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 چکیده

بافت شهری نماهای ساحتمان های محتلف است. که در اکثر موارد با ترکیبات رنگی و مصالح نامناسب و امروزه یکی از معضالت بزرگ در 

ناهمگون الگوهای شهری ایجاد شده اند که این موضوع عالوه بر اینکه دید نامناسب در سیمای شهری ایجاد می کند تاثیرات منفی بر ساکنان 

بوده، بدون  معماراوی پیامی است که زاییده روح شهرشان حکایت نمی کنند. بلکه هر بنا حشهرها ایجاد می کند. نماهای شهری از هویت 

نما سازی مرحله پایانی و یکی از مهم ترین عملیات بنایی در ساخت  توجه به هویت، باورها و فرهنگ های عمومی  شهرشان طراحی کرده اند.

دادن جلوه ای مقبول به سیمای شهر ها می توانند در افزایش دوام و عمر مفیده و ساز می باشد. عالوه بر زیبایی بخشیدن به ساختمان و 

ساختمان مؤثر واقع شود. نمای ساختمان می تواند با استفاده از مصالح و پوشش مناسب از آسیب های محیطی مانند خردگی و یخبندان و 

 رنگ ها و مصالح مناسب با بافت و فرهنگ عمومی شهر می باشد. هدف این پروژه بررسی طراحی نما با استفاده از رطوبت جلوگیری کنند. 

 نما، زیبا شناختی، محور دید، رنگ، منظرشهر. کلید واژه:
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 مقدمه: 

در کشور ما ساختمان های فراوانی وجود دارد که بدون نما سازی رها شده یا بدون توجه به شرایط محیطی و یا بدون رعایت نکات 

اند. می توان گفت که اولین و مهم ترین توقع از خیابان ها خوانایی و سهولت درک آن به تبع آن حض.ر پویا و فنی نماسازی شده 

راحت در آن است.یکی از مهم ترین عناصر در خیابان که در خوانایی آن نقش بسزایی دارد همانا نما و جداره ی ساختمان ها و بنا 

کالبدی  -ز محورهای دید به سوی ارزش های شاخص بصری، ارتقاع کیفیت بصری لزا طراحی آگاهانه و حفاظت ا ها می باشد.

عرصه های عمومی نقش غیر قابل انکاری دارد. از آنجا که بحش مهمی از تعامل انسان با محیط پیرامون به رنگ ها مربوط است، 

دارد. عنصر رنگ جدای از توان باال در ادراک  توجه به رنگ ها به عنوان عناصر زیبا بحشی به محیط پیرامون انسان اهمیت ویژه ای

متمایز های محیطی نقش تعیین کننده ای در حیات روانی، عاطفی انسان به عهده داره با کاربرد رنگ ها در طراحی نماهای 

.این ساختمان ها چهره شهر را برای ما آرامش روحی و بصری را به دنبال خواهد داشت و درک ما از فضاها بیشتر خواهد شد

 پژوهش حاضر روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است و می باشد.

نما وظیفه ی ارتقاع کیفیت فضای پیرامون خود را از لحاظ کاراکتر و شخصیت، منظر، خوانایی، زیبایی و مسائلی از این قبیل را  

فضای جذاب برای ناظر کی باشد و تمایل عهده دار می باشد، که با پایداری روانی ارتباط مستقیم دارد. نمای خوب باعث ایجاد 

ناظر درا برای حصور در آن فضا و کشف جاذبه های آن افزایش داده و باعث سرزندگی فضای شهری خواهد شد و رنگ تاثیر زیادی 

ان بر روان ناظران دارد. به طور کلی میان تمایالت ذهنی اشخاص و رنگ های خاص رابطه ی بسیار حساس وجود دارد و ذهن انس

 .از رنگ ها تأثیر می پذیرد

 هویت 

 زمان عمق، گسترش و تغییر می یابد ,Relph)) . هویت مکان از ارزش های فردی و جمعی نشأت می گیرد و با گذرشولز مطالعه

مکان را مطالعۀ رویدادها و حوادثی که در آن اتفاق می افتد، می داند و معتقد است که مجموعه ای از رخدادها، شکل ها،   (6791)

رنگ ها، و بافت هاشخصیت یک مکان یا هویت آن را شکل می دهد. او ارتباطی بین معماری، مکان، و هویت فرهنگی برقرار می 

عنای مکان است و تجربۀ زیبایی در حقیقت تحسین لینچ در کتاب سیمای شهر، کند و معتقد است تجربۀ مکان تجربه م

.(Norberg-Schulz,  ( تصور از فضا و تصور از زمان را اساس ادراک محیط می داند و معتقد است مجموعۀ اینها 6796معناست )

خوب شهر، به عدم کفایت مفاهیمی همچون (. وی در نظریه هنجاری خود از شکل  6791ارتباط تنگاتنگی با زیبایی دارد )لینچ، 

هماهنگی، تنوع، و نظم که در شی یا منظر وجود دارد در بررسی کیفیات بصری اشاره می کند و معتقد است باید از تصورات ذهنی 

 (6796و الویت های استفاده کنندگان از یک مکان شروع کرد و شخص و مکان را با هم دید )لینچ، 

باشد هویتی را داراست که این هویت تا حد زیادی متأثر  کیبی از عناصر فرهنگی و رفتاری و عناصر طبیعی میمکان که برآیند و تر

باشد. در واقع، هویت مکان به نحوی به هویت انسان یا بهتر  بینی جامعه می از عوامل فرهنگی و عناصر منبعث از باورها و جهان

باشد و هر مکانی در یک مجتمع زیستی به جهت انتساب به )فرهنگ و تاریخ و  یی انسان مرتبط م دهنده بگوئیم به عوامل هویت

 .(6799هایی از مجتمع زیستی جوامع دیگر( متمایز است. )نقی زاده ، ها )به ویژه با مکان باورهای مردم( از سایر مکان
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 چهره ی شهری 

 کامالٌ ایران در شهرنشینی نظام ارضی اصالحات سپس و نفت صنعت شدن ملی سالهای در آن از بعد و رضاخان اقدامات از بعد

 نیز شهرها شمار افزایش باعث سو دیگر از امر این که بود شهرها در جمعیت بیشتر انباشت و ازدیاد آن نتیجه که شد دگرگون

 آن در کسی کمتر که بودند کالبدهایی آمده وجود به شهرهای داد، ادامه خود روند به نیز اسالمی انقالب وقوع از بعد که گردید

 .داشت را مکان به تعلق احساس

 و سو یک از اخص طور به شهری سکونتگاههای و اعم طور به انسانی سکونتگاههای توسعه به نیاز و انسانی جمعیت شمار افزایش

 سکونتگاهی فضاهای قالب در هویت مبحث به توجه باعث دیگرسو از جمعیت این برای هویت با و زیست قابل فضاهایی ایجاد لزوم

 (6791یاری یزدانی،. )است شده اخیر های دهه طی در

 آن زشتی که شود می محسوب شهری فضای از جزئی ساختمان هر واقع در نیستیم، روبرو ساختمان یک با شهری فضای در ما   

 و منزوی موجود یک ساختمان. است مکان آن عناصر سایر با هماهنگی به منوط آن زیبایی و است گذار تأثیر عمومی فضاهای بر

 خود، اعتبار و شخصیت حفظ با بایست می بلکه ، کند جلب خود به را مالک و طراح توجه تمام بتواند که نیست بسنده خود

 (6791پاکزاد،.)باشد یافته وحدت جامعه یک از عنصری

 است مترتب شهر بر اساسی وظایفی.یابد تغییر شهر ساکنین تصور و مقاصد تغیی با بتواند و باشد موقتی ای اندازه تا باید شهر فرم

 مهمتر.داد بروز فرصت ایشان اجتماعی احساس مردم،به های شادی و امیدها به باید.باشد آن معرف بتواند است ممکن شهر فرم که

 پیوند آن با را خود امیال و امیدها توانند می آن ساکنین آورد، بدست متشخص سیمایی و یابد نظام نمایانی به محیطی اگر همه از

 کوین) دارد نیکو شناختی مظاهر و است مالحظه قابل که جایی واقعی معنی به زندگی محیط که است صورت این در.دهند

 (.619،6799لینچ،

 هر که است معتقد نیز دلفوس اولیویه ، کند می متمایز فضاها سایر از را آن که است بفردی منحصر ویژگیهای دارای فضا هر

 ، دلفوس) کند می متمایز را خود گوناگون جریانهای با و انسانی جمعیت تراکم با و ها فعالیت روند با ظاهری سیمای با فضایی

6791 ، 76 ) 

 شهری منظر در. است مؤثر وی اعمال نتایج و شخص واکنش و روی کنش بر که است شهر فرم یا محیط از بخش آن شهری منظر

 قابل یا عینی جنبه شهری منظر ترتیب بدین. میشود تبدیل محسوس مستقیماً کیفیتی بالقوه به محیط اطالعات از بخشی که است

 است محیط ادراک

 معناست و عملکرد فرم، دارای خود نوبه به که  (197 پاکزاد،جهانشاه،)
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 درک زیبا شناسی :

 ما های همه حس شهری های محیط تجربه، این وجود با است، زیبایی به وابسته و بصری اساساً شهری محیط از زیباشناسی درک

 طراحان از "7 "میس چنانکه ون. باشند بینایی از متر مه میتوانند بساوایی و بویایی شنوایی، شرایط بعضی در و میگیرد دربر را

 بوسیلۀ که بوهایی. کنیم کنیم تصور می طراحی که را فضاهایی انعکاس کنیم سعی که دهید اجازه ما به که یکند، م درخواست

 درک را آنها چطور کنیم، درک فضاها که آن که های تجرب لمس و یافتد م اتفاق آنجا که هایی فعالیت یا شود می ساطع مصالح

 کنیم، درک را آنها چطور کنیم، درک ما که ذهن در فضا چطور و کنیم قضاوت و تفسیر را شده عآوری جم اطالعات چطور کنیم،

 از بیشتر، اطالعاتی چنین. رسد می نظر به ما جذاب ذهن در فضا چطور و کنیم قضاوت و تفسیر را شده عآوری جم اطالعات چطور

 از زیبایی عقاید که طور همان. هاند گرفت تأثیر دهد، معنی می چه ما برای و داریم ویژه محیط یک مورد در احساسی چه ما اینکه

. بگیرد قرار کننده مشاهده ذهن در سادگی از بیشتر بخشی حداقل در باید زیبایی پس شود، می ساخته فرهنگی و اجتماعی لحاظ

 و مالک (Miess, 1990:79 ) تراز    گسترده ویژه های محیط برای کلی عموم ذوق و سلیقه که است مهم موضوع این تشخیص

 است   زیبایی معیار

 به "ا آمریک شهرهای بزرگ زندگی و مرگ" عنوان تحت خود کالسیک کتاب انتشار با میالدی 6716 سال در "جیکوبز جین"

 در ها ن خیابا ویژه ه ب و محیط شهری کالبدی خصوصیات ر تأثی مورد در نظر اظهار و تحلیل به شناس ه جامع یک عنوان

 .پردازد شهری می نیت ام و سرزندگی و اجتماعی ات مراود از ممانعت یا و تسهیل

عبارتند از : "خوب"معیارهای یک طراحی شهری از نظر جیکوبز مهم ترین   

    1) ملحوظ داشتن فعالیت های مناسب پیش از توجه به نظم بصری محیط   

( استفاده از کاربری مختلط چه به لحاظ نوع استفاده و چه از نظر حضور ابنیۀ با سن های مختلف 2   

 در یک ناحیه؛

 ؛"خیابان"( توجه به عنصر  7

ن )قابل دسترس بودن ( بافت که به مفهوم پیشنهاد استفاده از بلو ک های کوچک تر( نفوذپذیر بود 1  

 شهری است؛

 ( اختالط اجتماعی؛ و انعطاف پذیر بودن فضاها ) باطنی، محمدرضا و دیگران.(5

بافت به  زیبایی شناسی شهری از حوزه تاکیدات عینی و احساسی و تخصص گرایانه مربوط به کیفیات بصری یعنی فرم، رنگ و

حوزۀ مطالعات ادراکی/ذهنی از محیط شهری انتقال یافت. به همین دلیل، نظریه های زیبایی شناسی بیش از آنکه در حوزه 

شهرسازی مطرح شود در حوزه مطالعات روانشناختی محیط بسط می یابد از آن جمله می توان به نظریه بقای اپلتون در ترجیحات 

 بین شرایط مناسب برای بقا و زیبایی جستجو می کند   زیبایی اشاره کرد که ارتباطی

.(Appelton,   (6791  
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نقش رنگ از نظر کالبدی   

رنگها از عناصر تاثیرگذار بر کیفیت بصری، زیباسدازی و خواندایی فضدای شدهر هسدتند کده کداربرد صدحیح آن در شدهر 

پرهیاهوی میشوند و احساس مطلوبی را از شهر در آنها ایجاد می سدبب تلطیدف شددن روحیده ی شهروندان در شهرهای شلوغ و 

 کنند. رنگ در معماری نه تنها یک ویژگی اساسی اسدت

بلکه تشکیل دهنده بخشی از میراثی است که مافوق ارزشهای زیبایی شناسی ناب است و یدک ارزش فرهنگدی بده لحداظ انسدان 

استفاده رنگ در نماهای شهری، تصمیم گیری صحیح در مورد آن در طراحی شناسدی تلقدی مدی شدود اهمیت و ضرورت 

شهری، اجرا و حفظ هویت رنگی شهر احتیا بده روند صحیح مدیریتی دارد که امروزه نیاز اساسی همه شهرهای ما است. رنگ یک 

 .اشد . ) گیمبل. تئو (عنصر مهم بصری است که می تواند نمودی فعال و تاثیرگذار در منظر عمومی یک شهر داشته ب

رنگها زبان احساسات ما هستند و میتوانند زندگی شهری را سرزنده کنند. رنگ به عنوان یکی از مهمترین عناصر بصری می تواند 

نمودی فعال و تاثیرگذار در منظر عمومی یک شهر داشته باشد. رنگ در معماری نه تنها یک ویژگی اساسی بلکه تشکیلدهنده 

 ثی که مافوق ارزش های زیباییشناسی ناب است، می باشد ویک ارزش فرهنگی به لحاظ انسانشناسی تلقی می شود.بخشی ازمیرا

  مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران (

شهر متشکل از شبکه ای از فضاهای متوالی با کیفیات بصری متفاوت است. این توالی فضایی در صورتی بوجود می آید که انسان 

یک مسیر، فضاهای قابل تمایز از یکدیگر را ادراک کند و آنها را به عنوان فضاهای مرتبط به هم تلقی نماید. فضاهایی که در طول 

در چنین ترکیب بی پایانی شرکت داشته اند به طور هم زمان قابل دیده شدن نیستند و در یک توالی بصری ادراک می شوند. 

ات حسی مختلفی را در اثر دریافت پیام های متنوع کسب می نمایند )حسینی و رزاقی اصل، شهروندان با عبور از این فضاها، ادراک

679  ) 

شهر محیطی است که انسان ها در آن زندگی کرده، کار و رفت و آمد می کنند، در تعامالت اجتماعی با یکدیگر دیدار و مراوده 

( 6795ده و آمال و آرزوهایشان را می پرورانند حبیب. ) فرح کرده بر دانش خود می افزایند، خود را سر گرم ساخته تفکر کر  

 درک محیط

بررسی نظری ههای مختلف ادراکی بیانگر برخی مفاهیم کلی است. ادراک، چندبنیانی است و نقش حرکت در ادراک محیط مهم 

ل شوند. نحوۀ نگرش ما به محیط است. مردم می آموزند با تجربه بین جزئیات ریز و عناصر کل یتر پدید ههای محیط تمایز قائ

شود،  یویژگی انگیز شهای خارجی تعیین م مبتنی بر مقاصد و تجربیات قبلی است و در نهایت این فرض که ادراک به طور کامل با

 قابل شک است. عالوه بر نظریاتی که در باب ادراک ارائه شد، ابعاد گوناگونی نیز برای ادراک تاکنون شناخته شده است؛ برای مثال، 

به طور   Carmona et al 2003(، چهار بعد گوناگون ادراک را شناسایی کرده و معتقد است این چهار بعد به     6799) ایتلسون  

   کنند . هم زمان عمل می

بسیاری از متخصصین، ماهیت منظر را عینی و در ارتباط با فرآیند ادراک محیط عنوان نمودهاند. براساس نظرآنان، منظر شهری 

آن بخش از محیط یا فرم شهر است که بر روی کنش و واکنش شخص و نتایج اعمال وی مؤثر است. در منظر شهری است که 

کیفیتی مستقیماً محسوس تبدیل میشود. بدین ترتیب منظر شهری جنبه عینی یا قابل ادراک  بخشی از اطالعات محیط بالقوه به

 (1976محیط است. که به نوبه خود دارای فرم، عملکرد و معناست)پاکزاد،جهانشاه، 
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هر چند محور دید به عنوان خصوصیتی منفک از سیستم بینایی و مخروط دید انسان، به قدمت تاریخ 

واند سابقه وجودی داشته باشد؛ اما مورد توجه واقع شدن و تالش جهت طراحی هدفمند آن را میتوان به دورهی پیدایش بشر میت

رنسانس اروپا در قرن پانزدهم میالدی نسبت داد. جایی که انسان عهد رنسانس فضا را در نگرش جدید خود درک میکند و با تاکید 

روش جدید بازنمایی یعنی پرسپکتیو یک نقطهای تاکید میورزد. در واقع در  بر فرد و تجربه فردی، بر تصاویر ذهنی حاصل از

دورهی رنسانس است که ارائه تصاویری دقیق از بناهای تک و خودبسنده و جدا از محیط ارزش تلقی شده و محور دید وسیله و 

اها و همچنین مکانیابی بناها و تدقیق رابطه ابزار ارائه این تصاویر معرفی میشود. در این دوران طراحی داخلی تک بناها چون کلیس

بین آنها در شهر بر اساسی فرمی صورت میگیرد که نتیجه طبیعی پرسپکتیوهای یک نقطهای منطقی و علمی در ذهن طراح است. 

و چه از طراحی خیابانهای مستقیم در دورهی رنسانس که به عناصر پایانهای شاخص انسان ساخت )چه از نوع بنا همچون کلیساها 

 692 - 696:  6791نوع مجسمهای همچون فوارهها و ستونهای یادبود( به عنوان کانون و مرکز ختم میشدند، موریس 

در دوران قرون وسطی ، با آنکه نمای اصلی یا فاساد به طرزی جاذب توجه طراحی می شدند نقش آن دکور پشت صحنه زندگی 

  Hierl , 1990 : 352 اساس سرعت پیاده تنظیم می شد.بر  "شهری بود و بافت ساختمان و نما عمدتا

 رابطه ی انسان با محیط

رابطه ی انسان و محیط در سالهای گذشته بر روند اموزش طراحی حرفه ای معماری خود آگاه موثر بوده است . تاثیر روانشناسی ، 

در متحول ساختن نظریه ی گشتالت در پایه و اصول بوم شناختی با همه جانبه نگری بیشتر در تعریف از انسان و نیازهای انسانی 

طراحی کامال مشهود است . معماری در هر زمان و مکان خاص نیازمند تدوین این دانش پایه است . در این خصوص نقش معماران 

توجه داشت که در استفاده ی بهینه از قابلیت های این علوم و کاربردی کردن انها در آموزش طراحی حرفه ای معماری است . باید 

تدوین چارچوب های نظری و کاربردهای این علوم باید به جای پرداختن به مطالعه ی طوالنی در حوزه های خارج از رشته ی 

معماری ، از جایگاه معماری و با تحقیق هدفمند به تکمیل دانش مورد نیاز اموزش طراحی و کنترل فرایند طراحی معماری 

تفاده از واژه متداول روانشناسی محیط به جای مطالعه ی رابطه ی انسان و محیط کافی به نظر نمی پرداخت . در این خصوص اس

رسد . بسیاری از علوم بین رشته ای دیگر از قبیل روان شناسی اجتماعی ، جمعه شناسی شهری ، مردم شناسی و حوزه های دیگر 

اقع شوند . اگر معماری پایدار بر اساس دیدگاه های بوم شناسی کامل علوم انسانی می توانند در تدوین دانش پایه ی طراحی مؤثر و

تعریف شود ، ترویج نگرش چند سویه به عوامل مؤثر بر تدوین سازوکارهای رابطه ی انسان و محیط بیش از پیش میسر خواهد شد 

تر خواهند بود . به این ترتیب در و در نتیجه طراحان در پر کردن فاصله ی میان اهداف کلی و تصمیم گیری برای طراحی موفق 

آینده نگرش همه جانبه و متوازن به عوامل مؤثر بر طراحی محیط ، برنامه ریزی معماری را به گونه ای دگرگون خواهد ساخت که 

 تعریف معماری پایدار به تعریف خود معماری تبدیل شود . در آن صورت زمانی حاصل کار طراحان ، معماری نامیده می شود که

 اصول پایداری در ان نهفته باشد . )کتاب آفرینش نظریه ی معماری نقش علوم رفتاری در طراحی محیط (
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 نتیجه گیری 

استفاده مناسب و به جا از فرم، رنگ و سازگاری با شرایط معماری برای طراحی و سازماندهی هویتشهری ضروری است. گذشته از 

و ایجاد فضا برای زندگی روزمره توجه کرد. می توان با طراحی مناسب در محیط تن شها را این باید به واقعی تهای زندگی روزمره 

 به حداقل رساند و این نیازمند تالش جامعه شناس، طراح، معمار، متخصصین ارتباطات و فعالیت مستمر همه ای نها باهم است .

ا با ارائه تعریفی مناسب از گرافیک محیطی ، معرفی در پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است سعی شده ت

زیر شاخه های آن و ارائه مثال هایی برای هر کدام از این زیرشاخه ها به تحلیل عملکرد رنگ و فرم در آنها پرداخته شود. است. 

نقش فرم و ارتباط فرم  ذکر این نکته نیز ضروری است که با توجه به اینکه عناصر گرافیک محیطی در فضا مطرح می شوند مسلما

 .و فضا در آنها مهم تر است و رنگ به صورت مکمل فرم در این رسانه مطرح می شود.

 بطور کلی در نما در انتخاب مصالح به کار رفته، اعم از نورگیر ها و ابعاد پنجره ها و ... باید در نظر گرفته شود تمام اجزای کاربردی

حیط و دید بصری اطرافیان تاثیر می گزارد.نما فقط یک محافظ نیست ، بیانگر هویت ، در طراحی نما ، حتی خیلی جزءی بر م

بافت شهری و فرهنگ ان منطقه را شامل می شود و حتی بیانگر طبقه ی اجتماعی و مالک ان ساختمان را در بر می گیرد.به طور 

مهندسی "مردم دارای ارزش است . باید معیارهایی مانند کلی می توان نتیجه گرفت که نما باید از نظر ، طرح شهری بالقوه از نظر 

منظر بزرگراه ، و سایر معیارهای طراحی که بافت جدید نمودی  از ان است نشان می دهد . باید نماد به روز بودن "و  "ساز بودن 

جاد می کند . ایده های مدرن بودن را ای"و  "کیفیت باالی زندگی "وسطح معنایی ، القای جدید به محیط ساخته شده است : 

 . خوب در طراحی بیننده را وادار به تفکر می کند
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