
 

وجود  یشناسنشانه ای و  یتحت عنوان نمادشناس یکردیرو ی،زبانشناس طه ینماد و نشانه در ح نییتب یبرا

هرکدام    که همواره    معتقد بود  یحوزه زبانشناس  شگامانیپ   نیاز اول  یکیعنوان  دوسوسور به   نانیفرد  رد.دا

ها معنا  معلول بوده که به آن   کیعلت و    کی  یدارا  ،وجود دارند  یشناسها که در ساختار زباناز نشانه 

 یمعمار   ،انیم  نیدر اشود.  میرا شامل    هاطهیح  ریسا  یشناسعالوه بر ساختار زبان  وهیش  نیا  .است  دهیبخش

جهان همواره در   یمعمار  خ یتار  ریقاعده مستثنا نبوده است و در س  نیخود از ا  یساختار هنر  ل یبه دل  زین

. از بناهای تاریخی موجود در ایران، بناهای  قرارگرفته است  انمورد کنکاش معمار  ی،معمار  یهای طراح

مختلف پراکنده است و بخشی از این آثار در شهرهای  تاریخی مربوط به دوره قاجار است که در شهرهای 

 یدادها یبر رو  دیتأک  پژوهش که در آن   ن یدر اشمال غربی ایران، یعنی اردبیل، تبریز و ارومیه متمرکز است.  

سوسور دارد،    ی هاهیبر اساس نظر  یدر معمار  ی هانمادها و نشانه  یو معنا  ریبر تفس  و   یخیتار  -  یریتفس

بررس عملکرد  یبه  مفهوم  یعلل  نشانه  ی مسکون  یهاخانه  یفضاها  یو  منظر  معناشناساز  و    ی شناسانه 

 یاز فرهنگ و معمار ی غنی مسکون یها داشتن خانه لیبه دل هیو اروم زیو تبر لیاردب یدر شهرها سوسور

معنا    یریگدر شکل  بنا   هر  یاست که ساختارها  نیاز ا  یپژوهش حاک  جی . نتاپرداخته شده استدوره قاجار  

مفاه بهدر    یمعمار  م یو  اصول  اما  است  متفاوت  منطقه  نشانه  ک یهر    یریکارگآن  هر    هااز  از   ک یدر 

 .             باشد یم  کسانیاز شهرها  کیدر هر شده یمعرف  یهاخانه

 : اهداف پژوهش

و    زیو تبر  ل یاردب  یدوره قاجار در شهرها  ی خیتار  ی هاکار رفته در خانهبه  ی هانمادها و نشانه  یمعرف .1

 ها. ها در ساختاراز نشانه یکیهر  یو مفهوم یبصر اسیو ق هیاروم

 . هیو اروم زی، تبرلیاردب یدر شهرها یخیتار یهاو خانه فضاها  یفیو ک ی کم تیوضع یابیارز.2

 : سواالت پژوهش

  یمعناشناس  هیبراساس نظر  هیو اروم  ز یتبر  ل،یاردب  ی دوره قاجار در شهرها  یخیتار  ی هاخانه  ینمادها.1 

   ؟سور کدامنددوسو

 هی، اروم زی، تبرلیاردب  یدر شهرها  دوره قاجار  یخیتار  یهادر خانه  یگذارو نشانه  یپردازهدف از نماد .2
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 مقدمه  

معماری ایران در طول دوره اسالمی تحوالت بسیاری را پشت سرگذاشته است و در هر دوره و در هر منطقه جغرافیایی  

های تاریخی است که آثار و بناهای زیادی از آن  قاجار در ایران یکی از دورهاند. دوره  این آثار تحوالتی را تجربه کرده 

آن و مختصات  آثار  این  ماهیت  امروزه شناخت  است.  مانده  تاریخ  ها میبرجای  دقیق  در شناخت  مهمی  نقش  توان 

تبریز با توجه به  خصوص  سالمی داشته باشد. در دوره قاجار، شهرهای شمال غرب ایران بهمعماری در ایران دوره ا

لذا در این شهرها بناهای متعددی مربوط به این دوره تاریخی    ،مورد توجه بود  و اقتصادی   تمرکز نیروهای سیاسی 

این   از  یکی  دارد.  وجود  متعددی  رویکردهای  تاریخی  آثار  مکانی  و  زمانی  مقتضیات  راستای  در  است.  مانده  برجای 

از نظر  .  کندیم   ی« معرف حال »معنادار   نی« و در ع ی»کالبد  یا موضوعنشانه ر  است که  سوسوررویکردها مربوط به  

از مباحث مهم در    یکیاو    .ابدییو در ارتباط با آن معنا  م   گرید  یهاهر نشانه با حضور هم زمان نشانه  سوسور ارزش

   ی عملکرد اصل  نیکه مب  باشدیم  یاشاره اصل   ای   ی، معنسطح اول  .داندمی  یموضوع سطوح مختلف معن  یشناسمعنا

حصول   قابل  است  کی عملکرد  بعدموضوع  سطح  معنا  ی.  ضمن   ا ی،  م   یاشاره  طبیخوانده  که  و    نینماد  ی عتیشود 

  ی معمار  یگرفت که عناصر موجود در فضا  جهینت  نیتوان چن یدانش نشانه م  ی . با توجه به گستردگدارد  ک ی سمبول

 . گردد یم  سری م یشناس شناخت دانش نشانه لهیوساست که به ی می مفاه لمشمو

اما آثاری    ؛درخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر در نیامده است

معماری  های مؤثر بر تزیینات  شناسی زمینه»تحلیل نشانه  ای با عنوانمقاله  اند.های دوره قاجار پرداختهبه بررسی خانه

ثیر غرب بر . نویسنده در این اثر به بررسی تأ( به رشته تحریر در آمده است1397دوره قاجار« به قلم پویافر و ستاری)

ر نشانه شناسی فضاهای  تأملی ب» ای دیگر با عنوانشناسی پرداخته است. مقالهتزیینات معماری قاجار با رویکرد نشانه

قزوین از دیدگاه فردینان دوسورسور، چالرز پیرس و امبرتوکو« به قلم سخاوت دوست  های دوره قاجار شهر  داخلی خانه

های قاجار در قزوین براساس نظریات این سه  ( به رشته تحریر در آمده است که در آن به بررسی خانه1397و البرزی)

یز، ارومیه و اردبیل تاکنون بررسی  های مورد نظر در پژوهش حاضر یعنی تبرخانه  ،اند. با این حالپرداز پرداختهنظریه

 نشده است.

بررس  نیبنابرا به  حاضر  عملکرد  یپژوهش  مف   ی علل  نشانه  ی مسکون  یهاخانه  ی فضاها  ی هومو  منظر  و  از  شناسانه، 

دوره   ی از فرهنگ و معمار یمسکون ی هاداشتن خانه لیبه دل  ه یو اروم زیو تبر ل یاردب یسوسور در شهرها  ی معناشناس

- یریتفس  ی کردی که رو  شده است   ل یشامل چند روش مختلف تشک  ی تی ماهاز  حاضر    ی فیک   پژوهش  .پردازد ی قاجار م

هر    ی هافیتوص و ها، نقدهاحالشرح  ان ی در مرحله نخست از م .شودیبه موضوع بحث مورد منظر را شامل م  ی خیارت

 ت. به دست آمده اس  ه یمانده دوره قاجار اطالعات اول  ی به جا یهااز آثار و نمونه ک ی

 

 



 قاجار تبیین نشانه شناسی و راهکارهای نظریه معناشناسی فردینان دسوسور در خانه های تاریخی دوره  408 

 مهدی غیائی نی فراهانی، محمد یههومن محبی گرمی، رضا فرم 

 شناسی  ی و معناشناسنشانه.1

  نه ی)د             شودبرده میبه کار   semiology ای s بدون semiotic هم  ی گاه semiotics را به عنوان  ی شناسنشانه

  یآواها  توانندیکه م   شوندیم   یبندانتقالشان دسته  یرمزگان مورد بهره برا  ایروش    هیها برپا(. نشانه  11  :1390،  سن

عالمت بدن    ،یریتصو  یادها نم  ، ییالفبا  یهاخاص،  و  کی  دن یپوش  ی حت  ای حرکات                                باشد   ژهیلباس 

شوند و  یو ساخته م   دی چگونه تول  یمعانپردازند که  یموضوع م  ن یبه مطالعه اها  نشانه  ستمی س.  (1:    1391،  یری)شع

  ءها جز نیا  ،گذارد ی م   یبر حوزه زباشناس   ی ریثأها چه تآن  ی ریگدهند و روند شکلیرا نشان م   تیها چگونه واقع آن

قسمت دو    نیدر ا  ی و حوزه معناشناس  فهوم. در واقع م ردیگی قرار م  ی و بررس  یابی مورد ارز  هیحط  ن یکه در ا  یمی مفاه

 .(1: 1394، یمقوله جدا از هم هستند )برات

مثابه  شناسی بههای »فردینان دوسوسور« و چارلز سندرس پیرس« پدیده نشانهدر اوایل قرن بیستم، با انتشار دیدگاه

مکتب  شناسی همواره در همجواری  یک علم جدید، در مباحث زبان، ادبیات و نقد ادبی و فرهنگی مطرح شد. نشانه

(. نظم منطقی ذهن  48:  1386ای از آن بررسی شده است)کوپال،ساختارگرایی قرار داشته و به عنوان شعبه و شاخه

از دیدگاه او چهارچوبی    شناسی انهشداد و نزندگی و تفکر بشری تعمیمی می  هایشناسی را به همه عرصه، نشانهپیرس

ام چیزی مطالعه کنم، هر چه میخواد  گوید: »هیچگاه نتوانستهمی   ن باره ارجاعی برای مطالعه همه چیز بود. او در ای

تاریخ   اقتصاد،  آناتومی تطبیقی، نجوم، روانشناسی،  باشد: ریاضیات، اخالق، متافیزیک، جاذبه، ترمودینامیک، شیمی، 

بازی ورق  و زن، شراب،  علوم،  مرد  ی میتک ،  از  غیر  چونان چیزی  آنان  به  و  نشانه شناخشناسی  مطالعه  نگاه  ک  تی 

  ی از روانشناسی اجتماعی و در نتیجه شناسی را بخشدر این میان، سوسور نشانه  (.145:  1380)ژان ماری شفر،  کنم«

دانست اما همانند پیرس، برای آن تعریف علممی مشخص و از پیش تعیین شده نداشت.  جزو روانشناسی عمومی می 

شناسی محدودیت قائل بود. به  دانست، سوسور برای نشانهگسترده می شناسی را بسیار  برخالف پیرس که دامنه نشانه

رسد که  نظر می(. به8:  1371،  های قراردادی ارتباط، کارایی داشت)احمدیشناسی فقط در زمینه نظامگمان او نشانه

که  هی بیافریند  برای خود نظم و دستگاتواند در بررسی هر پدیده  ها میبه عنوان یک روش بررسی پدیده  شناسی نشانه

یافته در آن پدیده را به حوزه داللت مطابقه منتقل کنیم و به معانی تصریحی دست  به توسط آن مفاهیم تغییر معنا 

مثابه روشی برای به اول  شناسی را بهتواند تأویلی داشته باشد و نشانهیابیم. اما گاه چنین بیان شده که هر نشانه می

د. چارلز موریس، تفسیرگر آرای پیرس، گفته است: »یک چیز فقط هنگامی نشانه است  انگرداندن معنی« معرفی کرده

 (.145: 1380عنوان نشانه چیزی تأویل کرده باشد«)گیرو، گر بهکه آن را یک تأویل
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  دوره قاجار یمعمار.2

اسالمی نشان می  ایران دوره  به فراخور  بررسی معماری در  نی و مکانی  مقتضیات زمادهد که در دوره هر حکومتی 

به همراه    ران یا  ی سنت  یها از خانه  ی ق ی دوره تلف   ن یدر ا  ی سبک معمار  ، یکلطوربهجاد شده است.  تحوالتی در معماری ای

و    یمفهوم فکر  نیتریکم اصلها، کم در احداث خانه  یتحول سبک معمار   ی باشد. در پیم  ی فرهنگ  یاز نمادها  یبرخ

از    ی متعدد  یهادهد که نمونهی ها مخانه  ی ریگدر شکل  ( ییگرابه )برون  را خود    یجا  ( ییگرادرون)   ی معمار  ی کالبد

از نیمه حکومت قاجار برخی از بناهای مسکونی بیشتر تحت تأثیر    .(20:   1390ا،یرنی )پد یتوان دیآن را در تهران م 

 شد.های ثروتمندان و اعیان بیش از پیش از بناهای اروپایی الهام گرفته میفرهنگ و معماری غرب قرار گرفتند. خانه

ایی بود. از تزیینات  های اروپترین نسبت به دیگر عناصر داشتند که با اقتباس از از سبک ها نقش مهمدر این میان ستون

کاری،  های نقوش گل و بلبل، شاخ و برگ، آینهبریهای تزیین شده سنگی، آجری و گچتوان به ستوناین دوره می

 اروپایی مورد استفاده بود.-با تلفیق هنر و معماری ایرانی کاری و غیره...کاشی 

های دوره قاجار از جهات مختلف از جمله روح  خانه  نامید.سازی  های معماری خانهتوان یکی از دورهدوره قاجار را می

های دوره قاجار تحت تأثیر غرب بود. این عامل در ایجاد  مکان، روح فضا با عنصر زمان در ارتباط بود. نمود بیشتر خانه

شد. معماری    گرایی، نقش انسان، فرشته و رئال در تزیینات بنا رایج الیسم و طبیعتئگرا مانند نقوش ر تزیینات غرب

ای داشت و در درجات بعد مسائل و رویکردهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و  دوره قاجار به مبحث اقلیم توجه ویژه

یر عوامل سازگار  ره معماری بومی هر منطقه تحت تأثهای این دوره مؤثر بود. در این دوشناسی در طراحی خانهزیبایی

ایی از  توان دارای اصول، تناسب و الگوهماری منازل مسکونی در این دوره را می. از سوی دیگر معبا اقلیم قرار داشت

ایران دانست الگوی چندان    (.155:  1398)شاطری و دبدبه،  معماری گذشته  از  پیروی  قاجار عدم  در معماری دوره 

های جدید در  خورد. این مسئله در نتیجه ادغام سبک معماری سنت و ورود معیارهای و سبک مشخص به چشم می

 معماری درنتیجه رابطه با غرب در این دوره تاریخی است. 

  هادوسوسور در خانه نانیفرد هینظر نییتب نحوه.3

توان از طریق آن به تبین ماهیت  شاناسای ساوساور یکی از نظریاتی اسات که میگونه که اشااره شاد نظریه نشاانههمان

 یرا در ارتباط با نظام خود مورد بررسا  یاهر نشاانه  انهیگراسااختار  یدگاهیبا د  ساوساورهای دوره قاجار پرداخت.  خانه

 مخاطب اسااات،  ری« و خاساااتگاه متن که شاااکل دهنده نوع برداشااات و تعبنهیبه »زم  یادیدهد و توجه زیم  قرار

داند و معتقد اسات که  یو نقش و نقوش آن مهم م  دهایو پد  اءی(. ساوساور زمان را در درا اشا  7:  1390  ،یدارد)سااساان

ها در زمان و دهیالزم اسات که پد  یخیدوره تار  ک یشاناخت   یبرا  ،خود قابل درا هساتند  یها با سااختار کالبددهیپد

  . شوند  دهیخود سنج  یطیو مح  یکالبد  یارهایبراساس مع
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  لیشهر اردب  ی خیتار یهاخانه.1.3

عمارت که    نیا.  رسدکه قدمت آن به اواخر دوره قاجار می  است  یارشاد  خانههای دوره قاجار در اردبیل،  یکی از خانه

در    یهشت   کی بنا با    رونیداخل و ب  یفضا  م یمستق   یعدم ارتباط بصر  ،و همکف اجرا شده است  ن یرزمیدر دو طبقه ز

  ک ی ها تفکاز آن  یکی و دو بخش بنا را که    رونیب  یفضا   اط،یح  نیارتباط ب  یهشت   نیو ا  گرددی م  نیمأساختمان ت  یورود

های دوره  یکی دیگر از خانه لیاردب  یخانه صادق   (.1)تصویرد  ساز یم   سریشده از چهار جهت عمود بر هم م  بیو تخر

رسد که ساختمان  ینظر مباشد. بهیم    اط ی به سه ح  یسه بخش ساختمان   یمجموعه دارا  نیا  قاجار در این شهر است.

  ی و ساختمان ضلع شرق   دادیم  لیبنا را تشک  یهسته اصل   یاندرون  یبا کاربر  یو ساختمان غرب  یرونیبعنوان ب  یمرکز

،  2  در تصویر  .متر واقع شده است  5بن بست به عرض     یاافه شده است. سردرب خانه در کوچهبعداً به مجموعه اض 

حیاط  و  بیرونی  فضای  از   است.  نمایی  مشاهده  قابل  صادقی   خانه 

 

 نمای بیرونی خانه ارشادی در اردبیل، مربوط به دوره قاجار. )منبع: نگارنده( :1تصویر

 

 نمای بیرونی خانه صادقی در اردبیل، مربوط به دوره قاجار. )منبع: نگارنده( :2تصویر
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  زیشهر تبر  ی خیتار یهاخانه2.3

 یاسات که در سامت جنوب سااختمان شاهردار  زیشاهر تبر هیواقع در منطقه مقصاود  یخیعمارت تار  ،درزادهیح خانه

 یاندرون  اطیح  انیمتر مربع بوده و در دو طبقه سااخته شاده اسات که سااختمان م 900مسااحت خانه  قرار دارد. زیتبر

از  نظام گروس  ریام خانه. حیدرزاده قابل مشااهده اسات، منظره بیرونی خانه  3در تصاویر شاماره    دقرار دار یرونیو ب

اسات که    یرونیو ب  یاندرون  اطیدو ح  مشاتمل بر  سااختمان های تاریخی تبریز مربوط به دوره قاجار اسات.دیگر خانه

اند. را نگه داشاته یساراسار وانیا  بایز  یهاساتون با سارساتون 16.  کندیآن را دو چندان م  ییبایها، زها و حوضباغچه

و   هایکارنهیآ  نیو همچن ،یو جنوب  یشااامال  ینما  یهایگچبر  ،یرنگ  یهاشاااهیبا شااا   یمشااابک ارسااا   یهاپنجره

از   یکیوجود دارد کاه    یعیخااناه وسااا حوض  نیرزمیو در ز  نادیافزایمجموعاه م  ییباایباه ز  یداخل  یرهااتااال  یهاایگچبر

  .است  ریچشمگ  اریبس زیسقف آن ن  یخانه و آجرکاراستوار حوض  یهابنا است. ستون  یهاقسمت  نیباتریز

 

 نمای بیرونی خانه حیدرزاده در تبریز، مربوط به دوره قاجار. )منبع: نگارنده( :3تصویر

 

 نمای بیرونی خانه امیرنظام گروسی در تبریز، مربوط به دوره قاجار. )منبع: نگارنده( :4تصویر
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  هیشهر اروم ی خیتار یهاخانه.3.3

انصااری در جبهه غربی شاهر و بین خیابان    خانه های مربوط به دوره قاجار در شاهر ارومیه اسات.از خانه یانصاار خانه

)از جناح شارقی، شامالی، غربی( و در بافت متراکم و محاصاره بناها واقع شاده اسات و  1خرداد و حافظ   15مدنی دو،  

های تراشاادار و متری از ساانگ  2فرم بنا چهارگوش با دوطبقه که طبقه همکف به صااورت زیرزمین تا ارتفاع حدود  

اهرو از آجر احداث شده است و دارای یک پذیرائی بزرگ و دو اتاق کوچک و با یک ر  ،باشدآن می طبقه اول که بعد از

 .سازی شده استدر طرفین به صورت قرینه فضا

  و مساااکونی و تقریبااً     قادیمی هادایات در باافات متراکم خااناه  نیز از بنااهاای مربوط باه دوره قااجاار اسااات. تیا هادا خااناه

نزدیک به بازار قدیمی و مرکز شاااهر ارومیه )میدان انقالب( واقع شاااده اسااات و هر چند در بین واحدهای معماری  

ترین بخش خانه را ترین و با ارزشمهمتوان آنرا از بیرون مالحظه کرد.  محصاااور شاااده ولی طوری قرار گرفته که می

دهد که رو به شامال و در وساط حیاط بیرونی و اندرونی اسات. حیاط دو ع جنوبی صاحن تشاکیل میضال  نسااختما

های ساانگی و آجری ساااده )با تزئیناتی به تبعیت از نمای  گوش با دیوارکشاای آجری و پایهبه فرم چهار  تقریباًجبهه  

 .فرش آرایش یافته استعمومی مدرسه( با پوشش آسفالت و سنگ 

 

 ارومیه. مربوط به دوره قاجار. )منبع: نگارنده(: خانه انصاری در 5تصویر

 

 : خانه هدایت درارومیه مربوط به دوره قاجار. )منبع: نگارنده( 6تصویر
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 تبریز، ارومیه براساس رویکرد فردینان دوسوسور اردیبل،  های دوره قاجار در  شناختی خانهنشانه  تحلیل.4 

ها که اساس  رمزگان  نیگردد. ای م  ی سه دسته رمزگان معرف   ی خیتار   یهاخانه  یشکل معمار  یشناخت نشانه  لیتحل  یبرا 

که شامل عناصر    شدند  ی گذارنام  ،یکی اول رمزگان تکن  دسته  شوندیم  یمعرف  نجایدر ا  ،باشندیم  یبعد  یهالیتحل

براساس    یاست که عناصر معمار  یدوم رمزگان نحو  دسته و رهیها، سقف و غشود، مانند کف بنا، سازهیم   یمعمار  هیاول

  یک یکند، مانند رابطه نزدی م  جاد یا  ییو داللت معنا  رندیگی قرار م  گریکد ی  در کنار  ینی منطق خاصر در رابطه با همنش 

به دکانخانه مغازه  هاها  راسته  گر،ید  یفضاها  ای ،  ح  وارید   ی هارابطه  د  اط ی با  معنا  ستهو  رمزگان  در    یی سوم  است. 

معمار  نجاستیا منفرد  عناصر  داللت خانه  ی که  ارتباط  در  ضمن  ک ی به    ک ی   یهاها  معنا  ، یو  و  قیعم  یی داللت  تر 

 کند.  یم  دی را تول یترشاخص

 )نگارنده( های تاریخی نحویی در ساختار خانه –رمزگان معنایی -1جدول 

 

 

ی
هرمونوتیک

 

 سازی معنا

 تداعی معنا در مقیاس خرد    

 کارکرد معنایی اولیه  

 کارکرد معنای ثانویه    

 به صورت آشکار 

 

 بازی دالها 

 

 ها عنای ضمنی به صورت نشانهم

 نمادین کیفی، واحد )واقعی( قانونی  ترفندهای بالغی 

یای تشبیهکنایه   

ای نمایه   

 استنتاجی

های  داللت

 مستقیم 

 خانه بودن در برداشت اولیه 

 دریافت  مکان به صورت استداللی  

های  داللت

 ضمنی  
- 

ای بصری استعاره   

های جهتیاستعاره  

های هستی شناسی استعاره  

های ساختاری استعاره  

های شکلی استعاره  

 مجاز جز به کل 

 مجاز کال به جزء

 شکل به جای مفهوم 

 دال به جای مدلول 
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  یریگجهینت

 فرهنگی-اجتماعی 

 رابطه بینابینی  
 رابطه پیرا متنی 

 رابطه فرا متنی

 

 رابطه زایشی 

 رابطه دگرگونی متنی

 معناسازی 

 تداخی معنا در مقیاس کالن 

 رمزگان با معنای ضمنی ایدئولوژی 

رمزگانها با معنای کارکردی اجتماعی            

فرهنگی–  

 تداعی معنا در مقیاس کالن 

جداسازی  قلمروهاتبادل اطالعات دیداری و    

 داللت موقتی و قدرت اجتماعی و اقتصادی

 رابطه با بافت 
 هماهنگ 

 تضاد

 جداسازی 

 هماهنگ 

 زایش 

 تضاد

 روابط درون فرهنگی 

 توجه به تکثر اندیشه ها 

 بیان نظام ارزش ها به واسطه نشانه ها 

 توافق ضمنی آدمیان 

 توجه مستقیم به قراردادهای اجتماعی 

پویای رقابت برای   

 گذر از شخصیت فردی به اجتماعی

 زمان 

 

 

 

 

 

 

ذهنی مخاطب –تجربه عینی   

 وابسته لحظه زمانی معین 

 وابستگی به ویژگی مکان 

 وابستگی به نور 

 نگاه در زمانی 

 بیان نوین تر نسبت به پیکره های دیگر 

 تکرار کالبدی تاریخ 

 قاعده حاکم : افزایش و حذف 

 مولفه ای: حضور 

زمانی نگاه هم   

 

 

 

 

 

 نظام همنشینی  در ترکیب 

 اهمیت روابط جزء به کل در زمان 

 قاعده حاکم : جابجایی 

 مولفه اصلی : غیاب 
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ثر واقع   ؤدوره خاص به گفته سااوسااور م  ک ی  یو نحوه کارکرد و عملکرد و زبان معمار  ییدر شااناسااا  یهانشااانه  درا

و   میمفاه  انیدر جهت ب  یاثر هنر  ای یبهره گرفته و از شا   ییگساترده معنا یهارا از حوزه  ییگرامعنا، شاود. ساوساوریم

  ی گرفات کاه نماادهاا   یریگجاهیتوان نتیپژوهش م  نیمبااحاث مطرح در ا  ز. ادیا مورد نظر خود اساااتفااده نماا  یمعاان

آن مربوط اسات   ییو محتوا  ییمربوط به رمزگان معنا  هیو اروم  زی، تبرلیاردب یدوره قاجار در شاهرها  یخیتار  یهاخانه

  ی نشانه بستگ ناسات که به دوره خاص آ  یمعنا و مفهوم خاصا   یساوساور که هر نشاانه دارا هیگفته براسااس نظر نیکه ا

  ی ساطح اجتماع   از دو  برگرفته  اجاردوره ق   یخیتار یهاعمل آمده مشاخص شاد که سااختار خانهبه   یهایبررسا دارد. با 

  یی و رمزگان معنا  میمفاه  یکه حاو  یساطح از لحا  سااختار  دو نیا. ها شاکل گرفته اساتآن  یکیو هرمونت  فرهنگی–

ها پرداخته شاده اسات که  و مفهوم خانه  به معنا  ینحوه دساترسا  1باشاند که در جدول  یم  هانهدر سااختار خا یو نحو

در ساطح هرمونتیکی مواردی چون معناشاناسای، ترفندهای    .اشااره شاده اسات  زیها ننمود خانه  ها درنحوه معنا آن

های دوره قاجار تأثیر داشاته اسات. از نظر های ضامنی در سااخت خانههای مساتقیم و داللتها، داللتبالغی، بازی دال

ها ساااخت این خانه  اجتماعی و فرهنگی رابطه بینابینی، معناشااناساای، زمان، رابطه با بافت و رابطه درون فرهنگی در

 مؤثر بوده است.
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