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: چکیده    

د که این اعتقادات و تفکرات فرهنگ او را شکل زندگی میکن باور واندیشه هایی از گذشته تا به امروز بر اساس  انسان
جامعه از یک  کهمیشود هویت باعث .فرد یا جامعه است مدن هویتد آوفرهنگ نیز خود یکی از عوامل مهم در به وج.میدهند

امروزه موضوع هویت در معماری و  . شود منعکس میبه صورت نمادین ژگی در هنر هم دیگر متمایز شود و این وی ی جامعه
زیرا هنر معماری همیشه یکی از مهمترین نشانه های هویت و انعکاس دهنده  ا ز اهمیت ویژه ایی برخوردار استشهرسازی 

تمان به عنوان خارجی در بین بخش ها وفضاهای معماری نمای ساخ.فرهنگ و اداب و روسوم یک جامعه به حساب می اید
و نقطه تالقی  نما را می توان صورت بنا.نمای شهری نماد وتعریف کننده هویت فضای شهری است خالق وترین پوسته 

این موضوع باعث میشود که نمای .و مردم داردمعماری و طراحی شهری  تعریف کرد که بیشترین ارتباط را با فضای بیرون 
بل نما در ساختمان ها و خانه های مسکونی معموال اما متاسفانه در دهه های ق.ت ویژه ایی برخوردار شودساختمان از اهمی

بدون ضوابط و معیار خاصی طراحی می شود و تنها موردی که اهمیت پیدا کرده نوع متریال و مصالح است که طراح یا 
 این مقاله .کارفرما بر اساس سلیقه خود و بدون در نظر گرفتن عوامل فرهنگی و روانشناختی اقدام به طراحی و اجرا میکنند

تحلیلی می باشد و روش تحقیق،تحلیل محتوایی و کالبدی با ابزار گرد آوری اطالعات _با رویکرد توصیفی
هویت بخشی به فضای شهری ن مقاله به بررسی اهمیت نما و نقش ان در در ای صورت گرفته است( کتابخانه ای،اسنادی)

.ئه میشودخر راهکارهایی برای بهبود ان اراآو در  پرداخته  
.هویت ، فرهنگ ، نمای ساختمان، فضای شهری :کلمات کلیدی  

:مقدمه -1    
در این راستا عوامل گوناگونی ( . 1731گروتر،)به گفته موتیسوس، معماری وسیله سنجش یک ملت بوده و هست 

پس بی . در به وجود آمدن یک اثر معماری دخیل است که مهمترین آن را می توان فرهنگ یک جامعه دانست
ر از هر چیزی در نمای ساختمان شک معماری را می توان نماد فرهنگی یک سرزمین تعریف کرد و این معنا بیشت

اری ارزشمند گذشته ایران بدون شک به عنوان یک معماری پر محتوا و شاخص در جهان معم.  یدا می کندپتجلی 
به  مد و معماری این سرزمین با چند هزار سال سابقه پر بار در چند دهه اخیر متاسفانه با تقلید.  شناخته می شود

ر حال حاضر هیچ نشانه ای از آن معماری با شکوه در فضای شهری به چشم نمی بی هویتی رفته است و د سوی
و هنر معماری در آن امروزه معماری ایران دچار سردرگمی شدید شده است که نه تنها اثری از فرهنگ .  خورد

ما هر روزه  . نیست بلکه از هیچ گونه از الگوهای معماری غربی و شرقی با ویژگی های سبک مدرن پیروی نمی کند
در بناها و بخصوص در نمای آنها شاهد طراحی هایی هستیم که بدون در نظر گرفتن عوامل مختلف انجام می شود 

، نمایی که بیشترین نقش را در زندگی روز مره مردم یک جامعه بازی می کند و می توان آن را یکی از مهمترین 
 عهدهه بر عدر هویت بخشی یا منعکس کردن هویت یک جاماجزای بنا و فضای شهری نامید که وظیفه سنگینی را 

.دارد   
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تحلیلی می باشد و روش تحقیق،تحلیل محتوایی و کالبدی با ابزار گرد آوری _با رویکرد توصیفی این مقاله
خر راهکارهایی آو در  پرداختهاین مساله  اهمیتو  بررسی صورت گرفته است تا به( کتابخانه ای،اسنادی)اطالعات 

.شود برای بهبود ان ارائه می  
 

                                                  :                                                     قسواالت یا فرضیه های تحقی-2
نمای ساختمان می تواند به فضای شهری هویت ببخشد؟ -1  
ضوابط و مقررات چه جایگاهی در طراحی نمای ساختمان دارد؟-2  

  

 :هویت از منظر اندیشمندان-3
 .آورد برمی را هستی و وجود معنی لذا . شود می اطالق خداوند مطلق ذات به هویت ایران، عرفانی ادبیات در

 به رسان فیض معنای به و  ساریه هویت را هویت داند، می نسبی و الوجود ممکن را موجودات همه که مالصدرا

  (.5731سجادی،)است دانسته ممکنات ی دایره
 اعتبار به است آن به شیئ شیئیت را آنچه: می کند تعریف چنین هویت را صالحکم، فصو مقدمه در قیصری داوود

 .(5731،551سجادی،)گویند هویت تشّخص، اعتبار به و گویند؛ حقیقت تحقق،
کند تا انگونه جلوه  هویت مفهوم ذهنی و انگاشتی فردی است که فرد خویشتن را با آن انگارد و یا تالش می

 (.5891ربر،)دهد
 (.5731رایت،)هویت چیزی است که هر موجودی به سبب داشتن آن از باقی متمایز می شود

 (.5739قطبی،)استورت هال هویت را یک روند در حال شدن می داند که شناسنامه و عامل شناخته شدن است
عنوان فردی بی نطیر و دارای ثبات در رویارویی با  کارکرد هویت ایجاد هماهنگی میان تصور فرد از خویشتن به

 (.5891اریکسون،)دیگران 
 (5897کالپ،)هویت تمامی آنچه را در بر می گیرد که در گذر زمان و به صورت معتبر به فرد انتصاب داده شود

 

 :هویت از منظر معماران و شهرسازان-4
ی است که باعث بازشناخت یک مکان و خوانایی والتر بور معتقد است هویت همان تفاوت های کوچک و بزرگ

 (.5739قطبی،)محیط می شود و حس دلبستگی به محیط را به وجود می آورد
 و محیط هر فردی شخصیت به توجه را هویت او.کالن بر اهمیت تفاوت هر محیط با سایر محیط ها تاکید دارد

 تعریف محیط هر خاص های ویژگی آوردن در جلوه به طریق از شهری های محیط تشابه و یکنواختی از پرهیز

 (.همان)می کند
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 (.همان)است دیگر عنصر از عنصری تشخیص و تمیز قابلیت هویت راپاپورت نظر از
 تبیین را خصوصی و عمومی هویت و دهد می ارائه را ایی هوشمندانه حل راه هویت مسئله زمینه در راپاپورت

 (.1734فن مایس،)داده شوند تشخیص یکدیگر از هویت ابراز نوع دو باید که است معتقد و کند می
 انسان، هر روح و حیات اصلی مبنای که هایی کیفیت. است  بناها در نام بی های کیفیت کالبدی تجسم هویت

 (1731الکساندر،)گذاشت آنها بر نامی توان نمی اما هستند، بکر طبیعت یا و بنا شهر،

 :نما-1
 -ج. ارتباط ایجاد -ب.  حفاظت -الف :کند می ذکر است متصور ساختمان نمای از که را توقعاتی دایلمان هارالد
 می نمایان خارجی تهدیدهای از ساکنان محافظت در را نما نقش الف؛ مورد. شهری فضای یک از جزیی -د. معرفی

 منظور کند، می ذکر -ها پنجره و درها – ها روزنه ی بوسیله خارجی، و داخلی فضای بین ارتباط ب؛ مورد. کند
 در مسئولیت قبول و تکروی عدم د؛ مورد سرانجام و است طراح و مالک اعتبار و شخصیت معرفی ج؛ مورد

 هر مانند -شهری فضای بزرگتِر واحد در عضویت فرایند این. است شهری فضای بنام بزرگتری واحد عضویت
  .می شود مکان آن عناصر سایر با هماهنگی موجب آن پذیرفتن که است تعهداتی رعایت به ملزم -دیگری عضویت

 نتیجه نما، یا بیرون کند؛ می سیر بیرون به درون از پالن»: کند می تعریف طور این را نما خود کتاب در لوکوروبوزیه
 های پالن. دانست تیپ های پالن مستقیم نتیجه توان می را یکنواخت نماهای(. 1731 لوکوروبوزیه،. )«است اندرون

 رم چون معمارانی نقد مورد شدیدًا بعدها که دانست مدرن دوران در انبوه تولید ایده محصول توان می را تیپ
 .گرفت قرار کولهاس
 مقابل در ها انسان از حفاظت وظیفه گردید، دار  عهده نما که ای  وظیفه اولین قدمت لحاظ از حتی و ترین  ابتدایی

 تهدیدهای مقابل در محافظت برای را آن و بود حفاظ یک آن ساکنین برای خانه که زمانی تا. بود بیرونی تهدیدهای
 به نما دارای مسکونی های ساختمان گفت توان می دیگر عبارتی به. نداشت مفهومی نماسازی ساختند، می بیرونی
 معرف فرد، لباس که زمانی از. نماند باقی بیرون و درون رابط یک و محافظ یک فقط نما اما. نبود امروزین مفهون

 خود مالک اجتماعی مقام و ارج شخصیت، معرف باسیت می دوم لباس مثابه به نیز خانه شد، پنداشته وی شخصیت
 در که را کسی اول وهله همان در که صورت بدین است، نمایش حالت دارای فاساد یا نما غرب معماری در. باشد
 طبقه چیز همه است، خانوادگی شخصیت و عالمت معرف چیز همه. دهد می نشان کند، می زندگی آن پشت

 واژه این. نامیدند چهره معنای به فاساد را اصلی جبهه ها آن. دهد می نشان را صاحبخانه مالکیت و اجتماعی
 ایران، کشور در(1732پاکزاد،)شد متداول وسطی قرون اواخر از ولی دارد، التین ای ریشه اینکه رغم علی

 و بوده مؤثر شهری های ساختمان نمای بر مستقیم غیر و مستقیم صورت به قوانین و مقررات از ای مجموعه
 شهرسازی و نعماری به مربوط مسائل کننده هماهنگ عنوان به ایران معماری و شهرسازی عالی شورای. باشند می

 شهرسازی های نامه آیین و ضوابط و معیارها تصویب و تهیه بر همواره تفضیلی، و جامع های طرح کننده تصویب
 تأمین برای شهری توسعه های طرح در تا است خواسته شهری طراحان از رو همین از و است داشته تأکید
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 مقررات این در. رسد می ۰۳۳۱ های سال از پیش تا آن سابقه که است نموده اقدام مقرراتی شهری نمای هماهنگی
 به تدریج به متأسفانه که باشد می مربوط ها ساختمان نمای نگهداری و اجرا طراحی، به ای مالحظه قابل های بخش

 داد، رخ زندگی های جنبه همه در که تحوالتی دلیل به پهلویع دوران اوایل و قاجار اواخر در. شد سپرده فراموشی
 های ساختمان و ها خانه از بسیاری و گذاشته تأثیر ایران شهرسازی و معماری در غربی های شیوه تدریج به

 با ارتباط در محدودی مقررات و ضوابط تاکنون دوران این از. شوند می تر مشخص خارجی نمای دارای مسکونی
 .اند گرفته قرار تأکید مورد تهران در غالبًا که گردیده تدوین شهرها در نماسازی

 مسئولیت ،۰۳۳۱ دهه اوایل در. گردید تدوین جهانی جنگ دو بین ایران، در شهرسازی برای رسمی مقررات اولین
 نامه  آیین. شد واگذار خارجی و ایرانی زبده های آرشیتکت از متشکل کادری عهده بر ساختمانی نامه آیین تنظیم

 ها ساختمان ارتفاع حل برای قواعدی و معابر عرض به نسبت ها ساختمان ارتفاع مورد در کلی مقررات شامل فوق
. درنیامد اجرا به هرگز آن بندهای اغلب که گردید می ابنیه نمای مشکالت حل برای قواعدی و معابر عرض به نسبت

 .پذیرفت انجام شده یاد مقررات اجرای و تکمیل جهت در اقداماتی ۰۱ دهه در

 نمایان سطوح تمامی قانون این در که شد تدوین شهری نمای مقررات و ضوابط شمسی هجری ۰۳۳۱ سال در
 نماهای از اعم است، مشاهده قابل معابر داخل از که ها شهرک و شهرها حریم و محدوده در واقع های ساختمان

 نماسازی هماهنگ و زیبا مناسب، طرز به مرغوب مصالح با است الزم و شده محسوب شهری نمای جانبی، یا اصلی
 جانبی و اصلی نماهای نماسازی انجام به مشروط کار پایان گواهی صدور که شده تأکید قانون این در همچنین. شود

 .بود خواهد

 طرح» خصوص در مهرازان مشاور مهندسین توسط تهران، شهرداری درخواست به بنا مطالعاتی ،۰۳۳۱ سال در
 های ساختمان با نما هماهنگی شرایط مورد در ضوابطی مطالعات، این در. آمد عمل به «شهری نمای ساماندهی

 و اعالنات نصب آمیزی، رنگ نما، مصالح انتخاب ها، پخ و ها پیشانی ها، زندگی بیرون نظیر نماسازی جزییات مجاور،
 بررسی مورد محورها بندی درجه لحاظ از شهری نماهای همچنین. است شده ارائه ها حصارکشی و بنا به الحاقات

 و نما طراحی خاص ضوابط و مقررات ویژه، و فرعی اصلی، محورهای شامل محور رتبه اساس بر و گرفته قرار
 .درآمد اجرا به و تدوین موجود وضع ساماندهی

 
 

 ۰۳۳۱۶۱۶۳۱ تاریخ مصوب -شهری نمای مقررات و ضوابط-6
 مشاهده قابل معابر داخل از که ها شهرک و ها شهر وحریم محدوده در واقع های ساختمان نمایان سطوح کلیه -۰

 مناسب طرز به مرغوب مصالح با است الزم شود می محسوب شهری نمای جانبی نماهای و اصلی نمای از اعم است
 .شود سازی نما هماهنگ و زیبا و
 .است جانبی و اصلی نماهای نماسازی انجام به مشروط ساختمان کار پایان گواهی صدور-۳
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 ساختمان جزییات و عناصر طراحی-

 .باشد می قسمت ۳ از ترکیبی ساختمانی نمای
 ای گونه به میبایست و میگیرد قرار زمین برروی که ساختمان تحتانی قسمت:  زمین بر ساختمان نشست -۰

 .کند تقویت را زمین روی بر ساختمان استقرار مجاورین با هماهنگی ضمن که شود طراحی
 نظر در با استفاده مورد مصالح بافت و هماهنگی ها پنجره ابعاد ها دسترسی و ورودی درب:ساختمان بدنه -۳

 .شود مشخص نما در مجاور امالک نمای و محیط از مثبت تاثیر و آمدگی پیش و رفتگی فرو گرفتن
 .نماید تثبیت ناظر برای را بنا خوانایی که مقیاسی در افق با بنا بدنه ارتباط و اتصال نحوه:  آسمان خط -۳
 
 :ساختمانی وجزییات عناصر تاثیر تحت هماهنگ و منسب نمای طراحی-
 مصالح هماهنگی      -۰
 رنگ و بافت هماهنگی      -۳
 (پیشانی) هماهنگی      -۳
 ها زدگی بیرون و بالکنها هماهنگی      -۰
 
 نما کمیسیون در بررسی و طرح ارایه جهت نما نقشه ارایه نحوه-
 .گردد ارایه موجود وضع معماری نقشه و مصوب معماری نقشه      -۰
 (.گذر به مشرف نماهای کلیه)نسخه پنج در۰٫۱ مقیاس با نما طرح      -۳
 .است نیاز گذر به مشرف به دیوار ی نما بودن دوبر ویا بودن شمالی صورت در      -۳
 (باشد مشخص نما در آمدگی پیش و فرورفتگی)گردد ترسیم برگذر قسمت در ویژه به نما پوسته های پالن      -۰
 .باشد شرکت ومهر طراح نام مالک خانوادگی نام و نام دارای ها نقشه کلیه      -۱

 

 اقلیم با متناسب ساختمان طراحی نحوه-
 حداکثر طبیعی مطلوب شرایط از که نحوی به باشد اقلیم با همساز االمکان حتی باید ساختمان معماری طراحی

 :باشد می زیر شرح به عوامل برخی. آید عمل به استفاده

 

 گیری نور لحاظ به مطلوب های جبهه-
 از عبارتند اهمیت ترتیب به مطلوب های جبهه.گیرد قرار ساختمان مطلوب های جبهه به رو باید اصلی فضاهای

 باعث جنوب به رو اصلی فضاهای استقرار,غرب در الزم تمهیدات با ضرورت صورت در و شرق, شمال, جنوب:
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 تامین داخل به آفتاب تابش طریق از را سرد اوقات در ساختمان نیاز مورد گرمای و نور از بخشی بتوان تا میشود
 نمود

 :نورگذر های جدار -۰

 حداقل با مستقیم درز بدون و مرغوب های قاب از باید آن مشابه و ها نورگیر ها پنجره شامل نورگذر جدارهای
 .باشند هوا نشت

 .میشود توصیه ها پنجره برای ویژه به سطوح این برای موازی قاب دو ویا جداره دو های شیشه از استفاده
 :ها سایبان -۳

 در حرارت عایق از استفاده. رود کار به ساختمان نورگذر سطوح به آفتاب تابش میزان کنترل برای ها بان سایه
 خورشید تابشی انرژی نظیر طبیعی گرمایشی منابع از حاصل حرارت که شود می سبب ساختمان خارجی پوسته
 گرمایش منبع عنوان به و بماند باقی داخل فضای در الکتریکس وسایل از حاصل گرمای و سکنین از حاصل گرمای
 عمق از منظور. گردد تعبیه منطقه این در مناسب عمق با سایبان منظور همین به. بگیرد قرار استفاده مورد کمکی

 سرد اوقات در و آید عمل به ممانعت داخل به خورشد تابش از سال گرم اوقات در که است عمقی سایبان مناسب
 به یابی دست منظور به. شود فراهم داخل به خورشید تشعشع ورود امکان خورشید تابشی گرمای از استفاده برای
 :گردد لحاظ نما طرح در زیر موارد استو برخوردار سزایی به اهمیت از مصرفی رنگ و جنس مطلوب نمای یک

 (احداث صورت در)  نماها کلیه از ومجاورین ساختمان از عکس      -۰
 رنگ)شود ارایه مصالح نمونه نیاز صورت در و گردد مشخص مصالح کلیه رنگ و جنس شده اریه طرح در      -۳

 (گردد مشخص نیز ها شیشه رنگ و ها پروفیل کلیه
 شود گرفته نظر در نماها برای( جنس-رنگ) مصالح نوع دو اقل حد      -۳
 اید عمل به گیری جلو ریزش خطر از تا باشد داشته سازه و بدنه با مناسب و کافی اتصال باید نما مصالح      -۰
 نگهداری مناسب شرایط در باید شهری منظر سازی زیبا و ایمنی لحاظ به ساختمان خارجی سطوح کلیه      -۱

 .شوند
 :ها سقف -۳ 
 باشد مشخص بام به اساسی دسترسی شیبدار سقف با ها ساختمان در      -۰
 شود گرفته نظر در درصد ۳۱ حدود دار شیب های ساختمان در بام شیب      -۳
 میشود گرفته نظر در شکسته صورت به بام شیب راس      -۳
 شود دیده مقاطع و ها پالن در و مشخص بام در کولرها گیری قرار محل دار شیب سقف با های ساختمان در      -۰
 و همسایه با متناسب)شود دیده مقاطع ودر نظر مد( سقف شیب بدون) عادی های ساختمان در گیر باران      -۱

 (متر سانتی ۱۱ تا حداکثر
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 استسقف شده اجرا و دارند قدیمی پروانه ولی باشد می دار شب های سقف محدوده در که هایی ساختمان      -۳
 گردد اجرا تایل روف یا سفال پوشش با اساسی غیر شیبدار

 جلوگیری ارتفاع از سقف اجزای یا یخ برف ریزش از که اجراگردد و طراحی نحوی به باید شیبدار های سقف      -۳
 شود

 :ها پنجره ابعاد و اندازه -۰
 اصول اساس بر و طراحی زلزله ۳۱۱۱ نامه آیین و ساختمان ملی مقررات( انرژی) ۰۱مبحث و ۰ مبحث به توجه با

 .باشد می الزامی ساختمانها نمای در زیر موارد رعایت.  گردد لحاظ فنی
 نشود استفاده رفلکس شیشه از      -۰
 شود گرفته نظر در متر سانتی ۳۱ اقل حد شده تمام سقف زیر از ها پنجره فاصله      -۳
 باشد داشته مطابقت ملی های استاندارد با باید ها پنجره و ها در کلیه مشخصات      -۳
 .گردد رعایت ساختمان در صنعتی تولید و مدوالر ابعاد با پنجره و درب از استفاده      -۰
 

 :فضای شهری -7
 و هنر که یتجویز یُبعد ؛«فضاست ساختن متمایز» نخست: دارد وجود رویکرد دو فضا تعریف در یکل طور به

 و ریاضیات فلسفه، توجه مورد که یتوصیف یُبعد. «فضاست دقیق ماهیت بیان» یدوم و است آن متوجه یمعمار
  (.1731پور،مدنی )است فیزیك

 با رابطه در یحت و باشد مي یجدید نسبتًا یا واژه ترکیب «یشهر یفضا» عبارت که دهند یم نشان ها یبررس
 یبرا حال. آیدی نم حساب به یقدیم ی واژه ،یمعمار تاریخ قدمت به نسبت «یمعمار یفضا» ترکیب نیز یمعمار

 یمعمار یفضا بر یاجمال یمرور نیست بد دارند، هم با تنگاتنگ یا رابطه یشهر یفضا و یمعمار یفضا که آن
 . بپردازیم شهر یفضا بحث به سپس و باشیم داشته

 ی نمونه که نخست ی مرحله در. کرد مطرح توان یم را مرحله سه ،یمعمار تاریخ طول در فضا از یتلق و برداشت در
 یداخل یفضا به و شود مي ساخته ها حجم یباز و یجای جابه با یمعمار یفضا است، یونان و سومر باستان، مصر آن
 با مترادف یمعمار یفضا شده، آغاز رومیان تمدن دوم ی نیمه در که دوم، ي مرحله در. است شده توجه تر کم

 دید برچیدِن با که گرفت شکل بیستم قرن آغاز در سوم، ی مرحله. است ساختمان داخل ی شده مجوف یفضا
 ی مثابه به ،یشهر و یمعمار یفضا از ما استنباط و درك شد، یبصر انقالبي به منجر که یپرسپکتیو منفرد

 با یقرابت یافتن همچنین و فضا، ی کننده ساطع یمجزا و منفرد یها ساختمان یها کیفیت از ستایش و پذیرفتن
 (.1731مدنی پور،) بود تحول این بنیادي نتایج از فضا درك یباستانی و نخستین ی مرحله

 شهر، یفضای سازمان در باستان عهد در یشهر یفضا موضوع که دهد مي نشان یشهرساز تاریخ ی مطالعه اما
 یعموم ی حوزه یمکان و یتاریخ یها ریشه هابرماس. است بوده عمومي قلمرو در سیاسي ـ اجتماعي عمل ي نتیجه
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 از مفهوم این. کند مي گیري یپ و وجو جست هجدهم قرن علنِي و آزاد هاي بحث عمومی مجامع و ها سالن درون را
 دیگر از اقتصادي نهادهاي گرفتن یپیش و یعموم زندگي مفهوم گسست با و شد دگرگون هجدهم قرن اواخر

 با بیستم قرن در. ساخت دگرگون را یشهر یفضا مفهوم عملکرد، و فرم و ابژه سوژه، جدایي موضوع نهادها،
 و غلبه با و یاصل عمل چهار به شهر عملکردهاي انفکاك و بندي منطقه ،(عملکردگرایي بر تکیه) مدرن جنبش
 ي نظریه با بیستم، قرن 16 ي دهه از. شد سپرده فراموشي دست به شهري فضاي عماًل ماشین، تسلط

 داراي یفیزیک حیث از که یافت، پیوسته کلیتي و آمد شمار به شهر ساخت از یجزئ شهري یفضا گراها، فرهنگ
 زنده ارگانیسم از بخشي عنوان به نیز شهري فضاي. یافت استقرار آن در شهر هاي فعالیت و بود محصور ي بدنه

 میان روابط ي بردارنده در که شد اجتماعي محیطي داراي و شد دیده مرتبط یاقتصاد و یاجتماع شرایط با شهري
 ها، ساختمان تمام که دانند مي مکاني ـ اجتماعي فرآیندي را شهري فضاي نظرات، برخي.(1731باقری،)بود مردم
 مثاًل(.1731تقی زاده،)گیرد مي بر در را ها آن میان روابط و رویدادها افراد، نیز و شهري و محیطي فضاهاي اشیا،

 فضاي. مصنوع و شده ساخته فضاي و اجتماعي فضاي: کند مي تعریف گونه این را شهري فضاي عبارت کولکوهن
 اما. است دانان جغرافي و شناسان جامعه ي مطالعه مورد که است «اجتماعي نهادهاي فضایي هاي تداعي» اجتماعي

 کارگیري به ي شیوه و گذارد مي اثر ما ادراك بر فضا که طریقي فضاست؛ مورفولوژي است، معماران توجه مورد آنچه
 که آن: انجامد مي رویکرد دو به دیدگاه این کولکوهن، ي گفته به. کرد استخراج توان مي آن از که ست معنایي و فضا
 و فرم متقابل ارتباط در و داند مي ها فرم ي کننده تعیین را کارکردها که آن و بیند، مي کارکرد از مستقل را ها فرم

 از بعضي در (.1731مدنی پور،)است  نزدیك شناسان جامعه و دانان جغرافي رویکرد به دوم دیدگاه که است کارکرد
 تواند مي نیز تعریف این که. (1731توسلی،)باشد ارزش داراي که اند دانسته جایي را شهري فضاي نیز تعاریف

 همین با رابطه در نیز بعضي. نیست شده تعریف و مشخص کاماًل ارزش مفهوم که این جمله از باشد، نواقصي داراي
 اندکي با که باشد بهتر شاید» معتقدند که ترتیب این به دهند، مي ارائه را فضا از دیگر تعریفي شده، ارائه تعریف

 به را منزلتش و مقام آن، هویتي و معنوي و فرهنگي و ادراکي هاي ارزش که شود تلقي خنثا مفهومي فضا تسامح،
تقی ) «.نماید تعیین...(  و بودن کیفي زیبایي، داشتن، هویت بودن، انساني معنویت، مطلوبیت،) صفتي عنوان
 که ست ادراکي حقیقت در مفهوم، آن و شود ارائه شهري فضاي مفهوم از تواند مي نیز دیگري تعبیر(.1731زاده،

 و معنوي و معنایي هویت عنوان به مفهوم این. دارد خویش ذهن در شهر یك از جهات جمیع به توجه با انسان
 و آداب و ها فعالیت و اتفاقات و ها ویژگي بر مشتمل که باشد مي مطرح شهر از انسان ذهني و معنایي ادراك

 اتفاقات و ذهنیات از اي مجموعه ترتیب، این به. گذرد مي واحد یك عنوان به شهر کلیت در که ست هنجارهایي
 به کنند، تعریف پدیده یك عنوان به را شهر فضاي کلیات توانند مي که خاطرات و انتظارات اتفاقیه، وقایع تاریخي،

 دهند مي قرار تأثیر تحت است، شده نامیده شهري فضاي تاکنون که را آنچه یا و شهر در جزئي فضاهاي نحوي
 (.1731تقی زاده،)
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 :نتیجه گیری-8
چرا که معرف ساختمان و یکی از . مطالعات صورت گرفته نشان می دهد مساله نما دارای اهمیت ویژه ای است

در یک بنای معماری درون ساختمان تنها بر ساکنین آن . عوامل مهم شکل گیری فضای شهری به حساب می آید
است برتمام مردم تاثیر می گذارد و  تاثیر می گذارد اما نمای ساختمان که پوسته خارجی بنا و خالق نمای شهری

در این میان با وضع ضوابط و مقررات صحیح در .می تواند نشان دهنده خصوصیات و مشخصات یک جامعه باشد
بخشید و طراحی نما بر طبق خصوصیات وشرایط یک منطقه یا جامعه می توان به فضای شهری یک هویت با ثبات 

 .آموزش صحیح معماران جوان آن معماری باشکوه گذشته را زنده نگه داشتامید است تا بتوان با این راهکار و 
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