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مقدمه
ــت؛ اما تا کنون از  آثار معماری را مي توان از جنبه های مختلفي نگریس
ــتر توجه شده است:  نخست، در جایگاه یكي  دو منظر به این آثار بیش
ــت و  ــای هفتگانه که حاصل ذوق و خالقیت هنری مؤلف اس از هنره
دیگر، از منظر علمي و فني. پیامد این نگاه ها ارزیابي بنا یا اثر معماری 
ــت که در این دو منظر بدان ها توجه مي شود.  با معیارهای متداولي اس
معیارهای نگاه نخست عمومًا زیبایي شناختي است. این دسته از معیارها 
ــرد. در این نوع نگاه،  ــمه مي گی ــای هنری هر دوره سرچش از هنجاره
آگاهانه یا ناآگاهانه، جامعۀ هنری و ارزش ها و هنجارهای ایشان مورد 
ــن فكران دیگر نیز بدان  ــرار مي گیرد و، حداکثر، معیارهای روش نظر ق
افزوده مي شود. دومین دسته از معیارها ، صبغه ای محاسباتي دارند. این 
ــا دارای باالترین درجۀ عینیت3 اند. در این بخْش دانش ریاضي  معیاره
ــار علوم پایه ای چون فیزیك و  ــش از هر دانش دیگر، و البته در کن بی

شیمي، به یاری دانش معماری مي آید. 

ــده که مورد استفادۀ مردم  ــتار از این لحاظ به بنا توجه ش در این نوش
ــیر مي شود. در اینجا تأکید بر آن است که  ــت و در ذهن آنان تفس اس
ــت. سیالیت  ــیال اس بر خالف برخي پندار های معمول، معنای بنا س
ــای اجتماعي مصرف کنندگان و نیز  معنایي بنا معلول تفاوت  گروه ه
ــتفاده از  ــه، انواع رمزگان بنا با اس ــت. در ادام دگرگوني کارکردهاس
رویكردی نشانه شناختي بررسي مي شود. همچنین اهمیت تفسیرهای 
مردم از بنا با رویكردی هرمنوتیكي تحلیل و بیان مي  شود که چگونه 
آثار معماری و اجزای آن زنده اند و در پیوند با زندگي ما معنا مي یابند. 
ــری دیگر، معنای یك بنا پیاپي در مكالمه با زندگي هر روزه  به تعبی
ــاختمان های  ــكل مي گیرد. البته ظرفیت پذیرش معاني تازه در س ش
ــتود که به  ــت. از این رو، مي توان آثاری را س ــان نیس مختلف یكس
ــه لحاظ معنایي هر  ــدی هر چه با ثبات تر و، به عكس، ب ــاظ کالب لح
ــتری را فراهم  ــه پویاترند؛ چرا که امكان خلق معاني فرهنگي بیش چ

مي کنند و به مخاطب خالق امكان های بیشتری مي دهند.
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ــای  معن در  ــي  آبژکتیویت ــور  منظ  .۳
ــت؛ به این معنا  روش شناختي آن اس
ــر موضع اجتماعي،  که هر کس با ه

فرهنگي، و ... آن را بپذیرد.
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دوگانۀ یادشده، اگر چه بازگویندۀ ابعادی بنیادی از یك بنا یا اثر معماری است، 
اکتفا به آنها ما را از توجه به ابعاد مهمي از تحلیل اثر معماری یا بنا باز مي دارد. 
متأسفانه تا کنون در معماری ایران غالبًا به این موارد بسنده شده و ابعاد بنیادی 
ــتار کوششي است  ــت. این نوش دیگری از تحلیل اثر معماری مغفول مانده اس
ــتن از توجه صرف به ابعاد زیباشناختي و ریاضي گون  محدود در جهت فرا گذش
ــا رویكردی فرهنگي و اجتماعي  ــت که بنا ب یك بنا. در اینجا تالش بر آن اس
ــي شود؛ از این رو از پرداختن صرف به دانش مرسوم معماری پرهیز و با  بررس
ــي، هرمنوتیك، اقتصاد سیاسي، و جامعه شناسي هنر4  بهره گیری از نشانه شناس

ابعاد دیگر تحلیل اثر معماری مطرح شده است. 

طرح مسئله: سياليت معنايي بنا، چيستي و چرايي 
ــت؟  شاید پاسخ  ــم در واقعیت فیزیكي پیرامون اس آیا بنا حجمي جامد و متجس
ــش بدیهي بنماید؛ اما، از قضا، همچون بسیاری امور بدیهي  مثبت به این پرس
ــأله وار6 است. بهتر است بحث را با  ــیار مس دیگر، در باور عمومْي5 این نكته بس
ــي شخصي دنبال کنیم. خانۀ پدری خود را که در آن زاده شده اید تصور  پرسش
ــهری چون تهران زندگي مي کنید که در آن  ــیار، اگر در ش کنید. به احتمال بس
خاطره ها همواره ویران  مي شوند، این خانه اکنون ویران شده است. به هر حال، 
فارغ از اینكه آن خانه ویران شده یا هنوز باقي است، بدان بیندیشید. به یقین، 
ــما را در بر خواهد گرفت. حال این مفاهیم و  ــات ش انبوهي از مفاهیم و احساس
احساسات را با خانۀ همسایۀ آن زمانتان، که احتمااًل خانه ای شبیه به خانۀ شما 
ــه کنید. باز یقینًا مفاهیم و احساسات دیگری در شما ایجاد  ــت، مقایس بوده اس
ــاید مسئله با مثالي دیگر روشن تر شود. بنا یا محله ای را در نظر  ــد. ش خواهد ش
ــخاص مختلف بخواهید آن را توصیف کنند. باز به  احتمال زیاد  بگیرید و از اش

با توصیف هایي روبه رو خواهید شد که بسیار متفاوت  از یكدیگرند. 
ــاید بتوان در پرسش آغازین از نو تأمل کرد. آیا به راستي یك بنا  اکنون ش
ــم با ابعاد و واقعیتي مشخص و تثبیت شده  پدیده ای عیني و ملموس و متجس
در درون محیط فیزیكي است؟ اگر چنین است، پس چرا هر یك از ما بسته به 
ــلي و اجتماعي مان بناها را متفاوت مي بینیم. آیا اینكه  ــخصي و نس تجربیات ش
ــت،  ــازه، و طراحي ثابت در محیط فیزیكي هس حجمي با ابعاد معّین، رنگ، س
ــت؟  ــخص اس ــت که این حجم پدیده ای ثابت، تغییرناپذیر، و مش بدین معناس

پرسش هاي تحقيق
سباليت معنایی چيست؟

آيا معناي بنا به مثابۀ يک نظام نشانه اي 
سيال است؟

4. جامعه شناسي هنر به زیرشاخه های 
جامعه شناسي اثر هنری، جامعه شناسي 
تولید هنری، جامعه شناسي توزیع آثار 
هنری، و جامعه شناسي مصرف هنری 
ــي  نشانه شناس از  ــود.  مي ش ــیم  تقس
ــانه های یك  ــای نش ــل معن در تحلی
ــد؛ از این رو، در  ــتفاده مي کنن اثر اس
هنری  اثر  ــي  جامعه شناس ــاخۀ  زیرش
ــرد دارد. هرمنوتیك را در تحلیل  کارب
ــه کار مي برند؛  ــر ب ــم اث ــد فه فراین
ــبب، کارآیي آن در زیرشاخۀ  بدین س
جامعه شناسي مصرف هنری است. در 
اقتصاد سیاسي چگونگي توزیع منابع و 
امكانات و بحث مالکیت و پیامدهای 
آن را بررسي مي کنند؛ بر این اساس، 
ــي  جامعه شناس ــاخه های  زیرش در 
ــه کار مي آید.  ــد هنری و توزیع ب تولی
ــناختي از  ــك تحلیل کامل جامعه ش ی
ــتلزم به کار گرفتن  اثری هنری، مس

مجموعه ای از این تحلیل هاست. 
5. common sense
6. problematic
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تأمل در بناهایي که نمادهایي اجتماعي یا مذهبي اند ــ همچون 
ــت؛ البته، چنان که خواهیم گفت،  ـ در این زمینه راه گشاس کعبهـ 
ــت و حتي بي اهمیت ترین  ــئله گون بنا امری عام اس ماهیت مس

بناها را نیز در بر مي گیرد. 
ــه بیش از همه  ــت ک ــاید معماری اس در بین انواع هنرها ش
ــتوارش  ــیال اش در پس ظاهر حجیم و اغلب اس ماهیت نرم و س
ــج، ُبعد فیزیكي تنها یكي  ــت. بر خالف باور رای پنهان مانده اس
ــت، اما از آنجا که در معرض دید است، بیشتر بدان  از ابعاد بناس
ــاخته مي شود و  ــود. بنا در جریان زندگي اجتماعي س توجه مي ش
ــای نمادین مي پذیرد، به امور و کارکردهایي  به کار مي رود، معن
ــد یا، به عكس،  ــاص اختصاص مي یابد، به ارج و قرب مي رس خ
ــب  مورد نفرت قرار مي گیرد، به گروه های اجتماعي خاص منتس
ــرانجام همۀ این موارد به موزات تغییرات اجتماعي  مي گردد و س
ــت؛  ــده ای اجتماعي اس ــن رو، بنا پدی ــود. از ای ــون مي ش دگرگ
ــربندی، و سلسله مراتب اجتماعي است و  جلوه ای از زندگي، قش
ــد. بنا  ــكل هم مي بخش البته در رابطه ای دیالكتیك وار به آن ش
پدیده ای رواني نیز هست؛ هم محصول اشتیاق ها، خواست ها، و 
ــبب این احساسات رواني. بنا امری  عقده های7 ماست و هم مس
ــت؛ بنا جلوه ای از روابط قدرت است و آن را شكل  ــي اس سیاس

مي دهد. و سرانجام بنا امری اقتصادی است.
بنا دارای بعدی عیني است؛ اما بعد ذهني آن بسي پیچیده تر 
است. بنا محصول تأمالت و تعامالت ذهني کارفرمایان، طراحان، 
ــت های دوره و  ــول تصورات و پیش پنداش ــت. بنا محص و ... اس
جامعه ای خاص از پدیده ای به نام بناست. بنا حتي اگر به صورت 
واقعیت فیزیكي تداوم نیابد در ذهن و خاطر  ما تداوم مي یابد؛ به 
گونه ای که حتي اگر صدها سال پیش ویران شده باشد، در خیال 
ــت، زیبا و زشت مي شود، و تغییر شكل مي یابد. آیا تا  ما پابرجاس
ــده رفته اید؟ تا کنون  ــاپ ش کنون به حمام های تاریخِي کافي ش
اندیشیده اید که بانیان و طراحان نخستین این بنا آیا هرگز چنین 

کارکردهایي را پیش بیني مي کردند؟

ــازه فراتر از حجمي جامد، حاوی مجموعه ای از  یك بنا یا س
ــت؛ پدیده ای  ــت. بنا پدیده ای داللت دار9 اس رمزگان8 معنایي اس
ــك تابلو  ــك رمان، یا ی ــعر، ی ــت همچون یك ش فرهنگي اس
ــزگان معاني خود را در  ــي. همچنین با اینكه خالقان بنا رم نقاش
ــده اند، بنا  ــك کرده اند، تا زماني که مردم با آن مواجه نش آن ح
ــت ــ سازندگان نیز گروه  به خودی خود واجد هیچ معنایي نیس
ــتند. معنا حاصل مواجهۀ مردم با بنا  ــیار کوچكي از مردم هس بس
ــت. همچنین با توجه به زمینه های متفاوت  ــتفاده از فضاس و اس
ــیتي، و ... مردم، معاني بنا نیز متفاوت  اجتماعي، فرهنگي، جنس
ــي است در جهت بسط این رویكرد به  است. این نوشتار کوشش
ــا، برخورد با بنا به منزلۀ  ــاری، توجه به ابعاد غیر فیزیكي بن معم
ــاد، و پایان ناپذیر بنا.  ــي متكثر، متض ــك متن، و توجه به معان ی

خالصه اینكه این پژوهش در پي پاسخ این پرسش هاست:
1. آیا بعد معنایي بنا همچون بعد فیزیكي آن ثابت است؟

2. معنای یك بنا برخاسته از چه منبع یا منابعي است؟

ساختمان به مثابه يک نظام نشانه اي
ــران بزرگ هرمنوتیك، فهم را »مقولۀ زندگي«  دیلتای، از متفك
مي داند. از دیدگاه او فهم جزو عناصر دروني جریان زندگي انسان 
ــت، چرا که مردم پي درپي در موقعیت های مختلف اجتماعي  اس
قرار مي گیرند و ضروری است که این موقعیت ها و اتفاقاتي را که 
در آنها رخ مي دهد، تفسیر کنند تا بتوانند دست به عمل بزنند. از 

این رو، فهم را نمي توان از حس انسان بودن جدا کرد.10
ــیر موقعیت  ــان در هر موقعیت جهت کنش نیازمند تفس انس
است. این موقعیت های کنشي در مكان  هایي خاص روی مي دهد؛ 
ــي از موقعیت کنش است که  به بیان دیگر، مكان همواره بخش
ــد. در این زمینه توجه به  آدمي باید آن را برای خویش معنا بخش
ــت. باید  ــاط کالبد بنا با جایگاه اجتماعي اش حائز اهمیت اس ارتب
ــت یافت. آثار معماری در  به جریان زندگي نهفته در پس بنا دس
ــتند که آنها را به قصد استفاده ای خاص  ــیایي هس مرتبۀ اول اش

ــیاری از  ــي در بس ــای روان 7. عقده ه
ــان نقشي  انس اقدامات و تالش های 

مهم دارند.
ــه  ــي ک ــي از بازنمای Code .8: نظام
ــانه ها و معاني شان  ــطۀ آن نش به واس
ــای فرهنگي برای  ــق عرف ه از طری
ــدۀ موقت به  ــت ش ــای تثبی داللت ه
ــیوه ای خاص ترتیب مي یابند؛ مثاًل  ش

رنگ های چراغ راهنمایي .
 9. significant

ــون، »هرمنوتیك«،   10. ک. ام. نیوت
ــاذری، در: ارغنون،  ــف اب ترجمۀ یوس

ش4 )زمستان1373(، ص185.
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ــي از زندگي هر روزه اند. ما  ــاخته  اند. آنها هنری بومي و بخش س
ــا بنا را به انواعي  ــا را به لحاظ نوع آن درک مي کنیم؛ م ــدا بن ابت
ــگاه، موزه، و زندان تقسیم مي کنیم. توانایي ما  چون خانه، فروش
در تشخیص کارکردهای بنا، حس ما را از آن مكان ایجاد مي کند 
و سطح آشنایي و ارتباط ما را با محیط های خاصي که ساختمان 
ــكل گرفته است، نشان مي دهد.11 از این روست که به  در آنها ش
ــوزان لنگر معماری سیمای تمامي محیط زندگي آدمیان  تعبیر س
را آشكار مي کند12 و ضرورت چنین تعبیری حتمًا در شئ ندانستن 
ــت؛ چرا که در این صورت تعامالتي که بین زندگي مردم با  بناس

فضای زیستي شان هست نادیده گرفته مي شود.
ــاني«14 را دقیقًا  ــگران غیر انس تحلیل برونو التور13 از »کنش
مي توان در تحلیل آنچه ساختمان ها و واحدهایشان صریحًا بر آن 
ــبب  داللت مي کنند، به  کار برد. از نظر او فرم  های مختلف به س
ــي که در خود دارند، رفتارهایي خاص را ترغیب مي کنند.  رمزگان
ــاني زندگي اجتماعي رمزگذاری شده  کارکرد در عناصر غیر انس
ــي در نظر  ــت. ما مي توانیم آنها را به منزلۀ راهنماهای آموزش اس
ــتین انتفاع های  ــم کارکردهای نخس ــًا ما برای فه آوریم. اساس
ــاختمان ها نیازی به آموزش نداریم. اگر ما  رمزگذاری شده در س
ــه گونه ای خودکار  ــمت آنها بیابیم، مي توانیم ب ــود را به س راه خ
ــتورالعمل های ارتباط میان واحدها را پي گیری کنیم. اگر هر  دس
ــازمان دهي شده از »کنشگران  ــانه و نظامي س بنا را به منزلۀ نش

غیر انساني« بشمریم، بناها انباری از متن ها15 مي شوند.16
ــت که آنها  ــن در تحلیل آثار معماری باید توجه داش همچنی
ــادی زندگي ما  ــری از زمینۀ م ــر از آثار هن ــد برخي دیگ همانن
ــیقي به  ــا در موزه ها یا صحنه های اجرای موس ــوند ت جدا نمي ش
نمایش درآیند، بلكه در متن زندگي اجتماعي ما گنجانده شده اند. 
ــت توجه به زمینۀ اجتماعي  ــای آثار معماری ممكن اس کارکرده
ــا را کاهش دهد؛ مگر هنگامي که با رمزگان عام و متن های  آنه

مورد انتظار در تداخل قرار گیرند.17  

دو منظر در تحليل بنا: توليد ـ مصرف
ــران فرهنگي عمومًا  ــان و دیگر تحلیلگ ــته جامعه شناس در گذش
ــد و  ــز مي کردن ــدگان تمرک ــر تولیدکنن ــي ب ــل فرهنگ در تحلی
ــیر  ــدرت خالقه در تفس ــد ق ــل و فاق ــدگان را منفع مصرف کنن
مي شمردند؛ به گونه ای که به تفاوت میان عرصه های رمزگذاری 
ــتند. بر این اساس، در تحلیل معنا  ــایي کمتر توجه داش و رمزگش
ــده  ــه صرفًا به خود متون تولید ش ــار هنری در جامع ــش آث و نق
ــت و  ــد. این رویكرد در دهه های اخیر تغییر کرده اس توجه مي ش
جامعه شناسان و دیگر تحلیلگران نقش فرایند مهم رمزگشایي یا 
تفسیر در تولید معنا در عرصۀ فرهنگ را بیشتر دریافته اند. از این 
ــر، تحلیل اثری فرهنگي، همچون فیلم،  رو در تحلیل های متأخ
ساختمان، و رمان، نیازمند توجه به هر دو بعد تولید از یك سو و 
ــوی دیگر است؛ چرا که معنایي که در نهایت تولید  مصرف از س
ــان مي دهد، حاصل این هر  ــود، چنان که استوارت  هال نش مي ش

دو وجه است.18
ــن وجوه توجه کرد؛  ــك بنا نیز باید به هر دو ای ــل ی در تحلی
ــي هر  ــاختمان معلول اثربخش ــرا معنا و کارکرد نهایي یك س زی
ــد هنری که از جمله  ــي، تولی ــت. از نگاه جامعه شناس دو وجه اس
ــت، به ابعادی چون روابط  ــاخه های جامعه شناسي هنر اس زیرش
سازماني سازمان های مؤثر در تولید، بستر اقتصاد سیاسي، روابط 
ــر در ذهنیت تولیدکنندگان،  ــدرت مؤثر، الگوهای فرهنگي مؤث ق
ــربندی اجتماعي نمایان در بنا توجه  و روابط طبقاتي و نظام قش
ــاخۀ جامعه شناسي تولید هنری، همچون دیگر  مي شود. در زیرش
زیر شاخه های جامعه شناسي هنر، رابطۀ میان امر اجتماعي و هنر 
ــود؛ مثاًل ارتباط بین تغییرات اجتماعي و تغییرات  ــي مي ش بررس
ــي مي کنند  ــي مي کنند؛ یا بررس ــاری را بررس ــبك های معم س
ــور فضایي به نام اتاق  ــه پیدایش فردگرایي عامل ظه که چگون
ــدد، رابطۀ میان  ــا در مطالعاتي متع ــد؛ ی ــي در منازل ش خصوص
ــتعماری بر فضاهای شهری را تحلیل  سلطۀ استعماری و پسااس

11. Magali Sarfatti Larson, 
“Reading Architecture in 
the Holocaust Memorial 
Museum: A method and 
an Empirical Illustration”, 
in: From Sociology to 
Cultural Studies, Blackwell 
Publishers, 1997, p. 65.
12. Ibid. 
13. Bruno Latour
14. non human actors
15. Scripts
16. Ibid. 
17. Ibid., p.66.
18. James Procter, Stuart 
Hall, Routledge, 2004; Mark 
Paterson, Consumption and 
Everyday Life, Routledge, 
2007;  David Oswel, Culture 
and Society, SAGE, 2006.
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45۴۸
ــي تغییرات فضایي شهرها متأثر از تحرکات نظام  کرده اند. بررس

سرمایه داری از این جمله  است.
ــات و نظام های  ــل اثر هنری از منظر تولید، مؤسس در تحلی
ــازماني خاصي را که در آنها تولید فرهنگي صورت مي پذیرد،  س
ــرایط تولید روشن مي شود.  ــریح مي کنند و بر این اساس ش تش
ــود که چگونه تولیدکنندگان، خواه  در این رویكرد بررسي مي ش
ــه صورت رمزگان  ــودآگاه، معاني خود را ب ــودآگاه و خواه ناخ خ
ــناختي  ــاختمان حك مي کنند. این معاني از منظر جامعه ش بر س
ــت و غالبًا در خدمت منافع فرهنگي و مادی ایشان  بي طرف نیس

است.19
ــه کارگیری یك  ــازندگان بنا با ب ــد، س اما، چنان که بیان ش
ــه بیافرینند، بلكه تنها  ــب معماری نمي توانند معنا را یك جانب قال
ــد برای معاني محدودیت ها و چارچوب هایي ایجاد کنند.  مي توانن
ــاران و صاحب نظران به ندرت به این  ــمي معم البته گفتمان رس
ــر اذعان مي کند. همچنین معماران، همچون دیگر هنرمندان،   ام
به منظور نادیده گرفتن و پنهان کردن شرایط وجودی شان ــ به 
ــبي اند.  ــتار خودمختاری نس ـ خواس ــاظ اجتماعي و تاریخيـ  لح
ــان تولید اثر و  ــرایط اجتماعي زم ــل اثر هنری بر مبنای ش تحلی
ــلي، عمومًا سبب  نیز پایگاه اجتماعي و اقتصادی و تجربیات نس
نارضایتي هنرمندان مي گردد.20 نكته مهم در این بحث این است 
ــازندگان بنا معمواًل توانایي رمزگشایي کاربران  که طراحان و س

را نادیده مي گیرند.
ــتفاده کنندگان و نیز  ــر مصرف، چگونگي خوانش اس از منظ
ــوع، رمزگان  ــت مي یابد. در مجم ــاختمان اهمی کارکردهای س
ــش« بنایي خاص  ــه اجتماع را به »خوان ــي پیچیده ای ک فرهنگ
ــب  آن ابژۀ خاص برای اجتماع یا  برمي انگیزد، به چگونگي تناس
ــناخت تلویحي آن مردم از قالب های مختلف معماری بستگي  ش
ــان و طراحان مي توانند آگاهانه به دنبال تولید اثر  دارد. کارفرمای
ــاندن معاني تلویحي در بنایشان باشند. اما  یا، به زباني دیگر، نش
همچنین ــ و شاید مهم تر از همه ــ یك بنا در جوامع مختلف به 

گونه ای پیش بیني ناپذیر به معاني ضمني متفاوتي داللت مي کند. 
ــان دربارۀ ادراک را  ــم ایده های از پیش موجودم ــر ما نخواهی اگ
تأیید کنیم، تنها مشاهدۀ ممتد چگونگي استفاده از یك ساختمان 
مي تواند چگونگي برساخته شدن21 معنا توسط مشاهده کنندگان 
و استفاده کنندگان را نشان دهد. تنها مصاحبه های عمیق ممكن 
ــارت بر دقت  ــت ــ به ما رخصت نظ ــت ــ و فقط ممكن اس اس

خوانش هایمان را بدهد.22  
ــودن معاني و تاریخي  ــر مصرف در نامتناهي ب ویژگي منظ
ــان تغییر مي کنند و در  ــت. کاربران بنا در طول زم  بودن آن اس
نتیجه خوانش ها نیز دگرگون مي شود. گذشت زمان کارکرد ها را 
ــخت دگرگون مي کند. این نكته در زمینۀ بناهای تاریخي  نیز س
به خوبي نمایان است. چه بسا کاخي که به موزه، قلعه ای نظامي 
ــود.  ــاپ تبدیل مي ش ــه تفرجگاه، و حمامي که به کافي ش که ب
ــناختي23  ــل تولید، با رویكرد نشانه ش ــت، یعني تحلی منظر نخس
ــي معماران و  ــع، کار اصل ــت. در واق ــویي تحلیل پذیر اس سوس
ــت که در  ــان ایجاد »نظامي از تفاوت ها«24 اس کارفرمایان  ایش
ــیني«25 و »همنشیني«26 معنا پدید مي آید. رویكرد  روابط »جانش
نشانه شناختي با رمزگشایي از نشانه های به کار رفته در معماری 
ــوان در قرائت اثر معماری به کار گرفت؛ اما برای تحلیل  را مي ت
ــیر مخاطبان پرداخت. در  ــد به تحلیل فرایند تفس منظر دوم  بای
ــیر  این رویكرد، روش های مطالعات فرهنگي برای مطالعۀ تفس

مخاطبان کاربرد بیشتری دارد.

معناي بنا مستلزم رابطۀ ديالکتيک بين 
متن و خواننده

ــت از متن، فضا، یا اثری هنری با چندین  ــود که برداش آیا مي ش
ــورت پذیرد؟ آیا  ــا قرائت های مختلف ص ــیری و ب رویكرد تفس
ــته است  ــت که نتوانس ــانۀ ناتواني هنرمند یا معمار نیس این نش
ــان در خواننده یا بیننده ایجاد کند؟ آیا این ناشي  ــتي یكس برداش
از ذهنیت های گوناگوني است که ریشه در عالیق، مشاهدات، و 

19 . Jeremy Tanner, The 
Sociology of Art, Routledge, 
2003. 
20. ژان دووینیو، جامعه شناسي هنر.

21 . construct 
22 . Sarfatti Larson, op.cit, 
p. 67.
23 . semiotic 
24 . System of differences 
25 . paradigmatic  
26 . syntigmatic
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46 ۴۸
معرفت های متفاوت دارد؟ 

ــش ها نیازمند تأمل در نظریۀ هرمنوتیك  ــخ به این پرس پاس
متأخر، به ویژه گفته های  هایدگر و گادامر است. این دو فیلسوف 
ــای ذهني خالق یك  ــت یافتن به معن ــن رد ایدۀ امكان دس ضم
ــنتي را مبني بر اینكه  ــر، این نظر نظریه پردازان هرمنوتیك س اث
معنای یك متن همان معنایي است که مؤلف هنگام آفرینش اثر 
ــت، رد کردند. اینان نشان دادند که اساسًا هر  در ذهن داشته اس
فرایند فهمي همراه با پیش پنداشت ها و پیش فهم هاست و مفسر 
ــود و خود را در ذهن  ــرایط وجودی خود خارج ش نمي تواند از ش
ــر تصور کند تا به نیت او به  ــری و در یك افق تاریخي دیگ دیگ
ــي ببرد؛ ضمن اینكه معنای یك اثر  هنگام آفرینش اثر هنری پ

فراتر از نیت مؤلف است.27
ــك بین متن و خواننده  ــتلزم رابطه ای دیالكتی تولید معنا مس
ــت. تولید معنا مسیری پویاست و بدون مشارکت  و تعامل آنهاس
ــود. تولید معنا پیامد حضور هر  خواننده هیچ معنایي تولید نمي ش
ــن رو، معنای متن  ــت. از ای ــن رابطۀ دیالكتیك اس ــرف ای دو ط
ــگام تولید اثر در  ــت که مؤلف به هن ــواره فراتر از معنایي اس هم
ــت. »فهْم فعالیتي تولیدی است نه باز تولیدی« و  ــر داشته اس س
ــت که کشف معنای راستین یك متن هیچ گاه  از همین جهت اس

به پایان نمي رسد.28 
چنان که جیمز بورک، مورخ و مفسر علم و فناوری، مي گوید: 
ــل وجود ندارد، جهان  ــتقل از تأوی »از آنجا که هیچ واقعیتي مس
ــت که شما آن را جهان خطاب مي کنید«.  در هر زمان همان اس
ــت، نمي توان آن  ــا که معماری نیز محصولي فرهنگي اس از آنج
ــر فني و مادی داوری کرد. نمي توان به معماری  را صرفًا از منظ
ــه وجه عیني بنا،  ــت. باید در کنار توجه ب ــًا عیني29 نگریس صرف
ــالیر ماخر،  وجه ذهني30 آن را نیز در نظر گرفت. همچنان  که ش
ــر متن، اعم از  ــك، بیان مي کند، خواندن ه ــذار هرمنوتی بنیان گ
ــتلزم  ــفي، کالمي، حقوقي، هنری، و ... مس ــون مقدس، فلس مت
تأویل و تفسیر است. معماری نیز از منظر نظریۀ فرهنگي معاصر 

ــل داللت صورت مي پذیرد و حاوی  ــت و در آن عم یك متن اس
رمزگان معاني است.31

به طور کلي، ادراک ابژه های معماری مشابه پیام های صنایع 
فرهنگي به نظر مي رسد. آنها به واسطۀ آنچه بینندگان »هستند« 
ــیر  ــود مي آورند«، به صورتي جمعي و فردی تفس ــه با خ و »آنچ
ــا، بناها باید  ــان صریح یا ضمني هر معن ــوند. به منظور بی مي ش
توانایي های فرهنگي استفاده کنندگان شان را بیان کنند و به آنها 
ــار بلكه مجموعۀ  ــه طراحان )نه فقط معم ــرام بگذارند. اینك احت
کارفرمایان( برای طرح خود چگونه خواسته ها و نیازهای مردمان 
ــاوت را در نظر مي گیرند، نقش مهمي  در ادراک ایفا مي کند.  متف
ــواع بنا هایي که به امور مختلف  ــع، ذهنیت مردم دربارۀ ان در واق
اختصاص مي یابد، ابداعات معمار را سخت محدود مي کند. معمار 
کسي است که دستورالعمل و رمزگان نشانه شناختي را بر اجتماع 
ــان را )در صورت توانایي(  کاربران تحمیل مي کند و توانایي ایش
ــازی رمزگان و دستورالعمل های به  کار رفته در  به رد یا وارونه س

طراحي بنا فرا مي خواند.32
از منظر رمزگذاری،33 بناهای مختلف به لحاظ ایجاد امكان های 
گسترده تر یا محدود تر رمزگشایي34 و تفسیر35 متفاوت اند. تفاوتي 
ــناس فرانسوی، بین متون خواندني36 و  که روالن بارت، نشانه ش
ــتني37 قائل مي شود، برای بناها نیز تعمیم پذیر و مفید است.  نوش
برخي آثار معماری امكان تفاسیر متنوع تر و خالقانه تری را برای 
ــان فراهم مي کنند؛ حال آنكه برخي دیگر به گونه ای  مخاطبانش
طراحي شده اند که تفاسیر گوناگون را بر نمي تابد و طراحان دایرۀ 
تفسیر را به سود معنای مورد نظر خویش بسیار تنگ کرده اند. از 
ــیر  این رو، آثار معماری از این وجه که تا چه میزان ظرفیت تفس

دارند هم قابل ارزیابي اند. 
ــناس  ــه امبرتو اکو، نشانه ش ــرف، تفاوت هایي ک ــد مص از ُبع
ــناختي38 و  ایتالیایي، میان دو نوع خواننده، یعني خوانندۀ   معناش
ــت. تمایزی که بارت مطرح  خوانندۀ زیرک39 مي گذارد، مفید اس
ــن تمایز اکو  ــت و ای ــر بر وجه تولید اثر هنری اس ــد، ناظ مي کن

ــور، »هرمنوتیك: احیای  27. پل ریك
ــم«، ترجمۀ مراد  ــا یا کاهش توه معن
فرهادپور، در: ارغنون، ش3، )1373(؛ 
ــۀ انتقادی:  ــوی، »حلق ــد ک. ه دیوی
هرمنوتیك تاریخ، ادبیات، و فلسفه«، 
ــران،  ته ــور،  فرهادپ ــراد  م ــۀ  ترجم
ــنگران و مطالعات زنان، 1378؛  روش
ریچارد پالمر، علم هرمنوتیك، ترجمۀ 
تهران،  ــاني،  کاش حنایي  محمدسعید 

هرمس؛ ک. ام. نیوتون، همان.
ــان؛ مارتین  ــون، هم .28 ک. ام. نیوت
ــۀ  ــان، ترجم ــتي و زم ــر، هس هایدگ
ققنوس،  ــران،  ته ــیاوش جمادی،  س

.1386
29 . objective
30 . subjective
31 . McCarti, Knowledge as 
Culture, 2001.
32 . Sarfatti Larson, op.cit, 
p. 67.
33 . coding
34 . decoding
35 . interpretation

36. منظور متوني است که قابلیت های 
کمتری برای تفسیر مخاطب دارد و او 

را در موضعي منفعالنه قرار مي دهد.
37. منظور متوني است که قابلیت های 
ــتری برای تفسیر مخاطب دارد و  بیش

او را در جایگاهي فعال قرار مي دهد.
38. آن که متن را همان گونه مي خواند 

که مؤلف طراحي کرده  است.
ــف برای  ــای مؤل ــه راهبره 39. آن ک
ــي مورد  ــه معان ــب ب ــت مخاط هدای

نظرش را درک مي کند. 
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ــیر متعدد از اثر هنری صرفًا  ناظر بر مصرف اثر هنری؛ زیرا تفاس
ــت، بلكه ویژگي های مخاطبان نیز  منوط به ویژگي های اثر نیس
به همان اندازه مهم است. از این وجه، عوامل اجتماعي مختلفي 
ــه، قومیت،  ــي و اقتصادی، طبق ــیت، پایگاه اجتماع ــد جنس مانن
ــل، و تحصیالت در چگونگي تفسیر مردم از بنا مؤثر  مذهب، نس
است. مفهوم »سرمایۀ فرهنگي« بوردیو، جامعه شناس فرانسوی، 
ــامل سالیق  ــرمایۀ فرهنگي ش ــت. س در اینجا تعیین کننده اس
ــایي و درك آثار هنری، گرایش به  زیباشناختي، توانایي رمزگش
ــیای فرهنگي، و مانند آنها مي شود. »سرمایۀ فرهنگي در بر  اش
ــدن  ــت که در خالل اجتماعي ش گیرندۀ تمایالت پایدار فرد اس
ــود. بوردیو تحصیالت را نمودی از سرمایۀ  در وی انباشته مي ش
ــیای فرهنگي و جمع   ــت، لیكن گرایش به اش فرهنگي مي  دانس
ــدن محصوالت فرهنگي در نزد فرد نیز سرمایۀ فرهنگي او را  ش
ــكیل مي دهند«.40 سرمایۀ فرهنگي از مفاهیم کلیدی بوردیو  تش

در تحلیل مصرف و سبك زندگي است. 
سرمایۀ فرهنگي از پس از جنگ جهاني دوم در جوامع مرفه 
غربي به صورت عامل اصلي تعیین  کنندۀ شانس های زندگي درآمد 
و توزیع نابرابر این سرمایه تحت لوای استعداد و شایسته ساالری 
ــاختار طبقاتي این جوامع گشت.41  ــبب بازتولید س دانشگاهي س
ــرمایه که انواع گوناگون دانش مشروع، مدارج تحصیلي،   این س
ــناختن و  ــلیقه های خوب،  توانایي ش ــنایي با فرهنگ واال، س آش
ــتفاده از محصوالت فرهنگي مانند موسیقي کالسیك، تئاتر،  اس
ــناختي را در بر  ــي ترجیح های زیبایي ش ــات، و به طور کل و ادبی
مي گیرد، مبنایي اجتماعي دارد. بوردیو در آثار خود نشان مي دهد 
ــوان یك توانایي  ــناختي چگونه به عن ــه داوری های زیبایي ش ک
ــالیقي  ــق جایگاه اجتماعي انتقال مي یابند؛ س اجتماعي از طری
ــاخته شده اند و وسیلۀ تمایز دارندگان  که به گونه ای اجتماعي س
سرمایه های مختلف مي گردند. سرمایه فرهنگي دارای ابعاد زیر 

است:
ـ دانش عیني دربارۀ هنرها و فرهنگ؛

ـ سلیقه و ترجیحات فرهنگي؛ 
ـ ویژگي های صوری )مثاًل داشتن مدارج دانشگاهي و گذراندن 

آزمون های موسیقي(؛
ـ مهارت ها و توانایي های فرهنگي )مثاًل توانایي نواختن آالت 

موسیقي(؛
ـ توانایي تمییز و تشخیص »خوب و بد«.42

سرمایۀ فرهنگي متفاوِت گروه های مختلف سبب خوانش های 
ــردد. همچنین یك توضیح  ــي واحد مي گ ــان از بنای متمایز ایش
ــانه از یك ابژۀ معماری نیازمند دانستن تاریخ  کامل جامعه شناس
ــت؛ اینكه چگونه بدین شكل درآمده  اجتماعي آن ابژۀ خاص اس
و نیز تاریخ تصمیم برای ساختن آن، چگونگي احداث ساختمان، 
ــت. معماری یك  ــایي، و ادراک آن ابژه مهم اس طراحي، شناس
ــادی، و یك مداخلۀ مادی با  ــد جمعي، یك کارآفریني اقتص تعه
ــي جدانشدني است. مسلمًا یك  معاني ضمني اجتماعي و سیاس
ــت. یك ساختمان به  ــده از اصل نیس بیان خودمختارانۀ درک ش
ــاختاری را که آن را به وجود آورده است بیان  گونه ای ضمني، س
ــل مواجهۀ گروه های  ــد.43 از این رو، معنای یك بنا حاص مي کن
اجتماعي با آن است. گادامر این فرایند گفتگو بین خواننده و متن 
ــود،  ــان فهم هرمنوتیكي را که منجر به تولید معنا مي ش در جری
تحت عنوان »پیوند افق ها«44 تبیین کرده است. در جریان پیوند 
افق ها، اتحادی میان دیدگاه بینندۀ حال حاضر و دیدگاه تاریخي 
ــكل مي گیرد و دیدگاه یگانه ای پدید مي آید که در کل نه  بنا ش

این است و نه آن.45 
ــند،  ــده اند تا زیبا و خاص باش ــاخته ش نه تنها بناهایي که س
بلكه تمامي بناها از خالل ملحقاتي چون گروه بندی های متراکم 
ــازند.  ــهری را مي س ــا نامتراکم و فضاهای پر و خالي بافت ش ی
ساختمان ها در بافت شهری نه تنها رمزگان قدیمي، بلكه گذشتۀ 
ــده را قابل رویت مي کنند. در  ــاخته ش ــه زندۀ معماری س همیش
ــناختي ابژه ها  ــت معناش ــهرها به گونه ای اجتناب ناپذیر گسس ش
ــازی ها، و بازتفسیرهای  ــت و هر یك از احیاها، نوس عمومي اس

ــبك  40. محمد فاضلي، مصرف و س
زندگي.

ــت،  ــي. دی. واکووان ــك ج لوی  .41
ــي،  جامعه شناس ــزرگ  ب ــران  متفك

ص278.
42. همان، ص221.

43. Sarfatti Larson, op.cit, 
p. 63
44. fusion of horizons
45. ک. ام. نیوتون، همان، ص188.
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48 ۴۸
ابژه به وسیلۀ شیوۀ مقایسه ما را به تمام فرم ها و ایدئولوژی های 

سكونت دیگری که مي شناسیم ارجاع مي دهند.
ــه عنوان  ــت بناها )ب ــا شكس ــن، موفقیت ی ــر ای ــزون ب اف
ساختمان هایي که به کار مي روند( در بیان معاني صریح شان )که 
ــخت برای استفاده ترجمه  ــان و س غالبًا به راحت و ناراحت و آس
ــي از آن بر مي خیزد.  ــت که معاني منف ــوند( صحنه ای اس مي ش
ــتقل  ــبب نمي توانیم معنای بناها برای مردم را مس ــه همین س ب
ــم. تحقیق دربارۀ  ــاختمان ها تحلیل کنی از چگونگي کاربری س
رابطۀ گروهي خاص از مردم با ساختماني خاص منوط به یافتن  
پاسخ پرسش های خاصي است از قبیل اینكه: این اجتماع چه قدر 
ــت؟ میزان اطالعات  ــي  بناهای جامعۀ خود آشناس با سنخ شناس
ــن اجتماع خاص )و حتي  ــت؟ ای اجتماع دربارۀ فرم ها چه قدر اس
ــناختي طبقه،  ــكاف های جامعه ش ــیلۀ ش اجتماعي عام که به وس
ــامل  ــراه با کیفیات دیگری که ش ــیت، و نژاد، و هم ــن، جنس س
ــیر و  ــت( در تفاس ــری و معمارانۀ فرهنگ اس ــاخص های بص ش
داوری هایش دربارۀ گنجینه های معماری چه قدر منعطف است؟ 

دربارۀ ساختماني خاص و تاریخ آن چه مي دانند؟46
در جریان تفسیر، »افق« تاریخي شخصي ما در عالِم معاني 
ــت،  و مفروضات با »افق تاریخي« که اثر در آن جای گرفته اس
ــا وارد دنیای  ــت که م ــود. در چنین مقطعي اس »ممزوج« مي ش
ــال آن را وارد قلمرو  ــویم؛ اما در همان ح ــۀ تصنعي مي ش بیگان
ــازیم و به درک کامل تری از خویشتن مي رسیم.۴۷   خویش مي س
ــت »ما تنها وقتي مي توانیم متني را بفهمیم که  گادامر معتقد اس
خودمان را بخشي از آن هدف مشترکي سازیم که آن متن از آن 
بیرون آمده است ]...[. آنچه ضروری است ادغام تدریجي افق ها 
ــت، و این از رهگذر  ــدن به فهم دیگری اس به هنگام نزدیك ش

مبادرت به فهم، مستقل از ارادۀ ما، حاصل مي آید«.۴۸ 
ــي و  ــیوه هایي حس از آنجا که تجربۀ مردم از معماری به ش
متحرک صورت مي  پذیرد، بیان آن در قالب کلمات دشوار است. 
ــت که در ذهن نگه داشته مي شود  اینها پرسش هایي نظری اس

ــود؛ منظور  ــخ گویي تری ترجمه ش ــای قابل پاس ــا به صورت ه ت
ــت که استفاده کنندگان به واسطۀ آنها ساختمان  صورت هایي اس
را به اموری خاص اختصاص مي دهند و نوشته های نهفته در آن 
ــدار حتي با تأکید  ــانند. در اینجا همان هش را به تصویب مي رس
ــاختمان ها اهمیت دارد.  ــتری برای مطالعۀ معاني ضمني س بیش
ــتفاده کننده گان  معماران مي توانند این تعامل میان اثر خود و اس
را برنامه ریزی و مانند دیگر هنرمندان آن را به مشاهده کنندگان 
ــاهده کننده متوجه وجود  ــنهاد کنند ــ البته بدون آنكه مش پیش

معنای آن شود. 

چگونگي خوانش و رمزگشايي ساختمان
ــت فرهنگي در  ــن و اجتناب ناپذیرترین ظرفی ــاری مهم  تری معم
ــد.  ــدون کاربرد و تنها برای بازدید باش ــت؛ حتي اگر ب شهرهاس
ــیرهای  ــئلۀ تفس در مواجهۀ مردم با آثار معماری، معماران با مس
ــوند. چگونگي  متفاوت از رمزگان به کار رفته در بنا روبه رو مي ش
ــتفاده کنندگان به  ـ اس ــد یا غیر نیت مندـ  ـ نیت من ــخ گویيـ  پاس
ــته به این است که آنان چه کساني  تمهیدات القایي معماری بس
هستند. با این همه، »خوانش« معماری باید با آنچه خود نشانه ها 
ــخ به اینكه ابژه های معماری  ــود. در پاس تداعي مي کنند آغاز ش
ــیله ای انتقال  ــا«ی صریحي دارند و معنا را به چه وس چه »معن
مي دهند، باید روشن کرد که اواًل ابژه های به کار رفته تا چه حد 
ــتند، دوم اینكه  قادر به داللت معاني صریح مورد نظر معمار هس
ــرانجام اینكه  ــان را هدف گرفته اند، و س ــه گروهي از مخاطب چ
میزان کارایي شان چه  اندازه است و به کار چه کساني مي آیند؟ از 
آنجا که مفاهیم ضمني و صریح در تعامل با تمامي اجزای طرح 
)حجم، فضا، دریچه ها، نور، بافت، سكوت، و ...( منتقل مي شود، 
ــه کلمات وجود دارد. کاالیي  ــكان ترجمۀ این زبان خاموش ب ام
ــتگي به مشارکت فعال بازدیدکنندگان  شدن خاطرات، قطعًا بس

دارد.۴۹ 

46. Ibid., p. 69.
ــون، پیش درآمدی بر  47. تری اینگلت

نظریۀ ادبي،  ص99و100.
ــفۀ  ــد بنتون و یان کرایب، فلس 48. ت

علوم اجتماعي،  ص198.
49. Sarfatti Larson, op.cit, 
p. 69.
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ــواری های  متفاوتي برای  ــای معماری دش ــتفاده از ابژه ه اس
نشانه شناسان ایجاد مي کند. آنان که در ورای طبقه بندی ابژه های 
معماری به بنا به منزلۀ یك گشتالت جامعه شناختي نظر دارند، در 
کنار پیوستگي ساختمان ها با کارکردهای اجتماعي شان ــ و هر 
آنچه آن ها برای استفاده کنندگان تداعي مي کنند ــ ساختمان ها 
ــت  ــمارند. اینجاس را به منزلۀ یك کل و ترکیبي از عناصر مي ش
ــه اجزا )درها،  ــي پدید مي آید؛ چرا که ب ــي نشانه شناس که چالش
ــقف ها، و  ...( ارجاعي ندارند. آنها معنایي جز  پنجره ها، پله ها، س
ــت که نخست به  ــان ندارند. در، روزنه ای در دیوار اس کارکردش
ــاع دارد. اما، همچنان  ــودش به عنوان امكاني برای عبور ارج خ
ــه امبرتو اکو یادآوری مي کند، ما معني پله را چون رمزی پایه  ک
ــیم و مي فهمیم؛ حتي  به منزلۀ امكاني برای باال رفتن مي شناس
ــد و فرضًا  ــس تا اکنون از آن باال نرفته باش ــر در واقع هیچ ک اگ
ــرود.50 بنا بر این، معنای  ــاید هیچ کس هم دوباره از آن باال ن ش
ــده در  ــر معماری همان کارکردهای رمزگذاری ش صریح عناص
ــت. مي دانیم که پله ها همانند باالبر ها مختص باال  فرهنگ ماس
ــتفاده از آنها را  ــن رفتن اند و ما حرکات مورد نیاز برای اس و پایی
دروني کرده ایم. همانند پلكان که صعود از روی شیب و حرکات 

عمودی بدن را تداعي مي کند.
ــر دو آنها در  ــه ه ــود دارد ک ــام وج ــاوت ابه ــع متف دو منب
ــوند که ابژۀ  ــای اجتماعي بناها ذاتي اند و موجب مي ش کارکرده
ــن دو عبارت اند از: »رمزگان  ــود. ای معماری »ناواضح« دیده ش
ــاری«52. پیش از آنكه بنا در  ــتورالعمل های رفت نوعي«51 و »دس
ــد، باید عالوه بر دو  ــته باش مقام یك متن داللت بر چیزی داش
این عنصر، شرایط ساختاری اش به گونه ای رضایت بخش مطابق 
ــرایط مادی گرانش و مقاومت مصالح باشد ــ همان شرایطي  ش
ــد. به بیان اکو، یك ابژۀ  ــان رمزگان فني مي نامن که نشانه شناس
ــكلي از زندگي داللت  ــح به ش ــطح معنای صری ــاری در س معم
ــت مانند قاشق که شكلي از خوردن را بر مي انگیزد  مي کند. درس
و داللت مي کند. اما همچنین یك شكل در سطح معنای ضمني 

ــده،  مي تواند به ایدئولوژی ای کلي که در طراحي معمار نهاده ش
داللت کند.53 

همچنین معاني ضمني کارکردهای ثانوی ابژه های معماری 
هستند که میزان اجتماعي بودنشان از معاني نخستین و صریحي 
ــت. معماران  ــت کرده اند کمتر نیس ــتفاده کنندگان برداش که اس
ــرار مي دهند؛  ــخ به هدفي جمعي در بناها ق ــانه ها را در پاس نش
ــانه هایي که نظامي  از »تفاوت ها«54 را بر مي انگیزند و معاني  نش
ــا را مي توان از خالل اندازه،  ــي را تداعي مي کنند. تفاوت ه ضمن
ــامل  ــین را ش ــبك ــ که تمام موارد پیش ــكل، تزیینات و س ش
ــیلۀ عرف های شكلي و  ــان داد. معماران به وس ــود ــ نش مي ش
ــان مي دهند که تولید آنان از »ساختمان  ــانه های سبكي نش نش
صرف« متفاوت است. سبك داللت مي کند که چیزی خاص در 
حال روی دادن است؛ هم برای آنان که توانایي شناخت قواعد و 
اصول  معماری را دارند و هم برای آنان که این توانایي را ندارند. 
سبك ها با معاني ضمني سر و کار دارند. سبْك استفاده کنندگان را 
از یك شكل به سوی ایدئولوژی ای از زندگي هدایت مي کند.55 
ــه مصرف کننده آثار  ــد در نظر گرفت ک ــوی دیگر، بای از س
ــایي  ــه مي خواند و پیام  آنها را چگونه رمزگش ــا را چگون و فضاه
ــاختمان را طراحي  ـــ آنان که س ـــ یا ابهام ـ ــد. وضوح ـ مي کن
ــازه مي دهد که  ــه آن را مدیریت مي کنند اج ــد و آنان ک کرده ان
ــتفاده کنندگان با تصاویر و تفاسیر فرهنگي  ــاختمان توسط اس س
ــاختمان بر آن  ــتین معنایي که س ــود. نخس ــي خوانده ش مختلف
ــت که به لحاظ  داللت مي کند، کارکردهای اجتماعي خاصي اس
ــت. ما این کارکردها را  فرهنگي و تاریخي آن را حفظ کرده اس
ــده ای مي فهمیم که پیش از  ــیر رمزگان تیپولوژیك پیچی با تفس
ــند، جامعه شناسانه اند. تحلیل ما  آنكه در قالب معماری نهفته باش
از معماری از کارکردهای اجتماعي ای که برای بنا در نظر گرفته 
مي شود جدا نیست؛ اما کارکردهای آشكار بنا تمامي معنای آن را 
روشن نمي کند، بلكه تنها بخشي از پرسش معنا را در بر مي گیرد؛ 
مثاًل در برنامۀ سیتي هال فیالدلفیا در اواخر قرن نوزدهم، به این 

50. Ibid., p. 69. 
51. typological codes
52. behavioral scripts
53. Ibid., p. 66
54. differences
55. Ibid., p. 68.
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ــد که در اتاق های عمومي باید بسیار بلند و حجیم  نكته توجه ش
و دستگیره ها هم بلند باشد تا توده های مهاجر را از کوچكي شان 

حیران سازد.56 
ــاختمان به طور  ــور عام و فهم یك س ــم یك متن به ط فه
خاص بیشتر به معني گشودن و بسط آن امكان وجودی ای است 
ــاره مي کند، تا جستجو و کشف معنایي منجمد  که متن بدان اش
ــت. چنان که هایدگر روشن ساخته  ــتا که در آن نهفته اس و ایس
ــیر هر چیز به منزلۀ این یا آن پدیده،  ــي تفس ــت، بنیاد اساس اس
ــت.57 بنا بر  ــتن، پیش بیني، و پیش فهمیدن اس نوعي  پیش داش
ــزا، امور متفاوت، و نگرش های گوناگون  این، هر یك از این اج
ــه قرائت های مختلف  ــد پدیده ها و محصوالت متمایز و البت مول
ــدرن به تأثیر از هایدگر هدف متن را  خواهند بود. هرمنوتیك م
ــویۀ تاریخي فهم  ــه نیات مؤلف بلكه خود متن مي داند و بر س ن
متن و فاصلۀ نازدودني میان واقعیت و »تأویل«58 و مبتني  بودن 
شكل فهم بر پیش فرض ها و پیش داوری های فرهنگي، تاریخي، 

اجتماعي، و... تأکید مي ورزد.59 
ــاختارهای اجتماعي که هم در اجتماع و هم در جزء جزء  س
ــت در افراد ایجاد  ــود دارند، نوعي معرف ــای پیراموني وج فضاه
ــیر فضا و در نتیجه  ــت که اجازۀ تفس مي کنند. همین معرفت اس
خوانایي آن را مي دهد؛ معرفتي که برخاسته از شرایط اجتماعي و 
ــت. این شناخت مي تواند در قالب یك کالبد، یك فضا،  مادی اس
ــر یك به طریقي  ــود و ه ــك نماد، و حتي یك رنگ ظاهر ش ی
ــرایط محیط خود را به منصه ظهور برساند. معماری که آن را  ش
محصولي فرهنگي مي خوانیم، این شرایط را از طریق عواملي که 
ــیم، بازگو مي کند. این معیارها  آنها را به عنوان معیارها مي شناس
که ممكن است معیارهای اجتماعي، فرهنگي، قومي، سلیقه ای، 
ــند، به معماری اصالت مي بخشند. در واقع، این معیارها  و... باش
ــاختارهای فرهنگي، فضا یا متني را  ــاختارها و روس با ارائۀ ریزس
ــیرپذیر مي کنند. بازتولید این قرائت ها هیچ گاه مشابه قبلي  تفس
ــابه استفاده شود.  نخواهد بود؛ حتي اگر از نمادها و نظام های مش

ــت که بتوان آن را به صورت  معمارْی محصول کارخانه ای نیس
مكانیكي و بي توجه به تمام ویژگي های انساني ای که با آنها سر 
کار دارد ساخت. کاالیي  شدن ساختمان نه به نفع معماری است 

و نه به نفع انسان های درون آن. 
ــه پیش زمینه ها،  ــته ب ــاختمان عمومًا بس ــي س ادراک معان
ــین، و حتي شرایط آني بازدیدکنندگان )مشابه درک  تجارب پیش
ــن منوط به تجارب  ــون و رمان ها( و همچنی ــای تلویزی برنامه ه
ــت. هر تحلیل جامعه شناختي  ــاختمان و معماری اس خاص از س
ــیر معماران از  ــداف باید به تفس ــت یابي به اه ــي دس از چگونگ
برنامۀ کارفرمایان، واکنش منتقدین، خوانش رفتارهای مشاهده 
ــاهده کنندگان راغب متكي باشد. تحلیل  ــده، و پاسخ های مش ش
ــح تاریخي و  ــي بدون توضی ــار معماری، حت ــانۀ آث جامعه شناس
ــن بنا در میان  ــل، در پي یافتن بازتاب های ممك ــادی کام اقتص
ــدف از این کار  ــت. ه ــتفاده کنندگان اس ــای متفاوت اس گروه ه
ــایي« معاني یك ساختمان در  ــت یابي به چگونگي »رمزگش دس

میان اجتماعات گوناگون است.

نتيجه : بنا داراي معنايي نهايي و قطعي 
نيست

ــان مي دهد، هر تأویلي، تأویل از  چنان که هرمنوتیك مدرن نش
ــت. از این  ــنت و زبان اوس دیدگاه خوانندۀ امروزی و مقید به س
ــت؛ چرا که  ــر واجد هیچ معنایي نهایي و قطعي  نیس ــك اث رو، ی
ــرض تأویل هایي تازه تر قرار دارد. مخاطبان جدید  همواره در مع
ــق زمانۀ خویش با آن  ــب با قابلیت های فرهنگي و اف اثر متناس
روبه رو مي شوند و معنا حاصل ذوب افق مخاطب با افق تاریخي 
ــت. همچنین خود آثار نیز عمومًا چندمعنایي اند. به این دو  اثر اس
دلیل، آثار هنری یك روایت را بازگو نمي کنند؛ هر چند مي توانند 
آن را پیشنهاد دهند. آنها اهداف حیاتي را که بدان منظور ساخته 
شده اند، به هم پیوند مي زنند و سبك های زندگي را که سرشار از 

مفاهیم ضمني ایدئولوژیك هستند، تداعي مي کنند. 

56. Ibid., p. 67.
57. دیوید ک. هوی، همان، ص33. 
58. hermeneutic

59. مارتین هایدگر، همان.
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ــاختمان ها منبعي برای ابهام و جدلي ساختن معنای  تداوم س
آنها فراهم مي کند؛ زیرا سیر تاریخي این امكان را فراهم مي کند 
ــاختمان معاني متفاوتي شكل بگیرد؛ معاني ای که حتي  که از س
ممكن است به ذهن سازندگان ساختمان نیز خطور نكرده باشد. 
ــیل60، دربارۀ بناهای  ــخن داستان نویس اتریشي، روبرت موس س
ــیوه های خاصي که  ــي را مي توان به طور ضمني برای ش یادمان
ــاری رنج مي برند،  ــا از تضادهای معمول ابژه های معم این بناه

بیان کرد. او مي نویسد:
هیچ چیز در دنیا قابل رویت تر از بنای یادماني نیست. بدون شك، 
ــته  ــونــد.. ولي در عین حال آغش ــده اند تا رویت ش اینها بر پا ش
ــده اند با چیزی که توجه ما را منحرف مي کند ]...[ هر چیـزی  ش
که در طــول زمـان تاب بیـــاورد، توانایي نشانگـــر بودن خود 
ــت. هر چیزی که دیوارهای ]حدود[ زندگي ما  را قرباني کرده اس
را بسازد، پس زمینه های آگاهي ما تاوان توانایي ایفای نقشش در 

آگـــاهي ما را پس مي دهد.61 

ــیلۀ  ــان را به وس ــاختمان ها کهنگي اجتناب ناپذیر نشانه گانش »س
خوانش ما از ایشان پشت سر مي گذارند. مانایي ابژه های معماری 
ــت؛ هم  ــته اس به گونه ای اجتناب ناپذیر با ارجاعات تاریخي انباش
ــرای آنان که آموزش مي دهند،  ــرای آنان که آموخته اند و هم ب ب
ابژه های معماری مملو از مقایسه های صریح و ضمني با ابژه های 
ــر طرحي تلویحًا  ــت. برای معمار ه ــر موجود یا تاریخي اس دیگ
ــه آنها )فرم های  ــر و کار دارد و البت ــا صریحًا با تاریخ فرم ها س ی
ــي( را انكار مي کند. تلویحًا بیان مي کند، تحلیل مي کند، یا  تاریخ
واسازی مي کند و دوباره مي سازد. به گونه ای اجتناب ناپذیر محیط 
ــدۀ پایدار که با ملحقاتي فرم داده شده است، صاحبان،  ساخته ش
ــتفاده کنندگان مستقیم و عامه را به سمت بازیافتن و  معماران، اس

به کارگیری مجدد فرم ها سوق مي دهد«.62 

ــره پیاپي مورد  ــك بنا در جریان زندگي روزم ــه آنكه ی نتیج
ــن رو پي درپي معاني  ــرد و از ای ــي قرار مي گی ــیر و بازخوان تفس
ــان  ــود. تنوع واکنش های عمومي نش ــدی از بنا خلق مي ش جدی

ــي از معماری  ــیر متفاوت ــد که تا چه حدی مي توان تفاس مي ده
ــت؛  ــان جدا نیس ــت داد. اثر معماری از زندگي پویای انس به دس
ــت مانا و بي تغییر  از این رو اگر چه کالبد فیزیكي آن ممكن اس
بماند، معاني اش که محصول مواجهۀ انسان با اثر است، همواره 
ــال دگرگوني خواهد بود. به تعبیر دیگر، اگر چه زنده بودن  در ح
ــت، به عكس سبب  ــتلزم ثبات و مانایي کالبد آن اس یك بنا مس
ــود. اثر معماری هنگامي  بي ثباتي و ناماندگاری معنایي آن مي ش
ــین برانگیز است که بكوشد کالبدش را تثبیت و معنایش را  تحس
ــتری  ــان درهای بیش جاری و غیر ثابت گرداند؛ چرا که بدین س
ــوده است. خالصه  برای خلق معاني تازه و آفرینش فرهنگي گش
ــا زندگي ما معنا  ــد و در پیوند ب ــای معماری زنده ان ــه، ابژه ه آنك
مي یابند؛ به تعبیر دیگر، معنای یك بنا پیاپي در مكالمه با زندگي 

روزمره شكل مي گیرد.
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