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چکیده
به جهت ورود و نفوذ عناصری از معماری دیگر مکانها ،همواره در تعیین سبک معماری نماهای آپارتمانهای
مسکونی ،سردرگمی وجود داشته است .تشخیص و تمایز سبکها و تعیین عناصر شاخصه آنها میتواند در تحلیلهای
آتی مبنی بر هدایتگری سالیق بصری جامعه و ایجاد هماهنگی منظر بصری در شهرها ،کارایی داشته باشد .هدف این
پژوهش شناسایی عناصر فیزیکی سبکهای نماهای مسکونی رایج در شهر تهران است تا بدین لحاظ بتوان مبنایی
برای دستهبندی نماها فراهم نمود .با این هدف نماهای آپارتمانهای مسکونی میان مرتبه معاصر واقع در هفت منطقه
شهرداری شهر تهران که نماینده سبکهای پستمدرن ،مدرن متأخر و نئوکالسیک میباشند توسط دوربین ثبت
گردیدند .سپس عناصر فیزیکی هر سبک با توجه به تصاویر در جدولهایی تنظیم و فراوانی هر عامل فیزیکی با روش
استدالل و تحلیل منطقی تعیین گردید .این پژوهش از حیث روش تحقیق از نوع پژوهش موردی با راهبرد توصیفی-
تحلیلی است و ماهیت بنیادی-کاربردی دارد .در مجموع  2303نما مورد تحلیل قرار گرفتند که از این تعداد 1131
نمونه مدرن متأخر 1086 ،نمونه نئوکالسیک 85 ،نمونه پستمدرن و  1نمونه ترکیب سه سبک میباشند .همچنین،
 40عنصر فیزیکی در سبک پستمدرن 39 ،عنصر فیزیکی در سبک مدرن متأخر و  44عنصر فیزیکی در سبک
نئوکالسیک شناسایی شدند .از مجموع نماهای مورد تحلیل ،سبک پستمدرن تنها  %3.7کل نماها را در بر میگیرد.
کلیدواژهها :نما ،سبک معماری پستمدرن ،سبک معماری مدرن متأخر ،سبک معماری نئوکالسیک ،عناصر فیزیکی

* این مقاله برگرفته از رساله دکتری محبوبه سادات مرتضوی با عنوان «پیچیدگی و مراتب آن در ترجیحات نماهای آپارتمانهای
مسکونی معاصر شهر تهران» است که با راهنمایی دکتر فاطمه مهدیزاده سراج و دکتر محسن فیضی در دانشکده معماری و
شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران در حال انجام است.
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نماهای آپارتمانهای مسکونی شهر تهران از چند سبک غالب تشکیل شدهاند .این سبکها در مدت زمان
طوالنی و به تدریج ،برای سبکی معین هویتسازی نمودهاند .هر سبک در برگیرنده مجموعه عناصر فیزیکی
فیزیکی سبکها هستند که بین سبکها تمایز ایجاد میکنند .با این وجود ،تاکنون پژوهشی
میباشد .این عناصر
ِ
ً
که مشخص کند هر سبک از نما دقیقا چه ویژگی دارد و دارای چه مشخصات فیزیکی است انجام نشده است.
هدف این پژوهش شناسایی عناصر فیزیکی سبکهای رایج نماهای آپارتمانهای مسکونی در شهر تهران است.
لذا در ابتدای امر تعاریف نظری سبک در حوزه هنر و معماری از فرهنگنامههای تخصصی و عبارات اشاره کننده
به اجزاء ،زمان و مکان در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1تعاریف نظری سبک و واژگان و عبارات اشارهگر به اجزاء ،مکان و زمان در حوزه هنر و معماری
واژﮔﺎن ﯾﺎ ﻋﺒﺎرات
اﺷﺎرهﮔﺮ ﺑﻪ اﺟﺰاء

واژﮔﺎن ﯾﺎ ﻋﺒﺎرات
اﺷﺎرهﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن

ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﺻﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت،
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده

ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره زﻣﺎﻧﯽ،
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ،
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺒﺪأ ﯾﺎ ﺳﻨﺖ
دﯾﻨﯽ و ﯾﺎ ﻣﻌﻤﺎری ادوار
ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﺎﻣﻪ

ﺗﻌﺮﯾ ﻒاراﺋﻪ ﺷﺪه

Dictionary of
& Architecture
Construction,
)Cyril M. Harris (1975

ﯾﮏ ﻧﻮ ع دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎی دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک زﯾﺎد ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ،
ﺷﺒﺎﻫﺖ در ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻠﯽ ،در ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت،
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎ ًده و در ﺷﮑﻞ ،ﻣﻘﯿﺎس و ﺳﺎزه را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﺒﮏﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﺒﺪأ ﯾﺎ ﺳﻨﺖ دﯾﻨﯽ و ﯾﺎ ﻣﻌﻤﺎری ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

A Visual Dictionary of
Architecture,
Francis D.K. Ching
)(1995

ﯾﮏ ﺳﯿﺎق ﺧﺎص و ﯾﺎ ﺷﺎﺧﺺ اﻇﻬﺎر ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ،ﻣﺮدم
و ﯾﺎ دوره اﺳﺖ.

ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻣﺮدم و ﯾﺎ دوره

Dictionary of
Architecture and
Building Construction,
Nikolas Davies and
)Erkki Jokiniemi (2008

دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس اﻗﻨﺎع زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،دوره،
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،ﻣﻠﯿﺖ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻏﯿﺮه.

دوره ،ﻣﻠﯿﺖ

Dictionary of Building
Preservation, William
)Ward Bucher, (1996

 -۱ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻠﯽ ﻃﺮ ح ﯾﮏ ﺑﻨﺎ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﻣﻨﻈﺮ ،ﺷﺊ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ،ﻓﺮم ،ﻓﻀﺎ ،ﻣﻘﯿﺎس ،ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎ ت
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﯿﺎن ﻓﺮدی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ  -ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎ ت
 دﺳﺘﻪای ازاﻟﮕﻮی ﮔﺴﺘﺮده ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲دﺳﺘﻪای از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﻓﺮم ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ
و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎ تﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺗﻮﺳﻂ دوره
ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.

ﻣﺼﺎﻟﺢ

 ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ اﻟﮕﻮیﮔﺴﺘﺮده ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
 ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻮﺳﻂ دورهﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ

محبوبه سادات مرتضوی
شاخصه سبکهای متداول

نماهای آپارتمانهای مسکونی در تهران معاصر

همانطور که در جدول  1مشهود است ،اجزا ،زمانها و مکانها هستند که سبکها را تعیین میکنند .لذا
بررسی اجزای فیزیکی نماها راهبردی در جهت شناسایی سبکها میباشد که متعلق به یک مکان و زمان
خاصی هستند .هر سبک از نمای رایج در شهر تهران از مجموعهای از عناصر فیزیکی خاصی شکل گرفته
است .این عناصر فیزیکی اجزاء نما میباشند و شاخصهای برای تمایز سبکها از هم هستند .لذا با شناسایی
عناصر فیزیکی سبکهای رایج نما در شهر تهران امکان دستهبندی سبکها فراهم خواهد شد.

مبانی نظری
عملیاتی کردن تعریف سبکها
ندیمی و همکاران ( )1398سه نوع برخورد در عملیاتی کردن سبکها ذکر کردهاند .در رویکرد ایدئالیستها
سبک در ارتباط با فرهنگ و اجتماع و دوره بررسی میشود .یا به عبارت دیگر برای رسیدن به سبک از کل و
بستر اثر شروع میکنند .رویکرد دوم ،رویکرد تجربه گرایانه است .در این رویکرد تالش میشود که از طریق
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مطالعه دقیق جزئیات آثار هنری ،سبکها شناسایی شوند و با بررسی تک تک آثار هنری ،روابط و صفات
مشترک آنها کشف گردد .در رویکرد تطبیقی ،اجزای معماری با نگاه ریختشناسانه در دورههای مختلف
ً
مقایسه میشوند .در این ریختشناسی آثار ،الزاما نباید در پی یافتن همه صفات شناخته شده یک سبک بود.
این دو رویکرد اخیر از نوع جزء به کل هستند .پژوهش حاضر در دو رویکرد تجربهگرایانه و تطبیقی قرار دارد .با
مطالعه تک تک نماهای  7منطقه شهرداری تهران سعی شده است ویژگیهای مشترک آنها شناسایی شوند.
این امر در رویکرد تجربهگرایان قرار میگیرد .در جهت شناسایی سبکها ،عناصر فیزیکی معماری هر دوره
با عناصر فیزیکی دورههای مختلف مورد مقایسه قرار میگیرند .همانطور که در رویکرد تطبیقی عنوان شد،
لزومی ندارد که تمامی اجزای فیزیکی در سبکهای مورد مقایسه وجود داشته باشند.
رویکرد جزء به کل عملیاتی کردن تعریف سبک در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .2رویکرد جزء به کل عملیاتی کردن تعریف سبک
ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان/ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
)Shaw & Garlan (1996

)Fielding (2000

)Perry & Wolf (1992

)Shalunts et al. (2011

)Onians (1988

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺒﮏ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺟﺰء ﺑﻪ ﮐﻞ
ﯾﮏ ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎﺗﯽ از اﺟﺰاء ،ﻧﻮ ع ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻋﺒﺎرات اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﺟﺰء ﺑﻪ ﮐﻞ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎﺗﯽ از اﺟﺰاء

ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ و
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎری و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺠﺎز ﻣﺎﺑﯿﻦ آن ﻋﻨﺎﺻﺮ را در ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻤﺎری
ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﺳﺒﮏ اﺳﺖ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎری

ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری اﻧﺘﺰاع ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻓﺮﻣﯽ ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎی ﺧﺎص
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎری
اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﻧﻬﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ دارد.

ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ،ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ ،ﺑﺮجﻫﺎ ،ﺳﺘﻮنﻫﺎ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ -ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮﻣﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ و
ﺳﺎﺧﺖ اﺟﺰای ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ از دورهﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺼﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ،ﺳﺘﻮنﻫﺎ و ﯾﺎ ﻧﻈﻢﻫﺎ و آراﯾﺶﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺳﺮﻧﺨﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻌﻤﺎری در ﺳﺒﮑﯽ ﺧﺎص ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ،
ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ ،ﺑﺮجﻫﺎ ،ﺳﺘﻮنﻫﺎ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺼﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎ و ﻏﯿﺮه

در این پژوهش با شناسایی اجزاء ایجادکننده هر سبک با رویکرد جزء به کل ،هویت و منشاء شکلگیری هر
سبک از طراحی نماهای آپارتمانهای مسکونی در شهر تهران مشخص می شود .با شناسایی عناصر فیزیکی
ایجادکننده سبکهای طراحی نماهای آپارتمانهای مسکونی پستمدرن و امکان بهرهگیری از آنها در طراحی
نما گامی در جهت هدایت زیباییشناسی جامعه به سمت نماهای با هویت و هماهنگی بیشتر مناظر بافت
مسکونی فراهم خواهد شد.

محبوبه سادات مرتضوی

شاخصه سبکهای متداول

چهار پژوهش انجام شده در حوزه معماری معاصر ایران بعد از جمهوری اسالمی که منجر به دستهبندیهایی
شده است شامل پژوهشهای حبیبی ( ،)1385حسینی ( ،)1390بانی مسعود ( )1391و قبادیان ()1392
میباشند .حبیبی ( )1385به سه جریان فکری در معماری و شهرسازی طی سالهای  1380-1360اشاره
نموده است -1 :فرهنگگرایی -2 ،نوآوری -3 ،فرانوآوری ( .)64-54حسینی ( )1390معماری معاصر تهران
بین سالهای  1385 -1360را به شش گرایش که هر کدام دارای زیر مجموعههایی هستند تقسیم کرده
است -1 :اقتباس از اشکال معماری تاریخی -2 ،گرایش مدرن -3 ،گرایش پستمدرن -4 ،گرایش فناورانه،

نماهای آپارتمانهای مسکونی در تهران معاصر

دستهبندی سبکها
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 -5گرایش ساختارزدا و  -6گرایش عوام پسند (حسینی .)25-20 ،1390،بانی مسعود ( )1391گرایشهای
معماری بعد از انقالب اسالمی را در هشت گروه به صورت شماتیک دستهبندی کرده است -1 :احیای عین
به عین معماری سنتی ایران -2 ،بوم گرایی -3 ،گرایش تفننی به سبکهای معماری غربی -4 ،تداوم مباحث
معماری مدرن متعالی -5 ،تلفیق مفاهیم و عناصر معماری ایرانی با تکنولوژی و معماری مدرن -6 ،گرایش به
تکنولوژی برتر -7 ،گرایش به نئومدرن -8 ،معماری کامپیوتری (بانی مسعود .)362 ،1390،
قبادیان ( )1392معماری معاصر ایران را در سه بخش تدوین کرده است :عصر قاجاریه ،عصر پهلوی و
عصر جمهوری اسالمی .معماری عصر جمهوری اسالمی شامل معماری سنتی ،سنتگرایی ،مدرن متأخر،
پستمدرن ،ارگانیک  ،های تک و اکوتک ،سبز ،دیکانستراکشن و فولدینگ میباشد .با توجه به اینکه قبادیان
ل سبکها ،عناصر ایجادکننده هر سبک از معماری را قید نموده است ،لذا در پژوهش حاضر از این
در تحلی 
دستهبندی برای تعیین عناوین سبکهای نماهای آپارتمانهای مسکونی رایج میان مرتبه در شهر تهران
استفاده شده است .نظر به اینکه سایر دستهبندیهای سبکها و یا گرایشهای معماری ذکر شده توسط
پژوهشگران و صاحبنظران مجموع تمامی انواع بناها با عملکردهای مختلف و یا جنبههای خاصی از بنا را
در بر میگیرند و اینکه در بسیاری از موارد به طور خاص به بحث نما نپرداختهاند ،بنابراین در بعضی از موارد
این دستهبندیها نمیتوانند مصداقی برای نماهای آپارتمانهای مسکونی باشند .در دستهبندی قبادیان
( )1392ویژگیهای نمای هر سبک نیز ذکر شده است .سه سبک نمای رایج در شهر تهران با سه سبک ارائه
شده در این دستهبندی تحت عناوین معماری پستمدرن ،نئوکالسیک و مدرن متأخر تطابق دارند.
سبک یک پدیده غربی است و آنچه در ایران مطرح بوده ،مکتب و یا شیوه معماری است .هر شیوه با توجه به
مقتضیات زمانی و مکانی مردمان این سرزمین ،در تداوم و تکامل شیوههای پیشین در یک سیر طوالنی تاریخی
ادامه داشته است .ولی با عنایت به جهانی شدن سبکهای معماری در دو سده اخیر و تأثیر فراگیر آنها بر معماری
کشورهای مختلف و منجمله ایران ،الجرم باید در واکاوی و تقسیمبندی معماری امروز این سرزمین ،به سبکهای
جهانی توجه داشت (قبادیان .)16 ،1392 ،ویژگیهای سه سبک از معماریهای عنوان شده در پژوهش قبادیان
که به سبکهای نمای آپارتمانهای مسکونی رایج در ایران نزدیک هستند در شکل  1ارائه شده است.

نماهای آپارتمانهای مسکونی در تهران معاصر
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شکل  .1ویژگیهای مشترک سه سبک معماری با ویژگیهای سبکهای نماهای آپارتمانهای مسکونی رایج در تهران
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لذا در نماهای به سبک پستمدرن نمادها و مفاهیم گذشته به روز شدهاند .در این نماها تقارن محوری،
نظم هندسی و عناصری همچون کاشی لعابدار ،تزئینات انتزاعی ،آجر ،سنگ ،مصالح و فناوری مدرن و غیره
مشهود است .در نماهای به سبک مدرن متأخر سطوح صاف ،خطوط مستقیم ،مصالح مدرن مانند فلز و
شیشه ،بام مسطح ،مصالح و فناوریهای مدرن و عدم وجود تزئینات سنتی مشهود است .وجود عناصر فیزیکی
سنتوری ،ستونهای دوریک ،آیونیک و کورنتین ،قوسهای نیم دایره و کمانی ،سنگ تاج ،سنگ تراورتن و
غیره از مشخصههای نماهای به سبک نئوکالسیک میباشند.
در سطح شهر تهران نماهایی به سبکهای مدرن متأخر ،نئوکالسیک و پستمدرن وجود دارند .اگر چه
ویژگیهای کلی این نماها با ویژگیهای ارائه شده در نمودار  1تطابق دارند ،اما جزئیات این ویژگیها مشخص
نمیباشند .با تحلیل هر دسته از نماها ،جزئیات ایجادکننده هر سبک از معماری نما قابل شناسایی خواهند
بود .نمونههایی از نماهای به سه سبک مدرن متأخر ،پستمدرن و نئوکالسیک در جدول  3ارائه شده است.

54
سال چهاردهم

جدول  .3نمونه نماهای به سبک مدرن متأخر ،نئوکالسیک و پستمدرن
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﻫﺎي ﺳﺒﻚ ﻣﺪرن ﻣﺘﺄﺧﺮ

•

شماره ۳۲
•

پاییز ۱۴۰۰
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﻫﺎي ﺳﺒﻚ ﻧﺌﻮﻛﻼﺳﻴﻚ
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پیشینه پژوهش
در حوزه نما ،اکثر پژوهشهایی که در ایران انجام شدهاند به مباحث مرتبط با زیبایی و ترجیحات نما پرداختهاند
(جم و همکاران1398 ،؛ محمدی1397 ،؛ خاکزند و همکاران1393 ،؛ خلوصی و همکاران .)1392 ،در
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پژوهش کسروی ( )1396از پارامترهای کمی اشکال و تناسبات ،رنگ ،مصالح ،تزئینات ،سن و سبک نماهای
ساختمانی به منظور فهم و تفسیر پدیدههای کیفی در چندین نمونه از بناهای منتخب توسط مردم در منطقه
 17شهرداری استفاده شده است .یافتهها نشان میدهند که سبک غالب در منطقه  17تهران ،سبک مدرن
ایرانی است اما نوعی دگردیسی به سمت نماهای کالسیک وجود دارد .نو بودن ،استفاده از دو تا سه نوع
مصالح ،رنگ قرمز و طیف کرم ترجیح داده میشوند .کریمیآذری و همکاران ( )1395در پژوهش خود به
شناسایی مؤلفههای عینی و ذهنی مؤثر در طراحی نما در جهت ارتقاء ّ
هویت منظر شهری و افزایش حس
تعلق شهروندان پرداختهاند .یافتههای آنها نشان میدهد که شاخصهایی چون تناسبات ،هماهنگی ،رنگ،
مقیاس ،خطوط آسمان و ترکیببندی در بعد عینی و معنیداری ،آموزندگی و خاطرهانگیزی در بعد ذهنی در
طراحی نما تأثیرگذار هستند .همانطور که مشهود است در پژوهشهای انجام شده در ایران ،کمتر به بحث
سبکشناسی نما با تمرکز بر عناصر فیزیکی ایجادکننده هر سبک توجه شده است .لذا پژوهش حاضر با
برداشت گامی در این مسیر تالشی در جهت پر کردن این خالء دارد.
با وجود پژوهشهای اندک مرتبط با عناصر فیزیکی و سبکهای نما در ایران ،در خارج از ایران پژوهشهایی در
این حوزه انجام شده است .لی 1و همکارانش ( )2015در پژوهش خود از تصاویر نماهایی در سطح خیابان در
جهت یافتن الگویی بصری در عناصر معماری که شاخصه یک دوره زمانی خاصی هستند استفاده کردهاند .آنها
در پژوهش خود دو هدف را دنبال کردند -1 :تعیین زمان ساخت بناها  -2اکتشاف اینکه چگونه عناصر معماری
که عملکرد مشابهی دارند (همانند درها ،پنجرهها ،بالکنها و غیره) به دلیل تحول سبکها ،تغییر کردهاند.
شالونتس 2و همکاران ( )2011در پژوهش خود به دستهبندی سبک معماری پنجرههای نما پرداختهاند .در این
پژوهش پنجرههای متعلق به دورههای معماری رومانسک ،گوتیک ،رنسانس/باروک اروپا دستهبندی شدهاند.
در سالهای اخیر شبکههای عصبی پیچشی ( )CNN3به ابزاری برای طبقهبندی تصاویر هنری عمل میکنند.
ملتسر )2017( 4برای حل مسئله طبقهبندی و مشکالت بازیابی در مجموعه دادههای تصاویر ساختمانها با
سبکهای مختلف معماری از شبکههای عصبی پیچشی استفاده نموده است .در پژوهشهای یوشیمورا 5و
اوبسو )2017( 6و الماس )2017( 7با بهرهگیری از مدل شبکههای عصبی پیچشی عمیق
همکاران (ِ ،)2019
9
( )DCNN8معماریهایی که شبیه هم هستند را در یک دسته قرار دادهاند .گویل و همکاران ()2012
آزمونهایی با هدف ارزیابی چگونگی دستهبندی بناها در گروههای سبکهای معماری با توجه به اطالعات
مشخصه به دست آمده از ترکیببندیهای دارای سطح پایین مشخصه اجرا نمودند .پژوهش حاضر با توجه به
اینکه در بستر ایران ،با سبکهای بسیار متفاوتی با نمونههای تحلیل شده در سایر پژوهشها ،انجام شده است
تفاوت آشکاری با سایر پژوهشهای این حوزه دارد .اما از لحاظ اینکه گامی در جهت دستهبندی سبکهای
معماری میباشد ،در راستای پژوهشهای حوزه طبقهبندی سبکهای معماری قرار دارد.
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در این پژوهش نماهای آپارتمانهای مسکونی معاصر شهر تهران که کمتر از  30سال از عمر آنها گذشته باشد
(ساختمانهای دهه  1370تا دوره معاصر) مورد نظر بوده است .این دسته از نماها با توجه به رایج بودن آنها،
نقش عمدهای در شکلگیری زیبایی منظر شهری تهران و هویت شهر دارند .نمونهگیری به روش طبقهای
انجام شده است .در نمونهگیری طبقهای ،واحدهای جامعه موردمطالعه در طبقههایی که از نظر صفت متغیر
همگنتر هستند ،گروهبندی میشوند ،تا تغییرات آنها در درون گروهها کمتر شود .پس از آن از هر طبقه تعدادی
نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب میشود (سرمد و همکاران .)184 ،۱۳۹۴ ،به این صورت که دستههایی
از نماهای به سبکهای پستمدرن ،مدرن متأخر و نئوکالسیک از هفت منطقه شهرداری (مناطق شهرداری

نماهای آپارتمانهای مسکونی در تهران معاصر

نمونههای مورد تحلیل
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 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2و  )8به صورت تصادفی برداشت شدند .تمرکز برداشت نمونهها بیشتر از ناحیههای مرکزی،
شرقی و غربی شهر تهران بوده است ،البته تا حدودی مناطق شمال مرکزی نیز برداشت شدند .مناطق جنوبی
به دلیل بافت فرسوده و توجه کمتر به بحث طراحی نما و مناطق شمالی به دلیل نماهای بسیار متفاوت با سایر
مناطق از منظر ارتفاع بنا و سبکهای طراحی در این پژوهش لحاظ نشدهاند .در مناطق مرکزی ،شرقی و غربی
تهران با توجه به سرعت زیاد نوسازیهای انجام شده در سه دهه اخیر ،نماهای به سبکهای مدرن متأخر،
نئوکالسیک و پستمدرن به نسبت بیشتری وجود دارند.

•

پاییز ۱۴۰۰

روششناسی پژوهش
این پژوهش با هدف پاسخ به پرسشهای زیر انجام شده است:
	-عناصر فیزیکی تشکیل دهنده سبکهای نمای پستمدرن ،مدرن متأخر و نئوکالسیک چه میباشند؟
	-عناصر فیزیکی مشترک در بین سبکهای نمای پستمدرن ،مدرن متأخر و نئوکالسیک چیستند؟
	-عناصر فیزیکی مختص هر سبک نما (پستمدرن ،مدرن متأخر و نئوکالسیک) چیستند؟
در راستای دستیابی به اهداف پژوهش ،در گام اول نماهای آپارتمانهای مسکونی معاصر واقع در شهر تهران
که نماینده سبکهای پستمدرن ،مدرن متأخر و نئوکالسیک میباشند توسط دوربین ثبت شدند .پس از
دستهبندی نماها در گروههای پستمدرن ،نئوکالسیک و مدرن متأخر ،به هر نما یک شماره اختصاص یافت
و عناصر فیزیکی آن با تحلیل منطقی در جدولی استخراج گردید .برای هر سبک از نما یک جدول اختصاص
یافت .عناوین عناصر فیزیکی در ستونها و شماره هر تصویر در یک ردیف قرارگرفت .عناصر فیزیکی با تحلیل
تصاویر نماها حاصل شد .جدول  4نمونهای از ساختار جدولها میباشد .در مواردی که عناصر فیزیکی
شناسایی شده به دو سبک تعلق داشت ،وجود تعداد عناصر فیزیکی بیشتر از یک سبک نما مبنای قرارگیری
نمای مورد نظر در آن سبک بود .در نهایت فراوانی هر عنصر فیزیکی مورد محاسبه عددی قرار گرفت .روش
تحقیق این پژوهش از نوع تحقیق موردی است .در واقع موردهایی از سبک پستمدرن ،نئوکالسیک و مدرن
متأخر از منظر عناصر فیزیکی مورد تحلیل قرار گرفتند .در پژوهش موردی ،مقدار قابل توجهی داده درباره
مورد یا موارد خاصی که به عنوان نماینده پدیده انتخاب شدهاند گردآوری میشود (گال و همکاران،۱۳۹۴ ،
 .)948هدف از پژوهش موردی حاضر ،توصیف نماهای به سبکهای پستمدرن ،مدرن متأخر و نئوکالسیک
با توجه به عناصر فیزیکی تشکیل دهنده است .در نهایت با بهرهگیری از استدالل استقرایی عناصر فیزیکی
تشکیل دهنده هر سبک شناسایی شدند .بدین صورت که وجود عناصر فیزیکی (اجزاء) مشترک در دستههای
نماهای مورد تحلیل رهنمودی در جهت تعیین هر سبک میباشد.

محبوبه سادات مرتضوی
شاخصه سبکهای متداول

نماهای آپارتمانهای مسکونی در تهران معاصر

جدول  .4نمونهای از ساختار جدولهای تحلیل عناصر فیزیکی سبکها
ﻧﻤﻮﻧﻪ

آﺟﺮﭼﯿﻨﯽ دور
ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ

ﮐﺎﺷﯽ
ﻓﯿﺮوزهای

۱

*

*

۲

*

*

۳

*

*

۴
۵

ﻃﺮح
ﻟﻮزی

ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت
ﻋﻤﻮدی ﻧﻤﺎ

اﺣﺠﺎم
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

ﻗﻮس

ﻃﺮح
داﯾﺮه

وﺟﻮد
ﺗﻘﺎرن

*
*
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شماره ۳۲
•

پاییز ۱۴۰۰
محبوبه سادات مرتضوی

شاخصه سبکهای متداول

نماهای آپارتمانهای مسکونی در تهران معاصر

در مجموع  2303نما مورد تحلیل قرار گرفتند که از این تعداد  1131مورد نمای مدرن متأخر ( 5نما در سبک
مدرن متأخر -نئوکالسیک) 1086 ،مورد نمای نئوکالسیک ( 8نما در سبک نئوکالسیک-مدرن متأخر)85 ،
مورد نمای پستمدرن و  1مورد ترکیب سه سبک هستند.10
با توجه به نمونههای مورد بررسی در مناطق مختلف ،تعداد نماهای به سبک مدرن متأخر و نئوکالسیک در
ً
نمونههای مورد بررسی تقریبا برابر هستند و نماهای به سبک پستمدرن بسیار اندک میباشند.
با توجه به نماهای تحلیل شده منطقه سه شهرداری دارای بیشترین تعداد نماهای به سبک پستمدرن است.
در ردههای بعدی به ترتیب مناطق شش ،هشت و هفت شهرداری قرار دارند .مناطق دو ،چهار و پنج شهرداری
ً
تنها دارای یک الی دو نمونه بوده و یا کال نمونههایی از نماهایی به سبک پستمدرن ندارند .در مناطق دو و
ً
هفت شهرداری نماهای به سبک نئوکالسیک و مدرن متأخر تقریبا به یک تعداد میباشند .در مناطق سه و پنج
شهرداری نماهای به سبک نئوکالسیک بیشتر از نماهای به سبک مدرن متأخر هستند .در مناطق چهار ،شش
و هشت شهرداری نماهای به سبک مدرن متأخر بیشتر از نماهای به سبک نئوکالسیک میباشند .در مناطق
هشت و پنج اختالف تعداد نماهای به سبک نئوکالسیک و مدرن متأخر بسیار زیاد است.
طبق تحلیلهای انجام شده  44عنصر فیزیکی در سبک نئوکالسیک 39 ،عنصر فیزیکی در سبک مدرن متأخر
و  40عنصر فیزیکی در سبک پستمدرن شناسایی شدند.
 44عنصر فیزیکی شناسایی شده در سبک نئوکالسیک عبارتند از :قوس ،11نماسازی ستون ،نرده صراحی،
نردههای صراحی جلوی پنجرهها ،سنگ تاج ،طر حهای نواری افقی ،12سنتوری ،احجام و اشکال مستطیلی،
ترکیب حجم مستطیل و دایره ،احجام مربع یا مستطیل شکل که به چهار یا پنج بخش تقسیم شدهاند ،احجام
پیش آمده افقی ،عناصر آیونیک ،گل نیلوفر ،احجام هرمی شکل ،نیم کره یا کره کامل ،فاصله بین سطوح
سنگها ،قاب دور پنجرهها ،پنجرههای واقع در عمق ،حجم مکعب مستطیل زیر پنجرهها ،حجم مکعب
مستطیل زیر و باالی پنجرهها ،جزئیات و طر حهای قوسی ،سنگ دندانهای ،طرح برگ ،طرح دایره ،13طرح
مربع ،طرح مربع در پایه یا سر ستون ،طرح لوزی ،طرح بیضی ،فضای خالی در جان پناه بام ،احجام مخروطی
در جان پناه بام ،سرستون شبه آیونیک ،سرستون شبه کرنتین ،طرح ذوزنقه (به شکل سر ستون و طرحی در
نما) ،ستونهای نماسازی شده با مقطع ستون مثلث شکل ،فضای تو نشسته ،14کرههای کوچک ممتد ،احجام
قوسی ،چیدمان پلکانی سنگها ،احجام شیبدار یا مورب ،نورپردازی مصنوعی ،استفاده از یک نوع مصالح
(سنگ تراورتن) ،حفاظهای فلزی و فرفورژه ،تقارن و بالکن.
با وجود اینکه در طرح نماهای نئوکالسیک از عناصر فیزیکی موجود در معماری کالسیک (سنتوری ،سنگ
تاج  ،نرده صراحی و غیره) استفاده شده است ،اما عناصری نیز وجود دارند که هیچ ارتباطی با عناصر معماری
کالسیک ندارند (احجام هرمی شکل ،ترکیب حجم مستطیل و دایره ،طر حهای نواری افقی و غیره).
عناصر فیزیکی نماهای به سبک نئوکالسیک که در حداقل  %20نمونههای مورد بررسی مشهود میباشند و
تعداد هر عنصر در مجموع تصاویر ثبت شده در جدول  5ارائه شده است.
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جدول  .5عناصر فیزیکی در نماهای به سبک نئوکالسیک به ترتیب فراوانی
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ﺷﻤﺎره

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﺳﺒﮏ ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ

ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد

درﺻﺪ در ﮐﻞ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ

ﺷﻤﺎره

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﺒﮏ
ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ

ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد

درﺻﺪ در ﮐﻞ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ

۱

ﻧﻤﺎﺳﺎزی ﺳﺘﻮن

۱۰۳۹

۹۶٪

۱۱

ﻧﺮده ﺻﺮاﺣﯽ

۴۸۴

۴۵٪

۲

اﺣﺠﺎم ﭘﯿﺶ آﻣﺪه
اﻓﻘﯽ

۱۰۲۸

۹۵٪

۱۲

ﻗﺎب دور ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ

۴۷۵

۴۴٪

ﯾﮏ ﻧﻮ ع ﻣﺼﺎﻟﺢ
)ﺳﻨﮓ ﺗﺮاورﺗﻦ(
 ۱۰۱۲ﻣﻮرد

۹۳٪

۱۳

ﺣﻔﺎظﻫﺎی ﻓﻠﺰی و
ﻓﺮﻓﻮرژه

۴۳۰

۴۰٪

۴

ﻧﻮرﭘﺮدازی
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

۷۴۰

۶۸٪

۱۴

ﻃﺮح داﯾﺮه۱۳

۳۶۶

۳۴٪

۵

ﺑﺎﻟﮑﻦ

۷۰۸

۶۵٪

۱۵

ﺳﻨﮓ ﺗﺎج

۳۵۸

۳۳٪

۶

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮح
ﺳﻨﮓﻫﺎ

۵۹۰

۵۴٪

۱۶

اﺣﺠﺎم و اﺷﮑﺎل
ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ

۳۰۸

۲۸٪

۷

ﻗﻮس۱۱

۵۷۷

۵۳٪

۱۷

اﺣﺠﺎم ﻫﺮﻣﯽ ﺷﮑﻞ

۲۹۲

۲۷٪

۸

ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﻮاری
اﻓﻘﯽ۱۲

۵۶۲

۵۲٪

۱۸

ﻋﻨﺎﺻﺮ آﯾﻮﻧﯿﮏ

۲۸۴

۲۶٪

۹

ﺗﻘﺎرن

۵۵۵

۵۱٪

۱۹

ﺳﻨﺘﻮری

۲۶۵

۲۴٪

۱۰

ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی واﻗﻊ در
ﻋﻤﻖ

۵۳۲

۴۹٪

۲۰

اﺣﺠﺎم زﯾﺮ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ

۲۵۰

۲۳٪

۳

ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺎﻟ

۱۵
ﺢ

چند نمونه از تصاویر عناصر فیزیکی سبک نئوکالسیک در جدول  6ارائه شده است.
جدول  .6نمونههایی از عناصر فیزیکی سبک نئوکالسیک
عناصر فیزیکی سبک
نئوکالسیک

طرحهای نواری افقی

احجام هرمی شکل

احجام پیش آمدة افقی

محبوبه سادات مرتضوی
شاخصه سبکهای متداول

نماهای آپارتمانهای مسکونی در تهران معاصر

قوس

فاصله بین سطوح
سنگها

تصاویر عناصر فیزیکی
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 39عنصر فیزیکی شناسایی شده در سبک مدرن متأخر عبارتند از :پیش آمدگی احجام ،پنجرههای واقع
در عمق ،جعبههای گل ،حفاظهای طراحی شده ،سایهبان ،کرکره یا شاتر بیرونی پنجره ،احجام قوسی،
احجام دندانهای ،فضای خالی در جان پناه بام ،فضای خالی بین احجام ،نمایان بودن بندکشی سنگها،16
قاب در نما ،17احجام شیب دار ،آجر چینی دور پنجرهها ،قاب سنگی دور پنجرهها ،طرح دایره ،طرح شبه
فخر و مدین ،بادشکن یا سطوح فلزی طرح دار ،الوار و لوور چوبی ،طر حهای آجری ،احجام پلکانی ،احجام
مکعب مستطیل پیش آمده زیر پنجرهها ،استفاده از  3-2مصالح ،18پروفیل یا قوطی فلزی ،آجر شیشهای،
پنجرههای قوسی ،حفاظ فلزی سیاه ،حفاظ فلزی سفید و براق ،حفاظ چوبی ،حفاظ از مصالح فلز و چوب،
حفاظ شیشهای ،حفاظ سنگی ،حفاظ آجری ،سطوح فلزی ،بالکن مثلثی ،احجام استوانهای ،بالکن ،تقارن
و نورپردازی مصنوعی.
عناصر فیزیکی نماهای به سبک مدرن متأخر که در حداقل  %20نمونههای مورد بررسی مشهود میباشند و
تعداد هر عنصر در مجموع تصاویر ثبت شده در جدول  7ارائه شده است.
جدول  .7عناصر فیزیکی در نماهای به سبک مدرن متأخر به ترتیب فراوانی
ﺷﻤﺎره

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﺳﺒﮏ ﻣﺪرن ﻣﺘﺄﺧﺮ

ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد

درﺻﺪ در ﮐﻞ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ

ﺷﻤﺎره

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﺒﮏ
ﻣﺪرن ﻣﺘﺄﺧﺮ

ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد

درﺻﺪ در ﮐﻞ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ

۱

ﭘﯿﺶ آﻣﺪﮔﯽ اﺣﺠﺎم

۹۸۸

۸۷٪

۶

ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

۵۶۴

۵۰٪

۲

ﺑﺎﻟﮑﻦ

۷۵۳

۶۶٪

۷

ﺣﻔﺎظ ﻓﻠﺰی ﺳﯿﺎه

۵۰۷

۴۹٪

۳

ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی واﻗﻊ در
ﻋﻤﻖ

۷۱۰

۶۳٪

۸

ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮدن ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯽ
ﺳﻨﮓﻫﺎ۱۶

۵۱۰

۴۵٪

۴

ﻗﺎب در ﻧﻤﺎ۱۷

۶۱۲

۵۴٪

۹

ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﯾﺎ ﻗﻮﻃﯽ ﻓﻠﺰی

۳۹۸

۳۵٪

۵

ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺎﻟﺢ۱۸

 ۲ﻣﺼﺎﻟﺢ
۵۹۰
 ۳ﻣﺼﺎﻟﺢ
۳۱۱

۵۲٪
۱۰

ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﺣﺠﺎم

۲۰۸

۱۸٪

۲۷٪

چند نمونه از تصاویر عناصر فیزیکی سبک مدرن متأخر در جدول  8ارائه شده است.
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جدول  .8نمونههایی از عناصر فیزیکی سبک مدرن متأخر
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ

ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ

ﺳﺒﻚ ﻣﺪرن ﻣﺘﺄﺧﺮ

•

شماره ۳۲

ﭘﻴﺶ آﻣﺪﮔﻲ اﺣﺠﺎم

•

پاییز ۱۴۰۰

ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎي واﻗﻊ در
ﻋﻤﻖ

ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻳﺎ ﻗﻮﻃﻲ
ﻓﻠﺰي در ﻧﻤﺎ

ﻗﺎب در ﻧﻤﺎ

پ

ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺑﻮدن

ﺑﻨﺪﻛﺸﻲ ﺳﻨﮕﻬﺎ

نماهای آپارتمانهای مسکونی در تهران معاصر

محبوبه سادات مرتضوی
شاخصه سبکهای متداول

 40عنصر فیزیکی شناسایی شده در سبک پستمدرن عبارتند از :آجرچینی دور پنجرهها ،کاشی یا عنصر
فیروزهای/آبی رنگ ،حفاظهای طراحی شده ،طرح و بافت لوزی ،احجام قوسی ،قوس نیم دایره یا هاللی،
قوس جناغی ،طرح زیر پنجرهها (به شکل طر حهای لوزی ،مربع یا مستطیل شکل فیروزه ای و غیره) ،فضای
خالی در جان پناه بام ،قوس در جان پناه ،مصالح دندانهای ،پنجرههای واقع در عمق ،طر حهای آجری ،جعبه
گل ،طرح دایره ،سطوح یا بادشکن فلزی عمودی ،پروفیل فیروزهای یا سبز رنگ پنجرهها ،احجام زیر پنجرهها،
آجر چینی پلکانی ،فضای خالی بین مصالح ،نمایان بودن بند کشی سنگها ،19طرح فخر و مدین ،حفره در
نما ،سایه بان ،سازه نگهدارنده زیرین ،قوطی و پروفیل فلزی ،احجام برجسته باالخص از جنس آجر ،طر حهای
اسلیمی ،تقسیمات عمودی نما ،تقسیمات عمودی نما +قوس+سایهبان ،بالکن ،قاب آجری با مصالح رنگ
روشن در میان ،نورپردازی مصنوعی ،تقارن ،حفاظ فلزی ،حفاظ از مصالح چوب و فلز ،حفاظ آجری ،استفاده
از  3 -2مصالح ،20و آجر به عنوان بیشترین مصالح مورد استفاده.
ً
در راستای ویژگیهای سبک پستمدرن که قبال ذکر شد ،در نماهای به سبک پستمدرن با بهرهگیری از کاشی
فیروزهای لعابدار ،تزئینات انتزاعی در طراحی حفاظها و طر حهای زیر پنجرهها ،احجام آجری برجسته،
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ﺷﻤﺎره

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در
ﺳﺒﮏ ﭘﺴﺖﻣﺪرن

ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد

درﺻﺪ در
ﮐﻞ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ

ﺷﻤﺎره

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در
ﺳﺒﮏ ﭘﺴﺖﻣﺪرن

•

جدول  .9عناصر فیزیکی در نماهای به سبک پستمدرن به ترتیب فراوانی

شماره ۳۲

قابهای آجری ،آجر چینی دور پنجرهها ،استفاده از طرح فخر و مدین ،بهرهگیری از آجر به عنوان مصالح
غالب و غیره تالشی در ایجاد پیوند با گذشته وجود دارد.
با توجه به اندک بودن تعداد نمونههای موجود در سبک پستمدرن ،عناصر فیزیکی سبک پستمدرن که در
حداقل  %10نمونههای مورد بررسی مشهود میباشند و تعداد هر عنصر در مجموع تصاویر ثبت شده در جدول
 9ارائه شده است.
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چند نمونه از تصاویر عناصر فیزیکی سبک پستمدرن در جدول  10ارائه شده است.
جدول  .10نمونههایی از عناصر فیزیکی سبک پستمدرن
عناصر فیزیکی

•

سبک پست

شماره ۳۲

مدرن

تصاویر عناصر فیزیکی

•

آجرچینی دور

پاییز ۱۴۰۰

پنجرهها

حفاظهای

طراحی شده

احجام آجری
برجسته

طرح لوزی

تقسیمات

عمودی نما+

قوس +سایهبان

محبوبه سادات مرتضوی
شاخصه سبکهای متداول

نماهای آپارتمانهای مسکونی در تهران معاصر

یافتهها
معرفی دورههای معماری ایران بیشتر با استمداد از نام حاکمان انجام شده است و ویژگیهای خاص معماری
هر دوره کمتر مورد توجه بوده است .این مقاله بر آن است تا سبکهایی برای نماهای رایج ساختمانهای
مسکونی در شهر تهران پیشنهاد نماید .در این پژوهش با شناسایی عناصر فیزیکی مختص سبکهای مدرن
متأخر ،نئوکالسیک و پستمدرن امکان تمییز این سبکها با هم فراهم میباشد .چنانچه طراحان بخواهند
نمایی به سبک مشخصی طراحی کنند ،عناصر فیزیکی شناسایی شده در هر سبک این امر را تسهیل مینماید.
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ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻧﻤﺎی
ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ و ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن

ﻗﺎب دور ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ،ﻃﺮ ح داﯾﺮه ،ﺗﻘﺎرن ،ﻗﻮس ﻧﯿﻢ داﯾﺮه ﯾﺎ ﻫﻼﻟﯽ

•

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻧﻤﺎی
ﻣﺪرن و ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن

ﻗﻮﻃﯽ و ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻓﻠﺰی ،ﺣﻔﺎظﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺳﯿﺎه ،ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮدن ﺑﻨﺪﮐﺸﯽ
ﺳﻨﮓﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از  ۳-۲ﻣﺼﺎﻟﺢ

پاییز ۱۴۰۰

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ
ﺳﺒﮏﻫﺎ ﮐﻪ در ﺣﺪاﻗﻞ ) ٪۲۰و
ﺣﺪاﻗﻞ  ٪۱۰در ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺑﻪ ﺳﺒﮏ
ﭘﺴﺖﻣﺪرن( ﻧﻤﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ
ﺳﺒﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﻪ ﺳﺒﮏ ﻧﻤﺎ

ﭘﯿﺶ آﻣﺪﮔﯽ اﺣﺠﺎم ،ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی واﻗﻊ در ﻋﻤﻖ دﯾﻮار ،ﻧﻮرﭘﺮدازی
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺑﺎﻟﮑﻦ

•

جدول  .11عناصر فیزیکی مشترک بین سبکها

شماره ۳۲

عالوه بر آن امکان شناساندن سبکهای نما در مدارس معماری با مشخص شدن این عناصر فراهم میباشد.
تحلیل عناصر فیزیکی سبکهای نما نشان میدهد که تعدادی از عناصر فیزیکی بین سبکهای نما مشترک
میباشند .عناصر فیزیکی مشترک در سه سبک نما ،عناصر فیزیکی مشترک در سبکهای پستمدرن و مدرن
متأخر و عناصر فیزیکی مشترک در سبکهای نئوکالسیک و پستمدرن در جدول  11ارائه شده است.

با وجود اینکه در نماهای به سبک مدرن متأخر و نئوکالسیک ،احجام شیبدار وجود دارند ،اما این عنصر
فیزیکی در حداقل  %20نمونههای مورد تحلیل دو سبک مشهود نمیباشند.
تعدادی از عناصر فیزیکی شناسایی شده مختص یک سبک نما میباشند .این عناصر فیزیکی یا در نمونه
ً
نماهای به سبکهای دیگر اندک مالحظه شدهاند و یا اصال در سایر سبکهای نما وجود ندارند .این عناصر در
حداقل  %20نماهای به سبکهای مدرن متأخر و نئوکالسیک و در حداقل  %۱0نماهای به سبک پستمدرن
وجود دارند .عناصر فیزیکی مختص هر سبک در جدول  12ارائه شده است .همانطور که در جدول  12ذکر
شده است 17 ،عنصر فیزیکی مختص سبک پستمدرن 13 ،عنصر فیزیکی مختص سبک نئوکالسیک و 2
عنصر فیزیکی مختص سبک مدرن متأخر میباشند .لذا بیشترین تنوع عناصر فیزیکی مختص به یک سبک
در سبک پستمدرن قابل مالحظه است.
جدول  .12عناصر فیزیکی مختص هر سبک نما

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺨﺘﺺ
ﻫﺮ ﺳﺒﮏ ﻧﻤﺎ )ﻋﻨﺎﺻﺮی
ﮐﻪ در ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از
ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺒﮏﻫﺎ
ً
وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﯾﺎ اﺻﻼ
وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ(

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺨﺘﺺ
ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺑﻪ ﺳﺒﮏ
ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ

ﻧﻤﺎﺳﺎزی ﺳﺘﻮن ،اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻧﻮ ع ﻣﺼﺎﻟﺢ )ﺳﻨﮓ ﺗﺮاورﺗﻦ( ،ﻃﺮ حﻫﺎی ﻧﻮاری اﻓﻘﯽ ،ﻧﺮده
ﺻﺮاﺣﯽ ،اﺣﺠﺎم زﯾﺮ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ،ﺣﻔﺎظﻫﺎی ﻓﻠﺰی و ﻓﺮﻓﻮرژه ،ﻃﺮ ح داﯾﺮه ،ﺳﻨﮓ ﺗﺎج ،اﺣﺠﺎم و
اﺷﮑﺎل ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ،اﺣﺠﺎم ﻫﺮﻣﯽ ﺷﮑﻞ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ آﯾﻮﻧﯿﮏ ،ﺳﻨﺘﻮری ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮ ح ﺳﻨﮓﻫﺎ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺨﺘﺺ
ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﺪرن
ﻣﺘﺄﺧﺮ

ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﺣﺠﺎم  ،ﻗﺎب در ﻧﻤﺎ

محبوبه سادات مرتضوی

شاخصه سبکهای متداول

در نمونههای مورد تحلیل الگویی در تعدادی از نماهای به سبک پستمدرن شناسایی شد که شامل وجود
ً
قوس ،سایهبان و تقسیمات عمودی توأما در نما میباشد .این امر میتواند نشان دهنده ایجاد سبکی جدید در
طراحی نماهای پستمدرن باشد.
نمونههای مورد تحلیل نشان میدهند که نماهای به سبک پستمدرن در مقایسه با نماهای به سبک مدرن
متأخر و نئوکالسیک در هفت منطقه شهرداری بسیار اندک هستند و نماهای به سبک نئوکالسیک و مدرن

نماهای آپارتمانهای مسکونی در تهران معاصر

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺨﺘﺺ
ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺑﻪ ﺳﺒﮏ
ﭘﺴﺖﻣﺪرن

آﺟﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ،اﺣﺠﺎم آ ﺟﺮی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﮐﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻓﯿﺮوزهای ،ﻗﺎب آ ﺟﺮی ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ رﻧﮓ روﺷﻦ در ﻣﯿﺎن ،ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻋﻤﻮدی ﻧﻤﺎ ،اﺣﺠﺎم/ﻣﺼﺎﻟﺢ
دﻧﺪاﻧﻪای ،ﺳﺎﯾﻪﺑﺎن ،ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ در ﺟﺎن ﭘﻨﺎه ﺑﺎم ،ﺣﻔﺎظﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ،آ ﺟﺮﭼﯿﻨﯽ دور
ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ،ﻃﺮ ح ﻓﺨﺮ و ﻣﺪﯾﻦ ،ﻃﺮ حﻫﺎی آ ﺟﺮی ،آﺟﺮ ﭼﯿﻨﯽ ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ،اﺣﺠﺎم ﻗﻮﺳﯽ ،ﻗﻮس در
ﺟﺎن ﭘﻨﺎه ﺑﺎم ،ﻃﺮ ح و ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻮزی ،ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻋﻤﻮدی ﻧﻤﺎ +ﻗﻮس +ﺳﺎﯾﻪﺑﺎن
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•

شماره ۳۲

متأخر در تمامی مناطق مورد بررسی غالب میباشند .شناسایی دلیل این امر برای پژوهشهای آتی پیشنهاد
میگردد .در نماهای به سبک پستمدرن سعی میشود که عناصر معماری گذشته ایران به روز شوند .بنابراین
شناسایی عناصر فیزیکی نماهای به سبک پستمدرن میتواند در طراحی نماهای مسکونی که با معماری
گذشته ایران پیوندی برقرار میکنند کمک کننده باشد.

•

پینوشتها

پاییز ۱۴۰۰

1. Lee
2. Shalunts
3. Convolutional Neural Networks
4. Meltser
5. Yoshimura
6. Obeso
7. Llamas
8. Deep Convolutional Neural Network
9. Goel
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 .12شامل مربعها ،مستطیلها و یا دوایر کوچک ممتد ،مربعها یا مستطیلهای کوچک پیوسته دندانهای ،عناصر شبه آیونیک
ممتد ،طرح زیگزاگ ،طرح ورساچه و غیره.
 .13طرح دایره در نما ،ستون ،ترکیب با مستطیل ،در جان پناه و سنتوری.
Niche .14
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Abstract

Due to the emergence and influence of elements of architecture from different places, there is always confusion in
determining the architectural style of facades. Identifying the characteristic elements of the prevalent styles of residential
facades in the city of Tehran that have gradually taken a certain style over time brings about many benefits. Identifying
and distinguishing styles and determining their characteristics can be effective in future analysis in guiding the visual
tastes of the community and creating visual harmony in the cities. The purpose of this study is to identify the physical
elements of prevalent residential façade styles in Tehran so that a basis is provided for the classification of facades. For
this purpose, the facades of middle-height residential apartments located in seven municipality districts of Tehran which
represent the postmodern, late modern, and neoclassical styles were recorded by the camera. Then, the physical elements
of each style were recorded in a table according to the images. The frequency of each physical element was determined
by the logical reasoning and analysis method. This research is a case study with a descriptive-analytical approach. A
total of 2303 facades were analyzed, of which 1131 were late modern samples, 1086 were neoclassical samples, 85 were
postmodern samples, and 1 was a combination of the three styles. 40 physical elements were identified in the postmodern
style, 39 physical elements in the late modern style, and 44 physical elements in the neoclassical style. The late modern and
neoclassical style façade categories are prevalent in almost equal ratios, while the postmodern style accounts for only about
3.7% of the total facades examined. In the postmodern style, there is an attempt to renew the design elements of Iran’s past
architecture. Therefore, identifying the physical elements of the postmodern façade style can be beneficial in designing
residential facades that are linked to Iran's past architecture. A pattern was identified in some of the postmodern facades that
were analyzed which included the presence of three physical elements at once: arches, awnings, and vertical divisions. This
could indicate a new style of postmodern design. Several identified physical elements are specific to a facade style. These
physical elements are either rarely observed or do not exist at all in the other styles. These include 17 physical elements
specific to the postmodern style, 13 physical elements specific to the neoclassical style, and 2 physical elements specific
to the modern style. Therefore, the greatest variety of physical elements specific to a style is evident in the postmodern
style. The elements specific to the postmodern style include: bricks as the most used material, embossed brick volumes,
turquoise/blue tiles or elements, brick frames with light-colored materials within, vertical facade divisions, cog-jagged
volumes/materials, awnings, void in the roof guards, designed guards, brickwork around windows, fakhr-o-madyan
design (wall barriers in gardens, bazaars and religious places made of bricks in the form of a grid of empty spaces so that
the outside can be viewed from the inside), brick designs, vertical façade divisions, stepped brickwork, curved volumes,
arches in the roof guards, lozenge designs and textures, and vertical façade divisions + arches + awnings.
Keywords: Facade, postmodern architectural style, late modern architectural style, neoclassical architectural style,
physical elements
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