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چکیده
حس مخاطب در مواجهه با مکان معماری، با تسلسل )مکان  مندی( و توالی )زمان  مندی( فضایی مرتبط بوده و شناخت 
نقش مفهوم زمان در ایجاد وابستگی مکانی حائز اهمیت است، زیرا مکان موقعیتی است که با حفظ توالی رویدادها، مخاطب 
را در دریافت فهم کاملی از هستی خود یاری می  نماید. در این راستا، انطباق مفاهیم معماری با مبانی نشانه شناسی زمان 
جهت شناخت جایگاه مفهوم زمان در معماری، گامی موثر در ارتقاء شیوه های تحلیل معماری خواهد بود. این پژوهش 
بُعد  در  نشانه  شناختی،  تحلیل  گونه های  از  یکی  و  زمان«  از  مقطعی  یا  »مقاطع  در  داللتی  نظام  های  روابط  تحلیل  از 
همنشینی بهره می  گیرد؛ لذا با تکیه بر نقش نشانه های زمانی در تسلسل و توالی فضایی، و ارتباط آن ها با عناصر کالبدی 
معماری، تاثیر الگوهای زمانی بر آثار معماری به مثابه شیوه  ای تحلیلی مطالعه می  شود. با عنایت به مبانی نشانه شناختی 
به عنوان رویکرد منتخب تحقیق، دستیابی به فهم چگونگی نقش  آفرینی زمان در تحلیل  های معمارانه، با شناسایی ارتباط 
مفاهیم نشانه های زمانی با مصادیق معماری سنتی انجام خواهد شد. دستاورد نظری این تحقیق، بسط نظریه  های مرتبط 
پیشین، پر کردن خالءهای نظری و غنا بخشیدن به ادبیات تحلیل نشانه شناختی آثار معماری بوده و نتیجه عملی آن 
درک چگونگی ورود مفهوم زمان به تحلیل آثار معماری به واسطه قواعد نشانه  های زمانی است؛ مفهوم سازی نشانه های 
زمانی توسط کالبد فضا، از طریق تحلیل نظام  های نشانه  ای مکان، موجب افزودن مفهوم زمان به گستره تحلیل معماری 
است، که به واسطه »تحلیل مفهومی« خط تحول و توالی مفهوم زمان با مکان میسر می شود. در مقوله روش تحقیق، با 
بهره گیری از پیشینه قابل توجه نشانه  شناسی معماری، در مرحله گردآوری داده  ها و تکمیل ادبیات موضوع، از مطالعات 
اسنادی و کتابخانه  ای و در بخش تحلیل داده  ها که به موازات تبیین مبانی ارائه می  شوند، به منظور ساماندهی داده  ها، 
تدوین چارچوب مفهومی و بسط مبانی موضوع در حوزه معماری، از روش توصیفی- تحلیلی و راهبرد استدالل منطقی 

استفاده خواهد شد.
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شاه پسندزاده، بابک

۱. مقدمه و بیان مساله 
دستیابی به چگونگی حضور معنادار زمان در تحلیل مکان 
معماری، با شناخت ابزار و واسطه  های بیانی و داللت های 
معنایی، به عنوان هدف اصلی این تحقیق، نیازمند بهره گیری 
از مبانی فکری و فلسفی با رویکردی تحلیلی است؛ بنا بر 
یکی   ،)2004( راپاپورت  مانند  صاحب نظران  برخی  نظر 
از مهم  ترین شیوه  های بررسی معنا با این خصوصیات در 
محیط  های مصنوع، »نشانه  شناسی« است، زیرا مفاهیم جز 
بازنمایی نمی  شوند  تولید و تفسیر نشانه  فرایند  از طریق 
و نشانه  ها »واسطه و ابزار« انتقال و بیان مفاهیم هستند. 
نشانه  شناسی تمام چیزها )کالبدها( و اعمالی )رفتارهایی( 
تلقی کرده و  را که در یک فرهنگ معنا دارند، »نشانه« 
به شناسایی قراردادهای درونی شده ای که در هر فرهنگ 
تولید معنا می  کند می  پردازد )Culler 2001, 35(. آگاهی 
از فرایند نشانه  شناختی و فهم چگونگی داللت  های کالبد 
معماری بر مفهوم زمان، می  تواند موجب فهم و بیان موثرتر 

این مفهوم در معماری شود.
بررسی چگونگی تحلیل مکان معماری به واسطه مفاهیم 
مکان،  در  زمانی  نشانه  های  معنادار  کردن  وارد  یا  زمانی 
به مثابه نظامی نشانه ای، که موجب افزودن مفهوم زمان 
نشانگر  می  شود،  مخاطب  ادراکی  تحلیلی-  گستره  به 
اهمیت مفهوم زمان است که بازخوردهایی از قبیل تحلیل 
تداوم حضور مخاطب در مکان، جذب مخاطب  چگونگی 
به  فضایی  تسلسل  شکل  گیری  و  زمان  طول  در  بیش تر 
واسطه توالی زمانی را در پی دارد. از آن جا که »مفاهیم 
نشانگی، نه تنها روش  های طراحی، بلکه شیوه  های توصیف 
 Brad( »و تحلیل معانی معمارانه را نیز غنا بخشیده است
Bennet 2010(، دستاوردهای این تحقیق، در حوزه تحلیل 
معماری به مدد نشانه  های زمانی کاربرد خواهند داشت. با 

بر  عمدتاً  معماری،  آثار  تحلیل  امروزه  که  این  به  عنایت 
جغرافیایی  تاریخی،  دوره  های  اشتراکات  دسته  بندی  پایه 
از آن جا که ماهیت  و مولفه های کالبدی آثار می باشد، و 
این دسته  بندی  ها، خود وابسته به معانی از جمله مفهوم 
برای  تحقیق  این  نظر  مورد  شیوه  رو  این  از  است،  زمان 
می  تواند  رایج  تحلیل های  از  بیش  یقیناً  که  آثار،  تحلیل 
نشانگر شیوه تحلیل ارتباطات و اشتراکات در آثار معماری 
و  مشترک  معیارهای  شناسایی  رویکرد  با  شیوه ای  باشد؛ 
مکان  در  زمان  نشانه شناسی  بر  مبتنی  طبقه  بندی  های 
ابزار  شناخت  با  تحقیق  این  در  لذا  بود.  خواهد  معماری 
و  معماری  در  زمان  نشانگی  نقش  بر  موثر  واسطه  های  و 
تحلیل آثار، به تبیین و تحلیل جایگاه نشانه  شناختی زمان 
در معماری، بر اساس نظام  های نشانه ای متبلور در کالبد 
مکان پرداخته خواهد شد. بر این اساس، پرسش  های اصلی 

تحقیق پیش رو عبارت اند از:
مفهوم  بیانی  تحقق  و چگونگی  مکان  زمان  مندی  تحلیل 

زمان در مکان معماری، با چه قواعدی امکان  پذیر است؟
مفاهیم نشانه  شناختی زمان، چگونه بر قواعد و نظام تحلیل 

مکان معماری تاثیر می  گذارند؟
مفاهیم نشانه  شناسانه انسجام و توالی زمان چه جایگاهی 

در تحلیل انتظام و تسلسل فضایی مکان دارند؟

2. پیشینه تحقیق 
در خصوص جایگاه نشانه  شناسی در معماری و تعامل این 
مقاالت  تاکنون  معماری،  گوناگون  مفاهیم  تحلیل  در  دو 
و  آن ها  اهم  که  پذیرفته  صورت  بسیاری  تحقیقات  و 
گردآوری  دقت  به   1 جدول  در  تعامالت  این  زمینه  های 

شده  اند.

جدول ۱: تحقیقات انجام شده در تعامل نشانه شناسی و معماری و زمینه های آن ها

موضوع تحقیق )نشانه شناسی و معماری(محققین
)فروغمند اعرابی 1395؛ امیری خوشکار وندانی 1395؛ امرایی 1393؛ 

وسکاه و منصوری 1395؛ غفاری و فالمکی 1395(
بدون  معماری،  نظری  مبانی  و  نشانه  شناسانه  مفاهیم  میان  ارتباط 

مصادیق و در قالب مباحث کلی

)فالحت و نوحی 1391؛ رحیمی اتانی و همکاران 1397؛ باقری و عینی فر 
1392؛ فیاض و همکاران 1390(

و  شباهت  یا  و  نشانه  شناختی  تحلیل  شیوه های  خصوصیات  بیان 
تفاوت  های آن ها در قرائت آثار معماری

)رئیسی و نقره کار 1390؛ سخاوت دوست و البرزی 1396؛ 1397؛ بمانیان 
و همکاران 1392؛ سهیلی و مهاجرپور 1394؛ نژاد ابراهیمی و همکاران 
1397؛ قنبری و سلطان زاده 1395؛ آویده طالیی و فرح حبیب 1397(

خوانش نشانه  شناسانه بر روی بخشی از یک بنا )مانند ورودی(، یا یک بنا 
)مانند مسجد یا آرامگاه( و یا یک عملکرد خاص )مانند عملکرد مسکونی(

تعامل نشانه  شناسی و رویکردی از تحقیقات کیفی، با ارزیابی منطقه ای )حمه جانی و همکاران 1396(
خاص 

کلیت )روشن و شیبانی 1394؛ واعظی و همکاران 1397( تحلیل  در  نظریه پرداز  یک  نشانه  شناسانه  اندیشه های  بیان 
معماری 
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موضوع تحقیق )نشانه شناسی و معماری(محققین
دیدی جامع و کلی به معماری اسالمی و جایگاه نشانه و رمزپردازی )رئیسی و همکاران 1393(

در آن
)حسنی میان رودی و همکاران 1396؛ ماجدی و سعیده زرآبادی 1389؛ 

دانش پور و همکاران 1391؛ ترکاشوند و مجیدی 1392(
بررسی وجوه نشانه  شناسی به طور مشخص و موردی در طراحی شهری

آن چنان که مشهود است، در تحقیقات مذکور مطالعه  ای 
تحلیل  و  زمانی  نشانه  های  مفهومی  روابط  خصوص  در 
در  زمان  نشانه  شناختی  جایگاه  و  معماری  مکان های 
در  نیز  دیگری  تحقیقات  است.  نشده  انجام  معماری 
خصوص جایگاه زمان در معماری صورت گرفته است که 
از میان آن ها می  توان به مقاالت »نقش معاني فضا و زمان 
در آفرینش هنري« )محمدمنصور فالمکی(، »تداوم مکان 
در گذر زمان در تعامل با انسان« )عفت صبوحی، محمد 
و  زمان  »مفهوم  و  چادگانی(  مرادی  داریوش  و  مسعود، 
تاثیر آن در معماری« )آیدا تقی  زاده و آرش محمدی فالح( 
و  بر حس ها  ذهن  و  زمان  تاثیر  به  اولی  که  کرد؛  اشاره 
برداشت ها در فضاي حقیقی و مجازي اشاره دارد؛ دومی 
در  مکان  ادراک  دگرگونی  چگونگی  تحلیل  و  مطالعه  به 
در  سومی  و  انسان؛  با  تعامل  در  آن  تداوم  و  زمان  گذر 
تحلیل ارتباط فضا با حرکت و زمان، به مقوله تداوم زمانی 
فضا  درون  در  زمان  مند  حرکت  با  زمان  فضا-  مفهوم  در 
در  اشاره شده،  تحقیقات  از  یک  هیچ  در  است.  پرداخته 
خصوص تعامل نشانه شناختی و تاثیر زمان بر معماری و 

چگونگی تحلیل آثار مطالعه  ای انجام نشده است. 
در تحقیقاتی دیگر نیز تعامل نشانه  شناسانه زمان و مکان 
در آثار هنری مدنظر بوده است؛ مانند »نشانه  شناسی زمان 
تصویری«  و  کالمی  آثار  تطبیقی  بررسی  زمان؛  گذر  و 
)فرزان سجودی( که در آن، زمان، گذر آن و مفهوم سازی 
در  زمان  بیانی  تحقق  و چگونگی  لیکاف  دیدگاه  از  زمان 
متون کالمی و تصویری مانند نقاشی بررسی شده است. 
اساس  بر  نگاره مرگ ضحاک  در  روایت  »تحلیل ساختار 
الگوی کنشی گرماس« )اشرف سادات موسوی لر و گیتا 
ساختارگرای  تحلیل  به  که  است  دیگری  مقاله  مصباح( 
اثبات  نگاره  ها،  بر  حاکم  زمانی  روابط  و  روایت  عناصر 
برقراری روابط توالی زمانی و هم زمانی متوالی در تبدیل 

روابط زمانی به مکانی اشاره دارد.
مطالعات مرتبط دیگری نیز موجود است که مقوله زمان، 
مکان و روایت، صرفاً در دیدگاه خاص فلسفی مدنظر بوده، 
و  زمان  »نشانه شناسی  مقاله  به  می  توان  آن جمله  از  که 
مکان در فلسفه الیبنیتس« )محمدجواد صافیان و عبداهلل 
امینی( که محور مقاله بررسی نسبی و ذهنی بودن زمان 
هستی  شناسانه  انطباق  و  الیبنیتس  فلسفه  در  مکان  و 
زمان و مکان بر پدیدارهای بیرونی و نسبت آن ها با روابط 
ذهنی مخاطب بوده است؛ و مقاله »زمان و مکان از منظر 
)مجتبی  سوم«  ارغنون  نظرگاه  بر  تکیه  با  اوسپنسکي 
اعتمادی نیا( که با پرداختن به ماهیت ذهنی زمان و مکان 
گرفتن  نشات  مکان،  تمامیت  از  انسان  ها  ناقص  ادراک  و 

احساس زمان از محدودیت قوای ذهنی انسان در ادراک 
زمان را بررسی می  کند. در تحقیقی دیگر نیز به »زمان، 
هویت و روایت: چگونگي فهم زمان در روایت هاي تخیلي 
غرب و ایران« )سینا جهاندیده کودهی( پرداخته شده که 
تخیلي،  روایت  هاي  در  زمان  شکل  هاي  بررسی  با  آن  در 
انسان  وجودي  زمان  که  عالي  ترین ساختارهایي  مثابه  به 
گذار  با  را  خود  که  زمان  استعاره  به  می  کنند،  معرفی  را 
ارزیابی  این گونه  و  پرداخته  مي  دهد  نشان  مکان  و  تکرار 
می  کند که روایت  های مبتنی بر زمان، توامان هویت  ساز و 
تحت تاثیر هویت  ها می  باشند. آن چه مسلم است این است 
خور  در  استناد  قابلیت  چه  اگر  پیش گفته،  تحقیقات  که 
توجهی برای تحقیقات مشابه در حوزه معماری دارند، اما 
ماهیتاً ارتباطی با معماری نداشته و از سوی دیگر به نقش 
نشانه  های زمانی در شیوه »تحلیل آثار« معماری، که هدف 
تحقیق پیش رو است، ارتباطی ندارند و لذا تحقیق پیش 

رو از بداعت و تازگی برخوردار خواهد بود.

3. مبانی نظری
داللت  های  شکل  گیری  چگونگی  مطالعه  نشانه  شناسی، 
معنایی )روابط میان اجزاء نشانه( و سازوکار تبادل )تولید، 
انتقال و تفسیر( معنا، بر اساس نظام  های نشانه  ای است. 
نشانه نیز بر مبنای تعریف گیرو عبارتست از محرکی که 
تداعی  دیگر  محرکی  ذهنی  تصویر  با  آن  ذهنی  تصویر 
می شود؛ این تداعی به واسطه فرایند ذهنی ارجاع محرک 
شکل  ذهنیت(  )عینیت/  دوم  محرک  به  )عینیت(  اول 
می گیرد؛ و کارکرد محرک اول، برانگیختن محرک دوم با 
)Guiraud 2001, 39(. نشانه  ارتباط است  برقراری  هدف 
 Chandler( موضوعی فیزیکی و در عین حال معنادار است
21 ,2008(، یعنی هر نشانه برای دریافت توسط حواس و 
برقراری ارتباط، می  بایست الزاما نمود مادی داشته باشد و 
نشانه بودن مستلزم وجود یک فرم مادی و اشاره به چیزی 
جاناتان  چنان که  )Hall 2019, 104(؛  است  خود  از  غیر 
بدون  مفهومی،  و  معنا  هیچ  »بیان  است  معتقد  نیز  کالر 
وساطت نظام  های نشانه  ای و بروز مادی آن ممکن نیست« 
)Sojoudi 2011, 108(. کالبد معماری در صورت داشتن 
بیان  و  برای آشکار شدن  ویژگی  های نشانه  ای، واسطه  ای 
مفاهیم در آن خواهد بود و موجودیت نشانه در گرو »زمان« 
 Eco( می شود  استنباط  مخاطب  حضور  تاثیر  تحت  و 
16 ,1986( لذا، تحقیق پیش رو به جستجوی شاخص  های 
می  پردازد.  معماری  کالبد  در  زمان  مفهوم  نشانه  شناختی 
از آن جایی که معماری به مثابه موجودیتی کالبدی، در قالب 
نظام  های نشانه  ای، دارای مقیاس مکانی و زمانی می  باشد، 
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شاه پسندزاده، بابک

تحلیل  های  در  زمانی  نشانه  های  تاثیر  شناخت  در  لذا 
معمارانه، این مفهوم انتزاعی به واسطه نشانه های فیزیکی 
مقصد  مبداء،  )مانند حرکت،  مکان  در  موجود  کالبدی  و 
به  ورود  قابلیت  عبارتی  به  و  شده  مفهوم  سازی  غیره(  و 
به  می  کند.  پیدا  را  مکان  تحلیل  و  معنا  قلمرو  و  حوزه 
با  معماری،  در  زمان  نشانه  شناختی  مفهوم  عبارتی، 
و  )هم  زمانی(  توالی  )درزمانی(،  تداوم  مفاهیم  تداعی 

پیدا می  کند؛ مخاطب  مکان مصداق  کالبد  درون  حرکت 
نیز برای فهم مکان و نظام های نشانه  ای آن، و در نتیجه 
به مثابه  )کالبد(  فضا  در  می بایست  خود،  هستی  فهم 
حرکت  این  و  کند  )فعالیت(  حرکت  زمان،  ادراک  مسیر 
مستلزم گذر و صرف زمان است. بیان نسبت بروز معانی 
اهمیت  به  بسته  مکان،  در  حاضر  مخاطب  برای  زمان  با 
می  گیرد. شکل   2 جدول  به  توجه  با  معنایی،  سطوح  و 

جدول 2: نسبت ظهور سطوح معنای مکان با زمان

سطوح معنامدت زمانظهور معانی
معانی ضمنی )عمق معنایی(زمان بیش ترتدریجی ) با توالی زمانی(
معانی صریح )سطح معنایی(زمان کم ترتسریعی )بی توالی زمانی(

4. روش تحقیق
در تحقیق پیش رو، استخراج مفاهیم از طریق بازخوانی 
صورت  مکان  و  آن ها  میان  ارتباطات  و  زمانی  نشانه هاي 
و  کیفي  نوع  از  تحقیق  این  رویکرد  لذا  پذیرفت،  خواهد 
ماهیت آن اکتشافی است. موضوع تحقیق از پیشینه نظری 
قابل استنادی برخوردار بوده و با بهره  گیری از این سوابق، 
در مرحله اول برای »گردآوری داده  ها« و تکمیل ادبیات 
موضوع، از مطالعات اسنادی و کتابخانه  ای جهت توصیف 
و طبقه  بندی مبانی زمان، نشانه شناختي و معماری بهره 
داده  ها«،  »ساماندهی  منظور  به  سپس  شد.  خواهد  برده 
تدوین چارچوب مفهومی و بسط مبانی تحقیق به حوزه 
استفاده می شود؛  تحلیلی«  توصیفی-  از »روش  معماری، 
نشانه  شناختی  دیدگاه هاي  و  مفاهیم  توصیفی،  بخش  در 
زمان، مفاهیم پایه و تشریح ضرورت هاي نظري استخراج 
شناخت  برای  تحلیلی،  بخش  در  می شوند؛  تلخیص  و 
معماری،  حوزه  در  زمان  نشانه های  تحلیل  چگونگی 
تخصصی  ادبیات  اساس  بر  تحقیق  مفهومی  چارچوب 
موضوع نشانه  شناسی زمان تبیین شده و با برقراری ارتباط 
میان نظرات دو حوزه و تحلیل تعاملي آن ها، روابطي جدید 
پیرامون تحلیل مکان و زمان حاصل می شود که به صورت 

مدل هاي اولیه ارائه خواهند شد. 
و  تعامل  چگونگی  به  تحقیق  این  دوم،  مرحله  در 
نشانه  شناختی زمان و مکان در تحلیل  هم ترازی مفاهیم 
تدقیق  منظور  به  رو،  این  از  دارد.  نظر  معماری  آثار 
و  منطقی  سامانه  به  دستیابی  گردآوری شده،  یافته  های 
مبانی  گوناگون  ابعاد  مداخله  ترتیب  و  چگونگی  بررسی 

از  معماری،  تحلیل  به  شکل  دهی  در  زمان  نشانه  شناسی 
به  توجه  با  می  شود؛  استفاده  منطقی«  استدالل  »راهبرد 
این که در روش استدالل منطقی، پذیرش منطقی بودن 
یک سامانه در محیط فرهنگی همان سامانه معنا دارد، از 
و وسعت گستره  نسبی  اجماع  به  رسیدن  رو، جهت  این 
تحلیل، در الیه راهبرد و هم زمان با بیان مبانی و مفاهیم، 
به بررسی نمونه های موردی مفهومی و مصداقی در حوزه 

مسکن سنتی ایران پرداخته خواهد شد.

5. بحث و تحلیل
در تحلیل  های معمارانه مبتنی بر نشانه  های زمانی، شناخت

چیستی و چگونگی تداوم و توالی زمان، به مدد شناخت 
مثابه  به  معماری  مکان  در  زمان  نشانه  شناختی  ساختار 
»نظام  های نشانه  ای« امکان  پذیر خواهد بود. این نظام های 
همان  یا  رمزگان1  شبکه  های  عینی  نمود  نشانه  ای، 
در  فرهنگی،  اجتماعی-  آشنای  و  مشترک  قراردادهای 
یا »درزمانی«3 هستند؛  ارتباطی »هم  زمانی«2  دو رویکرد 
رویکرد ارتباط هم  زمانی، حاصل همراهی یا »همنشینی« 
مثابه  به  تصورات(،  و  فعالیت  )کالبد،  مکان  مولفه  های 
»واحدهای نشانه  ای« است که هر یک بر اساس انتخاب یا 
از رمزگان پیش  گفته، شکل گرفته  اند. پیش  »جانشینی« 
از پرداختن به چیستی و چگونگی تحلیل مفهومی زمان 
در آثار معماری، ضروری است که به هم  ترازی اصطالحات 
تخصصی نشانه  شناسی، نشانه  شناسی زمانی و معماری که 
قالب  در  است،  شده  برده  بهره  آن ها  از  تحقیق  این  در 

جدول 3 اشاره شود.

جدول 3: هم ترازی اصطالحات نشانه  شناسی، نشانه  شناسی زمانی و معماری

حوزه معمارینشانه  شناسی زماننشانه  شناسی
قراردادهای مشترک فرهنگی- اجتماعی )مانند حریم(حوزه  های معناییرمزگان

مکاننظام نشانه  اینظام نشانه  ای
مولفه  های مکان: )کالبد، فعالیت، مفهوم(واحدهای هم  حوزهواحدهای نشانه  ای

عوامل مولفه  های مکان: )فضاها، عناصر، اجزاء(  - - 
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تحلیل ارتباطات زمانی در یک مکان معماری، به دو گونه 
تداوم  بر  مبتنی  زمان،  )تحول شناسی  ساختاری  تحلیل 
بر  مبتنی  زمانی،  )معناشناسی  مفهومی  تحلیل  و  زمانی( 

مفهومی«  »تحلیل  عناصر   4 جدول  است.  زمانی(  توالی 
زمان و کاربرد آن ها را به اجمال معرفی می کند.

جدول 4: عناصر تحلیل مفهومی زمان در مکان

کاربرد تحلیلاجزاء تحلیلوجوه تحلیلنوع تحلیل

تحلیل مفهومی )توالی زمانی(

تحلیل مکان های متوالیتحلیل درزمانی و هم زمانی واحدهای هم حوزهتحلیل اشتراک

همنشینی )داللت ترکیبی(تحلیل ارتباط
جانشینی )داللت ترتیبی(

ارتباط جزء- کل 
ساختارهای متوالی

تمایز خوانشی

تحلیل ارتباط نشانه های مکانی
تحلیل مفهوم نشانه های مکانی

همنشینی مکانیتحلیل روایت
همنشینی زمانی

ارتباط مفهومی 
ارتباط مکانی 
ارتباط متوالی

تحلیل ارتباط نشانه ها با هم )ارتباط 
مولفه های کالبدی با هم(

تحلیل ارتباط نشانه ها با مفاهیم )ارتباط 
کالبد با محتوای مکان(

5-۱- تحلیل مفهومی 
این رویکرد از تحلیل، بر آن دسته از روابط متمرکز است 
زمان  از  مشخص  لحظاتی  در  داللتی،  نظام  های  در  که 
)گذشته، حال یا آینده( وجود دارند و در گونه شناسی و 
طبقه  بندی مولفه  های مکان )به مثابه واحدهای نشانه  ای( 
که  دارند  کاربرد  معماری  آثار  در  زمان  مفهوم  بر حسب 
یا چند  و  در یک  زمان،  بر  مبتنی  مفاهیم  تحلیل  شامل 
موارد  شامل  تحلیل هایی  چنین  می شوند؛  زمانی  مقطع 

ذیل است:
1. تشخیص اجزاء یک نظام نشانه  ای؛

2. تعیین روابط اجزاء یک نظام نشانه  ای.
تحلیل مفهومی نشانه  های زمانی شامل سه دسته »تحلیل 
که  است  روایت«  »تحلیل  و  ارتباط«  »تحلیل  اشتراک«، 
این دسته  بندی  ها در امتداد و تکمیل هم شکل گرفته و در 

ارتباط محتوایی با هم قرار دارند. 

5-۱-۱- تحلیل اشتراک
به  وابسته  اشتراک،  تحلیل  چگونگی  و  چیستی  شناخت 
»واحدهای  است؛  هم حوزه  نشانه  ای  واحدهای  شناخت 
به  که  هستند  معنایی  نظام  یک  واحدهای  هم  حوزه«، 
مفهومی  اشتراکات  یا  مشترک  ویژگی  های  داشتن  دلیل 
یک  اعضاء  و  هم اند  با  متقابل  رابطه  در  زمان،  مقوله  در 
دو شرط  مبنا  این  بر  می  آیند.  به شمار  معنایی«  »حوزه 
الزم و کافی برای ادراک معنای یک پدیده در این گونه 
اهمیت می  یابد: شرط الزم، »شرط معناداری«  از تحلیل 
مفهوم  بتواند  که  صورتی  در  و  می  آید  حساب  به  پدیده 
آن پدیده را از سایر مفاهیم متمایز کند، شرط کافی و یا 
»شرط تمایز معنایی« آن پدیده تلقی خواهد شد. اشتراک 
در شرط الزم )معناداری(، سبب طبقه  بندی و جای گیری 
 Safavi( می شود  معنایی  حوزه  یک  در  نشانه ای  واحد 

189 ,2016(. به عنوان مثال در حوزه مسکن سنتی، تاالر، 
خصلت  داشتن  دلیل  به  می  توان  را  سه  دری  و  پنج دری 
»فضا«یی مشترک، در یک حوزه معنایی قرار داد؛ از سوی 
بودن،  بسته«  »فضای  دلیل  به  و سه  دری  پنج دری  دیگر 
اعضای یک حوزه معنایی دیگر به شمار می  آیند که تاالر 

عضوی از آن حوزه نیست )جدول 5(.

جدول 5: مصادیق حوزه های معنایی در مسکن سنتی ایران

 اعضاء حوزه معنایی )واحدهای هم حوزه(حوزه معنایی
 تاالر، پنج دری، سه دری فضا

 پنج دری، سه دری فضای بسته

دو  از  می  تواند  هم  حوزه  واحدهای  میان  رابطه  تحلیل 
و  ترتیبی  )روابط  »هم  زمانی«  و  »درزمانی«  دیدگاه 

ترکیبی( صورت پذیرد:
دیدگاه،  این  معنایی:  حوزه  های  درزمانی  تحلیل  الف- 
اشتراک میان واحدهای هم  حوزه در طول زمان یا اشتراکات 
حوزه  های معنایی در آثار معماری را در دو مقطع زمانی 
قرار می  دهند؛ تحول واحدهای هم حوزه در  مورد تحلیل 
»طول زمان«، سبب تحول ارزش واحدهای نظام یا حوزه 
معنایی می  گردد. ویژگی دیدگاه درزمانی حوزه معنایی، در 
راستای دستیابی به دو هدف عمده یعنی مطالعه »تحول« 

و »تبدیل« مفاهیم واحدها در طول زمان است. 
الف-1. »تحول« مفاهیم واحدها در طول زمان: این تحلیل 
واحدهای  میان  مشترک  مفاهیم  نظام  آشکارسازی  با 
حوزه  های  »تحول  در  را  شش  گانه  ای  امکان  هم حوزه، 
قالب  در  حوزه  ها«،  میان  مفهومی  »روابط  و  معنایی« 
سه گونه »تغییر، افزایش و حذف« در طول زمان، بر اساس 

 .)Ibid, 195( جدول 6 بیان می کند
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شاه پسندزاده، بابک

جدول 6: تحول مفاهیم واحدهای هم حوزه در معماری سنتی ایران

مصداق )تحول واحد هم  حوزه- تحول ارزش واحد(روابط مفهومی واحدهای هم  حوزهواحدهای   هم  حوزه
-عدم تغییرعدم تغییر1
جایگزینی بلدیه با شهرداریتغییرعدم تغییر2
مسکن، خانه، آپارتمانعدم تغییرتغییر3
آشپزخانه به جای مطبختغییرتغییر4
افزودن پارکینگ ،آسانسور و غیره به ادبیات مسکنتغییرافزایش5
حذف بادگیر، سرداب و غیره از ادبیات مسکنتغییرحذف6

این  زمان:  طول  در  واحدها  مفاهیم  »تبدیل«  الف-2. 
را  نشانه  ای  واحدهای  تاریخی«  »معناشناسی  تحلیل  ها، 
می کند؛  بررسی  آن ها  کاربرد  حوزه  و  مفهوم  اساس  بر 
معنایی  حوزه  به  نشانه  ای  واحد  هیچ  گاه  که  بدین گونه 
از  مجموعه  ای  بلکه  نمی  شود،  حذف  آن  از  یا  افزوده 
معنایی  یک حوزه  در  که  می  دهند  تشکیل  را  واحدهایی 
معنایی  بار  از  از حوزه(، سلسله  مراتبی  یا خروج  ورود  )با 
)یا عاطفی( منفی پدید  بار معنایی  تا  )یا عاطفی( مثبت 
شامل  سلسله مراتب  این  )Safavi 2016, 189(؛  می آورند 
ترفیع« معنایی  تنزل و  چهار ویژگی »تخصیص، توسیع، 
است که به دلیل قرابت کارکردی دو ویژگی نخست با این 

تحقیق فقط از آن ها یاد می شود: 
تخصیص معنایی4: در یک مقطع زمانی، مفهوم دو واحد 
نشانه  ای معادل یکدیگرند و در طول زمان به دلیل محدود 
شدن حوزه کاربرد یکی از واحدها، آن واحد از تخصیص 
معنایی برخوردار می  شود )و یا بالعکس(؛ مثال در گذشته، به 
دلیل محدودیت حوزه کاربرد، تخصیص معنایی »حیاط«، 
فقط شامل حیاط مرکزی می  شد، اما امروزه معنای فضای 

حیاط، به تمامی گونه  های آن تخصیص می یابد.
یک  از  نشانه  ای  واحد  زمان،  طول  در  معنایی5:  توسیع 

حوزه به حوزه معنایی دیگری ورود کرده و توسیع معنایی 
تاالر  می  یابد؛ مثال در حوزه معماری، ورود واحد معنایی 
از »حوزه معنایی فرهنگی« )ایوان در مساجد( و یا ورود 
واحد معنایی بادگیر از »حوزه معنایی اقلیمی« )بادگیر آب 

انبار( به حوزه معنایی مسکن از این نمونه است.
تحلیل،  این  معنایی:  حوزه  های  هم  زمانی  تحلیل  ب- 
بررسی اشتراک میان واحدهای هم  حوزه در یک زمان یا 
اشتراکات حوزه  های معنایی را در یک مقطع زمانی بررسی 
می  کند؛ در یک حوزه معنایی، اشتراک معنایی بنیادینی 
میان واحدهای نشانه  ای مکان  های معماری وجود دارد که 
به »باهم  آیی«6 آن ها منجر می شود؛ این باهم آیی به دلیل 
ویژگی مشترکی است که واحدهای نشانه ای دو مکان را 

در یک مقطع از زمان به یکدیگر پیوند می زند.
ب-1. باهم  آیی همنشینی )ترکیبی(: این گونه از تحلیل، 
مشترک  بنیادین  ویژگی  های  با  نشانه  ای  واحدهای  وقوع 
بر روی محور همنشینی را مورد تحلیل قرار می دهد؛ به 
عنوان نمونه در حوزه معماری، مفهوم مکث با فضا، رفیع با 
دیوار، حس تعلق با مکان و خط آسمان با نما در باهم  آیی 

همنشینی قرار دارند )جدول 7(.

 جدول 7: مصادیق همنشینی فرمی و مفهومی در معماری

عنوان )مفهوم( 
همنشینی فرمی

کارکرد )حوزه کاربردی( 
باهم آییهمنشینی مفهومی

 فضای مکثمکث )فعل(فضا )اسم(
 فضای خلوتخلوت )صفت(فضا )اسم(

یا به عبارتی، آن چه باعث همنشینی مفهوم »مرزبندی« 
موجب  آن چه  و  دیوار  عنصر  می  شود،  افق  راستای  در 
قائم است، عنصر  همنشینی مفهوم مرزبندی در راستای 

باهم  آیی  در  سقف  و  دیوار  اینجا  در  می  باشد؛  سقف 
همنشینی بر اساس ویژگی بنیادین و مشترک مرزبندی 

)قائم و افقی( قرار دارند )جدول 8(.

جدول 8: مصادیق با هم آیی هم نشینی در معماری

با هم آیی )همنشینی(
واحدهاویژگی های بنیادین مشترک

عنصر دیوار، عنصر سقف، فضاجداکننده، سازه، محصورکنندگی، مرزبندی، عرصه بندی
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ب-2. باهم  آیی جانشینی )ترتیبی(: در این گونه از تحلیل، 
با هم  آیی واحدهای نشانه  ای بر حسب ویژگی  ای که آن ها 
را در یک حوزه معنایی قرار می  دهد بررسی می  شود؛ به 
بر  نیم تاق  و  تاق  گنبد،  معماری،  حوزه  در  مثال  عنوان 

پنج  دری  سه  دری،  و  فضا  پوشش  معنایی  حوزه  حسب 
در  بسته،  فضاهای  معنایی  حوزه  حسب  بر  هفت  دری  و 

هم  آیی متداعی با یکدیگر قرار می  گیرند )جدول 9(.

جدول 9: مصادیق باهم  آیی جانشینی در معماری ایران

باهم آیی )جانشینی(
حوزه معناییواحدها

پوشش فضا، نوع فضا )این جا: بسته(گنبد، تاق، نیم تاق، سه دری، پنج دری، هفت دری

یک:  گونه  می گیرد؛  شکل  گونه  دو  در  باهم آیی  این 
مختلف  باهم آیی  های  در  نشانه  ای  واحد  یک  قرارگیری 
است؛  مختلف  معنایی  حوزه  های  در  حضور  حسب  بر 
مثال از یک سو در باهم آیی ترتیبی با واحدهای سه  دری 
در  دیگر  از سوی  و  فضاها(  معنایی  )از حوزه  پنج  دری  و 
)از  زیرزمین  و  واحدهای حوض خانه  با  ترتیبی  با هم  آیی 
حوزه معنایی فضاهای تابستان نشین( قرار دارد؛ گونه دو: 
حوزه  های  ارتباط  واسطه  به  معنایی  تداعی  گستردگی 
معنایی مختلف به یکدیگر توسط واحدهای مشترک )در 
چند حوزه( است؛ مثال در حوزه مسکن سنتی، حوزه  های 
معنایی فضا و تابستان نشین به واسطه واحد مشترک تاالر 

به یکدیگر ارتباط می یابند.

5-۱-2- تحلیل ارتباط
ارتباطات  جانشینی:  و  همنشینی  معناساز  تقابل  های   -
 Culler( موثرند  تمایزها،  و  تقابل  ها  معناداری  تحلیل  بر 
»نشانه  های  در  مهم  تمایزهای  از  نمونه ای  14 ,1975(؛ 
غیره؛  و  آینده  گذشته-  بعد،  قبل-  از:  عبارتند  زمانی« 
در واقع همین تمایز در توالی رویدادهای »کالبد مکان« 
معماری )به مثابه دال  ( است که باعث شکل  گیری اجزاء 
و روابطشان در نشانه  ها و بنا بر دیدگاه »سوسور«، موجب 

میان  شباهت  نه  و  می شوند  مکان«  »معنای  شکل  گیری 
آن ها. این تمایزهای سازنده معنا در کالبد مکان، با دو نوع 
»زمان«  بر  مبتنی  »جانشینی8«  و  »همنشینی7«  ارتباط 
زیرمجموعه  خود  ارتباطات،  این  می  شوند؛  مشخص 
ساختار  )مطالعه  »هم  زمانی«  یعنی  پیش گفته،  مناسبات 
مناسبات  همراه  به  که  هستند  زمان(  یک  در  مکان 
به  زمان(،  طی  در  مکان  تغییرات  )مطالعه  »درزمانی« 
می  پردازند.  نشانه  ای«  نظام  های  زمان مندی  »مطالعات 
ارتباطات  با  تمایزها،  به  شکل  دهنده  زمانی  مناسبات 
و  درون  متنی  روابط  به  افقی(  محور  روی  )بر  همنشینی 
به  و  بوده  مربوط  حاضرند  متن  در  که  دیگری  دال های 
تحلیل چگونگی قرار گرفتن عناصر در کنار هم )با امکان 
ترکیب و حضور دال  ها( می  پردازند؛ ارتباطات جانشینی )بر 
بینافرهنگی(  )یا  بینامتنی  روابط  به  عمودی(  محور  روی 
و دال  هایی ارجاع پیدا می  کند که در متن غایب هستند 
)Saussure 2000, 122( و به تحلیل چگونگی جایگزینی 
عناصر به جای هم )با امکان انتخاب و غیاب دال  ها( اشاره 
دارند. روابط زمانی همنشینی، امکاناتی برای ترکیب  اند اما 
روابط زمانی جانشینی، شامل تحلیل قیاسی میان عناصر 

معماری در زمان می  باشند )شکل 1(.

شکل ۱: تعاریف مناسبات درزمانی و هم زمانی در ارتباط با نشانه  های زمانی

مفاهیم  این  اولیه  قرابت  و  موضوع  شدن  روشن  تر  جهت 
می  دهد:  ارائه  را  توجهی  قابل  مثال  سوسور  معماری،  با 
یک  )نحوی(،  همنشینی  و  )تداعی(  جانشینی  دیدگاه  از 
واحد نشانه  ای شبیه به بخشی از عناصر یک اثر معماری، 
تیری  با  سو، ستون  یک  از  است؛  و ستون  تیر  یک  مثال 
که بر روی آن قرار می  گیرد، ارتباطی ویژه )نحوی( دارد. 

از  حاکی  فضا  در  معماری  عنصر  دو  آرایش  شیوه  یعنی 
این  اگر  مثال  دیگر  سوی  از  است.  همنشینی  ارتباط 
این  از  ذهنی  مقایسه  باشد،  دوریک  سبک  از  ستون 
و  کورنتیان  )آیونیک،  دیگر  غایب  سبک  های  با  را  سبک 
سبک  این  با  اجزایی  که  حالی  در  می  کند،  فراهم  غیره( 
جانشینی  ارتباط  دیگر  عبارت  به  ندارد؛  وجود  فضا  در 
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شاه پسندزاده، بابک

.)BroadBent 2010, 85( است  تداعی  به  وابسته 
- ارتباطات همنشینی: ارتباطات همنشینی در تحلیل یک 
و  »ترکیب  یعنی  مکانی«  »ارتباطات  شامل  معماری  اثر 
و  »ترتیب  یعنی  زمانی«  »ارتباطات    و  واحدها  تسلسل« 
مجموعه  وجوه،  این  هستند.    نشانه  ای  واحدهای  توالی« 
مشترک  )قراردادهای  رمزگان  صورت  به  را  نشانه  ها 
عنوان  به  نشانه  ای  واحدهای  با  و  سازماندهی  آشنا(  و 
جزئی از کل یک نظام نشانه  ای رفتار می کنند؛ معناداری 
واحدهای نشانه  ای وابسته به کلیات رمزگان )مثال حریم( 
بیان  به  است.  مربوطه  عرصه بندی(  )مثال  زیررمزگان  و 
که  دارند  وجود  )کل(  بزرگ  تر  واحدهایی  همیشه  دیگر، 
از واحدهای کوچک تر )جزء( تشکیل شده  اند و وابستگی 
متقابل یا ارتباطات دوسویه میان واحدها، آن ها را در کنار 
ارتباطات  این   .)Saussure 2000, 127( می دارد  نگه  هم 

دوسویه عبارتند از:
»ارتباطات جزء- کل«: مجموعه  ای از ساختارهای همنشین 
)اجزاء(، ترکیب منظمی از دال  های مرتبط با هم هستند 
که یک کل معنادار را در یک اثر تشکیل می  دهند و در 
چارچوب قواعد نحوی به وجود می  آیند )مثال »فضا«های 
عناصر  این  و  »عناصر«ند  از  متشکل  ساختاری  معماری، 

خود از »اجزاء« تشکیل می  شوند(. 
تمامی فضاهای  متوالی«: ساختار  »ارتباطات ساختارهای 
معماری با ارتباطات مبتنی بر توالی )پی  درپی، پیوسته و 

زمان مند( سازماندهی می  شوند.
»ارتباطات تمایز خوانشی«: فضاهای مشابهی که در دو زمان 
از مواجهه با فضاهای متوالی تکرار می  شوند، هر بار متفاوت 

از دفعه قبل مورد خوانش قرار می  گیرند. به بیانی دیگر، در 
ساختارهای متوالی، همواره دو فضای مشابه )قبل و بعد( 
در دو زمان متفاوت، به دو شکل متمایز قرائت می شوند. 

5-۱-3- تحلیل روایت
ارتباطات،  فضایی:  روایت  انواع  و  همنشینی  روابط   -
مبتنی بر گفتمان است و بیان مفاهیم در هر ارتباط، نه با 
نشانه  های منفرد و اجزاء )واحدهای نشانه  ای(، بلکه توسط 
ترکیبات  در  نشانه ای(  )نظام های  کل  و  نشانه  ها  گروه 
تحلیل   .)Ibid( می شود  روایت  و  سازماندهی  پیچیده 
روابط همنشینی نشان می دهد که تولید و تفسیر معانی 
قواعد  همان  یا  قراردادها  تاثیر  تحت  مکان،  معناداری  یا 
ترکیب و ترتیب مولفه های مکان هستند؛ به کار بردن یک 
ساختارهای  به  نسبت  آن  ترجیح  )و  همنشینی  ساختار 
معنا  تولید  در  موثر  عوامل  از  نشانه  ای(،  نظام  یک  دیگر 
روابط  مختلف  گونه  های   .)Chandler 2008, 133( است 
همنشینی در تحلیل روایت عبارتند از »همنشینی مکانی« 
)پیکره بندی واحدهای نشانه  ای و چیدمان فضا، عناصر و 
 )Ibid, 134( )زمان  مند(  متوالی«  »همنشینی  و  اجزاء( 
تحلیل  ساختارهای  شکل  آشکارترین  آخر،  گونه  این  که 
تحلیل  ویژگی های   10 جدول  است؛  روایت  همنشینی 
از  مصداقی   ،2 شکل  و  همنشینی  ارتباطات  در  اشتراک 
و  دو  دری  راهرو،  نشانه  ای  واحدهای  همنشینی  ارتباطات 
پنج  دری خانه رسولیان یزد را، به مثابه فضاهای متوالی در 

مسکن سنتی بیان می کند.

جدول ۱0: نوع و کاربرد ارتباطات همنشینی در تحلیل اشتراک مکان معماری

کارکرد )شیوه عمل(نوع داللتشیوه تحلیل مکان نوع ارتباطکابرد )عمل(همنشینی
سازماندهی فضاییترکیبیمستلزم گذر از مکانتسلسل فضاییپیکره بندیمکانی
تقدم و تاخر فضاییترتیبیمستلزم گذر زمانتوالی فضاییروایتزمانی

شکل 2: روابط همنشینی تحلیل ارتباط و اشتراک در مسکن سنتی ایران
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الف- همنشینی مکانی: این روابط با دو نشانه »جهت« و 
»مرکز- حاشیه« قابل تحلیل و شناسایی  اند که می  توانند 
عالوه بر داللت ترکیبی با مفاهیم مکانی، داللت ترتیبی با 

مفاهیم زمانی نیز داشته باشند.
الف-1. نشانه های جهت؛ نمونه  هایی از نشانه  های جهت در 
مفهوم زمان عبارتند از: باال- پایین، جلو- پشت، راست-

چپ و شمال/ جنوب/ شرق/ غرب که هر یک دارای مفهوم 
کیفی متفاوتی هستند؛ به طور بالقوه، سمت راست یا چپ 
بودن عناصر در یک فضا یا یک نما، حاوی داللت زمانی 
استعاره  ها  این  و  می  باشد  )آینده(  بعد  و  )گذشته(  قبل 
 Lakoff and Jonson( وابسته  اند  فرهنگی«  »مفاهیم  به 
1980(، مثال شرق با طلوع، تولد و حیات و غرب با پایان 
راستای  ترکیب  بندی  مثال  که  گونه  بدین  دارد؛  نسبت 
عمودی در جهت  های باال و پایین یک مکان به مثابه دال، 
حاوی داللت های ضمنی، تداعی ها یا ارجاعات مختلفی بر 
تسلط،  اشراف،  مفاهیم  بر  باال  است:  فرهنگی  مدلول های 
حریم و غیره و پایین بر مفاهیم تحت نظر، تحت حریم و 
غیره داللت می  کند؛ هم چنین در خصوص داللت ضمنی 
باال و پایین در شکل گیری مفاهیم ساختاری در راستای 
نشانگر  ترتیب  به  پایینی  و  باالیی  بخش های  عمودی: 
 Kress and( می  باشد  نیز  واقعی  و  آرمانی  میان  تقابل 
این است  Leeuwe 2006, 193-201(؛ نکته حائز اهمیت 
راستای  ترکیب بندی  در  مکانی،  ترکیبی  داللت  های  که 
یا دو کالبد در معماری  ارتباط دو دال  به  عمودی، فقط 
)مثال یکی باالتر و یکی پایین  تر( مربوط نیست، بلکه روابط 
دال با مدلول  ها یعنی صورت )کالبد( و محتوای )فعالیت و 

تصورات( معماری نیز در مورد جهات موثر است. 
الف-2. نشانه های مرکز- حاشیه: این نشانه در داللت های 

ترتیبی، به استعاره درون- بیرون نیز معروف است؛ آن چه 
تمام  که  شاخص  هسته  ای  عنوان  به  دارد  قرار  مرکز  در 
 Ibid,( عناصر حاشیه  ای دیگر تابع آن هستند ارائه می شود
عنصر  معماری،  فضاهای  ترتیبی  داللت  در   .)196-198
مرکز سازمان دهنده و در تقدم ادراک زمانی بوده و عناصر 
مخاطب  زمانی  ادراک  تاخر  در  و  سازمان گیرنده  حاشیه، 
)تقدم  ادراک  زمانی  تمایز  و  امر  این  می  شوند.  محسوب 
وابسته  با اصول روان  شناسی گشتالت،  تاخر(، متناسب  و 
 Chandler( به تمایز ادراکی میان شکل و زمینه نیز است

 .)2008, 141
ب- همنشینی زمانی: حرکت از عناصر همنشینی مکانی به 
عناصر همنشینی زمانی )متوالی(، تحلیل آثار را به سمت 
معماری  مکان  های  در  موقعیت«  »الگوی  مثابه  به  روایت 
سوق می  دهد. تحلیل روایت شاخه مهمی از نشانه  شناسی 
است که در این تحقیق به سه دسته کلی »الگوی روایت، 
تعامل روایت و کارکرد روایت« در راستای تحلیل آثار قابل 

طبقه  بندی است: 
معماری،  آثار  زمانی  تحلیل  های  در  روایت:  الگوی  ب-1. 
روایت گری فضاهاست که واقعه  ها یا رویدادهای شکل گرفته 
در هر مکان را خلق کرده و دسته بندی می  کند. هر روایت 
یک آغاز و یک پایان دارد )Metz 2017, 17(؛ بر این مبنا در 
همنشینی روایی، یک »الگوی خطی زمانی« حائز اهمیت 
بوده که ترکیبی از سه مرحله »تعادل- اوج- تعادل« است؛ 
و  میانه  »ابتدا،  بر  منطبق  که  فضایی  رویدادهای  زنجیره 
فضاهای  رویدادهای  و  می  باشد  متوالی  فضاهای  پایان« 
ابتدایی، علت میانه رویداد فضایی و وقایع فضاهای میانی، 

علتی برای پایان رویدادهای فضایی هستند. 

شکل 3: مدل مفهومی و مصداقی تعامل و الگوهای روایت در معماری مسکن سنتی
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شاه پسندزاده، بابک

ب-2. تعامل روایت: بنا بر نظر روالن بارت، تحلیل فضاها 
و قیاس زمانی آثار مختلف در زمان  های متفاوت، مبتنی 
این  رویدادهای  در  تعامل  عبارتی  به  یا  تفسیر  پذیری  بر 
»میان مکانی«  دسته  سه  در  را  تفاسیر  و  فضاهاست 
و  خود(  دیگری-  )خود/  »میان زمانی«  خود(،  )دیگری- 
 Barthes( تقسیم می  کند )میان فرهنگی« )دیگری- خود«
79 ,1977(. باربارا استرن )1998( نیز معتقد است: »فرم  ها 
بتواند  که  معماری(  اثر  )مانند  رسانه  ای  هر  در  می  توانند 
میان دو لحظه از زمان )قبل و بعد( ارتباط برقرار کرده و 
در آن ترتیب زمانی قائل شوند، نمود پیدا کنند«. شکل 3 
الگو و تعامل روایت را با مدلی مفهومی و در ارتباط با مدل 

مصداقی فضاهای خانه رسولیان یزد نشان می دهد.
روایت  گری  تحلیل  در  روایت:  کارکرد  ب-3. 
»ساختار  پذیری،  سازنده  ی  آن ها  »کارکرد«  فضاها، 
این  از  و  بوده  مکان  انسجام  پذیری«  و  پیش  بینی پذیری 
بر  فضاها  که  هستند  موقعیت  هایی  برای  الگوهایی  لحاظ 
تبدیل  می  کنند.  ایجاد  معماری  مکان  در  زمان  مبنای 
فضای  در  پیش آمده  موقعیت  های  یا  تجربه  «  »گونه  های 
تصاویر  انتقال  )یا  روایی«  »گونه های  به  معماری  زیسته 
ذهنی به نظام  های نشانه  ای( در واحد زمان توسط مخاطب، 
یکی از ویژگی  های اصلی انگیزه انسان برای تولید معنا در 

مکان معماری است. 
این تبدیل اشکال تجربه به اشکال روایی فضاها در فرایند 
اجتماعی شدن، در تطابق با روش  های بیان گری فرهنگی 
آموخته می  شوند )Bruner 1962, 45-80(  و در تحلیل مفهومی 
زمان در قابلیت تطابق ویژگی  های اجتماعی- فرهنگی هر 
اثر با دوره زمانی قرارگیری آن، جایگاه ویژه  ای می  یابند. 

6. یافته های تحقیق
تحلیل  گونه  های  از  یکی  پیش  گفته،  مباحث  مبنای  بر 
مفهومی نشانه های زمانی در آثار معماری، تحلیل ارتباط 
است؛ »تحلیل ارتباط«، یا تحلیل زمانی ارتباطات مفهومی 
نظام  های نشانه  ای، از مناسبات »هم  زمانی« به وجود آمده 
»زمان«،  بر  مبتنی  متمایز،  ارتباط  الگوی  گونه  دو  با  و 
یعنی»همنشینی« )نحوی؛ داللت ترکیبی( و »جانشینی« 
این دو  ترتیبی( شکل می  گیرد؛ مطالعه  )متداعی؛ داللت 
گونه تمایز معناساز مولفه  های مکان یا واحدهای نشانه  ای 
معماری، موجب آشکارسازی »روابط نشانه  ها« و »معنای 
مکان« می  شود؛ این گونه ارتباطی در تحلیل و طبقه بندی 
»رمزگان«  صورت  به  را  نشانه  ها  مجموعه  معماری،  آثار 
یا  فرهنگی(  اجتماعی-  آشنای  و  مشترک  )قراردادهای 
واحدهای  این طریق  از  و  معنایی، سازماندهی  حوزه  های 
نشانه  ای )کالبد، فعالیت و تصورات( اثر معماری را به عنوان 
جزئی از کل نظام نشانه  ای مکان، که هم ارز با ابعاد نشانگی 
چارلز موریس )نحو، کارکرد و معنا( هستند، دسته  بندی 
)فضاها،  نشانه  ای  واحدهای  مولفه  های  معناداری  می  کند. 
کلیات  به  وابسته  متقابل،  ارتباطی  در  اجزاء(،  و  عناصر 
رمزگان )مثال رمزگان فرهنگی حریم( و زیررمزگان )مثال 
انعطاف پذیری فضا( در حوزه معنایی مربوطه است. شکل 
)واحدهای  معماری  هم حوزه  واحدهای  معنایی  تعامل   4
رمزگان  واسطه  به  را  تصورات(  و  فعالیت  کالبد،  نشانه ای 
اشتراکات  در  انعطاف پذیری  زیررمزگان  و  فرهنگی حریم 

مفهومی- زمانی نشان می دهد.

شکل 4: تعامل معنایی واحدهای هم حوزه به واسطه اشتراکات مفهومی- زمانی در معماری

فرهنگی  رمزگان  های  مهم  ترین  از  یکی  دیگر،  بیانی  به 
ایران، رمزگان حریم است  در حوزه  های معنایی معماری 
قلمروهای  )مانند خلوت،  زیررمزگان  های گوناگونی  با  که 
نشانه ای  نظام  های  مولفه  های  انعطاف  پذیری(،  و  فضایی 
زیررمزگان  ها،  این  از  یکی  می کند.  ساماندهی  را  مکان 
عبارت  که  است  معماری  فضاهای  »انعطاف پذیری« 
در  مخاطبان  تغییر  قابل  و  آتی  نیازهای  پیش بینی  از 
سه  شامل  و  بوده  زمانی  نشانه  های  به  توجه  با  مکان، 
با  فضاها  دیدن  منطبق  »تطبیق  پذیری«  می باشد:  گونه 
زمان  چند  در  و  فضا  چند  در  که  مختلفی  فعالیت  های 

)درزمانی( روی می  دهند؛ »تنوع پذیری« متنوع دیدن فضا 
برای فعالیت هایی که در یک فضا و یک زمان )هم زمانی( 
انجام می شوند و »تغییرپذیری« متغیر دیدن فضاها برای 
فعالیت  های مختلفی که در یک فضا و چند زمان )درزمانی( 
از  انعطاف  پذیری  مفهوم  اساس،  این  بر  داد؛  خواهند  رخ 
روایت«،  »الگوی  ویژگی  های  نیز  روایت«  »تحلیل  طریق 
الگوی  بر  مبتنی  را  فضا  در  رویدادها  توالی  تحلیل  یعنی 
فضاهای ابتدا، میانه و انتها دارد، به گونه  ای که در این الگو 
هر فضای قبلی با رعایت نظام زمانی، علت انعطاف پذیری 
نیز  روایت«  الگوهای »کارکرد  بعدیست که شامل  فضای 
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می  شوند؛ یعنی دسته بندی رویدادهای مبتنی بر زمان در 
مکان، بر مبنای ساختارپذیری )تسلسل( و انسجام  پذیری 
برای  پیش بینی پذیری  قابلیت  خود،  خاص  )توالی( 
الگوهای تحلیل  زمان های آتی را می یابند. بر مبنای این 

ساختاری نشانه  های زمانی، نمودار زیر می  تواند یک الگوی 
حوزه  به  عنایت  با  ارتباط«  »تحلیل  بر  مبتنی  تحلیلی 

معنایی زمان باشد )شکل 5(.

شکل 5: الگوی تحلیل مرتبط با تحلیل ارتباط در حوزه مفهومی زمان مند زیررمزگان انعطاف پذیری در معماری

7. نتیجه گیری 
یا  زمانی  نشانه  های  مفهومی  تحلیل  معماری،  آثار  در 
»تحلیل مکان  های متوالی« با سه دسته »تحلیل اشتراک، 
تحلیل ارتباط و تحلیل روایت« در ارتباط محتوایی با هم 
زمانی  تحلیل  یا  اشتراک«  »تحلیل  می  باشد.  انجام  قابل 
اشتراکات نظام  های نشانه  ای، وابسته به شناخت مولفه  های 
مکان در قالب واحدهای نشانه  ای »هم حوزه« یا واحدهایی 
است که به دلیل اشتراکات مفهومی- زمانی، در تعامل با 
فهم  برای  دو شرط  تحلیل،  از  گونه  این  در  هستند.  هم 
»شرط  دارند:  اهمیت  معماری  در  زمان  پدیده  معنای 
مولفه  های  اشتراک  معنایی«؛  تمایز  »شرط  و  معناداری« 
در  مولفه  جای گیری  سبب  معناداری،  شرط  در  مکان 
این  که  است  واضح  پر  و  می گردد  معنایی«  »حوزه  یک 
»اشتراک« به دلیل »تمایز« مثال دو مولفه با مولفه سومی 

ارزش می  یابد. 
در بررسی شیوه حضور زمان در آثار معماری، به واسطه 
چند  در  مکان  ساختار  )مطالعه  »در  زمانی«  مناسبات 
زمان( با هدف »شناخت نظام مفاهیم مشترک« در قالب 
ویژگی  دو  با  واحدها،  معنای  تغییر«  و  حذف  »افزایش، 
مناسبات  هم چنین  و  معنایی  »توسیع«  و  »تخصیص« 
»هم زمانی« )مطالعه ساختار مکان در یک زمان( کاربرد 
»درزمانی«،  دیدگاه  در  معماری  آثار  تحلیل  هدف  دارد؛ 
بررسی تحول مفاهیم در مولفه  های مکانی مشترک )مثال 
معنایی  حوزه  یک  نشانه  ای  واحدهای  یا  کالبد(  مولفه 
)واحدهای هم حوزه(، میان »چند مکان معماری« مشابه 
)مثال معماری مساجد( بر اثر تحول مفاهیم مشترک )مثال 
)مثال  زمان«  »طول  در  مولفه ها  آن  کالبد(  انتظام پذیری 

مطالعه  دیدگاه،  این  است؛  معماری(  مختلف  دوره  چند 
زمان  طول  در  واحدها  مفاهیم  »تبدیل«  و  »تحول« 
آثار معماری در دیدگاه »هم  زمانی«،  است. هدف تحلیل 
مولفه  های  میان  بنیادین  معنایی  اشتراکات  بررسی 
حوزه  یک  در  مشترک  نشانه  ای  واحدهای  یا  مکانی 
معنایی )واحدهای هم حوزه( است و از آن ها تحت عنوان 
نشانه ای  واحدهای  »باهم  آیی«،  می  شود؛  یاد  »باهم آیی« 
یک مکان معماری را به دلیل ویژگی  های مشترکشان در 

یک مقطع زمانی، به یکدیگر پیوند می  زند. 
ساختاری  ارتباطات  زمانی  تحلیل  یا  ارتباط«،  »تحلیل 
»هم  زمانی«  مناسبات  از  منشعب  نشانه  ای،  نظام  های 
بوده و با دو الگوی ارتباط تمایزی »همنشینی« )ترکیب 
مولفه  های مکان در یک زمان واحد( و »جانشینی« )ترتیب 
مولفه  های مکان در چند زمان( تحلیل می  شوند. در ارزیابی 
حوزه  »رمزگان«  قالب  در  نشانه  ها  کلیت  معماری،  آثار 
معنایی یا قراردادهای اجتماعی- فرهنگی سازماندهی و از 
این طریق، مولفه  های واحدهای نشانه  ای یعنی فضا، عناصر 
کلیات  با  تعاملی  ارتباطی  در  معماری،  اثر  یک  اجزاء  و 
رمزگان و زیررمزگان حوزه معنایی مرتبط با زمان، تحلیل 
می  شوند. این تعامل مفهومی شامل تحلیل اثر معماری در 
تمایز  و  متوالی  ساختارهای  کل،  »جزء-  ارتباطات  قالب 

خوانشی« می  باشد.
سرچشمه  »همنشینی«  ارتباطات  از  روایت«،  »تحلیل 
گرفته و عناصر همنشین در یک اثر معماری شامل دو وجه 
»همنشینی مکانی« یعنی ترکیب و تسلسل و »همنشینی   
مکان  نشانه  ای  واحدهای  توالی  و  ترتیب  یعنی  زمانی« 

می باشند.
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شاه پسندزاده، بابک

مفاهیم  به  وابسته  استعاره  دو  با  مکانی«،  »همنشینی 
قابل  و »مرکز- حاشیه«  یعنی »جهت«  اثر،  فرهنگی هر 
تحلیل هستند که در ترکیب  بندی این استعاره  ها، به طور 
هم چنین  و  معماری،  آثار  در  کالبدها  ارتباط  به  توامان 
و  »فعالیت  یعنی  معماری  اثر  محتوای  و  کالبد  روابط 

تصورات« مرتبط است. 
قابل  معمارانه،  تحلیل  های  در  نیز  زمانی«  »همنشینی 
کارکرد  و  روایت  تعامل  روایت،  »الگوی  به  دسته بندی 
روایت« می  باشد: »الگوی روایت« به تحلیل توالی رویدادها 
در فضای معماری می  پردازد و این تحلیل منطبق بر الگوی 
خطی زمانی در قالب »ابتدا )تعادل(، میانه )اوج( و پایان 
)تعادل(« طبقه  بندی می  شود که در آن، هر فضای قبلی 
به واسطه تسلسل و توالی فضایی، علت فضای بعدی است. 
و  تولید  همنشینی،  روابط  تحلیل  روایت«،  »تعامل  در 
ترتیب  و  ترکیب  قواعد  تاثیر  تحت  مکان،  معانی  تفسیر 
مولفه  های مکان هستند. تحلیل فضاها و قیاس زمانی آثار 
مختلف در ادوار و زمان های متفاوت، مبتنی بر تفسیر و 
خود  محوریت  با  تعامالت  این  و  است  روایت  در  تعامل 

به مثابه فرهنگ خودی، در سه گونه  بندی »میان مکانی« 
و  خود(  دیگری-  )خود/  »میان زمانی«  خود(،  )دیگری- 
در  هستند.  تحلیل پذیر  خود(  )دیگری-  »میان فرهنگی« 
معماری  فضاهای  روایت گری  تحلیل  و  روایت«  »کارکرد 
نیز، »کارکرد« فضاها، سازنده ی سه دسته  بندی مفهومی 
در  انسجام پذیری«  و  پیش بینی پذیری  »ساختارپذیری، 
بر  مبتنی  زندگی  رویدادهای  تحلیل  در  که  است  مکان 

مفهوم زمان در اثر معماری، قابل بررسی هستند.
تداوم  در  زمان  نقش  اهمیت  به  توجه  با  مجموع،  در 
کارکرد مکان، حفظ انسجام و توالی، یعنی پی  درپی بودن 
اهمیت یابی  موجب  معماری،  در  رویدادها  پیوستگی  و 
متعاقباً  و  مخاطب  ادراکی  دامنه  در  زمان  مفهوم  بررسی 
بر  افزون  معماری  تداوم حفظ کیفیت مکان خواهد شد. 
کالبدی و کارکردی بودن، فرایندی ارتباطی و داللتی است 
و از این رو معماری می  تواند ساختار و مفاهیم را به واسطه 
نشانه  ها بیان کند. جدول 11 در یک جمع بندی، ارتباط و 
ویژگی های تحلیل های زمانی سه گانه اشتراکی، ارتباطی و 
روایتی و کارکردشان در تحلیل معماری را نشان می دهد.

 جدول ۱۱: ارتباط و ویژگی های تحلیل های اشتراکی، ارتباطی و روایتی و کارکردشان در تحلیل معماری

تحلیل اشتراک
کارکرد: طبقه بندی مولفه های مکان )واحدهای نشانه  ای( بر حسب عامل زمان در آثار معماری

تحلیل درزمانی
حوزه  های معنایی

تحول مفاهیم واحدها
در طول زمان

تغییر، عدم تغییر؛ افزایش، کاهش

تبیین مفاهیم واحدها
در طول زمان

تخصیص معنایی
توسیع معنایی

تحلیل هم  زمانی
حوزه  های معنایی

با هم  آیی جانشینی )ترتیبی(
با هم  آیی همنشینی )ترکیبی(

تحلیل ارتباط
کارکرد: تحلیل معناداری تقابل ها و تمایزهای معناساز )مانند عرصه بندی فضایی( در مکان

 ارتباط جانشینیتحلیل هم  زمانی
ارتباطات   مکانی )ترکیب مولفه  های مکان( ارتباط همنشینی

ارتباطات   زمانی )ترتیب مولفه  های مکان(
ارتباط جزء- کل؛ ساختارهای متوالی؛ 

تمایز خوانشی

تحلیل روایت
کارکرد: دسته بندی رمزگان یا قواعد ترکیب و ترتیب مولفه های مکان، بر تولید و تفسیر معانی )معناداری مکان(

ارتباط
همنشینی

- استعاره  های جهت؛ استعاره های مرکز- حاشیههمنشینی مکانی

- الگوی روایت: آغاز- پایان؛ تعادل- اوج - تعادلهمنشینی زمانی

- تعامل روایت: روایت میان مکانی )دیگری- خود(
روایت میان زمانی )خود/ دیگری- خود(

روایت میان فرهنگی )خود- دیگری(
- کارکرد روایت: ساختارپذیری )تسلسل فضایی(؛ انسجام پذیری )توالی فضایی(؛ 

پیش بینی پذیری
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تبیین  طریق  از  معماری،  مکان  در  زمان  حضور  فهم 
ویژگی  های مکان به مثابه نظامی نشانه  ای امکان پذیر است 
مانند زمان  نشانه  شناختی ساختارهای مفهومی  و تحلیل 
در ابعاد مکان با تمرکز بر ماهیت و عملیات ساختارهای 
در  معماری  کالبد  است.  تحقق  قابل  زمان  نشانه های 
صورت داشتن ویژگی  های نشانه  ای، »ابزار«ی برای آشکار 
شدن و »واسطه« ای برای بیان مفاهیم در آن خواهد بود 
شاخص  های  جستجوی  به  حاضر  تحقیق  مبنا  این  بر  و 

نشانه  شناختی زمان در کالبد معماری پرداخته است. 
ساماندهی محیط به واسطه انتظام و انسجام چهار عامل 
مکان، مفاهیم، روابط و زمان میسر می  شود و سازماندهی 
)انتظام( روابط مکانی، منوط به پیوستگی )انسجام( روابط 
الگو و ساختاری  بالعکس خواهد بود. این روابط  زمانی و 
دارند که به واسطه دانش  واژه  های نشانه شناختی زمان، به 
نتیجه  قابلیت طبقه بندی داشته و در  قائده  مند،  شیوه  ای 

گونه  ای از تحلیل معمارانه مرتبط با جهات زمانی نشانه  ها 
را ارائه می  دهند. با این وصف، این تحقیق برای دستیابی 

به اهداف کلی زیر به انجام رسیده است: 
بیانی  تحقق  مکان؛ چگونگی  و  زمان  تطبیقی  بررسی   .1

زمان در تحلیل مکان معماری؛
مفاهیم  مبنای  بر  معماری  مکان  های  ساختارشناسی   .2

زمانی نشانه  ها )یا نشانه های زمانی(.
در حقیقت، سمت و سوی تحقیق در راستای کشف این 
گستره  به  ورود  امکان  زمان  مفهوم  چگونه  که  بود  نکته 
حضور  طریق  از  را  معماری  آثار  نشانه  شناختی  تحلیل 
کالبدی مکان پیدا می  کند؛ ورود معنادار نشانه  های زمانی 
افزودن  موجب  که  مکان،  نشانه  ای  نظام  های  تحلیل  به 
مفهوم زمان به گستره تحلیل معماری می  شود، به واسطه 
مفهوم  تحول  و  تکامل  مفهومی« خط  »تحلیل  پی  جویی 

زمان با مکان میسر خواهد شد. 

پی نوشت
1. Codes
2. Synchronic
3. Diachronic
4. Semantic Narrowing
5. Semantic Widening
6. Collecation
7. Syntagmatic
8. Paradigmatic
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