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چکیده

فرایندکشف رابطه میان اشیا و حوادث و درک نسبت آن ها با هم منتهی به تولید معنا می شود. در فرایند تولید معماری 
به مثابه هنر، زیبایی آفریده می شود. هنگامی که انسان با اثر زیبا مواجه می شود، می تواند با بررسی و تحلیل و بازخوانی 
آن اثر به قواعدی که منجر به تولید اثر زیبا شده پی ببرد. در این تحقیق، اثر زیبا، معماری ساخته شده توسط مردم 
ساکن منطقه 17 شهرداری تهران است. منطقه 17 از جمله مناطق مهاجرپذیر شهر تهران است که مهمترین ویژگی 
کالبدی آن فرسودگی بوده و در گذشته نه چندان دور، فقر جز جدایی ناپذیر زندگی ساکنان شمرده می شده است. نماهای 
ساختمان های مسکونی منطقه 17 شهرداری تهران که طی یک مسابقه عکاسی توسط مردم به عنوان اثر زیبا برگزیده 
شده اند، موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته می شود. در گام اول، کشف آنچه از نظر مردم زیبا دانسته شده و 
در گام دوم دست یابی به قانون مندی این »زیبایی شناسی« مد نظر بوده است. روش این پژوهش استنتاج نکات مشترک 
حاصل از تحلیل نمونه هاست و از روش های کمی به منظور فهم و تفسیر پدیده های کیفی در چندین نمونه از بناهای 
منتخب توسط مردم استفاده می کند. پارمترهای کمی مورد بررسی عبارتند از اشکال و تناسبات، رنگ، مصالح، تزیینات، 
سن و سبک نماهای ساختمانی منتخب. تحلیل دست آوردهای حاصل از بررسی پارامتر های کمی نشان می دهد با توجه 
به اتفاقات سال های اخیر همچون افزایش قیمت زمین و مسکن، همچنین گسترش تهران، افزایش جمعیت و قرارگیری 
این منطقه در متن شهر تهران، تمایل روشنی در مردم ساکن برای تغییر سابقه ذهنی ناشی از فقر در گذشته و نشان دادن 
نوعی رفاه در زندگی شان است. گرایش فراوان به استفاده از سنگ در نما، پیدایش نماسازی کالسیک غربی که پیش از این 
بیشتر در شمال شهر دیده می شد و ترادف نو بودن و زیبایی در ذهن ساکنان و استفاده از رنگ های جلب توجه کننده، 

نشان دهنده تمایل مردم برای ابراز تمایز و تغییر طبقه اجتماعی است.

واژگان کلیدی
زیبا شناسی، زیبایی شناسی، نما، منطقه 17، عکس.
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مقدمه
زیباسازی، فرآیند معنا بخشیدن به شی است. اشیاء پیرامون انسان، 
مفهوم آن ها همان نقشی  تا قبل از توجه او، فاقد معنا هستند. 
است که در عالم فیزیک دارند و با کارکردشان تعریف می شوند. 
طبیعت و محیط مملو از اشیایی است که هر کدام خاصیتی دارد 
و نقشی را ایفا می کند. انسان ناظر محیط، از همان آغاز درصدد 
روابط میان اشیا و حوادث بر می آید. فرآیندی که برای  کشف 
اشیا در جایگاه آن ها نسبت به یکدیگر نقش تعریف می کند، به 
تولید معنا برای شی منتهی می شود، اشیای معنادار در نظر انسان 
واجد کمال شناخته می شوند که بهره ای از آن در صورت آن ها 
منعکس می شود. چگونگی نگرش ما به زیبایی به صورت مستقیم 
آفرینش  هنر،  است.  معماری تأثیرگذار  در آفرینش اثر هنری و 

زیبایی است و شاید بتوان گفت ارجمندترین شأن اثر معماری، 
وجه هنری آن است. از این رو باید پذیرفت نیاز به روشن کردن 
شئون زیبایی برای ارزیابی دیدگاه ها و نیز بررسی و تحلیل آثار 
معماری امری آشکار است )منصوری، 1394(. این پژوهش با فرض 
این که نماهای ساختمان های مسکونی در منطقه 17 شهرداری 
تبعیت کرده که از خالل بازخوانی نمونه های  از قواعدی  تهران 
به سیاق رویکرد هنری  آن قابل وصول است، شکل گرفته است. 
در بررسی مسئله زیبایی، این مقاله به چرایی مسئله زیبایی وارد 
نمی شود، بلکه چیستی آن در تجربه نماهای مسکونی منطقه 17 

را مورد نظر قرار داده است.

کلیات تحقیق
این پژوهش بر اساس مستندات جشنواره نماهای برتر شهرداری 
منطقه 17 تهران انجام شده  است و هدف، در گام اول کشف آنچه 
در منطقه 17 تهران از نگاه مردم نمای زیبا دانسته می شود و در 
گام دوم دستیابی به  قانونمندی حاکم بر این »زیباشناسی« و به 

عبارت دیگر درک زیبایی شناسی آنان است. 
شرکت  همکاری  با  تهران   17 منطقه  شهرداری   1392 سال  در 
اقدام  برتر  نماهای  جشنواره  برگزاری  به  نظر،  مشاور  مهندسین 
کرد که هدف آن ارتقاي دانش عمومي و جلب توجه شهروندان 
منطقه به موضوع اهمیت نماي ساختمان و تاثیرگذاري آن در 
شکل دهي به سیماي شهر بود. یکی از محورهای مسابقه عکاسي 
منظور گسترش  اعالم شد. به  در سطح منطقه  مطلوب«  »نمای 
حوزه نفوذ مسابقه، مقرر شد تا شرکت کنندگان، تمامي شهروندان 
بدون در نظر گرفتن مهارت  تهران بدون محدودیت سني و 
عکاسي حرفه اي باشند و موضوع مسابقه عکس )نماي ساختمان( 
که حتماً در منطقه17 واقع شده و کاربري مسکوني داشته باشد، 
در  با سه عکس  اعالم شد. هر شرکت کننده می توانست حداکثر 
برای  برگزارکنندگان  طرف  از  شیوه  سه  کند.  شرکت  مسابقه 
دریافت عکس های مسابقه اعالم شد که عبارت بودند از: ایمیل، 
مراجعه حضوری به دبیرخانه مسابقه یا مراجعه حضوری به یکی از 
دفاتر نوسازی منطقه 17 شهرداری تهران. طی دو مرحله داوری، 
بر اساس خواسته های اعالم شده، از میان 102 اثر دریافتی،30 اثر 
به مرحله نهایی رسید. مقاله پیش رو مبتنی بر 27 اثر )3 عکس به 
دلیل تکراری بودن حذف شد( مرحله نهایی مسابقه عکاسی نمای 
برتر منطقه 17 شهرداری تهران است که به موضوع زیبایی شناسی 

نما در منظر مردم در این منطقه می پردازد.  

روش تحقیق
از تحلیل  روش این پژوهش استنتاج نکات مشترک حاصل 
نمونه هاست و از روش های کمی به منظور فهم و تفسیر پدیده های 
استفاده  مردم  از بناهای منتخب توسط  کیفی در چندین نمونه 
می کند. به عبارت دیگر روش انجام پژوهش حاضر، تحلیل نمونه ها 
برای کشف قوانین تکرارشونده، در صورت بخشی به نمای ساختمان 
است .خصوصیات ظاهری عناصر معماری به منظور اتصال حلقه های 
یافت شده در سیر این مطالعات، جنبه های مختلف پژوهش حاضر 
بوده که در نهایت به تحلیل و تفسیر نمونه ها و تبیین ویژگی های 
مسکونی  زیباسازی در بناهای  رویکردهای  کشف  و  زیباشناسانه 

منطقه 17 شهرداری تهران می پردازد. 
روایت این گزارش از چگونگی صورت پذیری نمای ساختمان از سلیقه 
سازندگان آن، بیان زیبایی شناسی در آن ها است که یافته های آن به 
دلیل کمی بودن قابل ارزیابی و ابطال پذیر است؛ از این رو خصلت یک 
گزاره علمی را دارا است. محصول زیبایی شناسی نمای ساختمان های 
مسکونی منطقه 17، دست یابی به گونه ای از زیبایی است که ریشه 
در ذهن سازندگان این بنا ها دارد از این رو می توان نتایج این پژوهش 

را بیان ذوق زیبایی شناسی مردم منطقه در روزگار اکنون دانست.

معرفی کلی منطقه 17 شهرداری تهران
برای گذشتن از مرحله تفسیر و ارایه تحلیل در خصوص چرایی 
وجود قواعد خاص زیبایی شناسی، الزم است بستری که به لحاظ 
فرهنگی  و  اجتماعی  جهات  از  می گیرد  قرار  تفسیر  مورد  کمی 
معرفی شود. منطقه 17 شهرداري تهران که از نظر مساحت یکی 
با مساحتی  از مناطق کم وسعت این کالن شهر به حساب می آید 
منطقه اي با بافت کالبدي”خودرو“ قرار  در  هکتار   822 حدود 
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تصویر1. مشخصات کلی منطقه 17.مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و 
مسکن مرکز آمار ایران

گرفته است. نقشه شماره 1 موقعیت این منطقه را در شهر تهران، 
نشان می دهد. منطقه 17 تهران دارای باالترین حد تراکم جمعیت 
در بین مناطق شهر تهران است. بررسی روند جمعیتی منطقه از 

سال 1365 تا 1390 بیانگر کاهش میزان جمعیت است.
                  

روند شکل گیري منطقه
نقطه عطف تحوالت کالبدي و کارکردي منطقه 17 را باید ناشي از 
بروز عوامل بیروني دهه 60- 50 و مقارن با وقوع انقالب اسالمي 
و پس از آن دانست. از اوایل دهه 50 به بعد، براثر بروز پاره اي 
اقتصادي  عنوان پایتخت سیاسي و  تهران به  تحوالت، شهر  از 
ایران، مواجه با سیل مهاجرین روستایي شد. هدف غایي از این 
مهاجرت ها در درجه اول یافتن کار و اشتغال در صنایع مستقر 
در اطراف تهران و در وهله بعد ساخت وساز سرپناهي به منظور 
سکونت بود. از این رو اراضي واقع در محدوده 25 ساله تهران به 
علت ارزانی قیمت زمین و نزدیکي به محل کار مورد توجه آنان 
قرار گرفت. وجه ممیزه ساخت و ساز در این منطقه نسبت به نقاط 
دروني محدوده قانوني تهران، ارزاني قیمت زمین و ساخت وساز 
ویژگی  های  مهمترین  از  غیرضابطه مند و”خودرو“در آن ها بود. 
کالبدی این منطقه وجود حدود 150 هکتار بافت فرسوده دارای 
دسترسی  ریزدانگی،  فرسودگی:  شرط  سه  هر  )دارای  اولویت 
ناپایداری(  است به نحوی که در سال 1385 حدود  نامناسب و 
90 درصد واحد های مسکونی آن فرسوده بوده است )امکو، 1386(.

ویژگی های اجتماعی و اقتصادی 
تنوع مسایل اجتماعي و اقتصادي شهروندان منطقه17 شهرداري، 
این جامعه را به عنوان یک جامعه با مشکالت اجتماعي و اقتصادي 
با عنوان  فراوان معرفي مي کند. در پژوهشی که در سال 1382 

تحلیل ویژگي هاي جمعیتي و شاخص هاي اقتصادي-اجتماعي 
پایگاه تحقیقات جمعیت  توسط  منطقة 17 شهرداري تهران 
دانشگاه علوم پزشکي تهران انجام گرفت، مشخص شد که میزان 
اعتیاد در منطقه 17 شهرداري تهران در باالترین سطح است و پس 
از اعتیاد به ترتیب بیکاري و فقر از مهمترین مشکالت شهروندان 
است.  نکته مهم دیگری که در این تحقیق به آن اشاره شده این 
اعتیاد در میان شهروندان، خرید و  است که عالوه بر گسترش 
فروش مواد مخدر نیز در سطح باالیي است. بیشتر افراد منطقه 
مردان منطقه کارگر و اغلب زنان منطقه  آذري هستند. بیشتر 
این منطقه داراي معابر تنگ و بافت فرسوده  هستند.  خانه دار 
که آن را در برابر زلزله بسیار آسیب پذیر  مسکوني است  منازل 
محدودیت  ایجاد مزاحمت در برخي پارک ها باعث  کرده است. 
منطقه شده است. به  تردد و حضور خانم ها در عرصة اجتماعي 
دلیل پایین بودن نرخ اجاره بها و قیمت زمین، تقاضاي زیاد براي 
درآمد و مهاجرین صورت گرفته که  سکونت از سوي اقشار کم 

باعث تراکم جمعیتي باال شده است )شاهنده، 1382(.

روند تحلیل نماهای مسکونی 
از  زیبایی شناسی  قانون مندی های  کشف  هدف  با  پژوهش  این 
تحلیل اثر زیبا انجام گرفته است. در اینجا اثر زیبا، نمای ساختمان 
است. لذا در گام اول روش تحلیل بر اساس موضوع مورد بررسی 
مصالح،  رنگ،  تناسبات،  و  اشکال  تحلیل  اینجا  در  دارد.  اهمیت 
تزیینات، سن و سبک نماهای ساختمانِی منتخب مورد نظر است. 
حدود  است؛  کالبد  و  ریخت  پیکر،  معماری،  در  از شکل  مقصود 
مستقلی که در سطوح ابنیه به وضوح قابل تشخیص باشد. شکل 
کلی نما، تقسیمات اصلی آن که اشکال کوچکتری پدید می آورد، 
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شکل پنجره ها و قاب هایی که برای تزیینات خردتر ایجاد شده، 
ابعاد آن ها نسبت به  انواع اشکال مورد مطالعه هستند. تناسبات 
خود و نسبت به یکدیگر موضوع دیگری است که بخشی از زیبایی 

معماری را رقم می زند. 

سبک
در این تحقیق نماها در سه سبک کلی سنتی، کالسیک غربی و 
مدرن ایرانی طبقه بندی شده است. منظور از سبک سنتی، سبکی 
معماری سنتی  موتیف های  و  از هندسه، مصالح  آن  در  است که 

خاص  فرم  با  غربی  کالسیک  سبک  شده است.  استفاده  ایرانی 
مدرن  سبک  از  مراد  و  می شود  شناخته  سنتوری  سر ستون ها، 
بدون  که  است  ایرانی  بناهای  نماسازی  در  جاری  سبکی  ایرانی، 
توجه خاص به سنت های معماری ایرانی از مصالح روز و هندسه 

معماری مدرن  و پس از آن استفاده می کند. 
تفسیر : سبک مدرن ایرانی با فاصله زیاد سبک غالب منطقه است. 
نماسازی کالسیک در بناهای نوساز آرام آرام رو به افزایش است. دو 
بنای نمای کالسیک و نیز تک بنای دارای سبک سنتی، نوسازند. 

تصویر2. تحلیل نماهای مسکونی. ماخذ : نگارنده.

جد.ل.1. تحلیل نماهای مسکونی. ماخذ : نگارنده.
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قدمت بنا

بر اساس گزارش طرح تفصیلی منطقه 17 تا سال 1386 سه دوره 
اول  دوره  در  است.  شناسایی  قابل  منطقه  این  در  ساز  و  ساخت 
نامنظم دارند.  بلوک های شهری ساخته شده شکل غیرهندسی و 
در دوره دوم شکل بلوک های شهر تقریباً هندسی و مستطیل شکل 
ماقبل مطلوب تر  از دوره های  بناها  و در دوره سوم کیفیت  است 
منطقه  بناهای  درصد   90 از  بیش  اینکه  توجه  قابل  نکته  است. 

قدمتی بیش از بیست سال دارند.
تفسیر : 74 درصد نمونه های منتخب در سه سال اخیر ساخته شده است. 
نزول میزان زیبایی با افزایش سن بنا معنا دار است. به نظر می رسد نو 
بودن یکی از فاکتورهای زیبایی نما است. گویا با افزایش سن بنا به 
بیش از بیست سال، تفاوت زیادی بین ساختمان ها وجود ندارد. احتماالً 
می توان عالوه بر نوساز بودن، تعلق بنا به دوره های بیست ساله را یکی 

دیگر از فاکتورهای زیبایی نما دانست.

بنا قدمت    درصد 

%6.92 نوساز  

سال 3 تا  4494%  

08 دهه  949.%  

08 دهه  390%  

28 دهه  390%  

08 دهه  390%  

تعداد مصالح
تفسیر: مروری بر تعداد مصالح استفاده شده در نماهای منتخب 
نشان می دهد تمایل معنا داری در استفاده از بیش از یک مصالح 
در ساخت نما وجود دارد. حد میانی در استفاده از مصالح برای نما، 
2 و 3 نوع مصالح است. تمایل به استفاده از یک نوع مصالح اقبال 
بیشتری نسبت به استفاده از بیش از 3 نوع مصالح در منطقه دارد.

سادگی  نیز  و  ایرانی  سنتی  مسکونی  معماری  سادگی   : تحلیل 
موجود در معماری مدرن وارداتی به ایران که در آثار پیشگامان 
معماری مدرن ایران دیده می شود جای خود را به تکثر در قالب 

استفاده از مصالح گوناگون داده است.

جدول2. سبک نما. ماخذ : نگارنده.

نمودار1. سبک نما. ماخذ : نگارنده.

نمودار2. قدمت بنا. ماخذ : نگارنده.

جدول3. قدمت بنا. ماخذ : نگارنده.
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ترکیب مصالح
منطقه  نماسازی های  در  را  باالترین سهم  آجر  و  : سنگ  تفسیر 
دارد. مصالح حدود نیمی از نماها صرفاً از سنگ است که جایگاه 
مهم این مصالح در زیبا ساختن نما را در ذهن مردم نشان می دهد. 
عمده ترین سنگ استفاده شده در نما تراورتن است. 40 درصد از 
نماهای منتخب از ترکیب سنگ و آجر ساخته شده است. با توجه 
به سال ساخت نماهای ترکیبی به نظر می رسد این نوع نما عمدتاً 
در سه سال اخیر ساخته شده است. آجر با حدود 11 درصد در رده 

سوم انتخاب های مردم قرار دارد. 

تحلیل : در سال هاي اخیر، استفاده از سنگ در نماي ساختمان ها 
به علت سهولت اجرا و قیمت مناسب افزایش یافته و جایگزین 
مصالح بومي و متناسب با اقلیم تهران شده است. به نظر می رسد 
به  نیز  را  از تجدد  نوعی  ماندگاری سنگ که  وجه هویتی آجر و 
همراه دارد دالیل اقبال به این دو مصالح در سطح منطقه است. 
جنبه لوکس بودن سنگ در قالب نماسازی را نیز باید به دالیل 

استفاده زیاد از این مصالح افزود.

   درصد مصالح تعداد 

1 62% 

6 3333% 

3 3333% 

 %437 3 از بیش

نمودار 3. تعداد مصالح به کار رفته در نما. ماخذ : نگارنده.
جدول4.تعداد مصالح به کار رفته در نما. ماخذ : نگارنده.

نمودار 4. ترکیب مصالح. ماخذ : نگارنده.

جدول5.ترکیب مصالح. ماخذ : نگارنده.

ترکیب رنگ
تفسیر : رنگ غالب به تبع مصالح غالب طیف کرم و قرمز است. 
استفاده از سنگ و آجر به عنوان مصالح غالب در ساخت نما، رنگ 
این دو مصالح را به رنگ غالب نماسازی تبدیل کرده است. آجر 
نه به صورت تک رنگ که در رنگ های مختلف و بیشتر در صورت 

آجر قزاقی و کمتر به صورت نسوز در نماسازی استفاده شده است.
نماها  مقبولیت عمومی طیف کرم که 88 درصد  دلیل   : تحلیل 
برای  نماد شدن  در  رنگ  این  ویژگی  احتماالً  می گیرد  بر  در  را 
و  آن(  و سادگی  مدرن  معماری  یادآور  روشن  کرم  )رنگ  تجدد 
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نمودار 5. ترکیب رنگ. ماخذ : نگارنده.

جدول6. ترکیب رنگ. ماخذ : نگارنده.

کیفیت است و به عالوه اینکه طیف کرم به رنگ تاریخی شهرهای 
یا  آجر  از  اعم  قرمز  ترکیبات  است.  شبیه   نیز  خاک(  ایران)رنگ 

سنگ و تأکید بر استفاده از آن ها با قاب سازی های خاص داللت 
بر تمایل مردم بر جلب توجه و ابراز تمایز با بناهای مجاور دارد. 

تزیین
مراد از تزیین در این پژوهش آن چیزی است که اگر به نما الحاق 
آن،  شدن  کم  یا  اضافه  ساخته شود،  بنا  همراه  اینکه  یا  و  شود 
هندسه نما را تغییر نمی دهد. ممکن است رنگ و بافت نما تاحدی 
متأثر از کم و زیاد شدن عنصر تزیین تغییر کند اما مثاًل حجم بنا 
به چهار  نمونه ها  تزیین،  نمی شود. در تحلیل میزان  تغییر  دچار 
گروه پرتزیین )بیش از 15 درصد سطح نما(، دارای تزیین متوسط 
از 5 درصد  )کمتر  و کم تزیین  نما(  تا 15 درصد سطح  )بین 5 

سطح نما( و بدون تزیین تقسیم شده است. 
طبقه بندی  کم تزیین  گروه  در  نماها  درصد   33 حدود   : تفسیر 
اندازه نمای بدون تزیین وجود دارد. 14.8  می شوند و به همین 
درصد نماها در گروه تزیینی متوسط قرار دارند و 18 درصد نماها 

پرتزیین هستند به نحوی که تزیین از اجزای اصلی نماسازی آن ها 
فراوانی  هنوز  کالسیک  سبک  مانند  پرتزیین  سبک های  است. 
زیادی ندارند اما با توجه به نوساز بودن بناهای کالسیک احتماالً 
تعداد آن ها رو به افزایش خواهد بود. سادگی مدرنیستی به معنای 

دوری از هرگونه تزیین در بین نمونه ها وجود ندارد.
تحلیل: وجود تزیین ریشه در گذشته معماری ایران دارد. بخش 
تزیین کم هستند که  یا  تزیین  بدون  دارای سادگی  نماها  عمده 
از  مانده  باقی  نگاه مدرنیستِی  نوعی  باید در سادگی  را  آن  دلیل 
گذشته دانست. پیدایش نماهای کالسیک در سنوات اخیر و تمایل 
شهر  شمال  در  آنچه  از  متأثر  احتماالً  برق  و  زرق  پر  نماهای  به 

ساخته می شود، در حال جایگزینی با نماسازی کم تزیین است.
   

نمودار 6. تزیین. ماخذ : نگارنده.

جدول7. تزیین. ماخذ : نگارنده.
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نسبت شکلی با نمای بناهای مجاور 
منظور از داشتن نسبت شکلی با بناهای مجاور، توجه به داشتن 
با  آسمان  خط  بازشوها،  خطوط  مصالح،  رنگ،  از  اعم  تناسب 
فقدان  دلیل  به  است.  خیابان  یا  کوچه  منظر  در  همسایگی ها 
همسایگی بالفصل، تعداد 7 نمونه از 27 نمونه کل، در بررسی این 

آیتم کنار گذاشته شده است. 

با  به هماهنگی طرح  تمایل  نماها عدم  قاطع  اکثریت  در  تفسیر: 
بناهای مجاور دیده می شود. 

تحلیل: به نظر می رسد داشتن تمایز با نماهای دیگر از نظر مردم 
در زیبایی بنا موثر است. 

نتیجه گیری

نمای  موضوع  با  زیبا،  اثر  تفسیر  از  زیبایی شناسی  قواعد  کشف 
بناهای منتخب مردم در منطقه 17 شهرداری تهران موضوع این 
مقاله است. مرحله تفسیر شکلی به شیوه کمی و مرحله تحلیل 
با عنایت به بستر فرهنگی- اجتماعی منطقه انجام گرفته است. از 
راه تحلیل شکلی نماها در موارد اشکال و تناسبات، رنگ، مصالح، 
تزیینات، سن و سبک نماهای ساختمانی منتخب به طور خالصه 
است  ایرانی  مدرن  غالب سبک  بدست می آید: سبک  ذیل  موارد 
می شود.  دیده  کالسیک  نماهای  سمت  به  دگردیسی  نوعی  اما 
بیشتر نماهای منتخب در سه سال اخیر ساخته شده اند به نحوی 
که کاهش زیبایی با افزایش سن بنا همراه است؛ به عبارت دیگر 
نو بودن، فاکتور زیبایی دانسته می شود. تمایل به نمای دارای تک 
مصالح یا بیش از سه نوع مصالح، کمتر از دو و سه نوع در نماسازی 
و  است  توجه  قابل  نماسازی  در  کرم  طیف  و  قرمز  رنگ  است. 
نیست  برخوردار  چندانی  اقبال  از  زیاد  تزیین  میزان  با  نماهای 
هرچند در سال های اخیر نمای پر تزیین سبک کالسیک نیز در 

منطقه دیده می شود. چرایی این نوع زیبا شناسی با عنایت به فقر 
کالبدی و اقتصادی حاکم بر گذشته منطقه و تحوالت سال های 
سیر  بود.  خواهد  درک  قابل  زمین،  قیمِت  افزایش  اخیر همچون 
و مشکالت  اقتصادی  فقر  انقالب که  از  پیش  مهاجران سال های 
فرهنگی همچون اعتیاد و بزه اجتماعی را همراه زندگی خود در 
حاشیه شهر تهران می دیدند، با گسترش محدوده شهر و قرارگیری 
منطقه در میان آن از یک سو و افزایش چند باره قیمت مسکن 
در دهه گذشته از دیگر سو، تمایل خود را به تغییر تصور ذهنی 
خود و دیگران از گذشته شان، در قالب استفاده از مصالحی مانند 
نقاط مرفه تر تهران استفاده می شد، نشان  سنگ که پیش تر در 
می دهند. به همین ترتیب نمای کالسیک که زمانی نماد ثروت و 
گسترش  منطقه  این  در  کم کم  بود  تهران  شهر  شمال  اشرافیت 
به  ساخت،  بهتر  کیفیت  از  فارغ  نوساز  بناهای  به  اقبال  می یابد. 
در همین  باید  را  دارد  از گذشته  نشانه کمتری  که  بنایی  عنوان 

دگردیسی تحلیل کرد. 

نمودار 7. نسبت با پالک های مجاور. ماخذ : نگارنده.

جدول8. نسبت شکلی با مجاورت ها. ماخذ : نگارنده.
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