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چکیده
نشانهشناسی دانشی با هدف چگونگی معنایابی نشانهای است و خود نمود عینیی ا
مفهوم یا پدیدهای غایب جهت برقراری ارتباط با مخاطب است .رومن یاکوبسین و
امبرتو اکو نشانهشناسی را برآمده ا بیا مییدانسینند یاکوبسین نشیانهشناسیی را
فرایند معنیدار شد بر اسیا مینن و اکیو نشیانهشناسیی معمیاری را پدییدهای
فرهنگی و ابزاری برای برقراری ارتباط معرفی کردهاند شهرها در جوامی اسییمی
نشانههایی دارند و مسجد شاخصترین نمود معماری در شهرهاسیت .هیدف ایین
پژوهش تحلیل عناصری در معماری مساجد (مطالعه موردی :مسجد کبیود تبرییز
است که درگذر ما تبدیل به نشانه ارتباطی در شهرها شدهانید تیا بیه ایین سیاا
پاسخ داده شود :عناصر کالبدی معماری با چه مالفیههیایی ابیزار برقیراری ارتبیاط
معنایی شدهاند؟ ننایج تحقیق نشا میدهد با تعمیم نظریه یاکوبسن ،عوامل موثر بیر
ارتباط شامل مینه فرهنگی و اجنماعی ،کارکرد نمیادین ،رمزگیا هیای معمیاری و
کاربرد صریح ،ابزار برقراری ارتباط و رمزگا های فرامعماری میباشند.
کلیدواژهها :نشانهشناسی و معماری ،نشانهشناسی و ارتباط ،نشیانهشناسیی مسیجد،
مسجد کبود ،تبریز.
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 دانشیار دانشکده معماری و شهرسا ی دانشگاه هنر اسیمی تبریز (نویسنده مسئو  .رایانامه:
Ahadebrahimi@tabriziau.ac.ir

 دانشیار دانشکده معماری و شهرسا ی دانشگاه هنر اسیمی تبریز ،رایانامه:
m.gharehbaglou@tabriziau.ac.ir

 کارشناسی ارشد مهندسی معماری اسیمی دانشگاه هنر اسیمی تبریز ،رایانامه:
masoud.vafaei.91@gmail.com
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تاریخ پذیرش1397/3/19 :
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مقدمه 
نشانهشناسی در معماری به صورت ناملمو و البنه منسجم ،بیه عنیوا ابیزار ارتبیاط بیین
معماری و محیط تلقی میشود .نقش نشانهشناسی در تبیین نحوه کارکرد عناصر معمیاری و
شکلدهی رویکرد طراحی مکا معماری امری ثابت شده است و همچنین بیهکیارگیری آ
در تسهیل برقراری ارتباط ماثر با مخاطب به ننیایج ار شیمندی همچیو توجیه بیه مینیه
فرهنگی و اجنماعی و در نظر گرفنن ابعاد مخنلف نشانهسا ی منجر خواهد شد .رسید بیه
تعریف نشانهشناسی معماری و در نظر گرفنن نشانههای مساجد سننی ،جهیت بیهکیارگیری
آنها در طراحی مساجد معاصر ،مناسبترین راهکار در اسنفاده ا علم نشانهشناسیی جهیت
برقراری ارتباط است.
مالفههای ارتباطی یاکوبسین نسیبت بیه سیایر دسینهبنیدیهیا ،چیارچوم مشیخص و
تعریفشدهای ا عناصر تشکیل دهنده ارتباط دارد به همین دلیل به نظیر مییرسید قابلییت
تعمیم در معماری را نیز داشنه باشد .این الگو «با توجه به مر بندی و تفکیک دقیقیی کیه او
میا اجزای تشکیل دهنده یک ارتباط کیمی و نقشهای هرکدام ا ایین اجیزاق قا یل شیده
است ،در بررسی و تحلیل هر منن -و در کل هر نوع ارتباط بانی -کارایی خواهد داشیت»
(صراحنی جویباری و محسنی . 98 :1395 ،ا نقاط قوت نظریه یاکوبسن میتوا به در نظر گرفنن
عنصر «گیرنده» ،با توجه به نقش مخاطب در خوانش مینن اشیاره کیرد .تیا پییش ا نظرییه
ارتباط یاکوبسن و نظریه «مرگ مالف» بارت ،مینن و معنیا در سیایه مالیف قیرار داشیت.
امبرتو اکو معنقد است نشانهشناسا تمام پدیدههای فرهنگی را بهمثابیه نظیامهیای نشیانهای
مورد مطالعه قرار می دهند .پس با این فرض ،تمام پدیده های فرهنگیی نظیامهیای نشیانهای
هسنند یا فرهنگ را میتوا ابیزار برقیراری ارتبیاط تلقیی کیرد« .ماهییت عناصیر معمیاری
عملکرد است« .ارتباط» و «عملکیرد» بیه یکیدیگر میرتبط بیوده و یکیی ا راههیای تجزییه
وتحلیل معماری ا دیدگاه نشانهای بررسی عملکردهای آ ا طریق ارتباط مییباشید» (اکیو،
 . 249 :1396دیدگاه اکو در مورد نشانهشناسی معماری ا بعید توجیه وی بیه روش بررسیی
عناصر معماری حا ز اهمیت است .وی معماری را ارتباطی میداند که کارکردهای ضیروری
عناصر معماری را آشکار میسا د .شهر در جوام مسلما نشانههای شاخص کالبیدی دارد.
شاخصترین آنها که ویژگی شاخصه شهر محسوم میگردد مسجد است .کالبد مسجد نیه
برآمده ا نص صریح قرآ و احادیث که برآمده ا مینه بوده است «قرآ صریحاً مییگویید
هر مکانی یک مسجد است .سپس نیت انسا در ذهن او شکل میگیرد» (بمیات. 193 :1369 ،
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اسا شکلگیری مسجد منناسب با سنت و فرهنگ و روابط اجنماعی جامعه بیوده اسیت.
مسجد کانو عبادتی ،اجنماعی ،فرهنگیِ فرهنگ دیرپای است که هرگز نمیتواند ا ساخنار
اجنماعی و شهری آ جدا شود» (بهزادفر . 11 :1376 ،در معماری مساجد ،ارتبیاط مسیجد بیا
مخاطبا و همچنین نحوه تجلی مفاهیم در آ حا ز اهمیت است بهطیوریکیه ییک انسیا
مسلما بنواند عناصر معماری مساجد را در ارتباط با معنا و مفاهیم موجود در آ ببیند.
مبانینظری 
نشانهشناسی یکی ا روشهای تحلیل منن است که در جسنجوی معناهای پنهیا و ضیمنی
است و همچنین نحوه معنا یافنن منو در آ مورد توجه است .مطالعات نشانهشیناخنی بیر
اصولی منمرکز است که بر گفنما های پیرامو منیو حیاکم هسینند ،یکیی ا ایین اصیو
ارتباط است که به عوامل نشانهشناخنی در شکلدهی معنا و برقراری ارتبیاط بیا آنهیا تدکیید
میکند .در این تحقیق جهت تعریف مفاهیم نشانهشناسی ابندا دییدگاه صیاحبنظیرا ایین
حو ه نظیر سوسور و پیر مدنظر قرارگرفنه و سیپس بیا اتکیا بیه نظرییه ارتبیاط کیمیی
یاکوبسن و فرضیه قابلتعمیم بود نظریه وی در انواع ارتباط ،شش عامل ارتباط ،با توجه به
دیدگاه اکو در معماری بررسی میگردد .مسجد جهانشاه بهعنیوا نمونیه میوردی تنهیا اثیر
باقیمانده ا مجموعه مظفریه ا دوره ترکمانا است که به نام مسیجد کبیود تبرییز در بیین
مردم شناخنه میشود ساا پژوهش این است :عناصر کالبدی معماری با چیه مالفیههیایی
ابزار برقراری ارتباط معنایی شدهاند؟ و در کالبد مسیجد کبیود ،عناصیر معمیاری بیهعنیوا
نشانههای شهری چگونه با مخاطب ارتباط برقرار میکرد؟ جهت نیل به این هدف با توجیه
به مالفههای تعمیم دادهشده در معماری ،عناصر معماری مسجد کبود مورد تجزییه وتحلییل
قرار گرفنه است.
با توجه به ما ظهور علم نشانهشناسی ،معماری در این حو ه بهصورت محدود میورد
مطالعه قرارگرفنه است .ا پیشگاما این حو ه میتوا به پینر کویمل 2اشاره کرد و همچنین
در طو دهه  1970نیز تحقیقی در مورد نشانهشناسی طراحی معماری توسط منار همیاد 3و
«گروه  4»107در پاریس ارا ه شد ) .(Tasheva, 2012این دو تحقیق بیشنر جنبههیای بصیری و
گرافیکی معماری را مورد مطالعه قرار دادهاند.
برخی دیگر ا نظریهپردا ا «معنا» را در اولویت تحقیق خود قرار دادند که میتیوا بیه
دونالد پریزیوی 5اشاره کرد وی اسندال کرد که معماری نوعی فعل و انفعاالت بصری ،در
مقابل معانی با شناخنی است .همچنین یکیی دیگیر ا مشیهورترین تمیاییت معنیایی در
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معماری ،مجموعهای ا مقاالت با عنوا «معنی و معماری» 6است که توسط چارلز جنکس
و جورج بیرد 8ویرایش شده و در سا  1969مننشرشده است .ایین مقالیه در حیا حاضیر
9
بهعنوا « با پستمدرنیسم در معماری» شناخنه میشود ).(Hale, 2000
با پیدایش مکنب پیاریس و تعرییف آلگییردا جیولین گریمیا  10ا نشیانهشناسیی،
معماری به عنوا یک ننیجیه ا فرآینیدهای اجنمیاعی و فرهنگیی تلقیی شید (-Juodinytė
 . Kuznetsova, 2011در سا  1997مقاله «کارکرد و نشانه :نشانهشناسیی معمیاری» امبرتیو
اکو که قبیً در قالب سخنرانی ارا یه شیده بیود در کنیام «با اندیشیی معمیاری :مجموعیه
مقاالت» به کوشش نیل لینچ مننشر شد .اکو در این مقاله به معماری ا بعد فرهنگی و ابیزار
ارتباطی نگاه کرده است ،این مقاله ا جهت اینکه مهمترین الگوی روششیناخنی در حیو ه
روششناخنی معماری است حا ز اهمیت است .در این کنام مقالهای ا روال بارت به نیام
«نشانهشناسی و فضای شهری» نیز آورده شده است.
مطالعات اندکی با اسنفاده صریح ا نشانه شناسی ،در هنیر و معمیاری اسییمی صیورت
گرفنه است« .نمادگرایی اسیمی» 11رودی پارت 12در سا  ،1958بین دو نیوع نمیاد کیه او
بهعنوا نمادهای اولیه و ثانویه توصیف میکرد ،تمایز قا ل میشود .یکی دیگیر ا مطالعیات
مهم« ،مطالعه اسیم بیه عنیوا ییک سیسینم نمیاد و نشیانه» 13در سیا ،1974توسیط ژاک
واردنبرگ 14است .اولگ گرابار 15در دو مطالعه خود یعنی «تز ینیات در هنیر اسییمی» 16در
سا  1977و «نمادها و نشانه ها در معمیاری اسییمی» 17در سیا  ،1983نمیاد را ا نشیانه
منمایز میسا د ) .(Grabar, 1983نماد و نشانه و تفاوت این دو مفاهیمی هسنند کیه بمانییا
و همکارا ( 1392نیز به آ اشاره کرده و در نوشنهشا بهصورت کلی به توضیح و کاربرد
نشیانه و نمییاد در معمییاری و تفییاوت نشیانهپییردا ی در دو دوره صییفوی و معاصییر ایییرا
پرداخنهاند.
.1نشانهشناسی 
یکی ا عامترین تعریفها ا امبرتو اکو است ) (Eco, 1979: 7که میگوید :نشیانهشناسیی بیا
هر چیزی که بنواند یک نشانه قلمداد شود سر وکار دارد .نشانهشناسیی ا طرییق مطالعیه و
تئوریزه کرد نشانهها و روند شکلگیری آنها در پی مطالعه معنیی اسیت (نرسیسییانس ,1391
 . 17روش نشانهشناسی همچنین برای درک چگونگی ارتباطات انسانی اسنفاده میشود.
نشانهشناسی بهعنوا یک تئوری مسنقل در آغا قر بیسنم در نوشنههای «چارلز سندر
پیر » 18و «فردینا دو سوسور» 19مطرح شد .سوسور الگیویی دو وجهیی ییا دوقسیمنی ا
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نشانه ارا ه میکند .ا دیدگاه او نشانه تشکیلشیده اسیت ا  :دا و میدلو (همیا  33 :نشیانه
بانی محسو است و اگر بر آ میشویم که آ را مادی بنامیم ،تنها به همیین معنیی و بیرای
تقابل با وجه دیگر تداعی ،یعنی مفهوم است که معموالً مجردتر مینماید .سوسور تدکیید کیرده
است که صدا و اندیشیه (ییا دا و میدلو درسیت ماننید دو روی ییک بیرگ کاغیذ ا هیم
جداییناپذیرند (هلد کرافت . 1391 ،پیر  ،برای نشانه الگوی سه وجهیی ارا یه مییدهید کیه
شامل با نمو  ،تفسیر و موضوع میشود .پیر میگوید :نشانه  ...در شکل با نمو چییزی
است که ا دید کسی ،ا جهنی یا ظرفینی به جای چیز دیگیری میی نشییند .نشیانه کسیی را
خطام می کند ،یعنی در ذهن آ شخص نشانه ای برابر یا شاید نشانهای بسط یافنهتیر خلیق
میکند .نشانهای که به این ترتیب آفریده میشود را من تفسیر نشانه نخست مینیامم .نشیانه
بهجای چیزی مینشیند که اصطیحاً موضوع آ نامیده میشود .نشانه نه ا همه جهت بلکیه
در ارجاع به نوعی ایده که من گاهی مینه نشانه نامیده ام ،بهجای موضوع میینشییند (پییر ،
 . 52 :1381همچنین با توجه به جدو  1پیر طبقهبندی جامعی ا نشانه ارا ه مییدهید کیه
سوسور ا پرداخنن به آ با مانده است.
جدول  :1دیدگاه سوسور و پیرس و چارچوب نظری آنها
منبع :نگارنده

نظریهپرداز 

حوزهمطالعه 

پیرس 

سوسور 

فلسفه

با

مکتب 

ساخنارگرا

پراگماتیسم

تعریفنشانه 

الگویی  2وجهی

الگویی  3وجهی

دا  :تصور صوتی

-1با نمو

مدلو  :مفهومی که دا

به آ

میکند
رابطه

بین داللت  :رابطه بین دا و مدلو

 -3موضوع
نشانگی :تعامل بین با نمو  ،تفسیر و
موضوع

وجوه 
مقایسهوجوه 

داللت -2تفسیر

دا ~ با نمو

با نمو ~دا

مدلو ~ تفسیر

تفسیر~مدلو
موضوع [در الگوی سوسوری جایی
ندارد]
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طبقهبندی

ارائهشده


از

بندیسهگانهنشانه :


طبقه
.1مشابهات یا شمایلها (تا حدی
قراردادی)

نشانه 

.شاخصها یا نمایهها (دال وابسته به

2
مدلول)
.3نمادها یا نشانههای عام (بسیار
قراردادی) 
مدلارائهشده 


نمودار سوسوری  :وابستگی متقابل دال و مثلث معنایی آگدن و ریچاردز متأثر از
پیرس(تغییرواژگانپیرسی) 
مدلولومتمایزبودندرمقاصدتحلیلی 
نظریه

 

رابطه

اجزای ماهیتاختیاریوقراردادیانگیختگیودر عاملزبانمؤثراست .
قید بودگی :توصیف میزان تأثیر مدلول در

نشانه 

تعییندال 
رابطه

فینفسه خود نشانه است و در
نمییابد  ،شئ  
نشانهای قائم به خود معنی  
نشانهها هیچ  

بایکدیگر 

میافتد .
بیپایانداللت 
چرخهی 

بلکه ارزش آن ناشی از رابطه آن با
نشانههایدیگراست .


تمایزبینداللتومفهومارزش 

نشانهها با یکدیگر در درون
(ارزش:رابطه  
نظام) 

امبرتو اکو پیشگام اننقاد خواننده محور بر این باور است که منن آ اد مننی نیست کیه در آ ،
منن به هر معنایی باشد .هر اثر ادبی به خواننده الگیو ییا اییدهآلیی را پیشینهاد مییکنید کیه
نشا دهنده با ههایی منفاوت با ساخنار خود منن است .سوسور و پییر تعیاریف خیود ا
نشانه را در نظامی اننزاعی پیش بردهاند درحالیکه اکو معنقد است با تعریف کرد نشیانه در
نظام اننزاعی کارکردهای نشانهشناسی بسیار محدود میشود .او بیرای آنکیه بنوانید تعریفیی
عملی ا نشانه ارا ه دهد و با برداشنی که ا نشانهشناسی دارد (علمیی کیه بیا کیل فرهنیگ
انسانی سروکار دارد انطباق داشنه باشد ،شرحی ا ساخنار نشانه را در نظریه رمزگیا ارا یه
و در هما حا نشانه را ا الگویی صرفاً یباشناخنی جدا میکند.
ا دیدگاه یاکوبسن هر پیامی ا نشانهها تشکیلشده و بر همین قیا دانش نشانههیا کیه
نشانهشناسی نامگرفنه ،با آ اصو عام که شالوده سیاخنار همیه انیواع نشیانههیا را تشیکیل
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می دهند و نیز با خصلت به کارگیری آنها درو پیامهیا و همچنیین بیا جز ییات نظیامهیای
نشانهای گوناگو و جز یات پیامهای منفاوتی که انواع گوناگو نشانهها را به کار میگیرنید،
سیروکار دارد ) .(Hawkes , 2003یاکوبسین معنقید بیه خواننیده محیور بیود مینن اسیت
بدینصورت که منن به هر معنایی که خواننده برداشت کند معنی میشود ،درحیالیکیه اکیو
معنقد است هر اثر ادبی به خواننده الگو یا اییدهآلیی را پیشینهاد مییکنید کیه نشیا دهنیده
با ههایی منفاوت با ساخنار خود منن است.
.2ارتباط 
اغلب نظریههای ارتباطی بر اسا یک الگوی مبننی بر «ارسا » قرار دارد که در آ فرسننده
پیامی را برای گیرنده میفرسند که بهعنوا مثا میتوا به الگیوی ارتبیاطی شیانو و وییور
اشاره کرد« .مهمترین ضعف اینگونه الگوها عدم در نظر گرفنن اهمیت بافتهای اجنمیاعی
و رمزگا است» (چندلر . 258 :1387 ،نظریهپردا انی همچو سوسور ا الگوی اننقالی خطیی
ارتباطات کیمی اسنفاده کردهاند ،با اینکه این الگو بهعنوا یک «حلقه گفنار» نامیده شید امیا
بر این بنیاد قرار داشت که فرایند ادراک توسط شنونده ،آینهای ا فراینید بییا ییک اندیشیه
توسط گوینده است )« .(Saussure, 1983در این الگو فقط اشاره بسیار مخنصری بیه کیاربری
گوینده ا «رمز محیا شده توسط با » شده است و البنه در آ تلویحاً فرض شده کیه ییک
رمز تثبیت شده باید میا هر دو سوی الگو مشنرک باشید» ( . Harris, 1988در سیا 1960
رومن یاکوبسن الگویی ا ارتباط گفناری بینافردی ارا ه کرد کیه ا الگیوی ارتبیاطی اصیلی
فراتر رفت و بر اهمیت رمزگا و بافتهای اجنمیاعی درگییر صیحه گذاشیت (Jakobson,
) .1960یاکوبسن ذکر میکند که اثربخشی یک ارتباط گفناری ،وابسنه به اسنفاده ا یک رمیز
مشنرک توسط افراد سهیم در این ارتباط است (چنیدلر . 1387 ،وی که یکی ا نظریهپیردا ا
نشانهشناسی ارتباط است ،نشانهشناسی را علم مطالعیه ارتبیاط اعیم ا ارتباطیات کیمیی و
غیرکیمی تعریف میکند.
 .3نظریهارتباطکالمییاکوبسن  
یاکوبسن نشانهشناسی را دانش نشانهها مینامد ) .(Hawkes, 2003کار اساسیی یاکوبسین در
این مینه ارا ه یک الگوی ارتباطی است که به وجود شش عنصر موضیوع ،پییام ،فرسیننده،
گیرنده ،مجرای ارتباطی و رمزگا قا ل است .در این الگو ،بیا بیهطیور خیا و ارتبیاط
انسانی به طور عام می تواند به ترتیب ،شش نقش ارجاعی ،ادبی ،عاطفی ،ترغیبی ،همیدلی و
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فرا بانی پیدا کند .یاکوبسن بر این باور است که هیچ ارتباطی نمی تواند تنها به یکیی ا ایین
نقش ها منحصر باشد و معموالً در هر کنش ارتباطی هر شش نقیش وجیود دارنید ،بیا ایین
تفاوت که یکی یا برخی ا آنها اهمیت و برجسنگی بیشنری نسیبت بیه بقییه دارنید (گییرو،
 . 1392درننیجه بسنه به اینکه کدامیک ا این عناصر نقش برجسنه تری در ارتباط ایفا کنند و
ارتباط به کدامیک ا آنها معطوف شود ،یک نقش کیمی برجسنه میشود.
جدول  :2نقشهای ششگانه ارتباط کالمی یاکوبسن
منبع :نگارنده؛ (برگرفته از گیرو)1392 ،
نقشهای

عوامل ارتباط

ارتباط بانی

گفناری

نقش

موضوع

ارجاعی

هدف
داد

نشا

توضیح
موضوع،

محنوا و مضمو پیام

مرتبط با موضوع و توصیف یک وضعیت ،شیق یا
حالت روانی است .این اظهارات توصیفی میتواند
شامل هردوی توصیفات صریح و شناخنی باشد.

آفرینش یبایی و ایجاد

کارکرد ویژه این نقش ،برجسنهسا ی است ،یعنی

نقش ادبی

پیام

لذت در مخاطب و القای

گوینده ،عناصر با را بهگونهای بکار میگیرد که

ماثر پیام

شیوه بیانش جلب نظر کند.

نقش عاطفی

فرسننده

نقش ترغیبی

گیرنده

تدکید به مخاطب

نقش همدلی

مجرای ارتباطی

ایجاد ارتباط ،اطمینا ا

نقش

رمزگا

جهتگیری پیام بهسوی
خود پیام
نشا

داد

خا

گوینده

احسا

منکی به مخاطب (فرسننده و معنای یک گفنه را
تغییر نمیدهد اما اطیعاتی در مورد حالت داخلی
فرسننده به ما میدهد.
با جهتگیری به سمت گیرنده و بهطور مسنقیم
بیا شده و بهنرین شکل آ بهصورت ندایی و
امری است.

فرا بانی

با به خاطر تعامل است و بنابراین دلیل تما

تداوم یا قط آ است.

کانا ارتباطی با ما است.

جهتگیری پیام بهسوی

مشنرک بود رمزها بین گوینده و مخاطب

و

رمز

.4ارتباطدرمعماریبراساسنظریهیاکوبسن 
نظریه ارتباط کیمی یاکوبسن که اساسیاً بیه بیا مییپیردا د ،بیه هرگونیه ارتبیاط انسیانی
تعمیمپذیر است .ا طرفی معنقد است رابطه تجربی اشخا با اشیای معماری حاکی ا آ
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است که انسا معموالً معماری را بهمثابه ابزار ارتباط درک میکند حنی بیا در نظیر گیرفنن
کارکرد آ  .ا این رو در این قسمت عوامل ششگانه ارتباط کیمیی یاکوبسین بیا توجیه بیه
نظریات اکو در معماری تعمیم دادهشده است.
.4-1نقشارجاعی

20

یاکوبسن ( 1960معنقد است که پیام برای اثربخشی نیا به ییک بافیت دارد .ایین کیارکرد
روابط میا پیام و موضوعی که پیام به آ ارجاع میدهد را مشیخص مییکنید (گییرو:1392 ،
 20اکو معنقد است «ارجاع» در معماری لزوماً فیزیکی نیست « 21فیرض کنیید «در» نمیادی
است که به اشاره «احنما دخو » مرتبط است .حا تعریف مرجوع یعنی واقعیت مادی که
نماد غیرمسنقیم به آ اشاره میکند بسیار سخت است .تنها راه حل ایین اسیت کیه بگیوییم
«در» به خود اشاره میکند و واقعیت خود را مشخص میکند ییا بگیوییم بیه کیارکردی کیه
اجا ه میدهد اشاره دارد» (اکو . 253 :1396 ،کارکرد اساسی نقش ارجاعی ،جلوگیری ا بیرو
هرگونه درهمآمیزی نشانه و شی ،و ممانعت ا در آمیخنن پییام و رمزپیردا ی شیده اسیت
(گیرو . 20 :1392 ،به اعنقاد اکو توصیف ما بر نشانه مبننی است بر معنای رمزگذاری شده کیه
در موقعیت فرهنگی مشخصی به یک حامل نشانه نسبت دادهشده است .در واق «اشیاره بیه
مینه فرهنگی اجنماعی» ا دیدگاه اکو جایگزین «اشاره به موضوع» یاکوبسن میشود.
نقش ارجاعی
کیم

معماری

عامل :موضوع

عامل :مینه فرهنگی اجنماعی

هدف :نشا داد موضوع ،محنوا و مضمو پیام

هدف :درک و تعریف درست ماهیت نشانه ا طریق
مینه

* عامل نقش ارجاعی در کیم موضوع است و در معماری مینه فرهنگی اجنماعی بنا میباشد که شامل
مالفههای موقعیت بنا در ساخنار شهری ،جایگاه بنا در ساخنار فرهنگی و اجنماعی میباشد.

اینکه پیام به چه موضوعی جهتگیری مینماید مبننیی بیر قراردادهیای فرهنگیی و مییرا
فکری هر گروه و دوره تاریخی است که با جها بینیها و اید ولوژیهیای هیمسیوی خیود
تعیین می شوند .اکو معنقد است که با گذر ا گروه انسانی به گروه دیگر ،با توجه بیه مینیه
فرهنگی اجنماعی و گذر ما ممکن است نشیانه دچیار وا  ،با ییابی و جیایگزینیهیای
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گوناگونی شود.
.4-2نقشادبی

22

یاکوبسن این کارکرد را همچو رابطه میا پیام وخودش تعریف مییکنید (گییرو. 22 :1392 ،

معنا یا ار ش اولیه هر عنصر کارکرد اولیه آ است که همیا معنیای صیریح مییباشید .در
حالنی ممکن است کارکرد مهمترین چیزی نباشد که پیام ارا ه میکند .برای مثیا وقنیی بیه
سر در یک مسجد نگاه میکنیم ،توجه به معنای سر در جلب میشود که هرچنید مبننیی بیر
کارکرد است اما کارکرد صریح –یعنی سر در بیهمنزلیه ورود -در حاشییه قرارگرفنیه شیده
است .کادربندی و عظمت سر در بهعنوا معنای ضمنی مورد توجه قرار میگیرد .به همیین
ترتیب میتوا عناصری کاذم خلق کرد که کارکرد صریحی ندارند و فقط میتوانند کارکرد
یباییشناخنی داشنه باشند« .پنجرهها میتوانند با شکل ،تعداد و نحوه اسنقرار خود در نمای
ساخنما عیوه بر کارکرد به مفهوم خاصی ا سکونت و اسنفاده داللت کنند .آنها میتواننید
به اید ولوژی کلی که معمار را در ساخت بنا هدایت کرده است اشیاره ضیمنی کننید» (اکیو،
 . 259 :1396نمونه برجسنه کارکرد ادبی در آثار هنری دیده میشود ،جیایی کیه مرجی پییام
خود پیام است ،و این پیام دیگر ابزار ارتباط نیست ،بلکه موضوع آ است (گییرو. 22 :1392 ،
در واق هدف نقش ادبی در با تدکید و یا برجسنهسا ی بخشی ا موضیوع اسیت کیه در
معماری این امر به واسطه کارکرد نمادین عناصر معماری تحقق مییابد.
نقش ادبی
کیم

معماری

عامل :پیام

عامل :کارکرد نمادین

هدف :آفرینش یبایی و ایجاد لذت در مخاطب و

هدف :تدکید یا برجسنهسا ی بخشی ا موضوع

القای ماثر پیام ،جهتگیری پیام بهسوی خود پیام
* عامل نقش ادبی در معماری کارکرد نمادین بنا میباشد که در حالت در حاشیه قرار گرفنن معنای صریح و
ظهور معنای ضمنی تحقق مییابد.

.4-3نقشعاطفی

23

یاکوبسن ( 1960معنقد است این کارکرد روابط میا پیام و فرسننده را رقم می نید عامیل
نقش عاطفی در با فرسننده است .در معماری نمیتوا تنها معمار را به عنوا فرسننده در

عوامل ماثر بر ارتباط و نشانهشناسی در معماری

189

نظر گرفت ،معمار بهواسطه «رمزگا های معماری» ،اطیعیاتی در میورد رویکیرد خیود بیه
مخاطب میدهد .این رمزگا های «بسیار پیچیده ،وابسنه به مانیه و موقیتانید» (اکیو:1396 ،
 . 277بهعبارت دیگر بعد ا معمار ،بنا بهعنوا فرسیننده و ا طرییق رمزگیا هیای معمیاری
اطیعاتی در مورد خود به مخاطب میدهد .مثیً فرم عناصری ا مسجد موقت و وابسنه بیه
ما میباشد و حاکی ا رمزگا آ است .هنگامی که ما -به وسیله با ییا بیه هیر شییوه
داللنی دیگر -ارتباط برقرار میکنیم ،اندیشههایی را در بام ماهیت مرج پیام بیا مییکنییم
(گیرو . 20 :1392 ،اکو ( 279 :1396رمزگا های معماری را به سه دسنه تقسیم مییکنید :دسینه
نخست را «رمزگا های تکنیکی» می نامد که شامل عناصر نخسنین معماری می شیوند ماننید
کف بنا ،سا ه های سیمانی ،سا ه های آهنی ،سیم کشی و غییر و ...دسینه دوم «رمزگیا هیای
نحوی» که عناصر معماری بر اسا منطق خاصی در رابطه هم نشینی در کنار یکدیگر قیرار
می گیرند و داللت معنایی ایجاد می کنند ،مانند رابطه راهرو با حیاط ،یا پله هیا بیا پنجیره هیا.
دسنه سوم «رمزگا های معنایی» هسنند .در اینجاست که عناصر منفیرد معمیاری در ارتبیاط
با داللتهای یکبهیک و ضمنی ،داللت معنایی عمیقتر و شاخصتری را تولید میکنند.
نقش عاطفی
کیم

معماری

عامل :فرسننده

عامل :رمزگا های معماری

هدف :نشا داد احسا

خا

گوینده

هدف :نشا داد نظر و احسا

و دید معمار نسبت

به مسدلهای
نشا داد پاسخی منحصربه فرد به مسدله
* عامل نقش عاطفی در معماری رمزگا های معماری میباشد که شامل سه نوع رمزگا تکنیکی ،نحوی و معنایی
است.

.4-4نقشترغیبی

24

فرسننده پیامی را برای گیرنده میفرسند ) (Jakobson, 1960یرا هیدف هرگونیه ارتبیاطی
ایجاد واکنش نزد گیرنده است (گیرو . 1392 ،هدف برقراری ارتباط در معماری «کیارکرد» آ
است که به نحوی به مخاطب تدکید میگردد .کارکرد یا «معنیای صیریح» بیهوسییله حامیل
نشانه ،در نزد مخاطب مورد تدکید قرار میگیرد .در معمیاری نقیش ترغیبیی بیه رابطیه بیین
عنصر معماری و کاربرد آ میپردا د .در واق فرم معماری بر اسا اننظارات مرسیوم ،بیه
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آ کارکرد داللت میکند و وقنی آ اننظارات و عادتها برآورده نشیود ،بیه شییق کیارکرد
دیگری تحمیل میشود« .شاید یک معمار بنواند خانهای بسیا د کیه بیا هییچ رمیز معمیاری
موجود همخوانی نداشنه باشد و شاید این خانه شکلی دلخواه و «کیارکردی» ا سیکونت را
میسر سا د اما پر واضح است که من نخواهم توانست هما گونیه کیه میدنظر بیوده در آ
سکونت کنم مگر اینکه «دسنورالعملهایی» برای نحوه سکونت در ساخنما تعبیهشده باشید
یا من خانه را بهمثابه بافنی ا نشانهها که به رمز آشنایی داللت میکنند تعبیر کنم» (اکیو:1396 ،
. 260
در ننیجه رابطه میا پیام و مخاطب در معماری «کیاربردی بیود کیارکرد» مییباشید و
درصورتیکه عنصری یا فرمی جدید خلق شود دو حالیت دارد  .1 :نمییتیوا آ گونیه کیه
مدنظر بوده ا آ اسنفاده کرد .مخاطب آ را به مثابه نشانه هایی که به رمیز ،آشینایی داللیت
دارند تعبیر می کند و کارکرد آ را تغییر می دهد  .2دسنورالعمل هایی برای نحیوه اسینفاده ا
آ تعبیه شده باشد در غیر این صورت کارکرد فرم جدید ناشناخنه خواهد ماند.
نقش ترغیبی
کیم

معماری

عامل :گیرنده

عامل :کاربرد صریح

هدف :تدکید به مخاطب

هدف :تدکید به مخاطب و تحت تدثیر قرار داد آ

* عامل نقش ترغیبی در معماری کارکرد صریح بنا میباشد که در فرم و هندسه بنا ،عناصر معماری و روابط
فضاها قابل بررسی هسنند.

.4-5نقشهمدلی

25

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

 . 23به اعنقاد اکو فرد بهواسطه آموخنههای قبلی مدلی را در ذهین خیود مطیرح مییکنید و
بهوسیله آ ارتباط برقرار میکند« .انسا اولیه در آغا غاری مییابد برای سیرپناه  ....سیپس
به کشف آ میپردا د  ....اینچنین ایده غار شکل میگیرد  ....وقنی باد و بیارا بیایید بیه او
یادآوری میکند که آ غار گزینهای است برای در اما ماند  ...همچنین این ایده او را قادر
میسا د تا وقنی غار دیگری را هم دید مفهوم پناهگاه به ذهینش منبیادر شیود» (اکیو:1396 ،
. 250

ارتباط در معماری میتواند به دو صورت شکل بگیرد:
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 .1ارتباط بهصورت مسنقیم  :به محرکهایی که یاد میگیریم به آنها پاسخ دهیم .ماننید گنبید
که به خاطر تکرار آ در کاربریهای مذهبی ،نوع خاصی ا فعالیت در ذهینمیا صیورت
میگیرد و یا پله که درگذشنه یاد گرفنهایم به خاطر فرماش بهمثابه باال رفنن است.
 .2ارتباط غیرمسنقیم :برخی ا محرکها چو جز ی ا محیط شدهاند و کارکرد مصینوعات
بشری را دارند به اثر ارتباطی آنها پاسخ میدهیم .مانند سقف که ساخنما را ا آم وهیوای
نامساعد محفوظ میکند و به اثر ارتباطی آ مثل آرامش پاسخ میدهیم.
نقش ترغیبی
کیم

معماری

عامل :مجرای ارتباطی

عامل :ابزار برقراری ارتباط

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

هدف :برقرارکننده یا ادامهدهندهی ارتباط

جلبتوجه مخاطب

موجب اطمینا ا تداوم و یا قط ارتباط

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

.4-6نقشفرازبانی

26

«معماری تنها مبننی بر رمزگا های ملمو که معمار کارش را با آ آغیا میی کنید نیسیت
بلکه باید رمزگا بیرو دیگری را هم لحاظ کرد (و تنها با رجوع بیه ایین رمزگیا بیرونیی
است که کاربرا معانی پیام معماری جدید را تشخیص میدهند » (اکو. 290 :1396 ،
«بنابراین در عمل معمار پیوسنه مجبور است چیزی باشد بهجز معمیار .بارهیا و بارهیا بایید
باالجبار تبدیل شود به یک جامعهشنا  ،روانشنا  ،مردمشینا  ،نشیانه شینا و غییر... .
معمار مجبور است فرمی بیابد که بر نظامهایی که به آنهیا کننرلیی نیدارد شیکل بخشیند .او
مجبور است بانی را بیا کند که باید همیشه گویای چیزی بییرو ا آ باشید» (اکیو:1396 ،
. 301

نقش فرا بانی
کیم

معماری

عامل :رمزگا

عامل :رمزگا های فرا معماری
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هدف :جهتگیری پیام بهسوی رمز

هدف :تعیین و تولید معنا

* عامل نقش فرا بانی در معماری رمزگا های فرامعماری میباشد که شامل رمزگا های با های دیگر است

.5الگوینظریتحقیق 
الگوی به دست آمده ا تعمیم شش عامیل ارتبیاط کیمیی یاکوبسین بیر اسیا آرای اکیو
میباشد .به اعنقاد اکو ( 1396بیشنر اشیاق معماری برای برقراری ارتباط طراحیی نشیدهانید
بلکه کارکرد خاصی دارند .با اینحا «ارتباط» و «کارکرد» به یکیدیگر میرتبط بیوده یکیی ا
راههای تجزیه وتحلیل معماری ا دیدگاه نشانهای بررسی عملکردهای آ ا طرییق ارتبیاط
میباشد (هما  . 251:لذا با توجه به مبانی نظری تحقیق عوامیل ارتبیاط کیمیی یاکوبسین بیا
توجه به تعریف ،هدف و نقش هر عامل در معماری بررسیشده و بر اسیا نظرییات اکیو
عامل معماری هر نقش اسنخراج گردید .هر یک ا این عوامیل جهیت تیدوین مالفیههیا و
تجزیه و تحلیل عناصر معماری مسجد کبود تبریز قابل بررسی میباشد.

.6مطالعهموردی:مسجدکبودتبریز 
مسجد کبود تبریز ا شاهکارهای هنری ایرانیِ عصر قراقویونلوها است ساخت این مسیجد
بر اسا منن کنیبههای ایوا ورودی آ  ،در ما سلطا جهانشاه قراقویونلو و به سنه 870
ه.ق .به انجام رسیده است (کبیر صابر و پییروی . 1394 ،ایین مسیجد شیامل مقبیره ،کاروانسیرا،
حمّام ،باغ تاریخی و موقوفات یادی بوده که وصف همگی آنها در وقف نامه این اثر نمایا
است ولی بخش اعظمی ا آنها در طو ما یا بر اثر عواملی همچو لزله و جنگ ،و ییا
بر اثر بی توجهی و مدیریت نامناسب به دالیل سیاسی ،اقنصادی و گاه مذهبی تخریب شده و
ا بین رفنهاند که در حا حاضر تنها مسیجد و مقبیره آ بیاقی مانیده اسیت (انصیاری و نیژاد
ابراهیمی . 38 :1389 ،مطالعه نشانهشناسانه عناصر معمیاری مسیجد کبیود تبرییز مییتوانید در
جهت تبیین معنا ،عملکرد و ارتباط نشانههای آ ماثر باشد .با توجه به الگوی نظری تحقیق
عوامل تدثیرگذار بر ارتباط – مینه
فرهنگی اجنماعی ،کارکرد نمادین ،رمزگا های معماری ،کاربرد صریح در بنا ،ابزار برقیراری
ارتباط و رمزگا هیای فرامعمیاری -عناصیر معمیاری و مفیاهیم موجیود در مسیجد کبیود
بررسیشده است.
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.6-1زمینهفرهنگیواجتماعی 
وجود مسیری بهنام کهنه خیاوا و تطبیق آ با توجیه بیه نقشیه دارالسیلطنه تبرییز (، 1261
نشا میدهد مسجد کبود در مسیر اصلی کاروانیا به با ار بوده که به همین دلیل بیهعنیوا
قسمنی ا با ار در فهرست آثار ثبنی جهانی نیز ثبتشیده اسیت رجیوع بیه سیفرنامههیا و
خاطرات سیاحانی که در گذشنه ا این مسیر دید کردهاند میتواند به عواملی ماننید رنیگ
شاخص در بافت ،وجود گنبد و فرم شاخص این مسجد و همچنین ارتفیاع بلنید آ اشیاره
کند اولیاق چلبی درباره مسجد کبود مینویسید «درگیاه مسیجد جهیا شیاه بلنیدتر ا طیاق
کسری است .بنایی عالی است که با کاشیهای یبا آراسنهشده ،گنبدهای بلند دارد ،همیه در
و دیوارهای آ با کاشیهای رنگارنگ ینت یافنه» (کارنک . 286 :1351 ،این عوامیل موجیب
تبدیل مسجد کبود به عنصری برجسنه و نشانهای شهری شده است که در ارتباطی مسینقیم
با مردم تبریز و سیاحا قرار داشت.
جهتگیری پیام مبننی بر قراردادهای فرهنگی بیوده و در هیر دوره تیاریخی بیر اسیا
اید ولوژیهای مردم آ دوره تعیین میشد .عناصر مسجد کبود ا نظر نشانهشناسی با توجیه
به گذر ما دچار جیایگزینیهیای گونیاگونی شیده اسیت .در دوره معاصیر تحیت تیدثیر
خیابا کشیهای دوره پهلوی تغییراتی در موقعیت فرهنگی مسجد کبود به وجیود آمیده کیه
ساخنارهای ارتباطی در حو ه آ را دگرگو ساخنه و ورودی آ ا جلوی شهر بیه پشیت
آ تغییر کرده است .با این حا با قرارگیری این مسجد در مسییر تیاریخی-فرهنگیی شیهر
تبریز ا یکسو و دارا بود عناصر شاخص معماری و رنگ منحصربهفرد آ ا سوی دیگر،
این مسجد در نظر مردم شامل مجموعیهای ا رمزگیا هیای معنیایی و ارتبیاطی مییباشید
رمزگا هایی که در موقعیت فرهنگی و اجنماعی امرو ی باعث جهتگیری پیام بیه نمیادی
غیرمسنقیم ا مسجد کبود میگردنید .ا دیید میردم معاصیر تبرییز مسیجد کبیود عنصیری
ار شمند است که نمادی غیرمسنقیم ا هویت تاریخی آ محسوم میشود.
.6-2کارکردنمادین 
در کنیبه سردر این بنا ،به نام ابوالمظفر جهانشاه اشاره شیده اسیت .همیینطیور سییاحا و
تاریخنگارا نیز هنگام اشاره به این بنا ا نام مظفریه اسنفاده میکردنید «همچنیین در درآمید
تبریز بهجانب شرق که خیابا گویند عمارتی است در کما لطافت و نیکیویی موسیوم بیه
مظفریه ( »...کربییی تبریزی . 524 :1344 ،عنوا «مسجد جهانشاه» یا «مجموعه مظفرییه» اشیاره
به معنا ،ار ش اولیه و معنای صریح این مجموعه دارد در حالنی که ایین عنیوا مهیمتیرین
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چیزی نیست که مجموعه ارا ه میدهد .امرو ه عنوا عمارت مظفریه در حاشیه قرارگرفنه و
توجه به خود بنا جلب میشود .کاشیکاری معرق و بسیار ظریف و یبای سطوح داخیل و
خارج آ بهگونهای بسیار ماهرانه نصب شده که رنگ فیرو های بنا بهعنیوا معنیای ضیمنی
مورد توجه قرار میگیرد و به مفهوم خاصی داللت میکند .در اینجا عمارت مظفریه (معنیای
صریح در حاشیه قرار گرفنه و مسجد کبود (فیرو ه اسیم یا گوی مسجد بهعنوا معنیایی
ضمنی ،کارکردی نمادین به خود میگیرد و باعث برقراری ارتباط میگردد در واق عمارت
مظفریه دیگر ابزار برقراری ارتباط نیست بلکه موضوع آ است.
.رمزگانهایمعماری 

6-3
رمزگا های معماری وابسنه به مانه و موقتاند و مسجد نیز بیاخخص در طیو تیاریخ بیه
شیوههای مخنلفی بیا میشود ،رمزگا های معماری مسجد کبود که رمزگا هیای تکنیکیی،
نحوی و معنایی را شامل میشوند:
 .6-3-1ا مهمترین عناصر رمزگا تکنیکی این بنا کاشیکاریهای آ است کیه میزین بیه
آیات ،اشعار و نقش و نگارهای اسلیمی است .ا نظر ساخناری نیز ،اسنفادۀ غالب ا مصالح
رایج شهر یعنی آجر است .نحوه پاسخگویی این بنا ا نظر مصالح به کار گرفنهشیده و فیرم
آ  ،سا گاری مطلوبی با وضعیت اقلیمی شهر تبریز به وجود آورده است.
 .6-3-2رمزگا نحوی :مسجد کبود بدو میانسرا و بهگونهای برونگرا ساخنه شیده اسیت.
این نوع پی و وجود دو گنبدخانه کنار هم در مسجد فرم آ را ا مسیاجد ایرانیی منمیایز
ساخنه است .با اینحا مسجد کبود دارای نقشهای ایرانی ا نوع چهار ایوانی بیا میانسیرایی
سرپوشیده است .رمزگا دیگر رعایت سلسلهمراتب فضایی در این مسجد است که در همه
مساجد ایرانی قابل مشاهده میباشد.
 .6-3-3کنیبه نگاشتها و تز ینات بناهای مورد مطالعیه در معمیاری عثمیانی ،نشیانههیای
روشنی ا اعنقاد دینی بانیا آنهاست که معنقد به مذهب اهل سنّت بودنید ،در صیورتی کیه
بررسی کنیبهها و دیوارنگارههای مسجد کبود ،نشانههایی ا اعنقاد بانیا این بنیا بیه خانیدا
علی بن ابیطالب (ع را جلوهگر میکند (کبیرصابر ,مظاهریا و پیروی . 18 :1393 ،اینجاست کیه
این عناصر معماری داللت معنایی عمیقتری را تولید کرده و به اعنقاد دینی بانیا بنیا اشیاره
ضمنی مینماید .کنیبهها و آیات موجود در آ به همراه سردر بنا را مییتیوا رمزگیا هیای
معنایی این بنا برشمرد.
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جدو  :6رمزگا های معماری مسجد کبود
رمزگا های معماری

رمزگا تکنیکی

اسنفاده ا مصالح کاشی معقلی و معرق ،آجر و سنگ مرمر
شیوه ساخت تاق و گنبد

رمزگا نحوی

پی ایرانی
سلسله مراتب فضایی

رمزگا معنایی

کنیبهها و آیات :نشا داد اعنقاد دینی بانیا بنا
سردرم :عظمت بنا

.6-4کاربردصریح 
هدف ا برقراری ارتباط در معماری کارکرد آ است که ا طریق فرم نیزد مخاطیب میورد
تدکید قرار میگیرد« .فرم یک شیق ،عیوه بر ممکن ساخنن کارکرد ،باید آ را چنا واضیح
و شفاف ارا ه نماید که هم کاربردی باشد و هم مورد تقاضا یعنی این قدر معنای کیارکرد را
واضح و شفاف برساند که انسا را به انجام کارهایی که برای تحقق آ ال م است رهنمیو
سا د» (اکو. 260 :1396 ،
مسجد کبود دارای دو کارکرد مسجد و مقبره است که تدکید بر کیارکرد دوگانیه بنیا بیه
بهنرین شکل به مخاطب القا میشود .نخست ا طریق فرم بنیا پیی بنیا ترکیبیی ا حجیم
مکعب مسنطیل یا مکعب مرب با کشیدگی شمالی-جنیوبی اسیت کیه در مرکیز آ گنبیدی
آجری افراشنه شده است .مکعیب اصیلی فضیای مسیجد و مکعیب کوچیک محیل مقبیره
جهانشاه است که با اسنفاده ا گنبدهای کوچک ،که حکم رواق برای گنبید اصیلی را دارد،
این مکعب خیرد شیده اسیت (انصیاری و نیژاد ابراهیمیی . 38 :1389 ،دوم ا طرییق ارتبیاط دو
گنبدخانه است که به گونه خاصی ا هم جدا شدهاند ولی در عینحیا نییز بیا یکیدیگر در
ارتباطاند .دلیل این نوع ارتباط ناشی ا عملکرد منفاوت هرکدام ا آنهاست.
در این مسجد میتوا کارکرد صریح را در عناصر معماری نیز مشیاهده کیرد در پیایین
سنو ها سکویی ا مرمر سفید ساخنه شده که یر آ خالی و خانه خانه است ،بیرای اینکیه
کفشها را وقت دخو به مسیجد مییکننید در آ سیورا هیا بگذارنید (تاورنییه. 68 :1336 ،
همچنین اطراف مسجد مکا های ویژهای برای در و بحث تعبیه شده است.
جدو  :7کاربرد صریح در مسجد کبود
فرم و هندسه

مکعب

اسنفاده ا دو مکعب بزرگ و کوچک برای نشا داد دو کاربری
منفاوت
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فاقد میانسرا

توجه به وضعیت اقلیمی شهر تبریز

گنبدها

پوشش دهانه عریض

کفش کن

در پایین سنو ها سکویی ا مرمر

رواقها
روابط

ارتباط

فضایی برای در
بین

دو

و بحث

جدا شد دو گنبدخانه (مقبره و مسجد

گنبدخانه

.6-5ابزاربرقراریارتباط 
اکو معنقد است معموالً معماری بهمثابه ابزار ارتباط درک میشود ،حنی وقنیکیه کیارکرد آ
مد نظر باشد .در گذشنه دو مناره در دو طرف ورودی بیهعنیوا شیاخص شیهری کیاربرد
داشت که پس ا وقوع لزله بهطور کامل تخریب شد و دیگر با سا ی نشدهاند .گنبیدها ،و
سردر رفی بنا بهعنوا عناصر شاخص بنا ،برای مخاطبا و کاربرا بهعنوا ابیزار برقیراری
ارتباط محسوم میشوند .همچنین میتوا به رنگ فییرو های اسینفاده شیده در کاشییهیا،
خطوط خوشنویسی و تز ینات اشاره کرد که مخاطب به اثیر ارتبیاطی آنهیا مثیل آرامیش و
دریافت حس معنوی پاسخ میدهد.

جدول  :8ابزار برقراری ارتباط در مسجد کبود
ارتباط مسنقیم

گنبد و مناره

نقش برقرارکننده ارتباط بین مخاطب و مسجد بهطوریکه مخاطب
با دید گنبد و مناره تصویر مسجد در ذهنش منداعی میشود.

سر درم

سردرم با مخاطب بهعنوا «محل دخو » ا یکسو و بهعنوا
«شکوه و عظمت» ا سوی دیگر ارتباط برقرار میکند.

ارتباط غیرمسنقیم

رنگ

رنگ فیرو های کاشیها

خطوط

مخاطب به اثر ارتباطی خطوط خوشنویسی مثل حس حضور در

خوشنویسی

مکا مذهبی پاسخ میدهد.

تز ینات

مخاطب به اثر ارتباطی تز ینات مثل آرامش پاسخ میدهد.

.6-6رمزگانفرامعماری 
سطح بیانی که ا اشیای معماری این مسجد تشکیلشده اسیت نظیام دیگیری ا داللیتهیا
بهمثابه سطح محنوای خود دارد که ا این میا میتوا به جایگاه فرمهیای اسینفادهشیده در
جها بینی اسیمی اشاره کرد .بههرحا تعدادی نظام منشکل ا حاملهای نشانه وجیود دارد
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که تنها به این دلیل ساخنه شدهاند تا بهنوعی حاملهای نشانه با دیگری باشند و بنیوا ا
طریق با های دیگر با این مسجد ارتباط برقرار کرد که میتوا به رنگهای اسینفادهشیده،
جایگاه اعداد در این مسجد ،ردپای فرقه حروفیه و نقطویه اشاره کرد.

رمزگا های فرا
معماری

جدول  :9رمزگانهای فرا معماری در مسجد کبود
معنای نمادین کنیبهها و خطوط و نقوش
عناصر موجود تز ینات و آرایهها
در مسجد

اعداد

سیاست
حکومتها

ترکیب مسجد و مقبره
اننصام به سلسله

بحثوتحلیل 
در معماری مسجد کبود ،اصو رعایت شده در خصو کارکرد صریح مسجد و عملکیرد
آ رابطه مسنقیم با ایجاد ارتباط در مساجد دارد .کارکرد صریح که همیا عملکیرد اصیلی
مسجد یعنی عبادت است به شکلهای گوناگو در معماری کلیه فضاهای مسیجد مشیاهده
میگردد .ابزار برقراری ارتباط بهصورت بار در معمیاری مسیجد کبیود مشیاهده مییشیود
بهطوریکه دارای فرمهای نمادین شاخصی مانند گنبد و مناره ،فضاهای نیمهبا ماننید اییوا
بوده و نمای بیرونی مساجد نیز با توجه به بافت مجاور آ در برقراری ارتباط ماثر میباشد.
پرداخنن به موضوع ارتباط بدو در نظر گرفنن مینه فرهنگی اجنماعی میسر نخواهید بیود
میتوا دلیل این موضوع را پیامدهای اتفاق افنیاده در بحیث روابیط اجنمیاعی بییا کیرد.
معماری یکی ا گزینههای مهم و تدثیرگذار بر روابط اجنماعی و برعکس روابط اجنماعی و
مینه فرهنگی -اجنماعی عاملی تدثیرگذار بر نحوه شکلگییری معمیاری مییباشید .ارتبیاط
مساجد را نمی توا تنهیا ا دییدگاه معمیاری میورد بررسیی قیرارداد و نیا منید اسینفاده ا
رمزگا های فرا معماری هسنیم .اسنفاده ا این رمزگا با توجه به شرایط مخنلف مییتوانید
بهصورت منفاوتی صورت بگیرد .برخیف رمزگا فرا معماری ،رمزگا معماری وابسنه بیه
رویکرد طراحی و اسنفاده ا رمزگا معنایی ماننید گنبید و منیاره ،رمزگیا تکنیکیی ماننید
مصالح و رنگ و رمزگا نحوی مانند نحوه چیدما فضاها میباشید .ارتبیاط مسیاجد تنهیا
وابسنه به کارکردهای عبادت نیست .مساجد بهجز کارکرد عبادت دارای کارکردهای نمادین
دیگری مثل کارکرد فرهنگی نیز هسنند که در ایجاد ارتباط ماثر است.
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جهگیری 
نتی 
معماری بهعنوا بخشی ا فرهنگ ،ا یکسیو بیهعنیوا نظیام نشیانهای و ا سیوی دیگیر
بهعنوا ابزار برقراری ارتباط تلقی میگردد .نظریه ارتباط کیمیی یاکوبسین کیه بیر اسیا
شش نقش ارجاعی ،ادبی ،عاطفی ،ترغیبی ،همدلی و فرا بانی مطرح گردیده شالوده ارتبیاط
در هر نوع بانی را میتواند مورد بررسی قرار دهد .در پاسخ به سیاا پیژوهش بیا تعمییم
نظریه یاکوبسن و به واسطه آرای اکو عوامل برقراری ارتباط در معماری را مییتیوا مینیه
فرهنگی اجنماعی ،کارکرد نمادین ،رمزگا های معماری ،کاربرد صریح در بنا ،ابزار برقیراری
ارتباط و رمزگا های فرامعماری دانست .ایجاد ارتباط در مسجد بهعنوا مهیمتیرین عنصیر
شهر اسیمی یکی ا اهداف بزرگ مساجد است که وادی معمیاری ا طرییق بیهکیارگیری
دیگر علوم عامل اصلی تحقق این هدف میباشید .بیه دسیت آورد عوامیل و مالفیههیای
تخصصی در این موضوع با توجه به آسیبشناسی موضوعی نشانهشناسی مساجد راهکیاری
در با گرداند معنا و عملکرد در مساجد است .اگرچه مالفههای بررسیی در مسیجد کبیود
دیده میشوند ولی به واسطه تغییرات ر داده در دوره معاصر برخی ا عوامل ماننید مینیه
فرهنگی و اجنماعی و ابزار برقراری ارتباط نقش پررنگ خود را ا دست داده و بیه همیین
دلیل برخی عناصر دچار تغییراتی در معنا شدهاند.
با توجه به ننایج به دست آمده ،طراحی مساجد با در نظر گرفنن عوامل برقراری ارتبیاط
راهکاری است در جهت معنا یافنن مسجد نزد مخاطبا که باید در طیرح مهیمتیرین عنصیر
شهر اسیمی قرار داد .اسنفاده آگاهانه ا این عوامل در جهت طراحی عناصر میوثر در دوره
معاصر میتواند موجب ارتقای درک مخاطبا ا مفاهیم معماری مساجد گردد که ضیرورت
بررسی آ احسا میگردد.

پینوشتها
 .1این مقاله مسنخرج ا پایا نامه کارشناسی ارشد در رشنه مهندسی معماری اسیمی نگارنده سوم بیا
عنوا « نشانه شناسی کاربردی در طراحی مساجد معاصر» به راهنمایی نویسنده او و مشاوره نویسنده
دوم می باشد که در دانشگاه هنر اسیمی تبریز انجام یافنه است
2. Peter Kümmel
3. Manar Hammad
4. Group 107
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7. Charles Jencks
8. George Baird
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