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 چكيده 
ــاز قرائت هايى نوين  ــناختى جهان امروز، محصوالت متفاوتى را  از خود به ارمغان نهاده و زمينه س معمارى در بازآمدهاى زيباش
شده است. خوانش هاى پسين متن معمارى، واگشاى انديشه هاى متغير پسامدرن بوده است. در اين بسامد معمارى، همواره با دو 
عنصر فرم و محتوا معنا مى يابد. از ديرباز، همواره تفكيــك اين دو، سهــل و ممتنع مى نمود ولى باتوجه به خوانش هاى مطرح 
شده درانديشــة معاصر مى توان به نشانه شناسى به عنوان ابزارى مهم در دسته بندى برداشت هاى به دست آمده و معناسازى از 
اليه هاى درونى معمارى، استناد نمود. نشانه شناسى با دريافت رمزگان زيباشناختى، اجتماعى و فرهنگى هر طرح، مفاهيم مستتر 
در آن را بازشناخته و ايده هاى برآمده از رمزگان معمارى را هدايت كرده و اليه هاى درونى و پنهان طرح  را  تأويل  و مكشوف 

مى گرداند. لذا با روش تحليلى-توصيفى و از منظر نشانه شناختى معمارى پسامدرن مورد تأويل قرار گرفت.

 واژه هاي كليدي
نشانه شناسى معمارى، پسامدرن، تأويل، متن، خوانش.

* دانش آموخته دكترى معمارى ، دانشكده هنر و معمارى ، دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم وتحقيقات تهران ، ايران. (مسئول مكاتبات)
 Email : amir_dabagh @ yahoo.com
Email: mokhtabm @ modares.ac.ir                                                .دانشيار دانشكده هنر، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران **
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مقدمه

معمارى مانند يك متن، در برابر مخاطب دنيايى از انديشه ها و ارزش هاى 
ــش بوده كه با  ــد  و  واجد  زبانى در پس پردة خوي ــرح را، تداعى مى كن ط
ــيند. اين بيان و برداشت از معمارى، از بدو تاريخ  مخاطب به گفتگو مى نش
ــا قرن نوزدهم، به صورت«محاكات» 1 بوده، كه حكايت هايى از صور  هنرت
مثالى، ايده هاى دينى، اقتباس از اساطير و نمادها و تلميح به طبيعت و عناصر 
طبيعى و تقديس آنها را دربرداشت. در قرن نوزدهم، آثار هنرى از وابستگى 
ــى رهايى يافته و  ــه اصول مفروض و نظام محدودكنندة تقليدى و اقتباس ب
«دريافت حاالت درونى هنرمند»2  مهمترين ايده در پيدايش هنر شد. در قرن 
بيستم و با  ظهور انديشه هاى«مدرنيستى»، معماران و طراحان، بدون توجه 
به ميراث هنرى  پيشين، راه «انتزاع»3 را پيش گرفته و با شعار «تابعيت فرم، از 
عملكرد» عملكردگرايى را مهمترين عامل در شكل گيرى معمارى دانستند. 
در اين تفكر براى خوانش متن معمارى، به هر نشانه و يا «دال»، «مدلول» 
ــبت داده مى شود. همان نسبت يكسويه و عملكردگرا  و مفهوم خاصى نس
ــود. «معمارى مدرن» خالى از هر گونه  كه به «معمارى مدرن» داده مى ش
توجه به متافيزيك و حضور معنايى انسان بوده و نقش اجتماعى، هويتى و 
فرهنگى انسان را در معمارى كامال تهى مى انگارد. در اواسط قرن بيستم، 
ــم، اين بار خود مدرنيسم را به نقد كشانده و جريان  «خرد انتقادِى» مدرنيس
فكرى «پسامدرنيسم» شكل مى گيرد. هنوز قرائت جريانات مدرن و بعد از 
ــود. اين رويكرد  ــوب مى ش آن پديده اى نو در حوزة مطالعات ايران محس
ــرد. ولى نياز بازتاب  ــرور آثار و نظريات قرار مى گي ــتر در حوزة م بيش
ــتنباط و استنتاج از اين نظريات در حوزة معمارى است. عده اى از  اس
ــر خطى، بى تاريخ و  ــة بعد از مدرن را جريانى غي ــران انديش صاحبنظ
فرآيندى در نقد مدرن مى دانند و آن را در حوزة جريان پساساختارگرايانه 
ــت هايى چون: هاى تك،ارگانى  ــرار مى دهندكه در معمارى به خالقي ق
تك، ديكانستراكشن، فولدينگ و پرش كيهانى رسيده است. بازگشت به 
ــر لوحة اين تفكر بوده و بر خالف مدرنيسم كه در برابر  هويت و تاريخ س
هر واژه، تنها يك معنا را قرار مى داد؛ در دنياى پسامدرن هر واژه با كثرت 
معانى روبروست. در سه دهة اخير صورت و فــرم متن معمـارى تغييرات 
شگـرفى داشته اند؛ كه اين امرعالوه بر دست يازى بشر به فن آورى هاى  
ابزارى جديد، معلول نوع نگرش انسان به هنر و معمارى  بوده است. ارتباط 
ــاير علوم از  ـــــته اى با س عميق معمارى به عنوان  يك دانــش ميان رش
يكسـو و ازسوى ديگر توانايى ساخت آرمان هـا و ايده آل هاى بشر به وسيله 
مهارت هاى فنى، موجب ايجاد شكوفايى خاصى در حوزه طراحى معمارى 
شد. به صورتى كه طـراح براى رسيدن به فرمى مطلوب، با  فرآيندى پيچيده 
در فراسوى خويش مواجه مى شود. پيدايش هر اثر هنري به منزلة ايجاد يك 
«متن» 4 بوده كه مجموعـه اي از ارزش ها، انديشـه ها و سـنت ها را به همراه 

خود منتـقل مي نمايد. تولـيد هر«مـتن»مبتني بر «زمينه»5  و بستر انديشه و 
فرهـنگ جامعة مصدرخويش است.((هر متن حامل پيامى مستقل از فرستنده 
ــت. اين نشانه ها،  ــانه هاس و گيرندة آن و دربر گيرندة مجموعه اى از نش
توسط مؤلف رمزگذارى شده و مخاطب آنها را با استناد به قراردادها و به 
كمك روابط رسانه اى رمزگشايى مى كند.))(chandler,2009,3) مـعماري 
ــت كه مجـموعه اي از پيــام ها و نشانه ها را  ــيله ارتباط  جمعي اس وس
ــه منظور برقرارى ارتباط بين مخاطبانش در هر دورة زمانى به ارمغان   ب
مى آورد.«چارلز جنكز»6  تاريخ تمدن بشر را به سه دورة پيش از مدرن، 
ــامدرن تقسيم مى كند7. معــمارى در هر دوره، از يكســو  مدرن و پس
ــامل برآيند مجموعه اى از ارزش ها و انديشه هاى موجود در مكان  ش
ــكل دهندة هر اثر و از سوى ديگر مبتنى بر  ــ زمان معمارى جامعة ش
عقايد و ايده هاى ذهنى، فردى و شخصى  طراح بوده است كه فرد طراح 
با استفاده از ارزش هاى ياد شده و با عنايت به آزاد بودنش در انتخاب فرم، 
طرحى خالق را به وجود مى آورد8.  در اينجا با توجه به ايدئولوژى تكثرگراى 
معاصر و برداشت جنكز از مفهوم «پسامدرن» سعى شد معمارى پسامدرن 
از منظر نشانه شناسى تحليل و بررسى شود چراكه نشانه شناسى، سعى در 
ــده در بين سطور هر متن هنرى دارد و با  ــه هاى مطرح ش بازتاباندن انديش

استناد به اين روش، معمارى پسامدرن مورد خوانش قرار گرفت. 

 جريان فكرى پسامدرن  
شروع بحث در مورد جريان هاى فكرى پسامدرن، به انديشة «پست مدرن» 
و نگرشى كه به مفهوم مدرن داشته، بازمى گردد. قرائت جريان پست مدرن 
ــهل و ممتنع است بسيارى از محققان، پست مدرنيسم را جريانى  امرى س
ــتمر و در راستاى انديشه هاى مدرنيسم دانسته و چون براى مدرنيسم  مس
ــت مدرنيسم را در  دو نوع خرد، ابزارى و انتقادى، قائلند؛ درنتيجه وجود پس
محور نقد انديشه هاى مدرنيسم مى دانند. به هر تقدير، «پست مدرنيسم»، 
به عنوان كانون فكرى مستقل، به تركيب و تلفيق انديشه هاى متفاوت و 
مختلف از گذشته تا به حال دست زده است9. ژان فرانسوا ليوتار (1998-1925)، 
اولين بار در سال1979 «پست مدرن» را وارد واژه نامه فلسفه نمود. به اعتقاد 
وى  ُپست مدرنيسم، ضمن آنكه در راستاى انديشة مدرن بوده، همواره آن 
را به نقد مى كشد و با بيانى فلسفى تمايز خود را با مدرنيزم بازگو مى دارد. 
ــت مدرن، به واسطه استحكام و ُثباِت قابل تشخيص،  همواره صورت پس
ــد، به طوريكه هر هنرمند يا  ــى براى آرامش و لذت ارائه مى كن موضوع
ــندة آن، در مقام يك فيلسوف است. متنى كه مى نويسد، اثرى كه  نويس
خلق مى كند، از نظر اصول تحت هدايت قواعد از پيش تثبيت شده قرار 
ــتند كه خود اثر هنرى  ــد، قواعد و مقوالت مذكور همان هايى هس ندارن
ــير مى توان پست مدرنيسم را  ــت10. با اين تفاس ــتجوى آنهاس در جس
مجموعه اى از انديشه هاى انتقادى و راهبردى و در خدمت مفاهيمى 

دكتر امير مسعود دباغ ، دكتر سيد مصطفى مختاباد امرئى
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صفحات     5-15
تأويل معمارى پسامدرن از منظر نشانه شناسى

چون: تمايز، حضور، هويت، تأويل و معنا دانست11. 
ــت مدرنيسم، را پاسخى به نامتصورهاى مدرنيسم  «ايهاب حسن» پس
مى داند12.  وى فهرستى از عناصر و تأثيرات مورد بحث و تفاوت نظر در 
ــم به پست مدرنيسم را قياس مى نمايد. در ذيل نتايج  دو حوزة مدرنيس

اين مطلب را در جدولى مى آوريم: 
 آنچه از جدول استنباط مى شود آن است كه «پست مدرنيسم»  پاسخى 
ــتقيم به نامتصورهاى «مدرنيسم» بوده و در راستاى انديشه هاى آن  مس
ــكل گرفته، با اين تفاوت كه محدوديتهاى«مدرنيسم»را نداشته است.  ش
ــه هاى پست مدرنيزم در اعماق  ــت كه مفاهيم و انديش نكتة مهم آن اس
كلية تفكرات «پسامدرن» رخنه كرده است. مفاهيمى چون متن و بينامتن، 
ــير، معناسازى و تأويل از انديشة ُپست مدرن بوده كه در  بازخوانى و تفس
ــامدرن) نفوذ كرده به طورى كه ردپاى اين  كلية تفكرات بعد از مدرن(پس
مفاهيم، در كلية تفكرات هنر و معمارى بعد از مدرن مشهود است. وجود 

ــانه هاى جديد، رايانه، شكل گيرى دهكدة جهانى، سرعت در انتقال  رس
اطالعات؛ امكان گردآورى و بازخوانى هاى جديد و متنوع را نسبت به هر 
يك از پديده هاى اجتماعى فراهم مى سازد. در نتيجه تفسير و بازخوانى 
و معناسازى براى هر پديدة اجتماعى مانند معمارى در بَعد از دورة مدرن 

(پسامدرن) از توجه ويژه اى برخوردار است.

 بازتاب انديشة پسامدرن در معمارى
ــاده در ديگر عوامل و متغيرهاى  ــاخت يك بناى س  امروزه طراحى و س
ــاختمان با بافت اطراف و  ــت. ضمن آنكه تركيب س در تعارض باهم اس
ــى مى افزايد. صورت و  ــط پيرامونش نيز به پيچيدگى هاى طراح محي
هيأت طرح معمارى در جنبش هاى پسامدرن، نسبت به معمارى مدرن 
ــن پيچيدگى ها در تمامى  ــت. اي از پيچيدگى هاى ويژه اى برخوردارس
ــامدرن احساس مى شود. در جدول ذيل فرم معمارى  صور معمارى پس

جدول 1. انديشه هاى مورد تأمل در مدرنيسم و پست مدرنيسم    مأخذ: نگارندگان

نگاه پست مدرنيسم به ايده هاى مدرنيسم نگاه مدرنيسم به انديشه هايش انديشه هاى مدرنيستى مورد تأمل در  پست مدرنيسم
دهكده جهانى شهر شلوغ، ضديت با طبيعت شهرنشينى

 بمب باران اطالعاتى رسانه اى، رايانه به عنوان آگاهى
جايگزين ، مهندسى ژنتيك ، تسخير فضا

 توسعه شهر و چيرگى بر اراده انسان،نفوذ در هنربا ايجاد
جنبش هاى كوبيسم، فوتوريسم، دادائيسم

فن گرايى

 خود بازتابى نويسنده ، توهم گرايى، ادغام واقعيت و تخيل ،
نوشتن درباره يك رويداد پيش از وقوع

 ايده هاى فاقد شخصيت در هنر آموزه هاى سورآليسم ، اغراق در
شخصيت ها ،سيالن ذهن

Dehumanization انسان زدايى

 اعتقاد به ارواح و جادو ،عناصر توهم زا ، ديوانگى ، جنبش
هيپى ها ، موسيقى و شعر راك ، هنر پاپ

 ، ساختار بجاى اسطوره ، نگاه تجريدى به آيين ها
نگاه تمسخرآميز به تمدن صورتك هاى آفريقايى

    بدوى گرايى

 ناپايدارى هنر (مجسمه يخى)، زمان پوچ،انسان پوچ بينا
رسانه اى، در آميختگى قلمرو ها، تفسير هنر

نو آورى ، گسست ، درخشش دگرگونى درتمام اشكال
 زيبا شناختى 

Experimentalism آزمون گرايى

جدول 2. قياس فرم معمارى مدرن و پسامدرن     استخراج از : (venturi,1966,38-44)    مأخذ: نگارندگان

معمارى پسامدرن معمارى مدرن
مختلط خالص

سازش پذير تر و تميز
مغشوش سر راست
مبهم واضح

عناصر متعارف عناصر تعمدى
عناصر وفق يابنده عناصر طرد كننده

عناصر داراى حشو و زوائد عناصر ساده
عناصر نا سازگار و دو پهلو عناصر سر راست و روشن

ثنويت و تعدد وحدت آشكار
غناى معنا وضوح معنا

هم اين هم آن يا اين يا آن
سياه و سفيد و خاكسترى يا سياه يا سفيد
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مدرن و پسامدرن با يكديگر مقايسه شده است:
ــامدرن، فرآيند پيدايى و حصول را به طور روشمند  ــه و تفكر پس انديش
در معمارى تحت تاثير قرار مى دهد. جنكز«معمارى پسامدرن»را ادامه 
ــت اجتماعى  ــه فراتر از آن مى داند. شكس ــارى مدرن و حركت ب معم
ــامدرن در  معمارى مدرن، انگيزة اصلى در تولد صورت هاى متنوع پس
معمارى است13. فرآيند توليد محصول درنگرش پسامدرن بيش از خود 
ــول نهايى بايد با توجه  ــول اهميت دارد. در نتيجه خوانش محص محص
ــن صورت گيرد. مى توان  ــه فرآيند توليد؛ يعنى متن، بينامتن و فرامت ب
ــش محصول در «معمارى مدرن» و«معمارى  وجوه تمايز توليد و خوان

پسامدرن» را بدين گونه تبيين نمود: 

 تأويل پديده ها در نگرش پسامدرن  
ــزى به اصل و  ــاى بازگرداندن چي ــل در زبان عربى به معن ــظ تأوي  لف
ــت16. در اصطالح ((گردانيدن كالم را از ظاهر به سوى  اول خويش اس
ــد را تأويل كالم مى گويند.)) ــته باش جهتى كه احتمال[وجود معنا] داش
ــر چيز، يعنى «گرداندن كلمه  ــدا،6334،1377) در واقع تأويل كردن ه (دهخ
ــن نگرش تأويل متن و يا  ــه معناى ظاهرى آن» (همان،6335) با اي جز ب
ــك پديدة فرهنگى مانند معمارى يعنى؛ به دنبال معناى ظاهرى براى  ي
آن متن نبوده و در پى كشف و ساخت معانى عميقترى هستيم. برداشت 
ظاهرى از يك پديده يعنى جستجوى معنا و مفهوم آن، به صورت «لغت 
نامه اى» كه در برابر لغت تنها معناى آن لحاظ مى گردد (نگاه ساختارگرا 

جدول 3. نوع نگاه مدرن و پسامدرن به طرح و محصول   مأخذ: نگارندگان

از منظر پسامدرنيسم نحوه نگرش به معمارى از منظر مدرنيسم
توجه به بازى و فرآيند اهميت محصول توجه به نتيجه و هدف

انتخاب هوشمندانه و نگرش تصادفى خلق محصول چگونگى طرح طرح محور و بر اساس اصول منطقى
طراحى بر اساس فرآيند حصول ايده به طرح سلسله مراتب ذهنيت به عينيت

غياب و متافيزيك حضور نشانه ها حضور نشانه ها نشانه هاى طرح
پراكندگى طراحى نوع محصول طراحى طراحى متمركز

متن و بينامتن و فرامتن خوانش محصول نهايى ژانر و مرز(سكانسيل) و همنشينى عناصر محصول
ريشه كاذب (ريزم) وسطح ريشه پديده ريشه و عمق

هم اين هم آن (اين همانى) تصميم گيرى در انتخاب اين يا آن

ــه افتراق  ــه مهمترين وج ــتنتاج كرد ك ــى توان اس ــاال م ــداول ب از ج
ــامدرن»در انتخاب بين«اين يا آن»و پذيرش«هم  تفكر«مدرن»و«پس
ــتى» از ديرباز قدرت انتخاب آدمى  ــت. نگاه «دوآليس اين و هم آن» اس
ــرب از روزگار افالطون تا امروز  ــفه غ را محدود مى كرده و جهان فلس
ــت14. انتخاب دو پديده متضاد در  ــر از اين جهان دو قطبى بوده اس متأث
كنار يكديگر از وجوه بنيادين«معمارى پسامدرن»است. در واقع معمارى 
ــامدرن به عنوان يك رسانه وظيفة انتقال تضادها و پيچيدگى هاى  پس
ــأپديده ((هم اين و هم آن)) تضاد  ــامدرن را ايفا مى كند. منش تفكر پس
بوده و سطوح متعددى از معنا را در ميان عناصرى با ارزش هاى مختلف 
ــطوح مختلفى از معناست و  ــامدرن واجد س دربر مى گيرد. معمارى پس

ابهام وتنش را پرورش مى دهد15.  

ــعى دارد معانى عميق آن پديده را  به داللت و معنا). تأويل يك پديده س
ــر پديدة اجتماعى-فرهنگى)  ــو نمايد. مفاهيم موجود در((متن (يا ه بازگ
ــده و طبيعى است، (معناى  ــه هاى تثبيت ش با افكار عمومى17 كه انديش
 (Barthes,1977, 158) ((.پذيرفته شده در برابر هر واژه) در تناقض18 است
به عبارت ديگر، معنا همواره به تعويق مى افتد به طوريكه هر تفسير از 
ــود را به صورت يك متن جديد معرفى نموده و خبر  يك متن(طرح) خ
ــير در گسترة متن مى دهد. در واقع هر تفسير به طور  از بيكرانگى تفس
مداوم متن را به بازى گرفته و معنا را به تعويق مى اندازد. به طورى كه 
هر متن خود بينامتن، متن ديگر است كه با مخاطب به بازى نشسته و 
ــود و  او را به خوانش مجدد فرا مى خواند. خواننده نيز وارد بازى مى ش
ــى است براى باز توليد آن)) (سجودى،1387، 126) اولين بار  ((به دنبال روش

دكتر امير مسعود دباغ ، دكتر سيد مصطفى مختاباد امرئى
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صفحات     5-15
تأويل معمارى پسامدرن از منظر نشانه شناسى

ــت هر تفسير  «پيرس» بيكرانگى معنا را مطرح مى كند. وى معتقد اس
ــودة جديدى داده و اين روند تا  ــت از متن جاى خود را به بازنم و درياف

بينهايت ادامه دارد. 

 Representation, Interpretation, Object
مدل1. فرآيند تبديل هر تفسير به بازنمايى جديد

Merrell ,1997, 15:مأخذ

ــف  ــش در كش ــامدرن ((واژة تأويل را به معناى كوش ــة پس در انديش
ــراى متن به  ــاختن معناهاى تازه ب ــان متن، در جهت س ــاى پنه معناه
ــد دقت كرد تأويل در نگرش  ــود.)) (احمدى1380ب،65) باي كار برده مى ش
ــامدرن، با تفسير متفاوت است چرا كه تفسير تابع قوانين ساختارى،  پس
ــه دليل نگاه  ــن بوده كه ب ــى جهت فهم هر مت ــتورى، بيان نحوى،دس
ــى پردازد. در  ــاختارى و قراردادى م ــف رمزگان س ــاختاريش به كش س
حاليكه ((تأويل خوانش متن است كه با فهم معناها و يا ساختن معناها 
ــرانجام مى يابد.))(همان،66) در انديشة پسامدرن انسان همواره در راه  س
ــت. در نتيجه هيچ تأويل نهايى وجود ندارد  ــايى و باز خوانش اس شناس
ــدگاه، تأويل هر پديده  ــنتى و مدرن كه در هر دو دي ــالف تفكر س (برخ
ــتن)) جديد  ــد.) و متن همواره در راه ((هس ــه معنايى واحد مى انجام ب
ــود.  ــر تجربة جديدى بايد فهميده ش ــذارد19.  در اين راه ه ــدم مى گ ق
چنانچه((گادامر)) عنوان مى دارد: ((من دارنده انحصارى حقيقت نهايى 
نيستم و تأويل من فقط دربرگيرندة بخشى از حقيقت است.))(همان،102) 
اين تفكر راه برداشت هاى دمكراتيك را نسبت به پديده هاى اجتماعى 
ــامدرن  ــايد. چرا كه همانطوركه معمارى پس ِمن جمله معمارى مى گش
ــش آن نيز بايد  ــت؛ خوان ــدة فرم هايى التقاطى و پيچيده اس دربرگيرن

مخاطب را به بازى با معانى بكشاند20. 

 نشانه شناسى، روشى براى تأويل و خوانش معمارى
ــت درك و دريافت  ــى را مى توان نوعى دانش در جه ــانه شناس  نش
ــانه هاى  ــت كه ازطريق خوانش و قرائت نش ــده هاى جهان دانس پدي
ــود. به ديگرسخن ((نشانه شناسى،  موجود در هر پديده، حاصل مى ش

مطالعه منظم و سامانمند بر روى  همه مجموعه عوامل مؤثر در ظهور و 
تأويل نشانه هاست.)) (ضيمران،1382، 7). نشانه شناسى، مطالعة پديده ها بر 

پاية روابط داللتى است كه به آفرينش و توليد معنا مى پردازد. 
ــانه شناسى به دنبال كشف اليه هاى عميقترى از ظهور معناست.)) ((نش
(Martin ,et al., 2000, 118) نشانه شناسى ((تمامى خوانشهاى برآمده از 

رمزگشايى،  پديده ها را در بر مى گيرد.))(Johansen ,et al., 2002, 3) اين 
دانش، در سه ساحت اصلى، فعاليت دارد: ((مطالعه مجرد بر روى نشانه 
ــانه ها و مصاديق  ها و روابط بين آنها21، مطالعه بر روى روابط بين نش
ــاختار  ــتفاده كنندگان با يك س ــان22، مطالعه بر روى رابطة اس خارجيش
ــى در حوزة هنرهاى بصرى،  ــانه شناختى23))24منظور از نشانه شناس نش
ــتجوى«دال هاى»25  تصويرى و خوانش و كشف«مدلولهاى»26  جس
ــت.  ــترةجامعه و فرهنگ مرجع هر اثر هنرى اس ــب با آنها در گس مناس
ــت كه اثر هنرى را  ــى هنر، نوعى نگرش زيباشناسانه اس ــانه شناس نش
مانند يك متن انگاشته كه معناى برخاسته از آن در يك فرآيند نشانگى 
ــى به دو مكتب اصلى فكرى،  ــود27. نشانه شناس توليد و دريافت مى ش
ــود. نشانه شناسان ساختارگرا  ــاختارگرا و پساساختارگرا تقسيم مى ش س
ــتر در حوزة زبانشناسى تخصص  ــتراوس)،كه بيش (سوسور،ياكوبسن،اش
دارند، نوعأ رابطه اى مستقيم مابين دال و مدلول قائلند و نشانه شناسان 
پساساختارگرا (پيرس،اكو،بارت،دريدا، رابطة آن دو را غير مستقيم مى دانند 
و به دنبال كشف مدلول هاى ضمنى و مستتر در مسائل اجتماعى، منطقى 
ــاختارگرا، معمارى مانند  و زيباشناختى هستند28. در نگاه نشانه شناسى س
زبان از همنشينى اجزاى مختلفى تشكيل شده و اجزاى ساختمان مانند 
ــها و نقش هايى جداگانه، يك  كلمات يك جمله، ضمن دارا بودن ارزش
ــاختگرا  ــب منتقل مى نمايد. در ديدگاه پساس ــوم كلى را به مخاط مفه
ــاختگرايى) نشانه شناسى به دنبال تأويل و ساخت معنا براى يك  (فراس
ــناخت ساختار معمارى، نشانه  ــت. يعنى ضمن درك و ش طرح معماريس
ــات موجود در هر  ــتعاره ها و كناي ــى به ابزارى جهت دريافت اس شناس
ــرح پرداخته تا معانى عميق تر و نهفته در اليه هاى درونى هر طرح  ط

را بازتوليد نمايد.

 قرائــت معمارى، به وســيلة نشــانه شناســى مدرن 
(ساخت گرا) 

ــانه ها  ــاخت گرا، هر طرح معمارى از مجموعه اى از نش  در نگرش س
تشكيل شده كه هر نشانه داراى دو سطح اصلى است:دال و مدلول. هر 
ــيلة رابطة مستقيم بين دال و مدلول ويژة  ــانه از نظر سوسور((به وس نش
ــخيص است. در واقع يك دال بدون معنا و يا يك مدلول  آن، قابل تش
بدون شكل، وجود خارجى ندارند.))(Chandler,2009,3). آنچه كه از اثر 
ــت كه به  ــود عناصر درگير در آن اس معماري در نگاه اول يافت مى ش
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تعبير«سوسور»29 با  گزينش جانشيني، به صورت عناصر همنشين و در 
كنار يكديگر معمارى را به صورت پيكره اى واحد به وجود مي آورند. دال 
كالبد هر طرح و مدلول به مفهوم آن طرح داللت مى كند. صورت مادي 
و كالبد معماري از منظر پديدار شناسى حائز اهمـيت ويژه اى بوده، چرا 
ــتى و  ــود، بحث در مورد چيس كه تا پديدارى يك اثر هنرى، مطرح نش
ــت. هرچند كه«معناگران» محتواى  ــانه هاى آن بيهوده اس چرايى نش
ــكل آن مى دانند، اما به طور كلى تقابل  هر پديده هنرى را مهمتر از ش
ــى  ــن فرم و محتوا تنها يكى ازانواع تعاريف فرم30 در تاريخ زيباشناس بي
است كه هنرشناسانى چون«كاندينسكى» براى هنر، دوجنبة چگونگي 
ــاط بين دال (عناصر معماري،  ــــتي روح را قائلند31. ارتب صورت و چيس
ــود) و مدلــول  ــد معماري معطوف مي ش ــكل و هرآنچه كه به كالب ش
ــر معماري) به تعبير«پيرس»32  ــم و ارزش هاي حامل هر اث (روح،مفاهي
ــت.  ــًال قراردادي و مربوط به فرهنگ جامعه مصدر اثر معماري اس كام
ــه ميانجي تازه اي براي  ــه تعبير «روالن بارت»33، معماري ب ــع ب در واق
جنبه هاي التزامي فرهنگ بدل مي شود. به طوركلى«سوسور»، ساحتى 
ــانه قائل است: دال و مدلول. درحالى كه ((«پيرس»  دوگانه را براى نش
ــى، بازنموده وتأويل) را به صورت گره خورده به يكديگر  سه عنصر (ش
ــپهر نشانه شناختى الزم مى داند.))  (Merrell,1997,12) در  براى هر س
هر صورت نشانه شناسى مدرن (ساختارگرا)، ابتدا به جستجوى نشانه هايى 
ــپس دربرابر هر نشانه (دال) مفهوم و معنايى  از متن معمارى پرداخته و س
خاص (مدلول) را در متون نظرى آن مى گزيند. در اين نگرش هر متن 
ــراى خوانش هاى متعدد  ــير دارد و راه ب ــرح معمارى) تنها يك تفس (ط
ــازى معمارى توسط مخاطب بيگانه  ــته است در نتيجه با معناس آن بس
است پس براى خوانش اليه هاى ضمنى معمارى بايد از نشانه شناسى 

پسامدرن (پساساختارگرا) بهره برد.

 قرائت معمارى، به وســيلة نشــانه شناسى پسامدرن 
(پساساخت گرا)

ــور مبتنى بر داللت هاى ضمنى بوده و به  ــانه شناسى بعد از سوس نش
دنبال كشف اليه هاى غايب هر پديده است. «ژاك دريدا» ارتباط بين 
دال و مدلول را غيرمستقيم مى داند به طوريكه پيوند خطى ميان دال و 
مدلول هر لحظه گسسته مى گردد34. اين تعبير دريدا (نگرش پسامدرن) 
ــتى هاى زبانشناسانة سوسور (نگرش مدرن) را آشكار مى كند چرا  كاس
كه سوسور پيوند بين دال و مدلول را مستقيم و مانند دو روى يك سكه     
ــاس «نگاره»و«نمايه»  مى داند. به تعبير«پيرس» نظام داللتي كه براس
ــوده و نبايد آن را لزومًا ابزاري براي  ــكل مي گيرد، نظامي ارتباطي نب ش
ــت كه مي تواند مفاهيم موجود  افاده معني تلقي نمود. تنها «نماد»35 اس
ــتخراج  ــف و اس در هر اثر معماري را با توجه به مضامين آن جامعه كش

ــور»و«پيرس»  ــان تأويل نمايد. «سوس ــانه شناس ــرده و به تعبير نش ك
ــه كار بردند؛ «پيرس» نماد را  ــاد» را به معناى متفاوتى ب هركدام «نم
ــابى يا فطرى  رابطه اى قراردادى ميان دال و مدلول مى داند كه اكتس
بوده است مانند زبان و «سوسور» نشانه هاى نمادين را تحت رابطه اى 
ــى و عقالنى ميان دال و مدلول مى داند مثًال ترازو كه به صورت  طبيع
ــاحت غيبى  ــف س ــت. دريدا نيز كش عقالنى و ملموس نماد عدالت اس
نشانه را در جهت تأويل هر پديده الزم مى داند چرا كه معناى يك واژه 
ــت از اينكه؛ آن واژه نشانة چه چيزى نيست. در حقيقت معنا  عبارت اس
ــت36. «امبرتو اكو»  ــره اى از داللت هاى (دالهاى) پراكنده اس در زنجي
ــانه اى هر پديده، هر متن، پرداخته و معتقد است كه نقش  به نقش نش
ــان و محتواى هر متن بوده كه  ــانه اى رابطه اى قراردادى ميان بي نش
بايد در قـلـمـرو اجتماعي ـ فرهنگيشان بررسي شود37. به منظور تأويل 
ــانه نياز به دستيابي معيارهاي زيباشناختي و معناشناختي موجود  هر نش
ــت. مولف، هر  ــن) معماري اجتناب ناپذير اس ــكان ـ زمان هر (مت در م
ــه قراردادها و در حيطة ادبيات جامعة خود، رمزگذارى  متن را با توجه ب
ــى كند. گيرندة پيام نيز متن را با توجه به آموزه هاى رمزين و ذهنى  م
ــام را از راه تأويل كد ها  ــكني مي كند. او پي ــايي يا رمزش خود، رمزگش
ــى و فرهنگى جامعة  ــه در روابط اجتماع ــد38. اين كدها، ريش مي شناس
ــرايطي  ــدر خود دارند. مولف و مخاطب هر دو مقيد به زمينه39 و ش مص
ــتند كه معماري در چارچوب آن وضعيت40 پديد آمده است. درمورد  هس
فهم يك متن هنري، انتظار مي رود تا توصيفات تجربي- تفسيري از آن 
را ارائه دهيم كه اين خود نيازمند وجود معياري براي درستي يا نادرستي 
ــتر فرهنگى جامعه نهفته است. داوري درباره  ــت. اين معيارها در بس اس
آن متن مي توانددرست يا نادرست باشد. معناى هر متن همواره از متن 
ــده اند دريافت مى شود41.  هاى از پيش موجود آن كه به غياب رانده ش
ـــت شـبيه به پى جويى آنچه در  «در واقع قرائـت يك مـتن چيزى اس

محاق غياب و نسـيان قرار دارد.» (ضيمران1379 ، 39) 

 خوانش معمارى پسامدرن از منظر نشانه شناسى
خوانش معمارى پسامدرن يعنى دريافت و فهم معانى برآمده از نشانه هاى، 
ــرد. اركان معمارى  ــامدرن صورت پذي ــى پس آن.  اين خوانش بايد با روش
ــامدرن به عنوان دال و مفاهيم ضمنى و داللتهاى التزامى در بستر  پس
ــامدرن، مدلول و اليه هاى مفهومى اين خوانش را تشكيل  انديشه پس
ــازى و تأويل و  ــامدرن در زمينة معناس مى دهند. با توجه به نگرش پس
ــش متن، در هر اليه از اين قرائت، هر مدلول جاى خود را به دالى  خوان
ــت تا بى نهايت در  جديد داده و اين روند كه حاكى از بيكرانگى دال اس
تداوم است. يعنى دستيابى به معنا، از طريق روابط«ميان متنى»42 ميسر 
ــته هايى كه در يك جريان فكرى اند و  ــت. به دليل قرابت بين نوش اس

دكتر امير مسعود دباغ ، دكتر سيد مصطفى مختاباد امرئى
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صفحات     5-15
تأويل معمارى پسامدرن از منظر نشانه شناسى

ــت (دال و مدلول) بدون ديگرى واجد  ــامدرن، هيچكدام از وجوه دالل پس
معنا نيستند. ((برترى مدلول بر دال (معنا بر صورت) ريشه در تقابل سنتى 
ــده و مدلول  ماده و روح دارد.)) در واقع تمايز ميان دال و مدلول محو ش
ــش دال جديدى را ايفا مى كند اين روند تا بى نهايت ادامه مى يابد.  نق
ــى، ساختارگرايان به فن دستور و شناخت جاى كلمات و  در زبان شناس
نقش آنها در جمله توجه دارند. ((تأكيد زبانشناسان به مطالعه نظام مند در 
ــت.)) (متيوز، 1388 ، 117). آنها معتقدند عناصر شاكلة هر جمله  مورد زبان اس
بر حسب «محور جانشينى» انتخاب شده و به صورت همنشين و زنجيروار 
ــد. «رابطة زنجيره اى»43  ــك جمله را ايجاد مى نماين ــار هم، ي در كن
ــت؛ يعنى رابطة دو يا چند عنصر كه به صورت  رابطه اى حضورى اس

همنشين دركنارهم حضور دارند44. 
 در حالى كه در نگرش پسامدرن عناصرى چون فرهنگ،جامعه و سياست، 
ــده از زبان بوده كه مخاطب را به اليه هاى پنهان و  مفاهيم اقتباس ش

ــابهت و مغايرت بين متون، اين رابطه دريافت مى گردد.  ــف مش با كش
ــده اند؛  به طور مثال تصوير 1و2 هر دو از معمارى«هاى تك» نقل ش
ــا با خوانش و دريافت روابط ميان متنى آنها به مفاهيمى متفاوت مى  ام
ــدرت فن آورى، به مفاهيمى چون  ــيم. تصوير 1 عالوه بر نمايش ق رس
فرهنگ بومى اعراب صحرانشين، نوع مسكن(چادر)، اقليم و بوم گرايى 
ــاره دارد. مخاطب با توجه به تصاويرى كه به طور انتزاعى در  طرح، اش
ــرزمينى گرم و داراى اقوام چادرنشين مى  ذهن دارد، اين اثر را از آن س
ــته و صرفًا عقل گرايى و  ــرزمينى خاص تعلق نداش داند. تصوير 2 به س
ــان محورى، برترى ماشين، منطق و رياضيات را به مخاطب انتقال  انس

مى دهد.
 در نگرش ساختارگرا نظام هاى زبانى از الگوهاى ساختارى متشكلند و 
نه از محتواهاى معنايى. در نتيجه هر جزء از نظام زبانى بر اساس حضور 
ــكل گرفته است. در حالى كه در تفكر  يك ويژگى در مقابل غيابش ش

تصوير 2. مركز فروش كارخانة رنو،انگلستان،نورمن فاستر 1982  
 Pearmant,1998, 293 :مأخذ

تصوير 1. ترمينال حج فرودگاه جده ، مأخذ: دباغ ، 1388

 Pearmant,1998, 448 :تصوير 3. مركز جلسات استانى در مدهيا پرادش هند، 1996چارلز كورآ      مأخذ
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ــاختار  ــوق مى دهد. يعنى مفاهيم غير حاضر در س در پس پردة زبان س
ــى گيرد. ضمن آنكه زبان در كاركرد  ــان مورد خوانش و توجه قرار م زب
مجازيش از طريق مجازهاى بيانى (استعاره وكنايه) افق هاى تازه اى را 
بر روى مخاطب مى گشايد كه «علم معانى بيان»45 سعى در شناسايى 
ــانه اى عالوه  اين مفاهيم دارد. به طور كلى زبان و ديگر نظام هاى نش
ــى و فرهنگى  ــى46 داراى يك وجه تاريخ ــاختارى همزمان ــر  وجه س ب
ــاى محيطى و نظام هاى  ــوده كه به دنبال ايجاد پيونده (درزمانى)47 ب
داللتى فرازبانى هستند. به عنوان مثال در تصوير3 اليه هاى اجتماعى 
وفرهنگى و تاريخى هند؛ از طريق هندسه، حجم هاى خالص، رنگ؛ به 
ــان مى دهند. به  عنوان متون اصلى، مدلول هاى ضمنى اين اثر را نش
طورى كه مخاطب در ابتدا شرقى بودن اثر را درك و ضمن مدرن بودن 
ــارى را بازمى خواند. در واقع   ــنتى غايب در معم معمارى آن مفاهيم س
ــوى متون  ــين و درآمدى به س فضاى هر متن تداعى كنندة متون پيش

ــى، مؤلــف را به مخاطــب  ــت. هر متن از طريق محور افقـ ديگر اس
پيوند داده و از طريق محور عمودى، متن را با ساير متون مرتبط مى گرداند. 
ــى در قلمرو متون قبلى تلقى كرد.  از اين رو هر متن را بايد نوعى دگرديس
ــال 1968 مرگ مؤلف و تولد خواننده  ــن روى«روالن بارت» به س از اي
را مطرح نموده وبستر ايجاد«فرامتن»48 را پايه گذارى كرد49.  پديده هاى 
ــتند و در نتيجه براى كشف  اجتماعى فرهنگى رخدادهايى واجد معناهس
ــن دال و مدلول هاى  ــف رابطة داللتى مابي ــود و معناى آنها كش مقص

مطرح شده در آنها ضرورى است.
ــك نظام بوده و به  ــاختارگرايان، مطالعة زبان و در حكم ي ــة س  دغدغ
ــامدرن  ــة پس ــد توليد وبازخوانى فرآيندى كارى ندارند. در انديش فرآين
ــى مانند معمارى،  ــاختارى هر پديدة فرهنگ ــالوه بر توجه به وجه س ع
ــت. به طوريكه در معمارى  ــاختارى مواجه اس ــير فراس با ترجمه و تفس
ــامدرن، مخاطب با تأويل رمزگان فرآيندى و ساخت معانى براى آن  پس

 تصوير4. ديسنى لند پاريس 1992،فرانك گريد   
Pearmant, 1998 :مأخذ

تصوير 5. هتل بين اللمللى قوى والت ديسنى ،فلوريدا،1990،مايكل گريوز    
Pearmant, 1998, 331, 332 :مأخذ
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صفحات     5-15

رمزگان روبرو مى شود. در تصوير 4 فرانك گرى انديشة تكثرگراى پست 
مدرن را در قالب فرمهاى چرخشى فلزى در برجها، رنگ، بازى با نور نشان 
مى دهد كه تداعى كنندة كتاب«از السوگاس بياموزيم»50 است. در تصوير5 
ــى پست مدرن، اليه هايى چون ادبيات داستانى،  مايكل گريوز در نگرش
ــرزمين روياها را از طريق بازى با رنگ و استفاده از مجسمه هاى قو  س
ــار مفاهيم ديگرى  ــش مى گذارد. اين اليه ها  در كن ــدف به نماي و ص
چون كاربرى، استحكام و پايدارى، محيط باز طبيعى به نمايش گذاشته 
ــوخ كند، پيامدهاى  ــة پسامدرن در هر صورتى كه رس ــود. انديش مى ش
متشابهى را به ارمغان مى آورد؛ محوريت تفكر انديشمندان اين نگرش 
ــاندن بينش مدرن و ساختارگراييست. ويژگى نگرش  بر، به چالش كش
ساختارگرا تك معنايى بودن آن است؛ معنايى كه صرفًا از نگرش مدرن 
استنباط مى شود. درحاليكه در كلية گرايش هاى پسامدرن، تك معنايى 

ــوال مى رود. به طوريكه معمارى ((هاى تك)) به دنبال  بودن متن زير س
ــت  ــت.((معمارى پس ــى جديد،خالق و عقالنى براى متن معماريس معان
مدرن)) به دنبال ساخت معناهاى تاريخگرا و با بيانى نوين در متن خويش 
ــن)) اساساً به دنبال محورزدايى متن بوده  بوده و معمارى ((ديكانستراكش
ــينى و قرابت و تكثر معانى براى  و ((معمارى فولدينگ)) به دنبال همنش
ــى از محورزدايى در  پارك الويلت  ــت. تصاوير 6 و7 حاك متن معماريس
بوده به طوريكه تمركز مخاطب بيش از متن (پارك) به حاشية آن (فولى) 
ــود. در اينجا مخاطب با محصولى فرآيند محور روبه رو  معطوف مى ش
مى شودكه اليه هاى غايب از فرم محصول گرفته تا مفاهيم غيابى در 
آن به چشم مى خورند. (مكعب هايى كه از مكعب بودن خالى شده اند و 

حركت مخاطب در درون آن به ناكجاآباد مى رسد.)51  

تصوير6 و7. پارك الويلت ، پاريس1991،برناردچومى 
Pearmant,1998, 437 :مأخذ

تصوير 8. مركز هنرهاى معاصر رم،  ايتاليا ، زاها حديد 1999   
Jodidio, 2005, 70  :ماخذ

تصوير 9. موزه  هنرهاى مدرن  ليل،فرانسه-2004-08    
Elcroquis ,Zaha Hadid ,2001,184  :ماخذ
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ــله مراتب،  ــى، از بين رفتن سلس ــگ؛ تكثرگراي ــارى فولدين در معم
ــه مركزيت، بيش از هرچيز  ــاف پذيرى، چندمعنايى، عدم توجه ب انعط
ــكل  ــم  مى خورد. در اين نگرش، همه چيز در كنار يكديگر ش به چش
گرفته، هيچ انديشة ُمَرجحى وجود ندارد، هيچ تفسيرى برتر از ديگرى 
ــيم كنندة انقالب ارتباطات و  ــت. تفكر ريزم محور فولدينگ، ترس نيس
ــيرهاى گوناگون، خالى از هر  ــت. به طورى كه تفس دنياى مجازى اس
محدوديت مكانى و زمانى شبكة در هم تنيدة متن را به وجود مى آورد 

و مخاطب را به معناسازى وا مى دارد.

ــارى، باتوجه به جايگاه اجتماعى  ــر مخاطب در مواجه با هر متن معم ه
خود دريافت خاصى نسبت به آن داشته كه اين برداشت بخشى از حقيقت 
ــامدرن، دريافت هاى  ــت كه با عنايت به ماهيت التقاطى معمارى پس اس
ــورد. در واقع در  ــم مى خ ــبت به هر متن بيش از پيش به چش متنوع نس
خوانش معمارى پسامدرن، مخاطب به دليل ماهيت التقاطى و پيچيدة آن 
به بازى با متن معمارى مى نشيند و كشف هر معنا، دالى جديد محسوب 
ــمان مخاطب مى گشايد و اين  ــده كه دريچه اى تازه را به روى چش ش
روند تا بيكران ادامه داشته به طوريكه معنا همواره به تعويق مى افتد و 

 تصوير 10. موزه حمل و نقل گالسگو ،زاها حديد،2008   ماخذ: 
                                                                 Jodidio, 2006 ,138

تصوير11. ساختمان بانك دى.زد ،گرى،2001  ماخذ: 
Elcroquis , Frank Gehry,2003,70

مدل 2. شناخت متن معمارى، نشانه شناسى پساساختارگرا روشى براى معناسازى متن، مأخذ: دباغ،1389
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صفحات     5-15
تأويل معمارى پسامدرن از منظر نشانه شناسى

هر مدلول بازتابى از دالى قديمى و مقدمه اى براى معنايى جديد است. 

نتيجه گيرى 

ــى، تأويل، را  ــانه شناس ــب مفاهيمى چون: متن معمارى، نش  در مطال
ــن تأليف در معمارى  ــپس به آزمودن اي ــا يكديگر نزديك كرده و س ب
ــامدرن مى پردازيم. هر طرح معمارى به عنوان يك متن انگاشته  پس
مى شود كه مخاطب سعى در ساختن معنا و تأويل آن دارد. نشانه شناسى 
ــتناد بر فرآيند داللتى به تأويل متن مى پردازد. به  ــى است كه با اس روش
ــته،  ــارت ديگر، دراينجا هر طرح معمارى را  مانند يك متن انگاش عب
ــيند. مخاطب نيز به منظور برقرارى  ــه با مخاطب به گفتگو  مى نش ك
ــف معنا و يا به عبارتى  ارتباط با معمارى، به دنبال خوانش متن و كش
ــت(تأويل متن). هر متن از اليه هاى  ــاختن معنا براى متن اس بهتر س
ــده، كه مى توان آنها را در  ــكيل ش ــين با يكديگر تش متعدد و همنش
ــت: اليه هاى معمارى و اليه هاى فرامعمارى.  ــتة كلى انگاش دو دس
ــد. از اليه هاى  ــام هايى متفاوتن ــن اليه ها، حامل پي ــر كدام از اي ه
معمارى (ساختار، ارتباطات فضايى، تركيب احجام، پيكره بندى معمارى)، 
ــردد. از اليه هاى فرامعمارى(فرهنگى،  پيام هاى كالبدى دريافت مى گ
ــاى فرامعمارى(موضوعيت پروژه، مكان  اجتماعى، اقتصادى)، پيام ه
پروژه، زمان پروژه) استنباط مى گردد. هركدام از اين پيام ها در قالب 
رمزگانى ارائه مى شوند و مخاطب به دنبال رمزگشايى اين پيام هاست 

تا بتواند متن معمارى را قرائت كرده و براى آن معنا بسازد. 

مدل 3. معناى سيال در متن معمارى پسامدرن   مأخذ:دباغ، 1389

ــت كه با انديشه كثرت گراى  امروزه معمارى معاصر، داراى ادبياتى اس
ــاكلة  ــه در اليه هاى ش ــورده و بازتاب اين انديش ــره خ ــامدرن گ پس
ــن)) و ((فولدينگ))  معمارى از  ((هاى تك))  گرفته تا ((ديكانستراكش
به چشم مى خورد. هركدام از اين اليه ها حامل پيامى جهت بازگويى 
خويش بوده و در پس خود رمزگانى را براى مخاطب به يادگار  نهاده 
است. مخاطب امروز، سمفونى متن معمارى را بار ديگر با ديدگاه خود 
ــد. در  ــازندة آن به كلى دور باش ــايد از طنين س مى نوازد. نوايى كه ش
اينجاست كه، «متن محورى» مدرنيسم زير سوال مى رود و براى متن 
خوانش هايى متعدد، انگاشته مى شود.«مرگ مؤلف»روالن بارت، ريشه 
ــى از  در همين تفكر تكثرگرا، دارد. چرا كه «مؤلف»، تنها يكى يا بخش
ــرى مدنظر دارد ولى«مخاطب»،  ــى طرح را در هنگام خلق اثر هن معان
ــانه ها و رمزگان هر اليه از متن مورد خوانش  دنيايى از معانى را از نش
قرارمى دهد. معنا در نگرش پسامدرن ارزش قطعى نداشته و به صورت 
سيال بوده و توسط مخاطب ساخته مى شود. نشانه شناسى دانشى است 
ــه مى توان از آن براى خوانش معمارى بهره گرفت. چرا كه معمارى  ك
ــعى به ابالغ پيام و برقرارى ارتباط  نيز مانند هر  ابزار اجتماعى ديگر، س
ــاختارگرا به دنبال روش هايى  ــانه شناسى پساس با مخاطبانش دارد. نش
جهت شناخت معنا و معناسازى متن از طريق نظامهاى نشانه اى است. 
ــة پست مدرن، «معمارى» به عنوان پوسته، صرفًا در تقابل با   در انديش
ــت بلكه، چون هاله اى محتوا و مفاهيم هر اثر  محتوا و مفهوم آن نيس
ــانه ها و ابزار بصرى  هنرى را دربرگرفته و طراح آن، با بهرگيرى از  نش
ــه مفاهيم و     ــون دريچه اى مخاطب را ب ــه هاى معمارى، چ ــن ماي و ب
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ــاختارى خود مى كشاند و مخاطب با  ــه هاى نهفته در شالوده س انديش
ــتة معمارى با آن به بازى نشسته و سعى در كشف معانى آن  ديدن پوس
داشته و به عبارت دقيق تر مخاطب همواره در تالش است تا معناهاى 
ــيال در  ــازد. اين معنا به صورت س جديدى را براى هر متن معمارى بس
ــته و مخاطب همواره به دنبال اليه اى جديد از  متن معمارى جاى داش

آن بوده و به اصطالح «متن را تأويل مى نمايد.» 
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"احمدى 1371،  39-40

39.Context  
40.Institution

41. رج به " نشانه شناسى كاربردى "سجودى1387، 131
42.Intertextuality                
43.raports syntagmatiques      

دكتر امير مسعود دباغ ، دكتر سيد مصطفى مختاباد امرئى

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
71

        
     13

90 
تان

مس
و  ز

ييز 
/ پا

جم
ل پن

 سا
م/

ه نه
مار

   ش
     

شهر
ت 

هوي

صفحات     5-15
تأويل معمارى پسامدرن از منظر نشانه شناسى

ــور ،ترجمة:كورش صفوى  ــى عمومى"1382 سوس 44. رج به "دورة زبانشناس
ص177

45.rhetoric 
46.synchronic
47.diachronic
48.Metatexnality           

49. ر ج  به " درآمدى بر نشانه شناسى هنر "، ضيمران، 173-178  
Learning from Las Vegas 50. نام كتاب رابرت ونتورى

ــا دو قطب گرايى  ــاخت زدايى را برخورد ب ــدف بن فكنى و س ــدا ه 51. دري
ــه اين و نه آن و هم اين وهم  ــت بن فكنى از راهبرد ن ــى داند و معتقد اس م
ــه دريدا معتقد  ــران،54،1379-67) بر همين پاي ــود مى جويد. (ضيم آن  س
ــاالرى يك وجه داللت بر سويه هاى  ــالوده شكنانه ((س ــت كه با نگاه ش اس
ــامدرن به متن بايد  ــه اعتبارى با نگاه پس ــت از بين مى رود. و ب ــر دالل ديگ
ــم و بپذيريم  ــت را كنار بگذاري ــه برآمده از(كالم محورى) اس ــى را ك معناي
ــت به حضور حقيقت.))  ــتوار اس ــتيم اس آن معنايى كه بيهوده اش مى پنداش
ــت  ــن تفكر نيز از منش كثرت گراى پس ــف،388و389)   اي (احمدى1380ال

مدرن ناشى مى شود.
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