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 مقدمه .1

در نگاهی کلی به منظر شهرهای امروز ایران، آنچه قبل از هر چیز ادراک می شود، بی نظمی، آشفتگی و نابسامانی است. این 

نامتجانس کالبد )فرم، شکل، نما(، فعالیت و فضا )واقعه ها و حادثه های شهری( در بی نظمی ناشی از هم نشینی ناهمگون و 

مقیاسی کلی می باشد که در منظر شهری، در مقیاسهای خردتر، شامل مواردی چون عدم هماهنگی و تناسب در ترکیب بناهایی 

کر شده، با توجه به وسعت ساخت و ساز های است که در کنار یکدیگر شکل گرفته اند و به نمای شهری شکل داده اند. موضوع ذ

اخیر ، ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. این در حالی است که در گذشته ای نه چندان دور، ساختمانهای این شهر، نه تنها از 

رام به تجنبه انفرادی و معطوف به خود، زیبا، شکیل و مطابق با اصول زیباشناختی بصری طراحی می شدند، بلکه در کمال اح

 بناهای پیرامونی، در زمینه طرح جای می گرفتند.

فرهنگی، زیست -زمینه گرایی یکی از دیدگاههای رایج در شهرسازی است که ابعاد مختلف کالبدی، تاریخی، اجتماعی 

ط ارتبامحیطی، اقتصادی و... را شامل می شود. زمینه گرایی کالبدی مبتنی بر روش و تکنیک های طراحی در جهت برقراری 

                                                           
 
 



 

بصری، هم سنخی و سازگاری در سبک معماری و سیمای ابنیه می باشد. یک جداره  شهری الزم است به صورت یک کل یکپارچه 

تلقی شده و هر عنصر جدید )توسعه میان افزا( ارتباط سازنده با این کلیت برقرار سازد. این کلیت محتوای زمینه است و ابزار آن 

 عناصر زمینه می باشند.

 

 گرایی کالبدیمینهز .2

در زمینه گرایی، اجزای شکل شهر به تنهایی مورد ارزیابی و مطالعه قرار نمی گیرند، بلکه در زمینه وسیع تر محیط مصنوع 

قرار می گیرند. یک اثر معماری در رابطه با نظام بزرگتر شهری و در سلسله مراتبی از مجموعه ها قرار دارد. بنابراین زمینه گرایی 

میان معماری و شهرسازی است که در زمینه معین صورت می گیرد. در واقع زمینه بین معماری و شهرسازی ارتباط برقرار پیوند 

به معنی در هم بافتن نو و کهنه به نحوی است، که بتواند یک « مجموعه موجود»می کند. گرایش شهرسازان به ساخت و ساز در 

 [1]کل زنده و مطلوب ایجاد کند

معماری زمینه گرا به مقوله سبک های معماری و چگونگی ایجاد هماهنگی میان ساختمان های مجاور  "لین به زعم برو

مربوط به دوره ها و یا سبک های مختلف می پردازد. طی نیم قرن اخیر، موضوع توفیق در ایجاد چنین هماهنگی از توجه معماران 

لید دارد و نه مانع نوآوری و خالقیت است. پیام آن ضرورت توجه به محیط به دور مانده است. معماری زمینه گرا نه تأکید بر تق

کالبدی پیرامون اثر معماری است. این امر می تواند هم برای خود اثر معماری و هم برای زمینه عاملی مثبت و تقویت کننده 

ازگار و همگون تر میان ساختمان ها، باشد. هدف معماری زمینه گرا آشنایی با روش هایی است که برای ایجاد ارتباط بصری س

دیدگاه معماری زمینه گرا آن است که اصول زیبایی خاصی که توسط گروه های مختلف مطرح  [.2] "می توان از آن بهره جست

می شود باید تابع هدف بزرگتر و عالی تر، یعنی خلق سیمای شهری مطلوب باشد، بطوریکه بدون توجه به اصول خاص زیبایی 

 [.2]جدید، معماری مدرن به شکلی سازگار با معماری قدیم تلفیق شده باشدشناسی 

 مجاز می شمارد:زیر ، نوآوری در زمینه را با درنظر گرفتن قواعد 3آنتونی تاگنات

بناها؛  (ارتفاع طبقات و سلسله مراتب بلندی 3(پیوستگی نما به منظور ایجاد رابطه میان بناها؛  2سازگاری مقیاس عناصر با زمینه؛ 

(نسج و رنگ 8(سیمای بام خانه ها؛  7(انتخابی کاربردی و ترکیبی از مصالح؛  6(ردیفی شدن بازشوها؛  5(انسجام تک بناها؛  4

 (آب و هوا و گیاهان؛11(تنوع محلی؛  9بناها؛  

 .[3]موفقیت همه این موارد به جایگزینی متناسب آنها با زمینه بستگی دارد 

حالت را در رابطه بین ساختمان و زمینه اش طرح می نماید:  6پیشگامان طراحی شهری زمینه گرا، ریچارد هدمن نیز از 

همگون، مشابه، مختلف، متفاوت، متباین، کامال متضاد. به عقیده وی تباین از تقلید و تکرار کامل شروع شده و تا درجات نامتناهی 

تباین از طریق بکارگیری رنگ، فرم، بافت، سبک، سازه و مصالح محقق در تغییر و تحریف هرچه بیشتر فرم اولیه پیش می رود. 

عامل را در وحدت و یکپارچگی مجموعه های ساختمانی مطرح می کند: خط افق ساختمان ها، فاصله  11شود. وی همچنین 

ل کلی بنا، محل و نحوه ح بین ساختمانها، تناسب پنجره ها، برجستگی ها و فرو رفتگی های نما، درها و سایر عناصر، فرم و شکل

عماری و محوطه سازی مدخل ورودی، جنس مصالح، بافت نما، الگوی سایه حاصل از حجم و عناصر تزئینی، مقیاس بنا، سبک م

 [.4در صورت وجود]

د. انهای و با استفاده از واژگانی متفاوت مطرح کردهای همجوار را هر یک از صاحبان اندیشه به گونههماهنگی میان ساختمان

مستلزم ، شودکه در اینجا با اصطالح هماهنگی از آن یاد میدر یک نمای واحد احترام به زمینه  [5]به عقیده توسلی و همکارانش 
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هماهنگی میان اجزای آن نماست از نظر فرم و تناسبات و منظور از ایجاد یک کل هماهنگ در ارتباط و مجاورت دو یا چند بنای 

(خطوط و سطوح نمای جدید تقریبا در 1این است که طراح حداقل به اصول و قواعد زیر توجه کرده باشد:  مجاور هم در خیابان،

(میان اجزاء دو نما از نظر نسبت 2تراز )همسطح بودن( و ردیف نمای موجود )در صورتی که واجد ارزش شکلی باشد( قرار گیرد؛ 

 [.5الح دو نما هماهنگی باشد]بافت مص ( میان رنگ و3و تناسب ارتباط برقرار باشد و 

قف( بان و سطح مسها، درهای بازشو، سایهکند که ترکیب یک نما با درنظرگرفتن نیازهای عملکردی )پنجرهعنوان می کریر

مصالح، رنگ و عناصر تزئینی  های عمودی و افقی،اساسا باید به دنبال خلق یک کلیت هماهنگ به وسیله تناسبات خوب، وزن

 .[6]باشد

، ضمن اشاره به اهمیت نما به ارائه معیارهایی برای نما و ظاهر «طرح شهر و نما و ظاهر شهر»ای با عنوان لینچ در مقاله

پردازدو به زعم لینچ، معیارها باید دربرگیرنده نیازهای متعدد بوده، بصورت کلی تعریف شده و چنان مستقیما به فرم خوب می

پیشنهادی را در مقایسه با سایر پیشنهادها ممکن سازد. وی بهترین منبع این معیارها را  مربوط باشد که سنجش ارزش هر طرح

هایشان دانسته و بهترین عرصه برای عرضه چنین معیارهایی که لینچ معرفی مراجعه مستقیم به خود مردم یا مالحظه انتخاب

ذیری، پتصورپذیری، خوانایی، انعطافسرزندگی، هویت،  انگیزی،تهییج، تنوع، قابلیت شناسایی، خاطره»نماید عبارتند از: می

 [.7]«با محیط، معنی داری و آموزندگی گی بخشی از فرم، تطابقسادگی، وضوح، چیره

داند که دارای نظم، وحدت و ترکیب، توسلی  همچنین با بیان اصولی برای ترکیب توده و فضا، نمای مطلوب را نمایی می

باشد. سادگی، وجود عنصر نشانه، تعادل ، مجاورت، هماهنگی، تقارن، تداوم و پیوستگی فضایی، مقیاس، تناسب و هماهنگی 

 [.5نماید]محصوریت، تباین و قلمرو دیگر اصولی است که وی برای طراحی فضا معرفی می

 

 شهری هایبدنه .3

های شهری شوند. گاه از اصطالح بدنهکار گرفته میهای شهری به جای یکدیگر بهمعموال واژگان متعددی در معرفی بدنه

توان از آن گردد. نماهای شهری نیز سومین اصطالحی است که میهای شهری اطالق میشود و گاه به آنها جدارهاستفاده می

تر کیفیت شود بیشصحبت کرد. در این نوشتار سعی شده است بین این اصطالحات تمیز گذاشته شود. زمانی که از نما صحبت می

نظر است و زمانی که صحبت از بدنه یا جداره است، کیفیتی شهری که حاصل کنار هم قرار گیری مارانه نمای ساختمان مدمع

 باشد. نماهایی منفرد است مورد توجه می

عناصر تشکیل دهنده « بارزترین»ترین اجزای منظر شهری هستند. به نحوی که گاه بعنوان های شهری یکی از مهمبدنه

گوردن کالن نیز که برای اولین بار موضوع منظر شهری را مطرح نمود از کنار هم قرار گرفتن  [.8]شوند شناخته می« ریمنظر شه

ها به عنوان . دلیل آن هم شاید نقش ساختمان[9]کند. امری که در یک بنای معماری منفرد مصداق نداردساختمان صحبت می

ها مرتبط با هم به صورت تک ساختمانی دید در شهرها باشد. فارغ از آنکه تکترین عنصر محدود کنندهترین و متداولمهم

 آید.مستقل طراحی شده باشند، نمای آنها بیش از هر کالبد دیگری در شهر، به چشم می

ی ارگردند و از همین رو اصول و قواعد بسیمعموال بدنه های شهری در قالب اجزای محصور کننده خیابان و میدان تعریف می

ها اولین عامل موثر بندی میدانشود. به عنوان مثال زوکر در طبقهدر ارتباط با همنشینی نماهای مختلف در کنار هم مطرح می

همین طور هدمن نیز  [.11]دانددر نمود سیمای بصری میدان را طرح آن و دومین عامل را شکل بدنه محصور کننده میدان می

ان و ها به عرض خیابشود که نسبت بدنهها تعریف میبه صورت طولی و عرضی، بوسیله بدنهمعتقد است که منظر یک خیابان 

 [.11]کند ها حس فضایی متفاوتی را در بیننده ایجاد میترکیبات جمعی آن



 

 

 های شهریعناصر تشکیل دهنده نماها و جداره .4

های ها، جزئیات دیواره همکف، وزناز پنجره همکاراشدارد. برای مثال بنتلی و های مختلفی از این اجزاء وجود بندیدسته

 ].12برند]های افقی و خطوط آسمان نام میعمودی، وزن

های (ریتم1کند. ارکان عبارتند از: شناختی نماهای شهری به دو جنبه اساسی ارکان و اجزاء اشاره میتوسلی در بررسی شکل

 [5](جزئیات نما در طبقات3ها؛ (پنجره2(ورودی؛ 1عبارتند از: (خط آسمان و اجزاء 3های افقی؛ (ریتم2عمودی؛ 

رود و در رسد و معرفی دو قسمت ارکان و اجزاء از محاسن آن به شمار میبندی مطلوبی به نظر میدسته بندی اخیر دسته

 بندی زیر را ارائه نمود:تر نمود و تقسیمتوان اجزای نما را کاملتکمیل آن می

(لبه بام یا 5(سبک ازاره؛ 4(سطوح پروخالی؛ 3شود؛ بندی قاب میها که خود شامل شکل قاب، بخشنجره(پ2ها؛ (ورودی1

ها، ( جزئیاتی همچون بالکن8شود؛ ها و ... میها و درب(تزئینات طبقه اول، لبه بام، دور پنجره7(مصالح نما؛ 6خط آسمان؛ 

 ها و... ها، پلهها و ستونچهستون

بخش افقی )پایه، میانی، تاج/بام( و کنج تشکیل شده است. بر این اساس در طراحی 3بخش عمده : 4از یک نمای شهری، 

بخش مذکور، شخصیتی ویژه به هر 4شهری، باید بتوان با شناسایی  یک نمای شهری، عالوه بر توجه به حفظ یکپارچگی جداره

در رنگ، بافت، تنوع مصالح و با تغییر در تناسبات اجزای نما و  توان با استفاده از تغییرکدام بخشید. برجستگی شخصیت را می

ندی بیا تغییر در میزان سطح پروخالی و... ایجاد کرد. همچنین با تغییر در ترتیب و تنظیم قرارگیری اجزاء و ارکان و نیز گروه

 [.5مود]ست، شخصیت آن بخش را متمایز نمیان عناصر و اجزای هر بخش، که با بخش دیگر متفاوت ا

 

 ارکان نما

ها با یکدیگر، توسلی و همکارانش عناصر نمای شهری را بر دو جنبه )ارکان و اجزای در سطحی خردتر و در ترکیب ساختمان

[. 5توافق و ارتباط وجود داشته باشد] کنند که باید بین این عناصر در ایجاد کل بدنه سازگاری،دانند و بیان مینما( استوار می

 ارکان ترکیب نماها که خطوط، سطوح و احجام شاخص و تأثیرگذار بر حجم کلی ساختمان هستند، به قرار زیراند: 

 

 (عناصر برجسته عمودی و افقی:1

های دهند، مانند جرزها، قفسههای عمودی و افقی را تشکیل میریتم ]تکرارشان در جداره ساختمانی و شهری[عناصری که 

 ]فرضی[های برجسته نما و... . همچنین این عناصر در امتداد خود خطوط ها و فرورفتگیها و پیش آمدگیایوانها و پله، بالکن

 کنند.نما را ایجاد می

های شاخص توان عناصر معرفی شده را در دو گروه دسته بندی کرد: الف( عناصر برجسته عمودی/ افقی که بخشمی

ی هاهای برآمده و یا تونشسته پله، بالکنهای عمودی یا افقی(، قفسهان ردیف پنجرهعمودی/افقی را مانند جرزهای عریض )می

ا، هدهند و ب( امتداد عمودی/افقی عناصر تکرار شونده در طول جداره ساختمانی/شهری مانند بالکنکشیده افقی و ... تشکیل می

ها سطوح یا احجام آیند، که از تکرار آنگروه به چشم می ها و یا مجموعه عناصر و اجزایی که به صورت یکها، قاب پنجرهایوان

 .(1)شکلشوندفرضی افقی و عمودی تشکیل می

 



 

 
 [11افقی نما] هایریتم: 1شکل

 
ها را نباید به طور اتفاقی در سطح نما توزیع کرد. بهتر است تجمع ها و ایوانآمده، بالکنهای پیشکریر اعتقاد دارد که پنجره

طبقه باشد تا تمایز بیشتری بین این عناصر ممکن گردد. این کار، خوانایی طبقات مختلف را به وضوح افزایش  ها در چندآن

اجزای »شود. وی در کتاب این توصیه کریر نیز منجر به تشکیل عناصر برجسته و رکن در نمای ساختمان می. [6]دهدمی

 هاند، معرفی کردکه در کنار یکدیگر ریتم عمودی و یا افقی را ایجاد کردهها، آمده، بالکنهای پیشهایی از پنجرهنمونه« معماری

 .(2)شکلاست

 

 

 
 

-: در ساختمانی در شهر وین، عنصری پیش2شکل

شود که در محور عمودی، در تمام آمده دیده می

امتداد یافته و حالت ساختمان نمای ساختمان

کوچکی را دارد که از یک ساختمان بزرگ بیرون 

  [6]زده



 

 خطوط نما(2

روند و در واقع ممکن ها و پدید آورنده نظم به شمار میترین عنصر هندسی ارتباط دهنده نمای ساختمانخطوط نما که مهم

ر کنند و بر چهااست وجود نداشته باشند، اما ترکیبی خط اجزاء و ارکان افقی با عناصر متوالی این احساس را در ناظر ایجاد می

 شود: نوع تقسیم می

 رو است.خط پایه که خط لبه پایین بدنه خیابان و مرز آن با پیاده 

 هاست.ها و برخی ورودیخط باالی طبقه همکف که باالی مغازه 

 آیدها پدید میخطوط طبقات که از ارتباط اجزاط طبقات مانند پنجره 

 خط لبه بام و جان پناه 

دهند. خط پایه و خط باالی همکف، مرز پایین و باالی را تشکیل میهای عمده نما خطوط ذکر شده، به نوعی مرزهای بخش

بخش پایه/همکف و خط بام و خط باالیی آخرین طبقه مرزهای بخش تاج و بام و نیز، خط باالی طبقه همکف و خط باالیی 

 کند.آخرین طبقه، حدود بخش میانی نما را مشخص می

شود اما به علت اهمیت و نقش اصلی در شکل دادن به نماها به می خط بام که هرچند خود به یک معنی خط نما محسوب

 [. 5]گرددصورت مجزا مطرح می

ها از های خط آسمان و منظر بام اشاره به شرایط دیده شدن خط باالی ساختماناصطالح خط بام در مقایسه با اصطالح

ها که در پیش ارت است از خط دور یک بام یا گروهی از بامرو مقابل( دارد و منظور از آن عبای نزدیک )برای مثال پیادهفاصله

شود. خط بام باالترین قسمت بام و حد ساختمان است، مکان مشترک آسمان و ساختمان و پایان یافتن زمینه آسمان دیده می

اصله دور قابل شود. بر خالف خط آسمان که از فآن است. خط بام بخشی از خط آسمان است که از فضای درون شهر دیده می

 .[13]شودمشاهده است، این خط از فاصله نسبتا نزدیک دیده می

 

 اجزای نما

 گیرند. عمدتا عبارتند از:اجزای نما که بعد از ارکان اصلی قرار می

 ها(ورودی1

 ها(پنجره2

 [15](جزئیات نما در طبقات3

وح هایی هستند که به نما رالزمند و یا صرفا نقش برجستهکند که یا از نظر عملکردی در ارتباط با اجزای نما کریر بیان می

ا، هبانها سایهبخشند، ناودانها که استقالل پنجره را از نمای مجاورش شکل میبخشند، مانند اجزای دور پنجره و نعل درگاهمی

این اجزا که ذاتا عناصر متفاوتی های دیواری... های پنجره و پیچک. قاب(3)شکلکنندهای سقف که ایجاد سایه میآمدگیپیش

ها را بطور مجزا تشخیص داد، اگرچه زبان هستند، طبعا در شکل، رنگ و مصالحشان نیز اختالف دارند. باید بتوان تمام این قسمت

ر صحیح ناصای برای ارتباط و پیوند این عها نیز باید قابل درک باشد. با وجود این، استفاده از هر وسیلهمشترک پیوند دهنده آن

 نیست 



 

 

کند، بر اساس دسته بندی توسلی و همکارانش، تزئینات و الحاقات نما در طبقات بخش معرفی میآنچه کریر اجزای روح

از دیگر  دانند. همچنینهای ساختمان میکند، نیز توسلی ورودی و پنجرهاست و نیز آنچه کریر اجزای عملکردی معرفی می

 هاست.یا فرورفتگی آمدگیها و سایر پیشاجزای تشکیل دهنده جداره ساختمان، بالکن

ه ها باید بیابی به آرامش بصری در نما، روزنهتوسلی در ارتباط با نحوه چیدمان جزئیات در نما عقیده دارد که برای دست

یک عنصر در نما به عنصر دیگر حرکت کند و ترکیب ساده صورتی در بدنه نما ترتیب یابند که چشم به راحتی و آسانی از 

 داند.ترین پاسخ به این مسئله میشطرنجی که بر خطوط عمودی و افقی استوار است را روشن

 

 اصول و معیارهای طراحی بدنه شهری .1

فتگی و از آش نظم به معنای وسیع کلمه مبین وضع و کیفیتی است که دارای نظام و ترتیب باشد. حالتی به دور: 4نظم .1

داند که معماری وابسته به آنهاست. وی معتقد است که نظم ای مینظم را اولین اصل از اصول ششگانه 5ریختگی. ویتروویوسبهم

آورد و این امر را تنظیمی بر اساس کمیت وجود میبخشد و میان آنها توافق و تناسب بهبه اجزای متفرق یک اثر اندازه درخور می

ردد گهایی از اجزای خود اثر طراحی و ساخته شود، کل اثر یکنواخت و منظم میان معنا که اگر تمام اثر بر اساس مدولداند، بدمی

گرفت و تمام بنا بر اساس (. این روشی است که در یونان باستان مکررا در طراحی معابد مورد استفاده قرار می1388)ویتروویوس،

مچنین شود. هگردید که در بخش تناسبات نیز مجددا به این موضوع پرداخته میایه طراحی میهایی برابر با قطر ستون در پمدول

 آید.از دیدگاه پاالدیو نظم در تطابق و همخوانی اجزاء نسبت به کل و کل نسبت به اجزاء پدید می

 اء با هم فراهم گردد، جزء سمتنویسد: هر چیزی باید به اندازه صحیحی تبدیل شود، به طوری که ارتباط تمام اجزآلبرتی می

چیز نتواند نظم را برهم زند، بلکه هرچیزی به پیروی تر با اجزای باالتر، به طوری که هیچراست با جزء سمت چپ، اجزای پایین

 .[13]طوط همانند در جای خود قرار گیرداز زوایای دقیق و خ

                                                           
4 Order 
5 Vitruvius 

 [6]: اجزای نما از نظر کریر3شکل



 

را از طریق تکرار عاملی مفروض در تک نماها دنبال کرد.  توان نظمهای شهری میدر طراحی بدنه ها:نظم در طراحی بدنه

های مجاور هم به صورت متعدد تکرار شود این عامل بندی خاصی در تک نماهای ساختماناین بدان معناست که اگر ترکیب

 بخشد.خود تمامی جداره را نظم میبهمفروض خود

ورد آهم شده باشد نه تنها ترکیبی برخوردار از نظم پدید میفق اجزاء فراکلی مطلوب که در نتیجه اتحاد و توا وحدت: .2

آرایش و نظم و ترتیب و نسبت و تناسب روزنه در بدنه یکی از مهمترین عوامل موجد وحدت  دهنده وحدت نیز هست.بلکه نشان

 [.5مجاورت با نماهای دیگر مطرح است] شکلی و استحکام بصری در نماست و این خصوصیت نه تنها در یک نما بلکه در

ها، نسبت صل یگانگی و تقویت محور مرکزی، تقسیم و ترتیب و ارتباط روزنهوحدت نما حا وحدت در طراحی بدنه ها:

وحدت مجموعه نماها به مثابه یک  .ها و ایجاد تعادل میان نیروهای بصری در یک نماستدرست سطوح باربر به سطوح پنجره

های شهری مفهوم وحدت به مفهوم هماهنگی بسیار در بدنه .[5]آیده ارتباط و مجاورت مطلوب نماها فراهم میکل در نتیج

ای است که در قالب یک کل شود. در اینجا وحدت به معنای ترکیب، هماهنگی و مجاورت نماهای گوناگون به گونهنزدیک می

 و جداگانه به نمایش خود نپردازد.قابل درک باشند، هر نما با نماهای دیگر هماهنگ بوده 

ها در یک ترکیب است. در هنرهای تجسمی این مفهوم تعادل به معنای همبستگی و برابری اجزاء و نیروهای آنتعادل:  .3

گردد. بر این اساس است که گروتر معتقد است که سیستم ادراکی با برابری نیروهای بصری در نقاط مختلف یک اثر بررسی می

کند که کلیه نیروهای واقع در میدان دید بطور متقابل یکدیگر را خنثی کنند.این مفهوم را معموال ی تعادل را درک میانسان زمان

اد شود. گاه قرار بگیرند تا تعادل ایجبایست نیروهای مساوی در دو سوی تکیهکنند. زیرا در ترازو میبا تصویر یک ترازو مقایسه می

 برد.یت نقش تقارن در ایجاد تعادل پیتوان به اهماز این بیان می

های بصری در نما. تعادل در بدنه فضاهای شهری عبارت است از همتراز یا مساوی کردن وزنها: تعادل در طراحی بدنه

برای دستیابی به آرامش در نما، تمام نیروهای بصری در یک نما باید یکدیگر را خنثی کنند. برای مثال جمع نیروهایی که در 

 [.5اند به حال تعادل درآیند]گیرند، باید با جمع نیروهایی که در جهت عمودی واقع شدهجهت افقی قرار می

تواند به صورتی به تعادل انجامد. هرچند ترکیب متقارن )و دارای مرکزیت( دارای تعادل کامل است، ترکیب نامتقارن نیز می

ا است. ممکن است نمای بنایی به خودی خود دارای تعادل نباشد، اما در است که استحکام الزم را دارترکیب متعادل ترکیبی 

نمایی متعادل است که اگر تناسبات کلی بدنه، عمودی است، اجزایش امتدادهای [. 5ب با نماهای دیگر تعادل حاصل شود]ترکی

 افقی و اگر تناسبات کلی بدنه، افقی است، اجزایش امتدادهای عمودی ایجاد کنند.

ی مستقل امنظور از تناسب، رابطه میان ابعاد مختلف یک فضا یا یک شیء و یا یک ترکیب است، رابطهتناسب: نسبت،  .4

ای هتناسب ارزشی است ذهنی که تنها در ارتباط با شکل قابل بررسی است. تناسب حاکی از آن است که بین اندازه. [5از اندازه]

 [.14های واقعی است]اس گویای اندازههایی وجود دارد در صورتی که مقیمختلف چه نسبت

ها به تمام نما به مثابه یک کل کوچک در یک نما، نسبت اندازه اجزا به هم و نسبت اندازه آن تناسب در طراحی بدنه:

اهمیت دارد. در مجموعه نماها )کل بزرگتر(، سلسله ارتباطات میان اجزاء یک بدنه و بدنه ها با هم و همچنین بسیاری عناصر 

 [15اند اهمیت دارند]دیگر که ناظر را احاطه کرده

دهد، نسبت نامطلوب ارتفاع طبقه همکف نسبت یکی از مواردی که ترکیب کلی نمای توده محصورکننده را زشت جلوه می

شود می ها را شاملزه ها و ورودیغابه سایر طبقات است. ترکیب توده بدنه خیابان در دو، سه طبقه اول و به ویژه همکف که م



 

های معمولی که ارتفاع طبقه همکف و جذابیت بصری الزم برخوردار باشد. در حالت تناسب مطلوب نسبت به طبقات باال باید از

شود، اما در مواردی که طبقه همکف به علت کارکرد ویژه به ناچار ای از نظر بصری ایجاد نمیو طبقات باال یکی است، مسئله

ا نوار توان بنسبت به طبقات باال عقب نشینی هم دارد، این اختالف ارتفاع و ضعف تناسب را می گیرد وارتفاع بیشتری می

 (.4)شکل [15و اطالعات الزم باشد، اصالح نمود]تواند محل قرار گیری تابلوها جداکننده افقی )رکن افقی( که می

 

 

 
 
 

 
 

شود، استحکام بصری است. که با تغییر نسبت سطوح کدر به شفاف جداره، بحث دیگری که در ارتباط با تناسب مطرح می

شود. برای مثال میان سطوح پنجره و ورودی از یک سو و سطوح پر نما از سوی دیگر باید نسبت متعادلی ضعیف و یا قوی می

دهد. حال آنکه وسعت و غلبه سطح پر، نما را استوار نشان سطوح پنجره، نما را از نظر بصری ضعیف جلوه میبرقرار باشد. وسعت 

ن نما و تناسب میان عناصر آ هایی، در پی نشان دادن وابستگی دو سویه استحکام بصری درنیز، با ارائه مثال [. کریر15دهد]می

 .(5)شکلدارد

 

-ها در هر طبقه و با کم کردن ابعاد پنجرهپنجره با دوبرابر کردن تعداد(: 1)شکل

شود. ها، با همان میزان فضای بازشو در هر طبقه، نمای پویایی ایجاد می

 [6]ها، نما سبکتر شده استهمچنین با افزایش ابعاد پنجره

: اصالح اختالف ارتفاع و ضعف 4شکل

)رکن افقی( تناسب با نوار جداکننده افقی 

[11]  



 

و مقیاس  یکدیگر استها در نماها و عناصر شهری با ها و نسبتای از اندازهمقیاس در واقع مقایسه مجموعهمقیاس:  .5

 [.5]شودانسانی به ارتباط قامت انسان با نمای فضای شهری مربوط می

ابزاری برای بیننده الزم است که بتواند به کمک آن ابعاد فضا را در طول و ارتفاع تعیین نماید.  مقیاس در طراحی بدنه:

گیری را تسهیل نماید. سلسله مراتب عناصری با مقیاس مشخص که در هر دو بعد عمودی و افقی در فضا قرار گیرند تا این اندازه

ای باشد که تعیین ارتفاع ساختمان را ساده و قابل درک نماید. برای نهابزاری که بعنوان مقیاس بکار گرفته شده است باید بگو

تر این . منتهای بزرگباشدای باشد که برای اکثر مردم آشنا باید در اندازهمثال مقیاس مرجع برای تعیین ابعاد مجموعه بزرگتر می

نتهای دیگر طیف، عناصری در مقیاس انسان، تواند ارتفاع یک ساختمان دو طبقه تجاری باشد. در مسلسله مراتب، مقیاس می

 [4]باشدابزار مناسبی برای تعیین اندازه می

ای منسجم و یکپارچه و بدون کوچکترین های مرتفع، نمای ساختمان را بصورت پوستهسبک معماری معاصر در ساختمان

سطح  ها در ساختمان وجود داشته باشد، اماتورفتگیها و شکستی از باال تا پایین در پیکر بنا شکل داده است. ممکن است بریدگی

گونه شود و فقدان هرنهایت کشیده میماند. چشم براحتی بر این سطح لغزنده و تا بیببیرونی همواره پاک و دست نخورده باقی 

  [4]کندنقطه و عالمت مکثی عابر پیاده را برای درک مقیاس انسانی فضای خیابان دچار مشکل می

هماهنگی »هماهنگی یا هارمونی نظمی است که بین اجزای تشکیل دهنده یک پدیده یا اثر وجود دارد.  :6هماهنگی .6

آید که اجزای یک اثر ارتفاعی متاسب با طولشان، در یک کالم، آنگاه که زیبایی و متوازن بودن اجزا است. این امر آنگاه پدید می

ویتروویوس معرف سنت معماری در دوران کالسیک است. این سنت ریشه  . این گفته از[16]«همه اجزا در عین تناسب باشند

در این دوران بسیار حائز اهمیت « تناسب»یا « هماهنگی»در یونان باستان داشت و در دوران رنسانس مجددا احیا شد. ارتباط 

 بود.

را به کار بردن یکی از انواع ی گی در فضای یک اثر معماری یا شهریکی از علل هماهن توسلی: در طراحی بدنه هماهنگی

کند که هماهنگی در ترکیبات معماری به کارگرفتن نقل می 7داند و از فرانک اُرها یا مجموعه درها اما با تناسبات مختلف میطاق

 [.5]دشواشکال و اجزای ساده هندسی است و هر اندازه تنوع شکلی اجزاء زیادتر باشد حصول هماهنگی دشوارتر می

ان تر میکند که میان ارکان و اجزاء بناها و به عبارت دقیقبدنه خیابان وقتی مفهوم پیدا می و تداوم:پیوستگی  .7

نما، رنگ، مصالح ارتباط وجود داشته  رآمده نما، سطوح پها، سطوح عقب نشسته و پیشها، ورودیهای عمودی و افقی، پنجرهریتم

یب و گردش آرام چشم ناظر بر روی یدنه، از ساختمانی به ساختمان دیگر باشد. این ارتباط موجب پیوستگی و تداوم در ترک

ا رشود. فقدان چنین ارتباطی بریدگی و گسستگی دید ناظر را در پی خواهد داشت و تکرار فراوان این وضعیت آرامش بصری می

 [.5]از میان خواهد برد

از خط و ردیف )بناهای( خیابان پیروی کند، سیمای  طرح بنای جدید در خیابان اگر پیوستگی و تداوم در طراحی بدنه:

آمدگی و عقب نشستگی بناها در مسیر یک خیابان جذابیت بصری فضای خیابان را از بین کند. پیشخیابان را خوشایند می

ه عبارت کند. بها خط فضای خیابان را تعریف پیوسته و مرتبط ساختمان ه مجموعهتواند جالب باشد کبرد. سیمای خیابانی میمی

 [. 5]های لبه خیابان در خط مسیر خیابان باشددیگر، ترتیب استقرار ساختمان
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همچنین بنتلی و همکارانش در ارتباط با چگونگی مجاورت و پیوستگی بدنه خیابان لزوم وجود یک شباهت خانوادگی با 

هایی که و خوانایی مذکور را در گرو استفاده از شاخص نمایندهای اطراف را مطرح و آن را با خوانایی در فرم معرفی میساختمان

ای های مذکور را که همان عناصر جداره. ایشان فهرستی از شاخص[12]دانندرابط بین ساختمان مجاور یکدیگر هستند، می

های عناصر عبارتند از: وزندانند. این های ساختمانی را موجب خوانایی در فرم میها در جدارهاند و تکرار آنهستند، فراهم آورده

ها، درها و اجزاء های( افقی، خط آسمان، جزئیات دیوار )مصالح، رنگ، الگو و غیره...( پنجرههای )ریتمهای( عمودی، وزن)ریتم

  [.12عناصر همکف]

ی در اا دایرهعنوان مثال یک تک ستون، تنها به عنوان نقطه یمفهوم ریتم با مفهوم تکرار ارتباط قوی دارد. به ریتم: .8

سازی خود باشد. اما همین که دو ستون در کنار هم قرار گرفتند صفحه قابل بحث است که ممکن است فقط مبین شیوه ستون

. عالوه بر تکرار، ریتم با حرکت نیز ارتباطی نزدیک [13]کنندمعرف خاصیتی بیشتر هستند. آنها یک ریتم با حرکت ایجاد می

 ه در کنار هم که باعث القای احساس حرکت شده و چشم را به حرکت وا دارند پدید آورنده ریتم هستند.دارد. تکرار عناصری مشاب

کار گرفته شود که موجب ایجاد های شهری به نحوی بهریتم بایستی در بدنه به عقیده توسلی های شهری:ریتم در بدنه

ی تأکیدی، چشم را خسته کرده و باعث یکدستی و هیچ نقطه یکنواختی نگردد. زیرا که تکرار بیش از حد المانی در نما بدون

 گردد.یکنواختی نما می

 

 

 نتیجه گیری

ل ها و اشکال گذشته در شکفرهنگی است که بر طبق آن ایده_گرایی، سازگاری با زمینه کالبدی، تاریخی و اجتماعیزمینه

 دادن به کالبد شهرهای معاصر حضور دارند.

ارد؛ دطراح نه تنها خود شیء بلکه رابطه متقابل آن را با سایر اشیای موجود در زمینه ملحوظ می در زمینه گرایی کالبدی

ن این دیدگاه در تکمیل عناصر رویکرد خود، اگذارد. هوادارزیرا معتقد است که شکل بناها بر اشکال مجاور و نزدیک آن تأثیر می

اصول برای ایجاد رابطه متقابل یا پیوند  ها طراحی شهری مجموعه ای ازنظر آنگیرند. در رابطه بناها و فضاها را با هم در نظر می

  در مقیاس خرد است.و عاصر از طریق طراحی تکه به تکه گانه شهرهای ممیان ساختار های چند

شهری در ترین بعد در طراحی توده و فضا هستند و ارتباط اصلی طراحی معماری و های شهری در واقع اساسیطراحی بدنه

های شهری و مفاهیم و قواعدی که در این زمینه وجود دارد بسیار کار شده در ارتباط با طراحی بدنهشود. این موضوع برقرار می

های همجوار برای تشکیل کل منسجم، توجه به اصول نظم، وحدت، ها و جدارهبراین مبنا، برقراری ارتباط میان ساختماناست. 

 و تناسب، مقیاس و ریتم امری ضروریست.  هماهنگی، تعادل، نسبت

گیری اجزاء و عناصر، رعایت مقیاس و اندازه مناسب، های نظم عبارتند از ترتیب مناسب جایبراساس تعاریف آمده، ویژگی

یری گوجود تناسب مطلوب اجزاء با کل و کل با اجزاء و در یک مفهوم کلی، مطابقت و همخوانی اجزاء و کل نسبت به هم. لذا شکل

 باشد. نظم در گرو توجه به معیارهای ترتیب و آرایش، مقیاس و تناسب، هماهنگی و وحدت می

ها، و نسبت و تناسب مطلوب، نسبت درست سطوح باربر به سطوح های وحدت عبارتند از: آرایش و ترتیب روزنهویژگی

باط و مجاورت مطلوب نماها و در یک مفهوم کلی، نظم ها، یگانگی و تقویت محور مرکزی، تعادل میان نیروهای بصری، ارتپنجره

 ها.و هماهنگی میان همه بخش



 

های عمودی و افقی ها و ریتمهماهنگی از تراز بودن خطوط و سطوح نماها در کنار یکدیگر، توافق داشتن خط ساختمان

ور، حفظ الگوهای وحدت بخش مهم، ها، ارتباطات بصری کافی، برقراری ارتباط میان نسبت و تناسب اجزای نماهای مجاآن

 آید.بکارگرفتن اشکال و اجزای ساده هندسی و پرهیز از تنوع شکلی بدست می

های مناسب ریتم موجب تکرار الگوهای وحدت بخش )اصل وحدت(، ایجاد ارتباط بصری )اصل هماهنگی( و رعایت فاصله

 شود.)اصل نظم( می

شود و نمایی دارای ویژگی تعادل های بصری در نما ایجاد میمساوی کردن وزنهمانطور که گفته شد تعادل با همتراز یا 

اگر تناسبات کلی بدنه، عمودی باشد، اجزایش امتدادهای افقی و اگر تناسبات کلی بدنه، افقی باشد، اجزایش امتدادهای است که 

 .عمودی ایجاد کند

شود و مستقل از اندازه است. در صورت وجود یک ترکیب گفته میبر اساس تعاریف آمده، تناسب به رابطه میان ابعاد مختلف 

شود: شود. این بحث بطور کلی در دو مقیاس مطرح میتناسبات مشابه در جداره، وحدت شکل، هماهنگی و نظم ایجاد می

ها در مجموعه جزاء جداره( تناسبات مشابه میان ا2ها به تمام نما به مثابه یک کل کوچک و (نسبت اندازه اجزا به هم و نسبت آن1

 نماها به مثابه کل بزرگتر.

ها در لبه خیابان باید با پیروی از خط اصلی مسیر خیابان در طول جداره شهری باید استقرار ساختمان برای ایجاد پیوستگی

 ارتفاع بناهای خیابان جلوگیر کرد. آمدگی و عقب نشستگی بناها، اختالف زیاد درهمراه باشد و همچنین باید از پیش
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