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1. مقدمه
استفاده1 طریق1 از1 همواره1 ساختمان1ها1 بیرونی1 فرم1های1
فناوری،1 و1 فرهنگی1 اجتماعی،1 پیشینه1های1 از1 مناسب1
داده1اند.1یک1 نشان1 را1 فرد1هر1دوره1 به1 سبک1های1منحصر1
مواد،1 خصوصیات1 مانند:1 مهمی1 موضوعات1 بیرونی1 فرم1
تکنیک1های1ایجاد1فرم1و1بهره1وری1را1بیان1می1کند.1بیان1فرم1
نشان1دهنده1میل1به1شکل1دادن1بازنمایی1های1جغرافیایی1و1
فرهنگی1آداب1و1رسوم1هر1دوره1است.1سبک1بین1الملل،1که1
نمایانگر1معماری1مدرن1است،1دیوارهای1سفید1و1قسمت1های1
تکراری1را1به1عنوان1بیان1فرم1اصلی1در1خود1گنجانیده1است.1
دیوارهای1سفید1نمادی1از1خلوص1و1دیوار1یکنواخت1)یعنی1
تکراری(1نمایانگر1تولید1انبوه1بود1که1توسط1انقالب1صنعتی1
تسهیل1شده1است.1مشکالت1نمادگرایی1در1معماری1مدرن1
ناشی1از1تمایل1بیش1از1حد1به1خلوص،1که1منجر1به1عدم1
فن1آوری1 پیشرفت1 و1 اجتماعی1 ترجیحات1 مناسب1 نمایش1
شده1است،1بوده1اند.1این1تعارض1بین1تولید1و1بازنمایی1برای1
Leatherbarrow & Mo- )فناوری1تولید1انبوه1ذاتی1است11
قرن1 اواخر1 در1 فناوری1 توسعه1 نتیجه1 در1 1.)stafavi, 2005
و1 تصاویر1 آن1 در1 که1 شد1 ظاهر1 جدیدی1 پارادایم1 بیستم،1
تبلیغات1رسانه1ای1پیشرفته،1پدیده1های1جدید1طراحی1های1
مصنوعی1و1مجازی1را1بر1روی1فرم1های1معماری1برانگیختند.1
تصاویری1 از1 پوشیده1 اکنون1 هم1 معاصر1 معماری1 فرم1های1
هستند1که1تحریک1حسی1را1برمی1انگیزند،1که1ویژگی1عصر1
استفاده1 و1 مصرف1گرا1 فرهنگ1 اطالعات،1 فناوری1 مدرن1

گسترده1از1رسانه1های1عمومی1و1اجتماعی1است.
ژان1بودریالرد1،1فیلسوف1فرانسوی،1توجه1به1مصرف1گرایی1
به1 وانموده1ها1توصیف1کرد،1که1در1آن1 پدیده1 بر1حسب1 را1
بنابراین،1 نظر1می1رسد1تصاویر1جایگزین1واقعیت1می1شوند.1
اشیاء1به1نشانه1ها1و1نمادهایی1تبدیل1می1شوند1که1توهماتی1
نظر1 به1 واقعیت1 خود1 از1 واقعی1تر1 که1 هستند1 واقعیت1 از1

.)Baudrillard, 1995(1می1رسند
امروزه1تصاویر1بی1شماری1با1استفاده1از1رسانه1های1نوظهور،1
جدید1 مصالح1 و1 فرم1 ساخت1 به1 مربوط1 پیشرفته1 فناوری1
در1فرم1های1معماری1به1کار1گرفته1می1شوند.1فن1آوری1های1
شبیه1سازی1و1طراحی1دیجیتال1فعلی1امکان1تحلیل1مؤثر،1
شبیه1سازی،1ساخت1و1مونتاژ1تصاویر1معماری1که1به1صورت1
توجه1 قابل1 می1آورند.1 فراهم1 را1 شده1اند1 ساخته1 مجازی1
بازسازی1 را1 مصالح1 واحد1 اطالعات1 فناوری1 این1 که1 است1
می1کند1و1سپس1خصوصیات1فردی1و1هویت1هر1ماده1را1برای1
شبیه1سازی1یک1تصویر1حذف1می1کند.1بنابراین،1اثر1مطلوب1

فرم1با1استفاده1از1تصاویر1مجازی1حاصل1می1شود.
این1تحقیق1سعی1داشت1تا1این1بحث1را1مطرح1کند1که1در1
طراحی1 و1 شبیه1سازی1 فناوری1های1 ایران،1 معاصر1 معماری1
دیجیتال1اکنون1ابزاری1تأثیرگذار1برای1ایجاد1فعال1تصاویر1
نوآورانه1فرم1هستند.1عالوه1بر1این،1تغییرات1در1سطوح1تولید1
مرتبط1با1ایجاد1فرم1های1معماری،1بازنمایی1تصاویر،1تمثال1ها1
و1استفاده1از1نمادها،1با1رویکرد1نشانه1شناسی1و1براساس1تأثیر1
جامعه1جهانی1شده1فعلی1و1تکنیک1های1طراحی1دیجیتال1
قرار1 بحث1 مورد1 ایران1 کالنشهرهای1 در1 معماری1 روند1 بر1

می1گیرند.

2. پیشینه نظری 

2-1- ایجاد و بازنمایی فرم در معماری معاصر
محیط1 ساخت1 ایران،1 تاریخی1 مختلف1 دوره1های1 طول1 در1
انسان1ساخت1نتیجه1پیشرفت1در1ارزش1های1فرهنگی،1زمینه1
مذهبی،1چارچوب1سیاسی،1علم1و1فناوری1و1پیشرفت1جامعه1
)تصویر(1 فرم1 بین1 همیشه1 است.1 بوده1 کل1 یک1 عنوان1 به1
ساختمان1و1معنای1بیان1شده1آن1در1معماری1ایرانی1رابطه1
عمیقی1وجود1داشته1است.1دسته11های1مختلف1این1رابطه1در1

شکل111طبقه1بندی1و1نشان1داده1شده1اند.

شکل 1: رابطه مفهومی بین فرم )تصویر( و معنی در معماری ایران )برگرفته از مرور ادبیات(
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مصالح1 دسترس1پذیری1 اول،1 جهانی1 جنگ1 از1 پس1
ساختمانی1و1فن1آوری1برای1استاندارد1سازی1تولید1و1ساخت1
و1ساز1به1کشورهایی1مانند1ایران1گسترش1یافت.1بنابراین،1
اکثر1معماران1جوان1رویکردهای1مختلفی1را1برای1فرم1ها1و1
روش1های1جدید1برای1بیان1نیازهای1عملکردی1جدید1مورد1
و1 اقتصادی1 پیشرفت1 پویایی1 بر1 عالوه1 دادند.1 قرار1 بررسی1
معماری1 ژئوپلیتیکی،1 و1 فرهنگی1 و1 اجتماعی1 زمینه1های1
معاصر1ایران1با1چالش1یافتن1یک1کاراکتر1فردی1که1میراث1
برای1 بیان1 با1 را1 منطقه1ای1 ساخت1و1ساز1 تاریخی1 سنت1های1

.)Jeon, 2009(1جامعه1ای1مدرن1ترکیب1کرد،1روبه1رو1شد
برای1 نمادین1 نام1 یک1 بین1الملل،1 سبک1 دیگر،1 طرف1 از1
استفاده1 روش1هایی1 از1 معمول1 طور1 به1 مدرن،1 معماری1
می1کند1که1باعث1از1بین1رفتن1حساسیت1بصری1و1جذابیت1ها1
برای1شناخت1می1شوندGhasemi, 2018(1(.1این1سبک1به1
عنوان1یک1استاندارد1معماری1مدرن1درک1شده1است1که1
با1 و1 تزیین1 بدون1 هندسی1 و1 انتزاعی1 فرم1های1 و1 فضاها1 از1
12 شکل1 در1 که1 می1کند،1 استفاده1 ساده1 شبکه1ای1 هندسه1

نشان1داده1شده1است.

شکل 2: ساختمان سیگرام توسط میس وان در روهه، نیویورک )1958(

 
            (www.greatbuildings.com)

بین1الملل1ساخته1 از1دوران1سبک1 ساختمان1هایی1که1قبل1
رسانه1های1 طریق1 از1 را1 بیرونی1 روایات1 و1 عناصر1 شدند،1
معماری1نشان1دادند1و1بازتولید1کردند.1با1این1حال،1معماران1
مدرن1از1اعتماد1به1بازنمایی1صرف1امتناع1ورزیدند.1درعوض،1
سازماندهی1 مجددا1ً و1 نقد1 را1 داخلی1 ترکیب1 اصول1 آن1ها1

کردند.
از1دوره1مدرن،1تولید1انبوه1شکل1گیری1فرهنگ1مصرف1کننده1
که1ویژگی1جامعه1معاصر1است،1را1تسهیل1کرده1است.1دوره1
مدرن1بر1بهره11وری1تأکید1داشت،1اما1دوره1معاصر1بر1مصرف1
متمرکز1است.1در1یک1جامعه1مصرف1گرا،1بینایی1به1مهم1ترین1
حس1انسانی1تبدیل1شده1است.1فیلم1ها1و1تلویزیون1که1به1
ترتیب1در1اواخر1قرن1نوزدهم1و1اواسط1قرن1بیستم1پدیدار1
شدند1و1رسانه1های1مختلف1تصویری1که1همچنان1در1حال1
توسعه1هستند،1اصطالح1»جامعه1نمایش2«1را1ایجاد1کرده1اند1

.)Debord, 2006(
در1جامعه1نمایش،1تصاویر1به1جای1اشیاء1مصرف1می1شوند.1
نکته1 یک1 خاص1 اشیاء1 مصرف1 با1 خود1 بیان1 نحوه1 تعیین1
کارکرد1 در1 نه1 مهم1 امر1 این1 است.1 معاصر1 جامعه1 در1 مهم1
داشت1 اظهار1 بودریالرد1 است.1 نهفته1 تصویر1 در1 بلکه1 شی1
که1جامعه1معاصر1با1تصاویر1و1نمادهای1مصرف1گرایی1یعنی1
شبیه1سازی،1اداره1می1شود.11وانموده1ها13و1شبیه1سازی1بیشتر1
به1عنوان1تصاویر1و1نشانه1هایی1شناخته1شده1اند1که1واقعیت1
موجود1را1نشان1می1دهد.1بودریالرد1ادعا1کرد1جامعه1مدرن1
تمام1واقعیت1ها1و1معانی1را1با1این1نمادها1و1نشانه1ها1جایگزین1

شبیه1سازی1 انسان1 تجربه1 که1 داشت1 اظهار1 و1 است،1 کرده1
واقعیت1است1که1در1چهار1مرحله1بیان1شده1است:1بازتاب1
عدم1 و1 تصویر1 وجود1 عدم1 تصویر،1 ماهیت1 تغییر1 تصویر،1
ارتباط1با1واقعیت.1وانموده1هایی1که1بودریالرد1به1آن1ها1اشاره1
کرده1است،1تأثیر1فرهنگ1و1رسانه1در1ایجاد1واقعیت1درک1
شده1)یعنی1فراواقعیت(1را1منعکس1می1کنند.1این1فیلسوف1
وابسته1شده1 بسیار1 وانموده1ها1 به1 اعتقاد1داشت1که1جامعه1
است1و1ارتباط1خود1با1دنیای1واقعی1را1از1دست1داده1است1
با1 معاصر1 جامعه1 دیگر،1 طرف1 از1 1.)Baudrillard, 1995(
با1وانموده1ها1روبه1رو1است1که1در1 شرایطی1وجودی1مرتبط1
آن1شخص1با1تصاویری1احاطه1می1شود1که1جایگزین1واقعیت1

شده1و1از1آن1پیشی1می1گیرند1)یعنی1فراواقعیت(.
بازتولید،1 امروزه1نمادها1خود1را1نشان1می1دهند1و1به1جای1
با1نمادهای1خود1 بنابراین1واقعیت1 اشیاء1را1خلق1می1کنند.1
راهبرد1 توسط1 بالقوه1 به1طور1 رابطه1 این1 دارد.1 مطابقت1
رمزگذاری1 انبوه1 تولید1 مصرف1کننده1 جامعه1 یک1 سازمانی1
می1شود.1با1عبور1از1چهار1مرحله1وانموده1ها،1یک1نماد1واقعی1تر1
از1واقعیت1)یعنی1فراواقعیت(1می1شود.1از1طریق1فرآیندهای1
که1در1آن1ها1فراواقعیت1توسط1نمادگرایی1از1واقعیت1طبیعی1
پیشی1می1گیرد1و1تمایز1بین1طبیعت1و1مصنوع1بودن1از1بین1
می1رود،1شبیه1سازی1پدیده1ای1سطحی1را1از1لحاظ1بصری1و1
ادراکی1ایجاد1می1کند،1که1در1شکل131نشان1داده1شده1است.
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  شکل 3: نمودار مفهومی فرآیند ایجاد وانموده ها

 

فرهنگ1 ویژگی1 یک1 عنوان1 به1 بودن1 سطحی1 اغلب،1
مصرف1کننده1مورد1بحث1قرار1می1گیرد.1این1اصطالح1دارای1
بودن1 است.1سطحی1 عمق1 عدم1 و1 فرم1 نمایش1 معنای1 دو1
شده،1 ارائه1 معنای1 از1 گذشته1 که1 دارد1 امر1 این1 بر1 داللت1
هر1پیام1پنهان1دیگر1اهمیتی1ندارد.1فرهنگ1بصری1معاصر1
به1 را1 چیز1 همه1 که1 است1 بودن1 بر1چنین1سطحی1 مبتنی1
فرم1می1بخشد.1در1نتیجه،1این1فرهنگ1که1تمایل1به1افشای1
فرو1 معماری1 زمینه1های1 در1 دارد،1 بیرونی1 به1صورت1 چیزها1
مشاهده1 قابل1 قلمروهای1 به1 نامریی1 عناصر1 است.1 رفته1
بین1 تمایز1 به1تجسم1هر1عنصر،1 تمایل1 فراخوانده1شده1اند.1
قلمروهای1داخلی1و1خارجی1را1بی1معنی1کرده1است.1مردم1
کرده1اند.1 را1حفظ1 معماری1 بیرونی1 فرم1 به1 پایدار1 عالقه1ای1
در1 ساختمان1 فرم1 از1 گذشته1 معاصر،1 بصری1 فرهنگ1 در1
مورد1 پنهانی1 معنای1 هیچ1 است،1 گرفته1 قرار1 دید1 معرض1
اقتصادی1 کاالهای1 صنعتی1 تولید1 اگرچه1 نیست.1 توجه1
اما1 است،1 بوده1 برخوردار1 اساسی1 اهمیت1 از1 مدرنیته1 در1
شبیه1سازی1سطحی1بودن1را1به1عنوان1الگویی1که1منجر1به1

نظم1اجتماعی1امروز1می1شود،1ایجاد1می1کند.

طراحی1فرم1وانموده1ها،1که1به1صورت1تبدیل1تصاویر1سطحی1
به1نظر1می1رسد،1مبتنی1بر1ترکیبی1از1خصوصیات1غیرمادی1
خیالی1 و1 واقعی1 بین1 تمایز1 بنابراین،1 است.1 غیرواقعی1 و1
بودن1مبهم1است.1وانموده1ها1همچنین1وقایع1آنی1را1نشان1
می1دهند1که1بدون1تغییر1اشیاء1یا1واقعیت1رخ1می1دهند.1با1
توجه1به1ایجاد1فرم،1وانموده1ها1را1می1توان1به1عنوان1بیان1های1
به1 که1 داد1 توضیح1 بردار1 نیروهای1 و1 زمان،1حرکت1 صوری1
سمت1ایجاد1فضایی1پیش1می1روند1که1در1آن1حوادث1به1طور1
مداوم1رخ1می1دهند.1به1عبارت1دیگر،1وانموده1ها1را1می1توان1به1

صورت1همیشه1در1حال1تغییر1تعبیر1کرد.
و1 محرک1ها1 داده1ها،1 که1 داشت1 اظهار1 1)2016( گانکالوه14
دیده1 مرتبط1 خاص1 ایده1های1 عنوان1 به1 الهام1بخش1 منابع1
با1 نتیجه،1 در1 1.)Babaei & Khakzand, 2017( می1شوند1
توجه1به1چارچوب1نظری1موجود،1فرایند1تولید1ایده1توسط1
تکنیک1های1طراحی1 با1 تطبیق1 از1طریق1 الهام1بخش1 منابع1
دیجیتال1می1تواند1در1قالب1مدل1مفهومی1نشان1داده1شده1

در1شکل141تصور1شود.1

 شکل 4: تولید ایده و فرم در معماری

 
(Babaei & Khakzand, 2017)

فرم1وانموده1ها،1به1عنوان1رسانه11ای1متشکل1از1موارد1غیرمادی،1
در1 شبیه1سازی1 و1 واقعیت1 بین1 معمول1 دودویی1 تمایزهای1
بین1علم1و1 واقعی1و1تخیل1و1 بین1دنیای1 واقعیت1مجازی،1

بین1می1برد.1فرم1های1معاصر1در1معماری1حاکی1 از1 را1 هنر1
از1اختالط1و1ترکیب1دنیاهای1خیالی1و1واقعی1و1علم1و1هنر1

هستند1که1مرزهای1آن1ها1قابل1تشخیص1نیستند.11
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3. رویکرد نشانه شناختی به فرم معماری
و1 عالئم1 تحلیل1 و1 درک1 به1 که1 است1 علمی1 نشانه1شناسی1
جنبه1ها1 این1 می1پردازد.1 جنبه1ها1 و1 فرم1ها1 همه1 در1 نمادها1
شامل1زبان11گفتاری1یا1نوشتاری1یا1فرم1های1غیرزبانی1مانند:1
عالئم1فیزیولوژیکی1و1بیولوژیکی،1عالئم1معنایی،1سیستم1های1
یا1عدم1 آگاهی1 فرم1های1حرکات،1خلقیات،1 کلیه1 و1 ارزشی1
نشانه1شناسی1 علم1 1.)Fakouhi, 2008( هستند1 آگاهی1
اخیر1یک1علم1جوان1و1جدید1است،1که1در1اوایل1قرن1191
به1خاطر1فالسفه1ای1که1به1آن1توجه1ویژه1ای1دارند،1به1ویژه1در1
 Ahmadi,(1مورد1مطالعات1زبان1شناسان،1مطرح1شده1است
2011(.1همچنین1از1روش1نشانه1شناسی1برای1شناخت1درک1
عقاید1 در1 استفاده1می1شود.1 ارتباطات1 توجه1سازوکار1 قابل1
فلسفی1و1منطقی1یونان1و1هند1باستان،1از1نشانه1شناسی1به1
Ahma- )عنوان1ابزاری1برای1بررسی1پدیده1استفاده1می1شود1
di, 2012(.1نشانه1شناسی1مدرن1نتیجه1تحول1نشانه1شناسی1

در1 این1تحول1 و1 یونانی1داشت1 ریشه1های1 است1که1 سنتی1
به1 تکامل1 این1 نتیجه،1 در1 داد.1 رخ1 وسطی1 قرون1 دوران1
مبنای1 یک1 به1 را1 دارند1 متافیزیکی1 مبنای1 که1 نشانه1هایی1
انسانی1نزدیک1ساخت.1نشانه1شناسی1اخیر1تحت1تأثیر1آثار1
برخی1از1دانشمندان1مانند:1چارلز1سندرز1پیرس1،5فردیناند1
دو1سوسور1،6لوی1اشتراوس1،7ژاک1الکان1،8میشل1فوکو19و1
روالن1بارتز110است.1در1میان1این1نظریه1ها،1نظریه1های1چارلز1
سندرز1پیرس1و1فردیناند1دو1سوسور1نقش1های1کلیدی1را1ایفا1
می1کنند.1پیرس1اصطالح1»نشانه1شناسی11«1را1به1کار1برد1و1
سوسور1اصطالح1»نماد1شناسی12«1را1ابداع1کرد.1اومبرتو1اکو1
علوم1 در1 نشانه1 علم1 عنوان1 به1 را1 نشانه1شناسی1 از1 استفاده1
Par- )طبیعی1و1نماد1شناسی1را1در1علوم1انسانی1پیشنهاد1کرد1
saee, Parva, & Karimi., 2015(.1یک1مرور1کلی1از1نظرات1
برخی1از1اندیشمندان1تأثیرگذار1در1مورد1نشانه1شناسی1فرم1

معماری1در1جدول111ارائه1شده1است.

جدول 1: طبقه بندی تحلیل های نشانه شناختی فرم معماری )استخراج شده توسط نویسندگان از منابع علمی(
نکاتدسته بندی و اصول اصلیفیلسوف

چارلز1سندرز1
پیرس13

1)1839-1914(

)1(1آیکون:1براساس1شباهت1بین1نشانه1و1شی.
وجودی،1 یا1 درونی1 جنبه1های1 براساس1 شاخص:1 1)2(

مانند1وحدت1معنا1بین1جسم1و1نشانه.
•1دو1نوع1نشانه1شاخصی1دارد:

الف(1ارتباط1مستقیم1و1فیزیکی1با1جسم1دارد1)از1نظر1
فنی(

ندارد،1 جسم1 با1 فیزیکی1 و1 مستقیم1 ارتباط1 هیچ1 ب(1
اما1باز1هم1به1تفسیر1شی1)استعاری(1مربوط1می1شود.

)3(1نمادها1و1نشانه1های1عمومی:1قراردادی1که1رابطه1
بین1مفسر1با1شی1و1مبنای1نشانه1را1نشان1می1دهد.

•1آیکون1بر1اساس1شباهت1صوری1بین1دال1و1مدلول1یا1
مبنای1نشانه1و1مفسر1آن1است.

•1آیکون1موجود1در1هنر1به1معنای1شباهت1بین1فرم1و1
مفهوم1)معنی(1است.

:)Ahmadi, 2011(11نشانه1های1نمادین1دو1نوع1هستند•
را1 عناصر1 و1 جسم1 اجزاء1 بین1 )رابطه1 عکس1 تصویر/1  -

تکرار1می1کنند(
و1 شی1 مؤلفه1های1 بین1 توازی1 نوعی1 )ایجاد1 استعاره1  -

مؤلفه1های1آیکون(
بین1دال1و1مدلول1 رابطه1علت1و1معلولی1 به1 •1شاخص1

بستگی1دارد.
•1نماد1نشانه1ای1به1معنای1واقعی1است.

•1عالئم1نمادین،1جدا1از1هر1نوع1تشابه1صوری1یا1رابطه1
علت1و1معلولی1یا1رابطه1قیاسی1با1شیء،1به1شی1اشاره1

می1کنند.
•1آیکون1و1شاخص1رابطه1فعلی1بین1دال1و1مدلول1است1

اما1نماد1رابطه1خارج1از1زمان1است.

چارلز1دبلیو1
موریس114

1)1919-1901(

خاص1 کارکردهای1 اساس1 بر1 نشانه1ها1 طبقه1بندی1 1•
آن1ها:

)1(1علمی
)2(1زیبایی1شناختی

)3(1فنی

•1اثر1هنری1یک1نشانه1زیبایی1شناختی1خاص1است1که1
 Ahmadi,(1به1معنای1آیکونی1با1مقادیر1خاص1آن1است

.)2011

•1نشانه1های1نمادی1نشانه1هایی1هستند1که1به1هر1طریقی1
.)Ahmadi, 2011(1شبیه1اشیاء1آن1ها1هستند
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نکاتدسته بندی و اصول اصلیفیلسوف

دیوید1
کریستال115
1)1941(

عالئم1را1می1توان1به1صورت1زیر1طبقه1بندی1کرد:
)1(1شنوایی1-1کالمی

)2(1بینایی
)3(1بساوایی
)4(1بویایی

.)Sasani, 2003(11چشایی)5(

انسان1 حسی1 سیستم1 اساس1 بر1 نشانه1ها1 طبقه1بندی1
1.)Sasani, 2003(

نشانه1شناس1
عملکردی

دسته1بندی1نشانه1ها1در1انواع1زیر:
)1(1شاخص1های1طبیعی

)2(1آیکون
)3(1نماد
)4(1نشانه

•1رابطه1زمان1و1مکان1بین1دال1و1مدلول1در1نشانه1های1
را1 آن1ها1 رابطه1 قراردادی1 هیچ1 و1 دارد1 وجود1 طبیعی1

تعیین1نکرده1است.
•1هیچ1رابطه1اساسی1از1زمان1و1مکان1یا1هرگونه1قرارداد1
 Ahmadi,( ندارد1 وجود1 آیکون1 در1 مدلول1 و1 دال1 بین1

.)2011

فردیناند1دو1
سوسور116

1)1995-1957(

•1وی1با1در1نظر1گرفتن1جنبه1قراردادی1نشانه1ها،1جنبه1نمادین1نشانه1ها1را1در1نظر1گرفت.
.(Culler, 2011(11نشانه1واقعی1نشانه1ای1است1که1رابطه1بین1دال1و1مدلول1است1و1اختیاری1و1قراردادی1است•

•1نشانه1واقعی1موضوع1اصلی1نشانه1شناسی1است1و1دو1نشان1دیگر1)آیکون1و1شاخص(1به1طور1ویژه1و1به1عنوان1
ثانویه1در1نظر1گرفته1می1شوند.

.)Ahmadi, 2011(11نماد1بیانگر1رابطه1طبیعی1بین1دال1و1مدلول1است•

4. روش تحقیق
بررسی1 شامل1 اصلی1 تحقیق1 روش1 دو1 از1 مطالعه1 این1 در1
ارزیابی1فرم1 ایده1ها1و1نظرات1مربوط1به1 ادبیات1و1پیمایش1
در1معماری1معاصر1ایران1استفاده1شده1است.1بررسی1ادبیات1
برای1جمع1آوری1نظریه1ها1و1گزارش1های1مربوط1به1رویکرد1
استفاده1 و1دالیل1 فرم1 کارکردهای1 و1 ماهیت1 نشان1شناسی1
از1فناوری1های1طراحی1دیجیتال1در1معماری1معاصر1ایران1
پرسشنامه1 یک1 پیمایشی،1 در11بخش1 است.1 شده1 انجام1
نقش1 مورد1 در1 ایرانی1 معماران1 نظرات1 شناسایی1 برای1
طراحی1 نمونه1ها1 فرم1 در1 دیجیتال1 طراحی1 فن1آوری1های1
ارائه1 برای1آن1ها1 انتخاب1 شد،1که1خصوصیات1و1روش1های1

شده1است.1

5. نمونه گیری و جمع آوری داده ها
در1این1تحقیق،1351ساختمان1برجسته1که1بین1سال1های1
12000تا120101در1ایران1ساخته1شدند1بر1حسب1عملکرد1
دامنه1 پاسخ1دهندگان،1 راحتی1 برای1 شدند.1 دسته1بندی1
را1 زیر1 معیار1 سه1 از1 یکی1 که1 ساختمان1هایی1 به1 پیمایش1

داشتند1محدود1شد:1
عنوان1 به1 ایران1 معماری1 مهم1 مجالت1 و1 کتاب1ها1 در1 1-1

»ساختمان1های1برجسته«1شناخته1می1شوند؛
بین1المللی1 یا1 ملی1 معماری1 مسابقات1 برندگان1 آن1ها1 1-2

هستند؛1یا1

3-1آن1ها1به1دلیل1عملکرد،1موقعیت1مکانی1یا1مشتری،1از1
ارزش1ملی1یا1شهری1قابل1توجهی1برخوردار1هستند.

با1 مطابق1 معاصر1 ساختمان1های1 شناسایی1 نتیجه1 در1
میان1 از1 که1 شدند1 شناسایی1 مورد1 135 مذکور،1 معیارهای1
شدند.1 انتخاب1 کوکران1 فرمول1 براساس1 مورد1 132 آن1ها1
عملکردشان1 طبق1 ساختمان1 135 همه1 بعد،1 مرحله1 در1
ساختمان1 نوع1 هفت1 منظور،1 این1 برای1 طبقه1بندی1شدند.1
)از1جمله1مسکونی،1تجاری،1فرهنگی،1اداری،11بهداشتی1و1
کاربری1مختلط(1فرض1گرفته1شدند.1همچنین1قابل1توجه1
و1 کالبدی1 مشخصات1 به1 مربوط1 داده1های1 تمام1 که1 است1
بصری1ساختمان1ها1از1طریق1روش1کتابخانه1ای،1مشاهدات1

مستقیم1و1عکس1جمع1آوری1شدند.
تکنیک1های1طراحی1 نقش1 از1 ارزیابی1درک1معماران1 برای1
پرسشنامه1 این1 شد.1 طراحی1 پرسشنامه1ای1 دیجیتال،1
معماری1 فرم1 اصلی1 بعد1 18 که1 بود1 آیتم1 132 از1 متشکل1
از1تکنیک1های1طراحی1دیجیتال1را1منعکس1کردند.1 متاثر1
این1ابعاد1عبارت1اند1از:1تناسبات،1هندسه،1مقیاس،1مصالح،1
میزان1 پاسخ1دهندگان1 نماد.1 و1 هارمونی1 ساختار،1 آیکون،1
در1 فرم1 خالقیت1 بر1 دیجیتال1 طراحی1 روش1های1 تأثیر1
ساختمان1های1منتخب1با1معماری1معاصر1را1از1دیدگاه1خود1
و1با1توجه1به1ابعاد1فوق1الذکر1ارزیابی1و1رتبه1بندی1کردند.1که1
در1این1ارزیابی:S1 به1نقش1قوی،1M1نقش1متوسط،1W1نقش1

ضعیف1و1N1نقش1خنثی1اشاره1دارد.
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به1 ارائه1 از1 قبل1 پرسشنامه،1 پایایی1 و1 روایی1 بررسی1 برای1
معماران1هدف،1پرسشنامه1به1یک1نمونه1آزمایشی1301نفره1
ارائه1شد.1تمام1آماره1ها1با1استفاده1از1نرم1افزار1SPSS1نسخه1
123برآورد1شدند.1پاسخ1معماران1براساس1مقیاس1لیکرت1
این1مقیاس1بیشتر1به1 سه1گزینه1ای1جمع1آوری1شدند،1که1
سؤاالت1 می1شود.1 استفاده1 رتبه1بندی1 برای1 ابزاری1 عنوان1
پرسشنامه1گزینه1هایی1را1ارائه1می1دهند1که1معماران1از1میان1
مقادیر1عددی1 این1گزینه1ها1 به1 و1 انتخاب1کنند1 باید1 آن1ها1
تعلق1گرفت1تا1قابل1اندازه1گیری1باشند،1که1رتبه1داده1شده1
از1 یک1 هر1 حضور1 به1 توجه1 با1 شهر1 هر1 ساختمان1های1 به1
و»ضعیف=1«1 »متوسط=2«1 »قوی=3«،1 بین1 بعد1 هشت1

متغیر1بود.
محاسبه1 طریق1 از1 شده1 گرفته1 کار1 به1 پرسشنامه1 پایایی1
آمده1 به1دست1 آلفای1 و1مقدار1 بررسی1شد1 آلفای1کرونباخ1
متغیر1 11 تا1 10 از1 آماره1 این1 بود.1 باال1 پرسشنامه1 این1 برای1
که1 می1شود1 محسوب1 پایایی1 معیار1 معروف1ترین1 و1 است1
شخص1 یک1 توسط1 یکسان1 نتایج1 به1 دستیابی1 بر1 مبتنی1
دفعه1 چندین1 برای1 مشابه1 بسیار1 آزمایش1هایی1 امتحان1 با1
می1باشد.1براساس1آلفای1کرونباخ،1روایی1نیز1محاسبه1شد.1
در1این1خصوص1میزان1آلفا1نشان1می1دهد1که1سؤاالت1برای1
نیز1 آن1 مقدار1 و1 بوده1اند،1 مناسب1 اندازه1گیری1درک1چقدر1
بسیار1باال1برآورد1شد،1که1در1جدول111نشان1داده1شده1است.1

جدول 2: پایایی و روایی پرسشنامه
رواییآلفای کرونباخبعدرده

0.9730.986تناسبات1
0.9540.976مقیاس2
0.9640.981مصالح3
0.9660.982هندسه4
0.9640.981آیکون5
0.9620.980سازه6
0.9770.988هارمونی7
0.9830.991نماد8

0.9930.996کل1ابعاد1درک

6. تحلیل
برای1دستیابی1به1اهداف1تحقیق،1روش1های1آماری1زیر1به1

کار1گرفته1شدند:1
پاسخ1 )متوسط(1 میانگین1 مانند1محاسبه1 توصیفی:1 آمار1 1•
معماران.1برای1هر1هفت1گروه1ساختمان،1میانگین1هر1بعد1

محاسبه1می1شود.
پیشرفته1 آماری1 روش1 یک1 تحلیل1 این1 عاملی:1 تحلیل1 1•
تعداد1 تا1 می1شود1 استفاده1 داده1ها1 کاهش1 برای1 که1 است1
زیادی1متغیر1را1به1یک1عامل1جمع1کند.1از1تحلیل1عاملی1
برای1ایجاد1شاخصی1از1درک1معماران1از1ابعاد1فرم1معماری1

استفاده1می1شود.
تمایز1 برای1 تحلیل1 این1 تشخیصی(:1 )یا1 افتراقی1 تحلیل1 1•
بین1کارشناسان1تازه1کار1و1ارشد1بر1اساس1سطح1درک1آن1ها1
استفاده1می1شود.1این1تحلیل1یک1ابزار1طبقه1بندی1مخاطب1
محسوب1می1شود1که1آن1ها1را1بسته1ب1میزان1درک1آن1ها1به1
دو1گروه1طبقه1بندی1می1کند.1این1تحلیل11پیش1بینی1می1کند1
طبق1 می1دهد،1 پاسخ1 پرسشنامه1 این1 به1 که1 کسی1 هر1 که1
یا1 کار1 تازه1 کارشناس1 یک1 عنوان1 به1 می1تواند1 خود1 پاسخ1

ارشد1طبقه1بندی1شود.
جدول121میانگین1پاسخ1معماران1در1مورد1نقش1فن1آوری1های1

طراحی1دیجیتال1در1ابعاد1مختلف1فرم1معماری،1با1توجه1به1
این1 در1 می1دهد.1 نشان1 را1 منتخب1 ساختمان1های1 عملکرد1
مقیاس1لیکرت1سه1گزینه1ای،1میانگین1بین111تا11.661بیانگر1
متوسط1 نقش1 تا12.331 بین11.671 میانگین1 نقش1ضعیف،1
است.1 قوی1 نقش1 نشان1دهنده1 13 تا1 بین12.34 میانگین1 و1
مطابق1جدول1،21نتایج1نشان1دادند1که1تکنیک1های1طراحی1
دیجیتال1بیشترین1تأثیر1را1بر1بعد1»نماد«،11و1پس1از1آن1بعد1

»هارمونی«1دارد.
عالوه1بر1این،1از1تکنیک1تحلیل1عاملی1برای1تبدیل181بعد1
درک1در1مورد1تأثیر1فن1آوری1های1طراحی1دیجیتال1به1یک1
شاخص1استفاده1شده1است1که11این1شاخص1نمایانگر1درک1
ابعاد1فرم1معماری1است.1تحلیل1عاملی1دو1 از1تمامی1 کلی1
مرحله1دارد:1.11یک1شاخص1از1هر1بعد1ایجاد1شد1تا1پاسخ1
معماران1در1مورد1ساختمان1ها1در1هر1گروه1عملکردی،1که1به1
عنوان1متغیرها1در1نظر1گرفته11شده1بودند،1به1یک1شاخص1
عنوان1 به1 شده1 تولید1 شاخص1های1 1.2 و1 یابند؛1 کاهش1
در1 معماران1 درک1 نهایی1 شاخص1 ایجاد1 برای1 متغیرهایی1

نظر1گرفته1شدند.
تحلیل1به1ترتیب1مراحل1زیر1انجام1شد.1ابتدا،1یک1شاخص1
متوسط1به1عنوان1میانگین1حسابی1پاسخ1ها1با1اندازه1گیری1



146

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










13
99

ار
به
.3
ه0

مار
ش


آیتم1ها1در1هر1بعد1محاسبه1شد،1که1نشان1دهنده1پاسخ1کلی1
بود.1سپس1میانگین1 به1عنوان1یک1کل1 بعد1 معمار1در1آن1
از1ساختمان1ها1 عملکردی1 گروه1 هر1 در1 تعداد1ساختمان1ها1

محاسبه1شد.

این1عملیات1برای1هر1بعد1تکرار1شد1و1سپس،1تحلیل1عاملی1
برای1ایجاد1یک1شاخص1برای1هر1بعد1از1تأثیر1درک1شده1
استفاده1شد،1که1وزن1متفاوتی1را1برای1هر1گروه1عملکردی1

از1ساختمان1در1رابطه1با1هر1بعد1میسر1ساخت.1

جدول 3: میانگین پاسخ معماران در مورد ابعاد فرم معماری با توجه به عملکرد ساختمان های منتخب
عملکردابعاد 

بهداشتی-مسکونیآموزشیاداری تجاریفرهنگی
درمانی

کاربری 
کلمختلط

1.51.20.90.80.70.41.034.3تناسبات
1.61.31.10.90.70.51.036.9مقیاس
1.41.21.00.80.70.51.233.8مصالح

1.61.31.10.90.80.51.137.4هندسه
1.51.21.00.90.70.41.135.7آیکون

1.41.31.00.80.70.41.135.8سازه
1.71.31.10.90.70.51.137.6هارمونی

1.61.31.10.90.80.51.239.0نماد

جدول 4: بار عاملی شاخص ها برای هر گروه عملکردی
بارعاملیعملکرد 

نمادهارمونیسازهآیکونهندسهمصالح مقیاستناسبات

0.5040.3630.4170.4390.4000.5300.3850.474فرهنگی
0.6230.6460.6560.6840.5870.5820.6490.689تجاری
0.7650.7950.7740.8500.7240.7920.8020.814اداری

0.8920.9090.8960.9160.8990.8990.9020.916آموزشی
0.8400.8560.8760.8290.8750.9020.8760.869مسکونی

بهداشتی-
درمانی

0.8180.8550.8500.8250.8420.8700.8690.849

کاربری 
مختلط

0.8160.8100.8060.800.8210.8510.8070.805

اندازه های 
کفایت

58.0558.9459.2460.6156.9362.1560.0561.77

جدول 5: ضرایب نمره مؤلفه شاخص ها برای هر گروه عملکردی
ضریب نمره مؤلفهعملکرد 

نمادهارمونیسازهآیکونهندسهمصالح مقیاستناسبات

0.1240.0880.1010.1030.1000.1220.0920.110فرهنگی
0.1530.1570.1580.1610.1470.1340.1540.159تجاری
0.1880.1930.1870.2000.1820.1820.1910.188اداری

0.2200.2200.2160.2160.2260.2070.2150.212آموزشی
0.2070.2070.2110.1950.2200.2070.2080.201مسکونی
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ضریب نمره مؤلفهعملکرد 

نمادهارمونیسازهآیکونهندسهمصالح مقیاستناسبات

کاربری 
مختلط

0.2010.1960.1940.1900.2060.1960.1920.186

اندازه های 
کفایت

0.780.8050.8250.8130.7970.8460.8300.849

در1جدول1،31تحلیل1پی1به1بارهای1عاملی1که1نشان1دهنده1
رابطه1بین1شاخص1کامل1تأثیر1درک1شده1-1به1عنوان1مثال-1
و1شاخص1هر1گروه1عملکردی1هستند1برد.1همچنین1ضریب1
نمره1مؤلفه1یافت1شد1که1این1ضریب1سهم1شاخص1هر1گروه1
عملکردی1در1شاخص1کامل1هر1بعد1انتخابی1است،1که1یک1
مرحله1تکراری1است1که1برای1هر1یک1از1هشت1بعد1تأثیر1
شده1 تکرار1 دیجیتال1 طراحی1 تکنیک1های1 از1 شده1 درک1

است.
براساس1ضرایب1نمره1مؤلفه1نشان1داده1شده1در1جدول1،41
کفایت1نمونه1برداری1محاسبه1شد،1که1نشان1دهنده1میزان1
مناسب1بودن1هر1گروه1عملکردی1برای1استفاده1از1تحلیل1
می1دهد1 نشان1 که1 بود1 10.78 میزان1 حداقل1 است.1 عاملی1
مناسب1 عاملی1 تحلیل1 در1 استفاده1 جهت1 شاخص1ها1 همه1
هستند1و1نیازی1به1حذف1هیچ1یک1از1آن1ها1از1تحلیل1نیست.1
واریانس1کل،1ابزار1دیگری1برای1بررسی1میزان1مناسب1بودن1
مدل1است،1که1از1بار1عاملی1محاسبه1شد.1این1متغیر1برای1
هر1شاخص1محاسبه1شد1و1حداقل1میزان1به1دست1آمده1581
درصد1بود،1که1در1جداول131و141نشان1داده1اند.1این1سطح1

برای1این1نوع1مطالعه1قابل1قبول1است.
و1 بعد1 هر1 کل1 وزن1 محاسبه1 برای1 دیگر1 یک1بار1 سرانجام،1
تبدیل181بعد1تأثیر1درک1شده1به1یک1شاخص1ترکیبی،1یک1
بار1دیگر1از1تحلیل1عاملی1استفاده1شد.1روش1تحلیل1عاملی1

تکنیک1های1 تأثیر1 برای1 را1 شده1 تعیین1 پیش1 از1 بار1 یک1
طراحی1دیجیتال1بر1ابعاد1منتخب1فرض1نمی1گیرد،1اما1نتایج1
حاصل1از1پاسخ1معماران،1نشان1دادند1که1ابعاد1دارای1بارهای1

تقریبا1ًنزدیک1به1هم1هستند.
در1جدول1،51بار1عاملی1و1ضرایب1نمره1مؤلفه181بعد1تأثیر1
از1تکنیک1های1طراحی1دیجیتال1نشان1 درک1شده1حاصل1
و1 1)0.989( »نماد«1 بعد1 برای1 بار1 بیشترین1 شده1اند.1 داده1
کم1ترین1آن1برای1بعد1»هندسه«1)0.968(1به1دست1آمد.1از1
نمونه1برداری1 جدول151می1توان1دریافت1که1میزان1کفایت1
نشان1می1دهد1 است1که1 معماران10.911 ادراک1 از1شاخص1
تحلیل1عاملی1متناسب1با1تمام1شاخص1ها1است1و1هیچ1کدام1
از1آن1ها1نباید1از1تحلیل1خارج1شوند.1همچنین،1واریانس1کل1
تبیین1شده1توسط1هریک1از1شاخص1ها،1حدود1971درصد1

بود.
این1 شد.1 ایجاد1 11 تا1 1-1 از1 طیفی1 با1 تأثیر1 شاخص1 یک1
محدوده1به1سه1تا1یک1سوم1برای1تدوین1کم1ترین،1متوسط1و1
باالترین1تأثیر1تقسیم1شد1که1در1آن1برچسب1)1(1کمترین1
میزان1تأثیر،1برچسب1)2(1میزان1متوسط1تأثیر1و1برچسب1
)3(1باالترین1میزان1تأثیر1را1را1نشان1می1دهند.1سپس1توزیع1
فراوانی1معماران،1با1توجه1به1سطح1شاخص1تأثیر1درک1شده1

محاسبه1شد،1که1در1جدول151نشان1داده1شده1است.1

جدول 6: بار عاملی شاخص ها و ضرایب نمره مؤلفه ابعاد تأثیر
ضریب نمره مؤلفهبار عاملیبعد

0.9790.126تناسبات
0.9820.127مقیاس
0.9680.125مصالح
0.9900.128هندسه
0.9930.128آیکون
0.9810.127سازه

0.9880.128هارمونی
0.9890.128نماد

0.909ب196.8الفاندازه1های1کفایت

7. بحث و نتیجه گیری
اساس1 بر1 خالقانه1 تصاویر1 و1 الگوها1 تکامل1 و1 شکل1گیری1

عواملی1مانند1تغییرات1اجتماعی1منعکس1شده1در1روش1های1
مورد1استفاده1رسانه1ها،1پیشرفت1ها1در1شبیه1سازی1رایانه1ای1
کمک1 به1 ساخت1 و1 طراحی1 طریق1 از1 ساخت1 فن1آوری1 و1
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که1 می1شوند1 ظاهر1 معاصر1 معماری1 فرم1های1 روی1 رایانه،1
تولید1مؤثر1و1ساده1و1همچنین1استفاده1خالقانه1از1مصالح1را1
امکان1پذیر1می1سازند.1به1جای1انتقال،1هویت1ملی1یا1محلی1
یا1ویژگی1کالبدی1هر1فرم1در1معماری1معاصر1ایران،1فردی1
شده1و1به1فرم1تحریک1کننده1بصری1تبدیل1می1شود.1عالوه1
بر1این،1فرم1های1جدید1معماری1معاصر،1مجازی،1سطحی1و1
غیرمادی1است.1در1حقیقت،1تکنیک1های1طراحی1دیجیتالی1
و1فن1آوری1ساخت1معاصر1نقش1نماینده1فرم1معماری1را1به1
می1کنند.1 تأکید1 آن1 مجازی1 تأثیر1 بر1 و1 می1رسانند1 حداقل1
همزمانی1 با1 واقعیت1 و1 تولید1 بین1 ادراکی1 فاصله1 بنابراین،1
وانموده1ها1و1فرم1ها1و1سطوح1ساخته1شده1دیجیتالی1برطرف1
می1شود.1بازنمایی1فن1آوری1دیجیتال،1فرم1های1ساختمان1را1
به1صورت1متناقض1 از1طریق1تصاویر1شبیه1سازی1شده1که1
تجربیات1حسی1واقعی1را1ارائه1می1دهند،1تغییر1داده1است.

این1تحقیق1به1منظور1بررسی1درک1معماران1از1میزان1تأثیر1
معماری1 در1 فرم1 تغییر1 بر1 دیجیتال1 طراحی1 تکنیک1های1
معاصر1ایران1انجام1شده1است.1تحلیل1توصیفی1نشان1داد1که1
از1نظر1پاسخ1دهندگان1)معماران(،1در1اکثر1ساختمان1های1
هدف1در1گروه1های1مختلف1عملکردی،1فناوری1های1طراحی1

دیجیتال1بیشترین1تأثیر1را1بر1روی1بعد1»نماد«1و1کمترین1
تأثیر1را1بر1روی1بعد1»مصالح«1دارند.

تکنیک1های1طراحی1دیجیتالی1مورد1بررسی1در1این1مقاله1به1
سرعت1در1معماری1ایران،1به1ویژه1در1میان1معماران1جوان1
در1حال1رواج1یافتن1هستند،1در1حالی1که1از1نظر1دانشگاهی،1
مفاهیم1جدید1مربوط1به1آن1ها1هنوز1در1حال1تعریف1شدن1
فرهنگی1 تغییرات1 بین1 رابطه1 تفسیر1 مطمئنا1ً هستند.1
اجتماعی1و1دیدگاه1های1جدید1نسبت1به1رسانه1ها1و1معماری1
پیچیده1 مطالعات1 و1 مختلف1 دیدگاه1های1 طریق1 از1 جدید1
تحلیل1است.1این1مطالعه1از1اهمیت1ویژه1ای1برخوردار1است1
زیرا1روش1بیان1یک1فرم1معماری1و1میزان1تأثیر1تکنیک1های1
طراحی1دیجیتال1مورد1تحلیل1قرار1گرفته1و1رابطه1نظری1که1
ارتباط1بین1این1فناوری1با1پدیده1های1اجتماعی1و1فرهنگی1
فعلی1را1روشن1می1کند،1مورد1بحث1قرار1گرفت.1در1تحقیقات1
آینده،1استفاده1از1تکنیک1های1طراحی1دیجیتال1در1معماری1
معماری1 فرم1 یک1 تغییر1 مورد1 در1 عمیق1 مطالعه1 یک1 و1
بین1 رابطه1 بررسی1 برای1 خاص،1 دوره1 یک1 برای1 مناسب1
تحوالت1معماری1و1اجتماعی1و1فنی1جامعه1انجام1خواهند1

شد.1

پی نوشت
1. Jean Baudrillard
2. Society of the Spectacle
3. Simulacra
4. Gonçalves
5. Charles Sanders Peirce
6. Ferdinand de Saussure 
7. Levi Strauss
8. Jacques Lacan
9. Michel Foucault
10. Roland Barthes
11. Semiotics 
12. Semiology
13. Charles Sanders Peirce
14. Charles W. Morris
15. David Crystal
16. Ferdinand de Saussure
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