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 :چکیده

 و فرهنگ تفکر، ذهنی، شرایط از واقعی و عینی تصویر کشوری و شهر هر در شهرسازی و معماری

 و فعالیت طریق از فرهنگ آن در که است مکانی تنها شهر و است شهر آن مردم اعتقادات

 نماهای باالخص شهر راستا این در آید می در جریان به یکدیگر با شهروندان اجتماعی ارتباطات

 زیستی هم های سنت و فرهنگ و اند، پرداخته آن بازنمایی به و کرده عینی را تصویر این هریش

 محیط از را ساختمان داخل عملکرد که هستند خارجی های جداره نماها  .اند بخشیده نمود را

 اطراف محیط و ها ساختمان با باید هستند ارتباط در عمومی فضاهای با چون و کرده جدا خارج

 نماهای در بخصوص ما شهرهای در ناسازگاری و ناهمگونی امروزه اما  .باشند سازگار و همگون

 خورد می چشم به وضوح به هستند شهری مناظر دهنده شکل عناصر مهمترین از یکی که شهری

 نکات از که مفاهیمی است، مردم باورهای و ها ارزش ، هویت ، فرهنگ به توجه عدم آن علت و

 در تا دارد برآن سعی حاضر تحقیق  .هستند شهری طراحی و معماری در اهمیت زحائ و تامل قابل

 کاهش برای مناسبی حل راه و نماید بیان را آن هویتی بی علت امروزی نماهای بررسی با ابتدا

 کندودر پیدا شهری بناهای نمای و شهری وطراحی معماری در فرهنک از شده ایجاد گسستگی

 ارتقاء برای منظر و شهر دهنده شکل عناصر بین تعامل ایجاد برای بیمناس پاسخ بتواند نهایت

 خط فظح ،بافت ، رنگ ، نظرمصالح از شهری نماهای در شناسی زیبایی های ارزش و بصری کیفیت

 تحلیلی توصیفی تحقیق این روش . شهربدهد از شهروندان ادراک و ها ورودی به توجه آسمان

 . است شده گردآوری ای تابخانهک صورت به اطالعات کلیه و– است

 . ر،ایالممنظرشه ، ،ارزش فرهنگ ، هویت ، نما ، تزیینات: کلیدی واژگان

 

 : مقدمه

 نماهای به نما طراحی در اگر بنابراین گیرد می قرار درآن که باشد ایی مجموعه بر گذار تاثیر تواند می ساختمان هر نمای

 آید، می بوجود شهری های جنبه بین تناقض و داده دست از خودرا معنای نوعی به شهری نماهای نکنیم توجه اطراف بناهای

 می نقصان دچار و آید می پایین گرفته قرار تناقضات این تاثیر تحت نوعی به که شهروندان زندگی و شهر بصری وکیفیت

 نظر این از است ارتباط در انبهج چند طور به اطرافش محیط با بنابراین شود درنظرگرفته شهر از جزیی ساختمان وقتی .شود

 ارزش تواند می که عواملی از ویکی شهر در اجتماعی ارتباطات ایجاد برای دهنده شکل عناصر از یکی عنوان به شهری نماهای

 را زندگی کیفیت از ها آن ، تعریف شهری نماهای به طراحان توجه و مردم زندگی شیوه و احساسات و تفکر طرز روحیات، ، ها

mailto:Sadegh.s63@gmail.com
mailto:Sadegh.s63@gmail.com


3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 2 

 در فرهنگ و هویت مفهوم گرفتن نظر در با ، نما به توجه منظور همین به  .باشند اهمیت حائز توانند می درآورد مایشن به

 . پرداخت آن به حقیقت این در توان می که است مسائلی از جامعه

 کار اساس ممرد های سنت و ها ارزش به بودن توجه بی هویت و فرهنگ از گسیختگی که هستیم شهری شاهد امروزه ما

 از یک هیچ و ندارند بنا آن عملکرد نوع از تعریفی هیچ آن نمای که شود می ساخته بناهایی شهر این در . است شده طراحان

 رنگ ، محیط با متناسب مصالح نوع به ای توجه هیچ طراحان نماها طراحی در و ندارد سازگاری اطرافش بناهای با نماها این

 اهمیت دهد می قرار تاثیر تحت را زندگی کیفیت که اصول این به گذشته در ما که حالی در ندارند تزیینات و بافت ، مصالح

 اصول این توانیم نمی امروزه ما و بود شهر در نماها طراحی برای ما سنتی معماری در شده تعریف اصول یک این و دادیم می

 در آن تزیینات و بناها نمای طراحی در ، ایالم همچون شهری در اضرح حال در .کنیم رعایت نماها و شهری طراحی در را

 توجهی وکم گیرد می صورت سازندگان منفعت و سود و ها زمین ارزش به توجه با تنها منطقه هر در شهر مختلف قسمتهای

 راحیط تا شده باعث ، شهری مدیران سوی از شهری طراحی ظوابط و قوانین رعایت عدم و طراحی در معماران توجه عدم یا

 خود نقصان این که بگیرد صورت فرهنگ و هویت چون مفاهیمی گرفتن نظر در بدون بناها نماهای معماری طراحی و شهری

 مردم زندگی کیفیات گسیختگی هم از این زمان طول در که شود می شهر در اغتشاش و گسیختگی هم از نوعی ایجاد باعث

 . میخورد چشم به ایالم همچون شهری بصری ایسیم در آن منفی تاثیر و داده تغییر شهر در را

 تزئینات در فرهنگ و هویت مفهوم به توجه هستیم آن شاهد ایالم شهر نماهای در ما امروزه که هویتی بی به توجه با

 سیمای بصری کیفیت و بناها وضع بهبود به که باشد اصولی مهمترین از یکی تواند می بناها عملکرد گرفتن نظر در با نماها

 خارج و داخل فضای با که هستند سطوحی بلکه نیستند ساده و تخت جدار یک تنها نماها زیرا کند می کمک ایالم شهر

 می و هستند عمومی فضاهای با مستقیم ارتباط در که ، بنا خارجی عناصر عنوان به نماها ولی هستند ارتباط در ساختمان

 ، مصالح نوع نظر از نماها سازگاری عدم پس ، بگذارد تاثیر شهر از مردم کادرا و فعالیت نوع ، شهر بصری کیفیت بر توانند

 در باید نماها رو این از شود می شهر در هویتی بی بروز و طراحی سطوح کیفیتی بی باعث بناها عملکرد و بافت ، رنگ ، شکل

 ورعایت رنگی تنوع و بافت در نقوش ایجاد با نماها به دادن روح عملکرد نوع به توجه با بناها نمای بین پیوستگی ایجاد جهت

 عناصر از که ورودی به توجه ، بناها ی نما در داخلی فضاهای محرمیت حفظ و نما در عمق ایجاد و ها پنجره هندسی تناسبات

 است ساختمان عملکرد نوع نمایانگر مستقیم بطور که آن برای مناسب محل تعیین و شود می محسوب نما طراحی در مهم

 و داخلی فضاهای به عمومی و خارجی فضاهای از گذشتن نشانه که است عناصری از یکی ساختمان ورودی  .شود حیطرا

 ورودی برای مناسب مکان تعیین ضرورت و میشود توجه آن به کمتر معماری طراحی در امروزه ولی است ساختمان خصوصی

  .آورد بوجود نماها بهبود در شگرفی تاثیر تواند می قواعد این هب توجه .شود می عینی بنا داخل به اثاثیه حمل هنگام نما در

 طراحی و معماری در نکات این به توجه با هم امروزه و داشتیم خود وسنتی کالسیک معماری در هارا نشانه این ما چنانکه

 بی این رواج شاهد امروزه ام که حالیست در این . باشد داشته شهری زندگی بر مثبتی تاثیر تواند می آن مثبت بازتاب شهری

 سنتی شکل به ها نما در تزئینات حذف وسنتی کالسیک معماری از گرفتن فاصله هستیم ایالم شهر در باالخص هویتی

 بلکه کرد می کمک بنا زیبایی به تنها نه که چوبی های چارچوب و رنگی های شیشه با ارسی های پنجره حذف همچون

 گرفته نظر در آن در محرمیت موضوع که تزئینات بدون های پنجره از بناها نمای در امروزه ما ولی کرد می حفظ را محرمیت

 علت و ایم کرده استفاده شود می استفاده نور از گیری بهره برای نماها بدنه بر ای دریچه عنوان به صرفا و تنها و شود نمی

 نوع این از استفاده که است این در ایم داشته گذشته در ما که ایی ستنی های نمونه با ها پنجره این تناقضات شدن مطرح

 خصوصی و محرمیت به آن در که ما فرهنگ با خارجی فضای با داخلی فضاهای ارتباط برای ای دریچه عنوان به ها پنجره

 از طراحان بناها تزیینات و نمای طراحی در که هنرهایی دیگر از . دارد مغایرت دهند می اهمیت بسیار داخلی فضاهای بودن

 مصالح نوعی نقوش در تنوع بر عالوه که بود نما در تزیینات عنوان به ان از استفاده و آجرکاری هنر کردند می استفاده آن

 جایگزین کامپوزیت ونماهای سنگ مصالح مدرن معماری به ایران معماری گرایش با امروزه ولی شد می محسوب نیز اقلیمی
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 سازگار ایالم شهر اقلیم با و نداشته ایران وسنتی کالسیک معماری سبک با تناسبی هیچ هک اند شده نماها در آجر مصالح

 ت.نیس

 : شهری نماهای در ساختمان نماهای نقش

 می سویی از بناها نمای که گیرد می شکل هستند مشرف عمومی فضاهای به که بناها نماهای تجمیع از شهری نمای

 با متناسب آن مصالح و شوند می ساخته شهر کالبد بر مشترک زبان همچون که باشند همگون و سازگار شهری نمای با توانند

 از هرکدام که آنجا از که نباشند همگون و سازگار توانند می شهری نماهای با بناها نمای دیگر سویی از و است محیط آن اقلیم

 در و ندارد وجود نماها بین مشترک زبان این ایالم شهر در امروزه کنند می بیان را خود عملکرد زبان این از استفاده با بناها

 است تضاد در بنا آن عملکرد با کامال طراحی این سبک که است رفته بکار یکسانی مصالح مختلف عملکردهای با بناها تمامی

 طراحان و است ناقضت در کامال ما مردم فرهنگ با و میرود بکار سنگ مصالح با که بناها در رومی نماهای از استفاده همانند

 و اقتصادی وضعیت نماها که آنجایی از . کند می استفاده سبک این از ها کاریری سایر و ها بیمارستان ، بناها نمای در

 طراحی که کرد استنباط چنین ایالم شهر نماهای طراحی نحوه از توان می نظر این از دهند می نشان شهر در را اجتمایی

 های جنبه به و گیرد می شکل ها آن منفعت و بناها اقتصادی های جنبه به سازندگان تفکر و نگرش به توجه با تنها نماها

 . شود نمی داده اهمیت رنگ و بافت به توجه اقلیم براساس طراحی و شناسی زیبای لحاظ از روحی نیازهای وتامین خالقیت

 برای ها شهرداری طرف از ضوابط و چهارچوب نبود و شهری طراحی در صحیح مدیریت عدم علت به ایالم شهر در معضل این

 .است افتاده اتفاق شهروندان فرهنگ و مردم هویت ، شهری هویت ، محیط اقلیم به توجه با نما طراحی جهت در سازندگان

 : شهری نمای و بناها ی نما در تزیینات نقش

 ارزشمندی جایگاه ما کشور در موضوع این که است کشوری هر فرهنگ و معماری در بناها از نشدنی جدا بخش تزیینات

 تزیینات این و است شده هنرها دیگر با معماری پیوند باعث بناها خارجی سطوح در چه و داخلی فضای در چه هنر این و دارد

 اعتقادات و ها اندیشه ظهور و فرهنگ تالقی ، ها انسان ارتباط از گرفته نشات که دهند نشان را بنا هر تاریخ و زمان توانند می

 معماری شاخص عناصر از بنا داخلی فضاهای ، ها ورودی ، نما در را خود مختلف های شکل به که معماری تزیینات . است

 ، کیایی مصطفی(نمایاند می اش شناسانه زیبایی مسیر در معماری خود همانند را خود ارزش و هویت کنند می معرفی

1931362.) 

 : معاصر دوره در نما طراحی در تغییر

 تزیینی های گونه از استفاده با که است اصالت دارای ایران معماری تاریخ در برجسته هنری عنوان به آجرکاری هنر

 ) مدرن و نئوکالسیک( جهانی معماری با میراث این که لست حالی در این است هویت دارای آمده در تصویر به که مختلفی

 شده ایران معاصر معماری در تزیینات از جدیدی شکل آمدن بوجود باعث ها سبک یبترک و تالقی این تاثیر و بوده تالقی در

-1266 ( اول پهلوی عصر بویژه معاصر دوره در آجرکاری و تزیینی هنر بررسی و بیان به تحقیق این در که ، است

 با را فرم و نقوش و طرح اتترکیب تعدد بلکه معماری در سبک تنوع تنها نه دوره این در ما که ایم پرداخته  )شمسی1321

 نمایش را ایرانی هنری فرد به منحصر و شاخص سبک یک عنوان به مقطع این در که ایم داشته آجرکاری تزیینات از استفاده

 (.1362 ، کیایی مصطفی( دهد می

 یک از که ، است بوده برخوردار معماری در سبکی تعدد از اش ساله بیست کوتاه نسبتا دوره در اول پهلوی دوره معماری

 نگرش دیگر جانب از و باستانی اقتدار دوره احیای و بازیابی دیگر طرف از مذهبی، یا سنتی تفکر از دوری و گذر نگرش طرف

 معماری در سبکی نگرش سه آن متعاقب که بود فکری دیدگاه بر خارجی و غربی های پدیده کردن طلب و مدرنیزاسیون

 مصطفی(بود موثر تلفیقی شیوه با بناهایی پیدایش در نیز سویه چند یا و سویه دو نگرش و ها اندیشه تداخل حتی نمود حاصل

 فراوانی و تنوع کوتاه زمان بنابراین افتاد اتفاق  )ساله بیست ( کوتاه نسبتا دوره یک در تغییرات این تمامی(. 2131319 ، کیایی

 معماری برای شده کارگرفته به هنرهای به استنادی و شایسته شناخت در موثر عامل سه هر مکانی وسعت و ،پراکندگی بناها

 (.1631362، کیایی مصطفی( است دوره این
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 )نگارنده ماخذ(، ایالم ، مسجدجامع  ورودی سردر 3 1 تصویر                               

 

 
 

 (.نگارنده ماخذ (، ایالم ،و حیاط ( ورودی نماوالی ) کاخ : 2 تصویر                       



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 5 

 

 
 ) نگارنده ماخذ (، ایالم ،و حیاط ( ورودی نماوالی ) کاخ : 3 تصویر                

 به ولی است بوده مذهبی سنتی معماری از دوری و متفاوت ها نگرش ، ها سبک از تلفیقی اینکه وجود با تغییرات این

 است آورده بوجود ما برای را ارزشمندی های جداره مردم هنگفر و هویت با نقوش همگونی و محیط با مصالح سازگاری دلیل

 شصت ی دهه اوایل از که طوریه ب است شده فرهنگ و هویت در تزلزل نوعی دچار اسالمی انقالب از بعد از بناها نماهای ولی

 نقوش در تعدد و عتنو است داشته تقلیدی جنبه تنها و ندارد مشخصی سبک کدام هیچ که آمد کار روی نماهایی دهه هر در

 ناسازگار اقلیم با که اند شده ما سنتی مصالح جایگرین مصالحی و رفته بین از دهه هر در زمان گذشت با و تدریج به بافت و

 شده فرهنگی تناقض و هویتی بی نوعی باعث همه ایالم شهر در امروزی سازهای و ساخت ازدیاد و عوامل این تمامی . بوده

 .است آن نتایج از شهری منظر بصری کیفیت آمدن پایین ، بصری الودگی ایجاد و است

 : تحقیق اهداف

 : جزیی هدف

 ایالم. شهروندان در تعلق حس وایجاد بصری کیفیت ارتقاء برای ایالم شهر نماهای بهسازی

 : کلی هدف

 زیرا .است شهری فضاهای از نشهروندا بصری کیفیت ارتقاء و ایالم شهروندان هویت و فرهنگ به باتوجه بناها نماها احیای

 امروزه ما. گذارد می بسزایی تاثیر ها آن فعالیت نوع در کنند می زندگی آن در که شهری فضاهای و محیط از مردم ادراک نحوه

 در هم ترئینی جنبه حتی نماها این ، نشده تعریف ها آن در اقلیم و ارزش ، هویت ، فرهنگ ، تاریخ که هستیم روبرو نماهایی با

 . اند گذاشته شهر ارزش با های جداره بر منفی تاثیر تنها و ندارند شهر

 : پیشنهادی های حل راه ارائه

 نماد و بنا یک با شهری فضاهای در ما جهت همین به شود نمی معطوف بناها نماهای به تنها شهری منظر که آنجایی از

 کیفیت بر بسیاری منفی تاثیر آن زشتی که هستیم روبرو است بزرگتر کل یک از جزیی که ساختمان با بلکه نیستیم روبرو آن

 و شهری نماهای بازسازی و بهسازی ، احیاء برای است بهتر جهت این از لذا دارد شهری مناظر از شهروندان درک و بصری

 مناطق از بعضی در تاریخی های جداره وجود به توجه با و کرد بندی دسته را ایالم شهر مناطق شهروندان در تعلق حس ایجاد

 و دهند قرار سازندگان و شهری مدیران کار دستور در را ظوابطی ها شهرداری مناطق آن سنتی و کالسیک بافت حفظ و

 و ، نماها از تزیینات حذف ، سنگ مصالح از استفاده جایه ب . شود تقسیم( تراکم پر و متوسط ، کم( به ایالم شهر مناطق

 بوده غنی اصالتی دارای که را خودمان کشور وسنتی کالسیک معماری ، مردم فرهنگ به توجه بدون مدرن معماری به گرایش
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 مردم هویت و فرهنگ با هماهنگی نوع هیچ آن سبک که نماهایی طراحی و کنیم احیا مجدد را بوده سازگار مردم فرهنگ با و

 ایجاد برای . کنیم جایگزین را خودمان کشور اقلیمی و سنتی ، کالسیک طراحی و کنیم حذف طراحی از را ندارد کشورمان

 حال زمان به علقتم تنها و بگیرد قرار استفاده مورد میتواند کوتاهی مقطع در تنها که نماها در نورپردازی بجای تنوع و رنگ

 و اقلیمی نوعمت مصالح از توان می ، سازد برآورده شهری تصویر و بافت از را مردم شناسی زیبایی نیازهای تواند نمی و است

 روحی بی و یکنواختی رفع برای و رنگ ایجاد و تنوع ، نقش ، بافت ایجاد جهت سبز بافت با معماری نوع این تلفیق ، محیطی

 ها زمان همه در بلکه نباشد خاصی زمانی دوره به علقتم فقط که گذاشت بجا ماندگار هایی جداره و کرد استفاده شهر در

 ارتقاء جهت در باید که اقداماتی دیگر از . باشد شهر مردم هویت و فرهنگ و بناها کالبد بین مشترک زبان یک عنوان به بتواند

 استقرار همچون هایی زایده  .است نماها در ها زایده حذف بگیرد انجام بصری های آلودگی از جلوگیری برای بناها کیفیت

 به توجه نماها در رنگی نقوش و سنتی مصالح از استفاده و نماها زا کولر های کانال حدف نماها جدار بر یا ها تراس در کولرها

 توجه با ها آن تزئینات و صحیح جانمایی و ها ستون و ها ورودی ، ها پنجره همچون هایی عناصر ارتباط و هندسی تناسبات

 . است شهروندان و شهر هویت و بناها عملکرد ، فرهنگ به

 : موضوع اهمیت

 هویت ، فرهنگ با نماها ناهمگونی از ناشی مشکالت و ها ضعف از سری یک تا است مبنا این بر قتحقی این انجام اهمیت

 در نماها که کنیم بررسی و . کنیم اقدام مشکالت این رفع برای و شناسایی را اقلیم براساس مصالح و واعتقادات ها ارزش ،

 که هستند شهری نماهای زیرا . هستند سازگار و همگون طمحی با هایی شکل و بافت ، رنگ ، مصالح چه با مختلف های اقلیم

 در . آورند می بوجود شهروندان برای را خاطر تعلق حس و بخشد می هویت شهر آن مردم و شهر به و سازند می را شهر کالبد

 و بصری یفیتک ، تفکر بر که نماها نوسازی و بهسازی و شهری نماهای هویتی بی چرایی بررسی به تحقیق این راستا همین

 . آورد می بوجود را تعلق حس و گذارو می تاثیر شهروندان فعالیت نوع

 : سوال طرح

 ؟ موثراست تعلق حس ایجاد و شهر سیمای زیبایی و بصری کیفیت ارتقاء بر ایالم شهر نماهای بهسازی یاآ 

 اطراف بناهای با آنها همگونی و شهر یماقل و مردم هویت ، فرهنگ به توجه با ایالم شهر در نماها بازسازی و بهسازی اگر

 و کالبدی حوزه در مردم فرهنگ و هویت ضرورت به توجه جهت همین به . باشد موثر بصری کیفیت ارتقاء بر تواند می باشد

 به شهروندان تعلق حس ایجاد به تواند می بصری های جنبه از شهر از شهروندان رضایت یعنی شهروندی حقوق به احترام

 . کند کمک دارند آن کیفیت چگونگی در عظیمی سهم که طراحان توسط شده ساخته و مصنوع هریش محیط

 : هویت

 ازشئ را شی ،گروهی از را گروهی که است روانیف فرهنگی زیستی مادی عالیم و ثارآ از ای مجموعه اصطالحا هویت

 ، وحدت بیانگرنوعی و کند می تغییر جامعه و فرهنگ هر مقتضای به آن محتوای و کند می متمایز فرهنگی از را وفرهنگی

 (.9831313، محرمی ( است تفرقه عدم و یکپارچگی ، استمرار ، تداوم

 عنوان به را مکان یک تواند می شخص که حدی یعنی برد نام هویت را معنی شکل ترین ساده > لینچ کوین< مطالعات

 بصری و زندگی کیفیات و ها ارزش که است مفهومی نما در هویت . دنمای نمایی باز و شناخته ها مکان سایر از متمایزی مکان

 بر توجه . کند کمک شهری مناظر و شهر از نهاآ بهتر درک به و کند عینی مردم ی باورها و فرهنگ به توجه با را شهروندان

 می قرار توجه مورد کمتر امروزه است شهرها از بسیاری خاص هویت منشا که خیابان کنار در بناها متنوع ی نماها طراحی

 نماهای در هماهنگی و داشته الویت ان برای مناسب فضایی ساختن و اجتماعی زندگی اهمیت جوامعی چنین در . گیرد

 شهری نماهای در هویت مفهوم به توجهی بی و ناهماهنگی. است تاریخی تفسیری تحقیق تفسیری این مهم نکان از شهری

 هم کنار در ها ساختمان کلی تاثیر رفتن بین از و اطراف های ساختمان با بنا مشترک یفیاتک و ویژگی تغییر و نقصان باعث

 . است شده
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 : فرهنگ

 و کنند می پیروی ان از که هنجارهایی ، دارند باور بدان مشترک گروه یک اعضای که هایی ارزش از است عبارت فرهنگ

 نمادین های نظام و بینی جهان باورها ، ها ارزش از ای مجموعه یعنی فرهنگ کمک به مردم . کنند می تولید که مادی کاالهای

 و انسان اندیشه و فرهنگ تبلور معماری . کنند می تبدیل محیط به را خالی فضای و دهند می معنی خود محیط به مشترک

 باشد می جامعه آن نگیفره محصول نشانگر جامعه مادی محصول ترتیب بدین . است ملت و قوم یک باورهای و ها ارزش تجلی

 کرده نمو و رشد آن در تا اورد می بوجود خود برای جامعه که است شهری و معماری محیط جامعه هر مادی محصول مهمترین

 فرهنگ انتقال بر گذار تاثیر که فرهنگ از متاثر تنها نه محیط کالبدی کیفیت پس کرده منتقل بعد نسل به نسلی از را فرهنگ و

 (.3631316، ازادهرض (. هست نیز

 : شهری منظر

 و ها انگیزه و ها نقش اساس بر مردم که است رموزی و معانی هاو سنبل ، نمادها شامل کالبدی عناصر بر عالوه شهر

 وی است شده عجین خاطرات با محیط درک و فضا احساس شولتز نگاه از کنند می درک را آن درونی عوامل دیگر و ذهنیات

 هم بودن زنده است زنده فضای همان مکان او برای نماید می جستجو انسان روحی حاالت و تجربه در را مکان معانی از بخشی

 (.8331313، شولتز( عام معنای به هم و خاص معنای به

 : تحقیق فرضیه

 که ای طهراب به توجه و است بوده جامعه مردم و فضا میان رابطه بازنمایی در شهر نقش شده پرداخته آن به کنون تا آنچه

 و معماری در را آن ما امروزه ولی بوده معماران کار اصول و اساس گذشته در که مفهومی گیرد می شکل فرهنگ ظرف در

 ارزش و فرهنگ هویت با ها آن سازگاری نا و نما در همگونی نا باعث که معضالتی یابی ریشه و ، ایم گذاشته کنار خود طراحی

 عنوان به ما امروزه آنچه . دارد شهروندان گرایی مصرف و بازار رقابت ، طراحان گرایی فرد در ریشه حدی تا که است شده ها

 و دهند می نشان را فرهنگ با تعارض و هویتی بی که است بناهایی از هیاهو پر تابلویی داریم ایالم شهر منظر از تصویر یک

 محیط و کنندگان مصرف بین ارتباط ایجاد و تعلق حس زا عاری بناها که شهری در  .هستند هویتی بی این شاهد تنها نماها

 با سازگار معماری به پیوستن راه تنها زندگی سر واحیای بناها نمای در بالخص هویت نمود و فرهنگ یابی ریشه برای هستند

 . است جامعه مردم فرهنگ و هویت

 خط حفظ در هماهنگی مورد در که ماتیتصمی با ایرانی معاصر شهری نماهای که است موضوع این مبین تحقیق فرضیه

 ساختمان در و شود می توجه عرضی ابعاد به ارتفاع کم بناهای در که طوری به عرضی و طولی خطوط در نظم ایجاد آسمان

 یکسانی و یکسان مصالح بردن کار به ها– بازشو میدهند نشان بهتر را خود بصری تاثیر طولی عناصر و ابعاد مرتبه بلند های

 با اگر اما شود ترسیم شهر بنای از زیبا ظاهر به و منظم شکلی است ممکن گردند هماهنگ و یکپارچه اگر حتی ها پنجره دابعا

 انسان میان ماندگاری و احساسی رابطه توانند نمی هرگز نباشند سازگار انسان هویت و فرهنگ و اعتقادات زندگی شیوه نیازها

 : میشود مطرح هم به وابسته کامال دیدگاه دو تاراس این در که بیاورند بوجود مکان و

 وظیفه دارند انسانی های محیط به دهی شکل در را ای عمده سهم" اعتقادات و باورها ، ارزش "به توجه اول دیدگاه در

 شهر معماری بر و است عینی اشکال نمود وسیله به جامعه یک خاص های آرمان و اهداف ها ایدئولوژی نمایش فرهنگ اصلی

 اندیشه یک به بخشیدن عینیت بنا هر وظیفه دهد می فرم آن به و گذاشته تاثیر جامعه بر حاکم ارزشی سیستم نمودار که

 (.8931363، لینج(است فرهنگی شاهد یک و فرهنگ سنجش برای نمودی ساختمان هر و بوده ذهنی

 ذهنیت و رفتار دانش با مستقیمی تباطار فضاها و بناها گیری شکل چگونگی نشینی شهر مراحل تمام در رو این از

 مدیریت و اداری تدبر اجتماعی خرد فرهنگی شعور اقتصادی توان سیاسی قدرت نمای تمام آینه شهر و داشته شهر ساکنان

 که ها سنت و ها ارزش فرهنگ همچون، هایی داده با شهری محیط به دهی شکل در معمار رو این از است خود ساکنان

 (.5331385، گروتر ( است رو روبه است فرهنگی حیطم زاده مستقیما
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 محیط یا فرم دیدگاه این نظر از . پردازد می مردم های ارزش و رفتار گیری شکل در شهری ی نماها نقش به دوم دیدگاه

 که یتغییرات با است رابطه در آن ساخت در تغییر گونه هر پیدایش و است شهری های فعالیت ظرف و تعامالت بستر کالبدی

 انسان هویت از بخشی عنوان به مکان نما شدن مطرح با  . گیرد می شکل مردم اجتماعی و اقتصادی های فعالیت سازمان در

 ارزش گیری شکل و انسان زیست ی شیوه رواج و فرهنگی تحوالت در اساسی نقش مکان انسان به مستتر های ارزش انتقال و

 (.8131311،زاده نقی( است دار عهده انسانی های فعالیت و ارتباطات ها

 این از است پایدار و جمعی هویت به آن تعلق عدم یا تعلق دهد می جلوه هویت بی یا هویت با عموم نگاه در را اثری آنچه

 هویت بی اثر و تاریخی بافت یک در تاریخی بنای یک همچون باشد جمعی هویت راستای در که است هویت با اثری دیگاه

 (.8531314،حجت.( تاریخی بافت یک در مدرن بنای یک مانند باشد جمعی هویت با تعارض در که است اثری

 : گیری نتیجه

 ها فرم و اشکال بردن کار در تنها نه را شهری نماهای سازندگان و معماران خالقیت به توجه تا دارد سعی حاضر مطالعات

 کار اساس را طراحی آداب و دهد قرار تاکید مورد را است هداشت شهر ساکنان زندگی احیای در نما یک که قابلیتی در بلکه

 یک هر که نگیرد نظر در شهر های عرصه سایر از منفرد جزء بنارا نماها طراحی و بناها ساخت در که معنی این به دهد قرار

 همگونی و هم کنار اصرعن این تجمیع زیرا بگیرد نظر در شهری عناصر سایر با پیوستگی و وحدت در بلکه زنند می را خود ساز

 و فرهنگ و جمعی هویت به توجه با ها نما ساماندهی به نیاز جهت همین به است شهر معرف ، شهر در ها آن سازگاری و

 بی واین شود می احساس شدیدا ایالم شهر در بافت همگونی و اقلیم با مصالح سازگاری ، تناسبات رعایت و مردم های ارزش

 آن معماری دادن دست از باعث عصری و جامعه هر در فرهنگ به بودن توجه بی است شده ها رزشا از گسستن باعث توجهی

 اقلیم به توجه با ) ،بافت رنگ ، جنس( مصالح ، هویت ، فرهنگ به توجه همچون نکاتی رعایت جهت همین به شود می جامعه

 شناسی گونه (محیط با متناسب معماری سبز بافت با معماری تلفیق ها ورودی و تناسبات به توجه و آسمان خط حفظ ،

 در سرزندگی ایجاد و معماری وضع بهبود به تواند می ) منطقه هوای و آب به توجه با و نما طراحی با هماهنگی نظر از گیاهان

 تعیین . شد نخواهد حاصل موجود وضع در بهبودی فوق موارد نکردن رعایت صورت در که کند کمک ایالم شهر حاضر عصر

 مسکونی، ، تجاری های عرصه شهری طراحی و نماها معماری طراحی با رابطه در ها شهرداری و مسئوالن طرف از وابطیظ

 الیه یک عنوان بع را نما طراحان که معنی این به بناها عملکرد به توجه با نماها توسط بناها سازی شاخص و درمانی ، اموزشی

 از جمعی هویت و محیط , اقلیم ، بنا عملکرد با پیوستگی در باید که ای جداره نوانع به بلکه نگیرند نظر در طراحی در نهایی

 .کند کمک ما به مسیر این در تواند می باشد طراح ذهن در طراحی ابتدای

 :ماخذ و منابع

 .،مجله باغ نظر، شماره دوازدهم / شماره ششم " یدر منظر شهر تیتداوم هو(،  1311 )محمد  ،بار نیآتش -1

 .، تهران ی، نشر ن ی، ت3 منوچهر صبور " یجامعه شناس(،  1381 ) دنزیگ، یانتون -2

 ،شماره زیبا هنرهای ،نشریه "ان از توقعات تکوینی سیر و مسکونی نماهای شناسی پدیدار) 1312 ( جهانشاه ،پاکزاد -3

 .،تهران تهران دانشگاه انتشارات ، 11

– جهاد اجتماعی و انسانی علوم پژوهشکده ، "ایران تهوی در اسالمی ایرانی هویت، ) 1313 (توحید ،محرمی -4

 .تهران دانشگاهی

 .،تهران جهان جان انتشارات ، برازجانی نوروز ویدا :ت ، "مکان و معنا عماری ،)    1313 ( نوربرگ کریستین، شولتز -5

 ." معماری و فضا هستی، )  1353 ( نوربرگ کریستین ،شولتز -9

 .تهران ، تهران دانشگاه انتشارات ، بحرینی حسن سید :ت ، "شهر خوب شکل تئوری ،) 1389 ( کوین ،لینچ -8

 دانشگاه،11 ،شماره زیبا هنرهای نشریه ، "فرهنگی های ارزش بر شهر و معماری تاثیر، ) 1311 ( محمد ،زاده نقی -1

 .،تهران تهران
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 دوره ایرانی شهر ختارسا بر تکیه با شهری نماهای به دهی شکل در فرهنگی مالحظات(، 1316( محمد ،زاده نقی -6

 .1 شماره ، شهر هویت نشریه ، "اسالمی

 .تهران ،21 شماره ، زیبا هنرهای مجله "پرداز هویت انسان ساز انسان هویت، ) 1314 (عیسی، حجت -11

 "ایران معاصر ساله بیست دوره معماری گیری شکل و پیدایش ها اندیشه دگرگونی، ) 1319 ( ، مصطفی ، کیایی -11

 .نتهرا ، دوم چاپ

 شماره ،زیبا هنرهای نشریه  اول پهلوی دوره معماری در تزیینی آجرکاری هنر جایگاه ، ( 1362) ، مصطفی ، کیایی -12

 .تهران ، تهران دانشگاه ، 1

 نشریه ،شهر سیمای م شهری معماری کیفیت بر موثر فرهنگی و اجتماعی عوامل بررسی(، 1316(، مرضیه ، رضازاده -13

 .تهران ، آبادی

 

 


