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***

 چکیده
ای است و خود نمود عینیی ا   ی دانشی با هدف چگونگی معنایابی نشانهشناس نشانه

ای غایب جهت برقراری ارتباط با مخاطب است. رومن یاکوبسین و  مفهوم یا پدیده
ی را شناسی  نشیانه دانسینند  یاکوبسین    یمی ی را برآمده ا   بیا   شناس نشانهامبرتو اکو 
ای ی معمیاری را پدییده  شناسی  نشیانه مینن و  اکیو    بر اسیا  دار شد  فرایند معنی

رها در جوامی  اسییمی     شهاند کردهفرهنگی و ابزاری برای برقراری ارتباط معرفی 
 ایین  هیدف  .ین نمود معماری در شهرهاسیت تر شاخصیی دارند و مسجد ها نشانه

 )مطالعه موردی: مسجد کبیود تبرییز   معماری مساجد  تحلیل عناصری در  پژوهش
 سیاا  تیا بیه ایین     انید  شدهنشانه ارتباطی در شهرها  به تبدیل  ما درگذر است که 

ارتبیاط   یابیزار برقیرار   ییهیا  با چه مالفیه  یعمارم یعناصر کالبدپاسخ داده شود: 
یاکوبسن، عوامل موثر بیر   یهنظر یمبا تعم دهد ینشا  م یقتحق یجاند؟ ننا شده ییمعنا

هیای معمیاری و    ارتباط شامل  مینه فرهنگی و اجنماعی، کارکرد نمیادین، رمزگیا   
 باشند. میکاربرد صریح، ابزار برقراری ارتباط و رمزگا  های فرامعماری 

شناسیی مسیجد،   شناسی و ارتباط، نشیانه شناسی و معماری، نشانهنشانه :هادواژهیکل
 ، تبریز.مسجد کبود
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مقدمه
عنیوا  ابیزار ارتبیاط بیین       صورت ناملمو  و البنه منسجم، بیه   شناسی در معماری بهنشانه

کارکرد عناصر معمیاری و  شناسی در تبیین نحوه شود. نقش نشانهمعماری و محیط تلقی می
کیارگیری آ    شده است و همچنین بیه  دهی رویکرد طراحی مکا  معماری امری ثابت شکل

در تسهیل برقراری ارتباط ماثر با مخاطب به ننیایج ار شیمندی همچیو  توجیه بیه  مینیه       
سا ی منجر خواهد شد. رسید  بیه  فرهنگی و اجنماعی و در نظر گرفنن ابعاد مخنلف نشانه

کیارگیری   های مساجد سننی، جهیت بیه  شناسی معماری و در نظر گرفنن نشانهف نشانهتعری
شناسیی جهیت   ترین راهکار در اسنفاده ا  علم نشانهآنها در طراحی مساجد معاصر، مناسب

 برقراری ارتباط است.
هیا، چیارچوم مشیخص و     یبنید  دسینه یاکوبسین نسیبت بیه سیایر      ی ارتباطیها مالفه
رسید قابلییت    یمی ناصر تشکیل دهنده ارتباط دارد  به همین دلیل به نظیر  ای ا  ع شده تعریف

با توجه به مر بندی و تفکیک دقیقیی کیه او   »باشد. این الگو تعمیم در معماری را نیز داشنه  
های هرکدام ا  ایین اجیزاق قا یل شیده     دهنده یک ارتباط کیمی و نقش میا  اجزای تشکیل

 «کارایی خواهد داشیت  -و در کل هر نوع ارتباط  بانی -است، در بررسی و تحلیل هر منن
توا  به در نظر گرفنن . ا  نقاط قوت نظریه یاکوبسن می 98: 1395)صراحنی جویباری و محسنی، 

، با توجه به نقش مخاطب در خوانش مینن اشیاره کیرد. تیا پییش ا  نظرییه       «گیرنده»عنصر 
 و معنیا در سیایه مالیف قیرار داشیت.      بارت، مینن  « مرگ مالف»ارتباط یاکوبسن و نظریه 

 ای نشیانه  هیای  نظیام  مثابیه  به را فرهنگی های پدیده تمام شناسا معنقد است نشانهامبرتو اکو 
 ای نشیانه  هیای  نظیام  فرهنگیی  های پدیده تمام فرض، این با پس. دهند می قرار مورد مطالعه

ماهییت عناصیر معمیاری    »کیرد.   تلقیی  ارتبیاط  برقیراری  ابیزار  توا  می را فرهنگ یا هسنند
  هیای تجزییه  بیه یکیدیگر میرتبط بیوده و یکیی ا  راه     « عملکیرد »و « ارتباط»عملکرد است. 

)اکیو،  « باشید ای بررسی عملکردهای آ  ا  طریق ارتباط میی وتحلیل معماری ا  دیدگاه نشانه

شناسی معماری ا  بعید توجیه وی بیه روش بررسیی     دیدگاه اکو در مورد نشانه.  249: 1396
 ضیروری  کارکردهای که داندمی ارتباطی وی معماری راعناصر معماری حا ز اهمیت است. 

ی شاخص کالبیدی دارد.  ها نشانهشهر در جوام  مسلما   سا د. می آشکار را معماری عناصر
مسجد است.  کالبد مسجد نیه   گردد یمکه ویژگی شاخصه شهر محسوم  آنها نیتر شاخص

گویید  میی  حاًیصرقرآ  »برآمده ا  نص صریح قرآ  و احادیث که برآمده ا   مینه بوده است 
 . 193: 1369)بمیات،  « ردیگ یمهر مکانی یک مسجد است. سپس نیت انسا  در ذهن او شکل 
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. گیری مسجد منناسب با سنت و فرهنگ و روابط اجنماعی جامعه بیوده اسیت  اسا  شکل
ا  ساخنار  تواند یکه هرگز نم یرپای استفرهنگ د یِفرهنگ ی،اجنماع ی،کانو  عبادت مسجد
مسیجد بیا    بیاط مساجد، ارت یدر معمار . 11 :1376 ،بهزادفر) «جدا شود ی آ و شهر یاجنماع

انسیا    ییک  کیه  یطیور  به است یتحا ز اهمیم در آ  مفاه ینحوه تجل ینمخاطبا  و همچن
 .یندموجود در آ  بب یممساجد را در ارتباط با معنا و مفاه یمسلما  بنواند عناصر معمار

مبانینظری
های تحلیل منن است که در جسنجوی معناهای پنهیا  و ضیمنی   شناسی یکی ا  روشنشانه

شیناخنی بیر   است و همچنین نحوه معنا یافنن منو  در آ  مورد توجه است. مطالعات نشانه
های پیرامو  منیو  حیاکم هسینند، یکیی ا  ایین اصیو        ولی منمرکز است که بر گفنما اص

دهی معنا و برقراری ارتبیاط بیا آنهیا تدکیید     شناخنی در شکلارتباط است که به عوامل نشانه
نظیرا  ایین    شناسی ابندا دییدگاه صیاحب  کند. در این تحقیق جهت تعریف مفاهیم نشانهمی

 ارتبیاط کیمیی   نظرییه  بیه  اتکیا  بیا  و سیپس  مدنظر قرارگرفنه حو ه نظیر سوسور و پیر 
یم بود  نظریه وی در انواع ارتباط، شش عامل ارتباط، با توجه به تعم قابلو فرضیه  یاکوبسن

نمونیه میوردی تنهیا اثیر      عنیوا   بهگردد. مسجد جهانشاه  دیدگاه اکو در معماری بررسی می
مانا  است که به نام مسیجد کبیود تبرییز در بیین     مانده ا  مجموعه مظفریه ا  دوره ترک باقی

 ییهیا  با چیه مالفیه   یمعمار یعناصر کالبد است: پژوهش اینساا  شود   یممردم شناخنه 
عنیوا    بیه  معمیاری  و در کالبد مسیجد کبیود، عناصیر   اند؟  شده ییارتباط معنا یابزار برقرار

نیل به این هدف با توجیه   کرد؟ جهتمخاطب ارتباط برقرار می های شهری چگونه بانشانه
وتحلییل    ییه تجزدر معماری، عناصر معماری مسجد کبود مورد  شده دادههای تعمیم به مالفه

 قرار گرفنه است.
صورت محدود میورد   شناسی، معماری در این حو ه به با توجه به  ما  ظهور علم نشانه

همچنین  اشاره کرد و 2کویمل توا  به پینر مطالعه قرارگرفنه است. ا  پیشگاما  این حو ه می
 و 3همیاد  منار  توسط معماری طراحی شناسینشانه تحقیقی در مورد نیز 1970دهه  طو  در
هیای بصیری و   این دو تحقیق بیشنر جنبه .(Tasheva,  2012) شد ارا ه پاریس در 4«107گروه »

 اند.گرافیکی معماری را مورد مطالعه قرار داده
تیوا  بیه    را در اولویت تحقیق خود قرار دادند که می« معنا»پردا ا   نظریهبرخی دیگر ا  

 در و انفعاالت بصری، فعل  نوعی معماری که کرد اشاره کرد  وی اسندال   5پریزیوی دونالد
 در معنیایی  تمیاییت  مشیهورترین  ا  همچنین یکیی دیگیر   .است شناخنی  با  معانی مقابل
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 7جنکس چارلز توسط که است 6«معماری و معنی» عنوا  با مقاالت ا  ایمجموعه معماری،
 حاضیر  حیا   در مقالیه  ایین . است مننشرشده 1969 سا  در و شده ویرایش 8بیرد جورج و
 .(Hale,  2000)شود شناخنه می 9«معماری در مدرنیسم پست  با » عنوا  به

شناسیی،   نشیانه ا   10گریمیا   جیولین  با پیدایش مکنب پیاریس و تعرییف آلگییردا    
-Juodinytė) تلقیی شید   فرهنگیی  و اجنمیاعی  فرآینیدهای  ا  ننیجیه  یک عنوا  به معماری

Kuznetsova,  2011 .   امبرتیو  « شناسیی معمیاری   کارکرد و نشانه: نشانه»مقاله  1997در سا
با اندیشیی معمیاری: مجموعیه    »اکو که قبیً در قالب سخنرانی ارا یه شیده بیود در کنیام     

به کوشش نیل لینچ مننشر شد. اکو در این مقاله به معماری ا  بعد فرهنگی و ابیزار  « مقاالت
شیناخنی در حیو ه    ترین الگوی روش ا  جهت اینکه مهم ارتباطی نگاه کرده است، این مقاله

ای ا  روال  بارت به نیام   شناخنی معماری است حا ز اهمیت است. در این کنام مقاله روش
 نیز آورده شده است.« شناسی و فضای شهری نشانه»

 صیورت  اسییمی  معمیاری  و هنیر  در شناسی، نشانه ا  صریح اسنفاده با اندکی مطالعات
 او کیه  نمیاد  نیوع  دو بین ،1958 سا  در 12پارت رودی 11«اسیمی نمادگرایی» .است گرفنه

 مطالعیات  ا  دیگیر  شود. یکی قا ل می تمایز کرد، می توصیف ثانویه و اولیه نمادهای عنوا  به
 ژاک ،توسیط 1974 سیا   در 13«نشیانه  و نمیاد  سیسینم  ییک  عنیوا   بیه  اسیم مطالعه» مهم،

 در16 «تز ینیات در هنیر اسییمی   » یعنی خود مطالعه دو در 15گرابار اولگ است. 14واردنبرگ
 نشیانه  ا  را نمیاد  ،1983 سیا   در17 «اسییمی  معمیاری  در ها نشانه و نمادها» و 1977 سا 

 بمانییا   کیه  هسنند مفاهیمی دو این تفاوت و نشانه و نماد. (Grabar,  1983) سا د منمایز می
 کاربرد و توضیح به کلیصورت  به شا نوشنه در و نیز به آ  اشاره کرده  1392)همکارا   و

 ایییرا  معاصییر و صییفوی دوره دو در پییردا ینشیانه  تفییاوت و معمییاری در نمییاد و نشیانه 
 .  اند پرداخنه

شناسی.نشانه1
شناسیی بیا   گوید: نشیانه که می (Eco, 1979: 7) ها ا  امبرتو اکو استترین تعریفیکی ا  عام

شناسیی ا  طرییق مطالعیه و    قلمداد شود سر وکار دارد. نشانههر چیزی که بنواند یک نشانه 
, 1391)نرسیسییانس   گیری آنها در پی مطالعه معنیی اسیت  ها و روند شکلتئوریزه کرد  نشانه

 شود.   می انسانی اسنفاده ارتباطات چگونگی درک  برای همچنین شناسی نشانه روش.  17
چارلز سندر  »های   قر  بیسنم در نوشنهعنوا  یک تئوری مسنقل در آغا شناسی به نشانه
 ا  دوقسیمنی  وجهیی ییا   دو الگیویی  مطرح شد. سوسور 19«فردینا  دو سوسور»و  18«پیر 
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 نشیانه    33 :)همیا   و میدلو   اسیت ا : دا   شیده  تشکیل نشانه او دیدگاه کند. ا می ارا ه نشانه

 بیرای  و معنیی  همیین  به تنها بنامیم، مادی را آ  که شویممی بر آ  اگر و است محسو   بانی

 کیرده  تدکیید  نماید. سوسورمی مجردتر معموالً است که مفهوم یعنی تداعی، دیگر وجه با تقابل

 هیم  کاغیذ ا   بیرگ  ییک  روی دو ماننید  میدلو   درسیت   و دا  اندیشیه )ییا   و صدا که است

دهید کیه    میی برای نشانه الگوی سه وجهیی ارا یه    پیر ، . 1391)هلد کرافت، ناپذیرند  جدایی
 چییزی  با نمو  شکل در...  نشانه :گوید می شود. پیر  می شامل با نمو ، تفسیر و موضوع

 را کسیی  نشیانه . نشییند  میی  دیگیری  چیز جای به ظرفینی یا جهنی ا  کسی، دید ا  که است
 خلیق  تیر  یافنه بسط ای نشانه شاید یا برابر ای نشانه شخص آ  ذهن در یعنی کند، می خطام

 نشیانه . نیامم  می نخست نشانه تفسیر من را شود می آفریده ترتیب این  به  که ای نشانه. کند می
 بلکیه  جهت همه ا  نه نشانه. شود می نامیده آ  موضوع اصطیحاً که نشیند می چیزی جای به
)پییر ،  نشییند   میی  موضوع جای به ام، نامیده نشانه  مینه گاهی من که ایده نوعی به ارجاع در

دهید کیه   بندی جامعی ا  نشانه ارا ه میی پیر  طبقه 1با توجه به جدو  .  همچنین  52: 1381
 سوسور ا  پرداخنن به آ  با مانده است.

 : دیدگاه سوسور و پیرس و چارچوب نظری آنها 1جدول 

 منبع: نگارنده

پیرسسوسورپردازنظریه

 فلسفه  با مطالعهحوزه

 پراگماتیسم ساخنارگرامکتب

 وجهی  2الگویی نشانهتعریف

 دا : تصور صوتی

مدلو : مفهومی که دا  به آ  داللت 

 کند می

 وجهی 3الگویی 

 با نمو  -1

 تفسیر-2

 موضوع -3

بین رابطه

وجوه

نشانگی: تعامل بین با نمو ، تفسیر و  داللت : رابطه بین دا  و مدلو 

 موضوع

 با نمو  ~دا  مقایسهوجوه

 تفسیر ~مدلو  

 دا  ~با نمو 

 مدلو ~تفسیر

موضوع ]در الگوی سوسوری جایی 

 ندارد[
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بندیطبقه

ازارائه شده

نشانه

گانهنشانه:بندیسهطبقه-

شمایل1 یا حدی.مشابهات )تا ها

 قراردادی(

نمایه.شاخص2 یا بهها وابسته )دال ها

 مدلول(

نشانه3 یا )بسیار.نمادها عام های

قراردادی(

وشدهمدلارائه دال متقابل وابستگی : سوسوری نمودار

مدلولومتمایزبودندرمقاصدتحلیلی



از متأثر ریچاردز و مثلثمعناییآگدن

پیرس)تغییرواژگانپیرسی(نظریه

اجزای رابطه

نشانه

دروماهیتاختیاریوقراردادیانگیختگی

بودگیقید درمدلولتأثیرمیزانتوصیف:

دالتعیین

.استمؤثرزبانعامل

نشانه هارابطه

بایکدیگر

،یابدنمیمعنیخودبهقائماینشانههیچ

باآنرابطهازناشیآنارزشبلکه

.استدیگرهاینشانه

ارزش) دروندریکدیگرباهانشانهرابطه:

(نظام

درواستنشانهخودنفسهفیشئ

افتد.میداللتپایانبییچرخه

ارزشمفهوموداللتبینتمایز

 
باور است که منن آ اد مننی نیست کیه در آ ،  امبرتو اکو پیشگام اننقاد خواننده محور بر این 

کنید کیه    آلیی را پیشینهاد میی    معنایی باشد. هر اثر ادبی به خواننده الگیو ییا اییده    منن به هر
هایی منفاوت با ساخنار خود منن است. سوسور و پییر  تعیاریف خیود ا      دهنده با ه نشا 

معنقد است با تعریف کرد  نشیانه در  که اکو  یدرحالاند نشانه را در نظامی اننزاعی پیش برده
شود. او بیرای آنکیه بنوانید تعریفیی     شناسی بسیار محدود مینظام اننزاعی کارکردهای نشانه

علمیی کیه بیا کیل فرهنیگ      )شناسی دارد  عملی ا  نشانه ارا ه دهد و با برداشنی که ا  نشانه
را در نظریه رمزگیا  ارا یه   انسانی سروکار دارد  انطباق داشنه باشد، شرحی ا  ساخنار نشانه 

 کند.و در هما  حا  نشانه را ا  الگویی صرفاً  یباشناخنی جدا می
 کیه  هیا نشانه قیا  دانش همین بر و شده لیتشک هانشانه ا  پیامی ا  دیدگاه یاکوبسن هر

 تشیکیل  را هیا نشیانه  انیواع  همیه  سیاخنار  شالوده که عام اصو  آ  با گرفنه، نام شناسینشانه
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 هیای نظیام  جز ییات  بیا  همچنیین  و هیا پیام درو  آنها کارگیری به خصلت با نیز و دهند می
 گیرنید،  می کار به را ها نشانه گوناگو  انواع که منفاوتی هایپیام جز یات و گوناگو  ای نشانه

یاکوبسین معنقید بیه خواننیده محیور بیود  مینن اسیت          .(Hawkes , 2003)دارد  سیروکار 
کیه اکیو    یدرحیال شود، به هر معنایی که خواننده برداشت کند معنی می صورت که منن ینبد

دهنیده   کنید کیه نشیا     آلیی را پیشینهاد میی    معنقد است هر اثر ادبی به خواننده الگو یا اییده 
 هایی منفاوت با ساخنار خود منن است. با ه

.ارتباط2
دارد که در آ  فرسننده  قرار« ارسا »های ارتباطی بر اسا  یک الگوی مبننی بر اغلب نظریه

توا  به الگیوی ارتبیاطی شیانو  و وییور     می مثا  عنوا  بهفرسند که پیامی را برای گیرنده می
های اجنمیاعی  گونه الگوها عدم در نظر گرفنن اهمیت بافتترین ضعف اینمهم»اشاره کرد. 

ا  الگوی اننقالی خطیی   سوسور همچو  پردا انینظریه . 258: 1387 چندلر،) «و رمزگا  است
نامیده شید امیا   « حلقه گفنار»یک  عنوا  بهاند، با اینکه این الگو ارتباطات کیمی اسنفاده کرده

ای ا  فراینید بییا  ییک اندیشیه      ینهآبر این بنیاد قرار داشت که فرایند ادراک توسط شنونده، 
سیار مخنصری بیه کیاربری   در این الگو فقط اشاره ب» .(Saussure,  1983) توسط گوینده است

یحاً فرض شده کیه ییک   تلوشده است و البنه در آ  « رمز محیا شده توسط  با »گوینده ا  
 1960در سیا    . Harris, 1988) «رمز تثبیت شده باید میا  هر دو سوی الگو مشنرک باشید 

رومن یاکوبسن الگویی ا  ارتباط گفناری بینافردی ارا ه کرد کیه ا  الگیوی ارتبیاطی اصیلی     
 ,Jakobson) های اجنمیاعی درگییر صیحه گذاشیت    فراتر رفت و بر اهمیت رمزگا  و بافت

کند که اثربخشی یک ارتباط گفناری، وابسنه به اسنفاده ا  یک رمیز  . یاکوبسن ذکر می(1960
 پیردا ا  نظریها    یکیکه  یو . 1387)چنیدلر،   توسط افراد سهیم در این ارتباط است مشنرک
و  یرا علم مطالعیه ارتبیاط اعیم ا  ارتباطیات کیمی      یشناس است، نشانهارتباط  یشناس نشانه

 کند. یم یفتعر یرکیمیغ

نظریهارتباطکالمییاکوبسن .3
 در یاکوبسین  اساسیی  کار. (Hawkes, 2003)نامد می ها نشانه دانش را شناسی نشانه یاکوبسن

موضیوع، پییام، فرسیننده،     عنصر شش وجود به است که ارتباطی الگوی یک ارا ه  مینه این
 ارتبیاط  و خیا   طیور  بیه   بیا   در این الگو، .است قا ل گیرنده، مجرای ارتباطی و رمزگا 

عاطفی، ترغیبی، همیدلی و   ارجاعی، ادبی، نقش شش ترتیب، به تواند می عام طور به انسانی
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 ایین  ا  یکیی  به تنها تواند نمی ارتباطی هیچ که است باور بر این یاکوبسن. کند پیدا فرا بانی
 ایین  بیا  دارنید،  وجیود  نقیش  شش هر ارتباطی کنش هر در معموالً و باشد منحصر ها نقش

)گییرو،   دارنید  بقییه  بیه  نسیبت  بیشنری برجسنگی و اهمیت آنها ا  برخی یا یکی که تفاوت

 و کنند ایفا ارتباط در تری برجسنه نقش عناصر این ا  یک کدام اینکه به یجه بسنهدرنن.   1392
 شود. می برجسنه کیمی نقش یک شود، معطوف آنها ا  یک کدام به ارتباط

 

 گانه ارتباط کالمی یاکوبسن های شش : نقش2جدول 

 (1392گیرو، برگرفته از )منبع: نگارنده؛ 

های نقش

 ارتباط  بانی

عوامل ارتباط 

 گفناری

 توضیح هدف

نقش 

 ارجاعی

نشا  داد  موضوع،  موضوع

 محنوا و مضمو  پیام

مرتبط با موضوع و توصیف یک وضعیت، شیق یا 

تواند  حالت روانی است. این اظهارات توصیفی می

 شامل هردوی توصیفات صریح و شناخنی باشد. 

 ایجاد و  یبایی آفرینش پیام ادبی نقش

 القای و مخاطب در لذت

 پیام ماثر

 سوی به پیام گیری جهت

 پیام خود

 یعنی است، سا ی برجسنه نقش، این ویژه کارکرد

 که گیرد می بکار ای گونه به را  با  عناصر گوینده،

 .کند نظر جلب بیانش شیوه

 احسا  داد  نشا  فرسننده عاطفی نقش

 گوینده خا 

 را گفنه یک معنای و  فرسننده) مخاطب به منکی

 داخلی حالت مورد در اطیعاتی اما دهد نمی تغییر

 .دهد می ما به فرسننده

 مسنقیم طور به و گیرنده سمت به گیری جهت با مخاطب به تدکید گیرنده ترغیبی نقش

 و ندایی صورت به آ  شکل بهنرین و شده بیا 

 است. امری

اطمینا  ا  ایجاد ارتباط،  مجرای ارتباطی همدلی نقش

 تداوم یا قط  آ  است.

 با  به خاطر تعامل است و بنابراین دلیل تما  و 

 کانا  ارتباطی با ما است.

 نقش

 فرا بانی

 سوی به پیام گیری جهت رمزگا 

 رمز

 مخاطب و گوینده بین مشنرک بود  رمزها

نظریهیاکوبسناساسبر.ارتباطدرمعماری4
 انسیانی  ارتبیاط  هرگونیه  بیه  پیردا د،  میی   بیا   بیه  اساسیاً  کهنظریه ارتباط کیمی یاکوبسن 

ا  آ   یحاک یمعمار یایاشخا  با اش یرابطه تجربا  طرفی معنقد است . است پذیر تعمیم
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بیا در نظیر گیرفنن     یحن کند یم رکمثابه ابزار ارتباط د را به یاست که انسا  معموالً معمار
ارتباط کیمیی یاکوبسین بیا توجیه بیه       گانه ششرو در این قسمت عوامل  ینا ا کارکرد آ .

 است. شده دادهنظریات اکو در معماری تعمیم 

20ارجاعی.نقش1-4
 

 کیارکرد  ایین   معنقد است که پیام برای اثربخشی نیا  به ییک بافیت دارد.   1960یاکوبسن )
: 1392)گییرو،  کنید  میی  مشیخص  را دهد یم ارجاع آ  به پیام که و موضوعی پیام میا  روابط

نمیادی  « در»فیرض کنیید   » 21در معماری لزوماً فیزیکی نیست « ارجاع»اکو معنقد است    20
مرتبط است. حا  تعریف مرجوع یعنی واقعیت مادی که « احنما  دخو »است که به اشاره 

حل ایین اسیت کیه بگیوییم       کند بسیار سخت است. تنها راه نماد غیرمسنقیم به آ  اشاره می
کند ییا بگیوییم بیه کیارکردی کیه       کند و واقعیت خود را مشخص می به خود اشاره می« در»

نقش ارجاعی، جلوگیری ا  بیرو    یکارکرد اساس . 253: 1396)اکو، « دهد اشاره دارد اجا ه می
آمیزی نشانه و شی، و ممانعت ا  در آمیخنن پییام و رمزپیردا ی شیده اسیت     هرگونه درهم

 کیه  شده رمزگذاری معنای بر است مبننی نشانه بر ما به اعنقاد اکو توصیف . 20: 1392)گیرو، 
اشیاره بیه   »در واق   .است شده داده نسبت نشانه حامل یک به مشخصی فرهنگی موقعیت در

 شود.   یاکوبسن می« اشاره به موضوع»جایگزین  ا  دیدگاه اکو«  مینه فرهنگی اجنماعی

 ینقش ارجاع

 معماری کیم

 فرهنگی اجنماعیعامل:  مینه  عامل: موضوع

 یقنشانه ا  طر یتدرست ماه یفهدف: درک و تعر یامهدف: نشا  داد  موضوع، محنوا و مضمو  پ

 ینه م

باشد که شامل * عامل نقش ارجاعی در کیم موضوع است و در معماری  مینه فرهنگی اجنماعی بنا می

 باشد.فرهنگی و اجنماعی میی موقعیت بنا در ساخنار شهری، جایگاه بنا در ساخنار ها مالفه

نماید مبننیی بیر قراردادهیای فرهنگیی و مییرا       گیری می اینکه پیام به چه موضوعی جهت
سیوی خیود    هیای هیم   ها و اید ولوژی بینی فکری هر گروه و دوره تاریخی است که با جها 

بیه  مینیه    شوند. اکو معنقد است که با گذر ا  گروه انسانی به گروه دیگر، با توجه تعیین می
هیای   فرهنگی اجنماعی و گذر  ما  ممکن است نشیانه دچیار  وا ، با ییابی و جیایگزینی    
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  گوناگونی شود.

22ادبی.نقش2-4
 

.  22 :1392 گییرو، )کنید  میی  تعریف وخودش پیام میا  رابطه همچو  را کارکرد این یاکوبسن

باشید. در   معنیای صیریح میی   معنا یا ار ش اولیه هر عنصر کارکرد اولیه آ  است که همیا   
کند. برای مثیا  وقنیی بیه    ترین چیزی نباشد که پیام ارا ه می حالنی ممکن است کارکرد مهم

شود که هرچنید مبننیی بیر     در جلب می کنیم، توجه به معنای سر در یک مسجد نگاه می سر
ده در حاشییه قرارگرفنیه شی    -منزلیه ورود  در بیه  یعنی سر–کارکرد است اما کارکرد صریح 
گیرد. به همیین   عنوا  معنای ضمنی مورد توجه قرار می در به است. کادربندی و عظمت سر

توانند کارکرد  توا  عناصری کاذم خلق کرد که کارکرد صریحی ندارند و فقط می ترتیب می
توانند با شکل، تعداد و نحوه اسنقرار خود در نمای  ها می پنجره»شناخنی داشنه باشند.  یبایی
تواننید     عیوه بر کارکرد به مفهوم خاصی ا  سکونت و اسنفاده داللت کنند. آنها میساخنما

)اکیو،   «به اید ولوژی کلی که معمار را در ساخت بنا هدایت کرده است اشیاره ضیمنی کننید   

 پییام  مرجی   کیه  جیایی  شود،می دیده هنریدر آثار ادبی  کارکرد برجسنه نمونه.  259: 1396
 . 22 :1392 گییرو، ) است آ  موضوع بلکه نیست، ارتباط ابزار دیگر پیام این و است، پیام خود

ی بخشی ا  موضیوع اسیت کیه در    سا  برجسنهید و یا تدکدر واق  هدف نقش ادبی در  با  
 یابد.معماری این امر به واسطه کارکرد نمادین عناصر معماری تحقق می

 

 ادبینقش 

 معماری کیم

 کارکرد نمادینعامل:  عامل: پیام

لذت در مخاطب و  یجادو ا یبایی  ینشهدف: آفر

 یامخود پ یسو به یامپ گیری یام، جهتماثر پ یالقا

 ا  موضوع یبخش یسا  برجسنه یا یدهدف: تدک

باشد که در حالت در حاشیه قرار گرفنن معنای صریح و * عامل نقش ادبی در معماری کارکرد نمادین بنا می

 یابد.تحقق می ظهور معنای ضمنی

23عاطفی.نقش3-4
 

عامیل     نید  یرقم م فرسننده را این کارکرد روابط میا  پیام و معنقد است  1960یاکوبسن )
عنوا  فرسننده در  توا  تنها معمار را به نقش عاطفی در  با  فرسننده است. در معماری نمی
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میورد رویکیرد خیود بیه      ، اطیعیاتی در «های معماریرمزگا »واسطه  نظر گرفت، معمار به
 :1396 اکیو، ) «انید  موقیت  و  مانیه  به وابسنه پیچیده، بسیار» های رمزگا  دهد. اینمخاطب می

 هیای معمیاری  فرسیننده و ا  طرییق رمزگیا     عنوا  به بنا بعد ا  معمار، دیگر عبارت  به . 277
 بیه  وابسنه و موقت مسجد ا  عناصری فرم مثیً. دهدمی مخاطب به خود مورد در اطیعاتی

 وهیبه وسیله  با  ییا بیه هیر شی     -هنگامی که ما .است آ  رمزگا  ا  حاکی و باشد می  ما 
 کنییم  هایی را در بام ماهیت مرج  پیام بیا  میی اندیشه کنیم،ارتباط برقرار می -داللنی دیگر

 کنید: دسینه   میی های معماری را به سه دسنه تقسیم رمزگا   279: 1396) اکو . 20: 1392)گیرو، 
 ماننید  شیوند  می معماری نخسنین عناصر شامل که نامد می «تکنیکی های رمزگا » را نخست
 هیای  رمزگیا  » دوم دسینه ... و غییر  و کشی سیم آهنی، های سا ه سیمانی، های سا ه بنا، کف

 قیرار  یکدیگر کنار در نشینی هم رابطه در خاصی منطق اسا  بر معماری عناصر که «نحوی
. هیا  پنجیره  بیا  هیا  پله یا حیاط، با راهرو رابطه مانند کنند، می ایجاد معنایی داللت و گیرند می

 ارتبیاط  در معمیاری  منفیرد  عناصر که اینجاست در. هسنند «معنایی های رمزگا » سوم دسنه
 .کنند می تولید را تری شاخص و تر عمیق معنایی داللت ضمنی، و یک به یک های با داللت

 

 عاطفینقش 

 معماری کیم

 ی معماریها رمزگا عامل:  عامل: فرسننده

 نسبت معمار دید و احسا  و نظر داد  نشا هدف:  یندههدف: نشا  داد  احسا  خا  گو

 ایمسدله به

 مسدله به فرد پاسخی منحصربه  داد  نشا 

رمزگا  تکنیکی، نحوی و معنایی باشد که شامل سه نوع های معماری می* عامل نقش عاطفی در معماری رمزگا 

 است.

24ترغیبی.نقش4-4
 

 یرا هیدف هرگونیه ارتبیاطی      (Jakobson,  1960) فرسند یمفرسننده پیامی را برای گیرنده 
 آ  «کیارکرد »هدف برقراری ارتباط در معماری   .1392)گیرو،  ایجاد واکنش نزد گیرنده است
 وسییله حامیل   بیه  «معنیای صیریح  »کارکرد یا  .گرددید میتدکاست که به نحوی به مخاطب 

گیرد. در معمیاری نقیش ترغیبیی بیه رابطیه بیین        نشانه، در نزد مخاطب مورد تدکید قرار می
پردا د. در واق  فرم معماری بر اسا  اننظارات مرسیوم، بیه   عنصر معماری و کاربرد آ  می
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ه نشیود، بیه شییق کیارکرد     ها برآوردکند و وقنی آ  اننظارات و عادت آ  کارکرد داللت می
 معمیاری  رمیز  هییچ  بیا  کیه  بسیا د  ای خانه بنواند معمار یک شاید»شود.  دیگری تحمیل می

 را سیکونت  ا  «کیارکردی » و دلخواه شکلی خانه این شاید و باشد نداشنه خوانی هم موجود
 آ  در بیوده  میدنظر  کیه  گونیه  هما  توانست نخواهم من که است پر واضح اما سا د  میسر

 باشید  شده تعبیه ساخنما  در سکونت نحوه برای «هایی دسنورالعمل» اینکه مگر کنم سکونت
: 1396)اکیو،   «کنم تعبیر کنند می داللت آشنایی رمز به که ها نشانه ا  بافنی مثابه به را خانه من یا

260 . 
باشید و  میی « کیاربردی بیود  کیارکرد   »در ننیجه رابطه میا  پیام و مخاطب در معماری 

 کیه  گونیه  آ  تیوا   نمیی . 1:  دارد حالیت  دو شود خلق جدید فرمی یا عنصری که درصورتی
 داللیت  آشینایی  رمیز،  به که هایی نشانه مثابه به را آ  مخاطب. کرد اسنفاده آ  ا  بوده مدنظر
 ا  اسینفاده  نحیوه  برای هایی دسنورالعمل. 2 دهد می تغییر را آ  کارکرد و کند می تعبیر دارند
 .ماند خواهد ناشناخنه جدید فرم کارکرد صورت این غیر در باشد شده تعبیه  آ 

 ترغیبینقش 

 معماری کیم

 عامل: کاربرد صریح عامل: گیرنده

 قرار داد  آ  یربه مخاطب و تحت تدث یدهدف: تدک به مخاطب یدهدف: تدک

هندسه بنا، عناصر معماری و روابط باشد که در فرم و * عامل نقش ترغیبی در معماری کارکرد صریح بنا می

 فضاها قابل بررسی هسنند.

25همدلی.نقش5-4
 

: 1392)گییرو،    حفظ یا توقیف ارتبیاط اسیت    این کارکرد حاکم است برقراری، هدفی که بر 

کنید و   های قبلی مدلی را در ذهین خیود مطیرح میی    واسطه آموخنه به اعنقاد اکو فرد به.  23
یابد برای سیرپناه .... سیپس    انسا  اولیه در آغا  غاری می»کند.  وسیله آ  ارتباط برقرار می به

گیرد .... وقنی باد و بیارا  بیایید بیه او     چنین ایده غار شکل می پردا د .... این به کشف آ  می
ت برای در اما  ماند  ... همچنین این ایده او را قادر ای اس کند که آ  غار گزینه یادآوری می

: 1396)اکیو،   «سا د  تا وقنی غار دیگری را هم دید مفهوم پناهگاه به ذهینش منبیادر شیود    می
250 . 

 تواند به دو صورت شکل بگیرد: ارتباط در معماری می
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پاسخ دهیم. ماننید گنبید   گیریم به آنها  هایی که یاد می صورت مسنقیم : به محرک . ارتباط به1
میا  صیورت    های مذهبی، نوع خاصی ا  فعالیت در ذهین که به خاطر تکرار آ  در کاربری

 مثابه باال رفنن است. اش بهایم به خاطر فرم گیرد و یا پله که درگذشنه یاد گرفنه می
ت اند و کارکرد مصینوعا  ها چو  جز ی ا  محیط شده . ارتباط غیرمسنقیم: برخی ا  محرک2

وهیوای   دهیم. مانند سقف که ساخنما  را ا  آم  بشری را دارند به اثر ارتباطی آنها پاسخ می
  دهیم. کند و به اثر ارتباطی آ  مثل آرامش پاسخ می نامساعد محفوظ می

 ترغیبینقش 

 معماری کیم

 عامل: ابزار برقراری ارتباط عامل: مجرای ارتباطی

 تداوم یا قط  آ  است.ایجاد ارتباط، اطمینا  ا  هدف: 

 توجه مخاطب جلب

 ارتباط ی دهنده ادامه یا برقرارکنندههدف: 

 ارتباط قط  یا و تداوم ا  اطمینا  موجب

-باشد که به دو صورت مسنقیم و غیرمسنقیم ظاهر می* عامل نقش ترغیبی در معماری ابزار برقراری ارتباط می

 شود.

26فرازبانی.نقش6-4
 

 نیسیت  کنید  میی  آغیا   آ  با را کارش معمار که های ملمو رمزگا  بر مبننی تنها معماری»
 بیرونیی  رمزگیا   ایین  بیه  رجوع با تنها و) کرد لحاظ هم را دیگری بیرو  رمزگا  باید بلکه
 . 290: 1396 اکو،) « دهند می تشخیص را جدید معماری پیام معانی کاربرا  که است

جز معمیار. بارهیا و بارهیا بایید      مجبور است چیزی باشد بهبنابراین در عمل معمار پیوسنه »
شینا ، نشیانه شینا  و غییر. ...      شنا ، روانشنا ، مردم باالجبار تبدیل شود به یک جامعه

هایی که به آنهیا کننرلیی نیدارد شیکل بخشیند. او       معمار مجبور است فرمی بیابد که بر نظام
: 1396)اکیو،   «ویای چیزی بییرو  ا  آ  باشید  مجبور است  بانی را بیا  کند که باید همیشه گ

301 . 
 
 

 فرا بانینقش 

 معماری کیم

 یفرا معمار یها رمزگا عامل:  عامل: رمزگا 
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 معنا یدو تول یینهدف: تع رمز یسو به یامپ یریگ هدف: جهت

 های دیگر استهای  با باشد که شامل رمزگا های فرامعماری می* عامل نقش فرا بانی در معماری رمزگا 

.الگوینظریتحقیق5
الگوی به دست آمده ا  تعمیم شش عامیل ارتبیاط کیمیی یاکوبسین بیر اسیا  آرای اکیو        

 انید  نشیده  طراحیی  ارتباط برقراری برای معماری اشیاق   بیشنر1396) باشد. به اعنقاد اکو می
به یکیدیگر میرتبط بیوده یکیی ا      « کارکرد»و « ارتباط»حا   دارند. با این خاصی کارکرد بلکه
ای بررسی عملکردهای آ  ا  طرییق ارتبیاط   وتحلیل معماری ا  دیدگاه نشانه  های تجزیهراه
لذا با توجه به مبانی نظری تحقیق عوامیل ارتبیاط کیمیی یاکوبسین بیا       . 251)هما : باشدمی

شده و بر اسیا  نظرییات اکیو     یبررستوجه به تعریف، هدف و نقش هر عامل در معماری 
و  هیا  مالفیه عامل معماری هر نقش اسنخراج گردید. هر یک ا  این عوامیل جهیت تیدوین    

   باشد.ی میبررس  ابلقو تحلیل عناصر معماری مسجد کبود تبریز   یهتجز

مطالعهموردی:مسجدکبودتبریز.6
مسیجد   یناست  ساخت ا قراقویونلوها عصر یرانیِا یهنر یا  شاهکارها یزمسجد کبود تبر
 870و به سنه  قراقویونلو آ ، در  ما  سلطا  جهانشاه یورود یوا ا های یبهکن بر اسا  منن

 کاروانسیرا،  مقبیره،  شیامل  مسیجد  ایین .  1394)کبیر صابر و پییروی،   است یدهه.ق. به انجام رس
 نمایا  اثر این نامه وقف در آنها همگی وصف که بوده  یادی موقوفات و تاریخی باغ حمّام،
 ییا  و جنگ، و  لزله همچو  عواملی اثر بر یا  ما  طو  در آنها ا  اعظمی بخش ولی است 
 و شده تخریب مذهبی گاه و اقنصادی سیاسی، دالیل به نامناسب مدیریت و توجهی بی بر اثر

 نیژاد  و انصیاری ) اسیت  مانیده  بیاقی  آ  و مقبیره  مسیجد  تنها حاضر حا  در که اندرفنه بین ا 

توانید در  شناسانه عناصر معمیاری مسیجد کبیود تبرییز میی     مطالعه نشانه . 38 :1389 ابراهیمی،
باشد. با توجه به الگوی نظری تحقیق  ماثرهای آ  جهت تبیین معنا، عملکرد و ارتباط نشانه

  مینه   –یرگذار بر ارتباط تدثعوامل 
 

، کاربرد صریح در بنا، ابزار برقیراری  های معماریفرهنگی اجنماعی، کارکرد نمادین، رمزگا 
عناصیر معمیاری و مفیاهیم موجیود در مسیجد کبیود        -ی فرامعمیاری هیا  رمزگا ارتباط و 

  شده است. یبررس
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.زمینهفرهنگیواجتماعی1-6
 ، 1261) ییز با توجیه بیه نقشیه دارالسیلطنه تبر    نام کهنه خیاوا  و تطبیق آ   وجود مسیری به

 عنیوا   بیه دهد مسجد کبود در مسیر اصلی کاروانیا  به با ار بوده که به همین دلیل  یمنشا  
و  هیا  سیفرنامه اسیت  رجیوع بیه     شیده  ثبتقسمنی ا  با ار در فهرست آثار ثبنی جهانی نیز 

تواند به عواملی ماننید رنیگ    یماند خاطرات سیاحانی که در گذشنه ا  این مسیر دید  کرده
شاخص در بافت، وجود گنبد و فرم شاخص این مسجد و همچنین ارتفیاع بلنید آ  اشیاره    

شیاه بلنیدتر ا  طیاق     درگیاه مسیجد جهیا    »نویسید   یمره مسجد کبود کند  اولیاق چلبی دربا
، گنبدهای بلند دارد، همیه در  شده آراسنههای  یبا  یکاشکسری است. بنایی عالی است که با 

این عوامیل موجیب    . 286: 1351)کارنک، « های رنگارنگ  ینت یافنهو دیوارهای آ  با کاشی
ای شهری شده است که در ارتباطی مسینقیم  شانهتبدیل مسجد کبود به عنصری برجسنه و ن

 با مردم تبریز و سیاحا  قرار داشت.
گیری پیام مبننی بر قراردادهای فرهنگی بیوده و در هیر دوره تیاریخی بیر اسیا        جهت

ی با توجیه  شناس نشانهشد. عناصر مسجد کبود ا  نظر  یمهای مردم آ  دوره تعیین  ید ولوژیا
یر تیدث هیای گونیاگونی شیده اسیت. در دوره معاصیر تحیت        نییگزیجیا به گذر  ما  دچار 

های دوره پهلوی تغییراتی در موقعیت فرهنگی مسجد کبود به وجیود آمیده کیه     کشی یابا خ
ساخنارهای ارتباطی در حو ه آ  را دگرگو  ساخنه و ورودی آ  ا  جلوی شهر بیه پشیت   

فرهنگیی شیهر   -مسییر تیاریخی   حا  با قرارگیری این مسجد در ین ا باآ  تغییر کرده است. 
آ  ا  سوی دیگر،  فرد منحصربهسو و دارا بود  عناصر شاخص معماری و رنگ  تبریز ا  یک

باشید   ی معنیایی و ارتبیاطی میی   هیا  رمزگیا  ی ا  ا مجموعیه این مسجد در نظر مردم شامل 
یری پیام بیه نمیادی   گ جهتیی که در موقعیت فرهنگی و اجنماعی امرو ی باعث ها رمزگا 

 عنصیری  کبیود  گردنید. ا  دیید میردم معاصیر تبرییز مسیجد       یمغیرمسنقیم ا  مسجد کبود 
 شود. می محسوم آ  تاریخی هویت ا  که نمادی غیرمسنقیم است ار شمند

.کارکردنمادین2-6
طیور سییاحا  و    ینهمی در کنیبه سردر این بنا، به نام ابوالمظفر جهانشاه اشاره شیده اسیت.   

همچنیین در درآمید   »کردنید   یمام اشاره به این بنا ا  نام مظفریه اسنفاده نگارا  نیز هنگ یختار
شرق که خیابا  گویند عمارتی است در کما  لطافت و نیکیویی موسیوم بیه     جانب بهتبریز 

اشیاره  « مجموعه مظفرییه »یا « مسجد جهانشاه»عنوا   . 524: 1344)کربییی تبریزی،  ...«مظفریه 
ین تیر  مهیم به معنا، ار ش اولیه و معنای صریح این مجموعه دارد در حالنی که ایین عنیوا    
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و  قرارگرفنهدهد. امرو ه عنوا  عمارت مظفریه در حاشیه چیزی نیست که مجموعه ارا ه می
ار ظریف و  یبای سطوح داخیل و  کاری معرق و بسی یکاششود. توجه به خود بنا جلب می

معنیای ضیمنی    عنیوا   بهای بنا ی بسیار ماهرانه نصب شده که رنگ فیرو ها گونه بهخارج آ  
کند. در اینجا عمارت مظفریه )معنیای   یمگیرد و به مفهوم خاصی داللت  یمقرار  توجه مورد

معنیایی   عنوا  به صریح  در حاشیه قرار گرفنه و مسجد کبود )فیرو ه اسیم یا گوی مسجد 
گردد  در واق  عمارت  یمگیرد و باعث برقراری ارتباط  یمضمنی، کارکردی نمادین به خود 

  مظفریه دیگر ابزار برقراری ارتباط نیست بلکه موضوع آ  است.

هایمعماری.رمزگان3-6
در طیو  تیاریخ بیه     بیاخخص و مسجد نیز  اند موقتی معماری وابسنه به  مانه و ها رمزگا 

ی تکنیکیی،  هیا  رمزگا ی معماری مسجد کبود که ها رمزگا شود،  یمهای مخنلفی بیا   یوهش
 شوند:   یمنحوی و معنایی را شامل 

های آ  است کیه میزین بیه     کاری یکاشین عناصر رمزگا  تکنیکی این بنا تر مهم. ا  1-3-6
غالب ا  مصالح  ۀ، اسنفادا  نظر ساخناری نیز یمی است.آیات، اشعار و نقش و نگارهای اسل

و فیرم   شیده  گرفنه. نحوه پاسخگویی این بنا ا  نظر مصالح به کار آجر است یعنیشهر  یجرا
 آ ، سا گاری مطلوبی با وضعیت اقلیمی شهر تبریز به وجود آورده است.

ی برونگرا ساخنه شیده اسیت.   ا گونه به. رمزگا  نحوی: مسجد کبود بدو  میانسرا و 2-3-6
این نوع پی  و وجود دو گنبدخانه کنار هم در مسجد فرم آ  را ا  مسیاجد ایرانیی منمیایز    

ای ایرانی ا  نوع چهار ایوانی بیا میانسیرایی   حا  مسجد کبود دارای نقشه ینا باساخنه است. 
که در همه  مراتب فضایی در این مسجد است سرپوشیده است. رمزگا  دیگر رعایت سلسله

 باشد.  می مشاهده  قابلمساجد ایرانی 
 هیای  نشیانه  عثمیانی،  معمیاری  در مطالعیه  مورد بناهای تز ینات و ها نگاشت .  کنیبه3-3-6

 کیه  در صیورتی  بودنید،  سنّت اهل مذهب به معنقد که آنهاست بانیا  دینی اعنقاد ا  روشنی
 خانیدا   بیه  بنیا  این بانیا  اعنقاد ا  هایی نشانه کبود، مسجد های دیوارنگاره و ها کنیبه بررسی
اینجاست کیه  .  18: 1393)کبیرصابر, مظاهریا  و پیروی، کند  می گر جلوه را طالب )ع  ابی بن علی

تری را تولید کرده و به اعنقاد دینی بانیا  بنیا اشیاره    یقعماین عناصر معماری داللت معنایی 
هیای  تیوا  رمزگیا   ود در آ  به همراه سردر بنا را میی ها و آیات موج یبهکننماید.  یمضمنی 

 معنایی این بنا برشمرد.
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 مسجد کبود های معماریرمزگا : 6جدو  

 اسنفاده ا  مصالح کاشی معقلی و معرق، آجر و سنگ مرمر رمزگا  تکنیکی های معماری رمزگا 

 شیوه ساخت تاق و گنبد

 یرانیپی  ا رمزگا  نحوی

 مراتب فضاییسلسله 

 بنا یا بان ینینشا  داد  اعنقاد دها و آیات:  کنیبه رمزگا  معنایی

 سردرم: عظمت بنا

.کاربردصریح4-6
هدف ا  برقراری ارتباط در معماری کارکرد آ  است که ا  طریق فرم نیزد مخاطیب میورد    

 واضیح  چنا  را آ  باید کارکرد، ساخنن ممکن بر عیوه شیق، یک فرم» گیرد.ید قرار میتدک
 را کیارکرد  معنای قدر این یعنی مورد تقاضا  هم و باشد کاربردی هم که نماید ارا ه شفاف و

 رهنمیو   است ال م آ  تحقق برای که کارهایی انجام به را انسا  که برساند شفاف و واضح
  .260: 1396)اکو، « سا د

بر کیارکرد دوگانیه بنیا بیه      یدتدکمسجد کبود دارای دو کارکرد مسجد و مقبره است که 
شود. نخست ا  طریق فرم بنیا  پیی  بنیا ترکیبیی ا  حجیم      بهنرین شکل به مخاطب القا می

جنیوبی اسیت کیه در مرکیز آ  گنبیدی      -مکعب مسنطیل یا مکعب مرب  با کشیدگی شمالی
  آجری افراشنه شده است. مکعیب اصیلی فضیای مسیجد و مکعیب کوچیک محیل مقبیره        

اسنفاده ا  گنبدهای کوچک، که حکم رواق برای گنبید اصیلی را دارد،    جهانشاه است که با
دوم ا  طرییق ارتبیاط دو    . 38: 1389)انصیاری و نیژاد ابراهیمیی،     این مکعب خیرد شیده اسیت   

حیا  نییز بیا یکیدیگر در      ینع دراند ولی گنبدخانه است که به گونه خاصی ا  هم جدا شده
 . آنهاستا  عملکرد منفاوت هرکدام ا   اند. دلیل این نوع ارتباط ناشیارتباط

توا  کارکرد صریح را در عناصر معماری نیز مشیاهده کیرد  در پیایین    در این مسجد می
شده که  یر آ  خالی و خانه خانه است، بیرای اینکیه    ها سکویی ا  مرمر سفید ساخنه  سنو 
.  68: 1336)تاورنییه،   هیا بگذارنید   کننید در آ  سیورا    ها را وقت دخو  به مسیجد میی   کفش

 . است شده تعبیه  بحث و در  برای ای ویژه های مکا  مسجد همچنین اطراف
 

 مسجد کبود کاربرد صریح در: 7جدو  

اسنفاده ا  دو مکعب بزرگ و کوچک برای نشا  داد  دو کاربری  مکعب هندسه فرم و

 منفاوت



 1397پاییز و  مسنا  ، 34جاویدا  خرد، شماره  196
 

 

 توجه به وضعیت اقلیمی شهر تبریز فاقد میانسرا

 پوشش دهانه عریض گنبدها

 ها سکویی ا  مرمردر پایین سنو  کن کفش عناصر معماری

 فضایی برای در  و بحث ها رواق

ارتباط بین دو  روابط

 گنبدخانه

 جدا شد  دو گنبدخانه )مقبره و مسجد 

.ابزاربرقراریارتباط5-6
 آ  کیارکرد  کیه  وقنی حنی شود،می درک ارتباط ابزار مثابه به معماری معنقد است معموالًاکو 

عنیوا  شیاخص شیهری کیاربرد      مد نظر باشد. در گذشنه دو مناره در دو طرف ورودی بیه 
. گنبیدها، و  اند نشدهطور کامل تخریب شد و دیگر با سا ی  داشت که پس ا  وقوع  لزله به

ر برقیراری  عنوا  ابیزا  عنوا  عناصر شاخص بنا، برای مخاطبا  و کاربرا  به سردر رفی  بنا به
هیا،  ای اسینفاده شیده در کاشیی   توا  به رنگ فییرو ه شوند. همچنین میارتباط محسوم می

مثیل آرامیش و    آنهیا خطوط خوشنویسی و تز ینات اشاره کرد که مخاطب به اثیر ارتبیاطی   
 دهد.دریافت حس معنوی پاسخ می

 
 

 در مسجد کبود ابزار برقراری ارتباط: 8جدول 

که مخاطب  طوری نقش برقرارکننده ارتباط بین مخاطب و مسجد به و منارهگنبد  ارتباط مسنقیم

 شود. با دید  گنبد و مناره تصویر مسجد در ذهنش منداعی می

عنوا   سو و به ا  یک« محل دخو »عنوا   سردرم با مخاطب به  درم سر

 کند. ا  سوی دیگر ارتباط برقرار می« شکوه و عظمت»

 ها کاشیای رنگ فیرو ه رنگ

خطوط  ارتباط غیرمسنقیم

 خوشنویسی

مخاطب به اثر ارتباطی خطوط خوشنویسی مثل حس حضور در 

 دهد. مکا  مذهبی پاسخ می

 دهد. مخاطب به اثر ارتباطی تز ینات مثل آرامش پاسخ می تز ینات

.رمزگانفرامعماری6-6
هیا   دیگیری ا  داللیت  شده اسیت نظیام    سطح بیانی که ا  اشیای معماری این مسجد تشکیل

در  شیده  اسینفاده هیای  توا  به جایگاه فرممثابه سطح محنوای خود دارد که ا  این میا  می به
های نشانه وجیود دارد   هرحا  تعدادی نظام منشکل ا  حامل بینی اسیمی اشاره کرد. بهجها 
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ی باشند و بنیوا  ا   های نشانه  با  دیگر نوعی حامل اند تا به شده که تنها به این دلیل ساخنه 
، شیده  اسینفاده های توا  به رنگ یمهای دیگر با این مسجد ارتباط برقرار کرد که طریق  با 

 جایگاه اعداد در این مسجد، ردپای فرقه حروفیه و نقطویه اشاره کرد.
 

 در مسجد کبود یفرا معمار یها : رمزگان9جدول 

 فرا های رمزگا 
 معماری

 نمادین معنای
 موجود عناصر
 مسجد در

 نقوش و خطوط و ها بهیکن

 ها هیآراو  تز ینات
 اعداد

 سیاست
 ها حکومت

 مقبره و مسجد ترکیب

 سلسله به اننصام

بحثوتحلیل
در معماری مسجد کبود، اصو  رعایت شده در خصو  کارکرد صریح مسجد و عملکیرد  

کارکرد صریح  که همیا  عملکیرد اصیلی    آ  رابطه مسنقیم با ایجاد ارتباط در مساجد دارد. 
های گوناگو  در معماری کلیه فضاهای مسیجد مشیاهده   مسجد یعنی عبادت است به شکل

شیود  صورت بار  در معمیاری مسیجد کبیود مشیاهده میی      گردد. ابزار برقراری ارتباط بهمی
ماننید اییوا     با  های نمادین شاخصی مانند گنبد و مناره، فضاهای نیمهکه دارای فرم طوری به

باشد. بوده و نمای بیرونی مساجد نیز با توجه به بافت مجاور آ  در برقراری ارتباط ماثر می
پرداخنن به موضوع ارتباط بدو  در نظر گرفنن  مینه فرهنگی اجنماعی میسر نخواهید بیود   

 توا  دلیل این موضوع را پیامدهای اتفاق افنیاده در بحیث روابیط اجنمیاعی بییا  کیرد.      می
های مهم و تدثیرگذار بر روابط اجنماعی و برعکس روابط اجنماعی و معماری یکی ا  گزینه

باشید. ارتبیاط   گییری معمیاری میی    اجنماعی عاملی تدثیرگذار بر نحوه شکل - مینه فرهنگی
توا  تنهیا ا  دییدگاه معمیاری میورد بررسیی قیرارداد و نیا منید اسینفاده ا           مساجد را نمی

توانید  عماری هسنیم. اسنفاده ا  این رمزگا  با توجه به شرایط مخنلف میی م های فرارمزگا 
معماری، رمزگا  معماری وابسنه بیه   صورت منفاوتی صورت بگیرد. برخیف رمزگا  فرا به

رویکرد طراحی و اسنفاده ا  رمزگا  معنایی ماننید گنبید و منیاره، رمزگیا  تکنیکیی ماننید       
باشید. ارتبیاط مسیاجد تنهیا     نحوه چیدما  فضاها می مصالح و رنگ و رمزگا  نحوی مانند

جز کارکرد عبادت دارای کارکردهای نمادین  وابسنه به کارکردهای عبادت نیست. مساجد به
 دیگری مثل کارکرد فرهنگی نیز هسنند که در ایجاد ارتباط ماثر است. 
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یریگجهینت
ای و ا  سیوی دیگیر   نظیام نشیانه   عنیوا   بیه سیو   بخشی ا  فرهنگ، ا  یک عنوا  بهمعماری 

گردد. نظریه ارتباط کیمیی یاکوبسین کیه بیر اسیا        یمابزار برقراری ارتباط تلقی  عنوا  به
شش نقش ارجاعی، ادبی، عاطفی، ترغیبی، همدلی و فرا بانی مطرح گردیده شالوده ارتبیاط  

ژوهش بیا تعمییم   ی قرار دهد. در پاسخ به سیاا  پی  بررس موردتواند در هر نوع  بانی را می
تیوا   مینیه   نظریه یاکوبسن و به واسطه آرای اکو عوامل برقراری ارتباط در معماری را میی 

های معماری، کاربرد صریح در بنا، ابزار برقیراری  فرهنگی اجنماعی، کارکرد نمادین، رمزگا 
عنصیر  تیرین  عنوا  مهیم  ی فرامعماری دانست. ایجاد ارتباط در مسجد بهها رمزگا ارتباط و 

کیارگیری   شهر اسیمی یکی ا  اهداف بزرگ مساجد است که وادی معمیاری ا  طرییق بیه   
هیای   باشید. بیه دسیت آورد  عوامیل و مالفیه     دیگر علوم عامل اصلی تحقق این هدف می
کیاری   شناسی مساجد راه شناسی موضوعی نشانه تخصصی در این موضوع با توجه به آسیب

های بررسیی در مسیجد کبیود    مساجد است. اگرچه مالفه در با گرداند  معنا و عملکرد در
شوند ولی به واسطه تغییرات ر  داده در دوره معاصر برخی ا  عوامل ماننید  مینیه    دیده می

فرهنگی و اجنماعی و ابزار برقراری ارتباط نقش پررنگ خود را ا  دست داده و بیه همیین   
 اند.دلیل برخی عناصر دچار تغییراتی در معنا شده

ا توجه به ننایج به دست آمده، طراحی مساجد با در نظر گرفنن عوامل برقراری ارتبیاط  ب
تیرین عنصیر    کاری است در جهت معنا یافنن مسجد نزد مخاطبا  که باید در طیرح مهیم   راه

شهر اسیمی قرار داد. اسنفاده آگاهانه ا  این عوامل در جهت طراحی عناصر میوثر در دوره  
ارتقای درک مخاطبا  ا  مفاهیم معماری مساجد گردد که ضیرورت   تواند موجبمعاصر می

 گردد.بررسی آ  احسا  می

هانوشتپی
 

نامه کارشناسی ارشد در رشنه مهندسی معماری اسیمی نگارنده سوم بیا   این مقاله مسنخرج ا  پایا  .1
به راهنمایی نویسنده او  و مشاوره نویسنده « نشانه شناسی کاربردی در طراحی مساجد معاصر»عنوا  

 یمی تبریز انجام یافنه استدوم می باشد که در دانشگاه هنر اس
 

2. Peter Kümmel 
3. Manar Hammad 
4. Group 107  
5. Donald Preziosi 
6. Meaning and Architecture 
7. Charles Jencks 
8. George Baird 
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9. language of postmodernism in architecture 

10. Algirdas Julien Greimas 
11. Symbolik des Islam  
12.  Rudi Paret 
13. Islam Studied as a Symbol and Signification System 
14.  Jacques Waardenburg 
15. Oleg Grabar 
16. Das Ornament in der Islamischen Kunst 
17. Symbols and Signs in Islamic Architecture 
18. Charles Sanders Peirce  
19 .Ferdinand de Saussure 

20. Referential Function 

 پرداخنن دلیل به را ریچارد . ای. آی و اوگد . کی. سی معروف یشناخن نشانه مثلثمثا   عنوا  به. 21
 .داندنمی کاربردی معماری حو ه در «مرجوع» به

22. Poetic   
23. Emotive Function 
24. Coative Function 
25. Phatic Function 

26. Metalingual Function 
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 ،1352تهرا ، ی، ، انجمن آثار ملیقر  نهم هجر یا تا پا یزتبر یختارمحمدجواد،  مشکور. 

 139تهرا ، ، حسن  اده، افکار یرضا، با ترجمه علانسا ، نشانه، فرهنگ، یلیا، امنرسیسیانس. 

 1394مشهد، ، پرد ، ترانه ی، ترجمه مجنبیشناس و نشانه ییگرا ساخت، ترنس، هاوکس. 

 نشر یمیعبدالکر یده، با ترجمه سپبود  یاریها، نظام و اخن نشانهسوسور،  ،یویدکرافت، د هلد ،
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