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کمپین »نما؛ هویت شهر ما«

به مسیر قبلی باز نمی گردیم
پیروز حناچی، شهردار تهران

به دلیل اینکه رابطه شهروندان با نمای ساختمان ها یکی از نخستین 
مواجهه شهروندان با شهر است از اهمیت بسزایی برخوردار است. 
فضای بینابینی که عالوه بر خواســته شهروندان، باید سایر مسائل 

شهر را نیز در بر بگیرد. این فرآیند در حال بازبینی است و در جریان 
بازبینی صدور پروانه های ســاختمانی امکان انتخاب نما فراهم شده 
است. شهرداری و شورای شهر تهران در حال حاضر فشار زیادی را 

تحمل می کنند اما حاضر نیستند که به مسیر قبلی باز گردند. بی تردید 
چیزی که در سه دهه ایجاد شده در مدت یک سال حل نخواهد شد و 
برای حل این معضل به یک دوره پنج ساله نیاز داریم. باید به گونه ای 

عمل کنیم که از تامین ۸۰ درصدی درآمدهای شــهرداری در سال 
۸۶ از ایــن محل، آن را به میزان ۵۰ درصد کاهش دهیم که اعضای 

شورای اسالمی شهر تهران نیز از این موضوع حمایت می کنند.

متخصصین در 90 درصد ساخت وساز 
شهری اعمال نظر نمی کنند

لباسی در شأن تهرانی ها

عبدالرضا گلپایگانی،
 معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران:

حامد مظاهریان، معاون برنامه ریزی، توسعه 
شهری و امور شورا  شهرداری تهران :
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هدف کمپین نما دانش افزایی و ایجاد 
حساسیت  درمسئوالن و مردم است

جایگاه معمار مورد تعرض 
قرار گرفته است

 مهدی صالحی، مدیر کل معماری و ساختمان 
معاونت  معماری و شهرسازی شهرداری تهران: 

رضا عباسی، شهردار منطقه 14
 در گفتگو با»صما« :
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 محمدرضا مهربانی گلزار، دکتری معماری منظر از فرانســه، عضو 
هیات علمی دانشــگاه بین المللی امام خمینی )ره(، عضو هیات مدیره 

انجمن علمی معماری منظر ایران
تفکیــک نمــا از کالبد کلی 
بنــا، صحیح نیســت و همه 
اجزای ســاختمان یک کلیت 
به  بنابراین  هســتند  واحــد 
ســادگی نمی تــوان پالن و 
نما و حجم کلی ســاختمان 
ارزیابی  مستقل  و  جداگانه  را 
کــرد. نما به عنوان بخشــی 
که محــل عرضه معماری به 
مخاطب عام است می بایست 

معیارهایی را در راستای احترام به »حق عمومی« رعایت کند.
اولین معیار یک نمای خوب، »خوانایی« اســت. بدین معنی که 
مخاطب در مواجهه با یک بنا بتواند کاربری بنا را تشخیص دهد. 
به عنوان مثال یک ســاختمان اداری می بایست نمایی متفاوت 
از یک ساختمان مسکونی داشته باشد. همچنین نمای ساختمان 
باید بازتابی از معماری و فضاهای داخلی باشــد. به عنوان نمونه 
در طراحــی نما، فضاهای مشــاع و ارتباطات عمودی خود را از 
فضاهــای خصوصی متمایز کند. به منظــور هماهنگی با بافت 
مجاور، ضروری اســت که صفحه بدنه ســاختمان و اجزای نما 
در راستای نماهای مجاور باشد که امتداد بصری یکپارچه ای را 
ایجاد نماید. از سوی دیگر، به صورت متعارف برای یک نما، سه 
بخش در نظر گرفته می شود: تراز همکف که بیشترین مواجهه 
با مخاطب را دارد و می بایســت تناسبات انسانی را رعایت کند. 
بخش دوم که تــراز های باالی همکف اســت و کالبد اصلی 
ساختمان را شامل می شود؛ رعایت ریتم و تناسبات بازشوها در 
این بخش نقش کلیدی دارد و بخش سوم رخ بام است که متاثر 
از اقلیم و الگوهای معماری بومی اســت. معتقدم که رعایت این 
اصول ساختاری برای ایجاد هماهنگی کفایت می کند و در سایر 
جنبه ها مانند فرم ها، انتخاب مصالح، رنگ، سبک معماری و ... 
می بایست به »حقوق خصوصی« احترام گذاشت و امکان آزادی 
عمل را برای طراح فراهم کرد. از این رهگذر، هر بنا شخصیت 
مســتقل و هویت مندی دارد اما به لحاظ کلیت و ساختار دارای 

هارمونی با بافت است و »حق عمومی« رعایت شده است.

نما در نظر گرفته اســت و با نظارت مســتمر سعی در انسجام 
بخشــی به منظر شــهری تهران دارد. در آخر باید بگویم یک 
»نمای خوب« نمایی است که متناسب با شرایط زمانی، مکانی 

و موضوعی که در شهر با آن مواجه هستیم، طراحی شود. 
در اصطالح عامیانه نماها در تهران باید طهرونی باشند! یا بومی 

باشد.
 قاسم امیدوار، دکتری معماری )گرایش مدیریت پروژه( از دانشگاه 
UM  مالزی، عضو  هیئت علمی دانشکده هنر و معماری تهران جنوب، 

عضو کمیته نمای شهرداری منطقه 17 تهران:
یک  خوب«  »نمای  موضوع 
موضوع کاربردی و متناسب با 
نیاز شهرهای ما است. از نظر 
»نمای خوب«  منظر شهری 
نمایی است که متناسب با هم 
جواری های خودش طراحی 
شده باشــد. مبحث معماری 
 Contextual( زمینــه گــرا
طراحی  در   )Architecture

نما بسیار مهم است. نما باید 
با بستر خود هم خوانی داشته باشد. 

ساختمانی که در یک بافت تاریخی طراحی می شود باید عالوه 
بر هم خوانی با بستر، به بناها با ارزش تاریخی نیز احترام بگذارد. 
یکی دیگر از معیارهای نما خوب » دعوت به آرامش« است. نما 
باید طوری طراحی شود که از اغتشاشات بصری به دور باشد. 

تنوع متریال های مصرفی حداکثر سه نوع باشد.
 آجر و سنگ دو مصالح بومی و مناسب استفاده در نماهای ایران 
است. در راستای رســیدن به یک »نمای خوب« بهتر است به 

اصول معماری ایرانی رجوع کنیم. 
یکــی از اصول معماری ایرانی »پرهیز از بیهودگی« اســت. در 
همین راستا یکی از اصلی ترین کارهای ما در کمیته نما مبارزه 

با نماهای کالسیک و نئوکالسیک است. 
این نوع نما ها هیچ نوع ریشــه تاریخــی و فرهنگی در ایران 
ندارنــد. در طراحی نما پایبندی به اصل پرهیز از بیهودگی یکی 

از مهم ترین معیارهای »نمای خوب« است. 
 بــا رعایت این نکات مــی توانیم به انســجام و هماهنگی در 

نماهای یک خیابان برسیم.

ســیماي ظاهــري و منظر 
عینــي از موضوعات کلیدي 
شهر است اما علیرغم صرف 
زمان و انرژي زیاد و همچنین 
حساسیت مدیران شهري در 
همه دوره  ها به این موضوع، 
هنوز ســیمای شــهر تهران 
نیست.  شایسته شــهروندان 
اما آنچه کــه مایه امیدواري 
است خواست عمومي جامعه و مطالبه کیفیت از سوي آنهاست. 

بدیهی اســت نمای شــهر را با ابالغیه و ضابطه نمي توان به 
یکباره دگرگون کرد، چون  لباســی که تهران در طول دهه ها 
به تن کرده، جلوه  ای از آن چیزی است که در جامعه می گذرد. 
امروزه در حالي هنگام حرکت در شهر آشفتگي بصري، نماهاي 
جانبي رها شــده، زوال ســلیقه، اجزاي تاسیساتي متصل به نما 
و... تــک تک ما را آزار مي دهد کــه حافظه جمعي جامعه هنوز 
کیفیت هاي مطلوب معماري و شهرســازي ســنتي ایران را به 
خاطر دارد. ریشه یابي و آسیب شناسي این تغییر وضعیت در این 
مجال نمي گنجد، اما تالش های  اخیر مدیریت شــهری برای 
اصالح رویه در کمیته های نما قابل تقدیر است. تا سالیان پیش، 

مالک در مورد نمای خودش اختیار تام داشــت و می توانســت 
ســلیقه اش را به طورکامل اعمال کند.  اما به تدریج شهرداری 
تهران با تاکید درست به مسئله نما به عنوان حق عمومی مردم، 
ســعی در شکل دهی نمای بناها کرد.  اما آنچه به نظر می رسد 
قدری در این میان گم شده احساس تعلق ساکنین به نما است.  
زیرا این احســاس وجود دارد که در فرایند کمیته های نما چهره 
نهایی به فرد تحمیل شده است، بنابراین با آن غریبگی می کند 
و مســئولیتی در قبال آن احســاس نمی کند که خوشــبختانه 
همکارانم در شــهرداری و شورای شــهر، در تالش هستند، با 
اصــالح رویه  ها در کمیته های نما بتوانند این شــرایط را تغییر 

دهند.در پایان یک نکته به نســبت مغفول مانده را نیز بایستی 
ذکر کنم که تجارب تلخ زلزله هاي کشــور در مناطق شــهري 
نشان مي دهد بخش زیادي از آسیب ها از ناحیه اجزاي غیرسازه 
اي )مانند نما( و عدم اتصال صحیح آنها به سازه ناشي مي شود. 
تاریخ وقوع زلزله هاي کشــور در قرن اخیر نشــان مي دهد که 
متاسفانه هر دهه یک زلزله بزرگ در کشور رخ داده است. پس 
کمترین دوراندیشي می طلبد که وضع ضابطه و الزامات اجرایي 
نیــز در اولویت قرار بگیرد. امید دارم که با مشــارکت عمومي و 
همسویِي نهادهای این حوزه، تهران لباسی در شان شهروندانش 

به تن کند.

درحال حاضر ارزش گذاری روی نمای یک ســاختمان را می توان تا 

حدی سلیقه ای دانست، ســلیقه ای که به تعبیر اکثر صاحب نظران، 

نظر شخصی کارفرمایان است. چالش پیش روی معماران معاصر به 

خصوص معمارانی که تازه کار هستند، محدود کردن سلیقه کارفرما در 

جهت رســیدن به یک نمای خوب و یکپارچگی هرچند اندک در منظر 

شهریســت. در همین راستا می توان گفت آنچه معماری امروز ایران 

به آن نیاز دارد، تالش برای دســتیابی به یک فضای مشترک و قابل 

قبول است که در آن بتوان به تبادل نظر و انتقاد موثر در مورد نماهای 

شهری پرداخت، تا جایی که بتوانیم معیار و محکی اصولی برای ارزش 

گذاری نمای ســاختمان های شهرمان به دست آوریم. واضح تر آنکه 

وقتــی صحبت از یک نمای خوب به میان می آوریم، بدانیم منظور چه 

نمایی است؟ با پاسخ به این پرسش است که می توانیم یک قدم به 

انسجام منظر شهری نزدیک شویم.

 محمــد مهدی صفایی، عضو هیئت علمی دانشــکده هنر و معماری 
تهران جنوب، طراح برگزیده در مسابقه بزرگ معماري13۸3، برنده 

رتبه دوم تأسیسات جایزه بزرگ معمار ۸3 براي خانه بیدار: 
نمــای ســاختمان هــا  را         
می توانیم به چهره انسان ها 
تشبیه کنیم. چهره انسان ها 
از دو منظر شکلی و مفهومی 
قابل بررســی است. از منظر 
شــکلی، چهره انســان ها با 
تمام تفاوت های ظاهریشان 
زیباســت. »زیبــا« به معنی 
متناسب بودن است. اگر تمام 
اجزای صورت مان در یک صفحه قرار داشتند، آیا چهره ما می 
توانست زیبا باشد؟ عالوه بر متناسب بودن اجزای صورت آنچه 
بر زیبایی چهره انسان ها می افزاید، وجود سطوح مختلف است. 

این ویژگی های ظاهری، در نمای یک ساختمان هم به صورت 
تناسبات، ابعاد، رنگ و بافت نمود پیدا می کنند. 

از نظر مفهوم می توان گفت، تفاوت های رفتاری و شــخصیتی 
انســان ها بر  چهره هایشان تأثیر می گذارد. اگر بیشتر به افراد 
جامعه دقت کنیم، متوجه چهــره هایی با ویزگی های متفاوت 
از جمله متبســم، جــدی یا پیچیده می شــویم. همان طور که 
در جامعه با انســان های متفاوتی از نظر شخصیتی برخورد می 
کنیم در منظر شهری هم با نماهای متنوعی روبه رو می شویم. 
مثل: نماهای فاخر و تجمل گرا، نماهای ساده، نماهای سبز و... 
. بعضی نماها به دل می نشــینند مانند چهره بعضی انسان ها! 
بیش تر اوقات دانشجوها و آرشیتکت های جوان در طراحی نما 
بیش از حد درگیر فرم می شوند که درست نیست. نما باید از دو 

منظر مفهوم و فرم در نظر گرفته شود.
در شــهر های بزرگ مانند تهران به دلیل تنوع فرهنگ، دین و 
قومیت تفاوت نماها بیش تر به چشم می آید. در صورتی که در 
روستاها شاهد نماهای یکدست تری هستیم. روستای سیدی بو 
ســعید در تونس دارای نماهای یکدست سفید با درب و پنجره 

آبی است.
 این روستا امروزه به یک جاذبه توریستی مهم در تونس تبدیل 
شده است. برای بررسی دلیل این تنوع در شهرهای بزرگ باید 

معماری و رابطه آن با سکنی گزینی را تعریف کنیم.
 نوع بودن انســان ها و نوع امکان آن ها در محل زندگیشــان 
اســت که ظاهر مکان را تعریف می کند. مفهوم در طراحی نما 
باید از هستی و امکان آدم ها برگرفته شده باشد. به این موضوع 
در مباحث هســتی شناسی بیش تر می توان پرداخت. به همین 
خاطر است که مصری ها به یک سبک معماری گرایش داشتند 

و ایرانی ها به سبکی دیگر.
 انســان ها ســبک های معماری را متناســب با امکان خود و 

محیطشان پدید می آوردند.
 با مهاجرت های گسترده به تهران، ساخت و سازهایی در سطح 
شــهر صورت گرفت. این ســاختمان ها هر کدام نمایی به خود 
گرفتند. آن ســال ها هرکسی دوست داشــت نمای خودش را 
داشته باشد و متأسفانه سازمانی برای کنترل نماها وجود نداشت. 
یک راه حل مناسب برای زیبا تر کردن نماهای نه چندان جالب 

سطح شهر استفاده از پوشش گیاهی است. 
خوشــبختانه در حال حاضر کمیته نمــا ضوابطی برای طراحی 

لباسی در شأن تهرانی ها

نمای خوب چه ویژگی هایی دارد؟!

مهدی صالحی، مدیر کل معماری و ساختمان معاونت معماری و شهرسازی پیروز حناچی، شهردار تهرانعبدالرضا گلپایگانی،معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران

متخصصین در 90 درصد 
ساخت و ساز شهری اعمال نظر نمی کنند

هدف کمپین نما دانش افزایی و ایجاد ما در مدیریت شهری باید ابتدا زیبایی را بشناسیم
حساسیت درمسئوالن و مردم است

 یکی از علل نشست زمین استفاده حداکثری از مساحت است

 باید آستانه دانش و تقاضا در حوزه معماری را باال ببریم

 شیشه ای یا آجری بودن نما به تنهایی مهم نیست 

 باید فعالیت هایی که تاکنون انجام شده را آسیب شناسی کنیم

 سند هدایت و توسعه کمیته های نما را تا یک سال آینده تهیه می کنیم

 نما را به عنوان حق شهروندی در جامعه جا بیندازیم

 جلوی اتفاقات بد را گرفته ایم

 نباید از آن طرف بام بیفتیم

 باید هوشمند سازی در دستور کار کمیته های نما قرار بگیرد

 نبود الگویی مشخص تقلید، و ابداعات عجیب در معماری شده است

 کارشناسان نما باید در مورد جزئیات اجرایی نیز دقیق باشند

 تهران در حوزه معماری از یک سررشته یا الگوی واحد پیروی نکرده است

حامد مظاهریان، معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران:

معماران معاصر ایران پاسخ می دهند:
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بهمن ماه 97 بود که ایده شــکل گیــری کمپین »نما، هویت 
شهر ما« در همایش نما با حضور پیروز حناچی، شهردار تهران 
اســتارت خورد و در ادامه بســیاری از مسئوالن و کارشناسان 
مسائل شهری به این کمپین پیوستند . این استقبال، شهرداری 
تهران و مجتمع رســانه ای ساختمان )صما( را بر آن داشت تا 
با همکاری نزدیک وارد فاز عملیاتی اهداف این کمپین شوند. 
بنابراین برگزاری کارگاه ها و نمایشــگاه های تخصصی نما در 
مناطق 22 گانه در دســتور کار قرار گرفت. از اواسط مرداد ماه 
98 تاکنون کارگاه و نمایشــگاه نما در مناطق 2، 9 ،12 و 5  با 
حضور جمعی از مسئوالن مدیریت شهری، معماران، سازندگان 
و تولید کنندگان برگزار شده است. در آستانه برگزاری پنجمین 
همایش در منطقه 14 شــهرداری تهران ســراغ رضا عباسی، 
شهردار این منطقه رفته ایم و گفتگویی با وی ترتیب داده ایم 

که مشروح آن در ادامه می آید.
 عملکرد کمیته های نما را چگونه می بینید؟

نفس تشکیل کمیته های نمای مناطق، اقدامی بسیار حیاتی و 
راهبردی برای تحقق دو هدف بســیار مهم از جمله جلوگیری 
از رشــد نماهای ناســازگار با هویت معماری بومی و کنترل و 
هدایت نماهای شــهر تهران با اســتفاده از مصالح بوم آورد و 
سازگار با فرهنگ و مختصات اجتماعی و اقتصادی مردم بوده 
اســت . برای تحقق این اهداف بسیار ارزشمند به طور طبیعی 
مشــکالتی وجود دارد و نمی توان گفت عملکرد کمیته های 
نما در این راســتا 100 درصد عالی بوده اســت . آسیب هایی 
وجــود دارد اما به طور کلی می توان گفت تا کنون توانســته 
در زمینــه جلوگیــری از ایجاد نماهای ناســازگار با فرهنگ و 
بوم شــهر تهران بســیار تاثیرگذار و تعیین کننده عمل نماید. 
با شــکل گیری این کمیته ها پس از چند ســال از یکســو از 
ایجاد نماهای ناهنجار جلوگیری شده و از سوی دیگر نهادهای 
مطلوب و بومی طراحی و ایجاد شده اند . طبیعتًا برای ارزیابی 
عملکــرد کمیته های نما نیاز به بررســی و آمارگیری کمی و 
کیفی موضوع هســت . با توجه به آنکه مقوله کمیته نما اساسًا 
یک موضوع کیفی است لذا صرفًا از طریق بررسی شمار پرونده 
هــا نمی توان ارزیابی صحیحی را انجام داد. همچنین موضوع 
اهدافــی که کمیته نما دنبال می کند فرآیندی نیســت که در 
بــازه های زمانی کوتاه مدت بتوانند نتیجه آرمانی و غایی خود 
را نمایان ســازد بلکه ارزیابی آن پس از گذر زمان و هماهنگی 
اجزای مختلف نظام ســاخت ابنیه از مرحله تایید کمیته نما تا 

اجرای بنا را می طلبد.
 نقاط ضعف کمیته نما چیست؟

با توجه به بازخوردهایی که از جانب مراجعان دریافت می شود، 
عمده ترین موضوع مورد بحث مقوله »زمان بررســی و بعضًا 
عدم تایید طرح نما« در کمیته نماســت که البته نمی توان این 
امر را مســتقیمًا به ضعف کمیته نسبت داد چرا که برخی طرح 
ها به دلیــل تمایالت فردگرایانه و یا ضعــف طراحان و بعضًا 
عدم تکمیل مدارک پرونده نیازمند برگشــت خوردن و تطویل 
زمانی می شوند. همچنین وحدت رویه در هدایت نقطه نظرات 
اعضای کمیته نما و پرهیز ایشــان از گرایشات و جهت گیری 
های ســلیقه ای موضوعی است که می بایست تحت مدیریت 
و هماهنگی قرار گیرد . موضوع دیگر مربوط به عدم بررسی و 

تاکید همسان بر نماهای جانبی ابنیه است.
 این نماها به دلیل قابلیت رویت پذیری از نقاط مختلف شــهر 
نیازمند بررســی دقیق تر و بسزایی است که بعضًا به دلیل عدم 
تمکین مالی مالک/ســرمایه گذار مــورد غفلت و یا اغماض و 

چشم پوشی قرار می گیرند.
 آیا وجــود این کمیته ها در مناطق را برای احیای معماری با هویت 

ایرانی - اسالمی کافی می دانید؟
قطعًا کمیته های نما به عنوان یکی از ارکان دستیابی به هویت 
و احیای معماری ضروری و گامی پیشــرو محسوب می شوند 
ولیکن تضمین کفایت و تحقق این امر نیازمند همکاری های 
چندســویه میان ارکان اجرایی نما، معماری، نظارت و بازرسی 
شــهرداری، شــهروندان و صحت و کفایت رویه های جاری 
مرتبط با آن اســت. در این میان شــهروندان نقشی اساسی و 

حیاتی بر عهــده دارند و از انجایی که ذینفع اصلی در نماهای 
با هویت تهران خود شــهروندان هســتند، لذا تعهد به اجرای 
نماهــای مصوب و یا حتی گزارش تخلفــات مربوط به نما به 
واحدهای مســئوول در شــهرداری می تواند نقش مهمی در 

تحقق معماری با هویت شهر داشته باشد.
 برگزاری کارگاه های نمــا در مناطق چه کمکی به موضوع نماهای 

شهری می کند؟
نخســت آنکه با دعوت از شهروندان می تواند تاثیر بسزایی در 
ارتقای نگرش و ســلیقه عمومی مردم به موضوع نما داشــته 
باشــد. دوم آنکه با پررنگ کردن نماهــای مطلوب می تواند 
هدایتگر طراحان و ســرمایه گزاران و مالگان گردد. سوم آنکه 
به عنوان کارگاه آموزشی توسط طراحان جوان می تواند مورد 
بهــره برداری قرار گیــرد و و در آخر با تحریــک گروه های 
مختلف طراح، سرمایه گذار، مالک و شهروندان می تواند باعث 
ارتقای جایگاه مفهوم نمای شهری و احیای حقوق شهروندی 
شود و از این مسیر ادراک اجتماعی نسبت به آن را تقویت کند.
 نقش معماران را در آشفتگی معماری امروز تا چه اندازه جدی می 
دانید؟ به عبارت دیگر آنها تا چه اندازه به رسالت خود عمل کرده اند؟

آنچــه که در دهه های اخیر جامعه ما و خصوصًا شــهر تهران 
به عنوان سردمدار این کشور اتفاق افتاد را نمی توان مستقیمًا 
به معماران نســبت داد. چرا که جایگاه معمار در این ســال ها 
مورد تعرض و بعضَا انحراف قرار گرفته اســت. این امر بدلیل 
گرایش به مدرک گرایی و شکاف عظیم میان دنیای آکادمیک 
و حرفه اتفاق افتاده است. عالوه بر آن موضوع مسکن به دلیل 
ریسک پایین شکست و پر ســود بودن و بهترین نوع سرمایه 
گذاری منجر به گرایش و تمایل همه جانبه به ســمت آن شده 
اســت. از تبعات این موضوع معمار شدن کلیه سرمایه گذاران 
بدون آشــنایی با ادبیات و فضای مربوط به موضوع است و به 
بیان بهتر سرمایه باعث ســخن گفتن در و دیوارهای شهر ما 
شده اســت و نه معماران! از این منظر شــاید مستقیمًا نتوان 
پیــکان قصور و یا اتهام را به جانب معماران جهت گیری نمود 
بلکه مجموعه ای از عوامل کالن تا ُخرد این کشور در شرایط 
کنونی حاکم تاثیرگذار بــوده اند. البته در این میان همانند هر 
موضوع دیگری همواره اســتثناهایی نیز وجود دارند که قابلیت 

تعمیم به عام را ندارند.
 چگونه می توان سازنده ها را متقاعد به استفاده از معماری ایرانی 

- اسالمی کرد؟
به نظر می رســد که ایــن امر نیازمند طرح ریــزی فرآیندی 
اجتماعی و شاید روان شناختی فرهنگی است که در طی زمان 
و بــه صورت مرحله ای می توانــد تحقق یابد . همانند هر امر 
مربــوط به فرهنگ، اعمال اجبــار و محدودیت های غیرقابل 
پذیرش از سمت مخاطبان می تواند به انحرافات عملکردی و 

فساد سیستم مربوط منجر شود . 
بنابرایــن بهتریــن راه گفتگو و نشســت هــای تخصصی با 
سازندگان، تقویت »کمپین نما، هویت شهر ما« و از آن طریق 
ارتقای ذائقه عموم است. طبیعتًا به سازنده در طی زمان بایست 
اثبــات گردد که محصول ارزیابی کمیتــه نما از آنچه که وی 
فرض می کرده ســود بیشــتری هم از لحاظ درآمدی ناشی از 
فروش و هم از نظر ارتقای ســیمای بصری شهر دارد . مسلما 
رســیدن به این نتیجه نیازمند اندکی صبر، تعامل دو ســویه و 

اعتماد سازی است.
 پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد کمیته نما دارید؟

با توجه به آسیب شناسی انجام شده و لزوم تطابق پالن با نما و 
بررسی آن در یک کمیته واحد در شورای اسالمی محترم شهر 
تهران و ضرورتی که شــهرداری نیز چند سال است که بدان 
رسیده ، به نظر می رسد در صورت تحقق چنین امری عملکرد 

کمیته های نما بسیار بهبود یابد . 
همچنین استفاده از راهکارهای بام سبز خصوصًا در منطقه 14 
و تشویق ســازندگان به تخصیص آن و همچنین تاکید بیشتر 
بر مفاهیم اقلیمی در اســتفاده از مصالح، جزئیات دیوارهای دو 
جداره و کاهش مصرف انرژی مواردی است که این شهر بسیار 

نیازمند آن است.

نمای ساختمان نقش مهمی 
در زیبایی شهر و محله ایفا 
نمای  یک  ایجــاد  می کند. 
با  ناهماهنگ  و  متناقــض 
ســایر نماها، چهره شــهر 
را بــه هم ریختــه و جلوه 
ناخوشایندی به آن می دهد. 
از  قســمتی  به عنوان  نمــا 
ســاختمان کــه در معرض 
دید عموم قرار دارد، از این ســو وجهه اجتماعی و سوی دیگر 
سلیقه ساکنین ساختمان را به نمایش می گذارد. بنابراین شکل 
ظاهری ساختمان باید به گونه ای طراحی شود که هم با فضای 
پیرامون ســازگاری داشته باشد و هم حجم داخل ساختمان را 
بیان کند. در آستانه برگزاری کارگاه و نمایشگاه نما در منطقه 
14 سراغ سارا جمشیدی، دبیر کمیته نمای این منطقه رفته ایم 

و گفتگویی با او ترتیب داده ایم که در زیر آمده است.
 کمیته نمای منطقه 14 را چگونه ارزیابی می کنید و تا چه اندازه این 

کمیته را در ماموریت های خود موفق می دانید؟
با توجه به حجم باالی پرونده ها، حضور این کمیته در تسهیل 
فرآیند بررســی بسیار راهگشاســت. همچنین با بهره مندی از 
تجربیــات هر یک از اعضا می تــوان این گونه ارزیابی کرد که 
نقطه نظــرات اصالحی برآینــدی از بهینه ترین حالت ممکن 
برای تصحیح نمای پیشــنهادی مالک / طراح است. تالش و 
دقت نظر اعضا در این خصوص نمایانگر قرار گرفتن کمیته در 

مسیر اصلی و صحیح خود است.
 تــا چه اندازه تصمیمات کمیته نمــای منطقه 14 مبنای عمل قرار 

می گیرد و ضمانت اجرایی دارد؟
با توجه به راه اندازی ســامانه مربوط در سیســتم شهرداری، 
نمای تایید شــده کمیته نما در سامانه بارگذاری و بررسی ها و 
صدور هرگونه جواز مربوط به پایان کار ساختمان بر اساس این 
مدارک انجام می شــود. لذا پیش فرض بر آن است که سازنده 
موظف به رعایت نمای تایید شده در کمیته نماست مگر آنکه 
از رویه هایی خارج از روال قانونی و طبیعی اســتفاده نماید که 
طبیعتا جرایم مرتبط با آن امر نیز در قالب کمیسیون ماده 100 

تعریف شده است.
 تا چه اندازه موضوع وحدت رویه کمیته نمای مناطق حائز اهمیت است؟

وحدت رویــه کمیته های نما از منظر اصــول غیرقابل عدول 
آن حائز اهمیت اســت. اهم این اصول نیــز عبارتند از توجه 
بــه بناهای میان افزا و رعایت هماهنگی در اجزای کلی گذر و 
یا تاکید و توجه به بناهای شــاخص و مهم که هرکدام دارای 

ادبیات مفهومی و اهداف خاص خود است. 
ساختمان های میان افزا سازگاری و هماهنگی با ساختمان های 
پیرامون دارند و ضمن جلوگیری از گســیختگی شــدید، برای 

جلب توجه با هم رقابت نمی کنند. 
ســاختمان های میان افزا ، نافی »تفاوت« میان ســاختمان ها 
نیســت و وجود تفاوت و تضاد در راســتای این گونه گونی و 
ســرزندگی بیشــتر در منطقه اســت. در نقطه مقابل این امر 
مناطقی هستند که به دالیلی اجبار استفاده از رنگ و یا مصالح 
خاصی را حکم نماید و وحدت رویه در خصوص مواردی از این 

قبیل طبیعتًا مورد پذیرش نیست. 
همچنین هماهنگی در خصوص خیابان ها و میادین بزرگ شهر 
که در دو منطقه مختلف قرار دارند بســیار مهم و حیاتی است 
که در این مورد باید کمیته های نمای هر دو منطقه جلســات 

مشترک برای رسیدن به آرای واحد داشته باشند.
 عده ای معتقدند اگر در طرح های معماری صرفا اســتفاده از آجر 
لحاظ شــود، تاییدیه کمیته های نما را می گیــرد. این ادعا چقدر به 

واقعیت نزدیک است؟
در شــرایط کنونی کمیته نمای منطقه 14، این ادعا با واقعیت 

فاصله دوری دارد. 
در حــال حاضر نمای ارائه شــده به واســطه همجواری های 
ارزشــمند و یا ماندگار در بازه زمانی باالی 10 سال خود مورد 
بررسی قرار می گیرد و هیچ اصرار و اجبار انحصاری به استفاده 

از آجر وجود ندارد. 
ممکن اســت در زمانی قبل تر و در مناطقی این نظریات ارائه 
می شــده که اکنون با توجه بر ترکیب جدید اعضا و حساسیت 
بیشــتر در این موضوع، این امر منتفی است. خط مشی اصلی 
کمیته نمای کنونی، هویت خیابــان، لزوم هماهنگی در ریتم 

خیابان، رنگ و خط آسمان است. 
بنابرایــن تک بنا در برابر هویــت و هماهنگی در ریتم خیابان 

اهمیت کمتری دارد. 
 برگزاری کارگاه و نمایشگاه نما در منطقه 14 چه تاثیری در بهبود 

وضعیت نماها و ارتقای دانش معماران و سازندگان دارد؟
از آنجا که اهداف کمیته نما تنها به صورت یک سویه نمی تواند 
محقق شود، ضروری است که در بستری نزدیک تر، گفتگویی 
تعاملی در قالب کارگاه، نمایشــگاه و نشســت های همفکری 
با ســازندگان و معماران انجام شــود تــا از آن طریق بتوان 

پیشرفت های بهتری را زمینه ساز شد.

نمای هر بنا متصل و تاثیرگذار 
که  است  مجموعه شهری   بر 
در آن قــرار دارد، از ایــن رو 
هر نمایی که ایجاد می شــود، 
بی شک بر بدنه هایی که در 
کنار آن ها قرار گرفته اســت 
تاثیــر می گذارد. اگــر نمای 
یک بنــا بدون در نظر گرفتن 
ارتباط آن بــا بناهای اطراف 
ساخته شود، تناقضی در نمای شهری بوجود می آید و در پایان 
نیز شــهری ساخته می شــود، که همانند پازل چند هزار تکه ی 

نامرتب، چهره ای آشفته به خود می گیرد. 
طبق نظرات کارشناســان امر، نمای ساختمان ها دارای تاثیرات 
روانی نیز هســت که هم با فضای عمومی همبستگی داشته و 
هم می تواند فضای داخلی ســاختمان را نشان دهد؛ از این رو به 
جرات می توان گفت که نمای ســاختمانی عنصری است که به 

طور کلی شخصیت بنا را بیان می کند.
 در همین رابطه ســراغ حجت اله محمــد زاده، معاون معماری 
و شهرسازی شــهرداری منطقه 14 رفته ایم و گفتگویی با وی 

ترتیب داده ایم که در زیر آمده است.
 به نظر شــما چه تفاوتی بین کمیته های نما قبل از سال 9۸ و کمیته 

های نمای امسال وجود دارد؟ 
رفته رفته با تجربیات بیشــتر در این زمینه شــاهد پیشرفت در 
پذیرش مراجعان در مورد اصول و ضوابط ســلبی و ایجابی نما 
و کنــاره گیری اعضای کمیته از نقطه نظرات بعضًا ســلیقه ای 

هستیم. 
همچنین در این کمیته سعی شــده است که نمایندگان جامعه 
حرفه ای حضور پررنگ تری داشــته باشند تا حقوق مترتب بر 
طراحان و شهروندان با ظرافت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. 

در این ترکیب کمیته ســعی شده اســت که از جوانب و زوایای 
بیشــتر و کامل تری به صورت هدفمند موضوع بررســی نما و 

هویت سازی مورد توجه قرار گیرد.
 چه مشوق هایی باید برای سازندگان در نظر گرفته شود تا به سمت 

و سوی استفاده از طرح های ایرانی - اسالمی بروند؟
به نظر می رسد عالوه بر چارچوب کمیته نما این امر موضوعی 

فرهنگی است. 
به عنوان مثال با توجه به ترویج فرهنگی و تســلط همه جانبه 
فیلم ها، موســیقی، پوشــش و مهم تر از همه سبک زندگی و 
ســاختمان های بیگانه که از طرق مختلف همچون اینترنت و 
ماهــواره به ذهنیت ما راه یافته اند، اینطور جا افتاده اســت که 
فالن ســبک ســاختمان نمایانگر طبقه اجتماعی باالتر و مرفه 

تری است؛ بنابراین بهتر خرید و فروش می شود. 
ســاکنان آن خانه معرف گونه خاصی از خانواده ها هســتند و 
غیــره.... لذا تصحیح این امر در ابعاد وســیع تــر با جایگزینی 

الگوهای صحیح از طرف بنیادهای فرهنگی انتظار می رود. 
پس از آن، آنچه که از نهاد شــهرداری برمی آید برگزاری دوره 
های مشــترک، گفتگوهای تعاملی و پیشــه کردن صبر قابل 

حصول به نظر می رسد.
 چقدر مصوبات کمیته های نما از ضمانت اجرایی برخورداند؟ راهکار 

چیست؟
ضمانت اجرایی مصوبات کمیته نما در حال حاضر کمیســیون 
مــاده 100 می باشــد که به نظر می رســد ضمانت اجرایی نه 

چندان قوی باشد. 
چرا که هدف اصلی که بهتر شدن سیمای عمومی است را نمی 

تواند تامین کند. 
در این مســیر کســی که پول و هزینه خالف را می پردازد این 
حق را دارد که آنچه که می خواهد منطبق با سلیقه فردی خود 

اجرا نماید.  
راهکارهای مختلفی می تواند مورد پیشنهاد و بررسی قرار گیرد 
که از جمله ســریع ترین و قابل دسترس ترین آن بازرسی های 
دوره ای قسمت های نظارت اســت. همکاری مهندسان نظام 
مهندســی و ارائه گزارشات دوره ای ایشان در این امر می تواند 
بســیار راهگشا باشد و شاید راهکارهایی از قبیل تخریب نما در 

آینده بتواند مورد بررسی قرار گیرد.
 چگونه می توان مردم را به ســمت اســتفاده از معماری ایرانی - 

اسالمی سوق داد؟
با تاکید بر نمونه های موفق ابنیه با سبک ایرانی، احداث بناهای 
عمومی و مهم در ســبک ایرانی و اســالمی، توسعه فرهنگی 
و تاریخی و تاکید بر این ســبک، توســعه صنعت توریســم و 
گردشگری، استفاده از همایش های مردمی در سطح محالت از 

جمله اقداماتی است که می توان در این رابطه انجام داد.
 دانشگاه های ما را در تربیت معماران چگونه می بینید؟

با توجه به مطالبات مدرک گرایانه در دهه های اخیر، امر کیفیت 
آموزشــی معماران بسیار تحت تاثیر قرار گرفته است. امید است 
این امر با حذف تدریجی موضوع مدرک گرایی و تلفیق اساتید با 
دنیای حرفه ای و آموزش واقعیت های اجرایی به دانش جویان 

مرتفع گردد.

اصرار و اجباری به استفاده جایگاه معمار مورد تعرض قرار گرفته است
از آجر وجود ندارد

کمیسیون ماده 100 ضامن 
اجرایی قوی نیست
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برگرفته از فرهنگ عمومی همان مناطق باشــد. وی در پایان با 
ارائه پیشنهادی به شهردار منطقه 5 تهران گفت: با اتوجه به اینکه 
منطقه 5 بر اساس ساختار شهرسازی طراحی شده است، می تواند 
در حوزه گالری نما پیشگام باشد تا طرح های با کیفیت تبدیل به 

الگویی برای سایرین شوند.
 تهیه سند هدایت و توسعه کمیته های نما

در ادامه این مراسم مهدی صالحی، مدیر کل معماری و ساختمان 
معاونت معماری و شهرسازی شــهرداری تهران اظهار داشت: با 
توجه به اســناد فرادست و تاکیدات مقام های عالی رتبه در مورد 
هویت شــهر تصمیم گرفتیم کمپین نما را دنبال کنیم. هدف این 
کمپین دانش افزایی، ایجاد حساسیت مسئوالن و مردم نسبت به 
نمــا خواهد بود. وی با بیان اینکه منطقه 5 در بخش نما پیشــرو 
اســت، افزود: قانون و دستورالعمل روی خشک ماجراست و روی 
نرم موضوع فرهنگ سازی است. صالحی ادامه داد: در نظر داریم 
سند هدایت و توســعه کمیته های نما را تا یک سال آینده تهیه 
کنیم تا چنانچــه اعضای کمیته نما تغییر کرد، دچار مشــکل و 

تعارض در سند زیر دستی نشویم.
 تصمیم گیری در اتاق شیشه ای با حضور مردم

محمد ســاالری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای 
اســالمی شــهر تهران نیز با حضور در این مراسم اظهار داشت: 
روزی که می خواســتیم کمیســیون معماری را در شورای شهر 
تشــکیل دهیم گفته می شد که کمیسیون مستقل نیاز نیست اما 
امروز بعد از شــش سال شاهد چنین نشست هایی هستیم. وی با 
اشــاره به اینکه جنبش تشــکل های مردم نهاد بسیار از تصمیم 
گیری ها را تحت تاثیر قرار داده است، خاطر نشان کرد: در گذشته 
گفته می شــد شهردار موفق کسی است که شــهر را تبدیل به 
کارگاه ســاختمانی کند. نتیجه آن دیدگاه ایجاد پروژه هایی مانند 
صدر بود که چند هزار میلیارد هزینه برداشــت و بدون پیوســت 
مطالعاتی صرفا منجر به ترافیک و استفاده بیشتر از خودروها شد. 
اما امروز بسیار خرسندم که این نگاه تغییر کرده است. وی با بیان 

کارگاه و نمایشگاه نما در راستای کمپین »نما، هویت شهر ما« در 
منطقه 5 شهرداری تهران با حضور جمعی از مسئوالن، سازندگان 
و طراحان برگزار شد. به گزارش »صما« در آیین افتتاح این مراسم 
فریدون حیدری، شهردار منطقه 5 اظهار داشت: موضوع فرهنگ 
سازی بسیار حائز اهمیت اســت چرا که باعث ایجاد حس تعلق 
خاطر در ســازندگان، طراحان و مردم می شود. وی با بیان اینکه 
چنانچه نما زننده و مغشــوش باشد، زمینه دلزدگی و آشفتگی را 
در شــهروندان فراهم می کند، ادامــه داد: باید مردم را در هویت 
بخشی به نماهای شهری سهیم کنیم. حیدری خاطر نشان کرد: 
امروزه بناهای بسیار ارزشمندی در تهران وجود دارند که می توان 
از معمــاری آنها بهره برد. ما باید ضمن حفظ این میراث تاریخی 
- هنری، به دنبال طراحی و اجرای نماهای ماندگار باشــیم. وی 
همچنین به بیان تجربه خود از ســفر به هلند اشاره کرد و گفت: 
در هلند ساختمان ها با نمای مشخصی که گویای آداب، فرهنگ 
و هویت مردم بود، ســاخته می شــد امــا در بخش های داخلی 
ساختمان که جزء حریم خصوصی بود، آخرین تکنولوژی های روز 
مورد اســتفاده قرار می گرفت. این در حالی است که در کشور ما 

هنوز موضوع عمومی بودن نما جا نیفتاده است.
 ایجاد گالری نما در منطقه پنج

در ادامه این مراســم زهرا نژاد بهرام، عضو هیئت رئیسه شورای 
اسالمی شهر تهران با بیان اینکه نما بخشی از فضای عمومی و 
متعلق به تمام شهروندان است، گفت: در حیطه نما ضرب المثل 
»چاردیــواری اختیاری« صدق نمی کند و بایــد این نگرش در 
جامعه تغییر کند. عضو شورای شــهر تهران افزود: از اوایل دهه 
90 مدیریت شهری به این نتیجه رسید که کمیته های نما شکل 
بگیرد اما کارها به صورت موردی انجام می شد. در ادامه و اواخر 
سال 97 با مصوبه شورای شهر کمیته های نما به عنوان بخشی از 
ساختار اجرایی مورد پذیرش قرار گرفتند. نژاد بهرام با بیان اینکه 
تالش مدیریت شــهری ایجاد محدودیت نیســت بلکه به دنبال 
ایجاد هماهنگی و هارمونی در شهر است، گفت: باید نماهای شهر 

سهیم کردن مردم در هویت بخشی به نماهای شهری
گزارش »صما« از کارگاه و نمایشگاه نما در شهرداری منطقه پنج تهران:

اینکه کمیته های نما در مرحله گذار هســتند، افزود: در گذشــته 
استراتژی شهرداری درآمد زایی از معاونت معماری و شهرسازی 
بوده و متاسفانه در همین راستا کمیسیون ماده پنج، طرح تفصیلی 
که ایرادهای مختلفی داشت را هم برای کسب درآمد دور می زد. 
ساالری با انتقاد از نگاه مدیریت شهری گذشته به طرح تفصیلی 
ادامه داد: طرح تفصیلی کنونی کماکان موضوع بلند مرتبه سازی 
را در مناطق مختلف تعیین تکلیف نکرده است. عالوه بر این، غیر 
از بافت فرســوده که مســاحت آن 3268 هکتار در تهران است، 
بافت ناپایدار را تعریف کردند که بنا بر تعریف آنها 14 هزار هکتار 
را در بر می گیــرد. در این بافت مجوز یک طبقه اضافی را برای 
ســاختمان ها برای درآمد زایی صادر می کردند که وسعت طرح 
باعث شــد تا عمال محالت دچار آشفتگی معماری شوند. رییس 
کمیســیون معماری و شهرســازی با بیان اینکه با ایجاد کمیته 
های نما و حساســیت در صدور مجوز، تعداد پروانه های صادره 
شــهرداری و در نتیجه میزان درآمد این نهاد کاهش یافته است، 
گفت: امیدوارم در ادامه فعالیت کمیته نما تصمیم گیری ها در اتاق 
شیشه ای و با حضور مردم گرفته شود. رییس کمیسیون معماری 
و شهرسازی شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه باید منافع 
بخش خصوصی را هم در کمیته نما در نظر بگیریم، اظهار داشت: 
اگر کمیته های نما موفق نشــوند، مخالفان بلند گو به دست می 
گیرند و با انتقادهای پی در پی خواستار تعلیق فعالیت ها می شوند.

 نژاد بهرام، حیدری و شفیعی به کمپین نما پیوستند
در ادامه این مراســم زهرا نژاد بهرام، عضو شــورای شهر تهران 
و فریدون حیدری، شــهردار منطقه پنج تهران و شهین شفیعی، 
معاون معماری و شهرسازی شهرداری منطقه پنج به کمپین »نما، 

هویت شهر ما« پیوستند.
  تقدیر از طراحان و سازندگان و اعطای گواهی

در ادامه این مراســم تعدادی از طراحان و ســازندگان منتخب با 
اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد و به شرکت کنندگان گواهی 

شرکت در کارگاه تخصصی نما اهدا شد.

  برگزاری کارگاه های تخصصی
الزم به ذکر اســت این مراسم میزبان ســه کارگاه تخصصی با 
عناوین اجرای نمای آجر توســط دکتر حمیــد جعفریان-کارگاه 
آموزشــی اجرای نمای سنگ، ســرامیک، ورق و شیشه توسط 
مهندس درازگیســو- تشریح راهنما و موازین طراحی نما، توسط 

مهندس عابدی بود.
  بازدید شهردار منطقه و دو عضو شورا از نمایشگاه نما

همچنین فریدون حیدری، شــهردار منطقه پنج به همراه محمد 
ســاالری و زهرا نژاد بهرام ، دو عضو شورای شهر تهران از غرفه 
های حاضر در نمایشــگاه نما بازدید کردند و از نزدیک در جریان 

نحوه فعالیت ها و چالش های آنان قرار گرفتند.


