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پژوهشي انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران –نشريه علمي   209-224صفحات 

  

بلند مرتبه  يساختمانها يساز در كالبد خارج يتعناصر هو يبررس
  در شهر تهران يمسكون

  
2، حسين بهرو1علي ياران

  )نويسنده مسئول(
  

  12/06/95: تاريخ پذيرش 18/01/95:تاريخ دريافت

  چكيده
از نما . نما، يكي از عوامل تأثير گذار بر معماري در مقياس خرد و شهرسازي در مقياس كالن است :زمينه و هدف

هويت ساز در اين عنصر تـأثير گـذار، كـه    هاي  شناخت مولفه. شود مي به عنوان فصل مشترك معماري و شهرسازي ياد
افكار آدمي در ارتباط است، در اين مرحله حساس از معماري ما، كه دچار سـردرگمي اسـت بسـيار     مستقيما با روان و

  . باشد مي حائز اهميت
هويـت سـاز در كالبـد    هـاي   در اين نوشتار با استفاده از ابزار پرسشنامه، در راستاي سنجش مولفـه  :روش بررسي

مسـكوني انتخـاب شـده،    هـاي   نفر كه ساكن مجتمـع  480خارجي ساختمانهاي بلند مرتبه مسكوني در شهر تهران، از 
  .مورد تحليل قرارگرفت Spssافزار  نرمداده آماري در 1920جهت آزمايش بودند، اطالعات مورد نياز دريافت و در قالب 

نتايج حاكي از آزمايش، نشانگر عوامل هويت ساز در كالبد خارجي ساختمانهاي بلند مرتبه مسـكوني در   :يافته ها
نما و مصـالح در سـاختمانهاي منفـرد و همچنـين همپيكـري يـاگروهي بـودن، نحـوه         : تهران است كه عبارتند از شهر

  . قرارگيري بلوكها نسبت به هم و نما در ساختمانهاي خوشه اي
توان به تعيين الگويي مناسب براي كالبد خارجي سـاختمانهاي   مي هويت ساز،هاي  با شناخت مولفه :نتيجه گيري

توانـد نقـش    مـي  رتبه مسكوني در شهر تهران پرداخت، كه در شكل گيري سيمايي با هويت بـراي شـهر تهـران   بلند م
  .بسزايي ايفا كند

  هاي كليدي واژه
  .هويت، ساختمان بلند مرتبه، مسكوني، نما، تهران

  
  
  
  
  
  
  
  

 دكتري معماري، دانشيار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. 1
 معماري، دانشكده هنر و معماري، دانشگاه علم وفرهنگ تهراندانشجوي كارشناسي ارشد . 2
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  مقدمه .1

سـازهاي بشـر، نمـا عـاملي محـافظ       در اولين ساخت و
بوده، يعني صرفا وظيفه حفاظـت از بنـا را در برابـر عوامـل     

) گزنـد حيوانـات و مهاجمـان    باد و باران،(خارجي همچون 
ـ     ه تنهـا  برعهده داشته، حال با گذشت چنـدين قـرن، نمـا ن

وظيفه تاريخي خود را بر عهده دارد، بلكه وظايف مهمتـري  
ايجاد ارتبـاط بـا بيـرون،    : كشد، همچون مي را نيز به دوش

و شخصيت سـازنده آن و از همـه مهمتـر ايجـاد      معرفي بنا
سيماي شهري كه مستقيما بر روان آدمي و افكـارش تـاثير   

امـروزه   .نهد مي گذار است، به عبارت ديگر بر هويت بنا ارج
نما عنصـري بسـيار تاثيرگـذار و تعيـين كننـده در عرصـه       

 . معماري و طراحي شهري به شمار ميرود
آيـد،   مـي  وقتي حرفي از يك بنا يا ساختمان بـه ميـان  
شود،  مي ناخوداگاه شكل ظاهري و نماي آن در ذهن تداعي

) نمــا(ايــن مطلــب حــاكي از تاثيرگــذاري كالبــد خــارجي 
د و سـيماي شـهري در مقيـاس    ساختمان در مقيـاس خـر  

كالن بر روان آدميست، سيمايي كه هميشه خواه و نـاخواه  
 . پذيرد مي با آن در ارتباط است و از آن تاثير

به بهبـود كيفيـت   ) سازنده يا معمار(امروزه كمتر كسي 
پردازد و بدون توجه به كالبد اطراف بنـا،   مي سيماي شهري

بافت موجود، به طراحي  از و كامال جدااي  سليقهاي  به گونه
رسد كـه   مي پردازد، در شرايط موجود چنين به نظر مي نما

هر ساختمان از جهاني ديگر آمده است و هر كدام سـخني  
جداگانه دارند و اين چندگانگي، اغتشاش در چهره شـهر را  

هرچند كه موضوع اغتشـاش و نابسـاماني در   . به دنبال دارد
يكي از مباحثي ست كه چهره ساختمانها و سيماي شهري، 

بيشترين منتقد را در بين صاحب نظران و طراحان به خـود  
اختصاص داده، ولي با اين حال منابع بسـيار محـدودي بـه    

در اين جستار . صورت مستقل به اين مباحث پرداخته است
بيشتر سعي خواهد شد كه به مقولـه نماسـازي و سـنجش    

وني، كـه  بلنـد مرتبـه مسـك   هـاي   هويت در نماي ساختمان
ضرورت پرداختن به اين مهم، در شهرهاي بزرگ، بخصوص 

و اي  شود، كه بايد بصـورت ريشـه   مي تهران بيشتر احساس
در پژوهش حاضر فرض بـر ايـن   . علمي به آن پرداخته شود

بود كه در نماي ساختمانهاي بلند مرتبه مسـكوني منفـرد،   
 مصالح و در ساختمانهاي بلنـد مرتبـه   -رنگ : عواملي چون

مسكوني خوشه اي، همپيكري يا گروهي بودن سـاختمانها،  
 در ادامـه فرضـيه  . رونـد  مـي  عواملي هويت سـاز بـه شـمار   

توان به ايـن نكتـه اشـاره كـرد كـه، بـه طراحـي نمـاي          مي
ــران، در   ــه مســكوني در شــهر ته ســاختمانهاي بلنــد مرتب
سالهاي اخير به لحاظ هويتي كمتر بهـا داده شـده اسـت و    

هـاي   صالح بدون توجه به شرايط و ويژگـي انتخاب رنگ و م
  .شهري و محيطي انجام شده است

سواالت زير، پرسشهايي هستند كه در طول مقاله سعي 
  :شود مي بريافتن پاسخ آنها

افراد و ساكنين يك منطقه و شـهر از هويـت   درك  -1
  چيست؟ 

ــاي   -2 ــودن نمـ ــاز بـ ــل در هويـــت سـ ــدام عوامـ كـ
ر شـهر تهـران تـاثير    بلند مرتبـه مسـكوني د  هاي  ساختمان
  گذارند؟ 

در اين راستا، لزوم يافتن معناي هويت، چگـونگي درك  
افراد و سـاكنين يـك منطقـه و شـهر از هويـت، همچنـين       

ابتدا، رسـيدن  . تعريف و توقعات از نما كامال محسوس است
ضروري است، زيـرا  »هويت«به درك و مفهومي كلي از واژه 

يچيـده و دشـوار   كه كلمه هويت در عين سـادگي بسـيار پ  
 است، ساده است زيرا هركسي از كلمـه هويـت بـه معنـايي    

اريـك  «رسـد و پيچيـده و دشـوار اسـت، بنـا بـه تعبيـر        مي
، هرچه بيشتر به اين موضوع پرداختـه ميشـود،   »1اريكسون

  .شود تر مي نامفهوم و سخت

  روش تحقيق. 2
 - روش تحقيق در پژوهش حاضر كمي، از نوع توصيفي

ــ  ــا اس ــي و ب ــه تحليل ــابع كتابخان ــاي من  -اي  تفاده از ابزاره
با توجه به . استنادي، مشاهده و پرسشنامه انجام شده است

عنوان پژوهش، جامعه آماري مورد نظر، كليه سـاختمانهاي  
بلند مرتبه مسكوني در شهر تهران بود، اما با توجه به حجم 

       نمونـه،  4 محدود ايـن پـژوهش، در ايـن بـازه بـه بررسـي      
مجتمع مسكوني نـواب در   -2 مسكوني اكباتانمع مجت -1

 -4  پارسا -3 و ساختمانهاياي  قسمت ساختمانهاي خوشه
اسكان در قسمت ساختمانهاي منفرد، مـورد پـژوهش قـرار    

بــا نظــر بــه اينكــه تعــداد خانوارهــاي ســاكن در  . گرفتنــد
مسكوني ياد شده، بسـيار زيـاد بـود، بررسـي و     هاي  مجتمع

نبـود، جهـت   پـذير   ز همه آنها امكـان جمع آوري اطالعات ا
سرعت بخشيدن به روند ادامـه پـژوهش بـه تعيـين نمونـه      

، »2مورگـان «طبق جدول برآورد نمونه آماري . پرداخته شد
نفر تعيين گرديد، كه در  382جامعه آماري در اين پژوهش 

اين راستا، جهت افزايش ضريب اطمينـان و اعتمـاد كامـل،    
جهـت آزمـايش   . فرتبديل شـد ن 480حجم نمونه آماري به 

هـاي   انتخـاب شـده، بـراي مجتمـع    هـاي   فرضيه در نمونـه 
مسـكوني  هـاي   سوال و براي مجتمع 5مسكوني خوشه اي، 

ــرد، ــد 3 منف ــاز در. ســوال طــرح گردي ــورد ني           اطالعــات م
نفر كه يا سـاكن آن   480مجتمع مسكوني ياد شده و از  4
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ها  محيط اطراف مجتمعبودند و يا بعنوان ناظر در ها  مجتمع

با ساختمانها به لحاظ بصري در ارتباط بودند، كسب شـد و  
مـورد   Spss افـزار   نـرم داده آماري، در  1920نتايج در قالب

  .تحليل قرار گرفت
  مرور ادبيات. 3
 مفاهيم واژه هويت -3-1

را چنين تعريـف   »هويت«واژه ،»فرهنگ فارسي معين«
باعـث   شخص باشـد، آنچه كه موجب شناسايي : كرده است

 در فرهنـگ لغـات و  . شـود  مـي  تمايز يـك فـرد از ديگـري   
اصطالحات فلسفي، منظور از كلمه هويت اشـاره بـه ذات و   

داراي كـاربرد  » هويـت «واژه عربي  .موجودات داردتشخص 
از دو چيز كـه بـا هـم در    : باشد، كه عبارت است مي فلسفي

جـوه  وجود و حقيقت يكي باشند، هرچند كه داراي بعضي و
نيزهويت را حقيقت شـي يـا   » فرهنگ عميد«.افتراق باشند

. داند، كه مشـتمل بـر صـفات جـوهري او باشـد      مي شخص
همچنين مقابل واژه هويت، لغات شخصيت، ذات، هسـتي و  

  ).79: 1387قطبي، (آورده است وجود را
  هويت ازمنظرصاحبنظران -3-2
مفهوم هويت را قائل به دو  )جامعه شناس( »اريكسون«

ديگـري در بعضـي    داند، اول يكي شدن با خـود و  مي خشب
داند،  مي او فرآيند هويت را يك سيستم كنترل. اجزاي ذاتي
 از هنجارها و ناهنجارها را در فرد بـه وجـود  اي  كه مجموعه

نظريه پرداز فرهنگي انگليسي از ( »3استوارت هال« .آورد مي
نيـز   )موثر پيشرفت مطالعات فرهنگي در انگليسهاي  چهره

داند كه يك شناسنامه  مي هويت را يك روند در حال شدن
 همچنـــين بـــه نظـــر .و عامـــل شـــناخته شـــدن اســـت

هويت به خودي خود دم دست نيست، بلكه  »4چارلزجنكز«
هويت طبقه بنـدي اشـيا، افـراد و    . بايد همواره تثبيت شود

مـثال يـك   ( كسـي ديگـر   مرتبط ساختن خود با چيـزي يـا  
  .است ...)حزب و يك, يك قهرمان, دوست
ازجمله صاحبنظران اسالمي هويت رابه » احمد اشرف«

داند، چيزي كه وسيله شناسايي  مي معناي هستي و وجود
فردي و خصوصيات هاي  فرد باشد، يعني مجموعه ويژگي

رفتاري كه از روي آن فرد به عنوان يك گروه اجتماعي 
ي شناخته شود و از ديگران متمايز شود، صاحب نظر اسالم

،هويت هر موجودي را نحوه »صدرالمتالهين شيرازي«ديگر،
گويد در انسان هويت واحده  مي داند و مي خاص وجود او

افراد انساني را . شود مي است،كه متشأن به شئون مختلف
مشخصاتي است،كه به واسطه آن هريك از ديگري متمايزند 

باقي است و به آن ها  و تا آخرعمر وحدت شخصيت درآن

 هويت به دو دسته جمعي و فردي تقسيم. گويندهويت 
هويت فردي، مربوط به احساس فرد به خود و . شود مي

تمايزاتي است با مؤلفه هايي مثل اسم، مليت، قوميت، 
او را از  تمايالت شخصي، فكري، ارزشي و يا جهان بيني كه

كند و هويت جمعي، به احساس مشترك  مي ديگري متمايز
كوچك و هاي  قومي و ديني، گروهاي ه يك جمع مثل اقليت

وجود منابع مشترك، همه . باز ميگردد... بزرگ اجتماعي و
اما هويت . كند مي افراد داراي هويت مشترك را به هم وصل

از هويت جمعي است كه امروزه در آغاز هزاره اي  ملي گونه
وحدت بخش در هاي  سوم ميالدي، به يكي از چارچوب

بدين معنا كه انواع . ديل شده استمباحث علوم اجتماعي تب
گيرد و معنا  مي در چارچوب هويت ملي شكلها  ديگر هويت

است كه اي  پديده, كند، براي مثال هويت فردي مي پيدا
جامعه شناسان، .كامال تحت تأثير و نفوذ هويت ملي قرار دارد

هويت ملي را نوعي احساس خود بودن جمعي دانسته اند، 
وت داشتن و در عين پيوند يا حتي يعني با ديگران تفا

به بيان ديگر . آميختگي، جدايي و فاصله را نگه داشتن است
از اي  به مجموعه نوعي احساس تعهد و تعلق نسبت

 مشتركات ملي جامعه است كه موجب وحدت و انسجام
مروري بر  .)57-56: 1389بمانيان و همكاران، (شود  مي

كه توجه به هويت، مفاهيم مرتبط با هويت نشان مي دهد 
هم جنبه معنوي و غير مادي و هم جنبه مادي و كالبدي 

جنبه هاي مختلف هويت نمي تواند منفك و منتزع و . دارد
مستقل از يكديگر مطرح شود، هر كدام از آنها بر ديگري 

  . تاثير دارند
هـاي   هويت چيزي نيست كـه در نتيجـه تـداوم كـنش    

كـه چيـزي اسـت    اجتماعي به شخص تفويض شده باشد، بل
در  آن را بطور مـداوم و روزمـره ايجـاد كنـد و     كه فرد بايد

هويت، بازتابي از خـود  . باز تابي خود نشان دهدهاي  فعاليت
، و همكـاران  حبيب( شود مي آگاهي شخصي به خود تعريف

1387 :14.(  
  هويت، تقليدي از گذشته يا نوآوري؟ -3-3
آيد،  مي ياناكثر موارد زماني كه حرف از هويت به م در

 ناخودآگاه هويـت را درگذشـته و تـاريخ معمـاري جسـتجو     
، هويت رونـدي در حـال   »استوارت هال«كنيم، به تعبير مي

شدن است، پـس تقليـد از گذشـته و اسـتفاده از نمادهـا و      
گاه هويـت سـاز گذشـته، در هويـت سـازي در      هاي  سمبل

جامعه و محيط امروزي امري بـي معناسـت و صـرفا تكـرار     
گذشته تاريخي است، كه آن را شيوه تكرار الگوهـاي   عناصر
  ).57: 1389، و همكاران بمانيان( ناميم مي گذشته
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همچنانكه اگر اشـكال، فرمهـا و بطـور خالصـه، كالبـد      
. گذشته تكرار شوند، نامي جز واپسگرايي را نخواهـد يافـت  

در صورتي كه پذيرش اصول و ارزشهاي اصـيل فرهنگـي و   
همراه تجلي مطـابق نيـاز انسـان و     هويت بخش گذشته، به

بومي نمودن هر آنچه كه از ساير تمدن ها، تزاحم و تضادي 
با ارزشهاي فرهنگي جامعه ندارد، نوگرايي مطلـوب خواهـد   

  ).90: 1379نقي زاده، ( بود
در اين زمينه معتقد است، كـه هويـت در   » ۵الكساندر«

ي بـودن  بناها نه ناشي از تاريخي بودن و نه ناشـي از ابتـداي  
روند احداث آنهاست، تنها مالزمت و همراهي ضـرورت هـا،   

  .اهميت دارد
در واقع هويت همان ماهيتي است كـه در برابـر زمـان    

گيـرد و بـي    مـي  در زمان شكل»خود«كند ،ولي مي مقاومت
  ). 116: 1389، و همكاران مهدوي نژاد(شود مي آن ناپديد

  نحوه شكل يافتن تصوير در ذهن ناظر. 4
تصويري از محيط، جرياني دو جانبه اسـت، بـين    ايجاد

 آنچـه كـه نـاظر مشـاهده    . ناظر و منظره مورد مشاهده وي
كند، بر اساس فـرم خـارجي عوامـل موجـود در منظـره       مي

كنـد و در ذهـن    مـي  است، اما وي چگونه منظره را ترجمـه 
 دهد و چگونه توجه خـود را معطـوف منظـره    مي خود نظام

هستند كه به نوبت خود، در منظـره  سازد، هر دو نكاتي  مي
ارگانيسـم وجـود آدمـي    . گذارنـد  مي مورد مشاهده او تاثير

است و مردم گوناگون ممكن است پذير  و انعطافپذير  تطابق
تصاويري كـامال متفـاوت از يـك منظـره در ذهـن داشـته       

توان گفت كـه   مي با اين تفاسير). 240: 1372لينچ، (باشند
يا نماي يك ساختمان نيز از  تشخيص هويت در يك منظره

   .اين قاعده مستثني نيست
  آيند تشخيص و درك محيطي هويتفر -4-1

ادراك محيطي فرآيندي است كـه از طريـق آن انسـان    
 الزم را بر اساس نيازش از محيط پيرامون خود بـر هاي  داده
گزينـد و در حقيقـت، ادراك محيطـي از تعامـل ادراك      مي

در روان بناهـا تجربـه    سان وحسي و شناخت كه در ذهن ان
فرآينـد  . )55: 1380مطلبـي،  ( شـود  مـي  شده اند، حـادث 

تشخيص هويت فرآيندي است، قياسي بين عينيت موجـود  
هـر ابـژه يـا هرفضـا بـا يـك       . ذهـن  آن در داده هـايي از  با

در فرآيند ادراك، تبديل به يـك   موجوديت خارجي مستقل
تصـوير ادراكـي و    ما در اين فرآيند از. شود مي پديده ذهني

لـذا   .سـنجيم  مـي  بـا آن  ذهنيت خود بهره گرفته و فضـا را 
تشخيص هويت نوعي ارزش گذاري يا تعيين كيفيت اسـت  

تجربيـات   ذهنـي فـرد از  هـاي   كه ارتباط كامل با اندوختـه 
  . )22: 1390بهزادفر، ( مستقيم تا فرهنگ و سنت او دارد

يـك   توان گفت كـه هويـت دار بـودن    مي با اين تفاسير
منظره يا نماي خارجي يك ساختمان از نظر افراد متفـاوت  

ذهني افـراد در مـورد هويـت و    هاي  است، زيرا كه اندوخته
  .دركل تفسير هويت هركس با ديگري متفاوت است

  

  
 )نگارندگان: مأخذ( فرآيند تشخيص هويت. 1 نمودار

  
بـه  ) شـهر (در اين بخـش از نوشـتار، در مقيـاس كـالن    

: هـويتي پرداختـه شـد كـه عبارتنـد از     ي ها شناخت مولفه
در ادامـه، طبـق   . هويت طبيعي، انساني و هويت مصـنوعي 

نمودار زير كـه نمايـانگر سلسـله مراتـب هـويتي در كالبـد       
خــارجي ســاختمانهاي مســكوني اســت، بــه شــناخت ايــن 

  .، پرداخته شد)ساختمانها(در مقياس خردها  مولفه

  هويتي شهرهاي  مؤلفه. 5
هويـت يـك شـهر، در مقيـاس      احـراز  براي تشخيص و

كالن مؤلفه هايي بصورت مستقيم تاثير گذارند،كه عبارتنـد  
  .هويت مصنوع -3 هويت انساني -2 هويت طبيعي -1 :از

  هويت طبيعي -5-1
هر شهري ازجايگاه ويژه طبيعي برخوردار است كـه آن  

بسـتر طبيعـي   هاي  ويژگي. كند مي را از ساير شهرها متمايز
كـه  . كشـد  مي شي از هويت شهر را به تصويرهر شهري، بخ

 از آن جملـه . در قالب هويت طبيعي شهر قابل تعريف است
توان به رشته كوهها ، كوير ، معادن طبيعي گسـترده در   مي

طبيعـي در  هاي  شناخت مؤلفه .پيرامون آن شهر اشاره كرد
  : شش شاخه قابل بررسي است

آن  طـول جغرافيـايي   عـرض و (جايگاه كلي طبيعي -1
 )وابستههاي  شهر و شاخص

ــه -2 ــاي  مؤلف ــاختاريه ــايي س ــوگرافي،( جغرافي  توپ
  )وابستههاي  هيدروگرافي و شاخص

  )دره ها-رودها( ساختاري طبيعيهاي  مؤلفه -3
 تنـوع خـاك،  (و ساختي طبيعـي اي  حوزههاي  مؤلفه -4

  )سرريز حوضه ها پوشش گياهي و
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  ).57همان، ( خطي –اي  نقطههاي  مؤلفه -6  )شابهم وها  تپه چشمه ها،(اي  نقطههاي  مولفه -5
  

  
  )نگارندگان: مأخذ( بررسي عوامل هويت ساز درساختمانهاي مسكوني درمقياس خرد-تشكيل دهنده هويت شهردرمقياس كالنهاي  مؤلفه. 2 نمودار

  

  
   آرشيو شخصي نگارندگان :مأخذ عوامل طبيعي هويتي تهران. 1تصوير 

  
  هويت انساني -5-2

انساني هر شهري متاثر از نحوه اعمال، آداب هاي  مؤلفه
و رسوم، اعتقادات، سيره و روش زنـدگي سـاكنان آن شـهر    

 مـدني شـهروندان بـر   هاي  است و بيش از هر چيز به جنبه
هـويتي هـر شـهري نگـرش     هاي  از اجتماع مؤلفه. گردد مي

بـا تكميـل   . آيد مي واحدي نسبت به هويت آن شهر بدست
توان خالهاي  مي ز طريق اتكا به مباني نظرينگرش حاضر ا

سرلوحه اين مؤلفه انساني . هويتي شهر را باز شناسايي كرد
 گيـرد  مـي  لهجه يا زبان آن شهر است كه مورد توجـه قـرار  

   .)64همان، (
  

  هويت مصنوع -5-3
دست بشر و عناصر كالبدي مصنوع، بـا تمـام   هاي  ساخته

عاد، انـدازه و تناسـبات   حاكم برآن همچون فرم، ابهاي  ويژگي
اجتمـاعي، فرهنگـي،   هـاي   به عنوان تبلـور كالبـدي ويژگـي   

اقتصادي ، طبيعي و محيطي كه تحت عناوين هويت انسـاني  

و هويت طبيعي از آن ياد شد، يكـي از عوامـل اصـلي شـكل     
هويـت مصـنوع، ابعـاد    . باشند مي گيري هويت شهري مطرح

ل بــر مختلــف ســاخت و اســتخوانبندي اصــلي شــهر مشــتم
مشخصات كالبدي، مشخصات عملكردي، مشخصات فضـايي  

  .)65: 1392خطيبي، ( گيرد مي و بصري را در بر
ــت   ــف هوي ــاپورت« مصــنوع،در تعري هويــت را »6راپ

خصوصيتي از محيط كه در شرايط مختلف تغيير نمي كنـد  
و يــا خصوصــيتي كــه موجبــات قابليــت تميــز و تشــخيص 

عناصـر شـهري را از    آورد و مـي  عنصري را از ديگري فراهم
  .كند مي سازد، تعريف مي يكديگر متمايز

در كتاب شكل خوب شهر، هويت را بـه معنـي   »٧لينچ«
 هويت يعني حدي كـه شـخص  : كند مي بسيار ساده تعريف

تواند يك مكان را به عنوان مكاني متمايز از ساير مكانها  مي
كه شخصيتي مشخص اي  مورد شناسايي قرار دهد، به گونه

  .)53: 1388، و سلسله سلسله(صر به فرد داشته باشدو منح
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  )نگارندگان: مĤخذ( عوامل هويت ساز ساختمانهاي مسكوني-بررسي مؤلفه هويت مصنوع شهر. 3 نمودار

  

  
 )آرشيو شخصي نگارندگان: مأخذ( عوامل مصنوع هويتي شهر تهران .2تصوير 

 
  نمادها و بناهاي شاخص شهري -5-3-1

نشانه، عاملي است كه از محـيط دور و  در سيماي شهر 
شـهري بـه منزلـه عوامـل     هـاي   نشانه. نزديك متمايز است

هســتند كـه مــردم را در جهــت يــابي و  اي  هـدايت كننــده 
  .كنند مي خوانايي موقعيت شهري راهنمايي

شـهري و نـوع فعـاليتي كـه درآنهـا      هاي  كاربري نشانه
هاي  ربريتواند طيف وسيعي از انواع كا مي گيرد، مي صورت

شهري را اعم از مذهبي، تجاري، مسكوني، عنصـر يادمـاني   
از جملـه عناصـر   ). 143: 1390بهزادفـر،  ( را در برگيرد... و

مهــم هويــت بخــش شــهرها نمادهــا هســتند،كه بصــورت  
نقـش اصـلي در    حـال شـهر،   از گذشته و گويااي  شناسنامه

نمادهـا و المانهـاي شـهري از     .معرفي آن به مخاطب دارند
طراحـي شـهري    له بناهاي مهم در طراحـي معمـاري و  جم

به نحوي كه گاه حتي از خـود شـهر پـر     شوند، مي محسوب
 و شخصيت نمايند، چرا كه بيانگر هويت، مي جلوهتر  اهميت

لطفــي، ( عصــاره شــهر در يــك ســاختمان نمايــان هســتند

انسان گرايش : مطالعات حاكي از اين است كه .)62: 1391
ك كند كه مخالف با زمينه موجود اسـت،  دارد اشيايي را در

متروك و مهجور ،وجود برجي زيبا بيشـتر  اي  مثال در محله
مهمتـرين   .)18: 1387، و همكاران حبيب(نشيند مي به دل

 شناسـايي آن در شـهر   شخص در ارائه تعريـف از نمادهـا و  
: او سيماي شهر را بر اساس پـنج عامـل  . بود »كوين لينچ«

  .و نشانه تقسيم بندي كرده است راه، لبه، گره، محله
در تعريف نشانه يا همـان سـمبل و نمادهـا آورده     »لينچ«
معمـوال اشــيايي كـه ظـاهري مشــخص دارنـد، ماننــد     : اسـت 

خصوصيات نشـانه بايـد چنـان    . هستند... ساختمانها، عالئم و 
اي  باشد كه بتوان آن را از ميان عوامل بسيار باز شناخت، پـاره 

 عوامـل كوچـك قـد برافراشـته انـد،     اي  پـاره  كه برها  از نشانه
توان از دور به زواياي مختلف تميز داد و در جهت يابي آنها  مي

هـا   ممكن است نشـانه . استفاده قرار داد را از تمام جوانب مورد
دوركه مدام جهتي خاص را اي  در داخل شهر باشند يا به اندازه

  .)64: 1391لطفي و محمدي، ( مشخص دارند
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  )آرشيو شخصي نگارندگان: مأخذ( از بناها و نمادهاي شهرياي  نمونه .3ير تصو

  
 چنانكه در مطالب گذشته ذكـر شـد نمادهـاي شـهري    

متفـاوتي داشـته باشـند كـه در ايـن      هاي  توانند كاربري مي
 بحث به بناهاي بلند مرتبه مسكوني در شهر تهران پرداخته

شان، يا  يل ارتفاعشود، كه گاهي اوقات اين بناها يا به دل مي
گروهـي   واي  كالبدي و يـا گاهـا بـدليل خوشـه    هاي  ويژگي

و در بعضي موارد هويت يا اند  بودن القا كننده معاني خاصي
 به بخشي از شـهر و يـا كـل آن    اعتباري كه اين ساختمانها

هـاي   دهد، قابل بررسي و پژوهش اسـت، كـه در نمونـه    مي
بـراي مثـال    .ودشـ  مـي  موردي سعي به پرداختن اين موارد

باالتر از ميدان ) عج( ساختمانهاي اسكان در خيابان وليعصر

ونك، در تقاطع خيابان مير داماد واقع شده است و سـاخت  
به علـت سـبك   ها  اين برج. مربوط است1350آنها به اوايل 

معماري، ارتفاع زياد و موقعيت قرارگيري در كنار چنـد راه  
ابل توجهي دارد نماياني اصلي شهر در بافت پيرامون نمود ق

و خوانايي برجهاي سـه گانـه از فواصـل دور حـايز اهميـت      
همچنين بـرج آزادي نيـز بـه     .)144: 1390بهزادفر، ( است

جهت موقعيت قرارگيري، كالبدي مرتفع و عنصري نمادين 
يكـي از عناصـر شـاخص، بـا     اي  مـوزه -با كـاركرد فرهنگـي  

نوان نشـانه و  اهميت و شايد مهمترين عنصر معماري، به ع
  .)234همان، ( شود مي نماد در شهر تهران قلمداد

  

  
  )آرشيو شخصي نگارندگان :مأخذ( نمونه بناهاي شاخص هويتي در شهر تهران .4تصوير 

 
 نما، عاملي هويت ساز -5-3-2

، نما را سطوح تشكيل دهنده هـر  »دكتر جهانشاه پاكزاد«
ت از بدنـه كـه   بنا ناميده و معتقد است كه هر نما جزئي اسـ 

ظاهري هر بنا يـا سـاختمان را تشـكيل    هاي  پوسته يا پوسته
اسـت كـه درون سـاختمان را از    اي  نما در عمل پرده. ميدهد

كند و به همين دليل عنصري اسـت داراي   مي بيرون آن جدا
هـر  . و دوم بعد اجتماعي) شخصي( دو بعد ، يك بعد انفرادي

باشد، كـه نمـاي رو    مي بنا يا ساختمان داراي چهار جبهه نما
بــه رو، يــا رو كــرده بــه فضــاي شــهري را جبهــه اصــلي يــا  

، نماي پشت را جبهه پسين و دو نماي ديگـر را در  »8فاساد«
 فرعـي بنـا  هـاي   صورت عدم اتصال به بافت پيرامـون جبهـه  

  .)34: 1392ماهوتيها،  فاضلي و(نامند مي

و همكارانش در بررسي مختصر خود  »9هارالد دايلمان«
 :اند  رود، پرداخته مي عملكرد كه از نما انتظار4 ز نما بها

  )وظيفه نماترين  و تاريخيترين  قديمي(حفاظت  -1
نور و تهويه هوا داشت انسان نياز به (ايجاد ارتباط  -2

  )همچنين نياز به ارتباط با جامعه و
از زماني كه لباس فـرد معـرف شخصـيت    ( معرفي -3

لبـاس معـرف و نمايـانگر     وي شد، نماي خانه نيز همچـون 
  .)شخصيت صاحبش شد

نماي ساختمان ) فضاي شهري(جزيي از يك كل -4
عنصري منزوي و خود بسنده نيست، بلكه جزيي از يك كل 
بنام سيماي شهري است كه كيفيـت نمـاي سـاختمان بـه     

نمـاي  ). 53: 1382پاكزاد، ( سيماي شهري تاثير گذار است
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دن آنها به فضـاهاي  ساختمانهاي مختلف به علت مشرف بو
نماي شهر بـه   .آورند مي عمومي، نماهاي شهري را به وجود

عنوان مهمترين عامل ارتباطي شهر با بيننده زبـان گويـاي   
  .كند مي يك شهر است كه حالت شهر را به بيننده القا

نماهاي شهري ارتباط فضـاهاي شـهري را بـا بيننـده      
ر نـاظر شـهري   برقرار ساخته و بيشترين تاثيرات بصري را ب

هـيچ اثـر مصـنوعي     ).95: 1391، و متوسلي عزيزي( دارند
 .در قلمروهاي انساني بدون معني نيست) شامل ساختمانها(

معماري تر  خواهيم عملكردهاي درست و عميق مي وقتي كه
را تعريف كنيم، حقيقتا محصولي خاص از اثـري مصـنوع را   

اصلي كـه  توصيف نمي كنيم، بلكه در مورد يكي از راههاي 
 دهـد، توضـيح   مـي  شناسيم و آن بـه مـا هويـت    مي خود را

هويت كالبـدي   .)12: 1391، و همكاران ميرزايي( دهيم مي
شهر و عناصر آن، بـر خـالف هويـت طبيعـي وجـه هويـت       

باشد، متشـكل از   مي شخصيتي انسان كه منحصرا بر ظواهر
است كه از ظواهر و اي  كالبدي به انضمام معانيهاي  ويژگي

توان گفت  مي در توضيح اين مطلب. شوند مي لبد مستفادكا
هـاي   مثال رنگ چهره يا قد و انـدازه يـك فـرد شناسـه    : كه

هويت شخصي او هستند، كه الزاما معنـويتي را بـروز نمـي    
اما اندازه، فـرم، ابعـاد و سـاير    . دهند، يا نبايد كه بروز دهند

 اشكال ظاهري يك عنصر يا فضاي شهري، عـالوه بـر آنكـه   
نمايشگر هويت كالبدي و عامل تميز ظاهري آن عنصـر يـا   
فضا با ساير عناصر و فضاهاي شهري هستند، ممكـن اسـت   
بيانگر معاني خاصي نيز باشند كـه ايـن معـاني از فرهنـگ     

در  ).348: 1386نقـي زاده،  ( كننـد  مي سازنده اش حكايت
توان گفت كه نه تنها هر شي واجد هويتي اسـت،   مي نهايت
ن هويت به صفاتي متصـف اسـت، كـه ايـن صـفات      بلكه اي

 معنوي آن هويـت هاي  حاصل عمل آن شي و معرف ويژگي
و  حبيـب (باشد كه در ظاهر و كالبد تجلـي يافتـه اسـت    مي

توان به معني جسم و تن  مي كالبد را.)14: 1387، همكاران
ارزش كالبد بـه روح و جـان   . دانست، در مقابل روح و روان

با اين حال وقتي كه . ت چنداني ندارداست و بدون آن اهمي
روح وجان ارزشمند باشند، كالبد تهي نيز ارزشمند خواهـد  

  .)34: 1383ميرمقتدايي، ( بود
  همپيكري و گروهبندي،عاملي هويت ساز -5-3-3

مختلـف  هـاي   همپيكري وگروه بندي ساختمانها، گونـه 
ساز در گذر زمان مدلهايي از  ساخت وهاي  شيوه خانه ها، و

ود نشان ميدهند كه نمي توان آنها را اتفاقي تلقـي كـرد،   خ
شـولتس،  ( دهنـد  مي بلكه خبر از شماهاي كلي و معناداري

1387 :254.(  
  

  
  )www.parsine.com, (2015) مأخذ( شهرك اكباتان. 5تصوير 
  

مثالهايي براي اثبات هويـت سـاز بـودن     در طبيعت نيز
وههاي آلپ بـا  رشته ك: گروه بندي و همپيكري وجود دارد 

تيز و پوشيده از برفش در سراسـر اروپـا و   هاي  هيبت و قله
. حتي جهان تداعي كننده كشور سـويس در ذهـن هاسـت   

 بـه نظـر  تـر   براي اين بحث مثالي از شـهر تهـران ملمـوس   
ساختمانهاي شهرك اكباتان، شـهركي كـه پـس از    : آيد مي

گذشت نزديـك بـه سـه دهـه بـه يكـي از بزرگتـرين و بـا         
شهر تهران تبديل شـده اسـت، يـك    هاي  محلهترين  هويت

نشانه شهري كه دور نماي آن از فاصله ده كيلومتري اتوبان 
: 1391كيميـاقلم،  ( كرج و جـاده مخصـوص نمايـان اسـت    

114.(  
 رنگ و مصالح در نما -5-3-4

رنگ نيز مانند ادبيات وشـعر، در زنـدگي انسـان تـاثير     
  .گذارد مي

و فيزيكـي رنگهـا بـر روي    فكـري  فعاليت، تاثير ذهني، 
اعصاب تماما آزمايش شده است و حتي خيلـي مـذاهب بـا    

و آنهـا را بـه صـورت    انـد   مفاهيم رنگها آشنايي كامل داشته
  . فرمول و سمبل در آورده اند

در روح و مغز انسان ، يك رنگ به اندازه يك صدا تاثير 
رنگ يكي از مهمتـرين   ).82: 1353اسداهللا زاده، ( ميگذارد

تواند جهت حفظ و تقويت خوانايي و  مي زارهايي است كهاب
  . هويت در تك تك فضاهاي شهري مورد استفاده قرار گيرد

رنگها معاني نمادين دارند و حتي در تصورات ذهني مـا  
شـود، مـثال رنگهـاي     مـي  هر بنا با رنگهاي خاصـي تـداعي  

و انـد   و آبـي، يـادآور بناهـاي مـذهبي و مسـاجد     اي  فيروزه
توانند يادآور زمانها ، معـاني و   مي رنگهاي مختلفهمچنين 

  .وقايع خاص باشند
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سـياه تـداعي كننـده     تيـره و براي مثال رنگهاي سـبز،  

پس در اين ميان، رنـگ  . مراسم عاشورا در ذهنمان هستند
حس مكان در هـر شـهر و    ابزاري است براي حفظ هويت و

  .فضاي شهري
بـي  اكنون كه شـهرهاي مـا بشـدت دچـار اغتشـاش و      

هويتي رنگي شـده انـد، بـا نـام بـردن شـهر هـايي خـاص         
شـود و ايـن    مـي  رنگي مشخص در ذهن ما زنـده هاي  طيف

همان انتظار و توقعي است كه ما از هويت و نقش رنـگ در  
   .)63-62: 1390بهزادفر، ( شهر داريم
مشـخص، زيبـا و فـاخر    اي  چهـره  قـديمي مـا  هاي  شهر
اي  ن شهرها به گونـه اجزاي تشكيل دهنده منظر اي. داشتند

گرفتنـد كـه گـويي كليتـي واحـد را       مـي  در كنار هم قـرار 
  .دهند مي تشكيل

رنگهاي بكار رفته در منظر اين شهرها محدود و ناشـي  
از طبيعت همان منطقـه بودنـد، بـه عبـارت ديگـر در ايـن       
شهرها رنگهاي طبيعي مصالح محلي كه بناها به وسيله آنها 

داد  مـي  هماهنگ و همگوناي  شد، به شهر چهره مي ساخته
. و با روحيه و اقليم و فرهنگ مردم نيز بيشتر تطابق داشت

از هويت اي  به اين ترتيب رنگ هر شهر تثبيت شده و جنبه
  . شد مي آن شهر محسوب

ــور مصــالح و    ــاوري و ظه ــا پيشــرفت فن ــروزه ب ــا ام ام
شـدن مسـئله، گـويي    اي  رنگي جديد و سـليقه هاي  پوشش

به اين صرافت افتاده است كه بـا   )معمار سازنده يا(هركس 

مطابق با مـد  اي  توجهي به شخصيت خاص شهر، به گونه بي
عين اللهي، ( رايج، رنگ را بر چهره ساختمان خود بكار ببرد

1392 :21،22(.   
بكارگرفتـه شـده   هاي  همانطور كه قبال عنوان شد، رنگ

بعنوان جزيي از يـك سيسـتم   (در طراحي نماي ساختمان 
تأثير مستقيمي در حس و حال و شخصيت فضـاي   )گتربزر

شهري مجاور و كـل شـهر دارد و از ايـن رو همـواره مـورد      
  از سويي ديگر رنگ و توجه طراحان شهري است

مانند آرايش صـورت بنـا نقـش بسـزايي بـر جلـوه       نما 
آن دارد و از اين حيث همواره معماران  فروش ظاهري بنا و

پتانسـيلي بـراي فـروش بهتـر     آن را به عنـوان   سازندگان و
  .)22 همان،( نگرند مي كاالي خود

 تركيب رنگها در سيماي شهري
اهميت منظر شهري از آن حيث اسـت كـه ابعـاد غيـر     
كالبدي شهر مانند ارزش ها، هويت، سـاليق زيباشـناختي،   

دهد، بنابراين  مي طبيعت، تاريخ و مذهب يك شهر را نشان
ـ   ر دوش دارنـد، كـه در   تك تك اجزاي آن، اين رسـالت را ب

. هماهنگي با بقيه عناصر، نقش خود را به خوبي ايفـا كننـد  
در انتخاب رنگ هر نما توجه به شخصـيت و حـس و حـال    

برخـي فضـاهاي   . دارداي  فضاي شهري مجاور اهميت ويـژه 
شهري كه رنگ بناهاي پيرامون آن بدرستي انتخـاب شـده   

ه و متنوع است، بدليل تنوع رنگي بجا و حساب شده، سرزند
  ).23 همان،( است

  

  

  
  )آرشيو شخصي نگارندگان :مأخذ( بافت تاريخي طبيعي روستاي ابيانه و ماسوله. 6تصوير 
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  )با اقتباس از منابع پژوهش ،نگارندگان: مأخذ( بررسي رنگها و تاثيرشان بر روان آدمي: 1جدول 

  
  

  
  )شخصي نگارندگانآرشيو  :مأخذ( تركيب موفق رنگ در بدنه شهري. 7تصوير 

  
 امروزه هيچ تفاوتي نمي كند كـه نمـا در كـدام شـهر و    

شود، يزد باشد يا تهران، اردبيل باشد  مي كدام اقليم طراحي
كند از مصالح بـروز،   مي سعياي  كرج، هر معمار و سازنده يا

اصطالحا شكيل و پر زرق و برق استفاده كند، شيوع كاربرد 
از جنس آلكوبان شاهدي بـر  انواع شيشه رفلكس و نماهايي 

اين در حالي است كه در گذشـته سـاختمانها    .اين ادعاست
هم مانند مالكانشان سعي در فروتني داشتند و اين موضوع 

چـه در   چـه در مصـالح و  (در سادگي و بي پيرايگي نماهـا  

به خوبي مشهود بود، بر خالف امروز كـه هـر   ) رنگ آميزي 
 هرچـه بيشـتر دارد   كس و هر بنايي سعي در خـود نمـايي  

در معمـاري امـروز از مصـالح مختلـف جهـت       .)22 همان،(
: شود، اين مصالح در ايـران عبارتنـد از   مي نماسازي استفاده

 -آلياژهاي مسـي   -چوب  - سنگ ـ نماسازي با اندود  -آجر
كه هركـدام از ايـن مصـالح اثـرات     ... وها  كامپوزيت -فلزات 

 چند مـورد آنهـا اشـاره    گذاردكه به مي خاصي بر بيننده نما
  :كنيم مي
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  )نگارندگان، با اقتباس از منابع پژوهش: مĤخذ( بررسي تاثير مصالح نماي ساختمان بر ناظر :2جدول 

  
  

بعضي مواد داراي كيفيت سطحي غير جذاب هستند، گچ 
تواند  مي چيزهايي وجود دارند كه شخص. يك مورد از آنهاست

اما هرگـز نبايـد   . تش را باال ببردبا گچ انجام دهد تا كيفيت باف
اكثر  .طوري ديگر نمايش داده شود كه شبيه ماده ديگري شود

كنند ماده را بخاطر بافت سطحي طبيعي  مي هنر مندان سعي
 اش انتخاب كنند و آنها خيلي كم با آن به طور متقابـل عمـل  

وقتي معمار بتن . كنند هنر در انتخاب است ، تا در تعارض مي
كند، او كيفيت سطحي آن را در طراحي اش مد  مي دهرا استفا

  ).130: 1386 كالير،( نظر قرار داده است
  پنجره در نماهاي اصلي -5-3-5

 روني بناهـاي مـا نمـاي شـهرمان را شـكل     يديوارهاي ب
شكل، چه زيبا و خوش آيند باشـد و چـه نـا     دهند، اين مي

جلوه كند، هميشـه از طريـق روزنـه    مطلوب، سرد و مبتذل 
پنجره را بايد ديد، در پناه ديوار  :گويد مي هايش با ما سخن
و ديوار ، شكل و هيبت ها  از تركيب پنجره. شهر بايد زيست

هـاي   شوند و هنگامي كه حجم مي اوليه نماهاي شهري زاده
گيرنـد، بزرگتـرين يـا     مـي  نمايانگر نماها كنار يكديگر قـرار 
  .شوند مي مهمترين عامل معرف هويت شهر

كه رو به كوچه، خيابان و ميـدان شـهر مـا،    اي  نجرهپ هر
شـود، وجـودش و شـكلش و رنـگ      مي روي ديوار كار گذارده

آميزي اش، فقط به سازنده اش مربوط نمي شود كـه بتوانـد   
  .)665: 1389فالمكي، ( خواهد بسازدش مي به هر بياني كه

پنجره، فقط فضاي دروني را به فضـاي بيرونـي متصـل    
 .)667همـان، (كنـد  مي دو را با يكديگر يگانهنمي كند ، اين 

تعداد پر شماري پنجره بسيار ساده ، چهـار گـوش و چهـار    
بينيم كـه، بـه    مي گوش كمي بلند را روي نماهاي شهرمان

نظمي هندسي روي ديوار و به تعداد طبقات ساختمان، بـه  
ايـن گونـه   . صورتي برابر روي نماها كار گذاشـته شـده انـد   

آور آپارتمـان سـازي و رواج آن در تهـران    كـه يـاد  ها  پنجره
و خشكترين تصـويرهاي معمـاري   ترين  است، نمايانگر ساده

 كه چراغي پشـت آنهـا روشـن   ها  فقط شب. ما هستند شهر
و نماهاي بس ها  اين پنجره. شود، سخني از حيات دارند مي

 سـاده و فقيــر آنهـا، خشــكترين منظـر را هنگــامي بدســت   
كنند  مي شده باشند و ياد آوري دهند كه از آهن ساخته مي

كه مالك و سازنده آنها نه گرماي تهران و نـه سـرماي آنـرا    
  .)668 همان،( شناخته است
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 )2015، ريحانه كريمي: عكس از( در ساختمانهاي شهر تهرانها  اشكال پنجره. 8تصوير 

  
 جامعه آماري و مورد پژوهي. 6

زمـاني  مـورد پـژوهش، محـدوده    هاي  در انتخاب نمونه
ساخت بنا و مسئله قدمت بيشتر مـورد توجـه قـرار گرفتـه     

و  57-1354است، ساختمانهاي مسكوني اكباتان در سـال  
مورد طراحي و ساخت  56-1351ساختمان اسكان در سال 

قرارگرفته انـد، ايـن در حاليسـت كـه محـدوده طراحـي و       
 ساخت ساختمانهاي پارسـا و نـواب بـه سـالهاي اخيـر بـاز      

مورد پژوهش در اين جستار در مناطق هاي  ونهنم. گردد مي
مجتمــع : مختلــف شــهر تهــران قــرار دارنــد كــه عبارتنــداز

، مجتمع مسكوني 6،در ناحيه  5مسكوني اكباتان در منطقه 
مجتمع  ،3 و 1، در نواحي 11 و 10نواب بترتيب در مناطق 

و مجتمـع مسـكوني    7، ناحيـه  1مسكوني پارسـا درمنطقـه  
  .قرار گرفته اند 6ناحيه ، 3اسكان در منطقه 

  

  
  ) map.tehran.ir, 2015 :مأخذ( مطالعاتي در شهر تهرانهاي  موقعيت محدوده. 9تصوير 

  

  
 مجتمع اسكان -4    مجتمع پارسا -3    مجتمع نواب -2    مجتمع اكباتان - 1

  )آرشيو شخصي نگارندگان :مأخذ( مورد پژوهشهاي  نمونه. 10تصوير 
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  تحليل داده ها. 7

اين بخش به بررسي و تحليل اطالعات كسـب شـده   در 
مجتمع مسـكوني  4، ضمنا شايان ذكر است كه پرداخته شد

بــه صــورت دو بــه دو، انــد  كــه مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه

و سـاختمانهاي  ) نـواب  - اكباتـان (اي  ساختمانهاي خوشـه 
بـا هـم مقايسـه    به صـورت تطبيقـي   ) اسكان-پارسا( منفرد

  .گرديدند

  

  
  )نگارندگان :مأخذ( )نواب –اكباتان (اي  قايسه آماري هويت در كالبد خارجي ساختمانهاي خوشهم. 3جدول 

 

  
  )نگارندگان :مأخذ( )نواب –اكباتان (اي  مقايسه آماري هويت در كالبد خاجي ساختمانهاي خوشه .4نمودار 

  
بررسي و مقايسـه آمـاري هويـت در كالبـد خـارجي       -7-1

  )نواب –اتان اكب(اي  ساختمانهاي خوشه
ــت   ــي هوي ــارجي  در بررس ــد خ ــاختمانهاي در كالب س

عالوه بر عاملي چون نما كه خود تشكيل يافتـه از  اي  خوشه
هاي  است، مؤلفهها  ابعاد پنجرهو  مصالح، رنگ: عواملي مانند

نحـوه قرارگيـري    ،گروهبنـدي  -همپيكـري  : ديگري چـون 
نيـز قابـل    و همچنـين خـط آسـمان    نسبت به همها  بلوك

هـاي   رسي اسـت كـه بـه بررسـي ايـن عوامـل در نمونـه       بر
پرداختـه شـده اسـت و نتيجـه حاصـله در قالـب       اي  خوشه

  .آماري عددي بصورت جدول و نمودار ارائه گرديد
انتخـابي در  هـاي   با توجه به نتايج كسب شده در نمونه

بخــش ســاختمانهاي خوشــه اي، در ســاختمانهاي اكباتــان 
روهي بـودن سـاختمانها و   نما، همپيكري و گ: عواملي چون

نحوه قرار گيري بلوكها نسبت به هم، حايز بيشترين امتيـاز  
توان، عواملي تاثير گذار  مي عوامل را از اين رو اين. بوده اند

. بر هويت بخشي به كالبد خارجي ايـن سـاختمانها دانسـت   

رنـگ و مصـالح حـايز    : اين در حاليست كـه عـواملي چـون   
ر ساختمانهاي نواب نيـز عـواملي   د. كمترين امتياز بوده اند

همپيكري، نما، خط آسمان و نحوه قرارگيري بلوكهـا  : چون
و عوامـل  انـد   نسبت به هم بيشترين امتياز را كسـب كـرده  

  . رنگ و ابعاد پنجره كمترين امتياز را
عوامـل  : توان به اين نكته اشـاره كـرد كـه    مي در نهايت

بلوكها نسبت همپيكري، نما، خط آسمان و نحوه قرار گيري 
بر هويت بخش ها  به هم از مهمترين و تاثير گذارترين مولفه

بودن در كالبد خارجي ساختمانهاي بلنـد مرتبـه مسـكوني    
  .روند مي در شهر تهران به شماراي  خوشه
بررسي و مقايسـه آمـاري هويـت دركالبـد خـارجي       -7-2

 )اسكان–پارسا (ساختمانهاي منفرد 

ساختمانهاي منفـرد   رجيكالبد خادر بررسي هويت در 
  كه به سنجش هر يك از ايـن عوامـل   تاثير گذارند ،عواملي

ها  در نمونهها  ابعاد پنجره و مصالح، رنگنما، : كه عبارتند از
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  .جدول و نمودار ارائه گرديدنتيجه حاصله در قالب آماري عـددي بصـورت   . پرداخته شد
  

  )نگارندگان :مأخذ( )اسكان–پارسا (مانهاي منفرد مقايسه آماري هويت در كالبد خارجي ساخت: 4جدول 

  
  

  
 )نگارندگان :مأخذ( )اسكان–پارسا (مقايسه آماري هويت در كالبد خارجي ساختمانهاي منفرد . 5نمودار 

  

  
  )نگارندگان: مأخذ( مورديهاي  مقايسه آماري هويت در كالبد خارجي نمونه. 6نمودار 

  
هاي د خارجي تمام نمونهمقايسه آماري هويت در كالب -7-3

  انتخاب شده
در بررسي نتايج حاصـل از پـژوهش در سـاختمانهاي    
بلند مرتبه مسكوني منفرد، در ساختمان اسـكان عـواملي   

و انـد   نما، مصالح بيشترين امتياز را كسب كـرده : همچون
  . عوامل رنگ و ابعاد پنجره كمترين امتياز را

تمــامي ايــن در حــالي اســت كــه در ســاختمان پارســا  
هاي انتخابي، امتياز بااليي كسب نكرده اند، اين مطلـب   مولفه

باشد كـه در طراحـي نمـا و سـاخت آن، بـه       مي حاكي از اين
توان  مي حال در پايان. مسئله هويت كمتر بها داده شده است

تاثير گذار بر هويت كالبـد خـارجي سـاختمانهاي    هاي  مولفه
  .نما و مصالح: شناختبلند مرتبه مسكوني منفرد را چنين باز 
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 )نگارندگان :مأخذ( مورديهاي  مقايسه آماري هويت در كالبد خارجي نمونه: 5جدول 

  
  
 نتيجه گيري .8

انجـام يافتـه در   هـاي   پس از انجام مطالعات و پـژوهش 
راستاي پاسخگويي به سـواالت تحقيـق، نتـايج حاصـله بـه      

وسـط  سوال اول تحقيق، حاكي از اين بود كه درك هويت ت
ذهني افـراد  هاي  دوجانبه است، بين اندوختهاي  افراد، رابطه

و عينيتي كه در قالب تصوير يـا سـاختمان مـورد سـنجش     
گيرد، كـه در نهايـت، بـا توجـه بـه متفـاوت بـودن         مي قرار

ذهني افراد، هويت اشـيا يـا سـاختمان نيـز از     هاي  اندوخته
  . منظر افراد متفاوت خواهد بود

تاي پاسخگويي به سوال دوم تحقيق، در ادامه و در راس
عوامل هويت ساز در كالبد خارجي ساختمانهاي بلند مرتبه 
مسكوني در شهر تهران، مورد شناسايي قرار گرفـت كـه در   

نما، مصالح، رنگ : ساختمانهاي منفرد، اين عوامل عبارتند از
عالوه بـر  اي  همچنين در ساختمانهاي خوشه. و ابعاد پنجره

ــده  ــر ش ــوارد ذك ــودن   م ــي ب ــا گروه ــري ي ــي، همپيك قبل
نسـبت بـه هـم و خـط     ها  ساختمانها، نحوه قرارگيري بلوك

  .باشند مي آسمان نيز شامل اين عوامل
ــارجي     ــد خ ــاز در كالب ــت س ــل هوي ــايي عوام ــا شناس ب
ساختمانهاي بلند مرتبه مسكوني در شهر تهران، به آزمـايش  

شـد، كـه   موردي انتخابي، پرداخته هاي  در نمونهها  اين مولفه
خوشــه اي، هــاي  بــر اســاس نتــايج بدســت آمــده در نمونــه

تـر   ساختمانهاي اكباتان نسبت به ساختمانهاي نواب با هويت
ايـن در حاليسـت كـه در سـاختمانهاي     . رسـند  مـي  به نظـر 
عوامل نما، همپيكـري و نحـوه قرارگيـري    ) خوشه اي(اكباتان
و بـه   اند نسبت به هم، بيشترين امتياز را كسب كردهها  بلوك

عنوان عوامل تاثيرگذار بر هويـت بخشـي بـر كالبـد خـارجي      
. شناخته شده انداي  ساختمانهاي بلند مرتبه مسكوني خوشه

همچنين ايـن آزمـايش در سـاختمانهاي منفـرد نيـز انجـام       
گرفت، كه بر اسـاس نتـايج پـژوهش، سـاختمان اسـكان در      

 در. رسـد  مـي  بـه نظـر  تـر   مقايسه با ساختمان پارسا با هويت
نما، مصالح، ابعاد پنجره و رنگ بترتيـب  : نهايت، عواملي چون

داراي اثراتي بر هويت بخشي به كالبد خـارجي سـاختمانهاي   
  .بلند مرتبه مسكوني منفرد در شهر تهران هستند

تـوان   مي در گام پاياني، با كسب نتايج حاصله از پژوهش،
به مثبت بودن فرضيه تحقيق اذعان نمود كـه حـاكي از ايـن    

باشد كه، نمـاي سـاختمانها و سـيماي شـهري در      مي مطلب
در نهايـت بـا   . دارد مـي  حال حاضر به سوي بي هويتي گام بر

تـوان بـه تعيـين الگـويي      مـي  هويت ساز،هاي  شناخت مولفه
مناسب براي كالبد خارجي ساختمانهاي بلند مرتبه مسكوني 
در شهر تهران پرداخت، كه در شكل گيري سيمايي با هويت 

  .تواند نقش بسزايي ايفا كند مي اي شهر تهرانبر

  پي نوشت
1. Ericson 
2. Morghan 
3. stwart hall 
4. charles jenks 
5. Alexander 
6. Rapapoort  
7. Lynch  
8. Faced 
9. Daylman 

  فهرست منابع
 .87-82. ، صص17شماره ، هفت هنر ،روانشناسي رنگها). 1353( اسداهللا زاده، سيروس - 
 -  دو فصلنامه علمي ،ايرانيهاي  عناصر هويت ساز در معماري سنتي خانه). 1389( جنت ،رحمت پناه؛ نسيم غالمي رستم ؛بمانيان، محمدرضا - 

.57-56.، صص13، شمارهپژوهشي مطالعات هنر اسالمي



   1395پاييز و زمستان ، 12شماره   زي ايران،پژوهشي انجمن علمي معماري و شهرسا –نشريه علمي  224  
 

 .نشر شهر ،تهران ،تهران شهر نگاهي به هويت هويت شهر،. )1390( بهزاد فر، مصطفي - 
 .53. ، صص14، شماره نشريه هنرهاي زيبا ،اختمانهاي مسكوني و سير تكويني توقعات از آنپديدار شناسي نماي س. )1382( پاكزاد، جهانشاه - 
 .18-14. ، صص3، شماره نشريه هويت شهر ،پرسمان تبعي دركالبد شهر و هويت.)1387( حميده؛ فروزانگهر، سيد مجيد؛ نادري، حبيب، فرح - 
 .65 .، صص13، شماره نشريه هويت شهر ،حياي هويت محيط شهرتاثير متقابل الگوهاي رفتاري در ا ).1392( خطيبي، محمدرضا - 
 .53. ، صص2، شماره آرمانشهر ،بر زيبايي شهر )ايراني اسالمي( بررسي تاثير عوامل هويت). 1388(، محسن سلسله؛ سلسله، علي - 
 .نشر نيلوفر: عليرضا احمديان، تهران رجمهت. حضور، زمان و مكان: معماري). 1387( شولتس، نوربرگ - 
 .23-21 .، صص51، شماره مجله معماري و فرهنگ، موازين انتخاب رنگ در نما. )1392( عين الهي، كاوه - 
 دو ،ارزيابي انواع ساختمانهاي بلند مرتبه مسكوني از لحاظ تاثير بر سيما و منظر شهري ).1391(محمد مهدي  ، متوسلي،محمد مهدي ،عزيزي - 

 .95 .، صص30، شماره فصلنامه مديريت شهري
 .فضا نشر: تهران. معماريهاي  گستره). 1389( فالمكي، محمد منصور - 
ي معماري و شهرسازي همايش مل ،در طراحي رنگ نماي ساختمانهاي مسكوني شهر قزوين عوامل تاثير گذار ).1392( فاطمه ، ماهوتيها،فاضلي، نسيم - 

 .3انسانگرا، شماره 
 .79-78 .، صص10، شماره آينه خيال ،ه هويتمسئل معماري امروز ايران و). 1387( قطبي، علي اكبر - 
 .نشر مارليك: تهران، مريم مدني، ترجمه فرم، فضا ديد، ).1386( كالير، گراهام - 
 .114. ، صص27، شماره مجله هنر معماري ،شهرك اكباتان. )1391( كيمياقلم، محمدشاپور - 
 .64-62 .، صص2، شماره فصلنامه جغرافيا ،ا هويت شهربررسي ارتباط نمادهاي شهري ب. )1391( عبدالحميد ،محمدي ؛لطفي، صديقه - 
 .نشر دانشگاه تهران: مزيني، تهران منوچهر، ترجمه سيماي شهري ).1372( لينچ، كوين - 
نشريه هويت  ،پيشا مدرن، مدرن و فرا مدرنهاي  تبيين معناي هويت در دوره .)1389( ندا؛ بمانيان، محمدرضا؛ خاكسار، مهدوي نژاد، محمد جواد - 

 .116 .، صص7، شماره هرش
 .34 .، صص29، شماره زيباهاي  نشريه هنر ،معيارهاي شناخت و ارزيابي هويت كالبدي شهرها). 1383( ميرمقتدايي، مهتا - 
 .56-55. ، صص10، شماره نشريه هنرهاي زيبا ،روانشناسي محيطي دانشي نو در خدمت معماري و طراحي شهري). 1380( مطلبي، قاسم - 
 .12 .، صص2، شماره فصلنامه مطالعات ملي ،معنا در مكان و آفرينش هويت). 1391( سعيده ؛نژادستاري، تيموري، سياوش؛ هميرزايي، شكوف - 
 .90 .، صص7، شماره نشريه هنرهاي زيبا ،»نوگرايي«و » مدرنيسم«با » ايرانسنت معماري « رابطه هويت). 1379( نقي زاده، محمد - 
 .سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان: اصفهان ،)در پرتو تفكر اسالمي( ايي و هويت شهرادراك زيب). 1386( نقي زاده، محمد - 

- http//: map.tehran.ir 
- http://www.parsine.com/files/fa/news/1394/3/31/132286_496.jpg. 

  
  

   


