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    بافت مسكوني محلهيهويت شهري در نماها

  )كوشك درب محله :يمورد نمونه(

  فر يقدس عارفه
  يمعمار ارشدي كارشناسي دانشجو
  پژوهان دانشي عال آموزش مؤسسه

.a.ghodsifar@yahoo.com  

  سجاد ساداتال حانهير
  يخيتار يها بافت و بناها مرمت يادكتر
  پژوهان دانش يعال آموزش مؤسسه مدرس

rhnh.sajad@gmail.com  
  يشاهد بهرام

  گروه معماري ارياستاد
  خوراسگان واحدي اسالم آزاد دانشگاه

  
  چكيده 

 در طيمحـ  يكالبد عوامل. رودي  شمارم به شهر تيهو هدهند شكلي  كالبد يها لفهؤم ازي  ك ي ساختماني  نما
 و يفرهنگـ  يهـا  لفهؤم عنوان به يگريد و يفرد يازهاين يارضا قيطر از و ها تيفعال با همساز يكي سطح، دو

 يانـسان  يهـا  يژگـ يو و مقولـه  سه از منبعث سطوح نيا يكالبد نمود. گردند يم واقع مؤثر طيمح در نمادها،
ي نماهـا ي  منـد  تيـ هو نقـد  جهـت  در. اسـت  يطيمح يطراح يها رشته در افراد ساحسا و شناخت ادراك،
ي كالبـد  بعـد ي  رو بر مطالب تمركز سپس شود، يم پرداخته تيهوي  معرف به ابتدا رو شيپ مقاله در ،يشهر
 جزء كي عنوان به) يمسكون يها ساختمان خاصه (ساختمان ينما يمعرف به ادامه در. گردد يم معطوف تيهو

 تـشابه  و ريغ با زيتما( بنا تيهو فيتعر به بنا شود؛ يم پرداخته كند يم جدا يگريد از را ييبنا هر كه يكالبد
 شـهر  و بنـا  تيـ هو بـه ي  ده شكل در يمهم نقش ست،ها  ساختماني  شهر نمود كه آنجا از بنا، ينما ،)خود با

 در رد،يـ گ يمـ  قرار همگان ديد ضمعر در كه بخش تيهو يجزئ عنوان به ساختمان ينما ريثأت رو نيا از. دارد
  .رديگ يم قرار يبررس مورد اصفهان كوشك درب ي محله

  
  .كوشك درب محله ت،يهو ،يمسكون ساختمان ،يشهر ينما :كليدي هاي واژه
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