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با تکیه بر  مالحظات فرهنگی در شکل دهی به نماهای شهری
  ساختار نماهای شهری ایرانی در دوران اسالمی

 
   ***کرمی، مهندس اسالم **، دکتر بهادر زمانی*زاده دکتر محمد نقی

  24/12/1388:   تاریخ دریافت مقـاله
                                       1/10/1389 :تاریخ پذیرش نهایی

  
  

  چکیده 
  

 و ها تیفعال قیطر از فرهنگ  آن در که استی بستر شهر فرهنگ، با انسانی ها تیفعال رابطه به توجه با
 و پرداخته رابطه نیایی بازنما بهی شهری نماها باالخص شهر، کالبد. دیآ یدرم انیجر بهی انسان ارتباطات

 فرهنگ وی شهری نماها متقابل رابطهی بررس ق،یتحق سوال. بخشندی م تینیع رای ستیز همی هاسنتی ها ارزش
 ت،یهو و فرهنگ همچونیی بنا ریز مسائل به نسبتی شهرساز وی معماری هادانشکده توجه رغمیعل. است
 ،یآموزش مشکالت ،یخود فرهنگیی شناسا در ضعف. استی تیهوی ب و اغتشاش دچار رانیا معاصری معمار

 وی معمار دری شهر تیریمدی راهکارها ضعف کارآمد، و منسجم ضوابط و نینقوا نبود گانه،یب فرهنگ غاتیتبل
 قیتحق. دارند نقش رانیا معاصری شهرساز وی معماری فرهنگ تیهو بحران در که هستندی موضوعاتی شهرساز
 دری بومی دستاوردها وی اجتماع ،یاعتقادی ها ارزش نقش به ،یشهر ینماها و فرهنگ رابطهی بررس در حاضر
  .است پرداختهی اسالم دوران دری رانیای شهری نماها بهی ده لشک
  
  

   های کلیدی واژه
  ارزش ت،یهو ،یشهری نما فرهنگ،

  
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایراناستادیار دانشکده هنر و معماری،  *

                E-mail:dr-mnaghizadeh@yahoo.com   
  .استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز، تبریز، ایرانشهری و دکتری طراحی  **

  .، تبریز، ایراندانشگاه هنر اسالمی تبریزدانشکده معماری و شهرسازی دانشجوی دکتری شهرسازی اسالمی،  ***
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     زاده، دکتر بهادر زمانی، مهندس اسالم کرمی محمد نقیدکتر 
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  مقدمه
ی واقع تینسب به تهیمدرنی قراداد تییقطع لیتبد ندیفرآ در
یی ایجغراف گستره در موضوعات نیآفر سوال ت،یهو و فرهنگ جهان،
 انگاشته دهینادی حد تا مدرنی ساحت تک جهان در  که هستند جهان
 بای قیعم ارتباط مکان بهی تعلقی ب مکان، حس دادن دست از. شدند

ی ده شکل در انسان فرهنگ گرفتن دهیناد و سکونت مکانی تیهو یب
ی ها  هدانشکد دری وزشآم ستمیس ضعف. داردی زندگ یفضا به

 مطبوعات در گانهیب فرهنگ غیتبل و جیترو ،یشهرساز وی معمار
 دخالت ،یبوم فرهنگ آموزشی ها رساختیز ضعف ،یداخل

 ضعف ،یشهرساز وی معمار دری علمی ها نهیزم گرید متخصصان
 سطح نیتام به ازین و مسکنی گران ،یشهر تیریمدی راهکارها

 فرهنگ مغشوشی مایس بای شهر مند،ازین اقشاری برا مسکن عیوس
 هر رای بوم فرهنگ بارقه که است آورده وجود بهی ا انهیگرا التقاط
 انسان طیمح رابطهی بررس در. دینمای م رنگ کم شیپ از شیب روز

 به شهر اول، کردیرو در. است مطرح کردیرو سه فرهنگ و ساخت
 ا یدرمقوله ره،الگووا ریتصو کیدر ،ی مکانیی ایجغراف دهیپد ک یمثابه
 اشهری یاقتصاد شهر  ای ینید شهر. (ردیگ یم قرار خاصی اهگون
 جهان «مثابه به را خود ،یفرهنگ کامالًی تیخصوص با شهر و) یاسیس

 )290، 1383 ،یفکوه(".گذارد یم  شینما به» یجهان شهر«ک یای» خُرد
 مدوا ها قرن فرهنگ، به نهادن ارج برکت به که هیاسکندر شهر مانند

 ،1379 ،یتوسل( .اند شده ندهیآی ها نسل به ها ارزش انتقال کانون و افتهی
 متقابل ریتاث ،یطیمحی روانشناس به اتکاء با دوم، کردیرو )36-34
 ،یکالبد طیمحی ها یژگیو قالب در رای انسان فرهنگ و طیمح
 .کند یمی بررس جامعهی فرهنگ اتیخصوص وی انسانی ها تیفعال

ی اجتماع سازمان عنوان به را شهر ، رویکرد سوم)1-4 ،1384 ،ینیبحر(
 ندیفرای برای بسترمناسب و فرهنگۀ کنند دیتول ،ییفضا

 این رویکرد با )286 ،1383،یفکوه( .کند یمی معرف »یساز فرهنگ«
 رفتار و آداب( یشهر فرهنگ مولفه دو هنجاری، نظریهاتکاء به 

 و) دارد انیجر هرش کالبد و روابط در که شهر در سکونت وی زندگ
 آثار ،یاجتماع مناسبات در فرهنگ کهی شهر(ی فرهنگ شهر

 در و کالبد ،یاجتماع روابط زبان، نمادها، ها، نییآ ها، سنت گذشتگان،
 مکملی اجزا عنوان به) است مشاهده قابل آنی فرهنگ عناصر تمام
 صورت در )5-10 ،1383، همکاران وی تراب(. دهد یم قراری بررس مورد
 کند یم دایپ تکه چهلی تیهو شهر فرهنگ، و شهر رابطه در ستگس
 ،یآدم روان و ذهن در طیمح ریتاث به توجه با ساکنان، فرهنگ و

. کند یم دایپ گانهیبی تیهو تینها در و مغشوشی تیهو
 عنوان بهی شهری نماها شده، اد یموارد به توجه با )1386،49زاده، ینق(

 شهر فرهنگ بازتاب هم و است هنگفر نماد هم شهر کالبد ازی بخش
 اصول تیرعا هم و استی نینش شهر فرهنگ زبان هم. ینینش

 به احترام هم و است شهر در سکونت آداب انیب هم. ینیشهرنش
ی نماها موثر نقش ز،ین حاضر قیتحق سوال. ینینش شهر مقررات
 معاصر شهر در چرا« .است جامعهی ساز فرهنگ ندیفرآ دری شهر

ی ب و اغتشاش رخوت، مگری احساس چگونهیهی شهری اهانم ،یرانیا
 ارتباط لیدله ب که استی موضوع» آورد؟ ینم بوجود انسان دری تیهو
 ،یخود فرهنگ در دیبا ساکنان، و سازندگان فرهنگ با شهر کینزد

 فرهنگ با آن رابطه وی شهری نما مفهوم نیبنابرا. گردد جستجو
لغات فارسی در کاربرد واژه نما  فرهنگ. ردیگ یم قراری ابیارز مورد

، »آنچه در معرض دید و برابر چشم است« ،»صورت ظاهر«عبارات 
 ن،یمع(.برندی م به کار را»بعدی از ساختمان که به دیده می آید«و

 کاربرد و فیتعر )1378 د،یعم( و )1369 ،یریمش( و )1377 دهخدا،(و )1364
ی نما که است عموضو نیا دهنده نشان لغت، فرهنگ در نما واژه

یی نهای پوشش از فارغ و ستین ساختمان از منفکی زیچ ساختمان
 ساختمان عملکرد کننده انیب ،یجو طیشرا برابر در مقاومتی برا
 به ساکنان، وتفکر کردار منش، ،)آن عملکرد با ساختمان فرم انطباق(

ی  خصوص وی عمومی فضاها مشترک فصل ،یاجتماعیی لوال مثابه
 نما، قیطر از. باشدی م شهر با ساختمان ملموس ا،ارتباطنم. باشدی م

 با ساکنان ارتباط و کرده نفوذ ساختمان به) باد نور،(ی عیطب عناصر
ی مایس بهی ده شکل در برآن عالوه. گرددی م برقراری شهری فضا
 وی داخل تعلق رنگ مشترک فصل و داشتهی مهم نقش شهر،ی کالبد

 با ساختمان ارتباط وی شهر ینما موضوع هرچند. استی رونیب
ی روانشناس کردیرو لحاظ به هم وی ساختار لحاظ به هم شهریی بایز

ی  کمتر منابع وجود نیا با شود،ی می ابیارزی مهم موضوعی طیمح
 ازی ا پاره در. اند پرداخته میمستق صورت بهی شهری نما موضوع به

 حاصلی ساختار دهیپد ک یعنوان بهی شهری نما به موضوعات
 توقعاتی بررس ودر است شده پرداخته) اقتصاد م،یاقل( یطیمح راتیتاث
 جهت(ی شهری فضا با ارتباط محافظت، عامل چهاری شهری نما از
 در و بودن ملک صاحب معرف ،)هیتهو وی دسترس و دید نور، نیتام
 نقد در) 32 ،1382 پاکزاد،( .گردد یم مطرح بودن کل ک یازیی جز تینها
 هر در مذکور توقعات هرچند ،عنوان نمود توان یمی ساختار دگاهید

 سوال نیا وجود نیا با. بپوشاند نما بهی مختلف لباس تواندی م فرهنگ
 مطلوب آرمان به بایز و هماهنگی شهر داشتن با که گردد یم مطرح
ی روانشناس کردیرو با زین مطالعات ازی ا پاره است؟ شده افته یدست
 وی شهری نماها ارتباط بهیی فضا ـ یرساختا دگاهید با وی  طیمح

ی شهری نماهایی خوانا حس به اتکا با و اند پرداختهی طیمح ادراک
 نیا هیپا بر. اند برده نام فضای ابی جهت امکان و شناختی برای عامل را
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ی عنی. برد یم نام تیهو رای معن شکل نیتر ساده» نچیل نیکو« مطالعات
 ازی زیمتما مکان عنوان به ار مکان ک یتواند یم شخص کهی حد"
 دگاهید نیا )157 ،1380نچ،یل( ".دینمای بازشناس ا یو شناخته ها مکان ریسا
 ریتصوی ریگ شکل در فرم موثر عوامل و ،یاب یجهت حس به اتکا با زین

 فهم و ادراک در) شکل ادراک( گشتالت اتیخصوص ازی ا پاره بهی ذهن
 ازی اصول حال هر به.  دازدپر یم شهر ساکنان ذهن دری شهری نماها

 در موثر عوامل عنوان به را  نهیزم با زیتما فرم،ی سادگ لیقب
 به تیعنا باین ابنابر. کنند یمیی شناسا شهر،ی ذهن ریتصوی ریگ شکل

ی نماها که است موضوع نیا نیمب قیتحق هیفرض ادشده، یموضوعات
 ،آسمان خط دری هماهنگ مورد دری ماتیتصم بای رانیا معاصری شهر
 و کسان یمصالح بردنبه کار بازشوها،ی عرض وی طول خطوط میتنظ
 به ،یشهری طراحی ها پروژه اکثر در که آنگونه (ها پنجره ابعادی کسانی

 و هماهنگ هم اگری حت) شود یم ارائهی بعد سهی ها مدل صورت
 شهری بناها از بایز ظاهر به و منظمی شکل است ممکن گردد، کپارچهی

 با و اعتقادات ،یزندگ وهیش ازها،ین با اگر وجود، نیا با شود، میترس
 وی احساسی ا رابطه هرگز نباشد، سو هم انسان تیهو و فرهنگ
 کامالً دگاهید دو راستا نیا در. نخواهدداشت مکان و انسان انیم ماندگار

 و باورها ،ها ارزش" اول دگاهید در. گردد یم مطرح را وابسته هم به
 ".دارندی انسانی ها طیمح بهی ده شکل در رای ا عمده سهم اعتقادات

 و اهداف ها، یدئولوژیا شینما فرهنگی اصلۀ فیوظ )93-110، 1380نچ،یل(
 بر و استی نیع اشکال نمود لهیوس به جامعه ک یخاصی ها آرمان
 ریتأث است، جامعه بر حاکم 1یارزش ستمیس نمودار که شهر وی معمار

 ک یبه دنیبخش تینیع بنا هر فهیوظ و دهد یم فرم آن به و گذاشته
 ک یو فرهنگ سنجشی برای نمود ساختمان هر و بودهی ذهن شهیاند

 مراحل تمام در رو نیا از )53- 56 ،1375 گروتر،( .استی فرهنگ شاهد
 بای میمستق ارتباط فضاها و بناهای ریگ شکلی چگونگ ،ینینش شهر

 قدرتی نما تمام هنییآ شهر و داشته شهر ساکنان تیذهن و رفتار دانش،
 وی ادار تدبر ،یاجتماع خرد ،یفرهنگ شعور ،یاقتصاد توان ،یاسیس
 معماردر نیا بنابر )28 ،1378 ،یحائر(. است خود ساکنان تیریمد

 که ها سنت ها، فرهنگ ،ها ارزش(یی ها داده با  طیمح بهی ده شکل
یی بایز و )1385 ،یفالمک( است رو روبه اند یفرهنگ طیمحۀ زاد ماًیمستق
 حاکمی ها سنت و ها ارزش( فرهنگ افته یتیترب که معمار دستان در
 )181-198 ،1380،ینیمز(. بندد یم نقش بنا و شهر رخسار بر است) جامعه بر
 یها ارزش و رفتارهای ریگ شکل دری شهری نماها نقش به دوم دگاهید

 بستر کالبدی طیمح ای فرم "در نظر این دیدگاه، . پردازد یم مردم
 و رییتغ گونه هر شیدایپ است یشهر یها تیفعال ظرف و تعامالت

 یها تیفعال سازمان در کهی راتییتغ با رابطه در آن ساخت دری تحول
 مطرح باو ") 62 ،1377 ،ینیبحر(".بود خواهد حاصلی اجتماع وی اقتصاد

 مستتری ها ارزش انتقال و انسان تیهو ازی بخش عنوان به مکان شدن
ۀ ویش رواج وی فرهنگ تحوّالت دری اساسی نقش مکان ن،انسا به مکان

 یانسانی ها تیفعال و ارتباطات ، ها ارزشی ریگ شکل و انسان ستیز
بنابراین رابطه ارزش ها و فرهنگ )71 ،1381زاده،ی نق(. است دار عهده

 و ها ارزش ،یمعمار دانش".جامعه و شکل بنا رابطه متقابل است
ی شهری نماها به ها ارزش وها سنتی، اعاجتم فرهنگ جامعه،ی باورها
 همی ها سنت از زادهی ها ارزشی شهری ونماها دهدی م شکل

ی بی احترام و نانیاطم حس ویی ایری ب ویی رو گشاده مانندی ستیز
 ،1378ا،یصدر( )1385 ،یفالمک( ".دارند یم گر جلوه را گرانید به شرط و دیق

ی ها ارزش در یشهر ینماهاأثیر ت(شده مطرح دگاهید دوی بررس با)139
 بهی ده شکل در جامعهی فرهنگی ها ارزش نقش و شهروندان یفرهنگ
 شودی م استنباط نیچن ،)شهرسازان و معماران توسطی شهری نماها
 مردم وی شهری نماها سازندگان انیمی مشترک زبان ،»فرهنگ «که
ی فرهنگی ها ارزش انیمی سازگار عدم که استی هیبد. باشدی م

 به تواندی م حد چه تا کنندگان، استفادهی فرهنگی ها ارزش و رمعما
 رابطهی بررس ازمندین موضوع نیا نیبنابرا. انجامدیبی تیهوی ب احساس
) یشهری نما( یاثرهنر ،)شهرسازان و معماران(هنرمند ،)مردم(مخاطب

 به آن از که. باشد یم) مشترک فرهنگ( یکیالکتید مشترک زبان و
 کیهرمنوت کردیرو در چند هر". شودی م ادی تفسیر ا علمی کیهرمنوت

ی زمان وی مکان طیشرا به وابسته اثر ک یقرائت ا یریتفس و لیتاو
 امکانیی گرا کثرت اصل رشیپذ به بنا و باشد،ی می هنر اثر مخاطب
 در وجود نیا با دارد، وجود نندگانیب توسط اثر ازی ریتفس هرگونه

 دگاهید از) مخاطب وی هنر اثر هنرمند، رابطه(کیهرمنوت کردیرو
 استیی رمزها و دهایکل به وابسته مخاطب با هنرمند رابطه ،ی اسالم
 رمزها و دهایکل نیا. است هنرمند و مخاطب بخش وحدت عامل که
 از دور به وی اسالمی شناسی هست و معرفت رشیپذ هیسا در تنها

 -یاسالم فرهنگ از منبعث تفکر و شودی م ریتعبیی گرا کثرت هرگونه
 متعددی هابرداشت دریی معنای همزبان و بخش وحدت عامل ،یاله

 ،1387 کار، نقره(.شودی م آن ازی منطق برداشت ضمن اثر، از مخاطبان
 مشترک زبان عنوان به» ی اسالم فرهنگ «به توجه لزوم لذا، )313-308
 در  مردم و شهرسازان معماران، انیمیی معنای همزبان  در موثر عامل و

 از وی هنجاری تئور به اتکاء با حاضر قیتحق. دارد ضرورت نمای طراح
 بهی ده شکل دری فرهنگی ها ارزش و عوامل نقش (2ییمعنا گاهید

 قیطر از و پرداختهی شهری نماها با انسان رابطهی  بررس به) طیمح
 عوامل و فرهنگ فیتعر با ،)یخیتار ـ یریتفس( یفیتوص قیتحق روش

 استفاده با ق،یتحق انجام ندیفرآ در و آن دهنده لشکی  ها مولفه و
ی قیمصاد ارائه و ریتفس و فیتوص روش به ،یا سهیمقا ـ یقیتطب ازروش

 قیتحق انجام. است پرداخته رابطه نیایی بازنما بهی اسالمی معمار از
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 تیهو با طیمح جادیا و انسان، رفتار و اعمال بر طیمح ریتاث بنابر حاضر،
 استی نگرش در زین حاضر قیتحق تیاهم و داشته ورتضر انسان،ی برا
 و شهری باسازیزی برا صرفاً و سطح ک یاز فارغ ساختمانی نما به که

 ندیفرآ دری موثر عامل را نما و داشته ساختمان از حفاظت
. است کردهیی شناسا مکانی تمندیهو و مکان حس ،یساز فرهنگ

 فرهنگ ساخت، نسانا طیمح و فرهنگ رابطهی بررس در حاضر، قیتحق
ی انسان اعتقادات ،یاجتماعی زندگ وستهیپ هم به حوزه سه در رای اسالم

 قیتحق ادامه در وی ریگ جهینتیی  ایجغراف ـ یخیتاری ها یژگیو ریتاث و
ی زندگی ها ارزش ،یشهری نماها و فرهنگ رابطه بهی ابیدستی برا

 بهی ده لشک در رانیا ملتی بومی دستاوردها وی اعتقاد ،یاجتماع
 ق،یتحقی راهکارها. است گرفته قراری بررس موردی اسالم شهری نماها
ی معمار به توجه ضرورت ،یفرهنگی ها روساخت و ها ساخت ریز نیتام
ی شهری نماهای راهبردی ها طرح متخصصان،ارائه آموزش دری بوم
 تیامن وی گیهمسا حقوق تیرعا شهر،ی نماهای طراحی  جا به

 موثردر عوامل عنوان به را... وی بوم مصالح از دهاستفا ، شهروندان
 رهنمونی اسالمی رانیا فرهنگ با منطبقی شهری نماها بهی ابیدست
  . شود یم

  

  
  

 نگارندگان: ماخذ                        فرهنگی ریگ شکل در موثر عواملـ 1شکل 

 شهری هانما در آن تحقق وی اسالم فرهنگ مفهوم
 یرانیا

 علوم مختلف های حوزه در فرهنگ برای شده ارائه تعاریف تنوع 
 3.گیرد می بر در را انسان حیاتی ابعاد تمام فرهنگ که دهد می نشان

 وی واالنگر نشانه ، شکوه و شوکتی معنا به ،»فر« در فرهنگ لغت
 مفهوم به را کمال وی نگر ندهیآ است؛ شرفتیپ ریمس در نهادن گام
 معرفت، و فهم  اقت،یل ارتقاء، ،»هنگ«.بردارد دری مکان وی انزم

 و آموزش و کوشش و تالش قیطر از که استی اریهوش و هوش
 و ستنیز روش عام، مفهوم به فرهنگ 4.دیآ یم بدست پرورش

. استی زندگ از ازی متماد قرونی ط دری ملت استنتاج است دنیشیاند
 و آداب و معارف، ها، دانش ،باورها مجموعه )1371 ندوشن،ی اسالم(

 را آن ودـخ اعتقاداتی مبنا بری ا جامعه که استیی ها ارزش و رسوم
 )102 ،1385 زاده، ینق(".کند یمی زندگ آن براساس و دهـیبخش لـتکام

 وی زندگ ابعاد تمام درباره او تفکر و ایدن هـب انـانس رشـنگ رـانگیب
 .کند یم دیتول که استیی زهایچ همه و او ارـرفت دهـرنیگ بر در

 به نسبت جامعهی کل نگرش و نشیب حاصل )75-90 ،1380 فام، دیتوح(
 که است جامعه و فرد بر حاکمی ها ارزشی نما تمام نهیآ. است جهان

ی انسان کار و کردی تمام ودر هنرها ، علوم در گوناگونی ها چهره با
 در توان یم ه،شد ذکر فیتعار به توجه با نیبنابرا .کند یم دایپی تجل
ی زندگی ها ارزش و نیقوان  مجموع را فرهنگی کل نگرش کی

 و) ینیب جهان( اعتقادات ریتاث ،)رسوم و آداب و ها عرف( یاجتماع
 استی هیبد .برد نام) یخیتار تیهو (ملت ک یداتیتول و دستاوردها

ی اساس نقش ها فرهنگ تنوع در شده، اد یموارد از کدام هر ریتاث که
 و کند یم دیتول انسان کهی محصوالت رات،یتاث نیا به توجه اب. دارد
 کار بهی معنو وی روح ،یمادی ازهاین از اعم خودی ازهاین رفعی برا
 بوم، اعتقادات، تنوع به توجه با که است فرهنگ ریتاث تحت رد،یگ یم

 و کنند یم دایپی خاص شکل زمان وی فرد وی اجتماعی زندگ نیقوان
ی معرف فرهنگ  از حاصل تمدن ارکان ازی ک ینعنوا به تینها در
 ک یدری زندگی برا انسان آورده که شود یم استنباط نیچن. گردد یم

 گرید کنار دری جمعی زندگ زمان گذشت با. استی نیب جهان مکان،
 انسانی برا رای جمعی زندگ مقررات نییتب و نیتدو لزوم ها انسان
ی برایی ایجغراف مکان ک یدری زندگی برا انسان لذا. داردی م ملحوظ
 شیافزای برای اجتماع مکان ک یدر و میاقل با همسازی زندگ

 جهان از منشعب خاص تفکر ک یبا  گرانید بای ستیهمز و مسالمت
ی نیب جهان آنکه از فارغ. گردد یم خاص فرهنگ ک یتابع خود،ی نیب

ی زندگ نیقوان وی بوم ای باشدی التقاط فرهنگ باشد،ی اله ا یباشدی ماد
و  تمدن آثار مطلق، ا یباشدی نسب ا یوی شرع ا یباشدی عرفی اجتماع
 یاسالم متون در فرهنگ فیتعر در. است آن حاصل و ثمره ت،یبشر

 )عمل(فرهنگ

) نماد ا یشینما(تمدن
 )فرهنگ

 )تفکر(ینیجهانب

 وی خیتار طیشرا یانسان اعتقادات یاجتماعیزندگ
   ییایجغراف
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 رای هدفدار اتیحی اسالم فرهنگ" که شود یم استنباط نیچننیز 
 آرمان وی طلب منطق ویی گرا علم ،ییجویی بایز ابعاد که کند یم دنبال
 را انسانی اتیح ابعاد تمام و رسانده تیفعل به شدت به را سانانی خواه
ی عموم مفهوم به اخالق علم، خصال، ادب، شامل که. شود یم شامل
 که آنجا از لذا )170 ،1379 ،یجعفر( ".گردد یم امور محاسن و آن

 ،یساز شهر ،یمعمار و عملی فضا فرهنگ تفکر،ی فضای نیب جهان
 ضرورت )54-68 ،1385 زادهی نق("است آن زا حاصل تمدن علوم ات،یادب

 اسالم،ی شناس یهست وی شناس معرفت ،یفلسف مکتب هر همانند تا دارد
ی هست ابعاد  وردیگ قراری ابیارز موردی اسالم فرهنگ تحققی برا

 و خیتار جامعه، خدا، با انسان رابطه شاملی اسالم معرفت وی شناس
 توجه با )1(شکل  مطابق )98-133 ،1387 کار، نقره( .شودی بررس عتیطب
 عامل سه ندیبرآ فرهنگ شد، ذکر فرهنگ با ارتباط در کهی ا رابطه به

 همان ای یزندگ وهیش ،)خدا با انسان بطهرا(ی نیب جهان همان ا یاعتقاد
 ا یخیتار تینها در و) جامعه و انسان( یاجتماعی زندگ نیقوان

) تیهو و خیتار ت،عیطب با ارتباط( ملت ک یداتیتول و دستاوردها
 ابدی یم تحققی زمان آنی هنر آثار در تمدن ک یفرهنگ لذا. است
 وهیش نکهیا دوم باشد، گرفته سرچشمه آنی نید اعتقاد از نخست که

 و خیتار به احترام با آنکه سوم و کند بازتاب رای اجتماعی زندگ
 المث عنوان به. بپردازد خود انیب به خودی بوم داتیتول و دستاوردها

 ازی اسالم دوره در رانیای ساز شهر وی معمار فرهنگ در توان یم
ی ها یژگیو ،یرانیا رسوم و آداب و ها عرف اسالم، نید راتیتاث
 دری بوم محصوالت و دستاوردها و رانیایی ایجغراف وی خیتار

 چهار"عنوان مثال  به. گفت سخنی اسالمی شهرساز وی معمار
 شیوه سنتی، های فرم محلی، مصالح و مواد هوایی، و آب شرایط عامل
ی شهرهای مورفولوژ در اجتماعی و اسالمی یها ارزش و زندگی
 به الًیذ )191ـ198 ،1365 شکویی،(".باشد یم کننده نیتع رانیای اسالم
  .شود یم پرداختهی شهری نماها در موضوعات نیای بررس

  

ی ها ارزش( خدا و انسان رابطه به بتسن اسالم نگرش
 یشهری نماهای ریگ شکل  و )ینید یاعتقاد

 مشترک وجه» یالهی وحی باطن حقایق«ی نید فرهنگ در"
 وحدت، عامل و است فرهنگ ک یدهنده لیتشک عناصر همه

 ابعاد همه در و رودی م شمار به آنی اجزای هماهنگ و انسجام
 و شعر و عرفان و حکمت تا گرفته اتیادب از فرهنگ، آنی معنو
 هر تمدن و فرهنگ )47 ،1374،یاعوان( ".دارد ورظه وی تجلّی معمار
 نیا و بوده متأثر آن،ی معنوی ها شهیاند و مذهب از قاًٌیعم ن،یسرزم

 .است دهیبخشی تجلی معمار در را خودی کالبد تینیع همواره تفکر
 داده هیارای هست عالم از مشخصی ریتصو مذهب )11 ،1386،یمعظم(
 خود ساختمان در را ریتصو نیا نمودندی می سع بناها سازندگان و

 ویژه به فرهنگی عامل )368-398 ،1384ان،یمعمار(. دهند نشان
 درو است بوده انسانی های زیستگاه ایجاد اساس مذهبی، اعتقادات

 عمل نمادگرایانه ای شیوه به غالباً مذهب ها گاه سکونت به دهی نظم
 با انمسلمانی اسالم فرهنگ در )19 ،1366 راپاپورت،(. است کرده یم

 به) یالله فهیخل( یاله صفت نیباتریز اتصاف وی اسالمی نیب جهان
 به مسلمان که آنجا از. است داده شکل را خودی زندگ طیمح خود،
 و شرع با منطبق رای فیوظای اسالم جامعه ک یازی عضو عنوان
 کالبد ازی عضو عنوان به ،او مسکن دارد، عهده بهی اسالم عرف
 انسان تفکر طرز انعکاس داردکه عهده به رای فیوظای اسالم شهر

 معروف امربه. باشد یم جامعه وی زندگ موضوعات به نسبت مسلمان
 ت،یهدا اسراف، از زیپره فساد، از زیپره عدالت، منکر، ازی نه و

ی برا طیمح بودن معنادار ت،یعبود ذکر، ،یتقو ا،یح تواضع، شکر،
ی اعتقادی ها ارزش و اصول از دیتوح به اتکاء همه از باالتر و انسان
 نام ،یاسالم نهیزم دری انسانی ها طیمح بهی ده شکل در انسان
 موارد به شده اد یموضوع با رابطه در )1385 زاده،ی نق(. است شده برده

  :گردد یم اشاره ریز
  

 خداوندی گذارشکر و) نعمت کفران (اسراف  فساد، از زیپره

 یبرا که یریمس در نعمت بردن  کاربه( »شکر«مفهوم به اتکاء با     
 به کار و مصالح، یها یژگیو به نامناسب ییآشنا )است شده خلق آن

 به کار و بیترک در یدقت ، بییشهر ینماها در آنها نامناسب بردن
 به چه ماده کی تیظرف از حداکثر استفاده عدم نما، در مصالح بردن
ی ریگبه کار در افاسر از ،یریپذ فرم لحاظ به چه و استحکام لحاظ
 ییخودنما در جهت مردم توجه جلب یبرا نما آراستن و مصالح و مواد
 ،1385زاده، ینق(. است نعمت کفران و اسراف عمارت صاحبان تفاخر و

 یها یژگیو ریتأث تحت مصالح استفاده ،)2(شکل  مطابق )383
 )1377،250 ،ینیبحر( محل رسوم و آداب و اعتقادات باورها و یطیمح
 همان از متفاوت یها یبند بیترک با تنوع جادیا مصالح، بودن آورد مبو

 یمعمار (هنرشان در عمارات صاحبان و معماران اخالص  مصالح،
 یزندگ ،)تیمعروف یبرا یا لهیوس نه شده یم احساس فهیوظ کی

 نظر به اتفاق نیا بارز لیدال از، سنت به احترام و جامعه بطن در معمار
  .ندیآ یم
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 ازی  شـکرگذار  و مصالح و ها فرم کاربردن در تیخالق و اسراف از زیپرهـ  2شکل  
                                                                    مصالح، توان و تیظرف با منطبق و خود مناسبی جا در مصالح بردنبه کار قیطر

  ننگارندگا: ماخذ
 

 انسانی برای شهری نماها خوانش سهولت و داشتنی معن

ی نماها بهی ده شکل در آسمان خط تیاهم )3(شکل  مطابق
ی برای ابی جهت و تیموقع صیتشخ( ییخوانا ثیح از همی شهر

 هری برا شده فیتعر آسمان خط وجود( معنا ثیح از هم و )عابران
 اثر در معاصر شهر در کهی موضوع. است توجه قابل )یکاربر

 و کالبد انیم رابطه موضوع به توجه عدم ها،بنا ازحد شیب شباهت
ی مایس جادیا ،)آن شکل ازی کاربر صیتشخ دری ناتوان( تیفعال
ی نماها )4(شکل  مطابق .است کرده شهر در ناخوانا وی معن یب

 ،بلندمرتبهی ها ساختمان نامناسبی ابیمکان اثر در معاصری شهر
ی حت(ی متیق هر به تراکم فروش ،بزرگ ابعاد دریی تابلوها نصب
 به مدرن،ی ایدنی اقتصاد صرفاً نگرش و) عتیطبی ها ییبایز سلب

ی مشتر جذب جهت ،»یکاربر معرف«ی تابلوها از اهویه پر ییایدن
 ،یاسالمی شهرها منظر در. است شده لیتبد محور اقتصاد شهر و

 همانا«ذکر با»محور خدا شهر«وتحقق شهر آسمان در مسجد تفوق
  .دیانجام یم  انسان خاطر تیامن به ،»ردیگ یم امشآر دلها خدا اد یبا
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
 نگارندگان: ماخذ             یشهری فضایی خوانا در آسمان خط نقش ـ 3شکل 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 نگارندگان: اخذم                             معاصری شهری فضا در تابلوهاـ 4شکل 
  
 نیزم در انسانی الله فهیخل ،انسان تیهدا و یمعنو آموزش 
   حق برابر دری بندگ و تواضع و

 الهام ای، مرحله دو فرآیند طی طیمح در نهفته یمعنا کشف
 و )ذهن در طیمحی الگوها و ها شکل به نسبتی آن تقریباً واکنش(

. شود می ارزیابی )یطیمح اشارات ازیی رمزگشا( یادراکی شناخت
 اجزا، انیم روابط قیطر از تواند یم طیمح لذا )91-1379،96 ماتالک،(

 با. کند منتقل انسان به رای میمفاه و گذاشته ریتاث انسان ذهن در
 و شهر قیطر از انسان تیهدا و آموزش ،رابطه نیا به توجه
ی اله حسن صفاتی دارا معمار" که، ابدی یم تحققی زمانی معمار
 ندیفرآ در ها حسن دیتوح اعجاز به خودی هنر نشیآفر در و بوده
 و ریسی فضا و انسانی آگاه خود معراج فضا و شده موفق یهنر

 ارتیز و حضور و ذکر و توجه و تĤمل و تفکری فضا ،یمتعال صورت
. یگانگیب خود از و لعب و لهوی فضا نه باشد حق حضرت

 قیطر از چهی شهری نماها نیا بنابر )181-198 ،1380کار، نقره(
 قیطر از چه و رفتهاربه ک ناتیتزئ قیطر از چه و ها فرم و اشکال
 میمفاه نیا از. بپردازد انسان آموزش به تواند یم ها نوشته خط
 نات،ییتز بودن، هدفدار مشارکت، وحدت، احساس به توان یم

. کرد اشاره الوانی ها یکاش دری اله اتیذکرآ وی هندسی ها گره
 در نماهای افق وی عمود ارکان و نماها طاق تکرار )5(شکل  مطابق
 قیطر از معابر، از انسان دادن حرکت در و گریکد یبای هماهنگ
 مسجد گاهیجا ا یشهری اصلی فضا بهی بصر ادراک و احساس

 تیهدا ،ریمس در انسان توجه جلبی برایی نماها جادیا از زیوپره
 تیهدا از افته یانتزاعی صورت که است شده یم موجب را انسان
 انسانی الله فهیخل موضوع به توجه )6(شکل  مطابق .استی معنو
 در آجر ا یسنگ به دادن روح قیطر از موجوداتی ایاح و نیزم در

 و گچ بری انداز نقش نور، گذر قیازطر رینورگ مشبکی ها شبکه
 ای یاله اتیآ وی رنگی ها لعاب و برجسته نقش صورت به خاک
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 را چوب جانی بی ها یارس ازی رنگی نورها گذر ،یعیطب صور
 دیگر با عمارات نماهای هماهنگی و سادگی. است شدهی م محقق
ی نماها رهیزنج ازی عضو عنوان به ،ی معماری بنا به توجه (نماها
 و تفوق مسجد در سیمای )گریدی بناها کنار در افتن یمعنا وی شهر

 ادراک در کاملی نمود، )پرهیز از ستایش غیر حق(کالبدی شهر
 و استحاله ابریدستیابی به اصل بر، عدل، عبودیت انسان، تواضع

با تعریف » توحید«از طریق تحقق اصل » توحید«به » وحدت«واژه 
ای وحدت یافته از   مسجد به عنوان مرکزیت الهی شهردر مجموعه

    .بوده است هابنا
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 عنـصر  سـمت  بـه  انـسان  تیهدا ویی  فضای  وستگیپ نماها، طاق تکرار ـ5شکل  
 نگارندگان: ماخذ                                                      )مسجد( شهری اصل

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 نگارندگان :ماخذ              بافت نقوش، از استفاده با ماده به دادن روحـ 6شکل 

  
 یاجتماعی زندگ و  انسان به نسبت اسالم نگرش

ی نماهای ریگ شکل و )یاجتماعی زندگی ها ارزش(
  یشهر
 را نیزم ، اهللا فهیخل عنوان به انسانی معرف با اسالم، نیمب نید

ی معرف تیابد جهان به انسان انتقال جهتی محمل عنوان به
 فهیخل خصلت بنابر مسلمان انسان )94-93 ،1385 زاده،ی نق(. کند یم

 محور عنوان به خداوند شدن فیتعر به توجه با گرید طرف ازی الله

  لوقاتمخ اشرف عنوان به انسان شدن فیتعرو یانسان اعمال
 با فیتعر نیا. باشدی م او اریاخت در جهان تمامو بوده احترام ستهیشا
 جهت) گوته فاوست(ی انسان رانگریو چهره از تهیمدرن فیتعر
 قیتشو با اسالم نید. است تضاد در یماد آمال و اعمال بهی ابیدست

 حقوق از رای اجتماعی زندگ حقوقی اجتماعی زندگ به نیمسلم
 نییتب یاجتماع حقوق تا یشهروند حقوق ،یگیاهمس حقوق ،ی فرد

 مشارکت، ،»الضرار «قاعده به توانی م خصوص نیا در. است کرده
 به احترام ،یخانوادگ حقوق به احترام ،یبرابر ،یهمکار تعاون،
 و )1385 زاده،ی نق(. کرد اشارهی منیا و تیامن ،یگیهمسا حقوق

 لهیوس عنوان بهی شهری نماها نرویا از )122-123 ،1387 کار، نقره(
 و ها ارزش اطالعات انتقال عامل ،شهر دری اجتماع ارتباطات
 ک یساکنانی اجتماعی زندگ وهیش شینما و مردم به احساسات

 سطح وی همدل زانیم و باشدی  اجتماعی زندگ به تفکر طرز شهرو
ی بررس قابل آنها منازلی نما از ه،یهمسا دوی همفکر وی طبقات
 ریز موضوعاتی بررس به رابطه نیا در )258 ،1377 ،ینیبحر(. است

  :شود یم پرداخته
  
 حضور تیامن وی انسان اسیمق تیرعا: انسان به احترام 

 انسان

 ساختار به توجه ،یانسان اسیمق تیرعا در توجه قابل نکته 
 بنا، به شدن کینزد با. باشدی م خرد تا کالن اسیمق از بنای کالبد
 که گونه نیبد .است افتهی یم جلوه نسانا دید دری شتریب اتییجز
 را خود ارکانی ا گونه به نما عناصر شهر اسیمق در بنا دنید با ابتدا
 نیا جمله از. کند یمی معرف گذاردی م ناظر دید به کهی اسیمق در

 قیمطا. باشد یم بنا شاخصی فضاها وی  ورود مکان اطالعات
 در بنا اتییجز بنا، به شتریب چه هر شدن کینزد با )7(شکل 
 ابدی یم رییتغ انسان حضور با اندازه هم» فراکتال«اشکال به شباهت

 مصالح نوعی حت. کند یم دایپ مطابقتی انسان اسیمق با تینها در تا
 تای شهر اسیمق از بنا به شدن کینزد با همزمان آنها بافت و

 دهید بهی انسان مشخص و نیمع تناسب ک یبا بنا کینزد فواصل
ی ها طاق انسان، فاصله به وابسته بنا، به شدن کینزد با. ندیآی م

ی آجری ها بافت. شود یم دهید بزرگتر طاق داخل دری گریکوچکترد
 از استفاده. ندیآ یم دهید به گنبد متعددی ها رنگ و تر مشخص
 در رفته به کاری رنگی ها بیترک تعدد( رنگ تکی رنگی ها ارزش
 به کار و) مشابهی ها رنگ اب آجر و سنگ بیترک و مساجد گنبد
 تنوع و چوبی روی کار کنده ،یآجرکار تنوع( مصالح در بافت بردن
 با انسان حضور و یانسان اسیمق به احترام جهت ،)یکار سنگ
 با تا است شدهی م باعث موضوع نیا . است بوده بنا به شدن کینزد
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 عماراتی نما. گردد حفظ زینی جمع تیهو ،یفردی ها یآزاد حفظ
 کینزد با دند،یرسی م نظر به نخست وهله در کهی ادیز شباهت اب

به  با ساکنان تعلق رنگی ها نشانه انسان، شتریب چه هر شدن
 از استفاده مصالح، بردنبه کار در متنوعی ها بافت بردنکار

ی رنگها بایی های کاش بیترک مانند کسانی یرنگی ها ارزش
 استفاده ،یآجرکار نوع رییتغ ،)رنگ پر تا رنگ کمی الجورد از(مشابه

 در سنگ بردن به کار(ی رنگی ها شباهت حفظ با متنوع مصالح از
 تناسبات  حفظی برا. است افتهیی م جلوه) آجر نهیدرزمی ورود سردر
 جادیا بای انسان اسیمق تیرعا و کوچه تناسب حفظ با عمارات ،یانسان
 به طایح درون در همی  میاقل مشکالت حلی برای مرکز اتیح

 و داشتند رای طبقات توسعه امکان هم و افتندی یم دستیی فضا تناسب
 با آن بهی انسان اسیمق دادن و کوچهیی فضا تناسب در گرید طرف از

. کردندی می باز نقش ،یمرکز اطیح در عمارتیی فضا تناسب حفظ
 ساکنان نظارت. است داشتهیی بسزا سهم انسان تیامن احساس در که
 در انسان تیاذ و آزاری برای طیشرا جادیا از زیپره ،یشهری فضا به

ی ریگبه کار در دقت و نما عناصر و هارنگ ها،فرم بردن به کار
 در موثر عوامل از ها فرم و مصالحی اسازه وی بصری داریپا عوامل

 ، همکارانوی مقام قائم(. است بودهی شهری درنماها تیامن احساس
 یاد شده در معماری معاصر مثال بارز موضوع )57-52 ،1389

ی هادهه در که استی اشهیشی نماها بردنبه کار دری وجهـت یب
 جادیا با و است شده گرفته اقتباس بهیی اروپای کشورها از که ریاخ

 عالوه 5.دارد انسان حضوری برای منفی اثرات آفتاب دیشدی ها بازتاب
 مقابله لیسام به توجهی شهری نماها در مصالح کاربردنه ب در برآن
 دست کی ینماها مثال عنوان به. استی ضرور زین بحران طیشرا در
 ها تکان نیکوچکتر در نشوندی مهاربند مناسب طرز به اگری ا شهیش

 و ارتفاع مورد نیا در. داشت خواهد شهروندانی برا خطر احساس
 نما،ی نورپرداز و معابر به دید جادیا جهت در بازشوهای ریقرارگ وهیش

  .است توجه قابل

  
  

  

  

  

  
  

  
  

 بری انسان بهی شهر اسیمق از بنا اسیمق رییتغ و نماها طاق بردنبه کارـ 7شکل 
 نگارندگان: ماخذ                                      بنا به شدن کینزد مراحل حسب

 امر و گناهی برای طیشرا جادیا از زیپره ا،یح حجاب، م،یحر
  منکر ازی نه و معروف به

 محفوظیت و پوشیدگی برخصلت اسالم دین تاکید ضمن
 شامل شهر و بوده سطح یک در همواره تقریباً ها خانه زندگی،
 فضای شکل ها، آن بیرونی نمای که شد می ها خانه از ای مجموعه
 به خانه تقسیم) 1369 ولو، بنه(.داد می نشان را آن اهمیت یا داخلی
 برای خانه در بر کوبه نوع دو تعبیه اندرونی، و بیرونی های بخش
 یا رنگی و ریز های شیشه از استفاده و مرد و زن میهمان بین تمایز

. است اسالمی شهرهای در رفته کار به های شیوه جمله از مشجر،
 و خانوادگی زندگی محصوریت از اطمینان سبب به" )1381 حکیم،(

 جنبه عموماً خانه زندگی، از مذهبی مفهومی به بخشیدن تحقق
 از جامعی احکام مبین خانه ساختار و دارد گرا درون و صیخصو
 به )1370 ریمون،( ".است جهان این در انسان جایگاه از و جهان
 محرمیت حفظ دار حیاط خانه ساخت از هدف» سیمور«اعتقاد
 )29 ،1381 موریس،(.است بوده ممکن شکل هر به خصوصی، عرصه
 هم بلکه است نبودهی میاقل ضرورت ک یتنهایی درونگرا نیبنابرا

 محرمانی برا را شیها ییبایز هم که حجاب هم و است بوده ایح
 از اجتنابی برا است بودهیی ایح هم و است کرده یم انیع شیخو
 ز،ینی شهری نما رو نیا از. گرانیدی برا شیخوی ها داشته انیعر
 جادیا شهر و بنا ساکنان انیمی میحر فضاها، تیمحرم بر دیتاک با
 کنترل عدم در توان یم را موضوع نیا بهی توجهی ب. کردی م

 نماها عناصر مطابقت عدم و تیمحرم رفتن نیب ،از نماها تیمشرف
 به ها تراس کاربرد مثال عنوان به. کرد جستجوی بوم فرهنگ با

 به ها پنجره بردن به کار و لباس کردن خشکی برای محل عنوان
 نیا بری شاهد شود، انهخ داخلی فضاهای انینما باعث کهی ا گونه

 باعث که شوندی طراحی اگونهه ب دیبای شهری نماها. مدعاست
 ارتباط مورد نیا در و نشوند گرانیدی شخصی زندگ به تجاوز
 دیبای عرف لحاظ ازی گیهمسا روابط در ها میحر گرید بای بصر
 به گناهی برای طیشرا جادیا ازی ریجلوگ و ایح مساله. شود تیرعا
ی ها شهیش از استفاده نما، در عمق جادیا با که است ودهبی ا گونه
 جلوی در مشبک آجرهای کاربردنه ب و )8(شکل  مطابقی رنگ

 که است شده می نماهایی طراحی از مانع ،)جعفری شبکه( ها پنجره
  . دهد قرار عام دید معرض در را ساکنان زندگی خود، عریانی با
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 نما، در عمق بردنبه کار با خانهی خلدای فضاها شدن دهید از زیپرهـ 8شکل 
 ماخذنگارندگان      ی جعفر شبکه کاربردنه ب وی رنگی ها شهیش از استفاده

 
 حقوق به احترام: محور اجتماعی شهری فضا ساخت در مشارکت

 الضرار قاعده  وی نواز مهمان ،یگیهمسا

 و داشته تیاهم ساکنان نظر در شهری اجتماع منزلت قدر چه هر
 به لیتما بدانند، شهر خانواده ازی عضو عنوان به را خود ساکنان چه هر

ی شهر و شده تیتقو آنها کردار دری شهری فضا به احترام وی هماهنگ
ی طراح بر کامل کنترل و نظارت. دیآ یم وجود به هماهنگ و کپارچهی

 ازی اریبس خاص تیهو منشا که ابانیخ کنار در بناها متنوعی نماها
 نیچن در. ردیگ یم قرار توجه مورد کمتر امروز استی خیتاری شهرها
 در آنی برا مناسبیی فضا ساختن وی اجتماعی زندگ تیاهمی جوامع
 مذکور روش جینتا ازی شهری نماها دری هماهنگ. است بوده تیاولو
 اتیفیک و ها یژگیو  دادن دست از باعث نماهای ناهماهنگ". است بوده

ی کلی ریتأث رفتن دست از و رامونیپی ها ساختمان با بنا مشترک
 عدم وی ناهماهنگ")1384هدمن،(".است شده هم کنار در ها ساختمان
 از. است سازندگانیی فردگرا بری لیدل گریدی بناها با بنا هر تجانس
 و دنیبر گانه،یب به تشابه به لیم ،ییگرا مصرف به توان یم آن عواقب

 نام تعلق حس دادن دستاز ویی خودنما تفاخر، ،یمل تیهو ازیی جدا
ی زندگ نماد عنوان به شهر بهی تفاوت یب امروزه )71 ،1381زاده،ی نق(".برد

 در تنهای موجود عنوان به عماراتی نما به دادن تیاهم وی اجتماع
 کاستهی نیشهرنش و شهر موضوع تیاهم ازی حد بناهابه گرید کنار
 خود با همزمان نما ساختنی میقد روش "رسد یم نظر به که است

 از ک یهر صاحبان توسط آن پشت در بنا هیبق ساختن سپس و ابانیخ
 گر جلوه شهرها نیا" )215 ،1380 ، نچیل(".نداردی کاربرد گرید امروز بناها
 جامعه در را آن که بودند جامعه و فضا نیب افتاده جا و پختهی ا رابطه

ی گسستگ آن لیدل نیمهمتر دیشا افت یتوان ینم رانیای کنون متحول
 دری عمومی بناها شکوه با ساخت به لیتما. باشد جامعه و فضا نیب

 همچون ،یشهری تالق نقاط به ژهیو توجه وی خصوصی برابربناها

 و ها دانیم ها، حمام مدارس، مساجد،ی ورود سرگذرها، ها، خانه درگاه
 وی کالبدی لوالها بای شهری ریگ شکل موجب شهرها، دروازه
 ،یاجتماع مراودات به را شهروندان بیترغ هتج دری قوی اجتماع
ی رو ویی خوشخو به شهروندان قیتشو ،ینواز مهمان وی دست گشاده
 نیا در )62 ،1385پور، یمدن( ".است شده یم گانگانیب به دادن نشان خوش
 نشستن،ی برای محل جادیوا شدن صفه صفه بای شهری نماها شهرها
 )9(شکل  مطابق. کردند یم مفرآهی اجتماع مصاحباتی برا رای مکان

 سنت به احترام ازی ا نشانهی مسکونی بناهای ورود دریی سکوها جادیا
 درون به تیمشرف از زیپره. است بودهی رانیا فرهنگ در وی نواز مهمان
 خانه به باد انیجر و نور تابشسد  از زیپره بهی حت و گرانید خانه
 رسد، یم نظر به. تاس بوده گانیهمسا حقوق به احترام گان،یهمسا

 و اشراف ،موضوعات گرانیدی زندگ حوزه به ورود ازی ریجلوگی برا
ی ریگ جهت در گاه که است شدهی م تیرعای ا گونه به نماها در میحر

 با برآن عالوه. است داشتهی ا عمده نقش نماها در عمق جادیا و بناها
ی برا ،)10(شکل  مطابق» بودن یشهر جامعه ازی عضو «قبول
 لیقب از بنای ساتیتاسی اجزای حت ،یشهری فضا ساخت در ارکتمش
  .باشند میسه شهریی بایز در تا کردند یمی نماسازی ا گونه به را رهایبادگ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مراجعانی برا نشستنی سکو جادیا وی نواز مهمان سنت به احترامـ 9شکل 
 نگارندگان ماخذ                                                                   

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  یشهری فضا ساخت در) ریبادگ(بناها ساتیتاس مشارکتـ 10شکل 
 نگارندگان ماخذ                                                                    
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 خیتار و  عتیطب با انسان رابطه به نسبت اسالم نگرش
 زیپره و استقالل عزت، :)یبوم وی خیتار ،یتیهوی ها ارزش(
  گانگانیب به و شدن هیشب از

 اسی سوم، جهانی کشورها در شرفتهیپی کشورها غاتیتبل شدت
ی بدبخت عامل رای خود فرهنگ ،یخود فرهنگ به نسبتی دیناام و
 محصوالتی برا بودن خوبی ا کننده مصرف دانستن،ی ماندگ عقب و

 بهی توجه یب ،یفرهنگیی گرا مصرف شروع شرفته،یپی کشورها
 کاهش ،یخود فرهنگ داتیتول مصرف کاهش ،یبومی ها ارزش

 وی فرهنگی وابستگ آغازی داخلی بازارها ضعف وی بوم داتیتول
 ،یستار ()72 ،1381زاده، نقی() 327-347 ،1380 ،یگیبمحمد(.استی اقتصاد

 رانیای شهرساز وی معمار در امروز کهی موضوع) 111 ،1385
 و گانگانیب به شباهت شود،ی م مشاهدهی شهری نماها باالخص

 متخصصان تیترب در نامناسبی فرهنگی بسترها. است گرید ملل
 ازی سطحی ها برداشت وی نگری سطح" ،)12 ،1386،یمعظم(

 "آنها کردنی بوم به توجه بدون گرید مللی دستاوردها
 وی فیک اصول به متخصصانی توجه یب") 207-210 ،1380مسگرنژاد،(

 لیدل» شتریب ساز و ساخت «نگرش ،ییگرا تیکم به جهتو وی ارزش
 وی معمار ضوابط و نیقوانی توجهی ب وی معمار حرفه در تیموفق بر

نگرش به "،)167-180 ،1380،یادیبن( "یفرهنگ ابعاد بهی شهرساز
» سنت«و برداشت نادرست از  مدپرستی معنای به »بودن نو«موضوع 

 مهم آثار خلقی جا به پسند دممر آثار خلق" ،)139-1376،150،یصارم(
گیری مصالح بدون توجه به به کار )71 ،1385،یستار( "مردمی برا

به های تجدید ناپذیر و  موضوعات اقلیمی و افزایش مصرف انرژی
بتن و (گیری مصالح ناپایدارو غیر قابل بازگشت به چرخه طبیعت کار

 شده شمغشو و گانهیب تیهو بایی فضا گیری باعث شکل )آلومینیوم
 واگذاشته را خودی فرهنگ ،یخیتار تیثیح بنا،ی طیشرا نیچن در. است

ی د مدرن، پست مدرن،(ی جهانی ها شیگرا ازی گرداب در و
 گرفتاری بازاری ها رقابت وی شخصی ها قهیسل و) کانستراکشن

 نیامروزی ها پاسخ و ها کنکاش"که استی هیبد )1385 حجت،(. دیآ یم
 از آمده دیپد طیشرا به مناسبی پاسخ تواند ینم نیزم مغربی معمار
 رابطه، نیا در )14-21 ،1382،یانصار(."باشدی اجتماع ـ یفرهنگ بستر
 تالش عت،یطب لیتکم مخرب، رابطهی جا به عتیطب با سازنده ارتباط

 به شدن هیشب از زیپره همه از باالتر و استقالل عزت، شرفت،یپی برا
 ،یخیتاری ها ارزش حفظ در وثرم عوامل از توان یم را گانگانیب

 و) 1385 زاده، ینق(. برد نام طیمح بهی ده شکل دری بوم وی تیهو
 به کار قیطر از استقالل )11(شکل  مطابق )326-345 ،1387 کار، نقره(

 رفع جهت دری طراح در سنتی ریگبه کار ،یمحل مصالح بردن
 بیتخر را خود ماقبل زیهرچ که» مدرن «نگرشی جا به (مشکالت

 به احترام ،)کند یم لیتکم را خود ماقبلی زیهرچ» سنت«در کندی م
 از استفاده گر،ید مللی دستاوردها کردنی بوم خود،ی ها داشته

 احترام ،یبوم مصالح و ها فرم بردن به کار در تیخالق ،یداخل داتیتول
ی رانیا شهری نماها دریی ایجغراف طیشرا با وانطباق محیط زیست به

  . است وضوعم نیا نمود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خـود، ی  ها داشته به احترام  ،یمحل مصالح بردن به کار  قیطر از استقاللـ  11شکل  
 بـه  احترام ،یبوم مصالح و ها فرم بردن به کار  در تیخالق ،یداخل داتیتول از استفاده

 ندگاننگار: ماخذ        بایزیی نما جادیا ویی ایجغراف طیشرا با وانطباق محیط زیست
   
   بندی جمع 

به  در تنها نه رای شهری نماها سازندگان تیخالق حاضر، مطالعات
ی زندگی ایاح در نما ک یکهی تیقابل در بلکه ها فرم و اشکال بردنکار

شکل  مطابق مطالعات جهینت کندی م انیب است، داشته شهر ساکنان
  . اردد قبول را خود نقصانیی ادعا چیهی ب که گرددی م ارائه) 12(

 که است موضوع نیا نیمب د،یآی م دست به مطالعات مجموعه از آنچه
 از اعم گرانید به شدن هیشبی معنا بهی خود فرهنگ بهی ابیدست

 در حرکتی خود فرهنگ بهی ابیدست. ستین گرید ملل ا یخود گذشته
ی ملت هری زندگ شرع و عرف در آن دامنه که است سنتی ها بازه

 است قادر که است ندیفرآ ک یهموارهی نگرش نیچن. است شده گسترده
 گریدی زبان دستور در و کند دیتول را» دیجمش تخت«هم ، زمان طول در
 را» جهان نقش دانیم «متفاوتی شکل در و» اهللا لطف خیش مسجد«
 در را فرهنگ و سنت هرگز سنت، بهی نگرش نیچن. بکشد ریتصو به

 نظر به. دهد یم ارائه نوی ورتص آن بر بلکه کندی نم گرفتار زمان چنگال
 ندیفرآ وی معمار دیتول هیرو ران،یا در تهیمدرنتفکر ی ریگبه کار رسد، یم

 با سازگار ندیفرآ ا یمناسب ندیفرآ نبود تبع به و گرفت دهیناد را آن خلق
 دهیکش نقد به که بود متفاوتی صورت شد، دیتول هرآنچه مرزوبوم نیا

 رای میقدی ستیتوری ها شهری آرزو ها،نقد اکثر که آنجا از اما. شد
» ینگر محصول«دری گرفتار و»ندیفرآ «موضوع به توجه بدون داشتند،

 و ندیفرآ در تفکری جا بهی اسالمی معماری شکلی نیبازآفر( خیتار به
 نتوانست هرگز ،)است آورده بوجود رای اسالمی معمار کهی ا وهیش

  .زدیانگ بری معمار و شهر ازی بوم چهره
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 به مصالح و عناصری نییتز نقش )1:فساد و اسرافاززیپره
 و ابعاد تیورعای بوم مصالح کاربرد)2ی عملکرد نقش همراه
  یانرژ مصرف کاهش جهت در پنجرها اندازه
 دادن نشانی برای نماساز از استفاده عدم: واضعوت عدل

  یی خودنما و تفاخر ،یاجتماعی تضادها
 در تیعبود و کثرت در وحدت هیسا در عدل احساس

ی نماها انیم دری هماهنگ وجود بای شکل وحدت: حق برابر
 خط دری مذهبی بناها توفق و نما دری خاص تنوع وی شهر

   شهر آسمان
 و توان به توجه با مصالح از استفاده و اسراف از زیپره: شکر
  .یکیزیف قدرت

: تیهدا و دیتوح ت،یعبود ،یمعنو ذکر،آموزش
ی اسالم نقوش وی هندس ناتییتز ، خط ها، بهیکت از استفاده)1
 تکرار وی افق وی عمود ارکان با بناها) 2انسانی معنو آموزش در

 مسجدی عن یشهری اصلی فضا سمت به را انسان کسان، یعناصر
  شیخو شینما و خود سمت به نه.نمودی م تیهدا
 قیطر از ماده به دادن روح: نیزم در انسانی الله فهیخل

 مشبک شبکه از نور گذر مانند.آن یمعنا و عملکرد و نقش
 سنگ،ی حجار و ناتییتز ،یرنگی ها پنجره ،یسنگ ای یآجر
  یآجری ها بافت وی کاریکاش

 و اجزا تناسب)1:انسانحضورتینوامیانساناسیمقتیرعا
 در دانچهیم ا یجلوخان جادیا)2 آن به نسبت انسان فاصله با بنا ناتییتز
 اتیح جادیا) 3انسان حقارت احساس عدمی برا مرتفعی بناهای جلو
 بنا در طبقات جادیا و معبر ا یکوچه تراز سطح از تر نییپا دری مرکز
 ازی ریجلوگ)5معابر به دید دجایا)4کوچه دری انسان اسیمق جادیای برا

  ی بحران طیشرا در نیخطرآفر مصالح بردن به کار
 انطباق ،یمعان بودن هدفدار: انسانی برا طیمح بودن معنادار

 آسمان خط در ها فرم و ها رنگ به توجه بناو عملکرد و نما انیم
   بنا عملکرد منطبق

 جادیا: یشهری فضا ساخت دری همکار و مشارکت
 جادیای برای معماری اجزا ازی ریگ بهره همجواروی بناها بای هماهنگ

  ...و رهایبادگ مانندی شهری فضا دری کالبدیی بایز
 در شده رها و صاف سطوح جادیا از زیپره  :اجتماعی تعامالت

اجتماعی و  تعامالت برقراری برای صفه ایجاددر آن از استفاده و نماها
  نشستن مردم

 ورود ازی ریجلوگ: یگیهمسا وقحق به واحترام ضرار ال اصل 
 ورود تیمانع ازی ریجلوگ وی کالبد وی بصر قیطر از گرانید میحر به
  گانیهمسا منازل به آفتاب تابش و باد

 به امر اویح(گناهی برای طیشرا جادیا از زیپره و ججاب
 دادن قرار دید درمعرض از زیپره) 1): منکر ازی نه و معروف
 جادیا ،یرنگی ها شهیازش استفاده) 2معابر سمت بهی داخلی فضاها
  ها پنجرهی برا) یجعفر شبکه(مجوفی آجر حفاظ  نماو در عمق

 بناهای ورود در جلوخان جادیا: ینواز مهمان سنت به احترام
  مراجعان استراحت و نشستنی برا

 رفتن به کار :یفرد حقوق حفظ بای جمع تیهو حفظ
 متنوعی ها بافت بردنبه کار قیطر از ساکنان تعلق رنگی ها نشانه
 بیترک(کسانی یرنگی ها ارزش از استفاده مصالح، بردنبه کار در
 )مشابهی ها رنگ بایی ها یکاش

 به اتکا با تالش)1:گانگانیب بهشدن هیشب از زیپره
  گرانیدی دستاوردها)کردنی بوم (برساو)2 خودی ها داشته

 ارجاع)4گرانیدی معماری ها فرم و مصالح از ازاستفاده زیپره)3
 وی شکل نگاهی  جا به وار ندیفرآ نگاه قالب در گذشته به

   وار محصول
 و کننده لیتکمی نگاه: یمعمار ازسنتی مند بهره
  ینیگزیجا و بیتخری جا به گر اصالح
 بردن به کار در تیخالق)1:گانگانیب بهی وابستگ از زیپره
 به احترام)2ی محل سنت با منطبق ها رنگ وی بومی ها فرم
 ها فرم دری آورد بوم)3ییایجغراف طیشرا با وانطباق ستمیاکوس

  مصالح و

 یاسالم دوران دری نرایای شهری نماها در تحقق وهيش

 ليتکم مخرب، رابطهی جا به عتيطب با سازنده ارتباط
 از زيپره و استقالل عزت، شرفت،يپی برا تالش عت،يطب

 گانگانيب به شدن هيشب
 

،یهمکارتعاون،مشارکت،،»ضرارال «قاعده
 ، تیامن ،یگیهمسا حقوق به احترام ،یبرابر
  منکر، ازی نه و معروف امربه وی منیا

فساد،اززیپره عدالت، اهللا، فهيخل عنوان به انسان 
 ، ای،ح تواضع شکر، ت،یهدا اسراف، از زیپره
 دیتوح و تیعبود ذکر، ،یتقو

 عتیطب و خیتار جامعه، خدا، باانسانرابطه فیتعر)یاسالمی شناسی هست وی شناس معرفت( یاسالمی نيب جهان

 یاعتقادی ارزشها یاجتماعی زندگی ارزشها داتيتول و ودستاوردهای خیتار تیهو -یبومی ارزشها

 یاسالم فرهنگ

 ایرانی اسالمی فرهنگبامنطبقساخت،انسانطیمحیریگشکل:یاسالمتمدن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   نگارندگان: ماخذ                                                                                              یرانیای شهری نماهای ریگ شکل دری اسالم فرهنگ تحقق وهیشـ 12شکل 
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  گیری  نتیجه
 با افته ینظامی معمار دادن دست از باعث ها ارزش از گسستن     
 در رسوم و آداب بهی توجهی ب آن دیتهد نیمهمتر. شد مردمی زندگ
 به هرچه نگارندگان اعتقاد به. شهرهاست وی معمار بهی ده شکل
 ازی بهتر جهینت شود توجهی رانیای معماری ریگ شکل ندیفرآ

 بهی ابیدستی برا گذشتهی معمار ازی شکل صرفاً دیتقل و نگرش
 به که )12(شکل . داد خواهد دست به خود عصر مند تیهوی رمعما

یی راهکارها نیمب شود،یم ارائه مطالعات از حاصلی بندجمع عنوان
 تواندی م معاصری معمار دری شهری نما آنها، تیرعا با که است
 دهدی م ارائه رایی ها استیس اصل در و ردیبگ خود بهی بوم چهره
. دهد ارائه متنوعی نماها تواندی م مارمع هر تیخالق به توجه با که
 عمارت، کی ینمای برای طرح ارائه در معمار اگر مثال، عنوان به
 به کار تیخالق با رای بوم مصالح» استقالل «و» عزت «قبال در
 برد،به کار خود مناسبی جا در را ،مصالح»شکر «به اتکا با ، ردیگ
 به شفاف سطوح بردنبه کار در ، کرده توجهی گیهمسا حقوق به
 کرده، تیرعا رای انسان اسیمق کند، توجه شهروندان تیامن و »ایح«
 گرید مصالح و ها فرم از »گانگانیب به شباهت از زیپره «قبال در

 ایو کند استفاده مناسبی جا در آنکه مگر کند، زیپره ممالک
 انسانی برا درک قابل و معنا با طیمح بدهد، آن بهی محل صورت
یی نماها خلق در تواندی م ،یحد تا کرده زیپره اسراف زا کند، خلق

 مطالب حال هر به .باشد موفقی اسالم  ایرانیتیهو و فرهنگ با
 نهینهاد فرهنگ و شهر به نگرش کهی زمان تا. ستینی کاف ادشدهی

 انیمی جاری ها عرف به االجرا الزم و مدون قانون حالت از و نشده
 راستا نیا در. بود نخواهد موفق چندان امر تحقق نشود، بدل مردم
 و مسکن وزارت ،یمهندس نظامی ها سازمان ها، یشهردار توجه

 در ،یساز شهر وی معماری ریگ شکل در موثری ها ارگان گرید
 بهی اسالمی رانیا تیهو با مزبوری ها ساختمانی نماهای طراح
ی نماهای ساز هماهنگ وی طراحی برا مناسب مرجع  عنوان
ی ساختاری ها طرحی جا بهی راهبردی ها طرح به توجه وی شهر
 ممکن شهر،ی ابانهایخی برا نمای طراح(ی شهری نماهای طراح در

 طیمح بهی ده شکل در معماران عمل عرصه و تیخالق است،

. استی ضرور)باشد توجهی ب مردم انتخاب به هم و کند محدود
 از زیپره وی خود فرهنگ غاتیتبل ،یمردمی ها آموزش برآن عالوه

 ، ،یفیک وی کم لحاظ بهی بوم داتیتول توسعه گانه،یب فرهنگ غیتبل
 معتبر ومجالتی ساز شهر وی معماری ها دانشکده توجه ضرورت
 سال پنجاه گذشت وجود با(ی  بومی معمار موضوع به کشور سطح

 در مسکن نوعی برای طرح هنوز ،یساز شهر وی معمار سیتدر از
 زلزله از بعد خالءموجود. است نشده ریتصو رانیا مختلفی ها شهر
ی آموزشی ها دورهی برگزار ،)شد احساس آنی بازساز ضرورت و بم
ی ها طرح جادیا وی بوم مصالح بردن کاره ب در ،یمعمار مسابقات و

ی مردم مشارکت موضوع به توجه ،یبوم مصالح از استفاده با متنوع
 منابع نیتام بهی مردم مشارکت موضوع رانیا در اشتباه، به البته(

ی نظری مبان و فلسفه مطالعه ،)شود یم ریتعب مردم توسطی مال
 تفکر از اجتناب و ،یاسالمایرانی  تیهو بهی ابیدستی برای  اسالم

 گرفتن دهیناد و» باال از مدرن «در تهیمدرن برخورد وهیش و نگرش و
 میتصم شهرسازان و معماران( مردم فرهنگ و ازهاین ها، خواسته

 در که استی  موضوعات ،)کنندی زندگ چگونه مردم تا رندیگ یم
 معاصری شهری نماها دری اسالم  ایرانیفرهنگ تیهو تحقق

  .بود خواهد دیمف رانیا
  

  ها پی نوشت
 مختص یک شخص یا جامعه است و در تعریف هایآرمانها ارزش .1

د ارزشها عامل هدایت انسان ان. ایدئولوژی پدید آورنده مفهوم ما شدن است
در ارزشها منفعت طلبی .که در اعمال و کردار انسانی به ظهور می رسند

نهفته است و اینگونه اند که با گذشت زمان یا کم رنگ می شوند یا جای 
ها  هدایت ارزش )111-114، 1380هدایت شده، .(به دیگر ارزشها می دهند

ری یا سینه به سینه همچون اسطوره هاست یا نمادین و عینی همچون معما
 )25-37، 1380شیلز، . (و شهر

سیری در ، 1384معماریان،غالم حسین، : ک.در مورد دیدگاه معنایی، ر .2
  ، سروش دانش، تهرانمبانی نظری معماری

 های حوزه در اندیشمندان از شده ارائه تعریف دویست بر بالغ که تعاریف این .3
ز از برای پرهی.مختلف علوم است در دو مجموعه زیر به چاپ رسیده است
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به دو منبع .ک.ر. اطاله کالم، نگارندگان همان تعریف جامع را ارائه می دهد
  :ذیل
، کرامت، فرهنگ پیرو و فرهنگ پیشرو، 1379جعفری ، محمد تقی،) الف

  تهران
  ، آگاه، تهرانتعریف ها و مفهوم فرهنگ، 1379آشوری، داریوش، )ب

به .ک.، ر»هنگفر« تعریف دقیق تر و موارد مختلف استعمال بررسیبرای  .4
  :دو منبع ذیل

 دانشگاه تهران، ،)11(، جلد نامه دهخدا لغت ،1377 اکبر، علی دهخدا،) الف
  تهران

 امیرکبیر، ، چاپ ششم،)3(، جلدفرهنگ لغات عمید ،1378عمید، حسن، ) ب
  تهران

در کشورهای اروپایی به دلیل تاریکی نسبی هوا در اکثر موارد سال نماهای  .5
بی در دریافت نور و کاهش مصرف انرژی بوده، در ای پاسخ مناس شیشه

دلیل تابش شدیدآفتاب باعث خیره شدن چشم ه حالی که در ایران ب
بردن مصالحی از به کار.شهروندان و برهم زدن تمرکز رانندگان می شود

قبیل کاهگل در نماهای شهری بدلیل تطابق رنگ آن با نورهای مناسب 
 .ات آن باعث آزار چشم نمی شودو انعکاس. برای بینایی بوده است

 

  ع جارفهرست م
  .، آگاه، تهران"ها و مفهوم فرهنگ تعریف"، )1379(آشوری، داریوش،  )1
، "فرهنـگ و شـبه فرهنـگ      "،  )1371(اسالمی ندوشن، محمـدعلی،      )2

  .یزدان، تهران
گانگی عمل و نظر معماری در سخن       ی" ،)1374 (اعوانی،غالم رضا،  )3

، وزارت مسکن و شهرسـازی،      19شماره  مجله آبادی،    ،"متفکران معاصر 
  .تهران

ــصاری، )4 ــاه "، )1382 (حمیدرضــا، ان ــق و تقلید،کنکاشــی در نگ تعلی
، معماری و شهرسازی،    "معماری ایران به جریان دی کانستراکشن     

  .، تهران)73( و )72(شماره 
، دانـشگاه   "فرآیند طراحـی شـهری    " ،)1377(بحرینی، سیدحـسین،     )5

  .تهران، تهران
، چاپ چهـارم،    "تحلیل فضای شهری  " ،)1384(حسین،  بحرینی ،سید    )6

  دانشگاه تهران، تهران
های فرهنگـی در ضـوابط       تحول گرایش " ،)1380 (بنیادی، ناصـر،   )7

  .، آرون، تهران)5(،جلد)مجموعه مقاالت(، جامعه و فرهنگ"معماری

تـاریخ شـهر ـ شـهرهای کـشورهای      "، )1369( ، لئونـاردو ولو، بنه )8
، ترجمه پروانه موحد، مرکز نشر      "ن وسطی اسالمی و اروپایی در قرو    

 .دانشگاهی، تهران 

پدیدار شناسی نمای سـاختمان هـای       "،  )1382(پاکزاد، جهانـشاه،     )9
نـشریه هنرهـای زیبـا،       ،"مسکونی وسیر تکـوینی توقعـات از آن       

  .دانشگاه تهران، تهران ،14شماره
 ،"مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری"، )1386(پاکزاد، جهانـشاه،    )10

  .تهران پ دوم، شهیدی،چا
شهر فرهنگی و فرهنـگ     "،  )1383 (،یعلیرضا و راحله شیر اسب     ترابی، )11

  .64ریها،سال ششم،شماره ، شهردا"شهری
، مرکـز  "موانع توسعه فرهنگی در ایران   "،  )1380(محمد،   توحیدفام، )12

  .تهران بازشناسی اسالم و ایران،
زیبا، شماره  ، هنرهای   "کانون فرهنگ  :شهر"،  )1379 (محمود، توسلی، )13

  .،دانشگاه تهران، تهران)7(
، "فرهنـگ پیـرو و فرهنـگ پیـشرو        "،  )1379 (جعفری، محمدتقی،  )14

  .کرامت، تهران
فرهنگ فـضا و فـضای فرهنگـی در         " ،)1378 (محمدرضا، حائری، )15

  .، تهران)12(و)11(سال سوم، شماره  ، اندیشه ایرانشهر،"شهر تهران
درسـی و محتـوای     تهیه و تدوین مـواد      "،  )1385(حجت، عیسی،    )16

 گـزارش مرحلـه دوم،     ،"های عمومی معماری وشهرسازی    آموزش
  .تهران مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری،

 اسـالمی اصـول     -شـهرهای عربـی   "،  )1381(حکیم، بسیم سلیم،     )17
، ترجمه محمد حسین ملک اقدمی و عـارف         "شهرسازی و ساختمانی  

  .ی، تهراناقوامی مقدم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم
دانـشگاه   ،)11(، جلـد    "لغت نامه دهخـدا   " ،)1377 (علی اکبر،  دهخدا، )18

  .تهران تهران،
، "های زیـستی  منشاء فرهنگی مجتمع  "،  )1366(راپاپورت آمـوس،     )19

  .ترجمه راضیه رضازاده، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
، ترجمـه  "شهرهای بزرگ عربی اسـالمی  "،  )1370 (ریمون، آنـدره،   )20

 .زاده، آگاه، تهران طانحسین سل

  .مرکز، تهران ،"اسطوره و فرهنگ"، )1385(ستاری، جالل،  )21
 ، جهـاد  "جغرافیـایی اجتمـاعی شـهرها     " ،)1365 (شکویی، حسین،  )22

 .دانشگاهی، تهران

حــسین امینــی : ترجمــه، "ارزشــها و ســنت" ،)1380(ادوارد،  شــیلز، )23
  .، آرون، تهران)4(جلد)مجموعه مقاالت(جاجرمی، جامعه و فرهنگ
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     زاده، دکتر بهادر زمانی، مهندس اسالم کرمی دکتر محمد نقی
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ارزشــهای پایــدار در "، )1376(تقــی رادمــرد،  اکبــر و صــارمی، علــی )24
  .، سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران"معماری ایران

معیارهـای فرهنگـی مـوثر بـر داوری         " ،)1378 (مجتبـی،  صدریا، )25
، اندیشه ایرانـشهر، سـال سـوم،        "های معماری جهان اسالم    مسابقه

  .، تهران)12(و)11(شماره 
 ، چـاپ شـشم،    )3(، جلـد  "فرهنگ لغات عمیـد   " ،)1378(عمید، حسن،    )26

  .تهران امیرکبیر،
شکل گیری معمـاری در تجـارب      "،  )1385 (فالمکی، محمد منصور،   )27

  .، چاپ دوم، فضا، تهران"ایران و غرب
  .، نی، تهران"انسان شناسی شهری"، )1383(فکوهی، ناصر،  )28
اس امل موثر در احس   عو"،  )1389(قائم مقامی، پروین و اسالم کرمی،        )29

، آبـادی، سـال بیـستم،    "خطر، تـرس و گریـز از فـضای شـهری        
  .، وزارت مسکن و شهر سازی، تهران)66(شماره

جهانـشاه پـاکزاد     ،"زیباشناختی در معمـاری   "،  )1375 (گروتر، یورگ،  )30
  .وعبدالرضا همایون، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

، سـید حـسین بحرینـی،       "تئوری شـکل شـهر    "،  )1380 (لینچ، کوین،  )31
  .گاه تهران، تهراندانش

جلـد   ("آشنایی با طراحی محـیط و منظـر       "،  )1379 (ماتالک، جان،  )32
ها و فضای سـبز شـهر         دکتر حسنعلی لقایی، سازمان پارک    : ، ویراستار   )دوم

 .تهران، تهران

فرهـاد  : ، متـرجم    "طراحی فضای شـهری   "،  )1379(،  پور، علی   مدنی )33
 .ریزی شهری، تهران مرتضایی، شرکت پردازش و برنامه

، "آیا توجه به سیمای شهر مهـم اسـت        "،  )1385 (علی، پور،  مدنی )34
  .، وزارت مسکن و شهر سازی، تهران53مجلۀ آبادی، شماره 

، "توسـعه و همگـونی فرهنگـی دینـی        "،  )1380(جلیل،   مسگرنژاد، )35
  .، آرون، تهران)5(جلد ،)مجموعه مقاالت( جامعه و فرهنگ

گـی در معمـاری و   حفظ ارزشهای فرهن"، )1380 (مزینی، منوچهر،  )36
، آرون، )5(، جلــد )مجموعــه مقــاالت(، جامعـه و فرهنــگ  "شهرســازی

 .تهران

ــایی"، )1369(مــشیری، مهــشید،  )37 ــان  ـ  فرهنــگ الفب قیاســی زب
  .، تهران، سروش"فارسی

، "رویکرد اقتصادی بـه فرهنـگ     " ،)1380(اعظم،   محمد بیگی، علی   )38
  .، آرون، تهران)4(،جلد)مجموعه مقاالت(جامعه و فرهنگ

گسست هـای فرهنگـی در معمـاری        "،  )1386(عظمی، منـوچهر،    م )39
 .، تهران)87( و )86( ، شماره"معاصر ایران،معماری و شهرسازی

  .، امیر کبیر، تهران"فرهنگ فارسی"، )1364(معین، محمد،  )40

، "سیری در مبانی نظری معماری    "،  )1384(حـسین،    غالم معماریان، )41
  .سروش دانش، تهران

 جلد ،"صنعتی انقالب تا شهر شکل تاریخ"،  )1381( جیمز، موریس )42
 ترجمـه  اسـپانیا،  امپراتـوری  و خاورمیانـه  اسالمی کشورهای شهرهای دوم

 علم دانشگاه جهاددانشگاهی- توسعه فجر مشاور مهندسین رضازاده، راضیه
 .تهران ران،یا صنعت و

حفظ ارزشهای فرهنگی در معماری     " ،)1380(نقره کار ،عبدالحمید،     )43
 ، آرون، )5(جلـد  ،)مجموعـه مقـاالت   ( جامعـه و فرهنـگ    ،  "و شهرسازی 

  .تهران
تاثیر معمـاری و شـهر بـر ارزشـهای          "،  )1381 (نقی زاده،محمـد،   )44

  .، دانشگاه تهران، تهران)11(، شماره "فرهنگی، هنرهای زیبا
مبـانی  (معماری و شهرسازی اسـالمی    "،  )1385(نقی زاده، محمد،     )45

  .اصفهان ، راهیان،")نظری
ادراک زیبایی و هویت شـهر در پرتـو         "،  )1386( نقی زاده، محمد،   )46

  .، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، اصفهان"تفکر اسالمی
، "نقش ارزشها بر فرهنـگ جامعـه      "،  )1380(هدایت شده، فیروزه،     )47

  .، ،تهران)4(جلد)مجموعه مقاالت(جامعه و فرهنگ
، "مبانی طراحـی شـهری    "،  )1384 (هدمن، ریچارد و آندرو یازسکی،     )48

  .مه راضیه رضازاده و عباس زادگان،علم و صنعت، تهرانجتر
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