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هویت شهر              شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان 1390             

تأملی بر نشانه شناسی فضاهای ورودی خانه های دوره قاجار 
شهر قزوین از دیدگاه فردینان دو سوسور، چارلز سندرس پیرس 

و امبرتو اکو* 

تاریخ د ریافت مقاله: 12/29/ 1395   تاریخ پذیرش نهایی: 1397/02/15

 چکیده
نشانه شناســی رویکردی علمی برای مطالعه و تفســیر نشانه ها اســت. پژوهش از دیدگاه علم نشانه شناسی و با کاربست نظریات  
فردینان دو سوســور، چارلز سندرس پیرس و امبرتو اکو به بررسی مفهوم عناصر به کاررفته در فضای ورودی خانه های قاجار قزوین 
می پردازد. فرض  اســت که در بررســی هر جز از فضای ورودی خانه، آنچه تبدیل به نشانه گشته حاصل ساختارهای ذهن انسان و 
متأثر از ســاختارهای اجتماعی و فرهنگی بوده اســت. بدین ترتیب لزوم تفسیر معنا و تحلیل های اجتماعی به عنوان شالوده اصلی 
ایفــای  نقش کرده و با تکیه بر این موارد روش تحقیق از نوع کیفی، به روش توصیفی تحلیلی انتخاب شده اســت. نتیجه پژوهش 
ضمن بررســی علل عملکردی و مفهومی عناصر فضای ورودی از منظر نشانه شناســانه، تأثیرگذارترین عامل در بررسی نشانه ها 
را در ارجاع به مؤلفه های ذهنی و مفهومی دانســته که در قالب ســاختارهای فرهنگی، اجتماعی مذهبی و رفتاری با در نظر داشتن 

ویژگی های کالبدی درنهایت به ایجاد فرمی معنادار منجر شده است.

 واژه های کلیدی
نشانه شناسی معماری، فضای ورودی خانه های دوره قاجار شهر قزوین، فردینان دو سوسور، چارلزسندرس پیرس، امبرتو اکو.

 
*این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناســی ارشــد نوشــین سخاوت دوســت تحت عنوان »طراحی پردیس فرهنگ و هنر و معماری ایرانی با 
رویکرد پدیدارشناســی و با توجه به دیدگاه نشانه شناسی« است که به راهنمایي دکتر فریبا البرزی در دانشکده معماري و شهرسازی دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد قزوین به انجام رسیده است.
**دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران.   

Email: noushin.sekhavat@yahoo.com
***استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران. )مسئول مکاتبات( 

 Email: faalborzi@yahoo.com   

مهندس نوشین سخاوت دوست**، دکتر فریبا البرزی***
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  مقدمه 
در چنــد دهه اخیر ارتباط میــان مباحث نظری مطــرح در حوزه های 
مختلف فلســفی با عرصه های هنری و به خصوص معماری بسیار دیده 
 شده اســت. یکی از این مباحث که در ارتباطی نزدیک با معماری قرار 
دارد، نشانه شناســی است. دانش نشانه شناسی به جهت کاوش پیرامون 
ابعــاد معنایی یک عالمت در ارتباط با ســاختارهای ذهنی و با در نظر 
داشــتن کارکردهای اجتماعی و فرهنگــی در مطالعات معماری دارای 
نقشــی تأثیرگذار اســت. مقاله حاضر به بررســی نشانه شناسی فضای 
ورودی خانه های دوره قاجار شهر قزوین اختصاص یافته است. فضاهای 
ورودی واســطه ای میان شهر و خانه هســتند که می توانند به صورتی 
قابل دســترس و آشــکار، جلوه گاه تفکرات، باورها و ارزش های هر بنا 
باشند. بدین ترتیب بررســی نشانه شناسانه این فضا می تواند در راستای 
شناسایی هدف، معنا و کاربرد عناصر فضای ورودی به موضوعی درخور 
تأمل تبدیل شود. در این راستا هدف پژوهش بیان ارتباط میان نشانه های 
فضای ورودی متأثر از ســاختارهای ذهنی، فرهنگ و شرایط اجتماعی 
اســت که در این میان به معرفی نقش مکملی دیدگاه سه نظریه پرداز 
)سوسور1، پیرس2، اکو3( در مطالعه دقیق تر پیرامون نشانه های معماری 
نیز اشاره شده اســت. در بررسی های نشانه شناســی پژوهش حاضر از 
دیدگاه سوســور در معرفی رابطــه دال و مدلولی عناصر، دیدگاه پیرس 
جهت بیان موضوع، بازنمودن و تفسیر نشانه و سه نوع نشانه  نمایه ای، 
نمادین، شــمایلی و دیدگاه اکو در بررسی، تأثیر و محوریت فرهنگ در 
شکل گیری نشانه ها، استفاده شده است تا موضوع پژوهش در گستره ای 
وســیع تر و از جنبه های مختلف موردبررســی قرار گیرد. بدین ترتیب 
ابتدا به تشریح نظریات نشانه شناســان پژوهش پرداخته و سپس نمود 
این نظریات در یافته های تحقیق بــدون پیش داوری درباره تضادهای 
احتمالی در بناها و بی فایده یا پوچ انگاشــتن ظاهری آنها و با توجه به 

آنچه در فرهنگ سنتی وجود دارد پرداخته می شود.

 پیشینه پژوهش
پیشــینه پژوهش حاضر در مورد مطالعات نشانه شناســی و کاربرد آن 
در حــوزه معماری گــردآوری شده اســت. درزمینۀ منابــع موجود در 
نشانه شناســی می توان به کتــاب چندلر در رابطه بــا مباحث کلیدی 
نشانه شناسی و تجزیه وتحلیل موضوعات فرهنگی توسط نشانه شناسی 
و گســتردگی این رویکــرد در حوزه های مختلف هنــری و معماری 
)Chandler, 2017(؛ کتاب جامع نشانه شناســی در بیان کاربرد روش 

نشانه شناسی به عنوان رویکردی ســاختارگرایانه در تحلیل موضوعات 
انســانی و فرهنگی  )Trifonas, 2015(؛ اثر پیرس درزمینۀ چگونگی 
شکل گیری نشانه ها، ارتباط آن با ذهنیت انسان و تفسیر بر پایه آگاهی 
فرد )Peirce, 1991(؛ اثر دوسوسور در حوزه زبان شناسی و نیز کاربرد 

قوانین نشانه شناســی در حوزه زبان  و بررسی نقش نشانه ها در زندگی 
اجتماعــی )Saussure ,2011(؛ کتــاب ســیبیاک در مورد جنبه های 
مختلف نشانه شناسی و توضیح نشانه ها و ادراک آنها بر اساس تفکرات 
انسانی، تعامل نشانه شناسی با مبانی علوم اجتماعی و مباحث مرتبط با 
انسان و ارتباطات او )Sebeok, 2001(؛ کتاب تئوری نشانه شناسی اکو 
درباره چگونگی خلق و تولید نشانه ها و تأثیر جامعه شناسی، زبان شناسی، 
زیبایی شناسی و انسان شناســی در مطالعه نشانه ها )Eco ,1978(؛ اثر 
لوتمن در زمینۀ نشانه شناســی فرهنگی، اهمیــت مطالعات فرهنگی، 
معنایــی، تاریخی و انسان شناســی در حوزه مطالعات نشانه شناســانه 
)Lotman ,2001(؛ نشانه شناسی کاربردی در مورد کاربرد نظریه های 

نشانه شناسی و تحلیل آن در هنر )ســجودی، 1387(؛ نشانه شناسی اکو 
در مورد تولید و بازشناســی نشانه ها و نقش فرهنگی آنها )اکو، 1387(؛ 
مجموعه مقاالت نشانه شناســی مکان در مورد کاربرد نشانه شناســی 
در تعریف مکان و فضا)هم اندیشــی نشانه شناســی هنر، 1390(؛ مقاله 
از معناشناسی تا نشانه شناســی معماری )Gawlikowska ,2013( و 
مقاله بازتابی از نظریات نشانه شناســی در خوانش مساجد معاصر تهران 
)Dabagh, 2015( اشاره کرد. در بررسی های انجام شده، نشانه شناسی 

معماری معمواًل در مقیاس فضایی کالن در فضای شــهری و معماری 
به کارگرفته شده اســت درحالی که خأل بررسی های دقیق تر از دیدگاه 
فرهنگی و دال و مدلولی در مقیاســی جزئی احســاس می شــود. لذا 
نگارندگان برآنند تا با محدود کــردن موردمطالعه در فضاهای ورودی 
به تحلیلی جامع تر در زمینۀ کاربرد نظریات نشانه شناســانه در معماری 

دست یابند.

 چهارچوب نظری پژوهش
علم نشانه شناسی

نشانه شناسی فهم پدیده های جهان از طریق خواندن نشانه های موجود 
است )Dabagh, 2015, 2462(. در نگاهی هستی شناسانه به ماهیت 
نشانه ها می توان اظهار داشت که موجودیت نشانه درگرو زمان و تحت 
تأثیر انسان و وجود او استنباط می شود )Eco, 1986, 16(. در برخورد 
با نشــانه ها چیزی وجود دارد که بیشتر از زمان حال، از آن گذشته بوده 
 Deely,( و بااین حال بخش زیادی از آن در آینده ادامه خواهد داشــت
33 ,2015(. بــا توجــه به تعاریف مطرح شــده در ارتبــاط با ماهیت 

نشانه شناســی، در راستای این پژوهش در کاربرد رویکرد نشانه شناسی 
در خوانش عالئم و ســاختارهای عناصر ورودی خانه های قاجاری شهر 
قزوین نظرات ســه اندیشمند مطرح این عرصه »سوسور، پیرس، اکو« 
موردبررســی قرار می گیرد. معطوف کردن مسیر پژوهش به دیدگاه سه 
نظریه پرداز یادشده را می توان با دالیلی در حوزه نشانه شناسی و کاربرد 
در عرصه معماری درســت تلقی کرد؛ یوری لوتمان4  ازجمله مهم ترین 

مهندس نوشین سخاوت دوست، دکتر فریبا البرزی
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هویت شهر              شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان 1390             

نظریه پردازان نشانه شناســی، وظیفه نشانه شناسان آینده را در کاربست 
نشانه شناســی سوســور یا پیرس و یا ترکیبی از این دو جهت تفســیر 
جهــان می داند )کابلی و یانتس، 1391، 166(. همچنین باوجود پیشــینه 
تاریخی طوالنی در نشانه شناســی، این علم به طور منســجم، در قالب 
یک روش علمی و به نام نشانه شناسی در اثری از فردینان دو سوسور به 
نام »دوره زبان شناســی عمومی« مطرح گشت و بدین ترتیب بنیادهای 
اولیه آن با بحث های سوســور در این کتاب گذاشته شــد که هم راستا 
با او چارلزســندرس  پیرس نیز بر طرح نشانه شناســی و عوامل دخیل 
بر داللت و طبقه بندی نشــانه ها، نظرات بنیادیــن ارائه داد. راه این دو 
بنیان گذار در طول قرن بیســتم تحت عنوان سنت سوسوری و پیرسی 
توســط اندیشــمندان بســیاری ادامه یافت که از میان آنان امبرتو اکو 
ازجمله مهم ترین نظریه پردازانی اســت که از دستاوردهای هر دوشاخه 
عمده نشانه شناســی بهره مند گشته و مفهوم نشــانه را در محدوده ای 
ورای نظام انتزاعی و در برخورد بافرهنگ انســانی جســت وجو می کند 
)ســجودی، 1387، 39و8-7(. تنوع موجود میان دیدگاه سوسور، پیرس و 
اکو در عین تعامل آنان، می تواند به عنوان روشــی با دربرداشــتن طیف 
موضوعی گســترده جهت بررسی الیه های مختلف ساختاری و معنایی 
فضای معماری مورداستفاده واقع شود. بدین صورت که با فرض عناصر 
فضایی به عنوان متن یا عالمت و نشانه، رابطه میان صورت ظاهری بنا 
»کالبد« و نحوه نمود و مفهوم آن در دیدگاه سوســور و پیرس بررسی 
و ســپس در الیه ای عمیق تر علت شکل گیری چنین مفهومی متأثر از 
نظام های فرهنگی و اجتماعی براساس دیدگاه اکو در اهمیت زمینه در 
خوانش نشانه ها مطرح می شــود و بدین ترتیب سه دیدگاه یادشده در 
راســتای تکامل و پیوســتگی باهم عناصر فضای ورودی را با خوانش 

دقیق تر موردمطالعه قرار می دهند. 
گرچه برداشت صحیح از مبانی رویکرد نشانه شناسی و آگاهی از الفبای 
آن، تحقیــق حاضر را ملزم به کاربســت نظــرات بنیان گذاران غربی 
کرده اســت با این حال الزم به ذکر اســت، نشانه شناسی به عنوان یک 
روش جهت خوانش عناصر فضای ورودی خانه های قاجار بدون تحت 
شعاع قرار دادن دیدگاه شرقی در ساخت خانه ها و بااهمیت بر زمینه های 
اجتماعی و فرهنگی ایران مطرح شده است و در این راستا نحوه انطباق 
مبانی نشانه شناسی با عناصر فضای ورودی نمونه های پژوهش با حفظ 
زمینه های بومــی و دوره تاریخی انتخابی تحقیق و نیز ســاختارهای 
اجتماعی و فرهنگی با رجوع به شــرح حال ها، سفرنامه ها و ویژگی های 

معماری دوره زمانی پژوهش انجام پذیرفته است.
نشانه ازنظر سوســور: سوسور نشــانه را موضوعی»کالبدی« و 
درعین حال »معنادار« معرفی می کند )چندلر،1386، 21( و الگویی دو وجهی 
از نشانه را با عنوان دال و مدلول»مفهومی که دال به آن داللت می کند، یا 
تصور مفهومی« ارائه می دهد و از رابطه میان این دو عنصر درونی نشانه

 با عنوان داللت یاد می کند )ســجودی، 1387، 19(. ازنظر سوسور ارزش
 هر نشــانه با حضور هم زمان نشــانه های دیگر و در ارتباط با آن معنا 
می یابد )سوســور، 1382، 165(. »سوســور نشانه شناسی را علم بررسی 
نشانه های منفرد نمی داند بلکه علم بررسی نظام های نشانه ای می داند 
که بدیهی است پدیده هایی اجتماعی اند« )سجودی، 1387، 47(. چنانچه 
مشخص اســت بحث نظام اجتماعی و مؤلفه های فرهنگی در تعاریف 
یادشده به صورتی واضح مطرح شده که بخش مهمی از پژوهش حاضر 

در ارتباط با این مبحث شکل گرفته است.
نشــانه ازنظر پیرس: پیرس الگوی خود از نشانه را برخالف مدل 
سوســور به سه بخش شــمایل، نمایه و نماد تقسیم کرده است. براین 
 اساس در نوع نمود نشــانه به صورت شمایل رابطه نشانه با موضوعش 
مبتنی بر تشــابه است و نشانه از برخی جنبه ها مانند»شکل ظاهر، صدا 
و احســاس و ...« شــباهتی با موضوع خود دارد )سجودی، 1387، 31(. 
در صورت نمایه ای نشــانه مناســبت دال و مدلول یــا علت و معلولی 
میان نشانه و موضوعش برقرار اســت )احمدی، 1375، 27(. نشانه های 
نمایه ای دلخواه نبوده و از طریق کالبدی یا علّی به موضوع خود وابسته 
می باشــند )ســجودی، 1387، 31(. در نوع نمود نشانه به صورت نماد نیز 
رابطه نشانه با موضوع خود بر پایه رابطه ای دلخواه یا قراردادی است. با 
توجه به این قراردادها داللت هایی خاص در هر فرهنگی ساخته شده که 
نشانه های نمادین به دور از همانندی صوری یا مناسبات علی یا قیاسی 
به عبارتی»جدا از هرگونه مناســبت واقعی و موجود با موضوع« از آن 

خبر می دهند )احمدی، 1375، 28؛ سجودی، 1387، 31(.
نشــانه ازنظر اکو: نظریات نشانه شناســی اکو بیش تر با محوریت 
فرهنگ در راستای تحلیل نشانه های فرهنگی، هنری، ادبی و اجتماعی 
بوده است )اکو، 1384، 9و7(. ازنظر او بدین خاطر که انتقال دهندگان پیام 
ازلحاظ طبقه اجتماعی، تحصیالت و یا ایدئولوژی سیاســی، جهان بینی 
و روحیه گروهی با مخاطبان خــود تفاوت دارند، پیام نزد این دو گروه 
دارای معنای یکسانی نبوده و هریک پیام را از دید خود تفسیر می کنند 
)آســابرگر، 1389، 49(. جــدول 1 به وجوه تشــابه و تفاوت دیدگاه های 
سوســور، پیرس و اکو در مورد ســاختار ویژگی های شاخص نشانه ها 

اختصاص یافته است. 
بر این اســاس، می توان از نتایج جــدول1، در حوزه جمع بندی مباحث 
تئوری نشانه شناسی و کاربردی کردن نظرات در بررسی  فضای معماری 
استفاده کرد. بر پایه ویژگی های شاخص مطرح شده در جدول1، تمرکز 
بر متن و زمینه، نقش انســان به عنوان تفســیرگر پیام نشانه، محوریت 
فرهنگــی و ارتباط تعاملی میان صورت ظاهری و معنا و محتوا، ارتباط 
و ارجاع نشــانه ها به یکدیگر مشخص می شود. ویژگی های عنوان شده 
به جهت تنوع در گســتره موضوعی بیان شــده، در بسیاری از مباحث 
مرتبط با انســان ازجمله فضای زیســت او و تحلیــل عناصر معمارانه 

81

تأملی بر نشانه شناسی فضاهای ورودی خانه های دوره قاجار شهر قزوین...
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فضا قابل اســتفاده خواهند بود. عالوه بر این شــباهت ها و تفاوت های 
عنوان شده در دیدگاه سوسور، پیرس و اکو به تعامل نظرات آنان در عین 
تفاوت های موجود اشاره داشته و بدین ترتیب در راستای فراهم آوردن 
امکان بررســی از جنبه های متنوع و وسیع ، هماهنگی میان تئوری های 

نشانه شناســانه پژوهش در بررسی نمونه های موردی را توجیه می کند. 
شــکل1 جهت بیان تکامل و ارتباط ســه دیدگاه سوسور، پیرس و اکو 
درترکیب با یکدیگر جهت کاربرد و شناســایی نشــانه ها- نشانه های 

مهندس نوشین سخاوت دوست، دکتر فریبا البرزی

82

ویژگی شاخص تفاوت شباهت ویژگی ها و ساختار نشانه ها
سوسور

تشکیل نشانه 
از دو جز دال و 
مدلول)صورت و 
مفهوم؛ بازنمون و 

تفسیر(

-نشانه شناسی 
سوسور بیشتر در 

حوزه زبان شناسی و 
نشانه شناسی اکو مربوط 

به حوزه فرهنگی نه 
قلمرو انتزاعی زبان 

)سجودی، 1387(

مدلول  سوسور  و  پیرس  -نزد 
)احمدی،  ذهنی  تصویر  همان 

)23 ،1375

همان  سوسور  نزد  -نماد 
)احمدی،  پیرس  نزد  شمایل 

)24 ،1375،

پیرس  دیدگاه  میان  -شباهت 
کیفیت  لحاظ  از  سوسور  و 
بودن)سجودی،  قراردادی 

)33 ،1387

جنبه های  از  استفاده   -
پیرس  الگو  در  پراگماتیستی 
و اکو )ضیمران، 1385، 222(

مدلول»معنی«  و  دال»صورت«  بخش  دو  دارای  نشانه 
)سجودی،1387، 18(

ارجاع  نشانه ها؛  دیگر  با  روابط  به  نشانه ها  ارزش  وابستگی 
نشانه ها به یکدیگر)سجودی،1387، 21(

 قائل شدن جنبه نمادین برای نشانه ها با توجه به قراردادی 
بودن آنها )احمدی،1371، 45(

نمود نشانه به صورت 
شمایل، نمایه و نماد

بازنمودن:  پیرس:  نشانه شناسی  نظریه  در  اصلی  عناصر 
از  که  معنایی  تفسیر:  می گیرد؛  خود  به  نشانه  که  صورتی 
ارجاع  آن  به  نشانه  که  موضوع  و  می شود  حاصل  نشانه 

می دهد )سجودی، 1387، 27(

س
پیر

 ،1375 نماد«)احمدی،  نمایه،  »شمایل،  به  نشانه ها  تقسیم 
)25

توجه به نقش انسان 
به عنوان تفسیرگر 

نشانه

توجه به نقش تفسیرگر»کاربر نشانه ها از نشانه ها و ارجاعات 
مجزا نیست« )سجودی، 1387، 30(

یا  عادت»اکتسابی  به  وابسته  قراردادی،  نشانه ای  نماد 
فکری« )پیرس به نقل از سجودی، 1387، 33(

توجه به فرهنگ 
و زمینه به عنوان 

عامل تأثیرگذار در 
شکل گیری نشانه ها

نماد  سوسور  -ازنظر 
طبیعی  رابطه ای  بیان 
میان دال و مدلول ازنظر 
گونه ای  نماد  پیرس 
)احمدی،  قراردادی 

)24 ،1375

ازنظر  -شباهت دیدگاه پیرس 
نشانه های  ویژگی های  تعیین 
زبانی شبیه سوسور )سجودی، 

)33 ،1387

دال  مشابه  پیرس  -بازنمود 
شبیه  تفسیر  و  سوسوری 
به  )سوسور  سوسوری  مدلول 
نقل از  سجودی، 1387، 28(

رابطه قراردادی میان بیان و محتوا )اکو،1387، 11(

اکو

»هدف؛  ارتباطات  فرایند  اتمام  از  پس  داللت  فرآیند  آغاز 
مطرح کردن نقش انسان«

)Dabagh ,2015 ,2463( 
تمرکز بر متن به جای تأکید بر پیام )ضیمران، 1385، 22(

مدلول عنصری 
مفهومی مرتبط با 

تصویر ذهنی

نشانه ها )سجودی، 1387،  دیگر  با  ارتباط  در  نشانه   معنای 
)198

فرهنگ از عوامل اصلی تولید نشانه ها )اکو، 1387، 11(

جدول1. وجوه تشابه، تفاوت و ویژگی های شاخص نشانه از دیدگاه سوسور، پیرس و اکو.

شکل1. ارتباط دیدگاه های سوسور، پیرس و اکو در نشانه شناسی.
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هویت شهر              شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان 1390             

معماری- و اثرگذاری فرهنگ و عوامل وابســته به آن در بیان مفهوم 
نشانه ها در فرآیند داللت و تفسیر آنها از جانب مخاطب، ارائه شده است.

 نشانه شناسی در معماری 
با علم به گستردگی دانش نشانه شناسی و این مسئله که فضای معماری 
همواره در جهت رفع نیاز های کالبدی و فرهنگی و اجتماعی ساکنان آن 
شکل می گیرد می توان چنین نتیجه گرفت که عناصر موجود در فضای

 معماری مشمول مفاهیمی است که شناخت آنها با دانش نشانه شناسی 
میسر می گردد. توانایی انتقال معنا از طریق فضاسازی از جمله مواردی 
اســت که سبب به رســمیت شــناختن ارتباط نشانه شناسی و معماری 
شده اســت )Gawlikowska, 2013, 50(. در چارچوب نشانه شناسی 
معنای یک نشــانه براســاس فعالیت آن تائید نمی شــود بلکه درزمینۀ 
 Leach, 2005,( فرهنگی و در قلمرو رفتار اجتماعی مشخص می گردد
175(. به عبارتی دیگر نشانه شناســی با تفسیر بیان حاصل از فرم های 

معماری، تدوین و دســته بندی کردن آنهــا او تبدیل هر عنصر به یک 
ابــزار ارتباطی، می تواند به معنایی در ارتباط با اثر معماری دســت یابد 

.)Ramzy, 2013,338(

نشانه شناسی فضای ورودی 
در بررســی دقیق تر، خانه ساختاری با عملکرد چندجانبه است که تحت 
تأثیــر مؤلفه های فرهنگــی، اجتماعی، مذهبی، اقتصــادی و محیطی

 شــکل گرفته اســت. درنتیجه ســاختار آن فرآورده فرهنگ محسوب 
می شــود )Rapoport,1969,46( و دارای ابعــاد مختلف جهت بحث 
از دیدگاه نشانه شناســی اســت. با توجه به این که بررسی نشانه ها در 
تمامــی بخش های خانه به دلیل گســتردگی و تنوع فضاها از ظرفیت 
این پژوهش خارج اســت، تنها نشانه شناســی فضاهای ورودی خانه ها 

موردمطالعه قرار می گیرد. 
طبق نظر راپاپورت5 آستانه ورودی، تحت تأثیر فرهنگ های مختلف 

به گونه ای متفاوت طراحی شده است. تحقیقات او در میان ملل مختلف 
گویای ارتبــاط نزدیکی میان خصوصیات درونی افــراد و نوع طراحی 
فضای ورودی آنها اســت. به عنوان مثال در خانه یک مسلمان، آستانه 
ورود با تأکید، مالحظه و باکمی فاصله نســبت بــه خانه قرار دارد که 
بیانگر حد نهایی حریم خصوصی برای افراد خانه و به ویژه زنان اســت 
)کوپر به نقل از راس و همــکاران، 1384، 87-86(. طبق تحقیقات کوپر6 
در مــورد هویت و محیط، مردم خانــه ای را انتخاب می کنند که تا حد 
امکان نمایانگر خود فردی آنها باشــد. به عنوان مثال نمای خانه تصویر 
عمومی و قابل ارائه از فرد به جامعه اســت کــه در مورد فضای داخلی 
گســترش می یابد )لنگ، 1386، 232(. اعتقادات خاصی مانند نحوه وارد 
شــدن به خانه»با پای راست« ادای احترام در آستانه خانه »با درآوردن 
کفش یا برداشــتن کاله«، جهت گیری خاص برای ورودی، نوشــتن 
فرمان هــا مذهبی روی درب در بعضی ادیان، تمیز کردن دســتگیره و 
ســفید کردن پله جلو درب که در برخی نقاط دنیا هنوز هم رواج دارد، 
به طورجدی بحث اهمیت آســتانه و فضــای ورودی را موردتوجه قرار 
می دهد )کوپر به نقل از راس و همکاران، 1384، 86(. تعاریف مطرح شده، 
به وضوح به اهمیت نقش شرایط فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و مذهبی 
در نشانه شناسی فضای ورودی اشاره دارند. در راستای این مفاهیم و با 
تقسیم عناصر و ســاختار فضایی خانه به دودسته کلی کارکردی و غیر 
کارکردی»معنایی و مفهومی«، می توان شکل2 را جهت انطباق نظرات 
سوســور، پیرس و اکو در حوزه بررســی فضای معماری ترســیم کرد. 
بدین ترتیب که جنبه های معنایی و مفهومی نشــانه»مدلول و تفســیر 
آن متأثــر از جنبه های فرهنگی و اجتماعــی« را در حوزه عناصر غیر 
کارکردی»معنایی و مفهومی« و صورت ظاهری نشانه»دال، بازنمون« 

را مرتبط با حوزه عملکردی عناصر فضای ورودی به حساب آورد.

83

تأملی بر نشانه شناسی فضاهای ورودی خانه های دوره قاجار شهر قزوین...

شکل2. رویکرد نشانه شناسی سوسور، پیرس، اکو در فرایند خوانش نشانه ها در معماری.
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بر اســاس شــکل2، مدلول سوسور و تفســیر پیرس با در نظر داشتن 
بحث فرهنگ و تعلقات در تولید نشــانه ها ازنظــر اکو در مورد فضای 
معمــاری منجر به ارائه عنصری مفهومی بــا دوجنبه کارکردی و غیر 
کارکردی»معنایی« شــده که بحث ســاختارهای فرهنگی و اجتماعی 
همچنان بر آن صادق خواهند بود. دو مفهوم کارکردی و غیرکارکردی 
عناصر ورودی با در نظر داشتن زمینه های فرهنگی و محوریت بر نقش 
انسان و نیازهای او در خصوص فضای ورودی، ساختار کالبدی ویژه ای 
از عناصر ورودی را نمایان ساخته که می تواند به عنوان صورت ظاهری 
نشانه به یکی از سه صورت نمایه، نماد و شمایل در چرخه ای تکرارپذیر 
مجدد به مفهوم دال و بازنمودن اولیه برگشته و تکرار مجدد را در رابطه 
میان صورت ظاهر، مفهوم و عوامل تأثیرگذار بر آن در خصوص اجزای 
فضای ورودی، اعمال ســازد. بر اساس شکل2، نمود ظاهری نشانه  بر 
پایه مفهوم کارکردی و غیر کارکردی آن در فضای ورودی تعریف شده 
و در راستای مطالعه ساختارهای فرهنگی و اجتماعی علت پیدایش آن 
با ظاهری منحصربه فرد و مرتبط با عملکرد مفهومی و کارکردی نشانه 

به صورت نمایه ای، نمادین و شمایلی مشخص می گردد.

 روش پژوهش
مقاله حاضر ازنظر محتوا، پژوهشــی کیفی است که با دیدگاه توصیفی

 تحلیلی و با در پیش گرفتن نگرشی تحلیلی، با رویکردی نشانه شناسانه 
و کاربــرد آرا و نظرات علمی مطرح در این حــوزه، روش خود را بیان 
می دارد. اســاس این پژوهش به جهت لزوم تفســیر معنا و تحلیل های 
اجتماعی در تجزیه  و تحلیل به صورت علی، مقایسه ای و توصیفی است. 
انتخاب نمونه های پژوهش حاضر بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای 
انجام گرفته اســت. بدین ترتیب که مطابق جدول2، ابتدا، فهرســتی از 
13 خانه قاجاری شــهر قزوین بر اساس گزارش میراث فرهنگی شهر 
)محمدزاده، 1385، 141-84( تهیه گردیده، سپس در بررسی وضع کنونی 
خانه ها و قابل استفاده بودن آنها به لحاظ عدم اعمال تغییرات در ساختار 
فضای ورودی و اهمیت حفظ شرایط پیشین بناها و نیز با در نظر داشتن 
ویژگی هــای درخور تأمل و خاص فضــای ورودی هر یک، خانه های 
»اسدی، ســید محمود بهشتی، سعدالســلطان، محصص مستشاری و 

زنجانچی« انتخاب گردیدند. 
خانه های انتخابی براساس شــباهت ها و تفاوت های مطرح و بیشترین 
تنوع فضایی و ســاختاری، با در نظر داشتن الگوهایی متمایز در فضای 
ورودی و امکان دسترسی به صاحبان خانه ها یا منابع معتبر در خصوص 
اطمینان از نام و عملکرد فضاها، انتخاب گردیدند تا از خالل بررســی 
انجام شده، ارتباط ساختارهای ذهنی با تأثیرات اجتماعی و فرهنگی در 

شکل گیری نشانه های فضای ورودی حاصل شود. 

مهندس نوشین سخاوت دوست، دکتر فریبا البرزی
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جدول2. معرفی خانه های قاجاری شهر قزوین

4.خانه سردار مفخم3.خانه بهروزی2.خانه اسدی1.خانه اردکانینام خانه ها

قاجارقاجارقاجارقاجاربازه زمانی

وضعیت 
کنونی

با حفظ شرایط پیشین همچنان تخریب شده و در حال مرمتتخریب شده 
برقرار است

با حفظ شرایط پیشین همچنان برقرار است

ویژگی های 
فضای 
ورودی

-دارای کتیبه سردر

-درب کلون دار و پیرنشین

-راهرو اتصال دهنده ورودی 
به حیاط 

-سردر ورودی مرتفع، تزئینات و 
کتیبه سردر، پیرنشین 

-هشتی و راهرو متصل به حیاط ها

-فاقد ورودی تعریف شده

اتصال مستقیم درب ورودی به حیاط 
بیرونی

-فاقد ورودی تعریف شده

بنای عمارت در مرکز  محوطه حیاط قرار گرفته است 

نقشه

)محمدزاده، 1385، 101()محمدزاده، 1385، 97()محمدزاده، 1385، 93(
)محمدزاده، 1385، 105(
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85

تأملی بر نشانه شناسی فضاهای ورودی خانه های دوره قاجار شهر قزوین...

5.خانه سید محمود نام خانه ها
بهشتی

8.خانه محصص مستشاری)مقبره آخوند(7.خانه سعدالسلطان6.خانه موینی

قاجارقاجارقاجارقاجاربازه زمانی

وضعیت 
کنونی

با حفظ شرایط پیشین همچنان 
تفکیک شده- با حفظ شرایط تفکیک شده و تغییر یافتهبرقرار است

پیشین همچنان برقرار است
تفکیک شده با حفظ وضعیت پیشین فضای ورودی

ویژگی های 
فضای 
ورودی

-سردر ورودی تزئین شده

-پیرنشین

-دارای کتیبه سردر

-درب دو کوبه ای

-هشتی

-راهرو اتصال دهنده هشتی 
به حیاط اندرونی

فاقد ورودی تعریف شده

اتصال مستقیم درب ورودی به 
حیاط بیرونی

-دارای عرصه تعریف شده در 
ورودی

-پیرنشین

-دارای کتیبه سردر

-هشتی

-درب دوکوبه ای

-راهرو اتصال دهنده هشتی به 
حیاط اندرونی

-کالسکه خانه

-سردر مرتفع و  دارای عرصه تعریف شده در ورودی 

-تزئینات گچ بری، آجرکاری و کتیبه سردر

-روزن، چراغ سردر ورودی و  پیرنشین

-هشتی ورودی

-راهرو اتصال دهنده هشتی به حیاط

-مسیر مهمان خانه از هشتی به طبقه دوم

-کالسکه خانه

-اتاق های پیرامون هشتی

نقشه

13.خانه 12.خانه خطیبی11.خانه یزدی10.خانه زنجانچی9.خانه امینی هانام خانه ها
مرتضوی

قاجار-پهلویقاجار-پهلوی اولقاجارقاجارقاجاربازه زمانی

وضعیت 
کنونی

با حفظ شرایط پیشین 
همچنان برقرار است

با حفظ شرایط پیشین همچنان 
برقرار است

با حفظ شرایط پیشین همچنان 
برقرار است

با حفظ شرایط پیشین همچنان 
تخریببرقرار است

ویژگی های 
فضای 
ورودی

-دارای دو ورودی

-ورودی اول)اصلی(: فاقد 
ورودی تعریف شده؛ اتصال 

مستقیم درب ورودی به حیاط 
بیرونی

-ورودی دوم)فرعی(: دارای 
راهرو اتصال دهنده ورودی 

به حیاط 

-دارای عرصه  ورودی تعریف شده 

-کتبه سردر و درب کلون دار

-هشتی

-ارتباط هشتی به کالسکه خانه

-راهرو اتصال دهنده ورودی به حیاط 
و اتاق ها

فاقد ورودی تعریف شده

اتصال مستقیم درب ورودی به 
حیاط بیرونی

پژوهش  در   تعیین شده  زمانی  بازه  با  انطباق  به جهت عدم 
حاضر مورد بررسی قرار نگرفت.

نقشه

راهنمای 
بخش های 

ورودی

)محمدزاده، 1385، 137( )محمدزاده، 1385، 129()محمدزاده، 1385، 111(
)محمدزاده، 1385، 131(

)محمدزاده، 1385، 141()محمدزاده، 1385، 126()محمدزاده، 1385، 85(

ادامه جدول2. معرفی خانه های قاجاری شهر قزوین.
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 بررسی نمونه های موردی
در بررســی ویژگی های نمونه های موردبررسی، اطالعات کلی از بنا با 

توضیح ویژگی های فضای ورودی آن ارائه شده است.

خانه محصص مستشــاری: خانه محصص مستشــاری»مقبره 
آخونــد« مربــوط به دوره قاجار بــوده و در محله آخوند شــهر قزوین 
واقع شده است )محمد زاده، 1385، 130(. این بنا در ابتدا به عنوان مدرسه 
مالخلیالی قزوینی و ســپس به  دلیل»ازیاد جمعیت و یا کمبود زمین« 
)حاجی آقــا محمدی، 1377، 106( و به دالیل سیاســی و متروک ماندن 
مدرســه، به خانه تبدیل گشــت )ســازمان میراث فرهنگی استان قزوین، 
1395(. بانی آن محصص مستشاری از خاندان ادیب آن دوره بوده است. 
مســاحت زیربنای خانه 4700 مترمربع است )محمدزاده، 1385، 130( و 
مانند سایر خانه های قاجاری شامل دو بخش اندرونی و بیرونی است. از 
ویژگی های مهم بنا هشــتی ورودی و هم جواری مقبره آخوند مالخلیال 
با خانه، تزئینات گچ بری، ارســی و رســمی بندی آن است. هشتی خانه 
دارای تزئینات کاربندی و سقف مســتطیل شکل بوده و طاق نماهایی 
دورتادور آن به صورت طاقچه کار گذاشته شده، جلوخان با نمای آجری 
دارای ســه طاق نمای دوطبقه و قرینه و تزئینات آجرکاری و طرح های 
گیاهی است. ورودی دارای پیر نشین و طاقچه هایی در اطراف و عرصه 
تعریف شده  اســت که از طریق عقب رفتگی نسبت به گذر اصلی ایجاد 
گشــته است. نشانه های خانه به جهت مدرس بودن درگذشته و جایگاه 

اجتماعی هر دو مالک خانه درخور تأمل است. 

خانه زنجانچی: خانه متعلق به یکی از تجار قزوین و مربوط به اواخر 
دوره قاجار بوده که در خیابان مولوی شــهر قزوین واقع گردیده اســت. 
مســاحت زیربنای خانه 499 مترمربــع و مهم ترین ویژگی آن تزئینات 
ارسی است )محمــدزاده، 1385، 125(. درب ورودی خانه در گذر فرعی و 
در یک عقب رفتگی قرارگرفته که به دلیل کم بودن فضای مقابل درب 
فاقد پیرنشین اســت. اجزای ورودی، ابعاد و ارتفاع آن بسیار کم است. 
تزئینات به کاررفته در خانه در قســمت اندرونی و فضای داخلی است و 

ورودی از جهت عملکردی و ارتباطات فضایی قابل بررسی است.

خانه سعدالســلطان: خانه متعلق به اواخر دوره قاجار است که در 
نزدیکی امامزاده علی شهر قزوین واقع گردیده و بانی آن سعدالسلطان 
پیشکار دستگاه سعدالسلطنه است. مساحت زیربنای خانه 994 مترمربع 
و مهم ترین ویژگی آن تزئینات ارســی، گچ بری و رســمی بندی است 
)محمــدزاده، 1385، 128(. طبــق گفتــه صاحب خانه بخشــی از کتیبه  
ســردر تخریب شــده و فضای کالســکه خانه به عنوان یک ساختمان

 مجزا قرارگرفته اســت. ورودی خانه دارای ارتفاعی نســبتًا کوتاه و در 
عقب رفتگــی گذر اصلی و دارای عرصه واضح و تعریف شــده  اســت.

خانه اسدی: خانه مربوط به دوره قاجار و متعلق به یکی از تجار بزرگ 
شــهر قزوین است. بنای خانه در خیابان مولوی شهر قزوین واقع شده و 
ســطح زیربنای آن 739 مترمربع است. از ویژ گی های خانه می توان به 
دو حیاط بیرونی و اندرونی آن، هشــتی مزین به رسمی بندی، تزئینات 
گچبری، آجرکاری وارســی و نقاشی های سقفی اشــاره داشت. سردر 
ورودی خانه بســیار مرتفع و متمایــز، دارای کتیبه، تزئینات آجرکاری، 
سه ردیف قوس و قاب های هاللی در باال و پائین نما است )محمدزاده، 

1385، 96؛ سازمان میراث فرهنگی استان قزوین، 1395(.

خانه سید محمود بهشــتی: خانه مربوط بــه دوره قاجار و متعلق 
به یکی از تجار برجســته شــهر اســت. بنای خانه در خیابان مولوی 
شــهر قزوین قرار داشــته و ســطح زیربنای آن 1056 مترمربع است. 
ویژگی های شــاخص بنا شــامل دو حیاط بیرونی و اندرونی، تزئینات 
ارسی، رسمی بندی، کاشــی کاری در فضای ورودی و سایر بخش های 
خانه اســت )محمدزاده، 1385، 110؛ سازمان میراث فرهنگی استان قزوین، 

.)1395

 بررسی ساختار فضای ورودی نمونه های انتخابی
با تکیه بر جنبه های معنایی و مؤثر در نشانه های فضای ورودی و درنظر 
داشــتن علل کارکردی آنها، تأثیرگذارترین عوامل در شکل گیری اجزا 
و عناصر فضای ورودی در نمونه های پژوهش مطرح می شوند تا بدین 
ترتیب ارتباط میان صورت فیزیکی نشانه های فضای ورودی و عوامل 

تأثیرگذار بر معنای عملکردی و مفهومی آنها بررسی شود.  

ساختارهای اجتماعی و فرهنگی در فضای ورودی خانه های 
قاجار: در این قسمت با تکیه بر  جلوه های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی 
و با در نظر داشــتن جنبه های کارکردی عناصــر، تأثیرگذاری آنها در 
شــکل گیری فضای ورودی بررسی شده اســت.»ورودی هر فضا اولین 
مکانی اســت که بــا حضور در آن خصوصیات کلــی فضا، آداب ورود، 
حد خصوصی و عمومی بودن و ســایر ویژگی های فضا کشف می شود. 
ورودی بیش از هر چیز، مفصلی برای اتصال دو مکان است و نه تیغه ای 
برای تفکیک آنها. لذا فضایی اســت که می توانــد وقایع مختلف را در 
خود جای دهد« )پاکزاد، 1389، 84(. ورودی خانه نقطه عطفی به حساب 
می آید که عالوه بر تلقی آن به عنوان محل گذر، نمادهای بیرون سردر 

پیام ساکنان و آداب حریم خانه را بازگو می کنند )اکبری، 1383، 166(.

مهندس نوشین سخاوت دوست، دکتر فریبا البرزی
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 پیام هایی که از این طریق به مخاطب منتقل می شــود، متأثر از شرایط 
اجتماعی و فرهنگی و نیازهای کارکردی است که به آنها اشاره خواهد 
شــد. الزم به ذکر است هریک از اجزا و عناصر فضای ورودی براساس 
ویژگــی خاص خود می تواند به طور هم زمــان تحت تأثیر چند عامل از 
عوامل ذکرشده »شرایط اجتماعی-فرهنگی، مذهبی، کارکردی و سایر 
موارد« شــکل گرفته باشد که در این مطالعه توضیحات برمبنای عاملی 

که نقش محوری در شکل گیری عناصر دارد، صورت گرفته است. 
 

مناسبات مذهبی: ســاختار و کارکرد خانه ها در دروه قاجار براساس 
مناسبات مذهبی، نظام خانوادگی ایرانی و شغل سرپرست خانواده شکل 
گرفته اســت. براساس مالحظات مذهبی این دوره مبنی بر جدایی زنان 
و مــردان، عالوه بر تقســیم فضای خانه به بخــش اندرونی و بیرونی 
)Mahdavi, 2012, 357(، نمــود این اعتقــادات در محدوده فضای 

ورودی هم به صورتی پررنگ قابل مشاهده است. 

درب دو کوبــه ا ی: کوبه که از آن به عنوان دق الباب یاد می شــود 
 Mahdavi,) به صــورت مجزا برای زنان و مردان ساخته شــده اســت
357 2012). این درکوب ها نشات گرفته از فرهنگ اسالمی و رعایت 

مسئله محرمیت است که هم جنبه کارکردی ]اطالع رسانی[ و نمادین 
داشته و هم محملی برای شکل گیری نمادهای تصویری جهت زیبایی 
این عناصر بوده  است که به صورت کنده کاری نقوش و آرایه  های هنری 
در برخی درکوب ها قابل مشــاهده اســت )اکبری، 1383، 170(. بدین 
ترتیب که یکــی از آنها دارای ظاهری ظریف و صدای خفیف مختص 
زنان و دیگری ظاهری مســتحکم و صدای بم برای مردان بوده  است 
(Mahdavi, 2012, 357). تصویــر کوبه های درب در شــکل3 آمده 

است.

هشتی: از پرکاربردترین بخش های فضای ورودی است که به لحاظ 

مســدود و محدود کردن دیدمستقیم به فضای خانه )سلطان زاده، 1372، 
60( ابعاد مذهبی آن حول مفهوم محرمیت فضایی مد نظر است.

این فضا به مثابه فضای تقسیم از طریق دو درب یا بیشتر، قسمت های 
مختلف هشــتی را به اندرونی و بیرونی متصل می کند. در بعضی موارد 
دری رو به اصطبل داشته و درب رو به اندرونی آن با یک پرده از درب 
رو به بیرونی جدا می شده است (Mahdavi, 2012, 357). مسیر های

 مختلف منشعب به این خاطر است که زنان حتی با داشتن چادر از نگاه 
مردان محفوظ مانده و مجبور به عبور از میان مردان نشــوند )مستوفی، 

.)257 ،1386

مســیر حرکت طوالنی یا شکسته داالن متصل به هشتی: 
داالن باریکی به شکل شکســته و به صورت غیرمستقیم اتصال دهنده 
فضای هشــتی به حیاط اســت که به واســطه ویژگــی کالبدی خود 
تأمین کننــده حداکثر محرمیت به فضای حیاط می گردد )ســلطان زاده، 
1372، 78(. گاهی به جای داالن اختالف ســطح ایجادشده میان هشتی 
و حیاط، دید را مســدود کرده و موجب حفظ حریم حیاط می شــود. با 
توجه به این که اتصال ســریع ورودی به حیــاط اهمیت چندانی ندارد، 
این داالن معمواًل از گوشه به حیاط منتهی می شود )سلطان زاده، 1372، 
160(. ســاختار فضایی هشــتی در نمونه های موردبررسی در جدول 3 

مشخص شده است.

تزئینات به کاررفته: در این مورد تأثیرپذیری از احکام و جهان بینی 
اسالمی به صورت قابل مالحظه ای دیده می شود. اجتناب از کاربرد تصویر 
انســان در تزئینات منجر به اســتفاده بیشتر از نقوش هندسی و گیاهی 

گردیده است )سلطان زاده به نقل از حاجی خوری، 1372، 2(. 

کتیبه ها: متن کتیبه های موجود در سردر،  غالبًا گویای اعتقادات مردم 
اســت. این متون معمــواًل از میان آیات قرآن یــا احادیث و به لحاظ

87
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شکل3.کوبه های درب ورودی؛ از راست به چپ: حلقه مختص زنان،کوبه مختص مردان.
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 موضوعی مرتبط با فضای ورودی انتخاب گردیده اســت )ســلطان زاده، 
1372، 182(. مضمون کتیبه ها بیشتر بر توحید، وحدت کیشی، حفاظت 
در برابر شــر و افزایــش خیروبرکت برای اهل خانه، تکیه داشــته که 
درنتیجه تمامی موارد فوق نیاز به امنیت را در راســتای حفظ ارزش ها 
برآورده ســاخته و احساســی از آرامش را به ارمغان آورده است )اکبری، 
1383، 266و191(. در جدول4 بخشــی از تزئینات ورودی مشخص شده 

است. 

منزلت و جایــگاه اجتماعی: از دیگر عوامل تأثیرگذار و وابســته 
به شــرایط اجتماعی منزلت و شــأن  اجتماعی صاحب خانه اســت که 
به صورت هــای مختلف در معماری خانه و فضــای ورودی نمود پیدا 
کرده اســت. در برخی بنا ها با بزرگی و ابعاد هشتی )کاتب، 1384، 170(، 
ســردر های مرتفع و بلند و دربرخی دیگر به وســیله چراغ جلوی درب.

 چنانچه از قول عبداهلل مســتوفی نقل شده، در آن زمان کوچه ها چراغ 
نداشــته و تنها خانه های اعیان دارای چراغ فانوس بوده که بزرگی این 
فانوس خود نشان از جایگاه اجتماعی صاحب خانه داشته  است )مستوفی، 
1386، 337(. خانه های رجال نیز دارای کالسکه خانه و سرطویله بوده که 
برای حفاظت اسب ها و کالسکه ها ساخته شده است )شهری، 1371، 191(. 
عالوه بر این تزئینات پرکار ســردر هم می تواند بیانگر چنین مفاهیمی 
باشــد )جدول5(. در مقابل، به دالیلی چــون، اعتقاد به این که نمایش 
داشته ها موجب از دســت رفتن آنها می شود )اکبری، 1383، 231( یا به 
دلیل تحوالت اجتماعی و تاریخی و خطر حمله بیگانگان )شاردن به نقل 
از سلطان زاده، 1372، 62 و 60( سردرهای ورودی حتی در مورد خانه های 
اعیان گاهی به صورت ساده و با حداقل تزئینات ساخته می شد. چنانچه 

در خانه سعدالسلطان و زنجانچی این مسئله مشاهده می گردد.

مهندس نوشین سخاوت دوست، دکتر فریبا البرزی
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جدول3. ساختار فضایی هشتی در مجاورت با داالن و فضاهای اطراف.

جدول4.  تزئینات سردر ورودی.
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 الگوهــای رفتــاری: الگوهــای رفتــاری بیشــتر مباحثی چون 
مهمان نوازی، احترام به حقوق دیگران و حریم خانه را تحت الشعاع قرار 
می دهد. به عنوان مثال، قرار گیری ورودی عقب تر از لبه معبر نشــان از 
دعوت کنندگی اســت. این عقب رفتگی با ایجاد سایه و حفاظت در برابر

 برف و باران )حائری، 1388، 128( احترام به حضور انســان را به همراه 
دارد)جدول6(. عالوه براین تزئینات نما و قاب بندی دیوارها جهت ارائه

 تصویری زیبا به رهگذر )اکبری، 1383، 192(، سکو های اطراف ورودی 
جهت رفع خســتگی عابرین، گفت  وگو و گذران اوقات فراغت، اختالف 
ســطح میان آستانه درب و معبر جهت ورود با تأنی به خانه )سلطان زاده، 
1372، 174و93( و درنتیجه آن محترم شــمردن حریم خانه و ســاکنان 
آن، نمونه هایــی از نمــود الگوهای رفتاری در فضای ورودی اســت.

عالوه بر این روزن اطراف درب که موجب روشنایی هشتی در روز و معبر 

89
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جدول5. نمای ورودی خانه بر اساس موقعیت اجتماعی صاحب خانه.

جدول7. نشانه های شکل گرفته بر اساس الگوی رفتاری.

جدول6 . قرارگیری ورودی نسبت به معبر.
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در شب می شــود، می تواند مثالی جهت احترام به رهگذر و مهمان خانه 
باشد که از ســوی صاحب خانه در نظر گرفته شده  است. رعایت مقیاس 
انســانی در ارتفاع هشــتی با اســتفاده از کاربندی های سقف و احترام 
به حضور انســان، ایجاد سلسله مراتب با شــدت نور متفاوت در فضای 
ورودی، هشــتی و حیاط به جهت ایجــاد آمادگی برای ورود به خانه و 
درنهایت پیش طاق که به جهت جداسازی فضای مکث از فضای عبور 
فرد، بر ارزش خانه و آداب ورود به آن تأکید دارد، ازجمله مواردی است 
که با تکیه بر فرهنگ مردم آن روزگار شــکل گرفته اســت. در جدول7 
الگوهای رفتاری در ارتباط با عناصر فضای ورودی مشخص شده است.

عناصــر نمادیــن و شــمایلی: ورود، کلماتی چــون دعوت، 
پذیــرش و تمامی صفاتی کــه تاکنون فضــای ورودی با آن توصیف 
گردید، به طورکلــی دال بر معنای نمادین این فضا می باشــند. تمامی 
دسته بندی های مذکور به جهت آن که به مفهومی ورای شکل ظاهری 
خود اختصاص دارند در دســته نمادها قــرار می گیرند. در پیش گرفتن 
دیدگاه نمادپردازانه به عناصر ورودی، تحقیقی مفصل اســت که شرح 
آن در چارچوب این مطالعه نمی گنجد و در اینجا منظور از نشــانه های 
نمادین آن دســته از عناصر فضای ورودی است که بیش تر بر مفاهیم 
ذهنی و متأثر از باور ها اشاره دارند. به عنوان مثال منع از کشیدن تمثال 
انسان و حیوان به دالیل مذهبی )سلطان زاده، 1372، 132(، کاربرد نقوش 
گیاهــی و تصاویر طبیعت در تزئینات، می توانــد به صورتی نمادین در 
ذهن انســان، تداعی گر نام خداوند باشــد. برخی از این نقوش گیاهی 
داللت بر مفاهیــم خاصی دارند، مانند درخت ســرو که نمایش آن بر 
سردر خانه نشان تشرف صاحب خانه به مکه است )اورسل، 1353، 117(. 
عالوه بر نمادهای موجود در نقوش تزئینی، کوبه های درب ازنظر شکل 

فیزیکی»ظرافت یا زمختی« و صدای تولیدشده »زیر و بم«، به صورت 
شمایلی و با دو عنوان چکش»مختص مردان« و حلقه»مختص زنان«، 
)ســلطان زاده، 1372، 92( شناخته شده و مورداستفاده قرار می گرفتند. در 
اینجا شکل ظاهری به واسطه الگوهای ذهنی در مورد ویژگی های زنان 
و مردان به صورتی شــمایلی، کاربردی در معماری را مشخص می کند.

نیاز کارکردی: موارد بررسی شــده در این قســمت ضمن رفع نیاز 
کارکردی دارای وجوه اشــتراک با دســته بندی های باال می باشند. این

مســئله بیانگر وجود مفاهیم پنهان در نشــانه های کارکردی است که 
تحت تأثیــر پیش فرض های ذهنی و شــرایط اجتماعــی و فرهنگی 
انسان شــکل گرفته اند. به عنوان مثال در مورد کتیبه های سردر ورودی

 که عالوه بر مناســبات مذهبی ذکرشــده، به ســبب ارائه اطالعاتی 
پیرامــون نــام احداث کننده بنا، ســفارش دهنده یا هنرمند و ســازنده 
ســردر و تاریخ احداث، به عنوان یک شناسنامه تاریخی )اکبری، 1383، 
186و 175-174(، دارای ابعاد کارکردی می باشــند. وجود کالسکه خانه 
و ســرطویله ضمن خبــر از موقعیــت اجتماعی، به دلیــل نگهداری 
از اســب ها و درشــکه ها )شــهری، 1371، 191( یادآور جنبه کاربردی 
نیز می باشــند که به دلیل رعایت بهداشــت عمومًا در قسمت بیرونی 
خانــه یا با دری مجــزا از گذر، در نظــر گرفته می شــوند. )جدول8(

به عالوه عناصری چون روزن اطرف درب در راســتای تأمین روشنایی 
برای هشــتی و معبــر، چراغ پیش طــاق ورودی )ســلطان زاده، 1372، 
102(؛ باالخانــه هشــتی در ارتبــاط با ورودی و بخــش بیرونی برای 
پذیرایی از مهمانــان ناخوانده )اکبــری، 1383، 186( کوبه های درب با 
کارکرد اطالع رســانی )عمرانی پور، 1384، 123(؛ اختالف سطح آستانه 
ورودی مانعی جهت ورود خاک به داخل هشــتی )پیرنیا، 1371، 159(؛ 

مهندس نوشین سخاوت دوست، دکتر فریبا البرزی
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جدول8. قرار گیری کالسکه خانه مرتبط با ورودی.
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ساختار و ویژگی های کالبدی  عوامل تشکیل دهنده نشانه)غیرکارکردی و کارکردی(

ی و سردر
مجموعه ورود

با آیات قرآنی )سلطان زاده، 1372،  کتیبه هایی 
گیاهی  و  هندسی  نقوش  از  استفاده  و   )182
)سلطان زاده، 1372؛ حاجی علیمحمدی، 1372، 

)2

 ،1383 )اکبری،  پلیدی  از  دوری  خیروبرکت،  افزایش  و  خدا  نام 
تزئینات  در  حیوان  و  انسان  تمثال  از  استفاده  عدم  266و191(؛ 

)سلطان زاده، 1372؛ حاجی علیمحمدی، 1372، 2(

اعتقادات مذهبی
سوسور و اکو

ی
غیر کارکرد

سردرهای بلند و مرتفع، با تزئینات؛ چراغ 
جلوی درب )مستوفی، 1386، 337(

متأثر از شغل و موقعیت اجتماعی صاحب خانه جایگاه اجتماعی

تزئینات نما و ایجاد تصویر زیبا برای مخاطب 
لبه  از  (؛ ورودی عقب تر  )اکبری، 1383، 192 
ایجاد سایه )حائری، 1388،  و  معبر، گشودگی 
عابرین؛  خستگی  رفع  و  نشین  پیر  128(؛ 
اختالف سطح میان آستانه و معبر جهت ورود 
روزن  174و93(؛   ،1372 به آرامی)سلطان زاده، 
روشنایی  ایجاد  و  نور  انتقال  با  درب  اطراف 
طاق  پیش  عابر؛  و  مراجعه کننده  به  احترام 
مکث،  از  عبور  مسیر  جداسازی  جهت  ورودی 

تأکید بر حریم خانه

-مهمان نوازی و احترام به حقوق دیگران

-محترم شمردن حریم خانه و آداب ورود

الگوی رفتاری

تداعی گر  تزئینات  گیاهی»طبیعت«  1(نقوش 
یاد خداوند؛ نقش سرو نماد تشرف صاحب خانه 

به مکه )اورسل، 1353، 117(

2( تزئینات سردر، سکوی پیرنشین

3(ورودی عقب تر از معبر، اختالف سطح آستانه 
و معبر، چراغ سردر و روشنایی، روزن، پیش طاق 

ورودی،کتیبه

1( نماد»رابطه دلخواه و قراردادی براساس داللت های فرهنگی«

2( شمایلی»رابطه مبتنی بر تشابه«

3 (نمایه ای»رابطه علت و معلولی«

نوع نمود به صورت 
نشانه

س
پیر

-کتیبه هایی با نام احداث کننده، سفارش دهنده، 
تاریخ ساخت)اکبری، 1383، 186و 174-175(

بر  سوارشدن  جهت  درب  اطراف  -سکوی 
چهارپایان )پیرنیا، 1387، 143(

-تأمین روشنایی از طریق روزن ها )سلطان زاده، 
1372، 102( و چراغ مقابل درب

جهت  معبر  و  آستانه  میان  سطح  -اختالف 
جلوگیری از ورود خاک به داخل )پیرنیا، 1371، 

)159

-ارائه اطالعاتی تاریخی و هنری پیرامون خانه

-امکاناتی برای راحتی اهل خانه در رفت وآمد و استفاده از هشتی

کاربردی

سوسور و اکو

ی
کارکرد

ساختار و ویژگی های کالبدی  عوامل تشکیل دهنده نشانه)غیر کارکردی و کارکردی(

ی
ب ورود

در

درب دوکوبه ای جدایی زن و مرد، لزوم رعایت محرمیت 

(Mahdavi, 2012, 357)

اعتقادات مذهبی

سوسور و اکو

ی
غیر کارکرد

دارای طرح های متنوع کنده کاری شده روی 
درب و کوبه های آن

تحت تأثیر شغل و موقعیت اجتماعی صاحب خانه جایگاه اجتماعی

-دارای مقیاس انسانی و ارتفاع مناسب، گاه 
ارتفاعی  با  خانه  حریم  به  احترام  جهت  به 

کوتاه تر

-مهمان نوازی و احترام به حقوق دیگران

-محترم شمردن حریم خانه و آداب ورود با کسب 
اجازه

الگوی رفتاری

1( شکل ظریف و صدای زیر مختص زنان، 
شکل مستحکم و صدای بم مختص مردان 

(Mahdavi, 2012, 357)

2( طراحی کوبه ها

1(شمایلی»رابطه مبتنی بر تشابه«

2(نمایه ای»رابطه علت و معلولی«

نوع نمود به صورت نشانه س
پیر

-بسته به کاربرد نوع کوبه اطالع از جنسیت 
مراجعه کننده

-استفاده از گل میخ روی درب

-کارکرد اطالع رسانی برای کوبه )عمرانی پور، 1384، 
)123

-نگهداری و اتصال الوارهای درب ) اکبری، 1383، 
)232

کاربردی سوسور و 

ی
کارکرد

جدول9. نمود عوامل کارکردی و غیر کارکردی نشانه ها درکالبد فضای ورودی
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مهندس نوشین سخاوت دوست، دکتر فریبا البرزی
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92

ساختار و ویژگی های کالبدی  عوامل تشکیل دهنده نشانه)غیرکارکردی و کارکردی(

شتی
ه

بخش های  به  هشتی  از  مختلف  مسیرهای 
 ،1386 )مستوفی،  بیرونی  و  اندرونی  مختلف 

)257

طوالنی  و  شکسته  حیاط  به  ورود  مسیر 
)سلطان زاده، 1372، 78( گاه با اختالف سطح 

جهت مسدود کردن دید

خصوصی سازی فضای خانه و رعایت محرمیت اعتقادات مذهبی
سوسور و اکو

ی
غیر کارکرد

هشتی با ابعاد بزرگ و دارای تزئینات )کاتب، 
)170 ،1384

تحت تأثیر شغل و موقعیت اجتماعی صاحب خانه جایگاه اجتماعی

و   هشتی  ارتفاع  در  انسانی  مقیاس  -رعایت 
سلسله مراتب با تغییر شدت نور جهت آمادگی 

ورود به خانه

-انتظار مراجعه کننده در هشتی جهت احترام 
به او

مستقیم  ارتباط  در  هشتی  باالخانه  -فضای 
ناخوانده  مهمان  از  پذیرایی  برای  هشتی  با 

)اکبری، 1383، 186(

-مهمان نوازی و احترام به حقوق دیگران

-محترم شمردن حریم خانه

الگوی رفتاری

1(هشتی بزرگ و سکوی دور آن

2(باالخانه و طاقچه های هشتی

1( شمایلی»رابطه مبتنی بر تشابه«

2( نمایه ای»رابطه علت و معلولی«

نوع نمود به صورت 
نشانه س

پیر

استراحت،  برای  هشتی  دور  -سکوهای 
از فضای خنک هشتی در بدو ورود،  استفاده 

تعبیه طاقچه هایی برای وسایل

-جهت راحتی صاحب خانه و مراجعه کننده  کاربردی

سوسور و اکو

ی
کارکرد

ساختار و ویژگی های کالبدی  عوامل تشکیل دهنده نشانه)غیرکارکردی و کارکردی(

سکه خانه )سرطویله(
کال

تجهیزات  دارای  اجتماعی  جایگاه  به  بسته 
و ابعاد بزرگ تر

تحت تأثیر شغل و 
موقعیت اجتماعی 

صاحب خانه 
)شهری، 1371، 

)191

جایگاه اجتماعی سوسور و 

ی اکو
نشان غیر کارکرد تجهیزات،  دارای  و  بزرگ  1(ابعاد 

جایگاه اقتصادی و اجتماعی

)شهری،  درشکه ها  اسب ها،  از  2(حفاظت 
)191 ،1371

بطه  ا یلی»ر 1(شما
مبتنی بر تشابه«

2(نمایه ای»رابطه 
علت و معلولی«

نوع نمود به صورت نشانه س
پیر

کالسکه خانه یا سرطویله در فضای بیرونی و 
مجزا به سبب رعایت بهداشت

نگهداری  جهت 
اسب ها و درشکه  ها

کاربردی سوسور و 

 اکو

ی
کارکرد

ادامه جدول9. نمود عوامل کارکردی و غیر کارکردی نشانه ها درکالبد فضای ورودی.
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ســکوهایی دورتادور هشتی جهت استراحت و استفاده از فضای مطبوع 
با طاقچه هایی جهت نگهداری وســایل؛ گل میخ برای اتصال الوارهای 
درب )اکبری، 1383، 232(؛ ســکوی اطــراف درب ورودی که عالوه بر 
اهمیت به لحاظ یک الگوی رفتاری، جهت ســهولت سوارشدن پشت 
چهارپایان مورداســتفاده قرار می گرفت )پیرنیا، 1387، 143(، از مواردی 
هســتند که ضمن دارا بودن ویژگی های فرهنگی و اجتماعی می توانند 
مبین دالیــل کارکردی نیز باشــند. با توجه به توضیحات ارائه شــده 
می توان جدول9 را در خصوص ارتباط بررســی های صورت گرفته در 
فضــای نمونه های موردی، با رویکرد نشانه شناســی مطرح کرد. بدین 
ترتیب که جنبه های مفهومی و معنایی نشــانه که در مدلول سوســور 
و تفســیر  پیرس و تأثیر ســاختارهای فرهنگــی و اجتماعی خالصه 
می شــوند در رابطه با خصوصیات کارکــردی و غیر کارکردی»معنایی 
و مفهومــی« فضــای ورودی نمونه های موردی بررسی شــده و علل 
شــکل گیری عناصر و اجزای فضای ورودی در بررســی نشانه شناسانه 
در خصــوص بیان رابطه مفهومی میان ســاختار فیزیکی نشــانه -که 
به صــورت نمایه، نماد و شــمایل ظاهر می شــود- و علل کارکردی و 
معنایــی آن مطرح می شــوند. با توجه به شــکل2 در رابطه با رویکرد 
نشانه شناسی سوسور، پیرس و اکو در فرآیند خوانش نشانه ها در معماری 
و ارتباط با نمونه های انتخاب شــده، جــدول9 جهت قیاس میان مبانی 
نظری تحقیق ودســتاوردهای این پژوهش ارائه گردیده است که در آن 
کاربرد نشانه شناســی در شناخت نشــانه ها از طریق مطالعات اجتماعی 
و فرهنگی در شــکل گیری عناصر کالبدی فضا نمایان شــده اســت.

 با توجــه به جدول9 در نگاه کارکردی و غیــر کارکردی به هر جز از 
فضای ورودی با در نظر داشــتن دیدگاه سوسور، پیرس و اکو، تفکیکی 
از بخش هــای مختلف فضــای ورودی صورت گرفته که در راســتای 
آن، شــکل گیری و نمود هر نشانه بر اســاس عوامل مختلف مذهبی، 
اجتماعی، فرهنگی و نیاز کارکردی ساکنان براساس نوع نمود به صورت 
نمایه، نماد و شــمایل مشــخص شده اســت. از میان عوامل تأثیرگذار 
در دودســته کلی کارکردی و غیــر کارکردی»معنایی و مفهومی« در 
خصوص نشانه های فضای ورودی نمونه های مورد بررسی، اثرگذارترین 
عامل در حوزه غیــر کارکردی»معنایی و مفهومی« قرار دارد که علت 
ایجــاد بخش های مختلــف فضای ورودی را در ارجــاع به زمینه های 
فرهنگی، اجتماعــی، رفتاری و مذهبی مخاطبان و اســتفاده کنندگان 
فضا جســتجو می کند و بدین ترتیب در کاربست رویکرد نشانه شناسانه 
در پژوهش هــای معماری، بررســی الیه های عمیق تر را نســبت به 
قضاوت ســطحی از نقش صرفًا عملکــردی فضاها به ارمغان می آورد.

 

 نتیجه گیری
براساس اطالعات به دســت آمده می توان چنین عنوان کرد که مفاهیم 
معنایی، مفهومی و ذهنی به عنوان عامل اصلی در شکل گیری نشانه های 
فضای ورودی دخیل بوده اســت. این عوامــل در خصوص جنبه های 
کارکــردی فضا نیز اثرگذار بوده و عامل جدایی ناپذیر در شــکل گیری 
عناصر فضای ورودی محسوب می شود. بر این اساس می توان دستاورد 
پژوهش حاضر را در کاربرد روش فلســفی نشانه شناسی با حفظ ماهیت 
آن در خوانــش عناصر فضای معماری دانســت. رویکــرد به کار رفته 
به صورت همه جانبه ضمن بیان رابطه قــراردادی میان صورت عناصر 
فضــای ورودی و دلیل کاربردی آنها، آن بخش از نشــانه های فضای 
ورودی کــه به علت عدم کارکرد خاص، تنهــا تزئینی و بی فایده تلقی 
می شدند را در خوانش الیه های عمیق معنایی در رجوع به ساختارهای 
اجتماعــی و فرهنگی دوره موردبررســی پژوهش حاضر توجیه کرده و 
در تعامل دیدگاه های نظریه پردازان پژوهش، خوانش نشانه های فضای 
ورودی را در زمینــه ای عمیق تر در رابطه با ســاکنان و کاربران فضا و 
الگوهای رفتاری و مذهبی تأثیرگذار در ایجاد کالبد معنادار برای عناصر 
فضای ورودی، فراهم آورده اســت. طبق شــکل4 می توان ویژگی های 
کالبدی نشانه های فضای ورودی را هم در راستای رفع نیاز کارکردی و 
هم به واســطه القای مفاهیم ذهنی در هماهنگی با زمینه های فرهنگی، 
اجتماعی، رفتاری و مذهبی در ارائه کالبدی معنادار و در قالب نشانه ای 
به صورت نمایه، نماد و شمایل مطرح کرد. کاربرد دیدگاه نشانه شناسی 
سوسور، پیرس و اکو با توجه به ارتباط تعاملی میان آنها، بررسی گسترده 
در زمینه های مختلف ذهنی، عینی و کالبدی و مفهومی را در بررســی 
فضای ورودی فراهم مــی آورد. بدین ترتیب که نوع ارتباط میان دال و 
مدلول سوسور و بازنمون و تفســیر پیرس به صورت مستقیم در یافتن 
معانی میان صورت ظاهری نشانه های فضای ورودی»دال، بازنمون« و 
صورت معنایی و مفهومی آن»مدلول، تفسیر« به کار گرفته شده که در 
ضمن بیان ارتباط مستقیم میان دال و مدلول یا به عبارتی صورت ظاهر 
و مفهوم نشانه و اثرگذاری نشانه ها بر یکدیگر با کاربست دیدگاه اکو، بر 
مبنای محوریت نقش فرهنگ و زمینه در شکل گیری عالئم و نشانه ها 
مفهوم دقیق تری از عناصر فضای ورودی خانه های قاجاری شهر قزوین 
بسته به ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، رفتاری و مذهبی ارائه می دهد.

طبق جدول9 در فضــای ورودی توضیحی از چگونگی ترکیب عوامل 
کارکردی و غیرکارکردی، نمود در کالبد معماری و درنهایت معرفی آن 
به عنوان نشــانه ارائه شده است. درعین حال همپوشانی و انعطاف  پذیری 

در بسیاری از موارد میان علل کارکردی و غیرکارکردی وجود دارد. 

93

تأملی بر نشانه شناسی فضاهای ورودی خانه های دوره قاجار شهر قزوین...
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به عنوان مثال در مجموعه ورودی و ســردر، اشــتراکات بیشــتر میان 
الگوهای رفتاری و کاربردی دیده می شود که در ترکیب باهم مجموعه 
فضــای ورودی را شــکل داده انــد. در مورد درب ورودی پیوســتگی 
میــان هدف کاربــردی بر پایه رابطه دال و مدلولی کــه همان کارکرد 
اطالع رسانی اســت با نشانه به صورت شمایلی در قالب کوبه های درب 
محقق گشــته که درعین حال ترکیب این دو»هدف کاربردی به صورت 
شــمایل« تأکید بر الگوی رفتاری و کســب اجازه برای ورود به حریم 
خانه را به دنبال دارد. فضای هشتی نیز در درجه اول با تأکید و اولویت 
اعتقادات مذهبی آن زمان و الگوهای رفتاری شکل گرفته و سپس اجزا 
و عناصری در راســتای نیاز کاربردی به تناسب موقعیت صاحب خانه به 
آن اضافه گردیده اســت. در مورد فضای ســرطویله و کالسکه خانه دو 
عامل کاربردی و جایگاه اجتماعــی تأثیرگذارند. این فضا گاه در داخل 
خانه و بیشــتر جهت نگهــداری دام و طیور مورداســتفاده بوده که در 
این حالت نقش اجتماعی آن کم رنگ تر مطرح می شــود وگاه به سبب 
جایگاه باال و شــأن اجتماعی صاحب خانه در بیرون خانه با دری مجزا 
و در دســترس دید اســت در حالیکه جنبه کاربردی آن جهت حفاظت 
اســب ها و درشکه ها همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. در راستای 
این مطالعه در بازخوانی نشــانه های فضای ورودی به صورتی جزئی و 
از منظر نشانه شناسانه، در مسیر بررسی نشانه ها و بازگشت به الیه های 
اولیه آن، تصور صورت گرفته از نشانه ها به صورتی متفاوت و در ارتباط 
با ســاختارهای ذهنی مطرح شده است. براین اســاس آنچه منجر به 
خلق نشانه در فضای ورودی شده حاصل تطبیق صفات ذهنی متأثر از 

الگوهای رفتاری، اعتقادات مذهبی، شــرایط اجتماعی، نیاز کارکردی و 
به طورکلی»مفاهیم ذهنی« با عناصر فضایی»عینی« است که با در نظر 
داشتن ویژگی های متناسب کالبدی درنهایت به ایجاد فرمی مناسب با 

تصویر ذهنی منجر می شود.
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Abstract
Semiotics (Semiology) is a scientific approach which deals with studying and analyzing signs. By broad and 
multilateral studying upon objects in different cultural and social fields, it can be considered as an efficient 
factor (effect) in architecture and impressive agents in creating spaces. This research, investigates the reasons 
and meaning of the factors (effects) which were used in the entrance of Qajar's houses of Qazvin City from view 
of semiotics, and by considering “Ferdinand de Saussure”, “Charles Sanders Peirce” and “Umberto Eco” points 
of view. The theory is that in researching every detail of these entrances with Semiological view, whatever that 
interpreted as a sign is a result of human's thoughts (mind) and also has been impressed by cultural and social 
structures. However, the main part of this research is mostly about objective (visual) factors (effects) but as the 
aforementioned theory suggests, these visual factors (effects) are also made by following the thoughts (mind).
In this research it is decided to study the entrance of Qajar's houses of Qazvin City by using semiotics (semiology) 
to analyze these areas more deeply than what was thinking about them- that these areas are just a linking part 
of the houses. The research also wants to find and analyze the factors (effects) among cultural and social fields, 
which can be interpreted as signs. As it can be understood from research's title and its theory, necessity of meaning 
interpretation and social analysis as the main base have an important role, so by considering them, the research 
method is qualitative and in analyzing, it is supreme, comparative and descriptive. Semiological analysis were 
carried out in accordance with the views of “Saussure”, “Peirce”, and “Eco”. Therefore, the cause-and-effect 
relationships of signifier and signified were discussed in Saussure’s perspective. Then, the designatum, Sign, 
interpretant, and three types of semiotics (index, symbol, and icon) were discussed in “Peirce’s” point of view. 
Finally, the centrality of culture was analyzed in the formation of symbols in accordance with Eco’s view. In 
addition to analyzing the functional and conceptual causes of spatial elements of the entrance symbolically, 
the research results indicated the most effective factors in the analysis of signs in reference to subjective and 
conceptual components. Such components resulted in cultural, social, religious, and behavioral structures 
by considering the physical features leading to a meaningful form. Accordingly, the researchers managed to 
determine the philosophical method of semiotics in the legibility of architectural elements by preserving the 
nature of the method. The aforesaid approach described the conventional relationship between physical forms 
and the elements of entrance space comprehensively in addition to their applications. It also justified those 
entrance symbols which were merely decorative and useless, due to the lack of a specific functionality, in 
the legibility of deep semantic strata in reference to sociocultural structures. In interaction with the views 
of theorists, the legibility of entrance space symbols was provided in a more detailed context in relation to 
the residents and users of space in addition to behavioral and religious patterns affecting the creation of a 
meaningful physical for such elements. 
Key words: Semiotics of architecture, Qazvin houses entrance of during the Qajar era, Ferdinand de Saussure, 
Charles Sanders Peirce, Umberto Eco.
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