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چکیـــــده
بیــان مســئله: توجــه بــه وجــوه هویتــی معمــاری مســکن، در گــرو تقویــت ابعــاد معناشــناختی در طراحــی از جملــه بهره  گیــری 
از اصــول معمــاری مســکن ســنتی اقلیــم گــرم و خشــک اســت. از ســوی دیگــر بهره  گیــری از نشــانه  ها از طریــق توجــه بــه 
خوانــش ذهنــی مخاطبــان، از بهتریــن راهکارهــا در معنادهــی بــه اثــر محســوب می  شــود. ایــن درحالــی اســت کــه بــه نظــر 
ــت  ــروز تح ــکن  های ام ــان، در مس ــی مخاطب ــش ذهن ــا خوان ــون ادراک ی ــوری چ ــم معنامح ــه مفاهی ــی ب ــد کم  توجه می  رس
ــه در ســطوح  ــف شــده اســت؛ چــرا ک ــه و تضعی ــرار گرفت ــا ق ــا ســطحی  نگری در طراحی  ه ــد اقتصــاد و ی ــی مانن ــر عوامل تاثی
ــه  ــی ب ــرش عمل ــن نگ ــت. بنابرای ــگ اس ــط کم  رن ــا محی ــه ب ــب در رابط ــش مخاط ــًا نق ــی، عموم ــی طراح ــی و اجرای آموزش
ــه  ــردد ک ــی محســوب می  گ ــاز تحقیقات ــنتی، نی ــانه    ها در مســکن س ــری از نش ــوه بهره  گی ــتخراج وج ــق اس ــی از طری معناگرای
پژوهــش درصــدد اســت تــا بــا پاســخ  گویی بــه پرســش »چگونگــی نقــش نشــانه  ها در وجــوه معنایــی مســکن ســنتی اقلیــم 

گــرم و خشــک ایــران«، در راســتای مرتفــع نمــودن آن اقــدام نمایــد. 
هــدف تحقیــق: هــدف پژوهــش، اســتخراج اصــول معناگرایــی از بــاب نشانه  شناســی، جهــت بهره  گیــری در طراحــی مســکن 

ــاد هویتــی و معنایــی محیط  هــای زندگــی امــروز اســت. ــه ابع ــر ب معاصــر در راســتای توجــه بیش  ت
روش تحقیــق: پژوهــش در قالــب روش  هــای »ســندکاوی« و »تحلیــل محتــوای کیفــی« تحقــق یافتــه اســت. در روش تحلیــل 
ــه صــورت بررســی  ــا ســطوح نشــانه ب ــی ب ــش ذهن ــر خوان ــر ب ــری مولفه  هــای موث ــت انطباق  پذی ــی وضعی ــه ارزیاب داده  هــا، ب
نمونه  هــا در حــوزه مســکن ســنتی اقلیــم گــرم و خشــک ایــران پرداختــه می  شــود. محقــق درصــدد آن اســت تــا نمونه  هــای 
مــورد مطالعــه از خانه  هــای ســنتی شــهر کاشــان، از ویژگی  هــای مشــترک اغلــب مســکن  های ســنتی بــه جــا مانــده در اقلیــم 
مذکــور بهره  منــد باشــد. بــر ایــن اســاس ســطوح نشــانه، شــامل »نمایــه«، »نمــاد« و »شــمایل« در ارتبــاط بــا ریزمولفه  هــای 

»مکانــی«، »انســانی« و »زمانــی« موثــر بــر خوانــش ذهنــی تحلیــل می  شــوند. 
ــوان  ــه عن ــاد« ب ــه« و »نم ــمایل«، »نمای ــک، از »ش ــرم و خش ــم گ ــنتی اقلی ــکن س ــج، در مس ــاس نتای ــر اس ــری: ب نتیجه  گی
محملــی جهــت بیــان معانــی از طریــق انطبــاق بــا مولفه  هــای انســانی، محیطــی و زمانــی موثــر بــر خوانــش ذهنــی کاربــران، 
ــان از  ــری طراح ــور، بهره  گی ــکن معنامح ــی مس ــر در طراح ــای موث ــی از راهکاره ــن یک ــت. بنابرای ــده اس ــتفاده می  گردی اس
ــل  ــی«، »عوام ــداد اجتماع ــردی«، »روی ــه ف ــی«، »تجرب ــابقه تاریخ ــاس«، »س ــد«، »مقی ــرد«، »کالب ــای »عملک ریزمولفه  ه
ــر حــس  ــر ب ــه »مولفه  هــای موث ــز توجــه ب ــان و نی ــردی و اجتماعــی« مخاطب فیزیولوژیکــی و روان  شــناختی«، »رفتارهــای ف

ــه مــکان و اجتمــاع« در قالــب ســطوح مختلــف نشــانه در طراحــی اســت.  تعلــق ب
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1. مقدمه 
یکــی از مفاهیــم موثــر بــر هویــت معمــاری، »معنــا« اســت و در 
راســتای هویتمنــدی جامعــه معمــاری می  بایســت بیــش از پیــش 
بــه مفهــوم »معنــا« پرداخــت. مســکن به عنــوان محمــل زندگــی 
ــا  ــت ت ــی اس ــوزه معناگرای ــژه در ح ــرش وی ــد نگ ــان نیازمن انس
ــی اســت  زمینه  ســاز تامیــن آســایش ســاکنان باشــد. ایــن درحال
ــوری  ــم معنامح ــه مفاهی ــی ب ــد کم  توجه ــر می  رس ــه نظ ــه ب ک
ــکن  های  ــان، در مس ــی مخاطب ــش ذهن ــا خوان ــون ادراک ی چ
امــروز تحــت تاثیــر عواملــی ماننــد اقتصــاد و یــا ســطحی نگری 
در طراحی  هــا قــرار گرفتــه و تضعیــف شــده اســت. چــرا کــه در 
ــب  ــش مخاط ــًا نق ــی، عموم ــی طراح ــی و اجرای ــطوح آموزش س
ــتای  ــن در راس ــت. بنابرای ــگ اس ــط کم  رن ــا محی ــه ب در رابط
ــتفاده از  ــاری مســکن، اس ــر معم ــاداری بیش  ت ــدی و معن هویتمن
اصــول نشانه  شناســی، بــه عنــوان یکــی از بهتریــن راهکارهــا در 
ــه مخاطــب محســوب می  شــود.  ــه فضــا و توجــه ب معنادهــی ب
از آن  جــا کــه بهره  گیــری از الگوهــای موفــق معمــاری گذشــته، 
ــوب  ــت محس ــت هوی ــری در تقوی ــر دیگ ــل موث ــوان عام به عن
ــری از  ــی و بهره  گی ــکن ایران ــای مس ــن الگوه ــردد؛ یافت می  گ
ــا و شــرایط  ــه نیازه ــه ب ــا توج اصــول آن در مســکن معاصــر، ب
روزآمــد، ضــروری بــه نظــر می  آیــد. در ایــن نوشــتار، مســکن در 
ــرن الگوهــای  ــگاه یکــی از مهم  ت ــم گــرم و خشــک، در جای اقلی
معمــاری ســنتی ایــران، بــه عنــوان نمونــه مــوردی و در راســتای 
اســتخراج الگوهــای بهره  گیــری از نشــانه  ها در راســتای انطبــاق 
طراحــی بــا خوانــش مخاطبــان مــورد پژوهــش واقــع می  گــردد. 
ــا  ــدی و ی ــای کالب ــن الگوه ــر یافت ــًا ب ــش عمدت ــینه پژوه پیش
اصــول معنایــی از دیدگاه  هــای غیر نشانه  شــناختی در مســکن 
ایرانــی اشــاره دارد، بنابرایــن نیــاز بــه پژوهــش در زمینــه 
اســتخراج الگوهــای بهره گیــری از نشانه  شناســی در راســتای 
انطبــاق طراحــی بــا خوانــش مخاطبــان محســوس اســت. 
ــا  ــت ت ــدد اس ــش درص ــاز، پژوه ــن نی ــش ای ــتای پوش در راس
ــای  ــا مولفه  ه ــی ب ــطوح نشانه  شناس ــری س ــی انطباق  پذی چگونگ
ــرم و  ــم گ ــنتی اقلی ــکن س ــی را در مس ــش ذهن ــر خوان ــر ب موث
خشــک جســت  وجو نمایــد. »چگونگــی نقــش نشــانه  ها در 
ــران«،  ــرم و خشــک ای ــم گ ــی مســکن ســنتی اقلی ــوه معنای وج
ــه  ــی ک ــردد. از آن  جای ــرح می  گ ــوان پرســش پژوهــش مط به عن
ــی  ــا در طراح ــر معن ــانه ب ــر نش ــت  وجوی تاثی ــه جس ــق ب تحقی
ــا در  ــتقل و »معن ــر مس ــانه« متغی ــت؛ »نش ــنتی اس ــکن س مس
طراحــی مســکن« متغیــر وابســته اســت. بنابرایــن فرضیــه 
ــای  ــانه در معن ــطوح نش ــری از س ــر »بهره  گی ــی ب ــق مبن تحقی
ــته  ــش داش ــک نق ــرم و خش ــم گ ــنتی اقلی ــکن س ــاری مس معم

ــا و  ــتخراج راه  کاره ــش، اس ــدف پژوه ــود. ه ــد ب ــت« خواه اس
ــاری  ــاق معم ــری از نشــانه  ها در راســتای انطب الگوهــای بهره گی
ــری در طراحــی مســکن  ــان، جهــت بهره  گی ــش مخاطب ــا خوان ب
معاصــر و در راســتای توجــه بیش  تــر بــه ابعــاد هویتــی و معنایــی 

ــت. ــروز اس ــی ام ــای زندگ محیط  ه

2. پیشینه تحقیق
ــر  ــد ب ــا تاکی ــی ب ــوزه »معناگرای ــه ح ــق در س ــینه تحقی پیش
ایرانــی«  »مســکن  و  »نشانه  شــناختی«  خوانــش«،  مفهــوم 
ــاب  ــرد. هریــک از پژوهشــگران در ب ــرار می  گی ــی ق مــورد ارزیاب
ــر  ــر تصاوی ــر ب ــر بخشــی از عوامــل موث چیســتی معناشــناختی ب
ــد. یکــی از جدیدتریــن وکامل  تریــن  ــان پرداخته  ان ذهنــی مخاطب
ــدل  ــه م ــه »ارائ ــوان مقال ــا عن ــات ب ــن تحقیق ــای ای نمونه  ه
ــت. در  ــی« اس ــور ذهن ــر تص ــه ب ــا تکی ــی ب ــی از خوانای مفهوم
ایــن پژوهــش نظیــف و مطلبــی بــه جمــع  آوری و معرفــی جامــع 
ــه  ــد ک ــش پرداخته  ان ــا خوان ــوم ادراک ی ــر مفه ــر ب ــل موث عوام
خــود حاصــل جمــع آوری اندیشــه  های نظریه  پــردازان ایــن 
ــه  ــب س ــل در قال ــی عوام ــاس معرف ــن اس ــر ای ــت. ب ــوزه اس ح
گــروه از عوامــل »انســانی«، »زمانــی« و »محیطــی« ارائــه شــده 

اســت.
ــر لغت  شناســی  ــا ب ــا نشانه  شناســی عمدت ــط ب پژوهش  هــای مرتب
از  متمرکــز شــده   اســت )وربروگــن1 2014، 231(. بخشــی 
ــزوم  ــر ل ــی ب ــش نشانه  شناس ــوزه دان ــر در ح ــای اخی پژوهش ه
بهره  گیــری از آن در معمــاری تاکیــد دارنــد. برخــی دیگــر 
ــود آن در  ــوزه نم ــانه و ح ــاد نش ــتی ابع ــق چیس ــه تدقی ــز ب نی
معمــاری اشــاره دارنــد. یکــی  از جدیدتریــن منابــع در ایــن زمینــه 
ــانه  ها در  ــود نش ــمول و نم ــوزه ش ــد ح ــق و تحدی ــه »تدقی مقال
معمــاری« اســت. عینی  فــر و باقــری در ایــن پژوهــش بــه 
ــاس  ــه براس ــد ک ــانه می  پردازن ــطوح نش ــته بندی س ــن دس تبیی
نظریــات اندیشــمندان گــردآوری شــده اســت. برایــن اســاس ســه 
دســته اصلــی و کلــی »شــمایل«، »نمایــه« و »نمــاد« به عنــوان 

ــده اند. ــن ش ــانه تبیی ــطوح نش س
ــرا،  ــکن معناگ ــوزه مس ــات در ح ــینه تحقیق ــه پیش ــت ب ــا عنای ب
عمدتــًا بــر یافتــن علــل افــت تنــزل کیفیــات معنایــی در مســکن 
معاصــر و نیــز عوامــل معناســاز در معمــاری ایرانــی اشــاره شــده 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه عوامــل معناگرایــی تبیین شــده 
در مســکن ایرانــی، تاکنــون از دیــدگاه توجــه بــه اصــول 
ــت. از  ــه اس ــورت نگرفت ــان، ص ــش مخاطب ــی و خوان نشانه    شناس
ســوی دیگــر آن  چــه از پیشــینه تحقیــق نمایــان اســت؛ پرداختــن 
بــه حوزه  هــای نشــانه و ادراک، در ســطح نظــری اســت و تاکنــون 
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تحقیقــی در زمینــه چگونگــی کاربــرد عملــی نشــانه  ها از طریــق 
ــی  ــش ذهن ــر خوان ــر ب ــای موث ــاق مولفه  ه ــوه انطب ــل نح تحلی

ــه اســت.  مخاطــب صــورت نگرفت

3. مبانی نظری
معنــا برآینــدی از عوامــل متفاوتــی اســت کــه در نتیجــه تعامــل 
ــژاد  ــور و مهدی  ن ــردد )اعتمادی  پ ــل می  گ ــکان حاص ــان و م انس
ــود  ــف موج ــر مختل ــای عناص ــق پیام  ه ــه از طری 1400، 26( ک
در فضــا صــورت می  پذیــرد )ترایــب2 1974، 34(. طراحــی، 
ــوری  ــه ام ــد ب ــرد«، نمی توان ــه عملک ــخ ب ــرای پاس ــا ب »تنه
ــت  ــردن هوی ــی ک ــرای متجل ــد. ب ــخ  گو باش ــت، پاس ــون هوی چ
در معمــاری، طراحــی بایــد تامین کننــده نیازهــای ادراکــی باشــد 
و ایــن هــدف بــا رونــد معناشــناختی ممکــن می  شــود )آلســتون3 

.)81  ،1967
بــرای درک واقعــی یــک بنــای معمــاری کــه همــان معنــای آن 
ــده آن را درک کــرد.  ــه وجــود آورن ــه ب ــد مفهــوم اولی اســت؛ بای
ــوان دال  ــه عن ــن »مفهــوم« ب ــن رابطــه داللت  گــری بی درک ای
ــت  ــی اس ــرو نشانه  شناس ــول در گ ــوان مدل ــاری« به عن و »معم
)دبــاغ و مختابــاد 1393، 31(. بنابرایــن، معناشناســی در معمــاری، 
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــی دارد. ب ــا نشانه  شناس ــگ ب ــی تنگاتن ارتباط
معمــاری، بــه عنــوان یــک سیســتم نشــانه  ای، می  توانــد ارتبــاط 
ــد )رودی4 و دیگــران  ــرار نمای ــان برق ــا مخاطب معنایــی آشــکار ب
2019، 655(. نشــانه  ها بــه تنهایــی، فاقــد معنــای درونــی 
ــا  ــتفاده م ــه و اس ــوه ارائ ــرو نح ــا در گ ــای آن  ه ــتند و معن هس
از آن  هــا اســت )فرایدمــن5 و تلفســن6 2015، 653(. در نگاهــی 
ــت  ــار داش ــوان اظه ــانه  ها می  ت ــت نش ــه ماهی ــانه ب هستی  شناس

ــان و  ــر انس ــت تأثی ــان و تح ــرو زم ــانه درگ ــت نش ــه موجودی ک
ــی7 2015، 33(. نشانه  شناســی،  ــود )دیل ــتنباط می  ش ــود او اس وج
علمــی اســت کــه بــه ادراک و تجزیــه و تحلیــل عالئــم و نمادهــا 
در همــه اشــکال و جنبه  هــا می پــردازد )فالمکــی و غفــاری 

 .)341  ،1395
تقســیم  بندی نشــانه  ها بــه شــیوه کاربــرد آن و بافت  هــای 
ــل  ــاری قاب خــاص کاربردشــان وابســته اســت. نشــانه  ها در معم
تفکیــک بــه ســه دســته »شــمایل«، »نمایــه«، و »نمــاد« اســت. 
»شــمایل« دارای داللــت صریــح اســت. حجــم زیــادی از 
ــی ســطحی و محســوس در  ــد معنای ــاری دارای بع ــای معم بناه
ــر، ممکــن اســت در  ــا در ظاه ــن کشــف معن ــتند. ای ــر هس ظاه
نمــای بیرونــی، مقاطــع، پــالن و یــا پرســپکتیوها صــورت پذیــرد 

)باقــری و عینی  فــر 1395، 2(.
در تشــخیص تفاوت  هــای نمایــه و نمــاد بــه چهــار موضــوع بایــد 
توجــه نمــود. اولیــن شــاخصه نمــاد، حــوزه شــمول آن در معماری 
ــرای ادراک«  ــاری ب ــدوده »معم ــا در مح ــه آن  را صرف ــت ک اس
ــاری  ــدید معم ــتگی ش ــل، وابس ــن عام ــد. دومی ــف می  کن تعری
نمادیــن بــه متــن و بســتر شــکل  گیری آن بــرای جلوه  گــر 
ــاوت در  ــومین تف ــت. س ــا اس ــای بن ــر معن ــه بیش  ت ــدن هرچ ش
کثــرت معنــای دریافتــی از نمایــه و وحــدت معنــا از نمــاد توســط 
ــاد  ــه و نم ــاوت نمای ــن تف ــاری اســت. چهارمی ــده معم ادراک  کنن
میــزان صراحــت و کشــف  پذیری معنــا در آن  هــا خواهــد بــود کــه 
نمــاد دارای کم  تریــن میــزان صراحــت در انتقــال مفاهیــم اســت 
البــرزی 1397، 85(. ویژگی  هــای اصلــی  )سخاوت دوســت و 

شــمایل، نمایــه و نمــاد در جــدول 1 آمــده اســت.

جدول 1. انواع نشانه  شناسی در معماری )مأخذ: باقری و عینی  فر 1395، 8(
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یکــی از مهم  تریــن راهکارهــای ادراک و بکارگیــری عملــی 
ــی  ــش ذهن ــوم خوان ــا مفه ــنایی ب ــی، آش نشانه شناســی در طراح
ــر آن اســت )الکســاندر8 2013،  ــر ب ــل موث ــری از عوام و بهره گی
ــت  ــدی اس ــی و چندبع ــی ادراک ــی ذهن ــش، مفهوم 266(. خوان
و ســنجش آن تنهــا براســاس شــاخصه  های فیزیکــی یــک 
محیــط کالبــدی، امــکان ادراک همــه جانبــه بــه مخاطــب 
را نخواهــد داد )شــریف9 و نجفــی10 2011، 1057(. از آن  جــا 
کــه معیــار تعامــل فــرد بــا محیــط پیرامونــی، تصــور ناظــر از آن 
مؤلفه  هاســت؛ تصــور ذهنــی جامــع کــه از محیــط در ذهــن ناظــر 
ایجــاد می  شــود؛ شــامل مولفه  هــای »مکانــی«، »زمانــی« و 
»انســانی« اســت. زمــان، در تمــام جنبه  هــای طراحــی، از قبیــل 
چگونگــی درک محیــط، اهمیــت مکان  هــا بــه واســطه ســابقه و 
معنــای تاریخــی، اهمیــت دارد. تحلیــل چگونگــی توســعه تصــور 
ذهنــی، از آن جایــی کــه یــک فرآینــد ادراکــی پویاســت؛ نیازمنــد 
ــی  ــای زمان ــن مولفه  ه ــت. مهم  تری ــان اس ــول زم ــل در ط تحلی
موثــر بــر تصویــر ذهنــی، »ســابقه تاریخــی«، »تجربــه فــردی« 
و نیــز »رویــداد اجتماعــی« اســت )نظیــف و مطلبــی 1398، 74(.

صاحب  نظرانــی چــون لینــچ، قابلیــت شناســایی یــک فضــا 
را مرتبــط بــا عناصــر محدودکننــده، و شــخصیت آن  را تابــع 
ــا  ــد. آن  ه ــر می  دانن ــن عناص ــن ای ــم بی ــم حاک ــی نظ چگونگ
ــبت  ــه نس ــکان را ب ــا و م ــی فض ــبت ذهن ــه نس ــد آن  چ معتقدن

عینــی و قابــل درک تبدیــل می  کنــد؛ ســاختارهای کالبــدی 
ــراد،  ــن اف ــدگاه ای ــهیدی 1394، 31(. از دی ــت و ش اســت )فالح
ــه  ــا، س ــرد« فض ــاس« و »عملک ــد«، »مقی ــل »کالب ــه عام س
ــن از  ــه ذه ــر اولی ــکل  گیری تصوی ــر ش ــر ب ــده موث ــرل کنن کنت

ــچ 1393، 42(. ــت )لین ــط اس محی
پیرامــون مولفه  هــای »انســانی« موثــر بــر خوانایــی اثــر می  تــوان 
گفــت اگرچــه فرآینــد شــکل  گیری تصــور ذهنــی در افــراد دارای 
ــی  ــای ادراک ــبب تفاوت  ه ــه س ــا ب ــت ام ــی اس ــباهت های کل ش
متأثــر از ذهــن، جنســیت و نیازهــای افــراد، نقشــه  های شــناختی 
متفاوتــی در ذهــن اشــخاص شــکل می  گیــرد. »اپلیــارد11« 
ــتنده  ــش فرس ــا در نق ــراف تنه ــط اط ــه محی ــان این  ک ــا بی ب
ــان  ــن انس ــه ای ــد ک ــوان می  کن ــت؛ عن ــی اس ــات محیط اطالع
ــارب و  ــداف، تج ــت، اه ــخصیت، هوی ــاس ش ــه براس ــت ک اس
ارزش  هــای خــود ایــن اطالعــات را درک می  کنــد. عوامــل 
ــردی«،  ــی و ف ــار جمع ــناختی«، »رفت ــی«، »روان  ش »فیزیولوژیک
ــه اجتمــاع«  ــق ب ــز »حــس تعل ــه مــکان«، و نی ــق ب »حــس تعل
ــر  ــر تصوی ــر ب ــانی موث ــای انس ــن مولفه  ه ــوان مهم  تری ــه عن ب
ذهنــی شــناخته می  شــوند )اپلیــارد 1969، 135(. مهم  تریــن 
مولفه هــای موثــر بــر مفهــوم خوانــش از طریــق عوامــل ســازنده 

ــده اســت. ــان گردی ــر 1 بی ــی در تصوی ــر ذهن تصاوی

تصویر 1. مولفه های موثر بر مفهوم خوانش از طریق عوامل سازنده تصاویر ذهنی )نظیف و مطلبی 1398، 77(

ــرم و خشــک،  ــم گ ــنتی اقلی ــه مســکن س ــه این  ک ــت ب ــا عنای ب
از  از اصلی  تریــن و ماندگارتریــن نمونــه  بــه عنــوان یکــی 
معماری  هــای ایرانــی اســت، ایــن تحقیــق ســعی دارد تــا 
چگونگــی بهره  گیــری از نشانه شناســی را در معناگرایــی ایــن 
ــا  ــر و ب ــن ام ــق ای ــرای تحق ــد. ب الگــوی معمــاری بررســی نمای
ــاط  ــراری ارتب ــل   برق ــق تحلی ــری، از طری ــی نظ ــر مبان ــه ب تکی
میــان مولفه  هــای »مکانــی«، »انســانی« و »زمانــی« بــا ســطوح 
»شــمایل«، »نمایــه« و »نمــاد« نشــانه  ها در نمونه  هایــی از 

ــردد. ــدام می  گ ــک اق ــرم و خش ــم گ ــکن اقلی مس

4. روش تحقیق 
ــا،  ــردآوری داده  ه ــت و روش گ ــاس ماهی ــر اس ــه ب ــن مقال در ای
ــور از روش  ــت. منظ ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــق کیف از روش تحقی
ــن  ــه ضم ــت ک ــی اس ــوای کیف ــل محت ــی، تحلی ــق کیف تحقی
مطالعــه اســناد و آرا صاحب نظــران بــه جســت   و جوی پاســخ   
پرداختــه  معمارانــه  تحلیل هــای  از  اســتفاده  بــا  پژوهــش 
ــی-  ــی، توصیف ــیوه نگارش ــر ش ــق از نظ ــود. روش تحقی می  ش
تحلیلــی اســت؛ چراکــه عــالوه بــر تصویرســازی آن  چــه هســت، 
ــودن و چرایــی وضعیــت  ــه ب ــه تشــریح و تبییــن دالیــل چگون ب
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مســاله می  پــردازد. 
تحلیــل محتــوا، نوعــی از روش تحقیــق توصیفــی- تحلیلی اســت 
)میرجانــی 1389، 39( کــه در ایــن پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار 
ــوای  ــی محت ــی و کیف ــف عین ــه منظــور توصی ــرا ب ــرد؛ زی می گی
مفاهیــم بــه صــورت نظــام  دار انجــام می  شــود و در پــی تجزیــه 
ــش  ــن پژوه ــود. در ای ــد ب ــب خواه ــف مطال ــل و توصی و تحلی
تحلیــل محتــوای کیفــی در قالــب بررســی نمونه  هــای کاربــردی 
در طراحــی مســکن ســنتی اقلیــم گــرم و خشــک صــورت گرفتــه 
اســت. روش تحلیــل داده  هــا براســاس اســتخراج وضعیــت 
انطباق  پذیــری ســطوح نشــانه، شــامل »نمایــه«، »نمــاد« و 
ــی از مســکن  های ســنتی شــهر کاشــان  »شــمایل« در نمونه  های
ــر  ــر ب ــی« موث ــانی« و »زمان ــی«، »انس ــای »مکان ــا مولفه  ه ب
ــاس  ــی، براس ــورد بررس ــکن  های م ــاب مس ــت. انتخ ادراک اس
ــه  ــی ک ــودن طرح  های ــز دارا ب ــدی و نی ــی و کالب ــای فضای غن
ــر  ــای موث ــا مولفه  ه ــانه ب ــطوح نش ــاق س ــوارد انطب ــا م در آن  ه
ــق  ــت. محق ــه اس ــورت گرفت ــود، ص ــاهده می  ش ــر ادراک مش ب
درصــدد آن اســت تــا نمونه  هــای مــورد مطالعــه، از ویژگی  هــای 
ــم  ــده در اقلی ــا مان ــه ج ــنتی ب ــکن  های س ــب مس ــترک اغل مش

ــد.  ــد باش ــور بهره  من مذک

5. بحث 
ــان  ــق بی ــق، از طری ــش تحقی ــه پرس ــخ  گویی ب ــتای پاس در راس
ــی  ــه چگونگ ــک، ب ــرم و خش ــم گ ــکن اقلی ــی از مس نمونه های
وضعیــت انطبــاق پذیــری عوامــل »انســانی«، »زمانــی« و 
ــانه    ــاد« نش ــه« و »نم ــمایل«، »نمای ــطوح »ش ــا س ــی« ب »مکان
ــق،  ــن تحقی ــه در ای ــورد مطالع ــای م ــود. نمونه  ه ــه می  ش پرداخت
مســکن  های اقلیــم گــرم و خشــک و بــه ویــژه خانه  هــای 
کاشــان  شــهر  طباطبایی  هــای  و  عامری  هــا  بروجردی  هــا، 
انتخــاب گردیــده کــه دلیــل آن، غنــای فضایــی و کالبــدی ایــن 

مســکن  ها اســت. 

5-1. تحلیــل چگونگــی انطبــاق ســطوح نشــانه بــا 
عوامــل مکانــی موثــر بــر ادراک در مســکن ســنتی اقلیــم 

ــک ــرم و خش گ
مطابــق بــا تصویــر 1، »عملکــرد«، »کالبــد«، و »مقیــاس« 
ــرح  ــی مط ــش ذهن ــر خوان ــر ب ــی موث ــل مکان ــوان عوام به عن
اســت. بنابرایــن بــرای پاســخ  گویی بــه پرســش تحقیــق، 
ــرد«،  ــای »عملک ــری مولفه  ه ــاط و انطباق  پذی ــوه ارتب ــد نح بای
ــه«، و  ــمایل«، »نمای ــطوح »ش ــا س ــاس« ب ــد«، و »مقی »کالب
ــکن  ــردد. در مس ــل گ ــران، تحلی ــنتی ای ــکن س ــاد« در مس »نم
ســنتی اقلیــم گــرم و خشــک، ارتباطــی میــان میــزان و کیفیــت 

تزئینــات، و اهمیــت و کاربــری فضــا مشــاهده می  شــود کــه ایــن 
امــر را می  تــوان در قالــب ســاختارهای اجتماعــی تحلیــل نمــود. 
ــا ســطح »شــمایل«  ــاط »عملکــرد« ب ــر ارتب ــل بیان  گ ــن عام ای

نشــانه اســت. 
بهره  گیــری از تنــوع فضایــی و عملکــردی در ســطوح ارتفاعــی و 
عمــودی در مســکن گــرم و خشــک، زمینه  ســاز ادراک محصوریت 
ــر  ــن ام ــوده اســت. یکــی از مظاهــر ای ــوت ب ــع آن، خل ــه تب و ب
ــاله  ــن مس ــد. ای ــر می  یاب ــودال باغچــه تظاه ــری از گ در بهره  گی
ــاد«  ــب »نم ــرد« در قال ــری »عملک ــی از بهره گی ــوان بیان به عن
ــوده و  ــدید نم ــی را تش ــه درون گرای ــردد ک ــرح گ ــد مط می  توان
ــای  ــری از فضاه ــود. بهره گی ــد ب ــت خواه ــاز محصوری زمینه  س
تقســیم افقــی ماننــد فضــای هشــتی، جهــت افزایــش محصوریِت 
فضاهــای اصلــی، نیــز نمونــه دیگــری از ایــن موضــوع در ســطح 
ــی  ــکن تداع ــت را در مس ــادی از محرمی ــد نم ــت و می  توان اس
ــرد  ــل عملک ــری از عام ــده بهره  گی ــر 2 نمایش  دهن ــد. تصوی نمای
بــه صــورت تنــوع فضایــی عمــودی در قالــب نمــاد محصوریــت 

در خانــه ایرانــی اســت.

تصویر 2. بهره  گیری از عامل »عملکرد« در قالب »نماد« به صورت 
تنوع فضایی در ارتفاع و خلق نمادی از محصوریت در برش طولی از 

خانه بروجردی  ها )مأخذ: نگارنده(

نحــوه طراحــی درون  گــرا یــا برون  گــرای مســکن بیان  گــر 
نمایــه  ای از ارتباطــات بصــری و اجتماعــی فضــای داخــل و بیرون 
اســت. بهره گیــری از »عملکــرد« در قالــب تعریــف روابــط 
ــرم و  ــم گ ــی اقلی ــنتی ایران ــکن س ــرا در مس ــی درون  گ فضای
خشــک، زمینه  ســاز ادراک خلــوت و تمرکــز محســوب می  گــردد. 
ــه  بنابرایــن اســتفاده از اصــول درون  گرایــی در مســکن ســنتی ب
ــه«   و در راســتای  ــب ســطح »نمای ــرد نشــانه در قال ــوان کارب عن

ــوده اســت.  ــه ب ــه خان ــل مســکن ب معنامحــوری و تبدی
توجــه بــه عوامــل »سلســله مراتب فضایــی«، »محرمیــت«، 
اصــل  مولفه  هــای  عنــوان  بــه  »خلــوت«  و  »مرکزیــت« 
ــا  ــه آن  ه ــن ب ــی 1398، 69(  و پرداخت ــیخ بهای ــی )ش درون  گرای
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تصویر 3. نمای داخلی خانه طباطبایی  های کاشان 
)مأخذ: اعتمادی  پور 1390(

تصویر 4. پالن خانه بروجردی  های کاشان )مأخذ: نگارنده(

تصویر 5. برش خانه بروجردی  های کاشان )مأخذ: نگارنده(

ــه«  ــورت »نمای ــه ص ــانه ب ــری از نش ــتای بهره  گی ــی در راس گام
ــد.  ــته باش ــراه داش ــه هم ــه را ب ــای خان ــای معن ــد احی می  توان
بنابرایــن بــا توجــه بــه تحلیل  هــای بیــان شــده می  تــوان 
اذعــان داشــت کــه در طراحــی مســکن ایرانــی مناطــق گــرم و 
خشــک، بهره  گیــری از نشــانه در ســطوح »شــمایل«، »نمایــه« و 
ــرای بیــان »عملکــرد« به عنــوان یکــی از مولفه  هــای  »نمــاد« ب

ــردد. ــاهده می  گ ــر ادراک، مش ــر ب ــی موث مکان
عامــل »کالبــد«، به عنــوان دیگــر مولفــه موثــر بــر ادراک اســت 
کــه در ایــن بخــش ســعی می  گــردد؛ بــه تحلیــل ارتبــاط ســطوح 
نشــانه بــا آن پرداختــه شــود. ســتون، یکــی از کالبدهایــی اســت 
ــرم و خشــک، مشــاهده  ــم گ ــه در برخــی از مســکن  های اقلی ک
ــاد  ــًا، ایج ــا عمدت ــای آن در نم ــی از کاربرده ــه یک ــردد ک می  گ
ــه  ــان اهمیــت و شــکوه فضــا و غنابخشــی ب حــس دعــوت و بی
نمــا اســت. بنابرایــن می  تــوان اذعــان داشــت کــه بعضــًا ســتون، 
ــردد  ــرح گ ــد مط ــی می  توان ــکن ایران ــدی در مس ــوان کالب به عن
کــه بیانگــر شــمایلی از نشــانه دعوت  کنندگــی اســت. تصویــر 3 
نقــش ســتون در نمــای داخلــی خانــه طباطبایی  هــای کاشــان را 

ــد. ــان می  ده نش

ــوان ســطحی  ــه«، به عن ــب »نمای ــد« در قال ــری از »کالب بهره  گی
ــک  ــرم و خش ــم گ ــنتی اقلی ــکن س ــاری مس ــانه در معم از نش
مشــاهده می گــردد. فضــای ایــوان به عنــوان ارتباط دهنــده 
فضــای درون و بیــرون یکــی از فضاهــای مشــترک در بســیاری 
از مســکن  های ســنتی اقلیــم گــرم و خشــک اســت کــه 
ــورت  ــه ص ــد ب ــل کالب ــری عام ــه  ای از بهره  گی ــد نمون می  توان
نمایــه محســوب گــردد؛ چراکــه ایــوان عــالوه بــر ایجــاد تنــوع 
و غنابخشــی فضایــی، بــا کالبــد خــود بــه ادراک مفهــوم گــذر و 
افزایــش قابلیــت خوانایــی فضایــی کمــک می  نمایــد؛ و از ســوی 

ــود  ــوا و بهب ــل ه ــی در تعدی ــوان عامل ــه عن ــد آن ب ــر کالب دیگ
ــد  ــن می  توان ــش دارد و بنابرای ــز نق ــی مســکن نی ــرد اقلیم عملک
ــراح  ــداف ط ــده اه ــن کنن ــرد، تامی ــتای ادراک و عملک در راس
باشــد. نمایــش فضــای ایــوان در پــالن و بخشــی از بــرش خانــه 

ــت. ــده اس ــای 4 و 5، آم ــان در تصویره ــای کاش بروجردی  ه

بســیاری از کالبدهــای شــاخص در معماری  هــای ســنتی مســکن 
ــه  ــد. ب ــوب می  گردن ــه محس ــادی از خان ــوان نم ــران، به عن ای
طــور مثــال عنصــر بادگیــر می  توانــد نمــادی فرهنگــی از مســکن 
ــری از  ــن بهره  گی ــد. بنابرای ــک باش ــرم و خش ــم گ ــنتی اقلی س
معنــای مســکن در قالــب کاربــرد »کالبــد« بــه صــورت »نمــاد« 

ــر اســت.  ــی از نشــانه امکان  پذی ــوان ســطح عمیق ــه عن ب
ــت  ــگ شــدن هوی ــدرن و کم  رن ــاری م ــش معم ــود پیدای ــا وج ب
ــر و  ــری از عناص ــر، بهره  گی ــکن معاص ــد مس ــاختار و کالب در س
الگوهــای هویت  ســاز بومــی گذشــته و اســتفاده از آن  هــا در 
ــس  ــه ح ــد در زمین ــن می  توان ــکل نوی ــه ش ــروز ب ــاری ام معم
ــوب  ــر محس ــی   موث ــهری گام ــای ش ــکن و فض ــه مس ــق ب تعل
شــود )میرســجادی و فرکیــش 1395، 72(. از آن جایــی کــه 
طبــق تحلیل  هــای ایــن تحقیــق در مســکن ســنتی اقلیــم گــرم 
ــب  ــد« در قال ــل »کالب ــق عام ــانه از طری ــن نش ــک، تبیی و خش
ــردد؛  ــاهده می  گ ــاد« مش ــه« و »نم ــمایل«، »نمای ــطوح »ش س
بهره  گیــری از ایــن الگوهــا در طراحــی معمــاری مســکن معاصــر 
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تصویر 6. خانه عامری  های کاشان )مأخذ: اعتمادی  پور 1390(

تصویر 7. بخشی از برش خانه بروجردی  های کاشان )مأخذ: نگارنده(

تصویر 8. بادگیر عظیم خانه بروجردی  های کاشان
 )مأخذ: اعتمادی پور 1390(

می  توانــد در جهــت تقویــت حــوزه معنــا مــورد بهره  گیــری واقــع 
شــود. 

ــمایل«،  ــطوح »ش ــب س ــز در قال ــاس« نی ــل »مقی ــرد عام کارب
ــرم و  ــم گ ــکن اقلی ــی مس ــانه در طراح ــاد« نش ــه« و »نم »نمای
ــرای  ــا ب ــری از کالبده ــت. بهره  گی ــاهده اس ــل مش ــک قاب خش
ــا  ــا ب ــا طاق  ه ــا ی ــد رواق  ه ــته مانن ــای نیمه  بس ــف فضاه تعری
ــه  ــیدن ب ــا بخش ــا، در غن ــه بن ــایر بدن ــر از س ــاس بزرگ  ت مقی
ــم مذکــور  ــی بســیاری از مســکن  های ســنتی اقلی نماهــای داخل
ــانه  ای  ــوان نش ــاس به عن ــر مقی ــن تغیی ــت. ای ــته اس ــش داش نق
ــی  ــش فضای ــت خوان ــش قابلی ــی و افزای ــت فضای ــرای اهمی ب
ــوان  ــرای مخاطــب مســکن محســوب می  شــود. بنابرایــن می  ت ب
نشــانه  پردازی  در  »مقیــاس«  مکانــی  عامــل  از  بهره  گیــری 
مســکن و در ســطح »شــمایل« را در نماهــای داخلــی خانه  هــای 
ســنتی اقلیــم گــرم و خشــک مشــاهده نمــود کــه عمدتــًا از تغییــر 
ــرد. در  ــات می  گی ــکن نش ــد مس ــطحی در کالب ــاس س مقیاس  ه
تصویــر 6، از عامــل تغییــر مقیــاس ایــوان جهــت تاکیــد فضایــی 
و نمایــش اهمیــت عملکــرد فضــا در خانــه عامری  هــای کاشــان 

اســتفاده شــده اســت.

ــیاری از  ــی« در بس ــاس فضای ــر مقی ــل »تغیی ــری از عام بهره  گی
ــردد  ــه می  گ ــک مالحظ ــرم و خش ــم گ ــنتی اقلی ــکن های س مس
ــه  ــت ک ــا اس ــی فض ــردی و معنای ــت عملک ــانه اهمی ــه نش ک
در  نشــانه  بهره  گیــری  از  نمونــه  ای  عنــوان  بــه  می  توانــد 
ــود.  ــنتی لحــاظ ش ــی مســکن های س ــه« در طراح ســطح »نمای
ــا در  ــایر فضاه ــه س ــبت ب ــی نس ــای اصل ــاس فض ــش مقی افزای
ــت؛  ــده اس ــان داده ش ــر 7 نش ــه در تصوی ــا ک ــه بروجردی  ه خان
ــش عملکــرد  ــه در راســتای خوان ــری از نمای ــه  ای از بهره  گی نمون

فضــا اســت.  

و  خــاص  طراحــی  بــه  می  تــوان  دیگــر  مثالــی  به عنــوان 
ــز  ــاس نی ــر مقی ــه از نظ ــا ک ــه بروجردی  ه ــر خان ــه بادگی خالقان
ــه در  ــود ک ــاره نم ــت؛ اش ــاوت اس ــابه متف ــای مش ــا نمونه  ه ب
ــری از  ــن بهره  گی ــت. بنابرای ــده اس ــش داده ش ــر 8 نمای تصوی
ــکن  ــردازی« مس ــتای »نمادپ ــاس« در راس ــی »مقی ــل مکان عام

اســت. امکان پذیــر 

5-2. تحلیــل چگونگــی انطبــاق ســطوح نشــانه بــا 
عوامــل زمانــی موثــر بــر ادراک در مســکن ســنتی اقلیــم 

ــک ــرم و خش گ
ــه  ــی«، »تجرب ــابقه تاریخ ــم »س ــر 1، مفاهی ــا تصوی ــق ب مطاب
فــردی«، و »رویــداد اجتماعــی« به عنــوان عوامــل زمانــی موثــر 
ــری  ــی شناســایی شــده اســت. بهره  گی ــی معان ــش ذهن ــر خوان ب
از عامــل »ســابقه تاریخــی« عمومــا در قالــب ســطوح »شــمایل« 
نشــانه امکان  پذیــر اســت. مســکن در طــول تاریــخ، بــا توجــه بــه 
ــان  ــف خاصــی می ــا تعاری ــد ب ــه، می  توان ــگ و بســتر جامع فرهن
مخاطبــان شــکل گیــرد کــه کاربــرد ویژگی  هــای شــمایلی 
در  نشــانه  ها  تداعی کننــده  آن می  توانــد  و فضایــی  کالبــدی 
ســطح »شــمایل« باشــد. بــه طــور مثــال، الگــوی حیــاط مرکــزی 
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و درون  گــرای اقلیــم گــرم و خشــک تداعی  کننــده مفهــوم خانــه 
در مناطــق مرکــزی ایــران، به عنــوان »ســابقه تاریخــی« مفهــوم 

ــود.  ــوب می  ش ــکونت محس س
عامــِل زمانــی »تجربــه فــردی« عمدتــًا در قالــب ســطوح 
ــم گــرم و  ــه« نشــانه در مســکن ســنتی اقلی »شــمایل« و »نمای
خشــک قابــل مشــاهده اســت. کاربــرد ســابقه ادراک مخاطــب از 
زندگــی در مســکن گذشــته و یــا بــه عبــارت دیگــر بهره  گیــری 
از تجربــه فــردی آن  هــا از مســکن، در تعریــف و طراحــی مســکن 
جدیــد می  توانــد موثــر باشــد. ایــن امــر منجــر بــه ادراک بهتــر و 
احســاس رضایــت بیش  تــر، نســبت بــه محــل زندگــی مخاطــب 
ــی  ــط فضای ــری از رواب ــال، بهره  گی ــور مث ــه ط ــد. ب ــد ش خواه
ــا تجربــه فــردی مســکن پیشــین یــا همــان فرهنــگ  مطابــق ب
بســتر مســکن، زمینه  ســاز معنــاداری اثــر از دیــد مخاطــب 
ــد و  ــاق کالب ــود. انطب ــد ب ــرح خواه ــه« در ط ــرد »نمای و کارب
»شــمایل« مســکن بــا »تجربــه فــردی« مخاطــب، ماننــد نحــوه 
ــی در  ــش گیاه ــزان پوش ــا می ــگ و ی ــح، رن ــری از مصال بهره  گی

ــد. ــذار باش ــر گ ــب تاثی ــر ادراک مخاط ــد ب ــکن می  توان مس
 عامــِل زمانــی »رویــداد اجتماعــی« عمدتــا در قالــب »شــمایل«
ــهود ــک مش ــرم و خش ــم گ ــکن اقلی ــانه در مس ــاد« نش  و »نم
ــا ــود ب ــل خ ــدت تعام ــول م ــا ط ــب ب ــان ها متناس ــت. انس  اس
 محیــط و در قالــب تعامــل بــا دیگــران در رویدادهــای اجتماعــی،
 تصویــری ذهنــی- زمانــی بــرای خــود می  ســازند کــه بــه نوعــی
ــا ســابقه و تاریــخ یــک ــده خاطــرات جمعــی افــراد و ی  دربرگیرن
 مــکان از طریــق منابــع مکتــوب و شــنیداری اســت. ایــن تصاویــر
ــق ــکان را از طری ــه م ــراد ب ــق اف ــاس تعل ــه احس ــی، زمین  زمان
ــه ــاع ک ــه اجتم ــق ب ــن تعل ــا و همچنی ــرات آن  ه ــادآوری خاط  ی
 تصاویــر ذهنــی زمانــی مشــترکی بــا آن  هــا دارد؛ فراهــم مــی آورد

.)Kress. Leeuwen. 1996.  23( 
خوانــش  در  »نمــاد«  و  »شــمایل«  کاربــرد  نمونه  هــای  از 
رویداد  هــای اجتماعــی، بهره  گیــری از نقــوش و یــا عناصــر 
کالبــدی تاریخــی در بدنــه مســکن اســت کــه یــادآور رویدادهــای 
اجتماعــی اســت کــه خاطــرات جمعــی را میــان مخاطبــان تداعــی 
می نمایــد. شــاید بتــوان، بهره  گیــری از نقــوش اســالمی در 
ــترک  ــب مش ــادآور مذه ــه ی ــی را ک ــکن  های ایران ــات مس تزئین
میــان غالــب ایرانیــان اســت؛ در زمــره کاربــرد همزمــان 
ــداد  ــل »روی ــانه  ای از عام ــوان نش ــاد« به عن ــمایل« و »نم »ش

ــمار آورد. ــه ش ــر ادراک ب ــر ب ــی« موث اجتماع

5-3. تحلیــل چگونگــی انطبــاق ســطوح نشــانه بــا 
عوامــل انســانی موثــر بــر ادراک در مســکن اقلیــم گــرم 

ــک و خش
ــی  ــی- ادراک ــک ذهن ــل »فیزیولوژی ــر 1، عوام ــاس تصوی براس
انســان«، »روان  شــناختی ذهنــی- ادراکــی انســان«، »رفتارهــای 
فــردی و جمعــی« و نیــز »تعلــق بــه مــکان و اجتمــاع« به عنــوان 
ــون  ــد. پیرام ــرح می  گردن ــر ادراک مط ــر ب ــانی موث ــل انس عوام
تاثیــر عامــل »فیزیولوژیــک ذهنــی- ادراکــی انســان« در قالــب 
ــای  ــناخت مولفه  ه ــه ش ــد ب ــدا بای ــنتی، ابت ــانه در مســکن س نش

فیزیولوژیــک ذهنــی- ادراکــی پرداختــه شــود. 
 از آن  جایــی کــه بــه ســبب تفاوت  هــای ادراکــی متاثــر از ذهــن، 
ــای  ــی و نیازه ــی و اجتماع ــی، قومیت ــطوح طبقات ــیت، س جنس
افــراد، نقشــه  های شــناختی متفاوتــی در ذهــن اشــخاص شــکل 
ــی،  ــان در طراح ــای انس ــه ارزش  ه ــه ب ــن توج ــرد؛ بنابرای می  گی
یکــی از شــروط توجــه بــه عامــل »فیزیولوژیــک ذهنــی- ادراکــی 
ــه وضــوح  ــوان ب انســان« محســوب می  گــردد. ایــن امــر را می  ت
ــی،  ــم گــرم و خشــک مالحظــه نمــود. درونگرای در مســکن اقلی
ــم، خــود نشــان گر  ــن اقلی ــوان یکــی از اصــول معمــاری ای به عن
توجــه بــه ارزش  هــای فرهنگــی در طراحــی اســت کــه در قالــب 
ــان  ــوان اذع ــن می  ت ــه اســت. بنابرای ــور یافت ــد مســکن ظه کالب
ــان«  ــی انس ــی- ادراک ــک ذهن ــل »فیزیولوژی ــه عام ــت ک داش
ــن معمــاری مشــهود  ــب ســطوح »شــمایل« نشــانه در  ای در قال

اســت.
مولفــه روان  شــناختی بــه عنــوان فیلتــر یــا محدودکننــده انســانی 
ــر  ــذاری تصاوی ــه شــناخت و ارزش  گ ــی، ب ــر ذهن ــت تصاوی در ثب
ذهنــی از محیــط می  پــردازد. رنــگ، یکــی از مهم  تریــن عوامــل 
ــه  ــا توج ــری از آن ب ــه به  کارگی ــان اســت ک ــر روان انس ــر ب موث
ــل  ــر قاب ــد تاثی ــب می  توان ــی مخاط ــتر زندگ ــه و بس ــه زمین ب
توجهــی در احســاس رضایــت و آرامــش او داشــته باشــد. توجــه 
بــه عامــل رنــگ، یکــی از نمونه  هــای به  کارگیــری عامــل 
روان  شــناختی در ســطح »شــمایل« نشــانه اســت. عامــل رنــگ، 
ــی  ــی و اقلیم ــای بوم ــی معماری  ه ــد در برخ ــان می  توان هم  زم
جنبــه »نمــاد« نیــز بــه خــود بگیــرد. بــه عنــوان مثــال می  تــوان 
بــه رنــگ کاه  گلــی خانه  هــای ســنتی در منطقــه گــرم و خشــک 
ــی  ــکن   بوم ــاد مس ــوان نم ــه عن ــد ب ــه می  توان ــود ک ــاره نم اش
ــل  ــری از عام ــن بهره گی ــود. بنابرای ــرح ش ــم مط ــن اقلی در ای
»روان  شــناختی ذهنــی- ادراکــی انســان« در قالــب ســطوح 
ــم مشــهود اســت. ــن اقلی ــاری ای ــاد« در معم ــمایل« و »نم »ش

ــر  ــر ب ــاخصه  های موث ــا ش ــاق ب ــی مســکن براســاس انطب طراح
رفتارهــای فــردی و جمعــی مخاطبــان، می  توانــد در قالــب 
ــه«  ــب »نمای ــری از قال ــا بهره  گی ــی و ب ــط فضای ــی رواب طراح
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ــیم  ــورت تقس ــه ص ــر ب ــن ام ــد. ای ــق یاب ــی تحق در نشانه  شناس
حوزه  هــای فــردی و جمعــی روابــط فضایــی و نیــز ترجمــه آن بــه 
زبــان طراحــی بــه صــورت ایجــاد فضاهــای مکــث در مشــاعات 
قابــل تعریــف و اجــرا خواهــد بــود کــه ایــن امــر را می  تــوان در 
ــاهده  ــک مش ــرم و خش ــم گ ــکن اقلی ــی مس ــیم  بندی فضای تقس
ــاط  ــت ارتب ــی، جه ــتی از اندرون ــای هش ــازی فض ــود. جداس نم
ــز  ــی و نی ــت درونگرای ــت تقوی ــه در جه ــا ک ــی از آن  ج اجتماع
عملکــرد پاســخ  گویی بــه روابــط جمعــی اســت؛ به عنــوان 
نمایــه  ای از عامــل انســانی »رفتارهــای فــردی و جمعــی« مطــرح 
ــی  ــزی ایران ــاط مرک ــای حی ــر خانه  ه ــویی دیگ ــردد. از س می  گ
ــا  ــاری ب ــرای رفت ــوان یکــی از نمادهــای الگوهــای درون  گ به عن
ــی را  ــردی و جمع ــای ف ــه رفتاره ــخ  گویی ب ــود پاس ــاع، خ اجتم
ــل  ــن عام ــد. بنابرای ــن می  نمای ــنتی تامی ــی س ــا زندگ ــق ب مطاب
»رفتارهــای فــردی و جمعــی انســان« عمدتــًا در قالــب ســطوح 
»نمایــه« و »نمــاد« نشــانه قابــل مشــاهده در معمــاری مســکن 

ــردد. ــوب گ ــد محس ــی می  توان ایران
بــا مراجعــه بــه تصویــر 1 احســاس »تعلــق بــه مــکان و اجتماع«، 
به عنــوان یکــی از عوامــل و شــاخصه  های ذهنــی- عاطفــی 
ــت  ــر احســاس رضای ــی ب ــل توجه ــر قاب ــه تاثی انســان اســت ک
ــدی  ــی کالب ــاق طراح ــن انطب ــکن دارد. بنابرای ــط و مس از محی
و فضایــی مســکن بــا عوامــل ذهنــی و عاطفــی شــخصی 

مخاطبــان، یکــی از شــروط توجــه بــه معنــا در طراحــی مســکن 
خواهــد بــود. عملکــرد و ارتباطــات فضایــی نیــز خــود بــه عنــوان 
یکــی از مهم  تریــن عوامــل موثــر بــر آســایش مخاطبــان، نقــش 
تعیین  کننــده  ای در کیفیــت ذهنــی- عاطفــی و حــس تعلــق 
ــتای  ــاس در راس ــن اس ــر ای ــرد. ب ــد ک ــا خواه ــکن ایف ــه مس ب
زمینه  ســازی ایجــاد حــس تعلــق بــه مــکان و اجتمــاع در مســکن 
ــود؛  ــری نم ــاد بهره  گی ــمایل و نم ــطوح ش ــا از س ــوان عمدت می  ت
ــت مســکن  ــه ماهی ــای حــس تســکین ک ــت الق ــه در جه چراک
اســت، عوامــل کالبــدی و فضایــی و عملکــردی در قالــب شــمایل 

ــود.  ــد ب ــر خواه ــر و موث ــاد، امکان  پذی و نم

6. یافته  ها
ــری  ــت انطباق  پذی ــه از وضعی ــورت گرفت ــای ص ــج تحلیل  ه نتای
ــانه در  ــطوح نش ــا س ــی ب ــش ذهن ــر خوان ــر ب ــای موث مولفه ه
ــاس در  ــن اس ــر ای ــت. ب ــده اس ــردآوری ش ــدول2 گ ــب ج قال
ــم گــرم و خشــک  نمونه  هــای منتخــب مســکن های ســنتی اقلی
اگــر نمونــه  ای از ارتبــاط میــان ســطوح نشــانه و عوامــل موثــر بــر 
خوانــش ذهنــی قابــل تحلیــل باشــد؛ در تحلیل  هــا آورده شــده و 

ــه رنگــی در آمــده اســت. در ایــن جــدول بــه صــورت خان

جدول 2. چگونگی انطباق مولفه  های موثر بر خوانش ذهنی مخاطبان و سطوح نشانه )منبع: نگارنده(
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تحلیــل  از  بهره  گیــری  بــا  و  نظــری  اســتنادات  براســاس 
ــن  ــرد. بنابرای ــرار می  گی ــد ق ــورد تائی ــق م ــه تحقی ــوا، فرضی محت
بهره  گیــری از ســطوح نشــانه در معنــای معمــاری مســکن 
ســنتی اقلیــم گــرم و خشــک نقــش داشــته اســت. بــا توجــه بــه 
ــی  ــورد بررس ــای م ــدول 2، در نمونه ه ــده در ج ــه ش ــج ارائ نتای
ــری از  ــک، بهره  گی ــرم و خش ــم گ ــکن  های اقلی ــی مس از برخ
ــا عوامــل  ــاق ب ســطوح مختلــف نشانه  شــناختی در راســتای انطب
ــر ایــن اســاس  ــان مشــاهده می  شــود. ب ــر ادراک مخاطب ــر ب موث
ــی جهــت  ــوان محمل ــه عن ــاد« ب ــه« و »نم از »شــمایل«، »نمای
بیــان معانــی از طریــق انطبــاق بــا مولفه  هــای »انســانی«، 
ــا  ــی آن  ه ــتر فرهنگ ــا بس ــب ب ــی«، متناس ــی« و »زمان »مکان
ــی را  ــای مکان ــاق مولفه  ه ــج، انطب ــت. نتای ــده اس ــتفاده ش اس
ــد.  ــان می  ده ــاد« نش ــه« و »نم ــمایل«، »نمای ــطوح »ش ــا س ب
بــر  موثــر  زمانــی  مولفه  هــای  انطبــاق  میــزان  بیش  تریــن 
ــا ســطح »شــمایل« نشــانه بیــان گردیــد.  خوانــش مخاطبــان، ب
ــت  ــن قابلی ــز، بیش  تری ســطوح »شــمایل« و »نمــاد«  نشــانه نی
ــان  ــش مخاطب ــر خوان ــر ب ــانی موث ــای انس ــا مولفه  ه ــاق ب انطب
ــانه در  ــف نش ــطوح مختل ــری از س ــن بهره  گی ــد. بنابرای را دارن
راســتای انطبــاق بــا عوامــل موثــر بــر خوانــش ذهنــی مخاطبــان 
و بــا توجــه بــه بســتر زمانــی، مکانــی و انســانی طــرح می  توانــد 

طراحی  هــای  در  هویت مــداری  و  معنامحــوری  راه  گشــای 
ــد. ــروز باش مســکن ام

7. نتیجه  گیری 
ــف  ــری از ســطوح مختل ــده، بهره  گی ــج بدســت آم ــاس نتای براس
نشــانه، شــامل »شــمایل«، »نمایــه« و »نماد« در مســکن ســنتی 
ــدان معناســت  ــن ب ــم گــرم و خشــک مشــاهده می  شــود. ای اقلی
ــای  ــان مولفه  ه ــاق می ــه، انطب ــورد مطالع ــای م ــه در نمونه  ه ک
ــردد.  ــات می  گ ــانه اثب ــا ســطوح نش ــی ب ــی، انســانی و زمان مکان
ــا مولفه  هایــی از  ــوده ت ــر آن ب ــه ذکــر اســت کــه ســعی ب الزم ب
ــر  ــان اکث ــه در می ــود ک ــاب ش ــل انتخ ــورد تحلی ــکن  های م مس
مســکن  های ســنتی اقلیــم گــرم و خشــک مشــترک باشــد. بنابــر 
ــر در طراحــی مســکن  ــق یکــی از راهکارهــای موث ــج تحقی نتای
ریزمولفه  هــای  از  معاصــر  طراحــان  بهره  گیــری  معنامحــور، 
»عملکــرد«، »کالبــد«، »مقیــاس«، »ســابقه تاریخــی«، »تجربــه 
و  فیزیولوژیکــی  »عوامــل  اجتماعــی«،  »رویــداد  فــردی«، 
ــه  ــز توج ــردی و اجتماعــی« و نی ــای ف ــناختی«، »رفتاره روان ش
ــه مــکان و اجتمــاع«   ــق ب ــر حــس تعل ــر ب ــه »مولفه هــای موث ب
ــب  ــی در قال ــات طراح ــف موضوع ــرایط مختل ــه ش ــه ب ــا توج ب

ــف نشــانه در طراحــی اســت.  ســطوح مختل
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Statement of Problem: To improve the identity of residential architecture, it is required to enhance the 
semantic dimensions in the design. To do this, the principles of traditional residential architecture in hot-dry 
climates, as one of the richest physical-spatial models for Iranian houses, must be applied. On the other hand, 
one of the best strategies for giving meaning to works is to use signs by examining users› mental image. 
However, nowadays, semantic concepts such as users› perception or mental image are less considered or 
ignored in the residential architecture due to factors such as economy or superficiality in design. This is 
due to the ignorance of the user-environment relationship at the educational and executive levels of design. 
Therefore, there is a need for finding a practical approach to semantics by extracting the signs existing in 
traditional houses. To meet this need, the present study seeks to answer the question «What is the role of 
signs in the semantic aspects of traditional Persian houses in hot-dry climate?» Since the use of successful 
traditional architectural models is another way for enhancing the identity of residential architecture, it seems 
necessary to find and use them in contemporary housing in accordance with the current situation. The research 
background mainly focuses on finding physical patterns or semantic principles in Iranian houses from non-
semiotic perspectives, so obviously, there is a need for research on the extraction of patterns using semiotics 
to match the design with the users› reading.
Research aim: The design performed «only to satisfy the building function», cannot meet such affairs as 
identity. So, it must meet the perceptual needs to manifest identity in architecture, and this will be possibly 
achieved if the design is performed through a semantic process. To this end, the present research seeks to find 
out how the categories of signs match with the components affecting mental image in traditional houses in the 
hot-dry climate. Since the present study looks for the effect of signs on meaning in traditional housing design, 
«sign» is an independent variable, and «meaning in housing design» is a dependent variable. Accordingly, 
the research hypothesis is as follows: «Using the categories of signs has played a role in the meaning of 
traditional residential architecture in the hot-dry climate». The present study aims to extract the principles of 
semantics from the semiotic perspective to use in contemporary residential architecture to pay more attention 
to the identity and semantic dimensions of today›s living environments.
Research Method: the present research is a qualitative study in which applied examples of traditional 
residential architecture in the hot-dry climate are studied using «document mining» and «qualitative content 
analysis». In the «data analysis» section, the matching of the components affecting the mental image with 
the categories of signs is evaluated by examining the examples of traditional Persian houses in the hot-
dry climate. Accordingly, the relationships between the categories of signs, including «index», «symbol», 
and «icon», and the «spatial», «human» and «temporal» components affecting mental image are analysed. 
It should be noted that the case studies are selected based on two criteria: 1. having spatial and physical 
richness, and 2. having a design in which one can observe the matching of the categories of signs with the 
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components affecting perception. The authors attempt to select those cases having the features observed in most 
of the traditional Persian houses in the hot-arid climate. In the selected samples of traditional Persian houses in the 
hot-dry climate, any analysable relationship between the categories of signs and factors affecting mental image is 
analysed. It should be noted that it was attempted to select those components common to most traditional houses 
in the hot-dry climate.
Conclusion: The results indicate that in traditional houses in the hot-dry climate, «icon», «index», and «symbol» 
have been used as a means to express meanings by being matched with human, environmental and temporal 
components affecting users› mental image in accordance with their cultural context. Moreover, the results show the 
matching of the environmental components with the categories of «icon», «index» and «symbol». The temporal 
components affecting the users› reading show their highest degree of matching with the category of «icon». The 
«icon» and «symbol» categories also have the highest degree of matching with the human components affecting 
the users› reading. Therefore, one of the effective strategies for providing a semantic-oriented residential design is 
to use the components of «function», «body», «scale», «historical background», «individual experience», «social 
event», «physiological and psychological factors», «individual and social behaviours» of users and also attention 
to «components affecting the sense of belonging to place and community» in the form of different categories of 
signs in the design. Therefore, using different categories of signs, which match with the factors affecting the users› 
mental image, considering the temporal, spatial and human context of the design can be a way to consider meaning 
and identity in today›s housing designs.

Keywords: Kashan traditional housing, sign, icon, index, symbol.


