
    نما�� �اذب �ه از بنا جداست
سـرو�له نما
 روم� از �� و �جا در شـهرها
 ا	ـران پيدا 
شـد؟ د�تر محمـود
 توضيح م� دهـد: «همان طـور �ه از 
ظاهر �لمه مشـخص اسـت، ا	ـن نما ر	شـه در روم باسـتان 
دارد؛ دوره  به خصوص� در روم باسـتان، نما	ـ� �ه امروزه 
�پـ� غلطـ� از آن در شـهرها
 مـا د	ـده م� شـود، اجـرا 
م� شـده  �ـه ازنظـر فنـاور
 سـاخت، هو	ـت و عمل8ـرد 

متناسـب بـا زمـان و مـ8ان خـودش بوده اسـت. 
امـا از دو دهـه پيـش �ـه نمـا
 رومـ� در ا	ـران 
باب شد، همه جنبه ها
 عمل8رد
، سازه ا
  و 
 D	 ت� اش را ازدسـت داد و صرفا به صورت	هو
نما
 �اذب اجرا شـد. در روم باستان، نما با بنا 
	8ـ� بـود. سـتون ها
 به �اررفتـه در آن واقع� 
بودند و بار سـقJ را پا	يـن م� آوردنـد. قوس ها 
برا
 ا	ـن بودنـد �ه بـار دهانه بيـن دو سـتون را 
بـه سـتون ها و بعـد بـه زميـن منتقـل �ننـد ولـ� 
در سـاختمان ها
 مـا، م� بينيـم �ـه سـتون 
تـازه از طبقـه سـوم شـروع م� شـود، ز	رپا	ـه 
سـتون پنجـره قـرار دارد و بـار
 را رو
 زميـن 
نياورده اسـت. قوس ها نيمه �اره رها م� شـوند 
و همـه آن چـه م� بينيـم، نـه بخشـ� از بنـا �ـه 

	D سـر
 الحاقات هسـتند.» امـا ا	ن همـه ماجرا نيسـت. 
در بناهـا
 رومـ� اصلـ�، بيـن نمـا و �اربـر
 بنـا تناسـب 
وجود دارد. مثال اگر بنا	� م� بينيم �ه با تز	ينات فرشـته 
رو
 آن �ار شـده، م� دانيـم �ـه قطعـا با	د م8ان مقدسـ� 
باشـد. د�تـر محمـود
 م� گو	ـد: «ا	ـن �ار	8اتـور
 �ـه 
 
از نمـا
 رومـ� در شـهرها
 مان م� بينيـم، معـرف بنـا
داخلـ� نيسـت. نمـا
 رومـ� نشـان دهنده اقتـدار بـوده و 
خبر از وجـود معبد و بنـا
 باارزشـ� م� داده اسـت. تقليد 
از آن تز	ينـات رو
 نمـا
 	ـD مجتمـع مسـ8ون�، صرفـا 
	D جـور بـزY �ـردن اسـت و هيـچ معنا	ـ� نـدارد. از ا	ـن 
بدتـر در مـوارد
 حت� بـر داخل بنـا هـم تأثير منفـ� دارد؛ 
مثـال م� بينيـم �ـه پشـت نمـا د	ـوار �اذب زده  و اتـاق را 
تار	D �رده اند 	ا پنجـره ا
 وجود دارد �ـه دو نيمه اش در 
دو اتاق جداگانه واقع شـده چون سـتون� از نما رو
 آن ها 

واقـع شده اسـت.»

    نماروم� ها تاب زلزله ندارند
اگر تحت تأثير القائات مشـاوران امالY و بسـازوبفروش ها 
قـرار نگير	ـم �ـه سـاختمان ها
 ب� قـواره نمارومـ� را 
«برنـد منطقـه» و «ال�چـر
» م� نامنـد، آن چـه م� بينيـم 
واقعـا نشـان� از ز	با	ـ� و تناسـب در خـود نـدارد. د�تـر 
 
محمـود
 م� گو	د: «نمـا
 روم� اجراشـده در شـهرها
مـا نه تنهـا بـا سـازه ارتبـاط نـدارد بل8ـه تناسـبات هـم در 

 
آن رعا	ـت نم� شـود؛ سـتون ها
 ز	ـاد
، قـوس رو
 Dـ	بيش ازحـد. خيل� وقت هـا بـه  
قـوس، سرسـتون ها
 
سـاختمان ١٠طبقـه �ـه نـگاه م� �نيـد، نـه 	ـD نمـا
١٠طبقـه، بل8ـه ١٠ نمـا
 	D طبقـه م� بينيـد. مـا ا	ن جا 
بعـد از چندسـال بـرا
 	ـD سـاختمان پنج طبقـه مجـوز 
م� گير	ـم �ـه مثـال سـه طبقـه د	گـر بـه آن اضافـه �نيـم 
و ا	ـن در نمـا خـودش را نشـان م� دهـد؛ انـگار 	ـD نفـر 
سـه تـا �اله مختلـJ رو
 سـرش گذاشته باشـد. شـما در 
 D	 8سـره م� بينيـد نه	 
بناهـا
 رومـ� واقعـ�، 	D نمـا
پارچـه ت8ه ت8ـه.» نمـا
 رومـ� جعلـ�، غيـر از ناز	با	ـ�، 
پيامدهـا
 د	گـر
 هـم دارد: «ا	ـن نماهـا دربرابـر زلزلـه 
خيل� ناپا	دارنـد و با �وچD تر	ـن لرزشـ�، الحاقات آن ها 
�ـه ربطـ� بـه سـازه اصلـ� نـدارد، فـرو م� ر	ـزد. سـنگ 
 
بسـيار صيقل� به �اررفتـه در آن ها هـم ن8ته منفـ� د	گر
است. در شـهرها
 ما �ه آفتاب شد	د 
اسـت، نبا	د با مصالح صيقل� و براق 

شـدت نـور خورشـيد را بيشـتر �نيـم. ا	ـن سـنگ ها مثـل 
آ	نه، نـور را منع8ـس م� �نند و باعث گرم تر شـدن شـهرها 
م� شـوند. انتخـاب مصالـح با	ـد بـا اقليـم و محيـط تناسـب 
داشته باشـد و نمـا
 رومـ� در اروپـا
 شـمال� �ـه اغلـب 
هوا	� ابـر
 دارد، م� توانـد خوب باشـد نه در ا	ـران. البته 
خوشبختانه چندسـال� اسـت �ه رو
 آجر تأ�يد م� شود. 
	8ـ� از امتيـازات آجـر بـرا
 شـهرها
 مـا ا	ـن اسـت �ـه 

به دليـل مـات بـودن، گرمـا را بيشـتر نم� �نـد.»

    نماها& ب� قواره حق شهروندان را ضا�ع م� �نند
د�تـر محمـود
 معتقـد اسـت نمـا
 رومـ� در ا	ـران �ـه 
قـرار بـوده معـرف تجمـل و تفاخـر باشـد، درواقـع نما	نـده 
ب� هو	ت� اسـت: «در زمان  قد	م در شـهرها
 ما 
مسـاجد با گنبد �اشـ� �ار
 سـاخته م� شـدند 
امـا آ	ـا هيـچ خانـه ا
 را سـراغ دار	ـد �ـه گنبـد 
نداشـت  اجـازه  �سـ�  داشته باشـد؟  �اشـ� 
خانـه اش را شـبيه بـه معمـار
 مسـاجد بسـازد 
٢٠ در٣٠  �اشـ�   Dـ	 م� توانسـت  صرفـا  و 
سـردر  د	گـر   
چيـز 	ـا  بسـم ا...  بـه  منقـوش 
خانـه اش بچسـباند. نمـا
 رومـ� هـم به هميـن 
ترتيـب �ار�ـرد و جا	ـگاه خـودش را داشـته �ـه 
ارتباطـ� بـا زمـان مـا و هو	ـت شـهرها
 مان 
نـدارد. فنـاور
 زمان روم باسـتان، چنيـن نما	� 
را م� طلبيده اسـت؛ معمـاران آن زمـان چـون 
نم� توانسـته اند دهانه هـا
 بزرگ را بپوشـانند، 
قـوس م� زدنـد و دو طـرف قـوس سـتون �ار 
 
م� �ردنـد ولـ� مـا االن م� توانيـم سـقJ  بـا دهانه هـا
بسـيار بـزرگ بزنيـم.» مـن از د	ـدن سـاختمان ها
 نمـا 
رومـ� اسـترس م� گيـرم، به و	ـژه در �وچه هـا
 تنـگ 
و خيابان هـا
 شـلوغ. حـس م� �نـم برا	ـم شاخ وشـانه 
 
م� �شند. آقا
 محمود
 م� گو	د احساس من از اجرا
غلـط نمـا
 رومـ� نشـئت م� گيـرد: «نمـا
 رومـ� نه تنهـا 
در خـودش تناسـبات را رعا	ـت نم� �نـد بل8ـه بـا شـهر هـم 
تناسـب نـدارد. ا	ـن نماهـا
 بـزرگ و ز	ـاد
 خودنمـا، بـه 
سـاختمان ها
 �نـار
 و روبه رو	� شـان و بـه شـهروندان 
دهن �جـ� م� �ننـد. نمـا
 	ـD سـاختمان متعلـق بـه 
صاحبخانـه نيسـت بل8ـه مـال شـهروندان اسـت، �سـان� 
 
�ـه آن را سـرنبش، در 	ـD خيابـان عر	ـض و در �وچـه ا
بار	ـD م� بيننـد. نمـا
 شـهرِ
 آشـفته، حـق شـهروندان 
را ضا	ـع م� �نـد. ن8تـه مهم د	گـر آن �ه شـهرها
 مـا همه 
هم قيافـه شـده اند. تنهـا شـهرها
 �وچD انـد �ـه از ا	ـن 
 
	8سان سـاز
 سـالم مانده انـد و هو	ت شـان در سـيما

آن هـا د	ـده م� شـود.»

    درد آشفتگ� چهره شهر در دانشگاه درمان م� شود 
ا	ن آشـفتگ� از �جا آب م� خـورد؟ هرازگاه� م� شـنو	م 
�ـه اعـالم م� شـود اجـرا
 نمـا
 رومـ� در فالن شـهر 
همچنـان  و  اسـت  ممنـوع  بهمان شـهر  سـنت�  بافـت  	ـا 
ساختمان ها
 نماروم� تازه سـربرم� آورند. از قرار معلوم 
قانونـ� در ا	ـن   زمينـه وجـود دارد: «نمـا
 روم� ظاهـرا در 
تمـام �ميته هـا
 نمـا
 شـهردار
 ها رد م� شـود امـا در 
واقعيـت م� بينيـم �ه ا	ـن نمـا همچنـان وجـود دارد. اصال 
راجع بـه خـود هميـن �ميتـه نمـا هم �ـه حـدود ١٥سـال� 
است در شـهردار
 ها ظاهر شـده، بحث اسـت. نما بخش� 
از بناسـت و نبا	ـد ا	ـن دو را از هـم جـدا �ـرد امـا اتفاقـ� �ـه 
عمـال م� افتـد، چنيـن اسـت سـاختمان سـاخته م� شـود، 
	D سـر
 پوسـتر در جلسـات �ميته نمـا آورده م� شـود �ه 

عده ا
 خوش شـان م� آ	ـد و   عـده ا
، نـه! 	عن� هـر نما	� 
ازجملـه رومـ�، به صـورت �اذب بـه هـر بنا	ـ� چسـبانده 
 
م� شـود. شـما تـا حـاال در سـاختمان ها
 دولتـ� نمـا
رومـ� د	ده ا	ـد؟ مـن �ـه سـراغ نـدارم. چـرا؟ چـون بودجه 
سـاختمان دولتـ� را سـازمان برنامه وبودجـه م� دهـد، 
 .
حسـاب و�تاب� وجـود دارد و �ارفرمـا و مجر
 و مشـاور
مشـاور
 �ه به مشـتر
 اش بيرون از ا	ن فضا، نما
 روم� 
پيشـنهاد م� دهد، در ا	ن جلسـه موظJ اسـت �ـه گزارش 
محاسـبات زلزلـه را اعـالم �نـد و دربرابـر �ارش پاسـخگو 
باشد. البته من نماها
 سـاختمان ها
 دولت� را هم تأ	يد 
نم� �نـم، آن ها هم قطعـا اشـتباهات� دارند اما نـه به اندازه 
اشـتباه فاحش نما
 روم� �ـه صرفا 	D جور بزY اسـت.» 
اصـرار بـر نمـا
 رومـ� ازسـو
 پيمان8ارهـا چـه منفعتـ� 
دارد؟ د�تـر محمـود
 جـواب م� دهـد: «نمـا
 رومـ� 
مثل هـر چيـز د	گـر
 �ـه مـد م� شـود، سـر زبان هـا افتاده 
و خواهـان ز	ـاد
 پيـدا �رده اسـت. بنابرا	ـن  سـوار شـدن 
بـر ا	ـن مـوج منفعـت مالـ� به همـراه دارد. بـا ا	ن حـال مـن 
معتقـدم در ا	ن ماجـرا اگر قرار اسـت 	قه نهـاد
 را بگير	م، 
آن دانشـگاه اسـت. آموزش در رشـته معمار
 با	ـد اصول� 
باشـد و ا	ـن بلبشـو چيـز
 نيسـت �ـه توقـع داشته باشـيم 
در شـهردار
 و    وزارت مسـ8ن حـل شـود. چـاره اش ا	ـن 
اسـت �ـه مشـابه بحـث مـن و شـما در دانشـگاه ها شـ8ل 

بگيرد. دانشجوها
 معمار
 گذشته 
خودشـان را بشناسـند، سـير تحـول 

بفهمنـد،  را  ا	ـران  در   
معمـار
بداننـد �ـه هو	ـت 	ـD روزه شـ8ل 
نم� گيـرد و ر	شـه هرج ومرج� را 
�ه امـروزه در بناها و نماها شـ8ل 

گرفته اسـت، بفهمنـد.»

ــدرن      مــعــمــار& ا�ــرانــ� م
ــار  ــن ــرن پـــيـــش � ــم قـ ــيـ از نـ

گذاشته شد
ــه  � ــت  ــ ــو	ـ ــ هـ از  حـــــــرف 
مــ� زنــيــم، عـــده ا
 موضوع 
اشتباه  سنت پرست�  بــا  را 
م� گيرند؛ دربــاره موضوع 
مــوردبــحــث  مــا هــم مم8ن 

ــن تــصــور اشتباه  ــت ا	 اس
با  اگــر  �ــه  بگيرد  ش8ل 

مخالفت  رومــ�   
نما

م� �نيم، پس البد طرفدار نماها
 قد	م� هستيم و 
مثال �اهگل را پيشنهاد م� �نيم. «چنين برداشت� از 
موضوع موردبحث، روش دفاع� �سان� است �ه دربرابر 

استدالل ها
 مطرح شده پاسخ� ندارند. 
اتفاقا ما م� گو	يم معمار
 ا	ران� امروز
 با	د رو
 �ار 
بيا	د 	عن� چيز
 �ه دست �م از حدود ٥٠سال پيش آن را 
�نار گذاشته ا	م. آخر	ن نمونه ها
 معمار
 مدرن ا	ران� 
 
را م� توانيم در سردر دانشگاه تهران ببينيم 	ا در برج آزاد
	ا در ساختمان موزه هنرها
 معاصر. قدم ها
 بعد
 را 
اما اشتباه برداشتيم. امروز در دنيا نما
 ساختمان ها 
بسيار ساده اند تا چهره  آرام بخش� برا
 شهر بسازند، 
به عالوه نشان� از معمار
 پا	دار دارند؛ برا
 مثال باعث 
در  پا�يزگ�  عنصر  و  م� شوند   
انرژ در  صرفه جو	� 
آن ها بسيار پررنگ است درحال� �ه نما
 روم� ما �ه 
نماد
 از مدرن بودن تلق� م� شود، با اولين باران به گر	ه 
م� افتد. گردوخاYِ مانده رو
 سنگ با باران شسته �ه نه، 
�ثيJ تر م� شود. پس ما از معمار
 سنت� حرف نم� زنيم 
بل8ه معتقد	م هر شهر متناسب با اقليم و بستر محيط� 
خودش با	د با استفاده از فناور
 و مصالح امروز
، بنا	� 
خلق �ند �ه به همان شهر تع لق داشته باشد.» با ا	ن همه 
به نظر م� رسد چهره خانه ها
 مان با طرز تف8ر امروزمان 
همخوان و هماهنگ است. همان طور �ه نما
 متفاخر را 
برا
 ساختمان ها پسند	د	م، در زبان و پوشش و 
رفتار هم از د	گران تقليد �رد	م تا مترق� به نظر 
م� گو	د:   
محمود د�تر  برسيم. 
«معمار
، آ	نه جامعه است. ما در 
خانه ها
 مان بوفه ا
 دار	م پر از 
ظرف  �ه حت� 	D بار هم در آن ها 
غذا نم� خور	م چون مخصوص 
 
مجتمع ها در  مهمان اند. 
بزرگ� زندگ� م� �نيم �ه الب� 
ا	ن  در  م� ترسيم  اما  دارند 
الب� با د	گران جمع شو	م. 
 
برا نه  �ه  دار	م  بال8ن� 
آسا	ش بل8ه برا
 نما	ش از آن 
 
برا م� �نيم.  استفاده 
استاندارد  زندگ� مان 
د	گران  چشم  از  و  ندار	م 
خودمان را م� بينيم. ا	ن 
بوفه و بال8ن و الب�، همان 

نما
 روم� است.»

٢٢٤٢

درباره هجوم نما& روم� به شهرها& ا�ران �ه فارغ از اقليم و بافت و هو�ت شهر&
 سيما& همه شهرها& مختل< �شورمان را شبيه به هم �رده است

فرق� ندارد آپارتمان باشد �ا داروخانه �ا مثال 
پرونده

 
نانوا�� و گل فروش�؛ فرق� ندارد خراسان باشد 
�ا مازندران �ا قزو�ن و اصفهان. ا�ن روزها در هر 
شهر& �ه قدم بزنيد هر بنا��، در هر �وچه و 
خيابان� با هر عرض و مساحت�، با سنگ ها& صيقل� سفيد، نبات� 
و �رم� پوشانده شده ؛ �N جور �ونيفرم نافرم �ه به «نما& روم�» 
مشهور است. اگر ز�اد گذرتان به بنگاه ها& معامالت مسOن 
م� افتد و مدام ناچار�د �ه آگه� ها& مل�O را ز�رورو �نيد، احتماال 
نما& روم�، �ليدواژه ها�� مثل «شيN»، «نوساز» و «لو�س»، «برند 
منطقه» را در ذهن تان تداع� م� �ند. اما آن چه م� بينيد، واقعا 
شا�سته صفات مثبت اســت؟ من �ه از تماشا& آن ستون ها، 
قوس ها، تز�ينات و نورپرداز& ها& اغراق آميز و قلدر، حس خوب� 
ندارم. نه تنها در ساختمان ها& نماروم� نشان� از ز�با�� و تناسب 
نم� بينم، بلOه به چشمم سازه ها& ب� قواره و ناموزون� م� آ�ند �ه 
چهره شهر را زشت �رده اند. خب البته م� دانم �ه نما& روم� 
ــدرن قلمداد م� شود و  ــده ا& اتفاقا نماد معمار& م درنظر ع
طرفداران خودش را دارد. پس برا& فهميدن آن �ه حس منف� ام 
 N� راجع به محاصره شهر با روم� ها چقدر قابل اعتناست، سراغ
معمار رفتم. در ا�ن پرونده قصد دار�م بفهميم تما�ل شهرها& ما 
به نماها& روم�، از سليقه و ترجيح شخص� برم� آ�د �ا مد& است 
�ه منفعت عده ا& را درپ� دارد؟ اصال نما& روم� چطور ناگهان 

پيدا�ش شد و چه ربط و نسبت� با شهرها& مان دارد؟

کاریکاتورى از نماى رومی براى تفاخر
�N معمار، مد نما& روم� را ازنظر پيامدها& سازه ا& و سيما& شهر& بررس� م� �ند

د�تر «محمدمهد& محمود&»، دانش آموخته معمار& از دانشگاه «تولوز» فرانسه و عضو 
هيئت علم� دانشگاه تهران توضيح م� دهد در دو دهه ا& �ه نما& روم� ابتدا سر از 
تهران درآورد و بعد مثل و�روس به د�گر شهرها سرا�ت �رد و حاال در بسيار& از �وچه ها 

و خيابان ها خودنما�� م� �ند، چه پيامدها�� به شهرها& ما تحميل شده است.
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دو اتاق جداگانه واقع شـده چون سـتون� از نما رو
 آنها
واقـع شدهاسـت.»


بسـيار صيقل� به�اررفتـه در آنها هـم ن8ته منفـ� د	گر
است. در شـهرها
 ما �ه آفتاب شد	د
اسـت، نبا	د با مصالح صيقل� و براق


