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  چکیده
 اخیهر  ههای  دههه  د و یا تشویق بیشماری قرار گرفته است.تامعماری به مثابه متن سبکی جدید است که تازگی آغاز به کار کرده و مورد نق

 بهه  مهتن  ی واژه هرگهاه  شاید است. شده پرداخته فضا و فرم ماهیت و مفاهیم خلق در فلسفی بیانیه نوعی عنوان به معماری مقوله به کمتر

ست که بسته به مخاطب خود قابل خهوان  و  شود، هر بنا نیز همانند متن یک کتاب ا تداعی نوشتار برایمان درنگ بی کند، خطور ذهنمان

 از عبارتسهت  آن خوانهدن  کهه  اسهت  متن یک مثابه به معماری بنای یک جمله از اثری هر شناسی، نشانه دان  پایه بازخوانی می باشد. بر

ز واژه های وابسته بهم، یهک  فضا،از این منظر معماری نیز نوعی زبان است و از آنجا که زبان نظامی است ا کاربر توسط آن های نشانه تاویل

اثر معماری همچون متنی است که کلمه های آن احجام،بافت ها و اجزای تشکیل دهنده ی بنا بوده که ضمن وابسهتیی معنهایی بهه ههم،     

شههر  .همچنین قرارگیری این بناهها در شههر، بهه آن    اغلب از طریق رمزگان های زیبایی شناختی و اجتماعی پیام خود را انتقال می دهند

 بهراى  تالشى گونه هر. دانست معنا  ى مسئله را هویت مسئله توان مى هم معنا با متن می توان ترجمه کرد.را هویت میبخشند که هویت 

 معنهایى  آن، گیرى شکل با اما ؛ معناست فاقد ، شدن موجود از قبل وجودى هر آن است. معناى به پاسخ ، مولفه یک هویت از تعریف ارایه

این تحقیق با بررسی معماری به عنوان متنی که دارای هویت و معنا می باشد یابد. مى هویت آن حسب بر که دهد مى اختصاص خود به را

 و تفسهیر  مقابهل  سعی دارد تا با شناخت و اصول طراحی بر این اساس، به الیویی جهت طراحی موزه مطبوعات شهر کرمان بپهردازد تها در  

معلول توجه به  ،یطراح دهیپد کیبه عنوان  یبطور معمول، نیرش به معمارقرارگیرد. افزوده معانی برای عاملی عنوان به مخاطب تأویلهای

که با توجه به این عوامل،دستیابی به الیو طراحهی مهوزه مطبوعهات بها رویکهرد       است یی شناسیبایسازه و ز ،یکاربر ده،یهمچون ا یعوامل

 .اشدمعماری به مثابه متن از نتایج این تحقیق میب
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  مقدمه -1

 
و  یدرونه  یفضاها یریو د یشهر یو ساختن بناها، فضاها یهنر و فن طراح یمهراز ای( Architecture: یسی)به انیل یمعمار

هها   ساخت و ساز ساختمان وهیو ش یسبک طراح ،یمعمار.است شناسانهبایو ز یکارکرد یازهایآهنگ به ن پاسخ هم یبرا یرونیب

ها بها توجهه    کنند، ولی بیشتر ساختمان های شخصی طراحی می معماران گاه بناهایی را با ایده است. یکیزیف یساختارها یریو د

ص را در یهک مکهان مشهخص    رود که یک سهاختمان مشهخ   شوند. معموالً از معماران انتظار می به نیازهای اجتماعی طراحی می

عنا و هویتی شاخص برای خودش باشد کهه بها کنهار ههم     همین مشخصات معماری سبب میشود تا هر بنا دارای مطراحی کنند.

انسهان داراى دو   تىیشهر ، همانند مولفه ههاى شخصه   کی تیمولفه هاى شخص قرارگرفتن بناها هویت شهر را ایجاد می کنند.

 کیه تفک یری، مصهنو  و انسهانى از همهد    عهى یطب طیسه محه  قیروحى است که مى تواند از طر ای کالبدى و ذهنى ای نىیبعد ع

را  تىیچه داراى صفات اختصاصى و برجسته باشند نق  شاخص و معهر  ههو  مولفه ها ، چنان نیاز ا کیهر  رهاىیگردند . متغ

 د.مى کنن فایا

اسهت   یزبهان  یفرض که معمهار   یپ نیبرآن شده است تا با ا یسعبه مثابه متن  یپژوه  با نام معمار نیا کردیبا توجه به رو

 وهیشه  نیبپردازد. دراکرمان موزه مطبوعات  الیوی یبه طراح ستیبا روش فلسفه زبان افتیارتباط معنا و در یکه قادر به برقرار

رنامهه و مشخصهات طهر  و    بهر آن اسهت کهه ب    ی، سهع "حضهور  کیزیمتاف "به مقوله تنابر مفهوم نوشتار و با اع دیبا تأک یطراح

متون و امتهزا  آنهها    نیا لیو  سپس با تأو ردیقرار گ یآن مورد مطالعه و وارس یخیو تار یکیزیف طیو شرا تیخود سا نیهمچن

بدون اصهالت دادن بهه آنهها بهه عنهوان       ،یعملکرد های¬خواسته سازی شود تا ضمن برآورده یطراح یبه صورت یکالبد معمار

به صورت یک مجمو  چند معنایی ، ابهام برانییز ، متناقض و متزلزل ارائهه   یساختمان، کالبد معمار تیاهکننده م نییعامل تع

 .ردیافزوده قرار گ یمعان یبرا یمخاطب به عنوان عامل های¬لیو تأو ریتا در مقابل تفس گردد¬یم

 

 

 

 مروری بر تحقیقات گذشته-2
 

 معماری-2-1

 

 ندهیکه گو دیآ یم  یکمتر پ یول رود یبه کار م یدانست که همواره به راحت ییواژه هارا از آن گونه  یبتوان معمار دیشا

آمده است:  یمعمار یبرا فیتعار نیدر لغت نامه دهخدا ا .واژه آشنا باشد نیو حوزه کارکرد ا شهیآن را بداند و با ر قیمفهوم دق

 (1).یآباد سازو  ی/ آبادانیو شغل معمار/ عمل و شغل معمار ییو علم بنا ییبنا

 میاز آن رسم کن یریتصو نکهیآن ، بدون ا فیبا اتکا به دهها هزار کلمه در توص یمجموعه ساختمان کیساختن  یبرا

 ی،ساختمان سندهیموجود از طر  نو فاتیبا اتکا به توص یاگر قرار باشد ده نفر سازنده، همی یری. به عبارت دستیممکن ن

 و جزء به جزء باشد. قیمذکور دق فاتیاوت حاصل خواهد شد. هر چند که توصمتف انده ساختم تاًیبسازند، نها

بیشتر مردم اتفاق نظر دارند که معماری هر دوی  .معماری به عنوان علم و هنر بارها در گذشته مورد بحث و مجادله بوده است

های مختلف،  طول زمان بر حسب وضعیتاینها است، اما )چه میزان هنر( و )چه میزان علم( یا برتری یک عامل بر دییری در 

متفاوت بوده است. این موضو  بحثی همیشیی است که اغلب تضادها و ستیزهای سختی را در میان معماران به همراه داشته 
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در حالی که معماران متمایل به  .کنند می مطالبه خود برای را معماری اغلب( بصریاست. معماران متمایل به )فرم( و )جاذبه 

گرا، موضعی  موضوعات اجتماعی( یا )معماری خورشیدی( اغلب در برابر گروه فرم)، (ریزی(، )سیر از سؤال به جواب نامه)بر

بدون تأمل و تفکر در تأثیرات هنر، که بسیار  .تر است گیرند. برای درک توده و حجم معماری، هنر از علم لطیف دفاعی پی  می

واسطه و محسوس علم را بر زندگی خود دریافت کرد. عالوه بر این،  ان تأثیرات بیتو گسترده و نامحسوس است، عموماً نمی

شود، در صورتی که در پذیرش و تصدیق هنر، اتفاق نظر وجود  عموماً در تعریف هنر میان افراد جامعه توافق نظری مشاهده نمی

 (1.)دارد

 

 

 معماری به مثابه متن-2-2

 

از جمله یک بنای معماری به مثابه یک متن است که خواندن آن عبارتست از تاویل نشانه  بر پایه دان  نشانه شناسی، هر اثری

های آن توسط کاربر فضا.از این منظر معماری نیز نوعی زبان است و از آنجا که زبان نظامی است از واژه های وابسته بههم، یهک   

تشکیل دهنده ی بنا بوده که ضمن وابستیی معنایی  اثر معماری همچون متنی است که کلمه های آن احجام،بافت ها و اجزای

به هم، اغلب از طریق رمزگان های زیبایی شناختی و اجتماعی پیام خود را انتقال می دهند.بر این اساس معمهاری مهتن وار بهه    

اسهت   یباتمحصول مناسه یِ متن وار خوان  معمار ندیزمانمند شدنِ فرازمان دوخته شده در نتیجه زمانمند و عصری می شود.

 یمه  رییما تغ رامونیپ طی،محیمستمر دگرگون ندیفرا کی قیکه از طر بیترت نیشود. به ا یم ریتعب ینامتنیکه از آن به روابط ب

. لهذا  ردیپهذ یصهورت م  ینهامتن یمناسهبات ب  قیه از طر شهدن ی خیو تهار  یدگرگهون  نیه که ا .شود یم یخیکند و به اصطال  تار

اثر در  کیمشارکت  انیریاست ب یباشد بلکه مفهوم یقبل اثر با متون بخصوص کیرابطه  انیریکه ب ستین ینام صرفاً تیّنامتنیب

 (2.)فرهنگ کی یگفتمانی فضا

 باشد یم هم سنخ خود ریغ ای سنخ ها از نو  هم هدیپد ریسا یها هیبا ال دهیپد کی یها هیال ارتباط متضمّن ت،یّنامتنیپس ب

 یو درزمان یرابطه همزمان نو  متن وار در دو یمعمار یِو اجتماع یشناخت ییبایز مز آلودگونه های ر ارتباط سبب تطوّر نیکه ا

 یکل انیمحصول دو جر یاثر هنر کی ای یمتن ادب کی اعم از متن کی ،یدان  نشانه شناس یِا هیبر اساس مباحث پا.گردد یم

 یکه به لحاظ زمانی،نیانشهو ج ینیروابط همنش از باشد که عبارتند یاصر سازنده آن مهعن بیو ترت بیترک ییونیهچ به لحاظ

 .نمود ریتعب یو درزمان یآنها به روابط همزمانز توان ا یم

 ییبایسازه و ز ،یکاربر ده،یهمچون ا یمعلول توجه به عوامل ،یطراح دهیپد کیبه عنوان  یبطور معمول، نیرش به معمار

فرم و فضا  تیو ماه میدر خلق مفاه یفلسف هیانیب یبه عنوان نوع یکمتر به مقوله معمار ریاخ های است. تا دهه شناسی

 های هیآنها با نظر ینیو جانش ینشانه شناسانه به معمار یکردهایبا ظهور رو یمعمار هب نیرش نای تولد اما. است پرداخته شده

همچون امبرتو اکو و  یارسیب محققان. است متن همراه بوده کیبه مثابه  یمعمار رشیو پذ یبر روانشناس یمبتن یگشتالت

 یتفکرات و فلسفه ها نیا ،یطراح وهیش کینموده اند. اما به عنوان  یاریکوش  بس هینظر نیدر گسترش ا ماسیگر داسیآلژ

 یانبی وار ساختار نشانه ،یمعمار تیمفهوم متن انیرا در رابطه م میمفاه نیاست که همیون تر یفسلسو  فرانسو دایژاک در

است که  نیفرض ا  ی. پمیکند هیآن را ارا میو مفاه تیماه انیکه قادر به ب یاز معمار یفلسف یمفهوم آن و نحوه طر 

و عدم  تیبا طر  مفهوم نوشتار و متن دایاست. در یبا روش فلسفه زبان افتیارتباط معنا و در یزبان قادر به برقرار کی یعمارم

   (2).کندیم دیمتن در نزد خواننده تأک نینو یبر شکل گرفتن معنا و زندگ لیتأو ندیمؤلف در فرآ اتیتحقق ن
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 هویت شهر-2-3

 

مکهان ههاى شههرى معنهایى      -مکان شهرى است . در این تعامل ، انسان به فضا  -هویت عضو شهر حاصل تعامل میان فضا

 ایهم  سهاخته  مها  کهه  چهه  نٓ  بخشهند . ا خاص مى بخشد . معناهایى که در یک موقعیت خاص به انسان معنا و وحدت مى 

 . نیست هویت جز چیزى خود از گاهىٓ  ریافت ما از خود را نشان مى دهد و در این دریافت از خود و اد

هویت شهرى ارتباط نزدیکى با تجربه هاى ذهنى و روانى هر فرد دارد. زیست جهان ساکنان شهرى در رابطه ى دیالکتیکى 

گیرد . در این ارتباط بى هویت به معناى عدم وجود رویهدادهاى خهاطره انییهز اسهت .     میان فرد و محیط شهرى شکل مى 

رویدادى که موجب تمایز مکانى از مکان دییر مى شود . هویت شهرى ، نقطه ى تالقى میان هویت فردى و هویت جمعهى  

 (3)است که که تعیین مادى یافته است.

سائل مورد توجه طراحان بوده است. نشانه شناسی به مثابهه ابهزاری بهرای    توجه به مفهوم نشانه در شهرها همواره یکی از م

تحلیل و ارزیابی هویت، استعاره ها ، راهنمایی و مسیریابی در ساختار شهر، نمودی از کاربرد نشانه شناسهی شههری اسهت.    

دیهده مهی شهود. اگهر بها      نشانه ابزاری است لفظی یا تصویری که جاییزین چیز دییر می شود. نشانه همان چیزی است که 

دیدن آن مفاهیم دییری به ذهن خطور کند، به نماد تغییر می یابد. تبدیل نشانه به نماد توفیق طرا  در دستیابی به اصهل  

پایداری در طراحی را به همراه دارد. طراحی های صورت گرفته طی سالیان اخیر در کشور به ندرت توانسته اند بهه نمهاد و   

 (9)دیل شوند.عنصری هویت بخ  تب

 
 

 موزه مطبوعات-2-4

 

 ،یتا آنها را به خاطر آگاه پردازد یو بشر م عتیطب انیرینما ایو محفوظ داشتن اش یکه به گردآور ستیموزه موسسه ا   

همیان  یآن به رو یکه درها یو بدون هد  ماد یاست دائم یا موزه موسسه .چشم همیان بیسترد  یآموزش و لذت، پ

مانده انسان و  یدر مورد شواهد برجا قیها تحق . هد  موزهکند یم تیآن فعال شرفتیخدمت جامعه و پ گشوده است و در

 یمعنو یور و بهره یبررس ظورگذاشتن آنها به من  یبه نما ژهیآثار به و نیارتباط ب جادیحفظ و ا ،یاو، گردآور ستیز طیمح

را  یو قصد فکر یاز ما نهفته است توان هنر کیهر که در  یکردن رو  خالق داریموزه قادر است با ب .باشد یم

 زیموزه ن انیب وهیکتاب است. شن موثرتر از آموزش از راه خواند اریبس اءیاش قیش از طرزاند آمو برده یمدتهاست که پ.دزیبرانی

 هیو حاش یندکه به طور مناسب دسته ب ییایاش ی. موزه قادر است در کمک سرردیگ صورت می اءیاش  ینما قیعمدتا ازطر

از  یجدانشدن یجزئ زین یپژوهش یتهایفعال.اموزدیکنندگان ب دیبه بازد رااز علوم و هنرها  یاریاند، مقدمات بس شده یبند

 (5)دهند. می لیموزه را تشک یزندگ

 یه نیاراسناد، مدارک و ادوات روزنام یجمع آورکرمان افتتا  شده است و هد  آن شهر موزه مطبوعات در چندسال اخیر در 

به خاک سپرده  زین یبرجسته کرمان یها تینفر از شخص 2موزه  در ساختمان و نمای  آنها به مردم بوده است. کرمان میقد

از روزنامه نیاران، مولفان و  زین یاز سادات مورد احترام مردم بود و دوم یکه اول یو ناظم االسالم کرمان یعلو دیشده اند. س

و موعظه مردم  ینیعلوم د سیبنا به تدر نیبود که در زمان قاجار در هم یعارف یعلو دیاست. س نرایا یمشروطه خواهان نام

روزنامه  ویآرش ،یعکاس یها نیساله، دورب 49 یدستیاه چاپ سنی کیقائل بودند.  یادیاحترام ز یو یپرداخت که برا یمشهر 

عدد  کیاز روزنامه نیاران، ادوات چاپ و  یبعض یعصا قلمدان ها، یشده اند، عکسها یمنتشر م ریاخ کصدسالیکه در  ییها

 بیدر کرمان که همچنان با فراز و نش یسال روزنامه نیار کصدیاست از  ییساله در موزه مطبوعات جلوه ها 299 یقرآن خط

 (6).دهد یبه راه خود ادامه م اریبس یها
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 انتخاب آن لینمونه مورد مطالعه و دال یمعرف -3

 
به دلیل نزدیکی موضو  موزه مطبوعات کرمان با مقوله معماری به مثابه متن  یتتناسب موضوعموضو ,  دلیل انتخاب

 های بیشمار بوده است؛ مورد توجه قرار گرفتهمطبوعات به عنوان نوعی ماهیت متنی که در طول تاریخ هموراه در معرض تأویل

و ارتباط آن  با هویت شهری و معنا دادن به آن بوده است.  تنیتا تجسمی از نتایج دگردیسی مفهوم معماری در زمان نیرش م

از  باشد به معماری به مثابه متن می ماهیتی همیونگیرد،مطبوعات  برطبق توضیحات فوق هویت بر اساس معنای بنا شکل می

ه ای باشد که متاثر از طراحی حجمی موزه به گونبایستی  ،مذکوربا استفاده از رویکرد  طراحی موزه مطبوعاتدر این جهت که 

 یاهیدر جا تیسا حیموزه مطبوعات بر اساس انتخاب صح ی،بازخوانیمهم طراح یها تمیآ درون خود و مجموعه های  باشد.

 .باشند یو فرهنگ مرتبط با آن م خیکه بازگو کننده موزه مطبوعات و به تبع آن تار یاصل یحجم و نماها یمناسب و طراح

معمارانه  یمتفاوت طراح یندهایبه منظور درک فرآ هایی¬دهیضرورت طر  اآنست تا عالوه بر بیان بر  قیتحق نیدر واقع ا

و  خیزنده از تار هایی¬هیانیبه ب یفرهنی های¬و بدل ساختن ساختمان یدر حوزه بوم ها¬شهیاند نیا یبه مظور توسعه کاربرد

 د.هبه دست د نیزرا  یرانیا شهیاز فرهنگ و اند یصرمعا انیب توان¬یفرهنگ، م

 

 

 نتایج -4

 
بر طبق مطالعات انجام شده، جهت طراحی معماری به مثابه متنی که قرار بر بازخوانی آن توسط مخاطب می باشد، طراحی به 

برداشت آزاد می رود.بر اساس موضو  انتخاب شده، موزه سمت نشانه وار بودن موضو  درون و در عین حال ایجاد ابهام و 

 جز کردن و مطالعه در رابطه با چیونیی شکل گیری مطبوعات در کرمان است. نیازمند مطبوعات

 ای یچوب یمکعب ها یریبود که از کنار هم قرارگ یسرب وهیچاپ مطبوعات،ش ژهیو بو رانیچاپ در ا یهایتکنولوژ نیازنخست

 ن یو مشخصا چ هیاول چاپ یبرگرفته از ابزارها یکانسپت طراح .یرفتیم بست،شکلیآنها نق  م یکه حرو  رو یفلز

 تواند باشد تا به عنوان نشانه در مطبوعات قدیم ایفای نق  کند. یم یحرو  در چاپ سرب یمکعب ها

 
 منبع:اینترنت-حرو  چاپ سربی:(1شکل )
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 بحث-5
 

حجم و  یمناسب و طراح یاهیدر جا تیسا حیموزه مطبوعات بر اساس انتخاب صح ی،بازخوانیمهم طراح یها تمیآ

برطبق مطالعات بیان دییر  به باشند یو فرهنگ مرتبط با آن م خیکه بازگو کننده موزه مطبوعات و به تبع آن تار یاصل ینماها

در .انتخاب سایت و طراحی حجم بر اساس واکاوی فرهنیی و تاریخی صورت میییرند و شکافتن معنای معماری به مثابه متن

چاپ، میتوان به حجمی سلب که عملکردی ترین حجم برای موزه و همین راستا با کنار هم چیدن مکعب های حرو  

 همچنین نشانه ای به عنوان موضو  موزه و بازخوانی مخاطب با قرارگرفتن در برابر حجم، دست پیدا کرد.

حجم عالوه بر پررنگ کردن نق  معماری و همچنین تبدیل بنا به عنوان یک المان شهری و افزودن به هویت و این 

طر  و همچنین توسعه کاربردی فلسفی در خلق مفاهیم و ماهیت فرم و فضا  اعالنیبه عنوان نوعی  را معماری ، شهر زیبایی

-های فرهنیی به بیانیهحوزه بومی و بدل ساختن ساختماندر  هایی به منظور درک فرآیندهای متفاوت طراحی معمارانهایده

 و معنا بخشیدن به آن مطر  می کند. ی از شهردر هویت بخشی فضای هایی زنده از تاریخ و فرهنگ

 

 
 منبع:نیارنده–:حجم موزه مطبوعات( 2شکل )
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 نتیجه گیری-6

 
مورد  کردیو براساس رو باشدیکاربرد و عملکرد آن م انیریآن ب یکه طراح یرددیموزه ها از آنجا آغاز م ریموزه با سا نیتفاوت ا

 باشد. عاتموزه مطبو نیرایب دینظر حجم با

 از،یمورد ن یفضا ایمتن و عملکرد از درون مفهوم  یمدرن، به منظور واکاو یدر شهرها کانستراکشنیسبک د جیبا توجه به ترو

موضو   تیو متن یبه واکاو باشدیم یغن اریبس خیفرهنگ و تار یکه دارا رانیفضاها در ا یطراح یبرا توانندیپژوهشیران م

 کیآن به مثابه  رشینشانه شناسانه و پذ یکردهایبا رو معماری به ¬نیرش نی.همچنزندبپردا یآن اساس به طراح پرداخته و بر

از سویی .باشدیم قیتحق کردیرو نیبا ا یطراح شرفتیبه آن سبب پ یدر زمان نیرش متن یمفهوم معمار یمتن و دگرگون

پذیرش معماری به مثابه متن، نیازمند استقرار نشانه شناسی به عنوان رویکرد طراحی و واکاوی متن اجتماعی، فرهنیی و 

به مثابه متن،انتخاب سایت کامال بر که برطبق مطالعات و شکافتن معنای معماری  تاریخی به عنوان ابزاری برای طراحی است.

به منظور هویت بخشی به فضای این اساس شکل گیرد و طراحی حجم بر اساس واکاوی فرهنیی و تاریخی صورت بپذیرد.

متن اجتماعی، تاریخی و فرهنیی مکان و ارایه شهری و معنا دادن به مولفه مشخص آن در محدوده معین محیطی،بازخوانی 

ای برای طراحی موزه مطبوعات کرمان بدل شود که در راستای بازخوانی متن اجتماعی و  تفسیری بینامتنی از آنها به شاکله

تا در فرهنیی حجم و نمای موزه طراحی گردد که بتواند بازگو کننده عصر مطبوعات در کرمان از ابتدا تا کنون باشد. نهای

ها و شاخص مهم سایت بتوان پیوندی میان  فرآیند طراحی معماری اصل کلی بر این مبنا واقع شده باشد که با توجه به ویژگی

 سایت تاریخی و حجم طراحی شده ایجاد کرد تا ارتباط نزدیکى با تجربه هاى ذهنى و روانى هر فرد داشته باشد.
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