح وسيع تر مي پردازد.
ويژگيهاي فرم ،رنگ ،مصالح ،نور ،گشودگي ها ،ابعاد ،شكل ورودي ها ،پنجره ها و  ...به لحاظ كيفي و كمي اطالعات
خاص غيرمعماري را در يك شهر بيان ميكنند.
نماهاي شهري از مهمترين عناصر شكلگيري سيماي شهر به شمار ميآيند .يك دانه ساختماني در عرصه شهر ،نه با
فرديت و استقالل بلكه در تركيب با ساير ابنيه ،در فضايي كه خيابان را تشكيل مي دهد به شهر مي پيوندند.
بيان تجربيات جهاني كشورهاي اسالمي چون مراكش كه به لحاظ شباهت دانه معماري و باورهاي مذهبي و عرفي بي
شباهت به كشورمان نيست شايان ذكر است .در شهر رباط پايتخت كشور مراكش با تشكيل هيئتي از متخصصين
معماري ،طراحي شهري  ،جامعه شناسي ،و پژوهندگان هنر براي تعدادي از خيابانهاي اصلي كه در معرض تردد و توجه
خاص شهروندان و مسافران بوده ،ضابطه طرح و ساخت نما تدوين شده است .اين ضوابط برگرفته از معماري سنتي و
اصيل كشور با رويكرد امروزي ميباشد ،به طوري كه جدارهي اين خيابانها در يك نگاه كلي از لحاظ سبك و شيوه
طراحي ،استفاده از مصالح و موتيفهاي هنري منتج از يك سبك معماري وحدتگرا و شايستهي فرهنگ اصيل آن مرز
و بوم باشد .لذا طراحاني كه در اين محورها اقدام به طراحي و ساخت ميكنند ،با رعايت مصوبات شورا و شركت در
جلسات توجيهي در صدداند گامهاي بنياديني در اين راستا بردارند.
بيشك ترويج اين نوع از ساخت در تغيير سليقهي كليه شهرندان و طراحان تاثير خواهد گذاشت و رفته رفته تجربيات
موفق ميتواند الگوي مناسبي براي ساختن در ديگر نقاط شهر باشد .بررسي هيئت هاي متخصص سيما و نماي شهري
كه فرآيند طراحي و اجراي نماها را جهت داده ميتواند راهكار مناسبي در جهت بهبود چشمگير كيفيت فضاي شهري

هويتگرا باشد .در ابتداي اين امر شناخت اصول معماري بومي ،مصالح متناسب با اقليم ،تحقيق در الگوها و موتيفهاي
هنري اصيل و بررسي نمونههاي موفق اجرايي از ضرورياتي ست كه در مراحل بعد به تدوين اصول بهينه ساخت منجر
ميشود.
بدين ترتيب نماهاي شهري به عنوان بدنه فضاي شهري يكي از اجزاي اصلي كالبدي سازنده فضاهاي شهر محسوب
ميشود .بر اين اساس توجه به ارتقاء كيفيت نماها ميتواند قدم موثر در جهت ارتقاء و كيفيت فضاي اجتماعي در
بردارد و اين مهم تنها در بدو امر ميتواند از قوانين و ضوابط بهره مند گردد و در مراحل بعدي سليقه ها و تمايالت در
چارچوب ضوابط چند كيفيتي كه مشتمل بر ساخت با هويت ،توجه به اقليم ،آرايش و پيرايش زيباشناسانه به محوريت
طرح ايراني اسالمي است.

