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مقالۀ پژوهشی

چکیــد ه| مطالعــات پیرامــون آپارتمان ســازی بــه دلیــل رشــد روزافــزون ساخت وســاز ایــن بناهــا در کشــور، 
مقولــه ای اســت حائــز اهمیــت کــه در پژوهش هــای منظــر شــهری معاصــر، آن طــور کــه باید مــورد توجــه قرار 
نگرفتــه اســت. مطالعــات پیشــین نشــان می دهــد ارزش هــای زیبایی شناســانۀ نمــای اصلــی ایــن بناهــا یکــی 
از عوامــل مؤثــر در روحیــات ســاکنین اســت. هــدف از ایــن پژوهــش، بازتعریــف معیارهــای زیبایی شناســانه در 
ارزیابــی نماهــای مســکونی شــهر تهــران در جهــت ارتقــاء کیفیــت تجربۀ زیســت ســاکنین اســت. ایــن مهم از 
طریــق اســتخراج معیارهــای مذکــور از پیشــینۀ پژوهــش معمــاری عصب محــور و ارزش گــذاری آنهــا از طریــق 
مصاحبــه بــا ســاکنین ایــن بناهــا امکان پذیــر شــده اســت. نــوع پژوهــش، مطالعــه ای کاربــردی اســت و روش 
ــه اســتخراج 11  پژوهــش، کیفــی اســت. تحلیــل محتــوای 16 پژوهــش در زمینــۀ معمــاری عصب محــور ب
معیــار کالبــدی و 8 معیــار معنایــی در زیبایی شناســی نماهــای آپارتمانــی انجــام شــد و ســپس ارزش گــذاری 
بیــن معیارهــای استخراج شــده، از طریــق مصاحبه هــای بازپاســخ بــا 14 نفــر از ســاکنین ایــن بناهــا در شــهر 
تهــران صــورت گرفــت. یافته هــا نشــان می دهــد از بیــن عوامــل کالبــدی و معنایــی نمــا، بــه ترتیــب »کاربــرد 
ــح« و »میــزان ســطح بازشــوها« بیشــترین تأثیــر را در شــکل گیری  ــوع مصال پوشــش گیاهــی«، »رنــگ و ن
تجربــۀ زیبایی شــناختی افــراد دارنــد. نــوع رویارویــی افــراد بــا ایــن معیارهــا، در چهــار وجــه زیبایی شــناختی 
مبتنــی بــر »درک بصــری«، »درک هیجانــی«، »درک معنایــی« و »درک نمادیــن« صــورت می گیــرد. نتایــج 
نشــان می دهــد نماهــای مســکونی تهــران از منظــر زیبایــی معنایــی و نمادیــن در ســطح بســیار پایینــی بــوده 

و در عیــن حــال توانایــی پاســخ گویی بــه نیازهــای هیجانــی ناظریــن را ندارنــد.
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انسـان در  پیرامـون  نشـان می دهـد محیـط  مطالعـات  مقد مـه| 
محیـط  میـان  ایـن  در  اسـت.  تأثیرگـذار  وی  زیسـت  چگونگـی 
انسان سـاخت بـا شـکل دادن بـه رفتـار باشـندگان فضـا، می توانـد 
تعامـل فـرد بـا محیـط پیرامـون را تسـهیل سـازد. محیط سـاخته، 
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به عنـوان یـک محـرک قـوی بـرای سیسـتم عصبـی انسـان، ایـن 
قابلیـت را دارد کـه بتواند سـطح تجربیات روانی مخاطبـان را تغییر 
و در صـورت امـکان ارتقاء دهـد (Golembiewski, 2012). البته این 
نـوع از دانش نسـبت به توان مندی محیط در تأثیرگذاری بر انسـان، 
به صـورت شـهودی در معمـاران و سـازندگان بناهـای قدیمـی نیـز 
وجـود داشـته اسـت. الگوی سـاخت باغ هـای ایرانی و کوشـک هایی 
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کـه نهایـت ارتبـاط را با محیط طبیعـی و محرک های حسـی حفظ 
می کردند گواهی بر این ادعاسـت )شـاهچراغی، 1388(. اما شناخت 
ویژگی های روان شـناختی محیط سـابقه ای قدیمی تـر دارد، بیش از 
دو هـزار سـال پیـش، ویتروویـوس اولیـن فـردی بـود که در رسـالۀ 
معمـاری1 خود به سـه ویژگی مهـم معماری توجه نمـود: »پایداری، 
کارایـی، زیبایـی« (Pollio, 1914). از دیـد ویتروویوس زیبایی زمانی 
قابـل حصـول بود که سـاختمان، نمایی مطبوع و خوشـایند داشـته 
باشـد و تناسـب اجـزای آن به درسـتی حسـاب شـده باشـد. آلبرتی 
معمـار عصـر رنسـانس، زیبایـی در معمـاری را در تناسـب و وحدت 
بیـن اجـزا می دانسـت و پاالدیـو مدعـی بـود زیبایی فاقـد مفهومی 
ذهنـی اسـت و عینیتـی قابـل تجربـه در ارتبـاط بـا معماری اسـت 
)گروتـر، 1397(. تفـاوت دیدگاه در مـورد تعریف زیبایی در معماری 
منجـر بـه ظهـور دوگانگـی در تعریـف از ایـن موضـوع شـد کـه تـا 
کنـون نیز ادامه داشـته اسـت. پژوهش هـای معاصـر انجام گرفته در 
حـوزۀ اثرات زیبایی بر کارکرد روان شـناختی انسـان نشـان می دهد 
تجربـۀ زیبایـی بـا تأثیرگـذاری بـر تصمیم گیـری2 افـراد، قابلیـت 
 .(Chatterjee, 2011) می کنـد  فراهـم  را  تجربـۀ محیطـی  ارتقـاء 
برجسـته ترین  از  یکـی  به عنـوان   ،(Zeki, 2019) زکـی  سـمیر 
پژوهشـگران در حـوزۀ زیبایی شناسـی چنیـن ادعـا می کنـد: »اگـر 
زیبایـی را بـه نوعـی غذای مغـز تلقی کنیـم، تجربـۀ زیبایی محیط 
باعث افزایش سـطح سـامت فردی و بهزیسـتی اجتماعی می شـود 
و زیبایـی بـرای معمـاری نـه یـک ویژگـی تجملـی بلکـه ضرورتـی 
حیاتـی اسـت.« در ایـن میـان زیبایـی نماهـای شـهری در سـطوح 
مختلـف، نقـش تأثیرگـذاری بـر کارکـرد عصب شـناختی محیـط 
بـا  آپارتمان هـا  بیـن عناصـر تشـکیل دهندۀ یـک شـهر،  دارد. در 
فراوانـی قابـل توجهـی کـه دارنـد در اغلـب مناطـق شـهری قابـل 
مشـاهده اند. آپارتمـان را می تـوان در دو دسـته طبقه بنـدی نمـود 
کـه دسـتۀ اول سـاختمان های زیـر 8 طبقـه )میان مرتبه( و دسـتۀ 
دوم سـاختمان های بـاالی 8 طبقـه )بلندمرتبـه( را شـامل می شـود 
(Chiara & Crosbie, 1995). بررسـی ها نشـان می دهـد طـی 18 
سـال گذشـته، تعـداد طبقـات ساخته شـده در شـهر تهـران رشـد 
داشـته اسـت. در حالـی کـه در دهـۀ 80 میانگیـن تعـداد طبقـات 
مربـوط بـه هـر پروانـۀ سـاختمانی 5/ 5 بـوده در ابتـدای دهـۀ 90 
ایـن میانگیـن به 7/ 1 طبقه و در سـال 1398، 7 طبقه شـده اسـت 
)عامـی، 1398(. سـاختمان های مـورد مطالعـه در ایـن پژوهـش، 
انتخـاب  ایـن نـوع  از  بـه دلیـل فراوانـی غالـب میان مرتبه سـازی 
شـده اند. از طرفـی سـاختمان های زیـر 4 طبقـه غالبـاً به صـورت 
ویایـی ساخته شـده و فاقد مشـخصات گونـۀ آپارتمانی هسـتند. بر 
ایـن اسـاس آپارتمان هـای 4 الـی 8 طبقـه جامعۀ مـورد مطالعه در 
ایـن پژوهش انـد. ایـن بناها بـه دلیـل اسـتفادۀ حداکثـری از تراکم 
عمـودی در کاربری هـای اداری و مسـکونی، الزامات زیبایی شناسـی 
منحصـر بـه خـود را می طلبنـد. می تـوان گفـت نماهـای اصلـی 
آپارتمان هـای مسـکونی مهم تریـن و اولیـن عواملـی هسـتند که در 

رویارویـی با این بناها بازشناسـی می شـوند و زیبایـی نماهای اصلی 
در زیبایـی محیـط شـهری بی تأثیر نیسـت )پاکـزاد، 1382(. فقدان 
مطالعـات سـاختارمند در ایـن حـوزه و قابلیت هـای نویـن علـوم 
اعصـاب شـناختی در مطالعـۀ محیط، ایـن فرصت را فراهـم می آورد 
کـه بـه ارتبـاط ایـن دو عامـل یعنـی نمـای مسـکونی و ویژگی های 
زیبایی شناسـانۀ آن بـا رویـه ای علمـی پرداختـه شـود. کان شـهر 
تهـران بـه دلیـل برخوردار بـودن از سـطح وسـیع ساخت وسـاز و 
روبـه رو بـودن با چالش های زیسـت محیطی فـراوان، به عنوان بسـتر 
مـورد مطالعـه انتخـاب شـده اسـت. از آنجا کـه پرداختن بـه ادراک 
زیبایـی نمـای مسـکونی در تهران بـا رویکرد عصب محـور، مقوله ای 
نویـن در حوزۀ مطالعات زیبایی شناسـی اسـت، مسـئلۀ پژوهش این 
اسـت که وجـوه ادراکی زیبایی شناسـانه در نماهای مسـکونی تهران 
را از منظـر معمـاری عصب محـور مـورد واکاوی قـرار دهـد. بـر این 
اسـاس هـدف از ایـن مطالعـه بازتعریـف معیارهای زیبایی شناسـانه 
در ارزیابـی نمـای مسـکونی تهـران در جهـت ارتقاء کیفیـت تجربۀ 
زیسـت سـاکنین لحاظ شـده است که از طریق اسـتخراج معیارهای 
مذکور از پیشـینۀ پژوهش و ارزش گذاری آنها توسـط سـاکنین این 
بناهـا امکان پذیـر می شـود. سـؤال های کلیـدی پژوهـش بـه شـرح 

زیر اسـت:
- نمـای مسـکن آپارتمانی چگونـه در ادارک زیبایی شـناختی آن بنا 

مؤثر اسـت؟
- مؤثرتریـن عوامـل در ارتقـاء تجربۀ زیبایی شناسـانۀ نمای مسـکن 

آپارتمانـی از دید سـاکنین کدام هسـتند؟
- عوامـل معنایـی ماننـد فرهنـگ یا دانش فـردی چگونه بـر ادراک 

زیبایی شـناختی سـاکنین مسـکن آپارتمانـی تأثیـر می گذارند؟

مبانی نظری
زیبایی عصب محور •

در تعریـف زیبایـی همـواره مدل هـای مختلفـی از طـرف متفکریـن 
ایـن حـوزه مطـرح شـده اسـت. برخـی از اندیشـمندان زیبایـی را 
زاییـدۀ نوعی تفکر فلسـفی دانسـته و آن را در عالـم ذهنیات تعریف 
کرده انـد )گروتـر، 1398(. در ایـن نـوع نگـرش زیبایـی جز توسـط 
اندیشـه و دانـش قابـل تجربه نیسـت. بـر این اسـاس زیبایـی لزوماً 
ارتباطـی بـا مفهـوم خوشـایندبودن نـدارد و نـوع دیگـری از تجربـه 
تحت عنـوان »واالیـی«، زیرمجموعـۀ تجربۀ زیبایی شـناختی لحاظ 
می شـود )بسـکابادی، افهمی و فربود، 1392(. از طرفی تجربه گرایان 
براسـاس دسـتاوردهایی کـه از شـناخت تکامـل زیسـتی انسـان در 
طـول تاریـخ داشـته اند، به وجـود ریشـه های تکاملـی ادراک زیبایی 
بـاور دارنـد. شـواهد پژوهش هـای این دسـته از دانشـمندان نشـان 
می دهـد زیبایـی به عنـوان عاملـی مؤثـر در ادامـۀ نسـل، معیـاری 
در انتخـاب بـوده اسـت و بـه بیانـی دیگـر، زیبایـی معادل سـامت 
و بـدون نقـص بـودن تلقی شـده و بـا گـذر زمـان در شـکل گیری 
 .(Thornhill, 2003) الگوهـای روانی انسـان مؤثـر واقع شـده اسـت
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در خوانـش عصب محـور از زیبایـی، هـر دو نـوع از زیبایـی به طـور 
آمیختـه بـا هم درک می شـود. سـمیر زکـی در پژوهـش اخیر خود 
نشـان می دهـد عناصـر محیطـی از هـر دو نـوع زیبایـی عینـی و 
ذهنـی برخوردارنـد )تصویـر 1(؛ بـر ایـن اسـاس، زیبایـی ذهنـی به 
سـاخته های دسـت انسـان اطـاق شـده و در افـراد مختلـف متغیر 
بـوده و تحـت تأثیـر آموزش قـرار می گیـرد، برعکـس زیبایی عینی 
غالبـاً از عناصـر طبیعـی و تناسـبات هندسـی منتـج می شـود و در 
.(Zeki, 2019) افـراد مختلـف به طور ثابت درک شـده و ذاتی اسـت

در تجربـۀ زیبایـی، ورای اینکـه از چـه نوعـی اسـت، چه احساسـی 
ایجـاد می کنـد یـا چـه شـناختی از ادراک آن حاصـل می شـود، 
قسـمت داخلی کورتکـس اوربیتوفرونتال مغـز(A1mOFC) 3، فعال 
می شـود و در انـواع تجربیـات زیبایی شـناختی، ایـن بخـش به طـور 
ثابـت فعـال اسـت )تصویـر 2(. فعالیـت بخـش داخلـی کورتکـس 
اوربیتوفرونتـال مغز همـواره با تجربیات لذت، پـاداش، میل و رغبت 
و تصمیم گیـری در ارتبـاط اسـت. این ارتباط یـک چارچوب عصبی 
مشـترک بـرای ادراک زیبایـی فراهـم می کند و بر این مفهوم اشـاره 
دارد کـه تجربـۀ زیبایی به عنـوان عاملی در تصمیم گیری مشـارکت 

.(Chatterjee & Vartanian, 2014) دارد

مدل زیبایی شناسی •
 ،(Chatterjee & Vartanian, 2016) وارطانیـان  و  چاترجـی 
یـک مـدل سـه بخشـی بـرای تجربـۀ زیبایـی عصب محـور معرفـی 
کرده انـد. ایـن مـدل شـامل فراینـدی اسـت کـه در آن سیسـتم 
حسـی-حرکتی فرد، دانسـته ها و معانی ذهنی، و شـناخت هیجانات 
وی در ادراک زیبایـی دخیـل هسـتند )تصویـر 3(. فضـای معماری 
بـا تحریـک حـواس پنج گانـۀ انسـان، در کنش هـای فـرد نسـبت 
بـه فضـا تأثیـر می گـذارد. ایـن کنش هـا می تواننـد شـامل اجتناب 
از یـک فضـا یـا برعکـس تعامـل بـا آن باشـد. دانـش قبلـی فـرد و 
معانـی ذهنـی وی کـه تحـت تأثیـر فرهنـگ، آمـوزش و تجربیـات 
شـخصی اوسـت در ایـن فراینـد اثـر می گـذارد و در نهایـت نحـوۀ 
ارزیابـی احساسـات و عواطـف فـرد در یـک فضای معمـاری آخرین 
عامـل تأثیرگـذار بـر تجربـۀ زیبایـی در یـک فضـای معماری اسـت 

.(Coburn, Vartanian & Chatterjee, 2017)

زیبایی و ادراک •
یکـی از مفاهیم مهم در شـکل گیری تجربۀ زیبایی شـناختی انسـان 
مقولـۀ ادراک اسـت. پیگیـری زیبایـی در ذهـن انسـان بـا تشـریح 
فراینـد ادراک آغـاز می شـود. انسـان بـا قرارگیری در محیـط به طور 

Zeki, 2019 :تصویر 1. نمودار ویژگی های انواع زیبایی. مأخذ
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پیوسـته و با اسـتفاده از حواس خود سـیگنال هایی را از محرک های 
محیطـی موجـود دریافـت می کنـد، پـس از انتقـال این سـیگنال ها 
به صـورت رمـز و از طریـق سیسـتم عصبـی به مغـز، بازخوانـی آنها 
توسـط انسـان منجـر بـه شـکل گیری واکنش هـا و متعاقبـاً بـروز 
رفتارهایـی از وی می شـود. تجربۀ زیبایی شـناختی دربرگیرندۀ تمام 
فرایندهایـی اسـت کـه در تعامـل ادراکـی ما بـا پدیدۀ زیبا سـروکار 
دارد )پاکـزاد و سـاکی، 1393(. در ایـن زمینـه گیبسـون اسـتدالل 
می کنـد وقتـی افـراد به صـورت فعـال خودشـان را بـا یـک محیـط 
بـا پویایـی بـاال تطبیـق می دهنـد، روی خصوصیـات ثابـت اشـیاء 
کـه به عنـوان خصوصیـات پایـدار باقـی می ماننـد تکیـه می کننـد. 
بنابرایـن، ایـن خصوصیـات ثابـت به صـورت پیام هـای بصـری، در 
دسـترس مکانیزم هـای حسـگر ادارک کننـده  قـرار می گیـرد. یـک 
مشـاهدۀ گـذرا از نمـای یک شـیء نمی توانـد اطاعات کافـی برای 
دریافت معنی مشـخص از شـیء به ما بدهد. بر این اسـاس، دیدگاه 
ثابـت در مـورد یـک شـیء بایـد تناسـبی بـا ماهیت طبیعی شـیء 
داشـته باشـد و عاوه برآن مبتنی بر بازخوردهای شـناختی از پدیدۀ 
.(Gibson, 2014) ادراکـی باشـد تـا تشـخیص آن صـورت پذیـرد

براسـاس تعاریـف مذکـور می توان چنین اسـتدالل نمود کـه ادراک 
زیبایی شـناختی یـک بنـا مقولـه ای منحصـراً بصری نیسـت چراکه 

شـناخت ناظـر از ماهیـت بنـا بـه همـراه ذهنیات پیشـین افـراد در 
شـکل گیری ایـن تجربـه نقش فعالی ایفـا می کند. ناسـار این فرایند 
را به طـور خاص تـر و در تعامـل فـرد بـا محیـط تعریـف می کنـد؛ 
بـه عقیـدۀ وی تجربـۀ زیبایی شـناختی منتـج از تعامـل مـداوم فرد 
و محیـط اسـت، او کل واکنـش زیبایی شـناختی بـه ویژگی هـای 
یـک بنـا را فراینـدی درهم تنیـده می داند کـه در برگیرنـدۀ ادراک، 
واکنش هـای احساسـی، شـناخت و ارزیابی هـای شـناختی در فـرد 
بـوده و مشـخصاً به تناسـب بیولوژی، شـخصیت، تجربـۀ اجتماعی و 
فرهنگـی، اهـداف، توقعـات، تداعی ها، سـاختارهای درونـی و عوامل 
.(Nasar & Hong, 1999) محیطی، در افراد مختلف، متفاوت اسـت

نمای مسکونی •
نمـای اصلـی یـک سـاختمان مسـکونی در بیشـتر مـوارد به عنـوان 
و  دیلمـان4  هرالـد  می شـود.  محسـوب  بنـا  آن  شـاخص  ویژگـی 
همکارانـش در پژوهـش خـود چهـار ویژگـی عمده بـرای نمای یک 
سـاختمان قیـد کرده انـد: 1. حفاظت، 2. ایجـاد ارتبـاط، 3. معرفی، 
و 4. جزئـی از فضـای شـهری. ابتدایی تریـن وظیفـه ای کـه نمـا بـر 
عهـده دارد، محافظـت از سـاکنین بنـا از تهدیدهـای بیرونی اسـت. 
بـا ایـن وجـود نما باید نقـش رابط بیـن درون و بیـرون، خصوصی و 
عمومـی، خلـوت و شـلوغ، مصنوع و طبیعـی را ایفا نمایـد. از طرفی 
مـدت زمان طوالنی اسـت که مسـکن یـک فرد با جایـگاه اجتماعی 
او گـره خـورده اسـت و نما حالتی نمایشـی به خود گرفتـه و معرف 
طبقـۀ اجتماعی سـاکنین نیـز بوده اسـت. در کنار ایـن ویژگی ها ما 
در فضـای شـهری، بـا یـک بنـا و نماهـای آن به عنـوان موجودیتـی 
مسـتقل روبـه رو نیسـتیم، بلکه سـاختمان جزئی از یـک کل بزرگتر 
یعنـی فضای شـهری اسـت )پاکـزاد، 1382(. بنابراین نما با داشـتن 
ایـن سـه ویژگـی به عنـوان جزئـی از کل شـهر بر نحوۀ شـکل گیری 
منظـر شـهری نیـز مؤثـر اسـت. پژوهش هـای زیبایی شـناختی در 
زمینـۀ نمـای مسـکونی نشـان می دهـد کـه ویژگی هـای نمـا مانند 
مصالح، شـکل، خط بام و گشـودگی ها عناصری هسـتند که بیشـتر 
از عوامـل دیگـر ماننـد نحـوۀ قرارگرفتن بنا در بسـتر خود و نسـبت 
 .(Imamoglu, 2000) تـوده به فضـا، توجه افـراد را جلـب می کننـد
نمـای اصلـی سـاختمان، بخـش اعظمـی از سـطوح خارجـی بنـای 
معمـاری را تشـکیل می دهـد کـه به عنـوان اولیـن منبـع فرسـتندۀ 
پیـام ادراکـی از یـک محیـط، حـاوی اطاعات عصب شـناختی برای 
مخاطب اسـت (Hollander et al., 2019). نمای ساختمان از عناصر 
فیزیکی و معنایی مختلفی تشـکیل شـده اسـت که در هر پژوهشـی 
بسـته بـه هدف آن، به ارتباط بخشـی از این عناصر بـا ادراک زیبایی 
نمـا اشـاره شـده اسـت. محمـدی )1397( نشـان می دهـد کـه نما 
حـاوی عناصـری اسـت که منجـر به دریافـت داللت های احساسـی 
در ناظرین می شـود و پیام درک شـده می تواند حاوی بازه ای وسـیع 
از احساسـات مختلف مانند خوشـایندی، کسـل کنندگی، اسـترس زا 
بـودن و آرامش بخـش بـودن باشـد. ایـن نـوع از ادراک زیبایـی نمـا 
توسـط عینیـات یـا بـه بیـان دیگـر ویژگی هـای فیزیکـی محقـق 

تصویر 2. جانمایی بخش کورتکس اوربیتوفرونتال مغز به رنگ آبی، به ترتیب از راست 
Chatterjee & Vartanian, 2014 :به چپ: برش ساجیتال و هوریزونتال مغز. مأخذ

تصویر 3. مدل سه گانۀ زیبایی شناسی عصب محور.
Coburn, Vartanian & Chatterjee, 2017 :مأخذ
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می شـود. مشـخصات فیزیکـی نمـا مـواردی هسـتند کـه فـرد ناظر 
می توانـد آن را در اولیـن برخـورد ارزیابـی و داوری کنـد. بسـیاری 
از محققـان از طریـق پرسـش از افـراد بـه مطالعۀ تأثیـر ویژگی های 
عینـی نمـا در ترجیـح افـراد پرداخته انـد )وحـدت طلـب، یـاران و 
محمـدی  و  طلـب  وحـدت  یـاران،  محمـدی خوش بیـن، 1399؛ 
خوش بیـن، 1398؛ مرتضـوی، مهدیزاده سـراج و فیضی، 1400(. در 
ایـن مطالعـات ادراک زیبایـی هم عـرض ترجیح و سـلیقۀ فرد لحاظ 
شـده اسـت. عناصـر معنایـی نمـا مـواردی هسـتند کـه به صـورت 
نمادیـن توسـط ناظـر ادراک می شـوند و پیش زمینه هـای ذهنـی 
فـرد ماننـد فرهنـگ و دانـش قبلـی در چگونگـی فهـم ایـن عناصر 
مؤثـر اسـت (Zeki, 2019). به طـور مثـال معنای کاشـی فیـروزه ای 
در نمـای یـک سـاختمان در ذهـن فرد ایرانـی تداعی گـر مفاهیمی 
متفـاوت از فـرد غیرایرانـی اسـت. با توجه بـه اینکـه در بخش مرور 
پیشـینۀ پژوهـش بـه منابع مربـوط به زیبایی شناسـی نمـا از منظر 
عصب محور پرداخته شـده اسـت از تکرار مطالب در بخش پیشـینۀ 

پژوهش پرهیز شـده اسـت.

روش تحقیق
ایـن پژوهـش از نـوع کیفی بـوده و با رویکـرد تحلیلی-تفسـیری به 
انجـام رسـیده اسـت. پژوهـش کیفی، ماهیتـی چندروشـی دارد که 
رویکردی تفسـیری-طبیعت گرا به موضوع بحث مورد نظر را شـامل 
می شـود )گـروت و وانـگ، 1396(. دلیـل انتخـاب ایـن روش بـرای 
پیشـبرد تحقیق، ماهیت اکتشـافی آن در تعریف نادانسـته های یک 
موضـوع علمی اسـت. بدین منظور ابزارهای مختلفـی وجود دارد که 
از این بین ابزار مصاحبه انتخاب شـده اسـت. مصاحبه ابزاری اسـت 
کـه امـکان بررسـی موضوعـات پیچیـده، پیگیـری پاسـخ ها یـا پیدا 
کـردن علـل آن و اطمینـان یافتن از درک سـؤال از سـوی آزمودنی 
را فراهم می سـازد )سـرمد، بازرگان و حجـازی، 1398(. مصاحبه در 
چند حالت سـاختاریافته، نیمه سـاختاریافته و بدون سـاختار صورت 
می گیـرد کـه در ایـن پژوهـش از حالت نیمه سـاختاریافته اسـتفاده 
شـده اسـت. کرسـول5 )1398(، داده هـای جمع آوری شـده توسـط 
مصاحبه هـای نیمه سـاختاریافته را به عنـوان قدرتمندتریـن راهـی 
کـه تـاش می کنیـم هم نوعانمـان را درک کنیـم معرفـی نمـوده 
اسـت. ایـن پژوهـش در دو مرحلـه بـه انجـام رسـیده اسـت. مرحلۀ 
اول بـر مبنـای مـرور ادبیات موجود در حـوزۀ زیبایی نمـا با رویکرد 
عصب محـور صـورت گرفته کـه منجر به اسـتخراج معیارهـای مؤثر 
در طـرح سـؤال های مرحلـۀ دوم پژوهـش شـده اسـت. مرحلـۀ دوم 
از طریـق انجـام مصاحبۀ بازپاسـخ و نیمه سـاختاریافته به اسـتخراج 
معانـی و مفاهیـم کلیـدی در ارتبـاط بـا هـدف پژوهـش انجامیـده 

اسـت. در ادامـه ایـن دو مرحله تشـریح می شـود.
گام اول )مرور ادبیات( •

 در مرحلـۀ اول، پژوهش هـای انجام شـده در ده سـال اخیر و موجود 
در پایگاه هـای اسـتنادی فارسـی شـامل پایـگاه مجـات تخصصـی 

نـور، پایگاه مرکـز اطاعات علمی جهـاد دانشـگاهی، بانک اطاعات 
 Scopus :نشـریات کشـور و در پایگاه های استنادی انگلیسی شـامل
بـا عناویـن مربـوط بـه »زیبایـی« و »نمـا«   Web of Science و
مـورد جسـت وجو قـرار گرفتنـد و از 703 پژوهـش استخراج شـده 
در مرحلـۀ اول بـا حـذف منابـع دارای متـن ناقـص، تکـراری، بدون 
ارتبـاط با رویکرد پژوهش و دارای زبان غیرفارسـی و غیر انگلیسـی، 
16 منبـع بـرای مـرور ادبیـات انتخاب شـدند. در انجام ایـن مرحله 
از چک لیسـت رایـج PRISMA بـرای انجـام مرور نظام مند اسـتفاده 
 .(Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman & Group, 2009) شـد 
اطاعـات استخراج شـده از مـرور مقـاالت منتخب در جـدول 1 ارائه 

شـده است.
گام دوم )مصاحبه( •

مصاحبـۀ نیمه سـاختاریافته براسـاس پروتـکل از پیـش تعیین شـده 
و براسـاس الگـوی معرفی شـده در پژوهـش بنی اسـدی و صالحـی 
)1398(، تنظیـم شـده اسـت. در ایـن پروتکل هر یک از سـؤال های 
مصاحبـه ناظـر بـه یـک یـا دو سـؤال از سـؤال های پژوهـش اسـت. 
هشـت سـؤال بازپاسـخ در این مصاحبه مطرح شـده کـه ارتباط آن 
با سـؤال های پژوهش در جدول 2 تشـریح شـده اسـت. نمونه گیری 
پژوهـش به صـورت تصادفـی صـورت گرفـت و شـرایط افـراد بـرای 
شـرکت در مصاحبه شـامل حداقل سـابقۀ 5 سـال سـکونت در شهر 
تهـران و زندگـی در آپارتمـان 4 طبقه و بیشـتر بود. بازۀ سـنی افراد 
شـرکت کننده بیـن 24 تـا 57 سـال )بـازۀ سـنی بزرگسـال( لحاظ 
شـد. 14 نفـر مـورد مصاحبه قـرار گرفتند که البته بعـد از انجام 11 
مصاحبـه، به اشـباع نتایـج منجر شـده و 3 مصاحبۀ آخـر به منظور 
اطمینـان از اعتبـار نتایـج صورت گرفـت. اطاعات به صـورت متنی 
اسـتخراج شـد و کدگـذاری بـاز و محـوری بـا اسـتفاده از نرم افـزار 
MAXQDA صـورت گرفتـه و اسـتخراج مفاهیـم و مقوله ها توسـط 
پژوهشـگران انجام شـد. تعداد افراد شـرکت کننده در آزمون شـامل 
14 نفـر )10 نفـر زن و 4 نفـر مـرد( در بـازۀ سـنی 24 الـی 57 
سـال اسـت. مدرک تحصیلی شـرکت کنندگان شـامل دو نفر درجۀ 
دیپلـم، یـک نفـر درجۀ کارشناسـی، هشـت نفـر درجۀ کارشناسـی 
ارشـد و سـه نفـر درجـۀ دکتـری اسـت. شـش نفـر از ایـن افـراد به 
مـدت 5 الـی 15 سـال در تهـران سـکونت داشـته اند، چهـار نفـر 
15الـی 25 سـال و چهـار نفـر 25 الـی 40 سـال در تهران سـکونت 
داشـته اند. یازده نفر از شـرکت کنندگان در آپارتمان 4 طبقه و سـه 

نفـر از شـرکت کنندگان در آپارتمـان 5 طبقـه سـکونت داشـته اند.

یافته ها
نتایـج حاصـل از تحلیـل محتـوای مقاله هـای مـرور شـده در بخش 
در  نمـا  زیبایی شناسـانۀ  عناصـر  می دهنـد  نشـان  پژوهـش  اول 
مطالعـات عصب محـور قابلیـت تفکیک بـه دو گروه کالبدی )شـکل 
و فـرم، هندسـۀ خطـوط، نـور و رنـگ، تخلخـل، پوشـش گیاهـی، 
سـبک طراحـی، مصالـح، تزئینات، تناسـبات، ترکیب بنـدی و بافت( 
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و معنایـی )معنـاداری، اصالـت، وضـوح، سـادگی، نظـم، پیچیدگی، 
خاطره انگیـزی و ارزش هنـری( را دارا می باشـند. از بیـن عناصـر 
مذکـور، جوانـب مربـوط بـه شـکل و فـرم بنـا بیـش از سـایر موارد 
مـورد مطالعـه قـرار گرفته اسـت. ارزیابـی زیبایی در اکثـر مطالعات 
از طریـق پرسـش از مخاطـب در مـورد ترجیـح بصـری صـورت 
گرفتـه اسـت و مطالعـات معـدودی از ابزارهـای تجربـی مانند ثبت 
حـرکات چشـمی و ثبـت تغییـر امـواج مغـزی در ارزیابـی ادراک 
زیبایی شـناختی اسـتفاده کرده انـد. تجربـۀ زیبایی شـناختی در این 
پژوهش هـا بـا عباراتی ماننـد ترجیح، خوشـایندی، لـذت، جذابیت، 
توجه و مطلوبیت توصیف شـده اسـت. معیارهـای کالبدی و معنایی 
حاصـل از ایـن مرحلـه، پایه و اسـاس طراحـی سـؤال های مصاحبه 

نوع تجربۀ زیباییمفاهیم مربوط به زیبایی شناسیعناصر مربوط به نمانویسنده و سال انتشار
White & Gatersleben (2011)ترجیح زیبایی شناختی و تجربۀ احساس پوشش گیاهی نما

مثبت
عینی

Ghomeshi & Jusan (2013) ،ویژگی های فیزیکی نما )مصالح، رنگ، فرم، بافت
گشودگی و تزئینات(

عینیترجیح زیبایی شناختی

 Chamilothori et al. a uniform
 distribution of openings

(“Regular”(2019)

واکنش های حسی شامل: خوشایندبودن، نور و هندسۀ گشودگی نما
جالب بودن و هیجان انگیز بودن

عینی و ذهنی

 Naghibi Rad, Shahroudi,
 Shabani, Ajami, S. & Lashgari

(2019)

ثبت احساس خوشایند و ناخوشایند شکل گشودگی نما
مخاطب

عینی

 Ruta, Mastandrea, Penacchio,
Lamaddalena & Bove (2019)

عینیترجیحات مخاطبخطوط منحنی و تیزگوشه در نما

Yi (2019)عینی و ذهنیترجیحات زیبایی شناختیشکل گشودگی و پیچیدگی نما
Azemati et al. (2020)عینیجلب توجه و جذابیت بصریتقارن هندسی نما

Dietrich (2020)عینی و ذهنیتجربۀ ادراکی خوشایندهندسۀ فراکتال و پیچیدگی نما

 Joseph, Adeboye, Ezema &
Opaluwa (2020)

ویژگی های شکلی نما شامل )ارتفاع نما، رنگ، بافت، 
شکل، گشودگی، ستون ها، پس زمینه، شکل سقف، 

سایبان ورودی، تراس، نرده و تزئینات(

عینیواکنش خوشایند

Ghomeishi (2021) ویژگی های ادراکی نما )معناداری، اصالت، وضوح و
سادگی(

ذهنیترجیح زیبایی شناختی

خلوصی، بهزادفر و محمدی 
)1393(

عینی و ذهنیادراک زیبایی شناختیمعیارهای عینی و ذهنی نما

ذهنیداللت های معنایی )حس خوشایند(گونه شناسی نمامحمدی )1397(

جم، عظمتی، قنبران و صالح 
صدق پور )1398(

عینیقضاوت زیبایی شناختیرنگ نما

عینیترجیحات زیبایی شناختیتخلخل نمایاران و همکاران )1398(

امان پور، طاهباز و کریمی فرد 
)1399(

عینیاحساس زیباییتناسبات هندسی نما

عینی و ذهنیترجیحات بصریمؤلفه های بصری نماوحدت طلب و همکاران )1399(

جدول 1. نتایج مرور نظام مند مقاالت مربوط به زیبایی نما با رویکرد عصب محور. مأخذ: نگارندگان.

در بخـش دوم پژوهـش قـرار گرفتـه اسـت. همان طـور کـه اشـاره 
شـد هشـت سـؤال بازپاسـخ براسـاس معیارهای زیبایی شناسـی نما 
مسـتخرج از مـرور پیشـینه موجود و بـر مبنای سـؤال های پژوهش 
مطـرح شـد و جواب هـا بـه روش صوتـی ضبـط و به صـورت متنـی 
انجـام مصاحبه هـا کدگـذاری در دو  از  پیاده سـازی شـدند. پـس 
مرحلـۀ کدگـذاری بـاز و محوری انجام شـد. کدگذاری بـاز فرایندی 
تحلیلی اسـت کـه از طریق آن، مفاهیم اصلی شناسـایی و ویژگی ها 
و ابعاد آنها در داده ها کشـف می شـوند )اسـتراس و کوربین، 1393(. 
طبـق اظهـارات کریمـی و نصـر )1392( روش تحلیـل داده هـای 
مسـتخرج از پژوهـش در نحـوۀ کدگـذاری نتایـج مؤثر اسـت، بدین 
منظـور از رویکـرد ساختاری-تفسـیری در تحلیـل بهره گرفته شـد 



پاییز 241401 شمارۀ 60

واکاویوجوهزیباییشناسانۀنمایمسکونیتهرانازمنظرمعماریعصبمحور

ارتبـاط 19 مقولـۀ استخراج شـده از کدگذاری باز بـا موضوع زیبایی 
نمـای آپارتمان هـای تهـران، مـورد بررسـی قـرار گرفـت. 13 مقوله 
مربـوط بـه »ویژگی هـای کالبـدی نمـا« بـوده و 6 مقولـه مربوط به 
»ویژگی هـای معنایـی نما« می شـد. مقوله هـای مذکـور در مجموع 
دارای 60 زیرمقولـه یـا مفهـوم بودنـد که در سـتون سـوم جدول 3 
به آنها اشـاره شـده اسـت. به منظور پیشـگیری از پیچیدگی بصری 
کدگـذاری محـوری، زیرمقوله هـا در این کدگذاری قید نشـدند و به 

ذکـر آنهـا در جدول 3 بسـنده شـد.
فراوانـی هـر یـک از مقوله هـا براسـاس تعـداد کدهـای مربـوط بـه 
آنهـا محاسـبه شـده و در نرم افـزار Excel به صـورت نمـودار میله ای 
و براسـاس ترتیـب نزولـی ترسـیم شـد )تصویـر 5(. نتایـج نشـان 
می دهـد »ویژگی هـای کالبدی نما« با داشـتن 203 کد در مقایسـه 
بـا »ویژگی هـای معنایی نما« با 44 کد، بیشـترین فراوانـی را دارند. 

و کدهـا به صـورت بسـته های معنایـی در ارتبـاط بـا هـم و در عیـن 
حـال نمادین اسـتخراج شـدند. مراحـل کدگـذاری در ابتدا توسـط 
پژوهشـگران صـورت گرفـت و در مرحلـۀ بعـدی بـه منظـور صحت 
اعتبارسـنجی نتایج، از پژوهشـگر همکار خواسـته شـد تا مجدداً به 
کدگـذاری مصاحبه ها بپردازد و شـباهت 83 درصـد نتایج، حاکی از 
صحیح بـودن کدگـذاری مصاحبه ها بـود. جدول 3 نتایـج کدگذاری 

بـاز را نشـان می دهـد. 
ارتبـاط بیـن مقوله هـای استخراج شـده از طریق کدگـذاری محوری 
در نرم افـزار MAXQDA ترسـیم شـد )تصویـر 4(. در کدگـذاری 
محـوری از طریـق بررسـی جـاي واژه هـا و مفاهیـم در متـن، تعداد 
دفعاتـی کـه بـه کار رفته انـد، همراهـی بـا مسـئلۀ اصلی یا مسـائل 
موردنظـر در پژوهـش، پیوندهـا و روابـط میـان واژه هـا و مفاهیـم 
نشـان داده شـده اسـت )کریمـی و نصـر، 1392(. در ایـن مرحلـه 

پرسش سوم پژوشپرسش دوم پژوهشپرسش اول پژوهشاطالعات زمینه اینوع سؤالپرسش های مصاحبه

*سؤال مقدماتیپرسش اول مصاحبه

**سؤال انتقالیپرسش دوم مصاحبه

*سؤال کلیدیپرسش سوم مصاحبه

*سؤال کلیدیپرسش چهارم مصاحبه

*سؤال کلیدیپرسش پنجم مصاحبه

*سؤال کلیدیپرسش ششم مصاحبه

*سؤال پی گیرانهپرسش هفتم مصاحبه

*سؤال خاتمه دهندهپرسش هشتم مصاحبه

جدول 2. ماتریس ارتباطی سؤاالت پژوهش با سؤاالت مصاحبه بازپاسخ. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 4. کدگذاری محوری پاسخ های حاصل از مصاحبۀ بازپاسخ در نرم افزار MAXQDA. مأخذ: نگارندگان.
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حوزۀ 
باالدست 
مقوله ها

نمونۀ داده هامفاهیم یا کدهامقوله ها

ویژگی های 
کالبدی نما

پوشش گیاهی و 
فضای سبز پیرامون 

نما

پوشش گیاهی دیواره های نما، پوشش گیاهی 
پیش ورودی و پیرامون نما، وجود تراس دارای پوشش 

گیاهی در نما، نمای پوشش گیاهی داخل حیاط، 
گلخانۀ سرپوشیدۀ جلوی پنجره

»روکار جالب و زیبایی از بافت گیاهی دارد«، » درخت ها و باغچه ای هست که 
می تواند جلوی ساختمان باشد«، » با دیدن ساختمانی که تراس بسیار بزرگی 

داشت و پر از گلدان های رنگارنگ بود حس بسیار خوبی گرفتم«، » داخل 
حیاطشان درخت یا گیاهانی دارند که این گیاه به بیرون از ساختمان رشد و نفوذ 

کرده است«، »چیزی شبیه به گلخانه مقابل پنجره هایش دارد«.

جنس و کیفیت 
مصالح نما

مصالح باکیفیت و مقاوم، مطلوب بودن نماهای سنگی، 
آجری، فلزی و چوبی، ترکیب چند نوع مصالح، 

ظرافت و تناسبات اجرای مصالح، ناامن بودن نمای 
شیشه ای، مؤثر بودن مصالح در رنگ، بافت و انعکاس 

سطوح نما

»از مصالح خوب و مقاوم استفاده شود«، »یکی از ساختمان ها نمای سنگ مرمر 
سفید داشت«، »آجرهایش و ترکیب آنها با سنگ به نظرم چیز بدی نیست«، 

»مصالح نما ابعاد ظریفی ندارد«، »روکار شیشه ای اصًا امنیت ندارد و اگر زمین لرزه 
بیاید خراب می شود«، »به خصوص مصالح که هم رنگش را مشخص می کند و هم 
جنس آنها شفافیتشان، مات بودن یا براق بودن، برجستگی و صاف بودن آنها بسیار 

مهم است«.

سطح بازشو و قابلیت دریافت نور، شکل بازشو، رنگ بازشوهای نما
شیشه های بازشو، جزئیات طراحی بازشو، وجود بازشو 

در نمای اصلی

»نمای زیبا به نظر من باید دارای پنجره های زیاد و نورگیر باشد«، »پنجره هایشان 
طاق مانند است«، »شیشه های رنگی که در بالکن وجود دارد«، »جزئیات طراحی 
پنجره ها هم مهم است«، »پنجره ها می تواند در نمای اصلی ساختمان بیشترین 

تأثیر را داشته باشد«.

نوع رنگ و درجۀ 
روشنی نما

مطلوب بودن رنگ روشن و گرم نما، ترجیح رنگ در 
نما نسبت به سایر عوامل، مطلوب بودن رنگ سفید، 
سیاه و قهوه ای و یکنواخت بودن رنگ طوسی و یشمی

»بهتر بود رنگ سنگ نما روشن تر باشد«، »رنگ آجرهایش را دوست ندارم. احتماالً 
آن را تغییر می دادم«، »رنگ سفید در نما استفاده شود«، »ساختمان زیبا: نمایی 

با رنگ قهوه ای«، »رنگ سنگ های طوسی دیوار را تغییر می  دادم«، »کمی قدیمی 
است چون رنگ سنگ سبز یشمی است«.

ترجیح سبک طراحی نما نسبت به سایر عوامل، سبک طراحی نما
مطلوب بودن سبک طراحی سنتی نما و تلفیق آن 
با سبک مدرن در برخی موارد، مطلوب بودن کاربرد 

طرح های خاق و نوین در طراحی نما، نامطلوب بودن 
نماهای پیرو مد زودگذر

»نما باید طراحی درست داشته باشد«، »من سبک طراحی معماری سنتی را بیشتر 
از مدرن دوست دارم«، »یک ساختمان زیبا عاوه بر اینکه باید مدرن باشد، اصالت 

و سنتی بودن خود را نیز باید حفظ کند«، »طرح های جدید نیز دارد و خاقانه 
است«، »یک سال نمایی مد شود و سال بعد آن نما از مد بیفتد، بعد از طی 

چندین سال آن ساختمان عجیب و غریب و زشت دیده می شود«.

تزئینات و جزئیات 
الحاقی نما

نامطلوب بودن تزئینات و زواید غیرکارکردی، تأثیر 
مطلوب جزئیات ورودی، نامطلوب بودن تأسیسات 

نمایان در نما، جالب بودن جزئیات نرده ها

»نماهایی که تزئینات زیادی دارد و نمایشان را شلوغ کنند من اصًا دوست ندارم«، 
»در ورودی ساختمان به نظرم مهم است«، »پنهان بودن سیم ها و آنتن ها و ... نیز 

می تواند شکل ساختمان را نسبت به سایر ساختمان ها متمایز کند«، »سبک سنتی 
که نرده های بالکن هستند برای ما خیلی جذاب و دوست داشتنی است«.

وجود تراس و 
دسترسی به منظر 

مطلوب

امکان دید به معبر و منظر جذاب، توجه به حریم 
بصری در همسایگی، توجه به یکپارچگی نما به عنوان 

بخشی از منظر شهری

»پنجره های رو به کوچه برای من خیلی اهمیت دارد«، »همراه با دید عالی از کل 
شهر تهران در شب«، »از این که ساختمان های مرتفع تر در کنار یک ساختمان 
باشند و افراد درون ساختمان کوچکتر حریم خصوصی نداشته باشند، خوشم 

نمی آید«، »نماها با یک ساختار بی قاعده توسعه پیدا کرده اند و این باعث می شود 
خیابان ها شکل یک دستی ندارند«.

»تازگی ها نورپردازی هایی که شب ها استفاده می کنند بسیار زیبا می شود، نورهایی ترجیح نورپردازی شبانه و طراحی شدهنورپردازی نما
که البه الی دیوارها استفاده می کنند تأثیرگذار است«.

سادگی و پیچیدگی 
عناصر نما

مطلوب بودن سادگی نما، توجه به پیچیدگی طراحی 
نما، توجه به نظم در ترکیب عناصر

»نما ساده باشد، سادگی خودش به نوعی جذابیت دارد«، »از طراحی های پیچیده 
استفاده می شد، جذاب تر بود«، »نماهای زشت نماهایی بودند که خیلی شلوغ 

بودند. یعنی نگاه کردم دیدم خیلی شلوغ است و یا خیلی همه چیز درهم است«.

نوسازی و پاکیزگی 
سطوح نما

وضع نامطلوب نمای کهنه ساز و فرسوده، جذابیت 
نمای پاکیزه

»ساختمان هایی که خیلی قدیمی ساز هستند و آجرهایشان مشخص است یا یک 
مقدار از نمایشان ریخته است، زشت هستند«، »المان های بصری نامتناسب در 

واحدهای گوناگون و کثیفی در نما دیده می شود«.

ترجیح فرم هنرمندانه، مطلوب بودن فرم منحنی شکل و فرم نما
و نامطلوب بودن فرم تیزگوشه، مطلوب بودن تقارن 

بصری نما، مطلوب بودن فرم سقف شیروانی

»فرم هنرمندانه در نما به کار برود جذاب است«، »پنجره هایشان حالت طاق مانند 
دارد، یا ارسی دارد بیشتر دوست دارم«، »هر وقت من این هرم را می بینم حالم 

گرفته می شود«، »نماهای دارای تقارن بصری ساختمان های زیبایی هستند«، »من 
همیشه به خانه های با سقف شیروانی عاقه دارم ولی در تهران کم هستند«.

ارتفاع و تعداد 
طبقات نما

مطلوب بودن نمای ساختمان با ارتفاع و تعداد طبقات 
کم، متناسب بودن ارتفاع طبقات نما

»هر چه تعداد طبقات کمتر باشد بهتر است و حس خوبی به آدم می دهد«، »نمای 
زیبا ارتفاع سقف بلندتری دارد«

توجه به ویژگی های 
اقلیمی

»نما با طراحی درست و متناسب با آب وهوای یک شهر می تواند زیبا باشد«.تناسب نما با شرایط آب وهوایی یک منطقه

جدول 3. کدگذاری باز، پاسخ های حاصل از مصاحبۀ بازپاسخ. مأخذ: نگارندگان.
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ادامۀ جدول 3.

حوزۀ 
باالدست 
مقوله ها

نمونۀ داده هامفاهیم یا کدهامقوله ها

ویژگی های 
معنایی نما

ارتباط نما با 
سطح اجتماعی و 
شخصیتی ساکنین

نمای بنا بازتاب دهندۀ ویژگی های روان شناختی افراد، 
ارتباط نما با سطح رفاه ساکنین

»آدم هایی که به نظرم آدم های مرتب و منظم و سخت گیری هستند معموالً نمای 
ساختمانشان زیباتر است«، »نمای بهتر ناشی از رفاه بیشتر و انسان های مرفه تر 

است«.

تأثیر نما در 
شکل دهی به 

تجربۀ فرد از فضای 
داخلی

تقدم نما در ایجاد احساس مطلوب توسط بنا، ارتباط 
نما با تصمیم گیری برای حضور در بنا

»نمای زیبا موقع ورود به ساختمان حس خوبی در ساکنین به وجود می آورد که 
می تواند شروعی بر حس های خوب دیگر باشد«، »وقتی آدم می خواهد جایی را 

انتخاب کند، نما در تصمیم گیری درصد زیادی دارد«.

نما به عنوان محرک 
هیجانات فرد

احساس ترس و ناامنی در مواجهه با نمای بلندمرتبه، 
احساس خفگی با دیدن نمای بدون بازشو، احساس 

دلگیربودن نمای رومی، احساس کسل کنندگی 
نماهای متعارف، احساس آرامش نمای رنگ روشن

»احساسم این است که بلندمرتبه سازی های غیرعادی منجر به احساس ناامنی 
و ترس در انسان می شود«، »از نماهای بدون پنجره خوشم نمی آید مثل قفس 

است«، »ساختمان های یونانی، رومی حاال هر اسمی که دارند به نظرم خیلی جذاب 
نیستند و فضای دلگیری دارند«، »شکل معمول ساختمان ها با پنجره های عرف و 

غیره ظاهر یکنواخت و کسل کننده ای دارد«، »ظاهر ساختمان اگر مرمر سفید باشد 
دوست دارم. حس آرامش به آدم می دهد«.

طبیعت گرایی 
کیفی نما

»نمای دارای پوشش گیاهی باعث نزدیک ترشدن به طبیعت و احساس سرزندگی و احساس سرزندگی نمای دارای پوشش گیاهی
شادی بیشتر در ساکنان می شود«.

احساس نوستالژی در مواجهه با نمای خانه های تاریخ مندی نما
قدیمی، احساس تعلق به نمای اصیل و ثابت در گذر 

زمان

»با دیدن خانه هایی که بیشتر از سه چهار طبقه نیستند یاد خانۀ مادربزرگم 
می افتم«، »به نظرم ساختمان ها باید جوری ساخته شوند که با گذر زمان هم 

منظرۀ خودشان را حفظ کنند«.

تناسب نما با 
کاربری

کاربرد عناصر و مصالح نما متناسب با عملکرد درونی 
و کاربری ساختمان

»طرح شیشه ای نما در ساختمان هایی که حالت مدیریتی دارند که از داخل بتوان 
دید خوبی به شهر داشت یا ساختمان هایی که فضای کار اشتراکی دارد می تواند 

برای آنها جذاب باشد«.

تصویر 5. فراوانی ویژگی های کالبدی و معنایی نما حاصل از کدگذاری باز مصاحبه 
بازپاسخ. مأخذ: نگارندگان.

در بیـن ویژگی هـای کالبـدی نمـا، »پوشـش گیاهـی و فضای سـبز 
پیرامـون نمـا« بـا داشـتن 31 کد، بیشـترین تکـرار و »تناسـب نما 
بـا ویژگی هـای اقلیمـی« با داشـتن یـک کد، کمتریـن تکـرار را در 
بیـن پاسـخ های مصاحبه کننـدگان داشـته اند. در بیـن ویژگی هـای 
معنایـی نمـا، »ارتبـاط نمـا با سـطح رفـاه و ویژگی های شـخصیتی 
سـاکنین« بـا داشـتن 10 کـد، بیشـترین تکـرار و »تناسـب نمـا با 
کاربـری سـاختمان« با داشـتن یـک کد، کمتریـن تکـرار را در بین 

داشـته اند. پاسـخ ها 

تفسیر یافته ها
ارزیابـی یافته هـا نشـان می دهـد افـراد ویژگی هـای کالبـدی نمـا 
معنایـی می داننـد. 68  ویژگی هـای  از  مؤثرتـر  آن  زیبایـی  در  را 
درصـد از پاسـخ های شـرکت کنندگان در مصاحبه، بـه ویژگی های 
کالبـدی نمـا و نقـش آن در زیبایـی نمـا اشـاره داشـته اسـت. این 
ویژگی هـا غالبـاً بـه خصوصیـات بصـری نمـا ماننـد رنـگ، شـکل، 
ارتفـاع و ... اشـاره دارنـد و بـه بیانـی دیگـر می توان گفـت ناظرین 
درک  بصـری  تجربیـات  از طریـق  اول  وهلـۀ  در  را  نمـا  زیبایـی 
می کننـد. داوری زیبایـی ویژگی هـای بصـری نمـا، گاه به صـورت 
کل نگرانـه و به عنـوان بخشـی از »منظـر شـهری« مطـرح شـده و 
گاه بـا دیـد جزءنگرانه تـر ماننـد »جزئیات طراحی پنجره یا سـبک 
طراحـی نرده هـای جلـوی بالکن« مـورد توجه قرار می گیـرد. افراد 
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شـرکت کننده در آزمـون اهمیت زیبایـی بصری نما را بـه اندازه ای 
به صـورت شـهودی، »تصمیم گیـری«  تلقـی می کننـد کـه  مهـم 

بـرای حضـور در یـک بنـا را وابسـته بـه آن می دانند.
بـر  مبتنـی  ادراکات  به واسـطۀ  نمـا  زیبایـی  داوری  از  حالـت دوم 
احسـاس ناظریـن در حیـن مشـاهدۀ ویژگی های کالبـدی و معنایی 
نمـا صـورت می گیـرد. عباراتی مانند »پوشـش گیاهی نما احسـاس 
سـرزندگی و نشـاط ایجـاد می کنـد«، »نماهایـی بـا رنـگ روشـن 
احسـاس آرامـش می دهد« و »نماهـای رومی احسـاس دلگیر بودن 
ایجـاد می کننـد« مـواردی هسـتند کـه بـه الویـت نقـش عواطف و 
احساسـات در ارزیابی هـای زیبایی شـناختی نمـا اشـاره دارنـد. البته 
شناسـایی تجربـۀ حسـی افـراد در مـورد زیبایـی نمـا همیشـه بـه 
ایـن سـادگی بیـان نمی شـود، در برخـی مـوارد ایـن رویارویی هـای 
احساسـی به صـورت چندوجهـی و آمیختـه بـا مفاهیمـی متناقـض 
هسـتند، به طور مثال احسـاس افراد در مورد ارتفاع بنا از این جمله 
اسـت: »بـا دیـدن سـاختمان های خیلی بلند حسـی شـبیه به ترس 
تجربـه می کنـم ... برایـم جالـب اسـت بدانم کسـی کـه در باالترین 
طبقـه زندگـی می کند شـهر را چگونـه می بیند«. این عبارت نشـان 
می دهـد جذابیـت نمـای بلندمرتبه وابسـته بـه مفهومـی کارکردی 
در فضـای داخلـی بـوده و از دیـد بیرونـی احساسـی متناقـض در 
بیننـده ایجـاد کـرده اسـت. بـا ایـن وجـود در مرحلـۀ ارزش گذاری 
بیـن نمـای زیبـا و زشـت، خصوصیـات متکی بـر جذابیـت بصـری 
کمرنگ تـر شـده و ویژگی هایـی از نمـا اهمیـت بیشـتری می یابنـد 
کـه بـا نحـوۀ زیسـت در فضـای داخلـی در ارتبـاط هسـتند. به طور 
مثـال در توصیـف نمـای زیبا اغلب شـرکت کنندگان بـه این جنس 
از مفاهیـم اشـاره داشـته اند که »نمـای زیبا پنجره هـای بزرگی دارد 
چـون نـور بیشـتری را وارد فضـا می کنـد«، یا »نمایی زشـت اسـت 
کـه تـراس و جایی برای نشسـتن و تماشـای منظره بیرون نداشـته 
باشـد«. همیـن امـر در مـورد ویژگی هـای معنایـی نمـا نیـز صادق 
اسـت. از دید افـراد، زیبایی نمـای یک سـاختمان ارتباطی مفهومی 
بـا زیبایـی فضای داخلـی دارد. به طور مثال جملۀ »نمـای زیبا موقع 
ورود بـه سـاختمان حـس خوبـی در سـاکنین به وجود مـی آورد که 
می توانـد شـروعی بر حس هـای خوب دیگر باشـد« شـاهدی بر این 
ادعاسـت کـه تقـدم نما در شـکل گیری تجربـۀ معنایی و حسـی در 

رویارویـی بـا یک بنـا بااهمیت اسـت.
به واسـطۀ  نمـا  ویژگی هـای  بیـن  ارزش گـذاری  از  چهـارم  حالـت 
ذهنیـت نمادیـن از ویژگـی مورد نظر شـکل می گیرد. به طـور مثال 
»نمـای زیبـا بایـد از سـنگ بادوام مثل مرمر سـاخته شـده باشـد« 
یـا »نمـای سـاده جذابیـت بیشـتری نسـبت بـه نماهـای شـلوغ و 
پرزرق وبـرق دارد«. در ایـن توصیفـات می تـوان دیـد سـنگ مرمـر 
به واسـطۀ اینکـه در ذهـن فـرد به صـورت نمـادی از مصالـح بـادوام 
تعریـف شـده اسـت، زیبا تلقی می شـود. همین امر در مـورد ویژگی 
سـاده بودن نمـا نیـز صـادق اسـت، نمایـی کـه دارای غنـای بصری 
اسـت بـا نمـاد سـادگی در ذهـن افـراد تعریف شـده و دلیلـی بـر 

زیبایـی نمـا آورده می شـود. این نـوع از ادراک مبتنی بـر نمادگرایی 
بیشـترین نمـود خود را در شناسـایی ویژگی های معنایی نما نشـان 
می دهـد. اظهاراتـی همچـون »ارتبـاط نمـای مجلل با سـطح باالی 
رفـاه سـاکنین«، »ارتبـاط نمای تمیـز و منظم بـا ویژگی های مثبت 
شـخصیتی سـاکنین«، »ارتبـاط ارتفـاع و تعـداد کـم طبقـات نما با 
اصالـت سـاکنین« و »ارتبـاط مصالـح آجـری و چوبی بـا خاطرات و 

احسـاس نوسـتالژی« ناشـی از سـاختار ادراکی مذکور اسـت.

نتیجه گیری
همان طـور کـه اشـاره شـد زیبایی نمـای یک سـاختمان مسـکونی 
به عنـوان عاملـی مؤثـر در تصمیم گیـری بـرای حضـور سـاکنین در 
آن بنـا، نقـش مهمـی در دعوت کنندگـی نمـا دارد و بدین منظـور 
ضـرورت مطالعـه و ارزیابـی را می طلبـد. پژوهـش پیـش رو با هدف 
واکاوی وجـوه مختلـف زیبایی شناسـی نمـای مسـکونی تهـران از 
منظـر معمـاری عصب محـور بـه انجام رسـید و در مسـیر دسـتیابی 
بـه هـدف پژوهـش از روشـی کیفـی مبتنـی بـر مصاحبـه بازپاسـخ 
براسـاس معیارهای مسـتخرج از پیشـینۀ پژوهش بهره گرفته شـد. 
تفسـیر یافته هـا نشـان می دهـد درک زیبایـی نمای یک سـاختمان 
در چنـد مرحلـۀ پیاپی صورت می گیـرد. در ابتـدا ویژگی های عینی 
نمای سـاختمان مانند شـکل، فـرم، رنگ و مصالح به واسـطۀ حواس 
بینایـی به صـورت پیام هـای محیطـی بـه ناظـر منتقـل می شـوند. 
ذهـن به واسـطۀ کارکـرد عصب شـناختی مغـز و با کشـف ارتباطات 
بیـن ایـن ویژگی هـا ماننـد تناسـبات، تقـارن هندسـی و رنگ هـای 
بـر مبنـای لـذت را تجربـه می کنـد. مرحلـۀ  خوشـایند، زیبایـی 
بعـدی تأثیـری اسـت که نمـای نظاره شـده بـر عواطـف و هیجانات 
فـرد به طـور مسـتقیم ایجاد می کنـد. در ایـن مرحله عواملـی مانند 
تیرگـی و روشـنی سـطوح، بهره منـدی از عناصر طبیعـی، مقیاس و 
تناسـبات نقـش کلیدی در تجربۀ زیبایی شناسـانه دارنـد. نوع تجربۀ 
زیبایـی در ایـن مرحلـه بـر مبنـای احساسـات خوشـایند اسـت. در 
مرحلـۀ سـوم معانـی ذهنـی فـرد از تجربۀ زیسـت در بنا بـه داوری 
زیبایی شناسـانۀ نمـا الصـاق می شـوند و معیارهایی مانند دسترسـی 
بـه دیـد و منظـر مطلـوب و بهره منـدی از نـور طبیعی، مـورد توجه 
قـرار می گیـرد. نـوع تجربـۀ زیبایـی در ایـن مرحله براسـاس داوری 
و ترجیـح اسـت. مرحلـۀ آخـر مربـوط بـه درک نمادیـن از عناصـر 
نماسـت. فـرد براسـاس دانش قبلـی و فرهنگی که بـه آن تعلق دارد 
برخـی از عناصـر در نما را به عنوان نشـانگانی از مفاهیم ذهنی تعبیر 
می نمایـد. عواملـی ماننـد اصالـت و تاریخ منـدی نما در ایـن مرحله 
درک می شـوند. نوع تجربۀ زیبایی در این مرحله براسـاس شـناخت 
و اکتشـاف اسـت. بـه نظر می رسـد ایـن مراحـل چهارگانه بـا مدلی 
  (Chatterjee & Vartanian, 2016)که توسـط چاترجی و وارطانیـان
در بخـش پیشـینۀ پژوهـش به عنـوان مـدل تجربـۀ عصب محـور از 
زیبایی معرفی شـد، مطابقت داشـته باشـد. همان طور که در تصویر 
6 بـا خط چیـن نشـان داده شـده اسـت، می تـوان گفت مرحلـۀ اول 
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ادراک مربـوط بـه عوامـل حسـی-حرکتی، مرحلـۀ دوم مربـوط بـه 
بـه  عوامـل هیجانی-شـناختی و مرحلـۀ سـوم و چهـارم مربـوط 
عوامـل دانایی-معنـاداری اسـت. بـا توجـه بـه نتایـج به دسـت آمده 
از تحلیـل مصاحبه هـا می تـوان گفـت ویژگی هـای مؤثـر بـر ادراک 
معناگرایانـه و نمادیـن در نمـای مسـکونی تهـران، در اغلـب مـوارد 
مـورد غفلـت طراحـان قـرار می گیـرد و در عیـن حال عوامـل مؤثر 
بـر ادراک هیجانـی بـا وجـود ایـن که بیـش از تمامـی مـوارد مورد 
تأکیـد شـرکت کنندگان در مصاحبـه بوده اسـت، به صـورت محدود 
و غیرهدفمند مورد توجه اسـت. اسـتفاده از عناصری مانند پوشـش 
گیاهـی، مصالـح دارای رنگ های روشـن و بازشـوهای وسـیع در نما 
مـواردی هسـتند کـه می تواننـد هیجانـات مطلـوب در افـراد ایجاد 
نماینـد. کاربـرد مصالـح بومـی و کنترل سـاخت مرتفع نیـز مواردی 
هسـتند کـه معانـی و مفاهیمـی ارزشـمند در ذهـن افـراد پدیـد 
می آورنـد. در پژوهش هـای آتـی امـکان پرداختـن به هر یـک از این 
جوانـب ادراکـی با اسـتفاده از آزمون های بصری سـاختاریافته وجود 
دارد و می توانـد باعـث توسـعۀ دانسـته های ما در زمینـۀ طراحی نما 

تصویر 6. وجوه چندگانۀ ادراک زیبایی نما با رویکرد عصب محور. مأخذ: نگارندگان.براسـاس زیبایـی عصب محور باشـد.
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