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Aims: Architecture as one of the ways to create a work, while using art, is a combination 

of thought and technology. What sets an architectural work apart from other works is that 

it is more valuable than providing shelter; In other words, in addition to the functional 

aspect, it also expresses the characteristic of beauty and higher transcendent concepts. 

This type of architecture, as a valuable heritage, has the ability to remain in history and 

the role of technology in the production of such heritage has always been one of the 

influential parameters. When an architectural design is formed as a special work of art, it 

is affected by the technology and it has become symbolic in this state. The purpose of this 

study is to investigate this secondary aspect of technology and its role in the production 

of heritage of contemporary architecture. 

Methods: The research is Combined and uses a Grounded Theory. Through descriptive-

analytical methods, by examining the heritage of contemporary architecture as well as the 

aspects of the effects of technology and its role, the factors affecting architecture have been 

analyzed 

Findings: Examining the identity samples of contemporary architecture as a lasting 

heritage with different geographical distribution shows that jointly the characteristics of 

form, function and beauty in the areas of formal configuration, spatial organization and 

facade composition can be analyzed and compared. planting mode has a lower average 

radiant temperature. 

Conclusion: The nature of the architecture of funds at the intersection of art, science, 

technique, depending on the time and the context has been changed and the creation of a 
lasting architectural heritage has depended on the level of technological advancement of 

its time.
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نماد تول  یفناور  نیوجه    راث یم  دیدر 

 معاصر یمعمار
 ، شادی عزیزی*ی بهروز منصور،  یطهمور یعل

معمار -1 مرکز   ،ی گروه  تهران  اسالم  ،یواحد  آزاد    ، یدانشگاه 

   رانیتهران، ا

معمار -2 مرکز   ،ی گروه  تهران  اسالم  ،یواحد  آزاد    ، یدانشگاه 

 )نویسنده مسئول(  رانیتهران، ا

معمار -3 مرکز   ،ی گروه  تهران  اسالم  ،یواحد  آزاد    ، یدانشگاه 

 ران یتهران، ا

 چکیده 

از هنر،   یریگخلق اثر، ضمن بهره  یهاوهیاز ش   یک ی  عنوانبه  یمعمار  اهداف: 

اند  یبی ترک فناور  شهیاز  آنچه    یو  سا  کیاست.  از  را  معمارانه  ممتاز    ریاثر  آثار 

  ی از فراهم کردن سرپناه باشد؛ به عبارت  شیب  یاست که واجد ارزش  نیا   سازد، یم

بر وجه کارکرد انتقال مفا  ییبایز  صهی خص  ، ی عالوه  ن  تریمتعال  میهو  بروز    زیرا 

را   خ یدر تار  یماندگار  تیارزشمند، قابل  راث ی م  کی  عنوانبه  ینوع معمار  نیدهد. ا 

اثرگذار    یاز پارامترها  یکیهمواره    ،ی راثیم  نیچن  دیدر تول   یداشته و نقش فناور

  رد،یگیشکل م ژهیو یاثر هنر کی  عنوانبه یطرح معمار کهیهنگامبوده است.  

. ابدییم  نیحالت، جنبه نماد  نیدر ا   یخلق نبوده و فناور  درروند  یاز فناور  ریتأثیب

ا  بررس  نیهدف  ثانو  نیا   یپژوهش  تول  یفناور  هیوجه  در  آن  نقش    راث یم  دیو 

 . باشدیممعاصر  یمعمار

  ی بیترک  صورتبهمطالعات صورت گرفته    ، ی شناسروش  ازنظر  ابزار و روش ها: 

- یفیتوص  یهاروش  قیاستفاده شده است. از طر  یا نهی زم  افتیبوده و در آن از ره

  ن یمعاصر و همچن  یمعمار  راثیآثار م  یبا بررس  یعوامل اثرگذار بر معمار  ی لیتحل

 شده است.  لیو نقش آن تحل یفناور راتی تأثوجوه 

ماندگار،   راثیم   عنوانبهمعاصر    یمعمار  بخشتیهو  یهانمونه  یبررس :  هاافتهی

فرم،    یهایژگ یمشترک و  طوربهکه    دهدینشان م  ییایبا پراکنش مختلف جغراف

ز و  حوزه  ییبایعملکرد  و    ییفضا  یدهسازمان  ، یفرم  یکربند ی پ  یهادر 

 دارند. سهیو مقا لیتحل تینما قابل یبندبی ترک

بسته    ، فناز وجوه هنر، علم و    یدر فصل مشترک  یمعمار  تی ماه  :یر یگجهینت

ماندگار    راثیدستخوش تحول بوده و خلق م  یمکان  یایو جغراف  یبه مقطع زمان

 زمان خود بوده است.  یفناور شرفتیوابسته به سطح پ  ، یمعمار

 

ا   یمعاصر، معمار  راثی نماد، م  ن، ینو  یهایفناور  کلمات کلیدی:    ران،یمعاصر 

 ته یمدرن ، ی معمار یطراح 

 

 

 

 

  مقدمه
است    نیادیبن یسؤالو مسائل مربوط به آن    یپرسش از فناور

 شیپ  ینینو   هایراه و گذاشتهه  ستر را پشتت  دیعقا  یکه مرزها

با حضتتور دود همواره به   ی. فناوردیگشتتایانستتان م یرو

مهفاوت نستبت به گذشتهه  ییو فضتا  نینو  یالفبا کی شیدایپ

  ی نامر مستته   نیهم از ا یو معمار کندیدر همه امور کمک م

هزاران ستتال استتت در تمدن بشتتر   ،ی[ معمار2-1. ] ستتت ین

استت.   خههیآن درآم  هرروزه یبازندگ داشتهه و   یاژهیو  گاهیجا

 نیتأماز   خ،یتار  درگذر[ محصتول ههن و دستت معماران 3] 

 شینما  یبرا  یبستتهر جادیعامه مردم تا ا  یازهاین نینخستته

  یی ها شتتگاهیایو ن هایامپراتور  نیترشتتهوه و عتمت پرآوازه

بته دود گرفهته    یمهفتاوت  یهتاافراد، چهره  نیترشیآالیب  یبرا

 نیا درروندآن استتتت که   توجهقابل[ اما نههه 4-5استتتت  ] 

  ی جابه  یو ماندگار  بایز  اریمهناقض، آثار بست  ظاهربهتحوالت 

و    انتدافهتهیت ن یگزنتد  گونتهچیه  خیمتانتده استتتت کته در طول تتار

 رییو تغ  قیو ستتال  هاستتههها، تحول دوانستتل رییرغم تغبه

 نیشتناسته نماد  بستاچهمانده و  داریحاکم، همچنان پا  طیشترا

  راث یم  عنوانبه  هاآناند و از  شتتهرها و ممالک مخهلش شتتده

 .[ 6شده است ]  ادی  نیسرزم کی

و    یکم  چتهیاز در  شتتتهریب  یدر معمتار  یامروز بته فنتاور  نگتاه

آن مورد غفلتت    یهیزیف  ریغاستتتت و عمومتاع ابعتاد    یهیزیف

[  1]   اندیانقالب  یروهاین  ،ین علم و فناور. اکنو شتتودیواقع م

 میاز مفاه  یاریبست  نیو همچن ی، نادواه شتهل زندگ که دواه

 .سازندیمانسان را مهحول  یزندگ   یو مقوالت اساس

از م  یاثر معمتار  کیت   آنچته اثر د  انیت را  ممهتاز   گریهزاران 

استت   نیا  ستازد،یو از ورطه ابهذال و تهرار دارج م کندیم

انستان و فراهم کردن   ازیاز برآوردن ن شیب یکه واجد ارزشت 

  ر یاز ستا  شیالزم استت ب  گریدعبارتبه[  9-7سترپناه باشتد. ] 

مفهوم   تنهانهشتتده و  کینزد یمعمار آلدهیا یموارد به الگو 

 صتهیستازد، بلهه دصت   ستریصتورت م  نیرا به بههر  ستهنیز

 زیدر مخاطب را ن  ندیدوشا  یاحساس  یو انهقال و القا  ییبایز

 صهیدص  نیا  جادیو ا  ریتدب یاز دود بروز دهد. در تالش برا

  ی هنر نیو چن بردیاستت که معمار از هنر بهره م یدر معمار

 ن،یسترزم  کی راثیم  عنوانبه  یو ماندگار  شیدو  یبقا  یبرا



 ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  یزیعز یشاد ،  علی طهموری ، بهروز منصوری 24
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 نی[ در ا11-10روز همگتام گردد. ]   یو فنتاور  بتادانش  دیت بتا

  ی و فن  یعلم  یهتامقهور جنبته  یهنر  ت یت گتاه، متاه  یهمتاهنگ

 یدر معمار  ییبایاز ز  یگوناگون  یرهایشتتده و موجب تفستت 

 .[ 12و گاه بالعهس ]  گرددیم

مهم در علوم مخهلش    اریبستت   مینماد از مفاه  گر،ید  یستتو  از

نمادها    ،شتتتناستتتی¬ارتباطات استتتت. از منتر جامعه  ژهیوبه

که توستتتط اک ر افراد    ییهستتتهند که معناها  ینیع  ییهاجلوه

[ نگاه به 13. ] گذارندیم شیرا به نما  اندشتدهشتنادههجامعه 

  ی فناور زاستتهفاده ا نیو همچن یمعمار چهیمقوله نماد از در

آن بته مرحلته    دنیت بنتا و رستتت   کیت در رونتد دلق و ستتتادتت  

متانتدگتار    راثیم  کیت   عنوانبتهشتتتدن و تبلور آن    نینمتاد

  خ، یکه در طول تار  ستتت یمقوله ا  ،یحضتتور فناور واستت هبه

  افتیگوناگون    یدر شتهرها توانیاز آن م  یاریبست  یهانمونه

 .[ 15و14] 

به نستل  یبوده که از نستل یفرهنگ  راثیاز م یبخشت  یمعمار

گتذشتتتهگتان    یکته آثتار معمتار  گونتههمتان   ابتدیت یمانهقتال    گرید

آثتار    ،افهتهیت انهقتالبته نستتتل امروز    یفرهنگ  یراثیم  عنوانبته

. ابنتدیت انهقتال   نتدهیبته نستتتل آ  تواننتدیم زیمعتاصتتتر ن  یمعمتار

معاصتتر   یآثار دردشتتان معمار  هرد،یرو نی[بر استتاا ا16] 

  زان یجهان دواهد بود و به همان م یمعمار  خیاز تار یبخشتت 

 [ 17هسهند ]   یو جهان  یمل راثیم  عنوانبهثبت شدن  قیال

  ی ایت را از دن  دیت جتد  یایت کته قلمرو دن  یمرز  ،یصتتتنعه  انقالب

عصتتر   زینق ه تما  ،یدرستتهبه توانیکهن منفک ستتادت را م

 یعنیآن   امتدیت و پ  یبرشتتتمرد  انقالب صتتتنعه  میو قتد  دیت جتد

بود که   شتهیاند  یدود حاصتل دگرگون  ،یتحول مفهوم فناور

اصول، باورها و اعهقادات    شدنمهحولموجب    میمسهق طوربه

و   یعلم  یهانهیاز زم  یاریتحول در بستت  نیبشتتر گشتتت. ا

 دیدر غرب گرد  زیانگشتگفت   یهاشترفت یباعث پ  یهیفناور

آن بر علوم مخهلش بر سترنوشتت    روزافزون ریتأث  تناستب بهو 

در   یفناور  گاهی[ بحث جا18-17اثر گذاشتتت. ]  زین یمعمار

که همواره   زیآثار شتاد  ن  ژهیوبهو  یاثر معمار  یریگ شتهل

انقالب    دیت تول  نهشیجز ال  عنوانبته اثر م رح بوده، پس از 

  ی داصتت   ت یو حستتاستت   ت یو تحول شتتهرها، از اهم یصتتنعه

 بردوردار شد. 

 ینظر  یمبان 

آن استت   هرروزهو همراه با تحوالت   یفناور  دهییزا یمعمار

منفک نمود.  اشتهرا    گریهدیدو را از  نیا توانیو هرگز نم

(  ی)معمتار Architecture در دو واژه «Tec تتک  ایت »تخ  

استتت.   باهمدو  نیقرابت ا  دیمؤ (  ی)فناور  Technologyو

نوع نگرش و روح زمتان حتاکم بر    ،ی[ تحوالت فنتاور20] 

  ، یدسهخوش تحوالت فهر کهیهنگامرا شهل داده و    یزندگ 

مشتتخ  بر   طوربه شتتوند،یم  کیو فناور یعلم  ای یفلستتف

در   یهر معمتار  ن،یبنتابرا  گتذارنتد یآن دوره هم اثر م  یمعمتار

و در ارتبتاط بتا    بتازمتانمرتبط    یاژهیو  یزمتان دود از فنتاور

برد  یحتاکم در آن دوره بهره م  یو فلستتتف  یفهر  یهتانگرش

 [10 ]. 

  ، یتفهر، ابزارمتدار  نتدیمخهلش )فرآ  یهتادر بخش  یمعمتار

آن در ارتبتاط   یامتدهتایت و پ  یفنتاور( بتا  یاحرفته  ینیآفرنقش

شتتده   یراتییدچار تغ  ،یبوده و در اثر تحوالت فناور  وستتههیپ

بر    یزمتان طوالن  یو در ط  جیتتدربتهتحوالت،    نیاستتتت. ا

  ی فهومو م  یگذاشتهه و آن را دچار استهحاله ماد ریتأث یمعمار

ها و  از تفهرات، آرمان برآمدهکه  ی[ معمار21نموده استت. ] 

  و  هاارزش ،هانشیبدر  رییاستت، در صتورت تغبشتر   یازهاین

م  ازهتانیت  ا  شتتتودی، دگرگون    ات یت تحول در طول ح  نیو 

  ژه یوبه راتییتغ  نیمشتتتهود استتتت  اما ا  اریها بستتت انستتتان

 یارمعمت   یمهضتتتاد بتا مبتان یو نتر  یبستتتهر فهر  کتهیهنگتام

 ستتهند یو م بت ن  یموجود در آن به کار گرفهه شتتود، تهامل

  قابل ریممهن استت اثرات ستو و غ  هایدگرگون ،جهیدرنه[  22] 

  .را به وجود آورند  یجبران

 «یدر کهتاب »در بتاب معمتار   وایهروویو  شیتعر  م تابق

(  Firmitas)  ییستهایدر سته اصتل ا تواندیم یمعمار  ت یفیک 

شتود.   یبندمی( تقست Venustas)  ییبای( و زUtilitas)  ییکارا

شتده و   رفههیمعماران پذ  نیب یمهماد  یهاقرن  یبنددستهه نیا

  ه و گا ریاز اصتول به اشتهال گوناگون ترجمه و تفست  کیهر 

  ن ییتب  یستته اصتتل همواره مبنا  نی، اهمهنیباااند. نقد شتتده
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  شود یاثر شنادهه م  ت یفیک  یبررس یبرا  یو چارچوب یمعمار

  ک ی  دیتول یهاشتتادصتته  توانیم ق،یطر نی[ و از ا23-24] 

قرار داد.   یموردبررستتت را    نیمتانتدگتار در هر ستتترزم  راثیم

ستته   هردر  یبر معمار  یفناور  یامدهایپ  ش،یتعر نیم ابق ا

بر عملهرد و   ریتأثستتازه و فرم،   یبر طراح ریتأث: یعنیاصتتل  

قرار    یموردبررستتت امروز    یدر معمتار  ییبتایبر مفهوم ز  ریتتأث

   .ردیگ یم

 

 ی پژوهش ها افههمنبع: ی _ ارتباط معماری و فناوری در بسهر سرزمین   -1نمودار 

و عملهرد    ییکارا یبرا یفقط ابزار یآنچه مسلم است فناور

ن فناور  تیماه  یبلهه دارا  ست،یبههر  تمام  یاثر است.    ی بر 

  ی هاارزشو دود واجد    گذاردیم  ریتأثانسان    یجوانب زندگ 

اجهماع  یانسان فناورباشدیم  یو  حضور  با    ی ها ارزش  ،ی. 

د  یهاباارزشکه    شودیمدلق    ینینو    فاوت مه  روزیانسان 

دچار    دیجد  یهایفناورجامعه با توجه به    یها سامانهاست.  

 ی زندگ   نینو  یهاروشو بشر دود را با    شوندیم  ی دگرگون

] کندیمسازگار   بر    یفناور  یامدهایپ  رونیازا[  25-26. 

گشهه است. بر   یمخهلش دچار دگرگون یهازماندر  یمعمار

 یمعمار  بر  یفناور  یم بت و منف  یامدهایپ  یاساا، برد  نیا

ز  یهاجنبهدر   جدول  در  آن    ی موردبررس  ریمخهلش 

 .اندقرارگرفهه
ی عملهرد، سازه و زیباییهاحوزهپیامدهای فناوری بر معماری معاصر در  -1جدول 

  ی هاشهیاند  هیبر پا  ،یبر فناور  یو مهه  یعلم  یاساا معمار

 نیا  شهیشهل گرفت. ر  یپس از عصر روشنگر  انهی سادهارگرا

 شهیو انفصال احساا و اند  یبه دوران انقالب صنعه  یمعمار

انقالب صنعهگرددیبازم ن  ی.  از حدود  قرن هجدهم   مهیکه 

پ کامل  تحقق  نوزدهم  قرن  اوادر  در  و  کرد، چهره    دایآغاز 

  دگرگون   ،هاحوزه  یتمام  مانندبه  ،یمعمار  واس هبهشهرها را  

 (  1 جدول[ ) 27. ] نمود

را در    یحاصل از انقالب صنعه  جی دوران، معماران نها  نیا  در

   اتیتوسعه نتر قیوارد نموده و از طر  یسازحوزه سادهمان

روش   نده یآ  اتیتجرب  یبرا  نینو   یریمس   ،ییاجرا  یهاو 

نبازنمودند به   نیبه وجود مهندس  ازی. احساا  مهبحر، منجر 

  ن یشد و بد  یعلم  یهاآموزشبا    یمدارا تخصص  سیتأس

مهندسان سادهمان و معماران   نیب  یو دوگانگ  ییجدا  ب یرتت

[ به گفهه لئونارد بنه  28-27گشت. ]  ان یبار نما  ن ینخسه  یبرا

دوره    یخیتار  ازنترکه    1860تا    1760  نیب  ی هاولو  در سال

ی 
پیامدها

ی 
فناور

 
صر

ی معا
بر معمار

 

 پیامد منفی پیامد مثبت شاخص 

فرم 

 )سازه(

 رفع نیازهای جسمی فیزیکی -
 هوشمند سازی ساختمان -

 مصرف انرژی ی سازنهیبهذخیره و   -
 در عملکرد ساختمان  ی ر یپذانعطاف -

 کنندگاناستفادهعدم توجه کافی یا مناسب به نیازهای روحی و روانی  -
 مخرب آن ی ها جنبهبدون توجه به   فناوری استفاده از  -
 ستیزطیمحبه  یرسانبیآس -

 عملکرد
 برای فرم   تر گسترده ی ها انتخاب -
 بازتعریف فضای معماری -
 بیشتر در معماری ی ر یپذانعطاف -

 انسانی  ی ها جنبهتوجه به زیبایی و  ی جابه فناوری نمایش  -
 و تقدیس آن فناوری اصل شمردن  -

 زیبایی
 زیبایی شناسانه ی هاجنبهبه  تر خالقانه ی هاپاسخ -
 معماری ی هافرمبیان هنرمندانه  -

 از مبانی نظری غلط برگرفتهاستفاده از فرم  و احجام ناموزون و   -
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صنعه م  یانقالب  شمار  معمار  ییجدا  رود،ی به  از    یطرح 

آغاز م  یاجرا ب  شودیآن  کردن  بنا  کار سادهن و  دست    هو 

  ی امر، شهاف نی. حاصل اافهدیبه نام مهندسان م یداصگروه 

ب و    نیاست  اجرا.    یمعمار  نیب  گریدعبارتبهو    فنعلم  و 

 [14] 

و به دنبال   افههی  عت یبه طب  نینو   یقرن نوزدهم انسان نگرش  در

با هم   یدو مفهوم دانش و هنر، فناور  نیب  یدوگانگ و علم 

م در  کهیهنگام.  شوندی مهحد  طب  افت یانسان    عت یم العه 

علم آمد   د،یارتباط برقرار نما   طیکمک کند تا با مح  تواندیم

  ی چیرلوئیپ  ده ی[ به عق2کند. ]   یو نگهدار  ت یرا حما   یتا فناور

  ی علم  یفناور  کهیهنگامدر اواسط قرن نوزدهم    ز،ین   ینرو

.  دیدود رس  ان یبه پا  یهیآغاز شد، زمان ادرا  و شهود تهن

بود،    ی شرفهی پ  ب یترت  نیبد شده  شروع  نوزدهم  قرن  از  که 

گفت، آن   دگریبه قول ها   توانیکرد که م  دایپ  تیاهم  قدرآن 

جدا  زهایچ گریرا از د آناست و  دیکه در قرن ما جد یزیچ

 [29است. ]  یهمانا فناور کند،یم

   یمعمار راثیم

  فرد منحصربه  یژگ یو  یدارا ی معمار  ،یهنر  ی هاحوزه  نیدر ب

  ه یبا انسان است. طبق نتر  وسههیو پ   واس هیب  م،یارتباط مسهق

معمار  ، فضا  عنوانبه  یاندرسون  هنرها«،  همه  را    یی»مادر 

تار  ندیآفریم و  مذهب  فرهنگ،  اجهماع،  به  با رجوع   خیکه 

[  30. ] دینمای م  دیرا تول  رامونیپ  یایاز دن  یدیجد  ریبشر، تصو 

  ن یدتریواره بر جدهم  یمعمار  ی هاشرفت یپ  خ، یدر طول تار

اند. اتها را داشهه  نیشهریب ش،یعصر دو  نیمضام ن یترژهیو و

بر    نیتریقو   عنوانبهمذهب    ،یوس قروندر   حاکم  عنصر 

در آن دوره،   شدهسادهه  یاز جهان بوده و بناها   یبخش اعتم

در    یاسیو س  یفرهنگ  ،یجهماعا   ،ینید   یهاجنبه  نیهم  گر انیب

در    ت ی ههن  ریی[ پس از رنسانس، تغ32-30جامعه بوده است. ] 

شد. جامعه،    ز ین  یدر نگاه به معمار  رییبشر، منجر به تغ  شهیاند

 ،یسبک زندگ   رییتغ  نیو تحول بود و ا  رییدر حال گذار، تغ

ا به  سبک  ینوآور  جادیمنجر  تحول    یمعمار  یهادر  و 

 .دیشهرها گرد و شهل یقبل جی را یهاسبک

و سادت    یشده در طراح  کاربرده به یهایآن زمان، فناور  در

پ  یزندگ  وه یش   گرانیب  تنهانهبناها،   بلهه  بود    نه یشیمردم 

  ی وجوه زندگ   ریو سا  یمذهب  یهایوابسهگ  ،یخیتار  ،یفرهنگ

  تی ههن  ریینمونه ساده، تغ  کی   عنوانبه.  گرفت یبرمدر    زیرا ن

به پررنگ شدن مف در   یسادگ   هومانسان عصر مدرن، منجر 

اساس  یهی  عنوانبه  یمعمار   ی هایژگ یو  نیتریاز 

 .[33]  دوران شد نیا یهاسادهمان

نماد  کی در قالب    یمعمار با    ن،یاثر  با داشهن راب ه مهقابل 

از مهان و زمان را منعهس نموده و   یداص  یها یژگ یشهر، و 

است     طیمح  فردمنحصربه  یهایژگیاز و  یبرد  یعامل تجل

است که    ینینماد  ی، بنا  می نمونه، موزه گوگنها  عنوانبه[  34] 

ا  طیمح  یبرا  نینو   ریتصو   کی دود  و    کرده  جادیاطراف 

بازآفر  ،ییتنهابه به  ثبات   یشهر  ینیمنجر  آن،  دنبال  به  و 

ب  یاقهصاد آ  لبائو ی شهر  اثر  هر  است.  همواره    کی هونیشده 

 . گذاردیبه اشهرا  م نی نماد  یرا با موضوع یاژهیوجوه و

دال  یمعمار  راثیم  عنوانبهشاد     یبناها  اغلب    ل یبه 

و    رینت  یمهعدد اندازه  دالقانه،    یهادهیا  ی حه  ای شهل، 

به    قرارگرفهه  موردتوجه و    ک یو  نو   فردمنحصربه اثر 

تبد  بخشت یهو  شهرها  ] شوندیم   لیبه  ا34-35.  بر    ن ی[ 

اظهار   جنهز  چالز  فرم  داردیماساا،  از  معماران  و  که  ها 

او    دهی. به عقکنندیسمبل اسهفاده م  عنوانبهمخهلش،    الیمهر

هندس کانسپت   ،یشهل  و  توسط    یطراح  هایمصالح  که 

نشان  جادشدهیامعماران   عقاست،  است.  آن  یههن  دیاگر  ها 

  ش یتعر  چیاسهلر  معهقد است ه  یلسل  گرید  ی[ از سو 36] 

ندارد. شا  کیهونیآ  یمعمار  یبرا  یاسهاندارد تنها   دیوجود 

  ک یدلق  باهدفها از آن کی چی هباشد که  نیا  مشهر  مورد 

  م ال عنوانبهاند   سادهه نشده  نیسادهمان نماد  کی   عنوانبهبنا  

 عنوان بهنبود که آن را    نیا  یدنیس  ی دانه اپرا  هیاول  دهیا  اگرچه 

بگ  کی نتر  در  پارامهرها  جینها  یول  رندینماد  از    ی حاصل 

 . [ 35]  دیشدن آن گرد  کیهونیمخهلش، منجر به آ

سادهمان که  است  معهقد  چنهز  الهساندر    ی هاچارلز 

و کسب   یمسائل اقهصاد ازجمله یمخهلف لیبه دال ک،یهونیآ

    ندیآیمبه وجود    المللنیباثر در بعد   شدنم رح   ایدرآمد و  
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برد در  که    ژه، یو  توجهجلب صرفاع    زنی  هامهاناز    یاگرچه 

فرهنگ  ه نشان  کی  عنوانبه  شدنم رحو    یاسیس  ،یاهداف 

تازه    یاجلوه  دیشاد  با  ی بنا  کیاست.    مدنتر،  توجهقابل

  یی از پارامهرها   مهأثرانهقال دهد که ممهن است    نندگانیبه ب

آن باشد.    فردمنحصربه  ت یموقع  یحه  ایمانند ارتفاع، ابعاد، فرم  

هسهند   یتوجهقابل  ت یمقبول  ی دارا  نینماد  ی[ اک ر بناها37] 

ا عمده  رسا  ت ی محبوب  نیکه  م  هانهتوسط  اشودیمنهقل    ن ی. 

  ی در  عموم  سازنهیاثر، زم  یهات  ت یفیتوجه، عالوه بر ک   زانیم

 . جامعه دواهد شد

باشد،    یمعمار  راثیسادهمان واجد عنوان م  کی  کهآن  یبرا

 رد یگ را در بر  یاهپارچهی  حالنیدرعمهنوع و    یهایژگ یو  دیبا

بصرفردمنحصربه  یطراح مق  ی، وجوه  بزرگ    اا یشاد ، 

فناور  یریگبهره  ،یشهر جانما  دیجد  یاز  مهان    ییو  در 

ن  ینماد  یهر بنا  شیاست که در تعر  ییهایژگ یداص، از و

 . [ 38]  گنجانده شده است 

  اا یسازه در مق  کی  عنوانبهرا    کیهونیآ  یکلو برادا  معمار

  ی برا  میمسهق  طوربهکه    کندیم  ش یداص تعر  یبزرگ با طراح

  ده یبردوردار است. به عق  ی اثرگذار  ییبایعموم آشنا و از ز

  ی شهر ت یجهت نشان دادن هو   یابزار کیهونیآ یاو، معمار

از محدوده دود،    نیو همچن   ی امن قهبر توسعه    مؤثرفراتر 

 [ دارد.  قرار  آن  در  اثر  که  از سو 39است   شیتعر  گر،ید  ی[ 

  ک یبردالف کلو برادا بوده و معهقد است که     نگزیک  امیلیو

  ک ی  عنوانبهتا    شودیسادهه نم  لیدل  نیلزوماع به ا  نینماد  یبنا

  زا یبرج پ  ه،ینتر  نیداده شود و نمونه شاد  ا  شینماد نما

اثر    ک ی  جادیبنا، ا   نیا  یطراح  از  ییاست. هدف ابهدا  ایهالیدر ا

آ  کی  عنوانبه بلهه    ک یهونیسادهمان  سازه    مروربهنبوده 

پا  زیانگرتیح نماد  کیآن،    ب یعج  یداریو   کیو    نیاثر 

 . [ 40-36]   را به وجود آورده است  زایاز شهر پ نینو  ریتصو 

موارد    نیمعاصر وجود دارد  ا  یمعمار  راثیم  یریگ در شهل

تصو   اندعبارت مدرنImage)  ریاز:  (،  Modernity)  ههی(، 

( Technology) ی( و فناورCultureفرهنگ )

 

 ی پژوهش ها افههمنبع: ی_ ی میراث معماری معاصرری گ شهلپارامهرهای اثرگذار بر  -2نمودار 

  ی برا  انهاررقابلیغ  صهیدص  کی  ،ی یمح  یبرجسهگ:  ری تصو

که سادهمان در آن قرار دارد،    ی یشاد  است. مح  یهابنا

از    قرارگرفههاثر    یکل  ماژیا  ریتأثتحت   مخاطب  در   به  و 

[  41نهان و نهفهه اتمسفر بنا کمک دواهد کرد. ]   ی هایژگ یو

  رات یتأثاست که    لبائو یب  میمفهوم، موزه گوگنها  نینمونه بارز ا

اجهماع  ی یمح پ  یو  در  فرهنگ    ماژیا  یآن  بر  اثر،  محر  

 . افهنده است  هیشهر سا  یعموم

دلق    یبرا  ،یمهقن شهرساز  یهایتئورطبق    گریطرف د  از

و الزم است.   یآن ضرور  ت یمهان قدرتمند، توجه به هو   کی

تصاویر اثرگذار در قالب    دیهویت، تول  نیا   شیبه جهت تعر

نقش به    یسادهمان،    ک یپررنگ دواهد داشت. همه شهرها 

انسان    نیموجود ب   یهادارند تا به کمک واس ه  اجیروح احه

و ا  ی یمح  یهایژگ یو  راه  از   یبرا  رینتیب  ریتصاو  جادی و 

  فرد منحصربهمهان نائل گردند. شهل    ت یفیک  شیشهر، به افزا

ظاهر و   ی مایکه س کندیم جاد یرا ا یمهفاوت یهامهان، تجربه

  ی و جذاب  یدنیاصالت، جنبه د  نی. ادهدیشهر را شهل م  یاصل

که   آمده    یبناها   لهیوسبهاست  به وجود    ر یتصو   تاشاد  

 [7کند. ]  جادی ها امهان یبرا یدیجد توجهقابل
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 (https://www.guggenheim-bilbao.eus: منبع)  طراح: فرانک گهری_ بیلبائو _ موزه گوگنهایم -1شهل 

نسبت   ن یمع  یآنچه جامعه در زمان  ای  ههی: در  مدرنتهیمدرن

که در روند   ستیپارامهر  دهد،یروز واکنش نشان م  عیبه وقا

گرچه    ههیمدرن  انیشاد  اثرگذار است. جر  یبنا   کی  دیتول

بوده و راه را جهت    نیهر سرزم  خیتار  انگرینماممهن است  

گر  نشان  ان،یجر   نیروشن کند اما بسهر ا  ندهیآ  یهاشرفت یپ

آن را در قالب    توان یحاکم است که م  یو سادهار فهر  ت یهو 

بصر آثار  وضوح به(  Visual)  یآثار  نمود   که    ی مشاهده 

  گر انیب  ن،یسرزم   کیماندگار    راثیم  عنوانبهزمان،    درگذر

از وجوه    ی هیقالب دواهند بود.    یو اتمسفر فهر  تیهمان هو 

»زمان« است     هومشده، مف  شیدر آن تعر  ههیکه مدرن  یاساس

نو   یبررس اتفاق  ن  ،ینیهر  آن  دارد.   یبسهگ  زیبه زمان وقوع 

تحوالت   ،یزندگ   یهایسی دگرد  درواقع دنبال  به  همواره 

قدم   نیتحوالت، نخسه  نینسبت به زمان دود بوده و ا   شرویپ

 یهاسبک  د،یمواد و مصالح جد  دی[ تول42است. ]   ندهیآ  یبرا

معمار در  ا  ییهانمونه  ره،یغ  و  نینو   یهاسازه  ،ینو    ن یاز 

دن را به در  مهفاوت رسانده است. هر    ایتهامل هسهند که 

ک   ینوآور ا  یشناده ییبا یز  ت یفیکه شامل  امهان   جادیباشد، 

م  یبرا  دیجد  یادراک  و  دارد  ا  تواندیانسان    ک ی   جادیعامل 

و    ههیمدرن  قیتلف  یهانمونهگردد  از    یزندگ   ت یفیتحول در ک 

سادهه    فلیبه برج ا  توانیم   یشهر  التزمان در حوزه تحو 

 ن یاست  ا   یشاههار معمار  کیاشاره کرد که    فلیگوسهاو ا

اعالم کرده    انی آهن را در قرن نوزدهم به جهان  یهات ی اثر قابل

نمادرواقعاست.   آ  فلی ا   یادمانی  شی،  وجه  آن،   یهیهونیو 

  ک یاشاره به سادهار نوآورانه عنصر آهن در قالب سادهار   

را   اکنون    داردبرج    ی معمار  راثیم  نیترشاد از    ی هیو 

 [43. ] دیآیممعاصر به شمار 

 

 

 ( https://www.toureiffel.paris: طراح: گوسهاو ایفل )منبع_ پاریس_ برج ایفل -2شهل 

فرهنگ   فرهنگ: تعر  کی  ی اجهماع-یوجوه  در    ی بنا   ش یاثر 

بس نقش  پذ  ی مهم  اری شاد ،  اگر  که    رفههیدارند.  شود 

تار  ی برا  ی روش  یمعمار فرهنگ،  دادن  و    خ،ی نشان  اجهماع 

  ز ی ن  نینماد  یحاکم بر شهرها و شهروندان است، معمار  دیعقا
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اجهماع  دیبا رفهار  نما  طیمح  یفرهنگ و  را  تا   انیدود  کند 

م بهواند  نماد  انیبلهه  ا  نیمردم و وجه  راب ه  کند.    جادیاثر، 

  ی هانمونه  عنوانبهدر هند    محلتاجو    رانیدر ا  یآزاد  دانیم

  ی فرهنگ  راثیشاد ، م  یبنا   کیهسهند که چگونه    یبارز

به گفهه  گر،ید ی[ از سو 44. ]کشدیم ریبسهر دود را به تصو 

دواند،    شهیدر دا  گذشهه دود ر  دیکنت فرامپهون  فرهنگ با 

و    یمعنو   اتیح  دیتجد  نیو ا  دینما  دیرا بازتول  یروح مل  کی

اسهعمارگر قلمداد شود، بر    یهیهو   کهآناز    شیرا پ  یفرهنگ

برا  اما  سازد.  آشهار  مدرن،    یهمگان  تمدن  در  مشارکت 

عقالن  حالنیدرع در  س  یفن  ،یعلم  ت یشرکت    ز ین  یاسیو 

گذشهه    نکه اغلب، مسهلزم رها نمود  یزیاست  چ  یضرور

شو  تمدن مدرن   تواندینم  یاست چون هر فرهنگ  یفرهنگ

نما جذب  و  تحمل  فناوردیرا  عصر  در  امروزه    ، ی. 

م   کی هونیآ  یهاسادهمان فرهنگ    واس هبهتا    کنندیتالش 

را در   روشیپ  ندهیو آ  ههیمفهوم مدرن  ،یرامونیپ  طی حاکم بر مح

 . [ 45]  بگذارند شیشهرها به نما 

 هاآن  یدهو تحوالت آن، شهرها و سازمان  یفناور:  یفناور

  ن ی. اگذاردیاثر م  زین  یآثار معمار  ت یداده و بر ماه  رییرا تغ

نمونه گاه  سادهمان  یهاتحوالت  و    کنندیم  دیتول  یفادر 

. شوندیههن بوده منجر م  دهییکه زا  ییهابه رشد فرم  ت یدرنها

  ی و مهندس  یعمارم  یمفهوم طراح  درواقع  ،یمعمار  یفناور

  ی هانی[ معماران، تهنس46. ]ردیگ یبرمدر    باهمسادهمان را  

 کی  یکه طراح  یگرانیو د  سات یتأسمهندسان سازه،    ،یمعمار

  تی واقع  کیطرح را به    کی پروژه را انجام و توسعه داده و  

  ی به نام فناور  یاز مفهوم  یهمگ  کنند،یم  لیقابل سادت تبد

م تولرندیگیبهره  و    یمهخصص  دکنندگانی.  محصوالت  که 

ها را انجام و توسعه و کار سادت سادهمان  نیتأممصالح را  

 . [ 47-46]  دارند سروکارموضوع  نیبا ا زین دهندیم

صرفاع    تواندینم  یدر معمار  ی فناور  یریکارگبه  گر،ید   یسو   از

فناور دود  به  ا  یمحدود  و    نیباشد   نور  فضا،  با  امر 

غ  ست یزطیمح ]   سروکار  رهیو  فناور51-48دارد.  با    ی[ 

دود،   نشیو ب  یدانش عمل  عیچگونه سادهن و تجم  هردیرو

  ر یتأث  نآ  تبعبهامر و    نیا  جهیدرنه  ابد ییم  ت ی نیع  یدر معمار

 ی با نفوه بر عملهرد و دگرگون  ت یدرنهادر فضا، فرم و سازه و  

و عملهرد آن در    ت یدر هو   یتحوالت اساس  ،یفرهنگ معمار

 .آوردیم دیشهرها پد

شاد    یبناها  ژهیوبه  یبر معمار  یفناور  ریتأثدصوص    در

م نقش  حمل    یمعمار  راثیکه  دود  با  نههه  کنندیم را   ،

  گر یهدیبا    یو فناور  یمعمار  کهیهنگاماست که    آن  تأملقابل

 ی [ ول45نامحسوا است ]   ریتأث  نیهمقدم و همگام باشند، ا

  کردن در زمان هماهنگ    افهد،یعقب ب  ی از معمار  ی اگر فناور

محسوا و مشخ  دواهد بود    ریتأث  نیا   گر،یهدیدو با    نیا

دگرگون باعث  رو   ییهایو  شد    یمعمار  هردی در  دواهد 

  ر یتأث  آثار شاد  آن همواره تحت   ژهیوبهو    یمعمار  جهیدرنه

در   یریرپذیتأث   نیو وابسهه به آن بوده است. دواه ا  یفناور

باشد    ییناو مع  ییفضا  اتیاثر به لحاظ دصوص  یجهت ارتقا

تضع جهت  در  دواه  فناور  شیو  تسلط  دادن  نشان  بر   یو 

 . [ 48-47]  و انسان یمعمار

 ی فناور مفهوم

»فناور  یفناور  واژه ترجمه  فارس  «یبا  واژه    ،یدر    ی ونانی از 

علم و دانش گرفهه    یبه معن   ا«یهنر و »لوژ  ی»تخنه«  به معن

و شگرد سادت و    وهیش  یفناور  ،یمفهوم  ازنترشده است.  

دسهگاه ابزار،  مادهکاربرد  فرآها،  و  که    ییندهایها  است 

  ی فناور  کلمه[ همواره  2انسان است. ]   یها یدشوار  یگشاگره

نوآور ابزارهاو    هایبه  و   کندیماشاره    یینو  اصول  از  که 

از دانش و    یو حه  رندیگ یبهره م  یدانش  یندهایو فرآ  هاافههی

د  ،یمهندس بس   یترنهی ریسابقه  امروزه  انواع    یاریدارد.  از 

  ی هاو پژوهشگاه  ندیآیپژوهش به دست م  جهیدرنه  ی فناور

 . [ 47-46]   شده است  رپادر سراسر جهان ب یادی ز یفناور

تفه  انیونانی قائل    نیب   یهیباسهان،  اثر مصنوع  و  هنر  مفهوم 

برا مهفاوت  واژه  دو  هرگز  و  نبردند.   هاآن  ینبودند  کار  به 

  ی هایو آگاه  ی کاربرد منتم معلومات علم  یبه معنا  ی فناور

تر،  است. به عبارت ساده  یعمل   شیانجام وظا  یبرا  افهه ینتام 

کمک به    ی برا  یابزار  نیدانش و همچن  یکاربرد عمل  یفناور

و   است  انسان  بشر  ییبسزا  ریتأثتالش  توسعه جوامع    ی بر 

 . [ 51-52]  دارد

  ی موضوع  خ،یهمواره و در طول تار  یبا مفهوم فناور  بردورد

  ی دارا  یفالسفه، فناور  یبرد  ازنتربوده است.    زیبرانگبحث 
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مهفاوت    یآن ارزش  یریکارگ بهاست و بسهه به نوع    یدن   یهات

  ی ارزش ماهو  یفناور   یبرا  هردیرو  نیا  یبه عبارت  ابد ییم

نبوده و صرفاع عوامل فاعل ار  یقائل   ل یدد  گذاریزشرا در 

 ینیمصداق ع  یامر در معمار  نیا  شان،یو از منتر ا  دانندیم

قرار دارند که با در نتر    یگروه  دگاه،ید  نیدارد. در مقابل ا

ماهو  ارزش  ع  ی اریبس  ،یفناور  یبرا  ی گرفهن  و    وبی از 

 . [ 52]  دهندینسبت م یرا به هات فناور هایینارسا

  1615بار در سال    نیآن،  اول  دیجد  یدر معنا  یفناور  اص الح

به کار    شهیپ  کی   ایهنر و    ک ی  یشناسواژه  یبه معنا  یالدیم

  ن یا  یمهون معهبر علم  یدر برد  ،یالدیم  1859رفت. در سال  

 میمفاه  حیتوض  ایعام و    ی»رساله هنر به معنا   یواژه به معنا

شده است.    کاربردهبهداص«    یبه معنا  هاشهیپهنرها و    یاهیپا

وقوع انقالب   یدر پ  یاما رواج و توسعه کاربرد واژه فناور

عرضه    ایدود را به دن  د،یجد  یادر چهره  گریبار د  ،یصنعه

 . [ 53]  است  ترکیآن نزد یکرد که به مفهوم امروز

عصر     دگریها  نیمارت انسان  است،    تواند یم  فناوریمعهقد 

آزاد با آن برقرار    یداشهه و نسبه  یمعقول با فناور  یبردورد

اسهفاده    ح یصح  ی ریگ با بهره  ی از اسباب فن  توانیکند  لذا م

  ی آن آزاد نگه داشت و از اسباب صنعه  دیکرد، دود را از ق 

که    ی زیچ  همچون  حالنیدرع اسهفاده نمود،    دیبا   کهچنانآن 

[  50کرد. ]   شینبخشد رها  ر یتأثبشر    یقیو حق  ی در گوهر باطن

. او  داندیم  یفناور   رهیهربرت مارکوزه  انسان را تحت س

  ستین  ی انسان امروز، تنها توسعه فناور  یمعهقد است، گرفهار

به سود توسعه، تهامل    عت یاز انسان و طب  یریگ بهره  وهیبلهه ش

  ان یو به ز  یمصرف اجبار  ل یو تحم  دیتول  شیو افزا  یفناور

 . [ 53-52] بشر است  یو آزاد  یمخهاردود

دسهاوردها  نیوتشها که  است    ی امور  ک،یفناور  یمعهقد 

همه افراد جامعه،    لیدل  نیهسهند و به هم  یو فرهنگ  یاجهماع

  توانند یم  یانی اقشار م  یمهخصصان و دانشمندان و حه  ازجمله

با تصم  دیو  و  بحث  آن    ی ریگ میدر  برابر    یاگونهبهدرباره 

  ی فناور  فه[ م العات موسوم به فلس15-14. ] ندی مشارکت نما

  ژه ی وبه  ،یو روش شناسانه فناور  یبر مسائل شناده  ،یلیتحل

است    نیا  هردیرو  نیا  یژگ یتمرکز دارد. و  یر علوم مهندسب

  ی خیتار  شیدایو نحوه پ  یکه مراتب و انواع گوناگون فناور 

ع را    ی نیو  م   مدنترآن  ادهدیقرار  م ابق  نگاه،    نی. 

است که در    یدانش  یکه فناور  کندیم  انیهرسهن  بیایگرگور

فرآ  داتیتول تول  ندهایو  دود  شامل  و  شده  و    داتیمحاط 

 . [ 15-14]   شودیم زین ندهایفرآ

تعار  بر عمل  ی فناور  ن،ینو   شیاساا  دانش  هر  نتم    یبه 

باشد   یمبهن  یعمل  هینتر  ایاطالق شده که بر تجربه و    یاافههی

همچن تول  نیو  و  ارائه ددمات  در  را  کاالها    دیتوان جامعه 

و    شیافزا مهارت  ت یدرنهادهد  قالب    ا ی   دشدهیتول  یهادر 

 .ابدیتجسم  آالت،نیماش

پا را فراتر نهاده و آن را به سه   یفناور  شیدر تعر  چمیم  کارل

  ی دانش )تفهر(، فناور   عنوانبه  ی »فناور   کندیم  میگروه تقس

[  38(. ] ی)ش  دیتول  عنوانبه  ی ( و فناورتی)فعال  ندیفرآ  عنوانبه

نمودن    جادیا  یایبا دن  میمسهق  صورتبه  دیتول  عنوانبه  یفناور

ارتب است   مرتبط  سادهن  مح  اطو  آنچه  تشه  طیبا   لیرا 

  ی ادوگانه  یقلمروها  قیاز طر  ندیفرآ  عنوانبه  ی. فناوردهندیم

 [53]  .است  شدهشیتعراز سادت و مصرف 

  هاروشو  مواد

بوده و   یبیترک   حالنیدرعو    ی صورت گرفهه، اسناد  م العات

ره از  آن    ی هاپژوهشاست.    شدهاسهفاده  یانهیزم  افت یدر 

اساا،    نیهسهند. بر ا  یو کم  یفیک  یهاروشماحصل    یبیترک 

پا  اتینتر  یگردآور بر  کهابخانه  هیمخهلش  و   یام العات 

پا  یاسناد و  کهب  اطالعات  یهاگاهیاز    شده انجام  یمخهلش 

طر از  سپس  عوامل    ی لیتحل  یفیتوص  یها روش  قیاست  

. در مرحله اندشده  ریو تفس  یمعاصر بررس  یاثرگذار بر معمار

با مبنا قرار دادن سه    یبر معمار  یفناور  راتیتأثبعد، وجوه  

پا اثر  یبررس  یوسیهروویو  هیاصل  )دادلو عوامل  و    یگذار 

فناوریدارج اسهفاده  بر  تول  نینو  ی(  معمار یم  دیدر    ی راث 

  ، ت یدرنهااست و    شدهلیتحل  SWOT کیتهن  هیمعاصر، بر پا

مورد سنجش واقع شده    یبا روش کم   آمدهدست به  یهاداده

 . است 

کم  در م  لهیوسبه  ،یبخش  ته  یدانیروش  پرسشنامه    هیو 

آمار  ،یهیالههرون مهخصص  انیدانشجو   یجامعه  حوزه    نیو 



 31معاصر یمعمار  راث ی م  دیدر تول یفناور  ن یوجه نماد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Naqshejahan                                                                                                                                                                            Volume 12, Issue 3, Autumn 2022 

شهرساز  یمعمار که    یگذار هدف  یو    637  مجموعاعشده 

در کامل  طر  دهیگرد  افت یپرسشنامه  از  ،  افزارنرم  قیو 

معنادار    یابی اعهبار روابط  مهغ  هاپرسشو  موضوع    ریبا 

روا  جهت است.    شدهیبررس ن  ییسنجش  از    ز،یپرسشنامه 

 . است  دهی کرونباخ اسهفاده گرد یروش آلفا

 

 

 پژوهش  یها افههی: منبع _  پژوهش مفهومی مدل -3 نمودار

 
 

  ی پژوهشگر و جامعه آمار ی م العات هردیپژوهش، رو نیادر 

  ی و نوع معمار  یقلمرو مهان  ،یسه س ح: قلمرو زمان  یبر مبنا

برا  قرارگرفهه زمان  یاست.  اد  ،یقلمرو  سده  )در ریدو 

 تاکنون  ههیاز شروع مدرن ینوعبهسال( که 170حدود

 

شاد  و در س ح سوم   یشهرها   یاست و در قلمرو مهان 

شده است. )جدول    قرارگرفهه  مدنترمعاصر    یعمارم  راثیم

2) 

 

 ی پژوهش ها افههمنبع: ی _ جامعه آماری پژوهش   -4نمودار  
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  هایافته

  در SWOTعوامل اثرگذار دادلی و دارجی بر پایه تهنیک 

 

 

  شده ارائهقالب نقاط قوت، ضعش، فرصت و تهدید در هیل  

 است. 

 ی پژوهش هاافههمنبع: ی _ ث معماری معاصر عوامل اثرگذار دادلی و دارجی بر اسهفاده فناوری نوین در تولید میرا  -2جدول 

 شاخص 
 عوامل خارجی  عوامل داخلی 

 (Tتهدید ) ( Oفرصت ) ( Wنقاط ضعف ) ( Sقوت ) نقاط

فرم 

 )سازه(
فرم و   ی ر یپذانعطافقابلیت  -

 سازه بر اساس مصالح نوین 

 و آشفتگی بصری هافرمتنوع  -
عدم آگاهی سازندگان و برخی   -

 نوین  ی های فناورمعماران از 

با روند رو به رشد جامعه  ییراستاهم -
 جهانی

 در کشور  وسازساختتوسعه دانش  _ 

 نبود تخصص الزم و کافی -
 کیفیت پایین اجرا  -

 عملکرد
امکان سازماندهی فضایی با   -

 آزادی عمل بیشتر

برخی فضاها   ازحدشیبپیچیدگی  -
 و عدم خوانش ساده پالن

 عدم خوانش پالن  -

  ی هاستمیس از مصالح و   ی ر ی گبهره -
نوین در جهت حفظ   یساتیتأس
   ستیزطیمح

حوزه   اندرکاران دستمقاومت  -
ساختمان در برابر استفاده از  

 جدید ی های فناور

 زیبایی

شناوری نماهای متفاوت در   -
 بستر محیط

تولید آثار شاخص با تعریف  -
 هویت بصری  

عدم وجود وحدت در نماهای   -
شهری به جهت فراوانی مصالح و  

 ساخت ی های فناور
 ناهماهنگی بناها با محیط و زمینه   -

توجه طیف عظیمی از جامعه امروز  -
 به بناهای شاخص و مدرن 

آشنایی عمومی مردم با  شیافزا -
 زیباشناسی  ی ها مؤلفه

فراوانی تولید آثار و عدم کنترل   -
 آن درروندالزم 

نبود تعریف مشخص از مفهوم  -
 زیبایی

توسط    ن یا  یکم  یهاداده  زیآنال و    SPSS  افزارنرمپژوهش 

طبق    SmartPLS  افزارنرم   نیهمچن است.  گرفهه  انجام 

هر    بینخست ضرا  ،یمعادالت سادهار  یسازمدل  یهاروش

پا  هیگو  جهت    یها اایمق  ییا یو    ی ری گ اندازهمنهخب 

ه  یبررس   ست ی بایمپنهان    یرهایمهغ جدول  در   ل،یگردد. 

(3است.)جدول شدهارائهمذکور  ب یضرا
 ی پژوهش ها افههمنبع: ی _ پایایی هر مهغیر  ها و ضریب ضریب گویه -3جدول 

 حوزه متغیر
پرسش 

 )گویه(
 )متن گویه( متن پرسش 

 متغیر پنهان  متغیر آشکار

 بار عاملی 
ضریب 
 معناداری

آلفای  
 گرونباخ 

پایایی 
 ترکیبی

عوامل موثر  
بر استفاده  

فناوری نوین  
در تولید 
میراث  
معماری 
 معاصر 

فرم 
 )سازه(

Q1  923/12 822/0 تنوع حجمی 

%712 %823 

Q2  402/9 765/0 فرم آزاد 

Q3  203/18 814/0 افزایش مقیاس کل 

Q4  331/24 901/0 انعطاف پذیری سازه 

Q5 718/6 694/0 عمر مفید 

Q6  566/10 796/0 پایداری و دوام 

 عملکرد

Q7  812/9 759/0 بهره مندی مطلوب از تاسیسات 

%861 %896 

Q8 103/14 822/0 افزایش کیفی شرایط آسایش 

Q9     946/9 766/0 ذخیره انرژی 

Q10  245/28 911/0 سیالیت فضا 

Q11 744/18 833/0 قرائت جدید از سازماندهی فضایی 

Q12  418/6 617/0 ترکیب کاربری ها 

 زیبایی

Q13 324/5 787/0 تعریف هویت بصری 

%842 %891 

Q14 673/3 688/0 خلق مکان با خاطره جمعی 

Q15 596/5 799/0 کنتراست حجم با بافت غالب 

Q16  713/4 708/0 استعاره ای بودن المان های فرم و نما 

Q17  964/2 588/0 هماهنگی نما با بستر محیط 

Q18  917/4 802/0 تنوع مصالح نما 

 908% 884% - - مجموع
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نها و  باال  جدول  تحل  جی م ابق  از  مهاداده  لیحاصل    زان ی، 

ها مشخ  شده که  هیگو   ن یب  ی و بار عامل  یمعنادار  ب یضر

و    هامؤلفه  نیارتباط معنادار ب  گرانیب  1/ 96از    شیب t ب یضر

 یآلفا  یی ایپا  قبولقابل. با در نتر گرفهن حد  باشدیمها  هیگو 

  ی و در برد  0/ 7که عدد    ی بیترک   ییای پا  نیکرونباخ و همچن

 با   یرهایمهغ ی)برا 0/ 6منابع مانند موا و همهاران، عدد 

 

گرد  سؤاالت اعالم    ز ین  آمدهدست به  یهاییایپا   ده،یکمهر( 

 .هسهند یقابل قبول  ب یضر یدارا

و    شدهانهخاب  یهانمونه سادت  زمان  بنا،  مهان  اساا  بر 

  یی شده و با شناسا  یها، انهخاب و کدگذارکارکرد آن  نیهمچن

  ز یجهت آنال  یسهیشاد  بودن آثار، ل  زانیم  یبندت ی و اولو 

  (6-4 یهاجدولموضوع پژوهش به دست آمد. ) شهریب

 اولیه پراکندگی مهانی آثار شاد  بیان شده در لیست نمونه های منهخب  -4جدول 

 پراکندگی زمانی آثار شاد  در لیست نمونه های منهخب اولیه  -5جدول 

 پراکندگی کارکردی آثار شاد   در لیست نمونه های منهخب اولیه  -6جدول 

 

 
 

  ها شاد مشابهت در    لیها به دل نمونه   یدر مرحله بعد برد

در اقصا نقاط جهان و   عتوزی  گرفهن  نتر  در  با  و  شدهحذف

(، تنوع  یقلمرو زمان   هیمخهلش )در ح  ی هادر دوره  یپراکندگ 

کوتاه و هدفمند بر    یفهرسه  ،هاآنبودن    ژهیبنا و و   ی کارکرد

ا  دتولی   هانمونهاز    هایژگ یواساا   در  برایشد   مقاله   ین 

پردادهه   یسه نمونه انهخاب  یموضوع به بررس  شهری ب  ت یشفاف

 سه  نیانهخاب ا یبرا ی. هدف اصلشودیم

 

معاصر، نقش    یماندگار معمار  راثیم  کی  عنوانبهاثر شاد   

  ی معمار  یای در دن  دیادرا  جد  دیدر تحول و تول  هاآنمهم  

  دن، بو   ژهیاز و  یکه جدا  شوندیممحسوب    ییهااست و نمونه

در    یمعمار   یها شادصه سبک  ینوعبه و  بوده  دوران دود 

مهفاوت،    یهارسادت یفرهنگ و ز  م،یمخهلش، با اقل  یشهرها

سه نمونه منهخب بر   نینماد  یژگ ی. واندشدهسادههو    یطراح

مع تحل  ارهایاساا  جداول  قالب  . اندشدهارائه  یلیدر 

 ( 10تا  7 یهاجدول)

 ی منهخب هانمونهفهرست  -7جدول 

 معمار  قلمرو مکانی  نام اثر 

 ورن اوتزن ی ا یاسترالی، دنیس خانه اپرا

 ی فرانک گر ا یاسپان، لبائویب میموزه گوگنها

 نورمن فاستر  انگلستان ، ندنل ن یبرج گرک



ـ ــــــــــــــــــــــــــــ  ، شادی عزیزیعلی طهموری ، بهروز منصوری  34  ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 1401  پاییز ، 3، شماره 12دوره                                                                                                                                           پژوهشی نقش جهان  -فصلنامه علمی 

 منبع: یافهه های پژوهش  _ های نمادین دانه اپرای سیدنی  ویژگی -8جدول 

 سیدنی، استرالیا-خانه اپرا

 تصویر ویژگی تکنیکال  ویژگی آیکونیک   اصل  حوزه

 فرمی |پیکربندی حجمی
فرم 
 )سازه(

 ایماژ بین المللی   =فرم هندسی و دینامیک  -

 شکل استعاره ای -

 بزرگ مقیاس  -

 حاوی هویت بصری -

 خلق مکان با خاطره جمعی -

سازه پوسته بتنی بزرگ مقیاس و منحصر به فرد در  -
 سبک مدرن

 ترکیب اسکلت بتنی دندانه ای   -

 نماد فناوری ساخت در زمان خود  -

 

 عملکرد سازماندهی فضایی

 دانه بندی های هارمونیک در کاربری ها   -

  ها در عینعملکرد یسازماندهشناوری در  -
 فضایی  کنتراست 

 متناسب با بافت شهری -

 حذف دیوارهای سنگین و ایجاد دهنه های وسیع  -

ی به وسیله  در فرم هندس یتعادل و هماهنگ جادیا -
 تکنیک قالب بندی دیوار ها 

 

 زیبایی ترکیب بندی نما  
 هویت سازی بصری در همخوانی با محیط  -

 رنگ بندی متناسب عناصر نسبت به زمینه  -

 سنگ گرانیت و پوشش کاشی گرانیتی خاص در نما  -

روش قالب بندی منحصر به فرد در روند اجرای   -
 سقف 

 کیفیت اجرایی باال  -

 

 منبع: یافهه های پژوهش  _ های نمادین موزه گوگنهایم بیلبائو ویژگی -9جدول 

 بیلبائو، اسپانیا-موزه گوگنهایم

 تصویر ویژگی تکنیکال  ویژگی آیکونیک  اصل حوزه

پیکربندی  
 فرمی |حجمی 

فرم 
 )سازه(

 تنوع فرمی در بستر طرح  -

 معنایی مرموزفرم استعاره ای حاوی هویت  -

 طراحی نوآورانه و عبور از فرم های متداول -

بهره گیری از تکنیک ستون گذاری نامتقارن و   -
 ایجاد دهنه های متنوع با کمک نرم افزاهای جدید

استغاده از هندسه نااقلیدوسی به وسیله فناوری   -
 ساخت و مصالح نوین 

 

 
 سازماندهی فضایی

 عملکرد

بندی فرم و  یک قرائت جدید از ترکیب  -
 عملکرد در قالب سبک دیکانستراکشن

ارتباط جسورانه درون و بیرون اثر از زوایای   -
 مختلف 

تبعیت از فرم آزاد به مدد ستفاده از نرم افزارهای   -
خاص در معماری و سازه که منجر به تولید یکی از 

 نخستین آثار شاخص کامپیوترایز شده گردید.

 

 زیبایی ترکیب بندی نما 

پوسته ها، ترغیب    و رمزآلود ی عار است فرم -
 حرکت در گستره نما 

مدت  یحافظه طوالنایجاد و   تصویر ویژه -
 بیننده  ی برا 

نخستین استفاده گسترده از ورق تیتانیوم در پوسته  -
نما که عالوه بر مقاومت باال، قابلیت انعطاف پذیری 

 و انطباق با فرم خاص ساختمان را داراست.
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منبع: یافهه های پژوهش   _ های نمادین برج گرکین لندن  ویژگی -10جدول 

 یریگ جهیبحث و نت

شاد  در طول دو قرن گذشهه عالوه بر    یبناها  یبررس  با

و    ایحاکم بر دن  یو اقهصاد  یاس یتحوالت س  ی ردپا  ،یفناور

  ی و جهان  یمل  راثیم  عنوانبه   یآن بر اوج و افول معمار  ریتأث

  ژه یوبه  زین  یرشد و توسعه فناور  یمشهود است تا آنجا که حه

معمار م  ی در حوزه  ا  مهأثر  توانیرا  دانست.    حوادث  ن یاز 

م  دست نیازا جنگ  شود یتحوالت،  نقش   یجهان  ی هابه  و 

شاد  در شهرها در    یهاسادهمان  ریدرکاهش چشمگ   هاآن 

که    هایدر آمر یرشد اقهصاد و فناور ایو  یالدیم 1940دهه 

  سهم یدوم قرن ب  مهیدر ن  یآثار شاد  شهر   شیمنجر به افزا

همچن و  آس  ن یشد  به  مهفاوت    ی کشورها  ژهیوبه  ا ینگرش 

فزا  فاراجیدل حوزه   رشد  و    یهاسادهمان  ندهیو  شاد  

 . اشاره نمود یدر بعد جهان ر،یدر دو دهه اد نینماد

بنمونه  یم العات و بررس  یدسهاوردها م لب    نیا  گرانیها 

از وجوه هنر، علم   یدر فصل مشهرک   یمعمار  ت یاست که ماه

شهرها،    ی یو بسهر مح  یاست که بنا به مق ع زمان  کیو تهن

غالب    هبقی  بر  هاجنبه  نیاز ا  یهیبوده و هرگاه    رییدسهخوش تغ

گونه معمار   ژهیو  ی اشده،  آثار  علم  یهنر  ،یفن  یاز  را    ی و 

  ی معمار  نیاز منهقد  یاریعلت بس نیآورده است. به هم  دیپد

معماران در هر دوره، محدود و   ت یکه دالق  انددهیعق  نیبر ا

 ی مصالح سادهمان  نیترشرفههیبوده که پ  یامحصور در گسهره

تهن م  ییاجرا   ی هاکیو  اجازه  دوره  با    جیتدربهو    دادهیآن 

ش  یابیدسه ن  نیا  ک،یفناور  تریمهرق  یهاوهی به    ز یعرصه 

هم  افهه یتوسعه به  دوره، دالق  ن یاست.  هر  در  و    تیجهت 

  ی انهیموجود، در زم  یهالی بر اساا پهانس  یمعمار  ینوآور

ب پ  شهریداص  بروز  ا  دایظهور و  بر  اساا دلق    نیکرده و 

  ی فناور  شرفت یوابسهه به س ح پ  ن،یهر سرزم   یمعمار  راثیم

 . زمان دود بوده است 

نوآور  ابداعات مهم  یهی  ک یفناور  یهایو  عوامل    نیتراز 

  ز ین  یآن است  جوامع کنون  راتییو تغ  یبر معمار  گذارریتأث

فناور  یمندعالقه به  را  زندگ   جهت نیازا  یدود  را   یکه 

تسه  ترمنیا را  امور  داده  لیو روند  نشان   اگرچهاند.  نموده، 

 لندن، انگلستان-نیبرج گرک

 تصویر ویژگی تکنیکال  ویژگی آیکونیک   اصل   حوزه

 فرمی |پیکربندی حجمی
فرم 
 )سازه(

 فرم استعاره ای -

 بزرگ مقیاس بودن در بافت شهری -

 ایجاد هویت جدید شهری -

 

 نماد برج اکولوژیک به کمک برخوردار از فناوری روز -

تعریف جدید از فرم اکولوژیک در راستای معماری   -
 پایدار 

 تنوع فرمی در بستر طرح  -

حاوی دید و منظره ویژه )چه از درون و چه از بیرون(  -
 به واسطه سیستم سازه ای هسته مرکزی

 

 

 عملکرد سازماندهی فضایی
 ایجاد حس تعلیق به وسیله پالن آزاد  -

تعریف متفاوت از فضای باز اداری با توجه   -
 به چرخش طبقات 

در راستای ایجاد شفت عمودی که عملکرد  -
تاسیساتی دارد، پالن طبقات حول هسته مرکزی،  

درجه ای داشته که منجر به سازماندهی   5چرخش
 فضایی خالقانه ای در داخل بنا گشته است.  

استفاده از سازه دال کامپوزیت و هسته مرکزی که  -
منجر به حذف ستون داخلی و در نتیجه چرخش هر  

 ست.طبقه شده ا

امکان تهویه طبیعی بنا در قالب شفت های عمودی  -
 و کاهش میزان مصرف انرژی ساختمان شده است

 

 زیبایی ترکیب بندی نما  
 فرم استعاره ای -

 بزرگ مقیاس بودن در بافت شهری -

 ایجاد هویت جدید شهری -

های دو جداره با فناوری روز که مندی از شیشهبهره -
بازشو )در بخش شفت  در قالب دو تیپ ثابت و  

مارپیچ عمودی( با تاکید بر نوارهای سیرکوالسیون 
 تاسیساتی، ترکیبی چشم نواز به وجود آورده است. 

نخستین استفاده از فناوری پیش تولید ماشینی   -
نمای شیشه ای دو جداره در مقیاس پروژه بزرگ  

 مقیاس 
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انسان    رهروزم  یزندگ   میرمسهقیو غ  میمسهق  صورت به  ی فناور

جوامع مخهلش   یآن بر معمار  ریتأثقرار داده، اما    ریتأثرا تحت  

ها، در  آن  یاز سو   شدهارائه  ی هانبوده و پاسخ  هسانی  ایدر دن

پا  مؤثرقدرتمند،    یموارد موارد  دار یو  در  و    رموثریغ  یو 

بس   یانفعال در  است.  ن  یاریبوده  موارد    ی ها ینوآور  زی از 

دلق آن از   نهیاز زم  یفناور  هقالان  جهینه  یدر معمار  کیفناور

 . حوزه است   نیبه ا گرید  یاحوزه

  دهد ینشان م  یمعمار  براثر  یفناور  ریتحول تأث  ریس  یبررس

  عنوان بهاز موارد    یاریدر هر اثر، در بس  کاررفههبهکه مصالح  

است که همواره توسط    یزبان  نیمشخصه آن شنادهه شده و ا

  ، یو صنعه  هالیاست. ابههارات جسورانه تهن  در قابلانسان  

به    توانیرا م  یمانامروزه ثابت نموده که هر نوع ماده ساده

  مؤثر سادهمان    یداریکه در عملهرد و پا  کاربردبه    یاوهیش

 . باشد

با    ی و جهان  یمل   راثیم  کی   عنوانبهشاد     یهاسادهمان

و سادت دود، بر افراد    یداص طراح   یهافرمو    هایژگ یو

قضاوت   انسان    رگذارندیتأث  هاآنو   دود،  تعقل  باقدرتو 

را دارد. پژوهش و   یاثر معمار  نیادرا  ارزش نماد  توانایی

م  شدهانجام  ییهایبررس طرح   کی  کهیهنگام  دهدینشان 

از    ر یتأثیب،  گرفههشهل  ژهیو   یاثر هنر  ک ی  عنوانبه  یمعمار

  ن یدر ا  ی دلق آن نبوده است. فناور  ندیدر فرآ  یحضور فناور

م که  ناگز  توانیحالت  را ددالت  نماد  د،ینام  ریآن    ن یجنبه 

  ی زیچ  یفناور  نینقش نماد  ای  هیثانو   فهیوظ  نیاست. ا  افههی

آن و نسبت آن با   هاست که همواره معماران را به تفهر دربار

رو    یندیفرآ  یفناور . رهنمون گردانده است   یمعمار  یطراح

بو  رشد  تمام به  با  امروزه  که  بشر    یزندگ   ی سادهارها  یده 

  به   معاصر   دوران  در  که  چهدارد. آن  وسههیتعامل تنگاتنگ و پ

و   یسپرده شده، لزوم ت ابق روند طراح  فراموشی  به  علت   هر

مح پو   طیسادت  موضوع  با  هات    ییای مصنوع  در  موجود 

  ی نینو   راثیدلق م  نبالامروز اگر به د  یاست. معمار  یفناور

شرا   دیبا  شک یبباشد،   واقع  طیبا    ی دوانهم  ایدن  ی هات یو 

پ چشم  عیسر  شرفت یداشهه،  از   ریگو  اعم  مخهلش  علوم 

غ   یمجاز  یهاشبهه  ،یوفناوریب  انه، یرا  ک،یالههرون را    رهیو 

و   کرده  راههارها  ت یدرنها در   ارائه  و    ییبا  ملموا 

عملهرد، فرم و    نهیدر زم  ژهی وبهدود    بازمان، من بق  اجراقابل

هموار سازد.    یمهعال  یاندهیآ  یسوبهسازه، راه رشد دود را  

معمارکالمکیدر   بقا  یهنگام  ی،  در   شدهنیتضم  یواجد 

 یماندگار است که با زمان و مهان  راثیم  کی   جادیا  یراسها

سادهه   آن  در  با    یهمگون  شودیمکه  و  داشهه  ت ابق  و 

فرهنگ بسهر دود، رشد    هی و در سا  زرو  ی از فناور یریگ بهره

بشر همواره در حال    یازهای مسلم است، ن  آنچه  .ابدیو توسعه  

ا  رییتغ و عمده  اده  رات، ییتغ  نیبوده  از  انسان    اراتی دارج 

فناور م   ی است.  مهحول  تحول   شودیهم دود  عامل  هم  و 

به م ابه    یآن است. فناور  رش یناچار به پذ  زیاست و بشر ن

و شنادت  بر  معمار  دهیا  دانش،  اثر  است.   رگذاریتأث  یهر 

قرار داده و شنادت از    ریتحت تأثها را  انسان  نشدا  ، یفناور

از کارکرد،    یبیترک   ی. اگر معماردهدیم  رییرا تغ  رامونیجهان پ

در    یفناور  یامدهایدر نتر گرفهه شود، پ  ییبایو ز  یداریپا

  ار یتنزل آن بس  ا یدر تهامل و    تواندیها محوزه  نیاز ا   کیهر  

فناور  ریگ چشم گسهردگ   دیجد  ی باشد.  همه  همچنان   ،یبا 

اده  یابزار ن  اری در  آن،  کنهرل  جهت  که  است  به    از یبشر 

نسبت به جهان    یانسان صاحب فناور  یدر نوع تلق  یبازنگر

 . باشدیم

گزارش نشده   سندگانینو  یاز سو  یمورد :یو قدردان تشکر

 . است 

گزارش نشده    سندگانینو   ی از سو   یمورد  :یاخالق  هی د یتائ

 . است 

سو   یمورد  منافع:  تعارض نشده    سندگانینو   ی از  گزارش 

 . است 

  ی اول، پژوهشگر و نگارنده اصل  سندهینو   :سندگانی نو   سهم

و    %50با سهم    یمحهوا و م العات کهابخانه ا  نیمقاله، تدو

اصل  سندهینو  پژوهشگر  مد  ، یدوم،  و  روند   تیریکنهرل 

 %50حاصله با سهم  جیم العات و نها

 ندهینوس  یتخصص  یپژوهش حاضر از رساله دکهر  :یمال  منابع

 دهیدوم به انجام رس  سندهینو   ییاول اسهخراج شده و با راهنما

 . است 
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