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چکیده
دغدغه2ایجاد2کیفیت2مطلوب2در2فضای2معماری2همیشه2مورد2توجه2معماران2و2پژوهشگران2این2عرصه2بوده2است2و2توجه2
آن2ها2را2به2مفاهیم2و2نظریه2های2زبانی2به2لحاظ2فلسفی2و2نظریه2ای2جلب2کرده2است.2لیکن2نشانه2شناسی2به2عنوان2ابزاری2
جهت2تحلیل2و2ارزیابی2هویت2در2طراحی2مسکن2کم2تر2مورد2توجه2قرار2گرفته2است.2خانه2مکانی2است2که2افراد2بیش2ترین2
به2همین2جهت2شناخت2مفاهیم2عمیق2آن2 را2در2آن2سپری2می2کنند،2 را2در2آن2احساس2کرده2و2بیش2ترین2زمان2 تعلق2
می2تواند2به2خلق2محیطی2مطلوب2منجر2شود.2بسیاری2از2نیازهایی2که2از2یک2خانه2انتظار2می2رود2بر2اساس2نیازهای2انسان2
در2دوره2های2مختلف2شکل2می2گیرد.2این2پژوهش2با2در2نظر2گرفتن2دو2دوره2تاریخی2قاجار2و2معاصر2در2شهر2شیراز،2خانه2را2
به2مثابه2متنی2می2پندارد2که2از2الیه2های2مختلفی2تشکیل2شده2و2با2بررسی2رویکردهای2نشانه2شناسی2می2توان2به2تأثیر2این2
الیه2ها2بر2معماری2خانه2و2دریافت2معانی2عناصر2و2فضاهای2مختلف2خانه2دست2یافت.2لذا2با2توجه2به2مطالعات2انجام2شده2
در2خصوص2نشانه2شناسی،2ابتدا2به2تشریح2مفاهیم2نشانه2شناسی2پرداخت2شده،2داده2ها2و2نظریه2های2مرتبط2با2این2مبحث2
گردآوری2شده2و2سپس2در2یک2سیستم2معماری2جهت2ایجاد2مدل2مفهومی2از2نشانه2شناسی2و2در2راستای2خوانش2هر2اثر2
معماری2تعریف2شده2است،2سپس2خانه2های2دوره2قاجار2و2مجتمع2های2مسکونی2معاصر2بر2اساس2مدل2مذکور2تحلیل2شده2
است.2روش2تحقیق2به2صورت2ترکیبی2از2نوع2کیفی-کمی2بوده2است2و2نتایج2پژوهش2حاصل2از2بررسی2کتابخانه2ای2و2اسنادی2
و2بررسی2پرسشنامه2ها2و2تحلیل2مصاحبه2ها،2نشان2از2چگونگی2اثر2عناصر2معماری2تأثیر2پذیرفته2از2الیه2معماری2و2فرامعماری2

در2دو2دوره2تاریخی2بر2معانی2دریافت2شده2توسط2کاربران2دارد.
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1. مقدمه
انسان2در2میان2موجودات،2گونه2ای2است2که2به2شدت2میل2
به2معناسازی2دارد.2انسان2مهم2تر2از2هر2موجودی2معناساز21
است2و2معنا2را2از2طریق2تولید2و2تفسیر2نشانه2ها2به2وجود2
نشانه2شناسان2 برای2 2.)Chandler, 2008, p. 44( می2آورد2
نظر2 از2 است.2 همراه2 بازنمایی2 نوعی2 با2 همیشه2 واقعیت2
نشانه2شناسان2یکی2از2ویژگی2های2بارز2نشانه2این2است2که2
توسط2کاربرانش2به2عنوان2داللت2گر2یا2نشانگر2دیگر2چیزها2
این2فرض2که2 پذیرفتن2 با2 2.)Ibid, p. 99( قلمداد2می2شود2
معماری2ظرف2زندگی2است2و2زندگی2یعنی2شیوه22زیست2و2
ارتباط2انسان2ها2که2از2فرهنگ2جامعه2برمی2خیزد،2می2توان2
اذعان2کرد2که2معماری2دارای2هویتی2است2که2بیانگر2هویت2
اول،2 لذا2معماری2در2وهله22 است.2 پدیدآورنده22آن2 فرهنگی2
مبین2 دوم2 وهله22 در2 و2 جامعه2 بر2 حاکم2 ارزش2های2 بیانگر2
 Bemanian,(2ارزش2هایی2است2که2جامعه2به2آن2تمایل2دارد

.)Gholamirostam, & Rahmatpanah, 2010, p. 57
مسکن2را2نمی2توان2یک2ساختار2کالبدی2صرف2دانست2بلکه2
نهادی2چند2عملکردی2می2باشد2که2به2ابعاد2مختلفی2توجه2
فرهنگی،2 شرایط2 و2 عوامل2 تابع2 مسکن2 شکل2گیری2 دارد.2
جامعه22 ساخت2 تکنیک2 و2 معیشتی2 اقتصادی،2 اقلیمی،2
تأمین2یک2 بر2 واقع2مسکن2عالوه2 استفاده2کننده2است.2در2
شمار2 به2 انسان2 اساسی2 و2 اولیه2 نیاز2 به2عنوان2 که2 سرپناه2
می2آید،2وظایف2متعدد2دیگری2را2نیز2برعهده2داشته2و2یکی2
الگوی2 و2 زندگی2 شیوه2 بر2 تأثیر2گذار2 عوامل2 مهم2ترین2 از2
فرهنگی2سکونت2می2باشدAnsari, 2015, p. 97(2(.2تبدیل2
تحول2 امروزی،2موجب2 آپارتمان2های2 به2 خانه2های2گذشته2
و2فضایی2معماری2مسکن2 کالبدی،2عملکردی2 ویژگی2های2
توجه2 که2 آن2جایی2 از2 است.2 شده2 مسکونی2 محیط2های2 و2
بیش2از2حد2به2عملکرد2در2دیدگاه2مدرن2بسیاری2از2وجوه2
با2مخاطب2 ارتباط2 را2در2 ادراکی2فضاهای2معماری2مسکن2
کمرنگ2کرده2است،2خأل2معنا2بیش2از2پیش2در2مسکن2امروز2
خودنمایی2می2کند.2لذا2مبانی2دانش2نشانه2شناسی2می2تواند2
مؤلفه2های2 ادراک2 چگونگی2 رابطه2 درک2 جهت2 بستری2
معنایی2و2ساختاری2فضای2معماری2باشد.2این2پژوهش2در2
به2درک2 این2سؤال2است2که2چطور2می2توان2 به2 پاسخ2 پی2
معنای2دریافت2شده2از2نشانه2های2موجود2در2مسکن2دست2
چگونه2 مدرن2 و2 سنتی2 خانه2 در2 نشانه2ها2 تفاوت2 و2 2یافت؟2
است؟2 تأثیرگذار2 مخاطب2 توسط2 دریافت22شده2 معانی2 در2
هدف2از2شناخت2این2مسأله،2بررسی2تفاوت2برداشت2معنایی2
در2 رفته2 کار2 به2 معماری2 نشانه2های2 و2 عناصر2 از2 مخاطبان2
راستای2 در2 است2 امروز2 آپارتما2ن2های2 و2 گذشته2 خانه2های2
است.2 امروز2 خانه2های2 معماری2 در2 معنا2 خأل2 دالیل2 درک2
نوع2 از2 ترکیبی2 صورت2 به2 پژوهش2 این2 در2 تحقیق2 روش2
مطالعات2 از2 پس2 که2 ترتیب2 این2 به2 بوده،2 کمی2 2- کیفی2
کتابخانه2ای2و2اسنادی2و2پس2از2بازدیدهای2میدانی2و2ایجاد2
پارامترهای2کیفی،2جهت2انجام2قسمتی2از2پژوهش2که2به2
صورت2مصاحبه2بوده2است2از2روش2تحلیل2کیفی2و2جهت2

بوده2 پرسشنامه2 تهیه2 و2 آمارگیری2 به2صورت2 که2 قسمتی2
کمی2 ابزارهای2 با2 پرسشنامه2 در2 کیفی2 پارامترهای2 است،2
جهت2ایجاد2خروجی2مناسب2مورد2بررسی2قرارگرفته2است.

2. پیشینه تحقیق 
از2دوران2باستان2فیلسوفان،2منطق2دانان2و2دستورشناسان2به2
تحقیق2درباره2نشانه2ها2مشغول2بوده2اند؛2و2از2عصر2رمانتیسم2
روان2شناسان،2 مردم2شناسان،2 زبان2شناسان،2 امروز2 به2
تدوین2 برای2 تالش2 در2 ادبیات2پژوهان2 و2 جامعه2شناسان2
نظریه2ای2منسجم2درباره22داللت2در2ارتباط2و2معرفت2بوده2اند،2
 Zamiran,( گرفت2 نام2 نشانه2شناسی2 بعدا2ً مبحث2 این2 که2
p. 11 ,2003(.2واژه2نشانه2شناسی2را2در2معنای2امروزی2اولین2
بار2جان2الک22در2کتاب2خود2به2نام2جستاری2در2باب2فهم2
بشری23)1960(2از2ریشه2یونانی2به2معنی2قواعد2نشانه2ها2به2
ایدوئولوژی2 که2 چالش2هایی2 دهه21960 میانه2 در2 برد.2 کار2
جنبش2مدرن2و2معماری2مدرن2رو2به2زوال2را2نشانه2رفته2
بود؛2شتاب2گرفت2و2فزونی2یافت.2در2این2دوره2اندیشه2هایی2
تا2 احیا2و2سبب2گشت2 زبان2شناختی2 پارادیم2های2 قالب2 در2
یابند.2 تحول2 و2 تغییر2 پسامدرن2 فرهنگی2 نقد2 موضوعات2
تأثیر2 نشانه2شناسی2و2ساختارگرایی2که2 پارادیم2هایی2چون2
به2سزایی2در2تفکر21960گذاشتند،2توجهی2دوباره2به2معنا2
2.)Nesbitt, 2007, p. 46(2و2نمادگرایی2در2معماری2داشتند
اغلب2مطالعات2و2پژوهش2های2صورت2گرفته2پیرامون2مباحث2
انواع2 معرفی2 قالب2 در2 معماری2 و2 نشانه2شناسی2 مشترک2
نشانه2ها2و2مفهوم2سازی2آن2ها2به2واسطه2نمونه2های2معماری2
در2 2.)Grutter, 2010, pp. 501-523( است2 بوده2 موجود2
شده22 مالحظه2 وفور2 به2 نشانه2شناسی2 مطالعات2 از2 بسیاری2
که2نشانه2با2نماد2یکی2دانسته2شده2است.2چگونگی2تحلیل2
از2 و2 بوده2 پژوهش2 این2 انجام2 انگیزه2 مسکن2 در2 نشانه2ها2
استفاده2شده22 زمینه2 این2 در2 انجام2شده2 پیشین2 مطالعات2

است.2

3. مرور ادبیات پژوهش 
پیرامون2 پژوهش2 و2 مسکن2 نشانه2شناسی2 به2 پرداختن2 در2
آن،2توجه2به2برخی2تعاریف2پایه2ای2که2در2علم2نشانه2شناسی2
مناسب2 بستر2 ایجاد2 جهت2 لذا2 است.2 الزامی2 دارد2 کاربرد2
در2پژوهش2ابتدا2به2تعریف2نشانه2شناسی2و2سپس2به2بیان2

مفهوم2نشانه2شناسی2در2معماری2پرداخته2شده2است.

3-1- تعریف نشانه شناسی
دوگانه2 مجموعه2ای2 از:2 عبارت2اند2 نشانه2 تعریف2 ساده2ترین2
 Zamiran, 2003,(2متشکل2از2یک2مفهوم2و2یک2صوت2آوایی
p. 26(.2نشانه2شناسی2نه2فقط2شامل2مطالعه22چیزهایی2است2
که2ما2در2مکالمات2روزمره2نشانه2می2نامیم،2بلکه2مطالعه2هر2
 Chandler,( دارد2 اشاره2 دیگری2 چیز2 بر2 که2 است2 چیزی2
p. 20 ,2008(2و2حاصل2ارتباط2تصویر2صوتی2)دال(2و2مفهوم2

)مدلول(2است.
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دانش»مطالعه2 را2 نشانه2شناسی2 کلی2 تعریف2 یک2 در2 اکو2 2
نظام2های2نشانه2ای«2تعریف2می2کند.2او2با2فرض2این2که2تمام2
مظاهر2فرهنگی2به2نوعی2نظام2نشانه2ای2هستند2نشانه2شناسی2
را2حوزه2ای2می2داند2که2با2کل2فرهنگ2انسانی2سروکار2دارد2
به2گونه2ای2که2فرهنگ2و2فرآورده2های2ناشی2از2آن2در2زمره22
 Izadi, 2008, p.( قراردارند2 نشانه2ها2 تولید2 عمده22 عوامل2
11(2و2ساختار2معنایی2فرهنگ2را،2برآمده2از2جایگاه2نشانه2

می2داند.
سوسور24پدر2علم2نشانه2شناسی2مدرن2در2درس2گفتارهایش2
نظامی2 »زبان2 می2گوید:2 عمومی2 زبان2شناسی2 دوره2 در2
می2کند.2 بیان2 را2 خواست2ها2 و2 انگاره2ها2 که2 نشانه2هاست2 از2
نوشتار،2 چون2 دیگر2 نظام2های2 با2 را2 آن2 می2توان2 بنابراین2
کرد.2 مقایسه2 غیره2 و2 نمادین2 مراسم2 ناشنوایان،2 الفبای2
بنابراین2 نظام2هاست؛2 این2 مهم2ترین2 زبان2 که2 است2 واضح2
علم2مطالعه2در2مورد2زندگی2نشانه2ها2در2جامعه2امکان2پذیر2
است.2این2علم2می2تواند2بخش2از2روان2شناسی2عمومی2باشد2
 Broadbent, 2009, p.( می2نامیم«2 نشانه2شناسی2 را2 آن2 و2
به2 ما2 از2عنصری2می2داند2که2 را2عبارت2 74(.2پیرس2نشانه2
ازای2چیزی2قرار2می2گیرد2و2از2این2طریق2قابل2فهم2می2شود،2
 Banimasoud, 2006, p.( می2کند2 تداعی2 را2 معنایی2 یا2
159(.2او2معتقد2است2»تنها2در2پرتو2نشانه2است2که2می2توان2
تصویری،2 کالمی،2 منش2 است2 ممکن2 نشانه2ها2 اندیشید«.2
آوایی2و2یا2بساوایی2به2خود2بگیرند؛2اما2آنچه2بدیهی2است2
این2که2این2امور2به2تنهایی2دارای2معنا2نیستند2و2معنا2چیزی2
 Zamiran, 2003, p.( می2افزاییم2 آن2ها2 به2 ما2 که2 است2
40(.2اکو2با2بیان2اهمیت2نقش2نشانه2ای2مشروط2بر2قوانین2
رمزگردانی2به2این2مسأله2می2پردازد.2وی2توضیح2می2دهد2
داشته2 چندگانه2ای2 معنای2 می2توانند2 نشانه2ها2 چگونه2 که2
از2توانش2سخنگو2حاصل2می2شود2 باشند،2یا2چگونه2معنی2
)Ahmadkhani, 2013, p. 165(.2علم2نشانه2شناسی2علمی2
عوامل2 نشانه2ها،2 انواع2 بررسی2 2به2 معنا26 نشانه25و2 قلمرو2 در2
حاضر2در2فرآیند2تولید2و2مبادله2و2تعبیر2آن2ها،2و2نیز2قواعد2

حاکم2بر2نشانه2ها2می2پردازد.

3-2- نشانه شناسی در معماری
شکل2های2ساخته2شده2توسط2انسان،2ادامه22فرآیند2اندیشیدن2
وی2استHabib, 2006, p. 6(2(2و2نظم2های2متفاوت2حاصل2
از2چگونگی2ترکیب2آن2ها2ناشی2از2اندیشه،2و2ناظر2به2خلق2
برپایه2 2.)Froghmandarabi, 2015, p. 209( است2 معنا2
دانش2نشانه2شناسی،2هر2اثری2از2جمله2یک2بنای2معماری2
به2مثابه2یک2متن2است2که2خواندن2آن2عبارت2اند2از2:2تأویل2
نشانه2های2آن2توسط2کاربر2فضا.2از2این2منظر،2معماری2نیز2
نوعی2زبان2استSchultz, 2008, p. 531(2(2و2از2آن2جا2که2
 Saussure,( هم2 به2 وابسته2 واژه2های2 از2 است2 نظامی2 زبان2
اثر2معماری2همچون2متنی2است2که2 p. 114 ,1999(2یک2
بنا2 تشکیل2دهنده2 اجزای2 و2 بافت2ها2 احجام،2 آن2 کلمه2های2
طریق2 از2 اغلب2 هم،2 به2 معنایی2 وابستگی2 ضمن2 که2 بوده2

انتقال2 را2 پیام2خود2 اجتماعی2 و2 زیباشناختی2 رمزگان2های2
بیننده2)مسافر(،2 این2متن2)معماری(،2 با2سفر2در2 می2دهد.2
گوشه2های2اثر2را2بر2پایه2پیش2ساخت2ها2و2پیش2داشت2هایش2
می2خواند2)می2بیندShirazi, 2002, p. 16(2)(.2زبان2معماری2
و2 می2شود2 بنا2 آن2 زمینه2 فرم2های2 و2 نمادها2 و2 نشانه2ها2 با2
 Shasti( نیز2هست2 آن2 کاربران2 ذهنی2 زندگی2 بیان2کننده2
Mirzai, 2007, p. 7 &(.2بنابراین2شکل2های2ساخته2شده2
حامل2معانی2است.2نشانه2شناسی2معماری،2با2این2فرض2که2
عناصر2معماری2جدا2از2کارکرد2خود2معناهایی2فراتر2را2داللت2
می2کنند،2به2سرعت2راه2خود2را2از2کارکردگرایی27در2معماری2
معموال2ً می2گوید:2 که2 زمانی2 راپاپورت2 البته2 می2کند.2 جدا2
اثاث،2 اندازه،2 شکل،2 رنگ،2 مصالح،2 و2 نشانه2 قالب2 در2 بنا2
 Rappaport, 2003,(2محوطه2سازی2و2نظایر2آن2مجسم2شود
p. 71(.2انگار2نشانه2را2چیزی2غیر2از2عناصر2معماری2که2پس2
یک2 دید2 از2 که2 درحالی2 می2بیند؛2 می2کند2 فهرست2 آن2 از2
نشانه2شناس2تمام2این2عناصر2نشانه2اند2و2در2بستر2ساختار2
معناسازی2 یکدیگر2 با2 ارتباط2 در2 معماری،2 فضای2 متنی2
 Nojoomian,( است2 داللت2 فرآیند2 همان2 این2 و2 می2کند2
شده2 طراحی2 محیط2 هر2 که2 معنا2 بدین2 2.)2008, p. 112
با2بسیاری2از2حواس2تماس2دارد2و2معنا2نیاز2بنیادی2انسان2
است.2معماری2به2عنوان2یک2فرآیند2داللتی،2در2تالش2است2
با2تأکید2بر2ویژگی2های2زندگی2انسان2عالوه2بر2کالبد2و2فرم2
ظاهری2محیط،2به2تحقق2این2بعد2از2نیازهای2بنیادی2انسان2
یاری2رساند.2در2این2میان2نشانه2شناسی2رهیافتی2است2که2
نگاهش2به2فراگرد2معناست2و2به2دنبال2داللت2های2ضمنی2و2
Hamejani, Bayzi- )کشف2الیه2های2معنایی2پدیده2هاست2
فیزیکی2 پدیده2ای2 متن2 2.)di, & Sahabi, 2018, p. 45
است،2اما2پدیده2ای2قطعی2نیست.2متن2از2الیه2های2متعددی2
متنی2 و2 عینی2 نمود2 خود2 هریک2 که2 است2 شده2 تشکیل2
یک2رمزگان2اندSojoodi, 2012, p. 334(2(.2هر2متن2)مانند2
برهم2 از2 که2 است2 تولیدی2 فرآیند2 یک2 محصول2 معماری(2
کنش2ایده2ها،2ارزش2ها،2حوزه2ها2و2شناخت2محیطی2مؤلف2
با2آن2سعی2 شکل2گرفته2و2مخاطب2در2زمان2روبه2رو2شدن2
آموزه2های2 به2 توجه2 با2 و2 نموده2 دریافت2 را2 متن2 پیام2 دارد2
ذهنی2خود2به2پردازش2و2خوانش2متن2)معماری(2بپردازد.2
بنابراین2علم2نشانه2شناسی2سعی2در2بازتاباندن2اندیشه2های2
مطرح2شده2در2بین2سطور2هر2متن2هنری2)مانند2معماری(2
با2استناد2به2این2روش2و2نظریات2نشانه2شناسی،2 را2دارد2و2
Ghafari & Fala- )معماری2نیز2مورد2خوانش2قرار2می2گیرد2

.)maki, 2015, p. 2
معیارهای2 به2 دستیابی2 نیاز2 نشانه2 هر2 تأویل2 منظور2 به2
زیباشناختی2و2معناشناختی2و2کارکردی2موجود2در2مکان-2
زمان2هر2طرح2معماری2اجتناب2ناپذیر2است.2طراح2هر2طرح2و2
متن2معماری2را2باتوجه2به2قراردادها2و2در2حیطه22ادبیات2جامعه2
خود2رمزگذاری2می2کند.2مخاطب2با2ژرف2نگری2در2الیه2های2
اقتصادی،2زیباشناختی،2 متعدد2طرح2)الیه2های2کارکردی،2
اجتماعی،2فرهنگی2و2الیه2هرمنوتیکی(2و2دریافت2روابط2به2
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معناسازی2برای2آن2می2پردازد.2الیه2هرمنوتیکی2معماری2از2
طریق2رمزگان2موجود2در2طرح2و2باتوجه2به2عمق2و2سطح2
 Ghafari &( می2دهد2 تشکیل2 را2 طرح2 معنای2 دریافت،2
Falamaki, 2015, p. 7(.2جدول212ابعاد2معناشناسی2را2از2
Gus-(22وگوستافسون)Broadbent, 1980 )منظر2برادبنت2
tafson, 2001(،2نشان2می2دهد.2در2معماری2سه2سری2)سه2
سیستم2 دسته2 می2خورند:2 گره2 یکدیگر2 با2 سیستم(2 دسته2

بر2 مبتنی2 سیستم2 دسته2 اجتماعی،2 مقتضیات2 بر2 مبتنی2
رویکردی2 اول2 دسته2 آن.2 پیرامون2 مسائل2 و2 معماری2 فرم2
فرامعماری2داشته2و2پیرامون2مسائل2جامعه2شناسی،2فرهنگ2
و2 داده2 تشکیل2 را2 معماری2 ارتباطی2 الیه2 انسان2شناسی2 و2
دو2سیستم2دیگر2از2جنس2معماری2و2فضای2آن2می2باشد.2
این2سه2حادث2می2شود2 از2برهم2کنش2 معناسازی2معماری2

.)Dabbagh, 2011(

جدول 1: ابعاد معناشناسی براساس نظر گوستافسون و برادبنت 
ابعاد1معناشناسی1بر1اساس1مدل1گوستافسون1و1معناشناسی1برادبنت

سرزندگی،1اوقات1فراغت،1دسترسی،1جهت1یابی،1نمادگرایی1و1مقیاس1فضاعوامل1محیطی
تعامالت1اجتماعی،1دوست1یابی1و1ارتباط1با1دیگراندیگران

انطباق1پذیری1با1طرح1واره1ذهنی،1امنیت،1رضایت1مندی1و1خاطره1مندیعوامل1فردی

از2 مجموعه2ای2 به2عنوان2 زندگی28 روش2 جامعه2شناسی2 در2
ارزش2های2مشترک2دیده2شده2و2زندگی2روزمره2و2رفتارها2
در2زمینه2اجتماعی2خاصی2معنی2دار2هستند.2فعالیت2هایی2
همانند2نوع2و2میزان2ارتباط2های2اجتماعی2افراد،2نوع2استفاده2
از2فضا2و2زمان،2نوع2روابط2خویشاوندی2و2خانوادگی2و2از2آن2
قبیل2در2زمینه2های2مختلف2اجتماعی2و2فرهنگی2متفاوتند.2
روش2زندگی،2نوع2فعالیت2هایی2که2صورت2می2گیرند2و2دلیل2
انجام2آن2ها2و2این2که2فعالیت2ها2برای2آن2ها2چه2معنی2دارند،2
را2تشریح2می2کندPourdehimi, 2012, pp. 15-16(2(.2شکل2
زندگی2در2هر2دوره22زمانی،2مناسب2با2شرایط2آن2دوره2تغییر2
می2کند.2شکل2زندگی2در2واقع2صورتی2است2که2تحت2تأثیر2
خواست2ها2و2نیازهای2انسان2و2در2شرایط2اقلیمی،2امکانات2
شیوه2 اما2 می2گیرد.2 قوام2 غیره2 و2 اجتماعی2 روابط2 موجود،2
زندگی2روشی2و2منشی2است2که2انسان2بنا2به2دیدگاه،2باورها،2
اندیشه2یا2به2طور2کلی2فرهنگشان2بروز2می2دهد2و2از2آنجا2که2
بستگی2کامل2به2نوع2نگاه2انسان2به2زندگی2و2اندیشه2و2بینش2
او2دارد،2می2تواند2در2حوزه222هایی،2امری2پایدار2تلقی2می2شود2
)Abdollahzadeh & Arjmand, 2012, p. 110(.2فضاهای2
زندگی،2 شیوه2 با2 مطابق2 که2 است2 نشانه2هایی2 معماری،2
فرهنگ2و2روش2های2زندگی2ساکنین2آن2ها2در2طول2تاریخ2
اجتماعی2 لحاظ2 به2 جغرافیایی2 مکان2 است.2 گرفته2 شکل2
یا2به2تعبیر2زیمل،2شهر2 هرگز2خنثی2و2بی2غرض2نیست2و2
مدرن2»یک2هویت2فضایی2با2نتایج2جامعه2شناختی2نیست،2
بلکه2هویت2جامعه2شناختی2است2که2به2نحو2فضایی2شکل2
گرفته2است«Bocock, 1993, p. 16(2(.2لذا2برای2رسیدن2به2
عناصر2و2عواملی2که2شکل2دهنده2فضایی2با2هویت2هستند2
و2ایجاد2کننده22کالبدهایی2هستند2که2آدمیان2بر2اساس2نوع2
دانشی2 نیازمند2 برمی2گزینند،2 خویش2 عالیق2 و2 انتخاب2ها2

هستیم2که2ما2را2از2جامعه2ایران2در2هر2دوره2تاریخی،2سبک2
جریان2 در2 عادت2واره2هایش2 و2 انتخاب2ها2 و2 مردم2 زندگی2
تا2بتوانیم2به2جستجوی2 فراشد2زندگی2روزمره2آگاه2سازد؛2

نشانه2هایی2ملموس2در2مسکنی2برخیزیم.
متن2از2الیه2های2متعددی2تشکیل2شده2است2که2هریک2خود2
نمود2عینی2و2متنی2یک2رمزگان2اند.2تردید2نیست2که2بسته2
یا2حتی2گاه2یک2الیه2ممکن2است2 برخی2الیه2ها2 به2متن،2
نسبت2به2الیه2های2دیگر2اصلی2تر2تلقی2شود2و2در2تجلی2های2
متفاوت2متنی2حضور2ثابت2تری2داشته2باشد2و2الیه2های2دیگر2
ممکن2است2متغیر2باشد.2در2طول2دوران2مختلف،2معماری2
تحت2تأثیر2عوامل2سیاسی،2اجتماعی،2اقتصادی2و2فرهنگی2
دانش2نشانه2شناسی2 پایه2 بر2 معماری2 تحلیل2 لذا2 بوده2است؛2
بدون2در2نظر2گرفتن2عوامل2مختلف2فرامعماری2و2معماری2
امکان2پذیر2نمی2باشد.2در2این2پژوهش2رویکرد2نشانه2شناسی2
در2معماری2در2دو2الیه2)الیه2معماری2و2فرامعماری(2تعریف2
پارامترهای2 و2 جامعه2 از2 برگرفته2 فرامعماری2 الیه2 شد.2
فرهنگی2و2اجتماعی2است2و2الیه2معماری2به2ساختار2معماری2
می2پردازد.2لذا2با2توجه2به2تعاریف2ذکر2شده2سیستمی2جهت2
مورد2 ترسیم2 نشانه2شناسی2 دیدگاه2 از2 معماری2 خوانش2
واقع2جهت2خوانش2هر2 قرار2گرفت2)شکل12(.2در2 بررسی2
شناخت2 جهت2 به2 فرامعماری2 الیه2 بررسی2 معماری2 اثر2
روش2زندگانی2مؤثر2از2شرایط2فرهنگی2و2اجتماعی2زمان2و2
تأثیر2آن2بر2الیه2معماری2و2نشانه2های2انتخابی2در2هر2دوره2
ضروری2می2باشد.2این2دوالیه2بر2اساس2نشانه2شناسی2تعریف2
به2سه2موضوع2کاربردشناسی،2 شده2توسط2چارلز2موریس2
معناشناسی2و2نحو2و2تببین2این2سه2موضوع2توسط2برادبنت2
در2معماری،2قابل2خوانش2توسط2مخاطب2است2که2سبب2

درک2معنای2نشانه2های2به2کار2رفته2در2معماری2می2شود.
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  شکل 1: رویکرد نشانه شناسی در معماری

 

4. روش تحقیق
تاریخی2 دوره2 دو2 خانه2های2 بررسی2 پژوهش2 این2 هدف2
به2 نیل2 راستای2 در2 و2 نشانه2شناسی2 رویکرد2 با2 شیراز،2 در2
معناشناسی2در2معماری2مسکن2می2باشد.2بر2همین2اساس2
مجتمع2 سه2 و2 م.(2 21925-1791( قاجار2 دوره2 خانه2 215
مجتمع2 دراک،2 مسکونی2 )مجتمع2 معاصر2 دوره2 مسکونی2
مسکونی2چوگان2و2مجتمع2مسکونی2اساتید(2جهت2بررسی2
قاجار2 نمونه22خانه2های2دوره2 انتخاب2 روند2 در2 انتخاب2شد.2
ابتدا2ویژگی2خانه2ها2مورد2بررسی2قرار2گرفت2و2مشاهده2شد2
که2خانه2های2این2دوره2به2صورت2حیاط2دار2بوده2که2در2دو2

طرف،2در2سه2طرف2و2یا2در2چهار2طرف2حیاط،2ساخت2و2
ساز2صورت2گرفته2است.2لذا2نمونه2ها2به2صورت2تصادفی2و2
کنترل2شده،2در2دو2نظام2پیمون2کوچک2و2بزرگ2با2عنایت2
به2فراوانی2واحدها2در2هریک2از2الگوها2و2با2توجه2به2ارزش2
تاریخی2آن2ها،2انتخاب2گردید.2در2انتخاب2نمونه2مجتمع2های2
مسکونی،2سه2مجتمع2شناخته2شده2در2شیراز2در2سه2موقعیت2
اجتماعی2 و2 اقتصادی2 موقعیت2 با2سه2 مختلف،2 جغرافیایی2
متفاوت2و2همچنین2با2توجه2به2میزان2جمعیت2ساکن2در2هر2
سه2مجتمع2)به2عنوان2مجتمع2های2با2جمعیت2باال(2که2پس2

از2بازدیدهای2میدانی2مشاهده2گشت،2انتخاب2شد.22



36

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










13
99

ن
ستا

تاب
.3

ه1
مار

ش


 شکل 2: خانه های قاجار شیراز

 
خانه1عموییخانه1محتشمخانه1پسرانخانه1اوجیخانه1اردکانی

 
خانه1فاطمی1نژادخانه1منطقی1نژادخانه1سعادتخانه1زینت1الملوکخانه1راحمی

 
خانه1فروغ1الملکخانه1مهیاخانه1عطروشخانه1صالحیخانه1شفا

          )Documents in the Cultural Heritage Organization of Fars Provinc, 2019)

شکل 3: مجتمع مسکونی دراک

 

شکل 4: مجتمع مسکونی چوگان

 

شکل 5: مجتمع مسکونی اساتید
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کار2 به2 رمزگان2 کشف2 و2 فضاها2 معانی2 درک2 که2 آن2جا2 از2
محیط2 که2 دارد2 جامعه2ای2 شناخت2 به2 نیاز2 آن2 در2 رفته2
نشانه2ها2 بررسی2 با2 است،2 یافته2 تجلی2 آن2 در2 ساخته2شده2
شده2 بررسی2 آماری2 جامعه2 و2 مطالعه2 مورد2 نمونه2های2 در2
می2توان2به2معنای2آن2نشانه2ها2دست2یافت.2لذا2بر2پایه2شکل2
اول،2 مرحله2 در2 شده،2 بررسی2 نظری2 مبانی2 از2 1حاصل2
نمونه2ها2با2توجه2به2رویکرد2نشانه2شناسی2در2معماری2در2دو2
الیه2معماری2و2فرامعماری2به2صورت2مطالعه22کتابخانه2ای،2با2
توجه2به2اسناد2موجود2و2تحقیقات2انجام2شده2)که2به2هریک2
پرداخت2 مختلف2 مقاالت2 و2 کتب2 در2 تفصیل2 به2 موارد2 از2
قرار2 بررسی2 و2 مطالعه2 مورد2 میدانی،2 بازدیدهای2 و2 شده(2
گرفت2و2نتایج2حاصل2از2مقایسه2تطبیقی2در2جداول22و23و2
24گردآوری2شده2است2.2در2این2مرحله2تأثیر2الیه2معماری2و2
فرامعماری2بر2نشانه2های2انتخاب2شده2در2متن/2بنا2از2منظر2

کاربردشناسی2و2نحو2مورد2بررسی2قرار2گرفت.
نشانه2های2 معناشناسی2 بررسی2 منظور2 به2 دوم،2 مرحله2 در2
ارزیابی2معنای2دریافت2شده22توسط2کاربران2 و2 به2کار2رفته2
بازنمایی2 و2 مسکونی،2 مجتمع2های2 در2 معماری2 فضاهای2
ذهنی2معنایی2در2خانه2های2سنتی2از2روش2پرسشنامه2بسته2
ابعاد2معناشناسی2 بر2اساس2 لذا2 قرار2گرفت.2 استفاده2 مورد2
بیان2شده2توسط2گوستافسون2و2برادبنت2)جدول12(،2موارد2
سپس2 و2 شد2 تنظیم2 پرسشنامه2 و2 تعیین2 ارزیابی2 جهت2
مختلف2 فضاهای2 در2 معنا2 ابعاد2 موارد2 تمامی2 آن2 براساس2
خانه2های2سنتی2و2مجتمع2های2مسکونی2مورد2پرسش2قرار2
گرفت2و2سپس2با2استفاده2از2نرم2افزار2SPSS2پرسشنامه2ها2
نتایج2حاصل2در2شکل262و272 و2 قرار2گرفته2 بررسی2 مورد2
گردآوری2شد2)الزم2به2توضیح2است2که2ابتدا2پرسشنامه2بر2
طبق2طیف2آزگود29طراحی2و2برای2هریک2از2فضاها2در2قالب2
موارد2ذکر2شده2صفات2دوتایی2و2متضاد2طراحی2شد2و2از2
پاسخ2دهندگان2خواسته2شد2تا2در2یک2بازه2امتیاز272تایی2به2
سؤاالت2پاسخ2دهند.2به2منظور2بررسی2کیفیت2پرسشنامه2
طراحی2شده2و2بررسی2روایی2محتوایی2آن،2آزمون2مقدماتی2
پرسشنامه2انجام2گرفت2که2پایایی2گزینه2های2تدوین2شده2
بود2که2 آن2 از2 نتیجه2حاکی2 اساس2آن2مشخص2گردد،2 بر2
پرسشنامه2با2سیستم2صفات2دوتایی2آزگود2قابلیت2خوانایی2
و2فهم2الزم2را2برای2پاسخ2دهندگان2ندارد.2لذا2بر2این2اساس2
گزینه2ها2بر2اساس2طیف2پنج2تایی2خیلی2کم،2کم،2متوسط،2
زیاد2و2خیلی2زیاد2تنظیم2شد(.2در2این2مرحله2نشانه2های2به2
و2 از2الیه2های2معماری2 برگرفته2 )بنا(2که2 کاررفته2در2متن2

فرامعماری2بوده2است2از2دیدگاه2معناشناسی2بررسی2شد.
در2مرحله2سوم،2به2منظور2استخراج2و2تحلیل2معنا2از2طریق2
مبنای2 بر2 افراد2 با2 عمیق2 مصاحبه2 روش2 از2 نشانه2شناسی2
روش2تحقیق2روایی2در2راستای2درک2رابطه2افراد2با2خانه2و2
برداشت2معنایی2آن2ها2از2نشانه2های2موجود2در2فضای2خانه2
استفاده2شد.2سؤاالت2اصلی2که2در2طول2مصاحبه2از2افراد2

پرسیده2شد2شامل2موارد2ذیل2است:
به2وجود2 در2شما2 احساسی2 کلمه2خانه2چه2 از2شنیدن2 2.1

می2آید؟2

2.2فضاهای2این2خانه2را2چگونه2می2بینید؟2
2.3آیا2در2این2خانه2مکان2یا2شی2خاصی2وجود2دارد2که2برای2

شما2معنی2خاصی2داشته2باشد؟2
پاسخ2دهندگان2به2پرسشنامه2و2مصاحبه2شوندگان2شامل2دو2

گروه2از2افراد2بودند:
2.1افرادی2که2سابقه2زندگی2در2خانه2های2سنتی2را2داشتند.

2.2ساکنین2خانه2های2مجتمع2های2مسکونی.2
تأسف2 با2 شیراز،2 قاجار2 سنتی2 خانه2های2 بررسی2 روند2 در2
بافت2 خوردن2 برهم2 و2 شده2 انجام2 گسترده2 تخریب2های2
مشاهده2 و2 دسترسی2 عدم2 سبب2 فرهنگی،2 اجتماعی-2
ساکنین2 به2 دسترسی2 عدم2 است.2 شده2 خانه2ها2 مستقیم2
و2 مصاحبه2 و2 پرسشنامه2 تهیه2 جهت2 خانه2ها2 این2 اصلی2
از2 بررسی2بخشی2 این2خانه2ها2جهت2 بودن2 از2سکنه2 خالی2
بوده2 پژوهش2 این2 مشکالت2 و2 محدودیت2ها2 از2 مطالعات،2
است.2از2آن2جا2که2بازشناسی2نظام2معنای2محیطی2فضاهای2
فاصله2 به2 توجه2 با2 آن،2 از2 پس2 تحوالت2 زمان2 در2 تاریخی2
تا2 شود2 انجام2 پژوهشگر2 ذهنیات2 از2 فارغ2 بایستی2 زمانی2
بتواند2تصویری2از2معانی2دیروز2فضا2را2در2امروز2بیان2کند،2
نیاز2است2تا2پاسخ2دهندگان2در2محیط2تاریخی2قرار2گیرند.2
تور2 قالب2 در2 21 گروه2 پاسخ2دهندگان2 جهت2 اساس2 براین2
تفریحی،2یک2گروه2از2افرادی2که2سابقه2زندگی2در2خانه2های2
سنتی2را2داشتند2به2خانه2منطقی2نژاد2)یکی2از2خانه2های2دوره2
قاجار2شیراز2که2امکان2بازدید2را2فراهم2کرده2است(2برده2تا2با2
یادآوری2خاطرات2خانه2های2سنتی2و2بر2اساس2تصویر2ذهنی2
در2 و2 دهند2 پاسخ2 پرسشنامه2 به2 شود2 ایجاد2 آن2ها2 در2 که2
همان2مکان2مصاحبه2تهیه2شد.2پاسخ2دهندگان2گروه222در2
محیط2مجتمع2مسکونی2خود2مورد2پرسش2و2مصاحبه2قرار2
گرفتند.2پایایی2پرسشنامه2براساس2ضریب2آلفای2کرونباخ2
در2خانه2های2معاصر20.92و2در2خانه2های2سنتی20.8942بوده2
که2نشان2دهنده2پایایی2و2همبستگی2درونی2مناسب2سؤاالت2

می2باشد2)ضرایب2آلفا2بیشتر2از20.72است(.
شد،2 تنظیم2 نیمه2ساختار2یافته2 صورت2 به2 که2 مصاحبه2 در2
تالش2شد2تا2سؤاالت2به2گونه2ای2باشد2که2کاوش2عمیق2ذهن2
مصاحبه2شوندگان2در2راستای2دسترسی2به2آنچه2درون2ذهن2
افراد2است2را2ممکن2سازد2و2همچنین2از2هرگونه2پیش2داوری2
و2به2حاشیه2رفتن2پاسخ2دهندگان2جلوگیری2شود.2در2این2
از2 اطالعات2 از2 بیش2تری2 منظور2گردآوری2سطح2 به2 رابطه2
افراد2صدای2آنان2ضبط2و2مصاحبه2تا2زمانی2ادامه2یافت2که2
پدیده2های2مشترک2بروز2کردند2و2گفته2های2شرکت2کنندگان2
تکراری2شدند.2اطالعات2مصاحبه2شوندگان2در2مقابل2بیانات2
آن2ها2به2صورت2کد2مشخص2شد2)مدت2زمان2سکونت،2سن،2
تحلیل22ساختاری2 صورت2 به2 مصاحبه2ها2 جنسیت(.2 2M/F
الفاظ،2اصطالحات2 واژه2ها،2 تعداد2 تکرار-2 و2برحسب2میزان2
شناسایی2 اضافی2 مطالب2 2 و2 بررسی2 مشترک2 گفته2های2 و2
از2 معانی2مدون2شده2 و2 بیانات2شاخص2 و2 پاکسازی2شد2 و2
آن2ها2در2راستای2دست2یابی2به2مفاهیم2مشترک2استخراج2
چگونگی2 و2 گردآوری2 28 تا2 25 جداول2 در2 حاصله2 نتایج2 و2
با2نشانه2ها2و2خوانش2متن2توسط2کاربران2 ارتباط2مخاطب2
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از2شکل212در2جداول2 با2استفاده2 فضا2بررسی2شد.2سپس2
29و2102ارتباط2معنای2دریافت2شده2با2الیه2های2معماری2و2

فرامعماری2تحلیل2شد.2

5. بررسی مورد مطالعاتی
ارزش2ها2و2هنجارهای2یک2جامعه2فارغ2از2مباحث2محیطی2
تاریخ2 طول2 در2 است.2 مستتر2 جامعه2 یک2 معماری2 در2
و2 ارزش2ها2 همین2 اساس2 بر2 مختلف2 معماری2 سبک2های2
هنجارها2شکل2گرفته2و2بر2ساختمان2ها2و2در2سطح2کالن،2
معماری2شهرها2اثرگذار2بوده2اند.2عوامل2اجتماعی،2اقتصادی،2
سیاسی،2مذهبی،2فرهنگی2و2تاریخی2در2طول2زمان2در2یک2
جامعه2شکل2می2گیرد2و2سبب2ایجاد2هنجارها2و2ارزش2های2
یک2جامعه2می2شود.2در2یک2جامعه2هنجارمند2فرد2می2آموزد2
که2چطور2رفتار2کند2و2ساختار2زندگی2فرد2شکل2می2گیرد.2

ساختار2زندگی2فرد2و2ایدئولوژی2های2جامعه2ای2که2فرد2درآن2
زندگی2می2کند2بر2معماری2یک2جامعه2در2زمان2خود2اثرگذار2
است.2این2عوامل2اثرگذار2جدا2از2مباحث2معماری2هستند2و2
به2عنوان2الیه2ای2فراتر2از2معماری2بررسی2می2گردند.2بنابراین2
امری2 فرامعماری2 الیه2 از2 فارغ2 دوره2 یک2 معماری2 بررسی2

بیهوده2است.

5-1- مرحله اول: بررسی نمونه ها با توجه به رویکرد 
نشانه شناسی

با2توجه2با2مشاهده2میدانی2از2موردهای2مطالعاتی،2بررسی2
پالن2ها2و2مدارک2معماری2و2مطالعات2کتابخانه2ای،2دو2الیه2
در2 نحو2 و2 کاربردشناسی2 الگوی2 با2 فرامعماری2 و2 معماری2
کلیه2خانه2های2سنتی2قاجار2و2مجتمع2های2مسکونی2مورد2

بررسی2قرار2گرفت:

جدول 2: بررسی الیه فرامعماری دیدگاه نشانه شناسی در خانه های سنتی قاجار و مجتمع های مسکونی
نشانهویژگی دوره تاریخی الیه فرامعماری

تاریخ

-1نگاه1به1خانه1به1عنوان1محل1دائم1زندگیخانه1های1دوره1قاجار

نیازهای1حال اساس1 بر1 خانه1 -1طراحی1
111و1آینده

-1تعداد1زیاد1اتاق1ها
-1فضاهای1متعدد1جهت1برگزاری1مراسم

1111مختلف

نیاز1111مجتمع1های1مسکونی رفع1 و1 موقت1 مکان1 صورت1 به1 خانه1 1-
111روزمره

-1طراحی1خانه1بر1حسب1نیاز1حال
-1تعداد1اتاق1های1محدود

سیاست

-1عدم1وجود1نقش1دولت1در1زمینه1خانه1سازیخانه1های1دوره1قاجار

و سنت1ها1 اساس1 بر1 خانه1 طراحی1 1-
111روش1های1فردی

-1طراحی1خانه1بر1حسب1نیاز1کارفرما1و1
111نظر1استادکار

مجتمع2های2مسکونی

فرزندان تعداد2 بر2 دولت2 سیاست2 تأثیر2 2-
-2تأثیر2سیاست2دولت2بر2خانه2دار2کردن2همه

222خانواده2ها
-2تأثیر2سیاست2دولت2بر2بلند2مرتبه2سازی2و2
سطح کم2کردن2 برحسب2 شهری2 قوانین2 2 2

222اشغال

-2زندگی2مستقل2در2واحدهای2آپارتمانی
-2بلندمرتبه2سازی2و2آپارتمان2نشینی

مذهب

خانه1های1دوره1قاجار1

-1تجلی1ارزش1های1دینی
-1توجه1به1ارزش1های1معنوی

راستای1حفظ در1 خانه1 درون1 پنهان1سازی1 1-
111محرمیت1خانه1

به گشودگی1 بدون1 و1 بلند1 دیوارهای1 1-
1111بیرون

-1تقسیم1فضاها1به1اندرونی1و1بیرونی

مجتمع1های1مسکونی

-1تجلی1ارزش1های1دنیوی
-1توجه1به1ارزش1های1عرفی

در1 خویش1 نمایش1 و1 پنهان1سازی1 کاهش1 1-
111راستای1نشان1دادن1قدرت

-1پنجره1های1کشیده1و1شفافیت1در1نما
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نشانهویژگی دوره تاریخی الیه فرامعماری

ایدئولوژی

خانه1های1دوره1قاجار

باورهای و1 سنت1 مذهب،1 پایه1 بر1 اعتقاد1 1-
111قومی

خویش فردی1 ویژگی1های1 با1 بودن1 همسو1 1-
111و1ویژگی1های1اجتماعی1مورد1پذیرش1جامعه

سبک و1 فرهنگ1 اساس1 بر1 طراحی1 1-
111زندگی

ساختمان درونی1 فضای1 به1 اهمیت1 1-

مجتمع1های1مسکونی

-1تحت1تأثیر1فرهنگ1معاصر1و1فرهنگ1دیگر
111کشورها

-1گرایش1به1مدگرایی
-1تالش1جهت1ارتقای1منزلت1اجتماعی1بیش

111از1توان1خویش

-1طراحی1به1سبک1مدرن1و1بدون1توجه
111به1فرهنگ

-1استفاده1از1مصالح1جدید1
بیرونی1ساختمان به1فضاهای1 اهمیت1 1-

111جهت1جلب1نظر1بیننده

سنت

خانه2های2دوره2قاجار

-2پدرساالری2در2خانه
-2خانه2به2عنوان2محل2انجام2کلیه2فعالیت2ها2و
مناسبت2های2اعضای2خانواده2)محل2خوردن،2
دید2و2بازدید،2برگزاری2جشن،2عزا2و2غیره(

-2فضاهای2خانه2بر2مبنای2استراحت2مرد
222و2محل2کار2زن

و2 فردی2 عملکرد2 اساس2 بر2 فضاها2 2-
222اجتماعی

مجتمع1های1مسکونی

-1خانواده1ساالری1در1خانه
اعضای استراحت1 محل1 به1عنوان1 خانه1 1-
11خانه1و1انتقال1کارکردهای1سنتی1خانواده11

بازدید،1جشن،1 و1 دید1 محل1 )انتقال1 شهر1 به1
عزا،1دیدارهای1دوستانه1و1غیره1به1فضاهای1

شهری(.

کلیه1 استراحت1 محل1 براساس1 فضاها1 1-
111اعضای1خانواده

-1فضاها1بر1اساس1عملکرد1فردی

اقتصاد

-1خانه1بر1اساس1بودجه1کارفرمایانخانه1های1دوره1قاجار
-1عدم1نگاه1به1خانه1به1عنوان1منبع1اقتصادی

کارفرما1 سلیقه1 و1 نیاز1 اساس1 بر1 فضا1 1-
-1استفاده1از1مصالح1بومی1و1نوع1طراحی

11بر1حسب1سلیقه1کارفرما1و1استادکار

مجتمع1های1مسکونی
-1توزیع1نامناسب1منابع1مالی1

-1ساخت1خانه1توسط1سرمایه1داران
-1خانه1به1مثابه1کاالی1اقتصادی

سرمایه1دار1 سلیقه1 اساس1 بر1 فضا1 1-
در1 طراحی1 نوع1 و1 مصالح1 از1 استفاده1 1-
بهتر1 اقتصادی1 صرفه1 راستای1

سرمایه1گذار

ساختارخانواده

خانه1های1دوره1قاجار

-1خانواده1به1صورت1چند1هسته1ای1و1طایفه1ای
-1ازدیاد1روابط1اجتماعی1میان1اعضا1خانواده1

111و1اطرافیان
یک1 در1 سنی1 مختلف1 طیف1های1 زندگی1 1-

111خانه1در1کنار1هم
-1تقسیم1وظایف1زنان1در1خانه1و1مردان1بیرون

111از1خانه

-1الگوی1محوری1اتاق1ها
-1چندکاربردی1بودن1فضاها

مجتمع1های1مسکونی

-2خانواده2به2صورت2تک2هسته2ای
-2کاهش2روابط2اجتماعی2و2روابط2محدود2به

222اعضای2اصلی2خانواده
-2زندگی22طیف2های2مختلف2سنی2به2صورت2

222مستقل2و2در2خانه2های2مشابه
صورت2 به2 مردان2 و2 زنان2 وظایف2 تقسیم2 2-

222مشترک2در2بیرون2و2داخل2خانه

-2الگو2بر2اساس2تعداد2خواب2ساکنین2به
22صورت2مستقل

و2 فرهنگ2ها2 در2 معماری2 فضاهای2 بین2 ارتباط2 نحوه2
کاربری2های2مختلف2متفاوت2است.2کاربران2انتظار2دارند2با2
از2روابط2 قرارگیری2در2محیط2های2مختلف2درک2متفاوتی2

بین2 ارتباط2 باشند.2چگونگی2 داشته2 تعریف2شده2 فضاهای2
فضاها2و2سازماندهی2آن2ها2در2جدول232و2در2الیه2معماری2

بررسی2شد.
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جدول 3: بررسی الیه معماری )سازماندهی فضایی( دیدگاه نشانه شناسی در خانه های سنتی قاجار و مجتمع های 
مسکونی

الیه فرامعماری
نشانهویژگی دوره تاریخی خانه

سازماندهی فضایی

پیکربندی1
فضایی

جداره1
خارجی

خانه1های1دوره1
-1نما1فاقد1تزیین-1عدم1جلب1نظر1و1بدون1گشودگیقاجار

-1نما1بدون1پنجره

مجتمع1های1
-1نما1به1مثابه1پوسته1ساختمانمسکونی

-1پنجره1ساده1در1نما
به مقرون1 و1 روز1 مصالح1 از1 استفاده1 1-

111صرفه

ورودی

خانه1های1دوره1
قاجار

-1به1مثابه1گذر1از1جایی1به1جای1دیگر
-1نشان1از1حریم1دو1فضا

-1ورودی1شاخص،1غیرمستقیم
سکو، پیش1طاق،1 جزییات1 با1 ورودی1 1-

111کلون1و1غیره

مجتمع1های1
مسکونی

واحد2 به2 دسترسی2 و2 گذر2 جهت2 مسیری2 2-
222مسکونی

-2ورودی2جهت2وسایل2نقلیه
-2درب2جداکننده2واحدها

فضای1باز
)حیاط،1
ایوان1و1
تراس
بام(

خانه1های1دوره1
قاجار1

عملکردی و1 فرهنگی1 نقش1 به1 توجه1 1-
1111فضاهای1باز

-1حفظ1ارتباط1عملکردی1و1بصری1با1طبیعت
-1استفاده1از1شرایط1مطلوب1اقلیمی1فضای1باز

و1 خدماتی1 فضای1 به1عنوان1 حیاط1 1-
111حرکتی

-1ایوان1به1عنوان1مفصل1بیرون1و1درون
محل به1عنوان1 خصوصی(1 )فضای1 بام1 1-

111خواب
-1حیاط،1ایوان1و1بام1دارای1نظم1ارتباطی

111و1واجد1ارزش

مجتمع1های1
مسکونی

-1فضای1باز1به1صورت1تصادفی1میان1بلوک1ها
-1فضای1باز1به1صورت1مشترک1میان1واحدها

-1حیاط1مفصل1ارتباط1با1فضای1شهر
و1 تأسیسات1 نگهداری1 جهت1 تراس1 1-

111البسه
-1بام1جهت1تأسیسات1مشترک

-1حیاط،1بام1و1تراس1فاقد1نظم1ارتباطی1و
111به1صورت1مشترک1و1تصادفی

فضای1
زندگی
)اتاق1ها1
و1فضای1
خدماتی(

خانه1های1دوره1
قاجار

-1عملکردی1بودن1اتاق1ها
-1محل1پخت1وپز1به1عنوان1فضای1فرعی

و1 پنج1دری1 سه1دری،1 صورت1 به1 اتاق1 1-
111غیره

-1مطبخ1در1گوشه1ساختمان

مجتمع1های1
مسکونی

-1اتاق1محل1کمد1وسایل1و1تخت
-1محل1پخت1و1پز1به1عنوان1عنصر1اصلی1خانه

-1اتاق1با1استاندارد1مبلمان
)Open(11آشپزخانه1باز-

انتظام1فضایی

خانه2های2دوره2
قاجار

-2ترکیب2فضای2باز،2نیمه2بسته2و2بسته
-2تنوع2عملکردی2فضاهای2بسته

-2حیاط2و2بام2)فضای2باز(
-2ایوان2)فضای2نیمه2بسته(

-2اتاق2)فضای2بسته(

مجتمع1های1
مسکونی

-1استفاده1از1حداکثر1فضا1جهت1زیربنا1)قوانین1
شهرسازی

-1حیاط1و1بام1)فضای1باز1مشترک(
-1خانه1)فضای1بسته(
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الیه فرامعماری
نشانهویژگی دوره تاریخی 

سازماندهی فضایی

فضای1عمومی1و1خصوصی

خانه1های1دوره1قاجار

غیر و1 مراتبی1 سلسله1 ارتباط1 به1 توجه1 1-
1مستقیم1از1بیرون1به1درون

مذهبی، مسائل1 به1 توجه1 با1 درون1گرایی1 1-
1111فرهنگی1و1اقلیمی

-1ورود1با1واسطه1از1فضای1عمومی1به1خانه

-1حیاط1مرکزی
-1هشتی1و1داالن

-1دیوار1صلب1بیرونی
-1تقسیم1فضاها1به1اندرونی1و1بیرونی

-1عدم1گشودگی1به1بیرون

مجتمع1های1مسکونی

-1سبک1مدرن1بدون1توجه1به1مسائل1فرهنگی،1
11مذهبی1و1اقلیمی1

-1عدم1توجه1به1درون1گرایی
-1ورود1بدون1واسطه1از1فضای1عمومی1به1خانه
در1 ساختمان1ها1 بین1 محوطه1 از1 استفاده1 1-

111راستای1حل1دسترسی1ها

-1پنجره1رو1به1محیط1بیرون
-1محوطه1باز1مشترک1

و1 خصوصی1 فضای1 نزدیک1کردن1 1-
111عمومی

خلوت

خانه1های1دوره1قاجار

-1اولویت1بخشی1به1خلوت1جمعی1ساکنین
-1اهمیت1به1عملکرد1فضاها

-1کاهش1مرز1زندگی1میان1اعضای1خانواده1
و1 بصری1 فیزیکی،1 خلوت1 به1 اهمیت1 1-

1111شنیداری

-1فضاها1بر1اساس1عملکرد1
پستو،1 چون1 فضاهایی1 از1 استفاده1 1-
صندوق1خانه،1کنج1جهت1افزایش1حس1

خلوت1در1فضاها
-1مفاصل1قوی1در1میان1فضاها1

-1تفکیک1فضای1اندرونی1و1بیرونی

مجتمع1های1مسکونی

-2اولویت2بخشی2به2خلوت2فردی
-2افزایش2مرز2میان2زندگی2اعضای2خانواده

-2استفاده2از2فضاهای2مشترک2جهت2افزایش
222زیربنا2واحدها

-2کاهش2خلوت2فیزیکی،2بصری2و2شنیداری

-2اتاق2های2مخصوص2تک22تک2اعضای
222خانواده

و اتاق2ها2 میان2 در2 ضعیف2 مفاصل2 2-
222فضاهای2خدماتی

ریتم

فشاره-
گستره

-1بسط1افقی1فضاخانه1های1دوره1قاجار
-1بنا1کم1ارتفاع1با1گستردگی1افقی-1گستره1دید1و1تناسبات1افقی

-2بسط2عمودی2فضا2جهت2تعداد2واحد2بیشتر2مجتمع1های1مسکونی
-2بنا2با2ارتفاع2زیاد2با2فشاره2رو2به2باال-2تناسبات2عمودی2و2تقویت2دید2به2باال

حضور-1
غیاب

-1احجام1پر1و1خالی-1وجود1معنا1در1فضاهای1مختلفخانه1های1دوره1قاجار
-1بازی1نور1و1سایه

-2مسکن2حداقل2یا2احجام2پر-2عملکرد2در2فضامجتمع1های1مسکونی

مرکز1گرایی-
مرکززدایی

-1حیاط-1توجه1به1محل1اجتماع1خانوادهخانه1های1دوره1قاجار

-2توجه2به2فردگرایی2مجتمع1های1مسکونی
-2نشیمن2و2اتاق2ها2در2ارزش2مساوی-2توجه2به2محل2اجتماع2خانواده

وحدت-
کثرت

-1تزئینات-1عملکرد1و1نیارش1وحدت1یافته-1خانه1به1مثابه1یک1کلیت1با1نظمخانه1های1دوره1قاجار

و-2تنوع2بیش2از2حد،2کسالت2بیش2از2حدمجتمع1های1مسکونی جدا2 صورت2 به2 عملکرد2 و2 تزئینات2 2-
22گسسته

کاهش-
افزدگی

-1خاطره1انگیزی،1خیال1انگیزیخانه1های1دوره1قاجار
-1سایه،1نور1و1رنگ-1ایجاد1حس1کنجکاوی

-2فاقد2تزیینات-2سادگی،2رفع2نیازهای2ضروریمجتمع1های1مسکونی

جز-1کل
-1اهمیت1به1کلیت1بناخانه1های1دوره1قاجار

-1شکل1و1معنا1توأم1با1یکدیگر-1ارتباط1میان1انسان1و1محیط

-2شکل2و2معنا2جدا2از2یکدیگر-2انسان2و2محیط2دو2پدیده2خارج2از2هممجتمع1های1مسکونی
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بیان2کننده2ویژگی2های2خانه2های2دوره2قاجار2 جدول2ذیل2
بر2اساس2 با2آن2 نشانه2متناسب2 و2 و2مجتمع22های2مسکونی2

ساختارفیزیکی2در2الیه2معماری2می2باشد.2

جدول 4: بررسی الیه معماری )ساختار فیزیکی( دیدگاه نشانه شناسی در خانه های سنتی قاجار و مجتمع های 
مسکونی

الیه فرامعماری
نشانهویژگی دوره تاریخی خانه

ساختارفیزیکی

جهت1یابی

خانه1های1دوره1قاجار

شمال،1 نور1 از1 استفاده1 اساس1 بر1 جهت1 1-
111جنوب،1شرق1و1غرب

ویژگی1های1 به1 توجه1 با1 فضاها1 جهت1یابی1 1-
11فضایی

-1ساختار1شبکه1ای1و1استقالل1فضایی

-1استفاده1از1حیاط1مرکزی1و1رون1مناسب
کاربری به1 توجه1 با1 فضاها1 طراحی1 1-

111مطلوب1و1اقلیم1مناسب
فواصل از1 استفاده1 با1 فضایی1 تفکیک1 1-

111میانی

مجتمع1های1مسکونی

-1جهت1بر1اساس1ضوابط1شهری
-1جهت1یابی1از1طریق1اشیا1و1مبلمان

-1تجمیع1اتاق1ها1در1یک11قسمت
-1عدم1تشخیص1فضاها1در1هنگام1بسته1بودن1

111درب1ها

از یا1 شمال1 از1 صرفا1ً یا1 واحدها1 نور1 1-
111جنوب1و1یا1شمالی-1جنوبی

جاگذاری به1 توجه1 با1 فضاها1 طراحی1 1-
111مبلمان1

-1تفکیک1فضایی1با1استفاده1از1درب1ها

مصالح

خانه1های1دوره1قاجار
-1توجه1به1ویژگی1های1نمادین

-1درنظر1گرفتن1مسائل1اقتصادی
-1مدنظر1قرار1دادن1مسائل1اقلیمی

-1آجر
-1کاهگل

-2استفاده2از2مصالح2نوینمجتمع2های2مسکونی
-2توجه2به2مسائل2اقتصادی

-2آجر
-2سیمان2و2رنگ2های2نانو

-2سیمان2شسته

تناسبات

-1نظم1بصری1در1کل1و1جز-1اهمیت1هندسه،1نیارش1و1پیمونخانه1های1دوره1قاجار1

شکلمجتمع1های1مسکونی و1 فضا1 حداکثر1 استفاده1 به1 توجه1 1-
-1گوشه1های1فاقد1نظم1و1بدون1استفاده1111بیرونی1ساختمان

الگو1و1ضوابط
-1اهمیت1هندسه1در1طراحیخانه1های1دوره1قاجار

-1ابعاد1فضاها1با1استفاده1از1پیمون-1اهمیت1پیمون1در1ساخت

استانداردهای2-2اهمیت2مبلمان2و2تجهیزات به2 با2توجه2 ابعاد2فضاها2 2-
مبلمان

5-2- مرحله دوم: تهیه پرسشنامه
به2کار2 عناصر2 میان2 رابطه2 درک2 جهت2 به2 دوم2 مرحله2 در2
معانی2 سنجش2 و2 )دال(2 شده2 ساخته2 فضاهای2 2رفته،2
دریافت2شده2توسط2مخاطب2)مدلول(2پس2از2بررسی2عوامل2
نمونه2های2 فضاهای2 کلیه2 در2 محیطی2 و2 اجتماعی2 فردی،2
مورد2بررسی2و2ارزیابی2عوامل2معنایی2بر2اساس2نشانه2های2
موجود2در2آن2ها،2پرسشنامه2ها2تحلیل2شد.2در2ارزیابی2نظر2
به2 نسبت2 سنتی2 خانه2های2 و2 مسکونی2 مجتمع2 ساکنین2

خانه،2 کل2 فضای2 در2 محیطی2 و2 اجتماعی2 فردی،2 عوامل2
میزان2 دراک2 و2 چوگان2 2اساتید،2 مجتمع2های2 ساکنین2
رضایت2خود2را2در2هر2سه2عامل2متوسط2بیان2نموده2اند.2در2
را2 خود2 رضایت2 میزان2 سنتی2 خانه2های2 ساکنین2 حالی2که2
در2هر2سه2عامل2زیاد2بیان2کرده2اند.2شکل262نظر2ساکنین2
مجتمع2مسکونی2و2خانه2های2سنتی2نسبت2به2عوامل2فردی،2
و2 می2دهد2 نشان2 را2 خانه2 کل2 فضای2 محیطی2 و2 اجتماعی2
عوامل2 خصوص2 در2 ساکنین2 نظر2 نشان2دهنده2 27 شکل2
معنایی2برداشت2شده2از2نشانه2های2موجود2در2فضا2می2باشد.
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 شکل 6: مقایسه نظر ساکنین خانه های معاصر و خانه های سنتی نسبت به عوامل فردی، اجتماعی و محیطی حاصل از 
نشانه های فضای کل خانه

 

شکل 7: مقایسه نظر ساکنین خانه های معاصر و خانه های سنتی نسبت به عامل معنایی حاصل از نشانه های فضای 
کل خانه

 
5-3- مرحله سوم: تهیه مصاحبه از شرکت کنندگان 

و تحلیل آن
شاخص2های2 و2 برداشت2 مصاحبه2شوندگان2 شاخص2 بیانات2
شکل2 از2 حاصل2 نشانه2شناسی2 رویکرد2 با2 شده2 مطرح2

ادبیات2 با2 شرکت2کنندگان2 بیانات2 )کلیه2 شد2 بررسی2 21
تا2 شد2 قول2 نقل22 آن2ها2 واژگان2 عین2 درست2 و2 محاوره2ای2
تغییر2ساختاری2در2ادای2جمالت،2خللی2در2روایی2و2اعتبار2

گفته2ها2ایجاد2نکند(.2

جدول 5: بررسی معانی دریافت شده حاصل از مصاحبه خانه های سنتی
معانی دریافت شدهبیانات شاخص

1.خاطرات1زیادی1با1آمدن1در1این1خانه1برایم1زنده1شد،1خاطرات1به1خاطر1وجود1
مادربزرگ11 پدربزرگ،1 خاله،1 دایی،1 می1کردند،1 زندگی1 ما1 با1 که1 بود1 خانواده1هایی1

.)F-69-19(
1.2از1زنگ1زدن1و1دعوت1خبری1نبود1یکدفعه1مهمان1ها1سر1می1رسیدند.1همه1دورهم1
بودیم1برایشان1متکا1و1پتو1پهن1می1کردیم1و1ما1با1بچه1ها1بازی1می1کردیم1)82-25-

.)M
خانه1 افراد1 بین1 بیشتری1 اجتماعی1 روابط1 که1 خانه1ها1طوری1ساخته1می1شدند1 1.3
غذای1 هرکس1 و1 می1شدند1 جمع1 مطبخ1 در1 خانه1 زن1های1 صبح1ها1 می1افتاد.1 اتفاق1
خودش1را1درست1می1کرد،1اما1عروس1و1دخترهای1جوان1خانه1از1بزرگترها1آشپزی1

.)F-79-14(1یاد1می1گرفتند
با1 همه1 که1 عمویم1 و1 بود1 کرده1 ازدواج1 تازه1 که1 برادرم1 و1 ما1 خانواده1 شب1ها1 1.4
هم1زندگی1می1کردیم،1در1حیاط1شام1می1خوردیم.1هرکس1شام1خودش1را1درست1

.)F-79-14(1می1کرد1ولی1در1کنار1هم1و1از1غذاهای1هم1می1خوردیم

-1ارتباطات1اجتماعی1زیاد1میان1اعضای1خانواده1
-1زمان1های1زیاد1دورهم1بودن1در1میان1اعضا1به1

همراه1ایجاد1خاطرات
-1تعامالت1اجتماعی1میان1زنان1در1خانه
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معانی دریافت شدهبیانات شاخص

1.1رابطه1ها1خیلی1صمیمی1بود،1کدورت1ها1را1راحت1متوجه1می1شدند1و1بزرگترها1حل1
.)M-82-25(1می1کردند.1همه1به1حرف1بزرگتر1احترام1می1گذاشتند

1.2با1دخترها1و1پسرهای1عمویم1که1در1خانه1ما1زندگی1می1کردند1بازی1می1کردیم،1
.)M-75-15(1گاهی1دعوایمان1می1شد1اما1مادرهایمان1دخالت1نمی1کردند

1.3در1خود1خانواده1ها1احترام1به1بزرگتر1خیلی1مهم1بود1و1اگر1پیرزن1یا1پیرمردی1
داشتند1از1نظر1شست1و1شو1و1پخت1غذا1به1او1کمک1می1کردند1زیرا1معتقد1بودند1از1هر1

.)F-79-14(1دست1بدهی1از1همان1دست1می1گیری
1.4در1قدیم1فردی1را1به1عنوان1روضه1خوان1به1طور1هفتگی1به1خانه1آورده1و1لب1حوض1
شروع1به1موعظه1و1بیان1مسائل1شرعی1خانم1ها1می1کرد1و1برای1آن1ها1حدیث1کسا1
می1خواند.1خانم1ها1اگر1از1هم1کدورت1داشتند1همان1جا1بیان1می1کردند1و1موضوع1با1

.)F-79-14(1بزرگی1موعظه1گر1حل1می1شد

-1احترام1به1بزرگتر
-1رعایت1سلسله1مراتب1سنی

و1 بزرگترها1 به1 احترام1 در1 اعتقادات1مذهبی1 1-
بزرگان1مذهبی

1.1هر1کس1در1خانه1آرامش1داشت،1بچه1ها1در1حیاط1بازی1می1کردند،1مردها1در1اتاق1
مشغول1حرف1زدن1راجع1به1کار1بودند،1زن1ها1آشپزی1می1کردند1و1فرش1می1بافتند1و1

.)M-69-19(1کسی1مزاحم1دیگری1نبود
آن1 در1 هندوانه1 گاهی1 هم1 بود1 زینتی1 هم1 بود،1 حوض1 ما1 خانه1 حیاط1 وسط1 1.2

.)M-82-15(1می1گذاشتیم1خنک1شود.1بچه1ها1تابستان1در1آن1بازی1می1کردند
آماده1 خانه1 باالی1 مکان1 در1 را1 جایش1 می1آمد1 که1 غریب1تر1 و1 رسمی1 مهمان11 1.3
اتاق1های1 در1 می1رفتیم1 هم1 ما1 ندهید،1 صدا1 می1داد1 نهیب1 را1 ما1 پدرم1 می1کردیم.1
دیگر.1مادرم1وسایل1پذیرایی1را1پشت1در1می1گذاشت1و1پدرم1را1صدا1می1زد1تا1ببرد1

.)M-75-15(
1.4همه1چیز1در1خانه1پیش1بینی1شده1بود1مثاًل1از1چاه1آب1می1گرفتند1که1وارد1حوض1
می1شد1و1در1کنار1آن1مطبخ1بود.1حتی1جایی1برای1کوبیدن1نخود1و1گوشت1و1اجاقی1

.)M-79-14(1برای1پخت1وپز1هم1بود

-1وجود1اتاق1های1مختلف1جهت1افراد
-1چندکاربردی1بودن1فضاها

-1توجه1به1سبک1زندگی1در1طراحی1فضاها

2.1در2دوتا2کوبه2داشت،2در2که2می2زدند2می2فهمیدیم2مرد2است2یا2زن2اگر2مرد2بود2
مادرم2من2را2صدا2می2زد2تا2در2را2باز2کنم،2اما2اگر2زن2بود2گاهی2خواهرم2هم2می2رفت2

.)M-82-25(
2.2ساختمان2های2اطراف2به2خانه2ما2دید2نداشت2به2همین2دلیل2در2تابستان،2مردها2
که2از2خانه2می2رفتند2گاهی2زن2ها2با2لباس2در2حوض2خانه2می2رفتند2و2سرشان2را2

.)F-79-14(2خیس2می2کردند2تا2خنک2شوند
2.3بعد2از2ورودی2خانه2هشتی2بود2که2سکو2داشت2و2برای2استراحت2بود،2بعد2وارد2
داالن2می2شدیم2و2بعد2حیاط2خانه.2یعنی2حفاظی2بین2حیاط2خانه2و2کوچه2وجود2

.)M-82-25(2داشت

-2عدم2تداخل2حریم2خصوصی2و2عمومی
-2درون2گرایی2با2توجه2به2اعتقادات2مذهبی

که2 آفتاب2 خانه22می2داد.2 به2 طراوت2خاصی2 درختان2 و2سبزی2 حیاط2 آب2پاشی2 2.1
وارد2خانه2می2شد2مادرم2پاهایش2را2زیر2آفتاب2دراز2می2کرد2می2گفت2زانو2دردم2بهتر2

.)F-79-14(2می2شود
2.2درخت2پرتقال2قدیمی2داشتیم،2اولین2بار2که2شکوفه2داد،2مادرم2اسپند2دود2کرد2
-19( داشت2 صفایی2 عجب2 بکشید،2 کل2 برایش2 شده2 عروس2 درختمان2 می2گفت2

.)M-69

-2ارتباط2خانه2با2طبیعت2که2سبب2آرامش2و2
سرزندگی2می2شده2

2.1یادم2هست2چند2استادکار2آمدند2و2سقف2اتاق2پنج2دریمان2را2با2چوب2و2نقاشی2
تزیین2کردند،2نقش2فرشته2و2گل2و2پرنده2بود.2شب2ها2نگاه2من2به2سقف2بود2تا2خوابم2

.)M-75-15(2ببرد
2.2چند2استادکار2در2شهر2ما2بودند2که2با2هم2رقابت2می2کردند،2نقاش2و2گچ2کار.2نگاه2

.)M-82-25(2به2خانه2ها2هنری2بود
2.3شیشه2های2رنگی2و2گچ2کاری2خانه2یمان2خیلی2زیبا2بود2انگار2طی2سال2ها2که2آنجا2

.)M-75-15(2زندگی2می2کردیم2با2آن2ها2مأنوس2شده2بودیم

-2توجه2به2تزیینات2در2خانه
-2استفاده2از2مصالح2با2نگاه2هنری

-2دلبستگی2به2خانه
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توجه2به2معنا،2مهم2ترین2فاکتوری2است2که2بایستی2توسط2
محیط2پاسخ2داده2شود.2لذا2بیانات2شاخص2در2مجتمع2های2
یافتن2معنای2دریافت2شده2در2جداول2 به2جهت2 مسکونی2

ذیل2گردآوری2شد.2جدول262بیان2کننده2معانی2حاصل2شده2
از2بیانات2ساکنین2مجتمع2مسکونی2دراک2می2باشد.

جدول 6: بررسی معانی دریافت شده حاصل از مصاحبه مجتمع مسکونی دراک
معانی دریافت شدهبیانات شاخص

1.1از1زمانی1که1مغازه1های1تجاری1و1کافی1شاپ1ها1در1مجتمع1شروع1به1کار1کرده1اند1
.)F-24-5(1گاهی1برای1صرف1چای1با1خانواده1به1آنجا1می1رویم

1.2محوطه1مجتمع1باصفاست،1تابستان1ها1بچه1ها1برای1بازی1به1محوطه1می1آیند،1زیرا1
.)F-47-6(1امنیت1محوطه1زیاد1است

1.3با1مادر1دوستان1دخترم1تابستان1ها1به1محوطه1می1آییم1و1تا1بچه1ها1بازی1می1کنند1
.)F-47-6(1با1هم1گپ1می1زنیم

بازی1 به1 باعث1آسوده1شدن1خاطر1ما1نسبت1 پیاده1 1.4جدا1بودن1مسیر1ماشین1و1
.)M-32-3(1بچه1ها1در1محوطه1می1شود

محوطه در1 مختلف1 کاربری1های1 وجود1 1-
1111مجتمع

-1امنیت1در1محوطه1مجتمع
سبب1 که1 محوطه1 در1 سبز1 فضای1 وجود1 1-

111آرامش1می1شود.

1.1فضای1محوطه1بزرگ1و1دلنشین1است.1ولی1خیلی1قابل1استفاده1نیست1چون1با1
.)M-32-3(1بقیه1همسایه1ها1مشترک1است

1.2ترجیح1می1دهیم1برای1قدم1زدن1از1مجتمع1خارج1شویم،1محوطه1مجتمع1میان1
.)F-36-5(1تمام1اهالی1مشترک1است1و1احساس1راحتی1نداریم

-1عدم1احساس1خلوت1در1محوطه1مجتمع
-1عدم1تفکیک1فضای1خصوصی1و1عمومی1در

11محوطه1

1.1وقتی1ماشین1نداشته11باشیم1دسترسی1به1خانه11خیلی1سخت1است.1ما1که1بلوک1
.)M-73-7(1آخر1هستیم1مسیر1زیادی1را1باید1پیاده1برویم

1.2بلوک1های1اول1بهتر1هستند،1دستمان1که1سنگین1باشد1و1وسیله1ای1داشته1باشیم1
باید1چند1بار1وسایل1را1زمین1بگذاریم1تا1به1خانه1برسیم.1راهرو1دسترسی1به1آسانسور1

.)F-47-6(1خیلی1طوالنی1است

-1اولویت1فضایی1به1وسایل1نقلیه
-1عدم1دسترسی1آسان

خانه2 که2 چرا2 می2کنیم2 پذیرایی2 مجتمع2 کافی2شاپ2های2 در2 گاهی2 مهمانان2 از2 2.1
.)M-32-3(2خودمان2برای2پذیرایی2ازمهمآن2ها2خیلی2کوچک2است

و2 مهمان2ها2 دادیم،2 مهمانی2 که2 اولین2بار2 هستیم.2 خانه2 این2 در2 است2 سال2 دو2 2.2
خودمان2بعد2از2چند2ساعت2کالفه2شده2بودیم.2بچه2ها2بازی2می2کردند2و2به2خاطر2

.)F-36-5(2پخت22و22پز2خانه2گرم2شده2بود؛2دیگر2در2خانه2مهمانی2ندادیم

-2عدم2تعامالت2اجتماعی2در2خانه2به2علت2ابعاد
22نامناسب

جهت2 مناسب2 فضایی2 تفکیک2 عدم2 2-
222کاربر2ی2های2مورد2نیاز2در2تعامالت2اجتماعی

2.1تراس2خانه2فقط2جهت2پهن2کردن2لباس2ها2مناسب2است،2کوچک2است2و2اشراف2
دارد،2آرزو2داشتیم2حداقل2می2توانستیم2یک2صبحانه2یا2شام2را2در2تراس2و2فضای2باز2

.)M-73-7(2با2خانواده2درآنجا2بخوریم
2.2باز2هم2خدارا2شکر2گیاهان2آپارتمانی2هستند،2در2تراس2که2نمی2توانیم2چیزی2

.)F-47-6(2جزجالباسی2برای2پهن2کردن2لباس2ها2بگذاریم
2.3پرده2های2خانه2ما2همیشه2کشیده2است2و2برایم2خیلی2آزار2دهنده2است2حوصله2ام2

.)F-24-5(2در2خانه2سر2می2رود

-2عدم2ارتباط2خانه2با2طبیعت2
-2حذف2عناصر2طبیعی2در2خانه

-2حذف2نور2از2خانه2به2علت2وجود2مشرفیت2و2
222پرده2ها2به2عنوان2مانع

هال2 در2 دخترم2 است،2 زیاد2 تلوزیون2 صدای2 همیشه2 می2شوم.2 کالفه2 خانه2 در2 2.1
خانه2بازی2می2کند2و2همسرم2آشپزی2می2کند.2عماًل2بعدازظهرها2نمی2توانم2در2خانه2

.)M-32-3(2استراحت2کنم
دخترم2 و2 پسر2 است.2 گرفته2 را2 اتاق2 کل2 کمد2 و2 تخت2 است2 کوچک2 اتاق2ها2 2.2
اتاقشان2 در2 می2گویند2 می2نویسند؛2 هال2 در2 نارخوری2 میز2 روی2 را2 مشق2هایشان2

.)F-47-6(2احساس2خفگی2دارند

-2عدم2وجود2اتاق2های2مختلف2جهت2افراد
دلیل به2 یکدیگر2 با2 کاربری2ها2 تداخل2 2-

222سازماندهی2فضایی2نامناسب
-2عدم2توجه2به2سبک2زندگی2در2طراحی2فضاها

2.1زاویه2دار2بودن2و2داشتن2گوشه2های2بال2استفاده2و2مثلثی2در2خانه2برایم2آزار2دهنده2
.)F-47-6(2است

2.2در2قدیم2در2دروازه2های2شهر2دو2برج2می2ساختند2که2تیرکش2بودند،2این2خانه2و2
.)M-73-7(2پنجره2هایش2که2سوراخ2سوراخ2است2من2را2به2یاد2آن2ها2می2اندازد

-2تناسبات2نامناسب
و2 تکرار2 دلیل2 به2 کسالت2آور2 حس2 ایجاد2 2-

222سادگی
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ساکنین2 بیانات2 از2 شده2 دریافت2 معنای2 ذیل2 جدول2 در2
معنای2 بازشناسی2 راستای2 در2 چوگان2 مسکونی2 مجتمع2

محیط2گردآوری2شد.

جدول 7: بررسی معانی دریافت شده حاصل از مصاحبه مجتمع مسکونی چوگان
معانی دریافت شدهبیانات شاخص

1.1عماًل1محوطه1ای1نداریم1چون1محوطه1قسمتی1از1خیابان1است،1مداوم1ماشین1ها1
.)M-60-10(1رد1می1شوند

1.2محوطه1باصفایی1داریم.1بچه1ها1را1برای1دوچرخه1سواری1به1محوطه1می1بریم1ولی1
.)F-43-11(1به1خاطر1عبور1ماشین1ها1امنیتی1برای1بچه1ها1نیست

1.3با1خانم1های1همسایه1عصرها1گاهی1قرار1می1گذاریم1و1در1محوطه1قدم1می1زنیم1
ولی1صندلی1در1محوطه1وجود1ندارد1و1مجبوریم1در1پله1های1ورودی1بلوک1ها1روی1

.)F-55-9(1زمین1بنشینیم

-1عدم1وجود1امنیت1و1محصوریت1در1محوطه
-1عدم1وجود1مبلمان1مناسب1

سبب که1 محوطه1 در1 سبز1 فضای1 وجود1 1-
1آرامش1می1شود.

1.1بلوک1ها1خیلی1شلوغ1است1مداوم1بچه1ها1در1راه1پله1ها1باال1و1پایین1می1روند1و1سر1
.)M-38-4(1و1صدا1می1کنند

1.2صدای1همسایه1ها1زیاد1است1و1مداوم1صدای1آن1ها1در1خانه1ماست.1بچه1های1طبقه1
.)F-55-9(1باال1مداوم1در1خانه11می1دوند1و1سر1و1صدا1ما1را1آزار1می1دهد

-1عدم1رعایت1فضای1عمومی1و1خصوصی
راستای مناسب1در1 از1مصالح1 استفاده1 -1عدم1

1حریم1فردی

1.1مصالح1استفاده1شده1در1خانه1ضعیف1است.1خانه1ها1نیاز1به1بازسازی1دارد1)6-
.)M-51

1.2قسمت1هایی1از1دیوارها1ترک1خورده1است.1خانه1بیشتر1از1سنش1قدیمی1و1کهنه1
.)M-60-10(1شده1است

-1استفاده1از1مصالح1نامناسب
-1تأثیر1اقتصاد1بر1کیفیت1ساختمان

-1عدم1رعایت1ضوابط1و1مقررات

2.1ما2در2واحد2خود2تراس2نداریم.2معضل2بزرگی2است؛2لباس2ها2همیشه2بوی2نم2
.)F-55-9(2می2دهد

2.2تراس2خیلی2کوچک2است2و2لباس2هم2به2سختی2پهن22می2کنیم،2به2همین2دلیل2
.)F-43-11(2یک2گلدان2هم2نمی2توانیم2در2تراس2بگذاریم

2.3تراس2که2مشرفیت2دارد2و2قسمتی2از2فضا2هم2که2به2خاطر2کولر2گرفته2شده2است.2
به2همین2دلیل22استفاده2خاصی2از2آن2جز2برای2پهن2کردن2لباس2نداریم2)51-6-

.)M

-2عدم2ارتباط2خانه2با2طبیعت2
-2حذف2عناصر2طبیعی2در2خانه

-2حذف2نور2از2خانه2به2علت2وجود2مشرفیت2و
2پرده2ها2به2عنوان2مانع

-2تراس2به2مثابه2محل2تاسیسات2و2البسه

2.1اتاق2ها2خیلی2کوچک2است.2یکی2از2اتاق2هایمان2هم2از2نورگیر2نور2دارد.2عموما2ًیا2
.)F-43-11(2در2آشپزخانه2هستیم2یا2در2هال

2.2نشیمن2خانه2کوچک2است2و2نمی2توانیم2مهمان2دعوت2کنیم.2آن2ها2را2به2رستوران2
.)M-38-4(2می2بریم

-2عدم2وجود2اتاق2های2مختلف2جهت2افراد
-2روابط2اجتماعی2محدود2به2علت2کوچکی2فضا
-2عدم2توجه2به2سبک2زندگی2در2طراحی2فضاها

جدول282بیان2کننده2معانی2دریافت2شده2با2توجه2به2بیانات2
مسکونی2 مجتمع2 ساکنین2 مصاحبه2 از2 حاصل2 شاخص2

اساتید2می2باشد.

جدول 8: بررسی معانی دریافت شده حاصل از مصاحبه مجتمع مسکونی اساتید 
معانی دریافت شدهبیانات شاخص

1.1فضای1محوطه1بزرگ1و1دلنشین1است،1شب1ها1با1چندتن1از1دوستان1در1محوطه1
.)M-60-15(1قدم1می1زنیم

1.2محوطه1ساختمان1امنیت1دارد1و1باصفاست.1اما1عموما1ًآقایان1از1محوطه1جهت1
قدم1زدن1استفاده1می1کنند.1بچه1ها1و1یا1خانم1ها1از1محوطه1استفاده1خاصی1ندارن.1

.)M-55-14(
برگزار1 محوطه1 در1 گاهی1 ساختمان1 جلسات1 یا1 و1 افطاری1 مثل1 مراسم1 بعضی1 1.3

.)M-60-15(1می1شود
.)F-45-8(11.4محوطه1مشترک1بین1همسایه1هاست1و1استفاده1خاصی1نداریم

باعث1 که1 محوطه1 در1 سبز1 فضای1 وجود1 1-
آرامش1می1شود.

-1امنیت1در1محوطه1ساختمان
-1استفاده1آقایان1بیش1از1خانم1ها1از1محوطه
-1قابلیت1عملکردهای1مختلف1در1محوطه

-1عدم1وجود1حس1خلوت1
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معانی دریافت شدهبیانات شاخص

1.1در1البی1جلسات1کاری1را1با1دوستان1یا1همکاران1برگزار1می1کنم.1محیط1آرام1و1
.)M-52-11(1مطلوبی1است

1.2کتابخانه1فضای1مناسبی1را1جهت1مطالعه1برای1بچه1ها1فراهم1کرده1است.1گاهی1
.)M-52-11(1خودمان1هم1جهت1مطالعه1به1آن1جا1می1رویم

ایجاد1کرده1 برای1ساکنین1 را1 مناسبی1 امکانات1 استخر1 و1 بانک،1سوپری1 1.3وجود1
است.1صبح1ها1خانم1ها1و1عصرها1مردها1برای1استراحت1از1استخر1استفاده1می1کنند1

.)F-64-10(

قشرهای1 جهت1 مختلف1 کاربری1های1 وجود1 1-
نیازهای1 کردن1 برطرف1 و1 سنی1 مختلف1

ساکنی

1.1فضا1در1آشپزخانه1خوب1است.1قسمتی1از1آشپزخانه1باز1است1و1قسمتی1با1دیوار1
.)F-45-8(1پوشیده1شده1است

باشد1 باز1 اتاق1ها1 اگر1درب1 پذیرایی1جداست.1حتی1 و1 نشیمن1 از1 اتاق1ها1 1.2فضای1
.)M-55-14(1دیدی1به1درون1اتاق1ها1نیست

1.3فضای1نشیمن1بزرگ1است.1قسمتی1از1آن1را1برای1پذیرایی1از1مهمانان1و1قسمتی1
.)F-64-10(1را1برای1خانواه1به1عنوان1نشیمن1مبلمان1کرده1ایم

-1وجود1محرمیت1و1جداسازی1عرصه1خصوصی
1و1عمومی

-1ابعاد1مناسب1نشیمن1که1به1تفکیک1کاربری
1نشیمن1منجر1شده1است.

2.1در2تراس2به2باغ2های2اطراف2دید2داریم2و2خانه2نورگیری2خوبی2دارد.2در2تراس2مان2
.)F-64-10(2گیاهان2رونده2داریم2که2فضا2را2زیبا2کرده2است

2.2در2تراس2مشرفیت2نداریم2و2این2امتیاز2بزرگی2است.2گاهی2عصرها2در2تراس2تخته2
.)M-60-15(2نرد2بازی2می2کنیم

2.3در2آشپزخانه2تراس2کوچک2و2باصفایی2داریم.2همیشه2چای2صبحانه2ام2را2آنجا2بعد2
.)F-45-8(2از2راهی2کردن2بچه2ها2به2مدرسه2می2خورم

-2ارتباط2طبیعت2و2خانه2با2وجود2گیاهان2و2نور
حفظ علت2 به2 تراس2 محیط2 از2 رضایت2 2-

2محرمیت2با2توجه2به2دیدگاه2مذهبی

در2جدول2ذیل2شاخص2های2مطرح2شده،2حاصل2از2مصاحبه2
ساکنین2موردهای2مطالعاتی2که2در2جداول2باال2مطرح2شد،2
با2توجه2به2دستگاه2نشانه2شناسی2بررسی2شد.2ارتباط2و2یا2

فرامعماری2 و2 با2الیه2معماری2 نشانه2های2فوق2 ارتباط2 عدم2
)تعریف2شده2در2دستگاه2نشانه2شناسی(2مورد2تحلیل2قرار2
گرفت2و2نشان22از2چگونگی2انتخاب2نشانه2در2نمونه2ها2دارد.

جدول 9: تحلیل نشانه شناسی شاخص های مطرح شده خانه های سنتی
تحلیل بر اساس نشانه شناسیشاخص های مطرح شدهنمونه مورد بررسی

خانه1های1سنتی1دوره1قاجار

←
وجود1نشانه1با1شاخص1های1مطرح1

شده
›....

عدم1وجود1نشانه1با1شاخص1های1
مطرح1شده

تعامالت1اجتماعی
←

←

و1 اجتماعی1 فرهنگی-1 پارامتر1 خانواده،1 ساختار1 1.1
الیه1فرامعماری

1.2پیکربندی،1سازماندهی1فضایی1الیه1معماری

سلسله1مراتب1سنی
←
←

1.1سنت،1پارامتر1فرهنگی-1اجتماعی،1الیه1فرامعماری
و1 اجتماعی1 فرهنگی-1 پارامتر1 خانواده،1 ساختار1 1.2

الیه1فرامعماری
کاربری1های1 اساس1 بر1 اتاق1

مختلف
←
←

1.1انتظام1فضایی،1سازماندهی1فضایی1و1الیه1معماری
1.2پیکربندی،1سازماندهی1فضایی،1الیه1معماری

فضای2خصوصی2و2عمومی
دیدگاه2 به2 توجه2 با2 حریم2

مذهبی

←

←

2.1فضای2خصوصی2و2عمومی،2سازماندهی2فضایی2و2
الیه2معماری

الیه2 و2 اجتماعی2 فرهنگی-2 پارامتر2 مذهب،2 2.2
فرامعماری

←ارتباط1خانه1با1طبیعت
←

1.1ضوابط1و1مقررات،1ساختار1فیزیکی1و1الیه1معماری
1.2پیکربندی،1سازماندهی1فضایی1و1الیه1معماری

مصالح1و1تزیینات
←
←
←

1.1مصالح،1ساختارفیزیکی1و1الیه1معماری
1.2تناسبات،1ساختار1فیزیکی1و1الیه1معماری
1.3بافتار،1سازماندهی1فضایی1و1الیه1معماری
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جدول 10: تحلیل نشانه شناسی شاخص های مطرح شده در مجتمع های مسکونی
تحلیل بر اساس نشانه شناسیشاخص های مطرح شدهنمونه مورد بررسی

مجتمع1مسکونی1دراک

←
وجود1نشانه1با1شاخص1های1مطرح1

شده
›....

عدم1وجود1نشانه1با1شاخص1های1
مطرح1شده

در1 متفاوت1 کاربری1های1
محوطه

←
›....

1.1انتظام1فضایی،1سازماندهی1فضایی1و1الیه1معماری
1.2پیکربندی،1سازماندهی1فضایی1و1الیه1معماری

احساس1خلوت
عمومی خصوصی-1 فضای1

 ›
....

›....
1.1حس1خلوت،1سازماندهی1فضایی1و1الیه1معماری

الیه1 و1 فضایی1 سازماندهی1 عمومی،1 و1 خصوصی1 فضای1 1.2
معماری

....‹دسترسی1پیاده1و1وسیله1نقلیه
›....

1.1انتظام1فضایی،1سازماندهی1فضایی،1الیه1معماری
1.2پیکربندی،1سازماندهی1فضایی،1الیه1معماری

تعامالت2اجتماعی

تفکیک2فضایی

›....

›....

الیه2 و2 اجتماعی2 فرهنگی-2 پارامتر2 خانواده،2 ساختار2 2.1
فرامعماری

2.2پیکربندی،2سازماندهی2فضایی2و2الیه2معماری

....‹ارتباط1خانه1با1طبیعت
›....

1.1ضوابط1و1مقررات،1ساختار1فیزیکی1و1الیه1معماری
1.2پیکربندی،1سازماندهی1فضایی1و1الیه1معماری

اتاق1با1کاربری1متفاوت

سبک1زندگی

›....
›....

›....

1.1انتظام1فضایی،1سازماندهی1فضایی1و1الیه1معماری
1.2پیکربندی،1سازماندهی1فضایی1و11الیه1معماری

الیه1 و1 اجتماعی1 فرهنگی-1 پارامتر1 خانواده،1 ساختار1 1.3
فرامعماری

تناسبات
احساس1کسالت1آور

›....
›....

1.1تناسبات،1ساختار1فیزیکی1و1الیه1معماری
1.2بافتار،1سازماندهی1فضایی1و1الیه1معماری

مجتمع1مسکونی1چوگان
←

وجود1نشانه1با1شاخص1های1مطرح1
شده
›....

عدم1وجود1نشانه1با1شاخص1های1
مطرح1شده

امنیت1در1محوطه
دسترسی1پیاده1و1وسیله1نقلیه

›....
›....

1.1انتظام1فضایی،1سازماندهی1فضایی1و1الیه1معماری
1.2پیکربندی،1سازماندهی1فضایی1و1الیه1معماری

فضای1خصوصی1و1عمومی
مصالح1مناسب

›....

›....

الیه1 و1 فضایی1 سازماندهی1 عمومی،1 و1 خصوصی1 فضای1 1.1
معماری

1.2مصالح،1ساختارفیزیکی1و1الیه1معماری
مصالح1مناسب

تأثیر1اقتصاد1بر1بنا
›....
›....

1.1مصالح،1ساختارفیزیکی1و1الیه1معماری
1.2اقتصاد،1پارامتر1فرهنگی-2اجتماعی2و2الیه2فرامعماری

2.1ضوابط2و2مقررات،2ساختار2فیزیکی2و2الیه2معماری....‹ارتباط2خانه2و2طبیعت
2.2پیکربندی،2سازماندهی2فضایی2و2الیه2معماری

اتاق1با1کاربری1متفاوت
تعامالت1اجتماعی

سبک1زندگی

›....
›....

›....

1.1انتظام1فضایی،1سازماندهی1فضایی1و1الیه1معماری
1.2پیکربندی،1سازماندهی1فضایی1و1الیه1معماری

الیه1 و1 اجتماعی1 فرهنگی-1 پارامتر1 خانواده،1 ساختار1 1.3
فرامعماری

تناسبات
احساس1کسالت1آور

›....
›....

1.1تناسبات،1ساختار1فیزیکی1و1الیه1معماری
1.2بافتار،1سازماندهی1فضایی1و1الیه1معماری
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تحلیل بر اساس نشانه شناسیشاخص های مطرح شدهنمونه مورد بررسی

مجتمع1مسکونی1اساتید
←

وجود1نشانه1با1شاخص1های1مطرح1
شده
›....

عدم1وجود1نشانه1با1شاخص1های1
مطرح1شده

امنیت1در1محوطه

حس1خلوت
تأثیر1سنت1در1فضای1محوطه

←
←
›....
›....

1.1انتظام1فضایی،1سازماندهی1فضایی1و1الیه1معماری
1.2پیکربندی،1سازماندهی1فضایی1و1الیه1معماری

1.3حس1خلوت،1سازماندهی11فضایی1و1الیه1معماری
1.4سنت،1پارامتر1فرهنگی-1اجتماعی1و1الیه1فرامعماری

تعامالت1اجتماعی1در1البی
وجودکاربری1های1مختلف1در1

ساختمان

←
←

1.1انتظام1فضایی،1سازماندهی1فضایی1و1الیه1معماری
1.2پیکربندی،1سازماندهی1فضایی1و1الیه1معماری

فضای1خصوصی-1عمومی
دیدگاه1 به1 توجه1 با1 حریم1

مذهبی

←
←

1.1فضای1خصوصی-1عمومی،1سازماندهی1فضایی1و1الیه1معماری
1.2مذهب،1پارامتر1فرهنگی-1اجتماعی1و1الیه1فرامعماری

ارتباط1خانه1و1طبیعت

دیدگاه1 به1 توجه1 با1 حریم1
مذهبی

←
←

←

1.1ضوابط1و1مقررات،1ساختار1فیزیکی1و1الیه1معماری
1.2پیکربندی،1سازماندهی1فضایی1و1الیه1معماری

1.3مذهب،1پارامتر1فرهنگی-اجتماعی1و1الیه1فرامعماری

6. نتیجه گیری
پاسخ2 به2 چنین2 شد2 بیان2 پژوهش2 این2 در2 آن2چه2 پایه2 بر2

سؤاالت2پژوهش2دست2یافت:
انجام2شده2چنین2 مطالعات2 به2 توجه2 با2 یک:2 سؤال2 پاسخ2
استنباط2می2شود2که2می2توان2معماری2مسکن2را2همچون2
الیه2های2 نشانه2شناختی2 تحلیل2 از2 استفاده2 با2 متن2 یک2
بازخوانی2کرد.2 آن2 از2 استنباط2شده2 معنای2 و2 آن2 مختلف2
به2عنوان2 استنتاجی2 مدلی2 پژوهش،2 این2 اساس2 برهمین2
دستاورد2نظری2جهت2چگونگی2این2بازخوانی2ارائه2می2دهد2
نشانه2شناسی2در2معماری2 رویکرد2 تعریف2 با2 )شکل1(،2که2
درک2مسائل2مربوط2به2مسکن2را2با2لحاظ2نمودن2الیه2های2
کیفیت2 ایجاد2 جهت2 آن2 در2 کاررفته2 به2 معانی2 و2 مختلف2
مطلوب2میسر2می2سازد.2این2روش2با2درنظر2گرفتن2معماری2
و2 فرامعماری2 الیه2های2 از2 برخواسته2 متن2 یک2 به2عنوان2
معماری2 در2 موجود2 نشانه2های2 رمزگشایی2 به2 معماری2
توسط2 برداشت2شده2 معنای2 تحلیل2 با2 و2 پرداخته2 مسکن2
مخاطبان2این2فضاها،2روشی2عملی2جهت2درک2نشانه2های2
به2کاررفته2و2تأثیر2آن2بر2مخاطب،2در2طول2زمان2را2میسر2

می2سازد.
در2 مطالعه2 مورد2 نمونه2های2 بررسی2 دو:2 سؤال2 پاسخ2
شهر2 در2 مسکونی2 مجتمع2های2 و2 قاجار2 سنتی2 خانه2های2
نشانه2های2 تفاوت2 می2دهد،2 نشان2 پژوهش2 این2 در2 شیراز2
به2کار2رفته2در2الیه2های2مختلف2مسکن،2سبب2درک2معانی2

مختلف2می2شود.2تغییر2در2هریک2از2الیه2های2تعریف2شده2
سبب2استفاده2از2عناصر2معماری2متفاوت2است2و2حاصل2آن2
ایجاد2 کاربر2می2باشد2که2در2 توسط2 از2فضا2 متفاوتی2 درک2
کیفیت2مطلوب2مورد2نیاز2کاربر2موثر2است2و2در2طول2زمان،2
خود2سبب2تغییر2الیه2های2فرهنگی2و2اجتماعی2می2شود2و2
نظام2 افزوده22شدن2 تغییر2می2دهد.2 را2 معماری2یک2جامعه2
معماری2 )بنای(2 متن2 در2 کاالیی2شدگی2 و2 مبادله2 ارزش2
به2 است.2 مالحضه2 قابل2 مسکونی2 مجتمع2های2 در2 خانه2ها2
بصری2مصرف2می2شود2 به2عنوان2کاالی2 دیگر2خانه2 عبارت2
و2عالوه2بر2ارزش2کاربردی2به2مثابه2محل2زندگی2و2ارزش2
زیبا2شناختی2و2ارزش2ساختاری،2حال2بنا2ارزش2مبادله2نیز2

پیدا2کرده2است.
در2 نشانه2شناسی2 رویکرد2 می2دهد2 نشان2 پژوهش2 نتایج2
معماری2مسکن2راهکاری2مناسب2جهت2شناخت2معماری2
فضاهای2ساخته2شده2و2را2ه2حلی2مناسب2جهت2نیل2به2فضای2
مطلوب2می2باشد.2جدول2های2تهیه2شده2در2این2تحقیق2خود2
می2تواند2سؤاالتی2را2برای2انجام2پژوهش2های2بعدی2درباره22
چه2 در2 تغییر2 نسبت2 که2 این2 مثال،2 برای2 برانگیزند؛2 خانه2
تغییر2 در2 بیشتری2 تأثیر2 تاریخی2 دوره2 دو2 در2 الیه2هایی2
نشانه2ها2و2معانی2دریافت2شده2از2آن2ها2داشته2است؟2یا2میزان2
رضایت2ساکنین2خانه2ها2با2حذف2یا2اضافه2شدن2نشانه2ها2چه2
نسبتی2دارد؟2پژوهش2در2رابطه2با2چنین2سوأالتی2می2تواند2
در2 آن2 کیفیت2 ارتقای2 و2 مسکن2 نشانه2های2 درک2 سبب2

راستای2رضایت2استفاده2کنندگان2باشد.
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