تحلیل عناصر معماری مسجد امام اصفهان بر پایه نظریه نشانهشناسی امبرتو اکو

چکیده
معماری همانند دیگر پدیدههای فرهنگی ،به عنوان نظامی از نشانهها منبعی برای مطالعات نشانهشناسی به شمار
میرود .از آنجایی که اصو ًال معماری نه برای برقراری ارتباط بلکه برای آنکه کارکردی را عملی سازد به وجود میآید،
برای نشانهشناسی موردی خاص و چالشبرانگیز به شمار میرود .امبرتو اکو با در نظر گرفتن این مهم ،نظریه
نشانهشناسی معماری خود را مطرح کرده است .دادههای این پژوهش به روش اسنادی گردآوری شده و به شیوه کیفی
و تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفتهاند .یافته های پژوهش حاکی از این است که ارتباط میان فرم و کارکرد و
دستیابی به الیههای چندگانه ی معنایی در این بنا (مسجد امام اصفهان) بر اساس نظریهی معماری اکو که در آن
معانی ضمنی همراستا با کارکردهای ثانویه قرار میگی رند ،قابل تبیین است .بدین ترتیب جُستار حاضر سعی دارد در
راستای اثبات فرضیه خود مبنی بر تعلق معانی نمادین به کارکردهای ثانویه ،از ظرفیت نظریه اکو در پاسخ به چالش
میان عناصر ظاهری و باطنی در معماری اسالمی استفاده کرده و چهارچوبی تحلیلی فراتر از دیدگاههای تک وجهی
ارائه کند.
اهداف پژوهش
 .1تبیین معانی نمادین و باطنی مسجد امام اصفهان.
 .2ارائه خوانشی نشانهشناختی از معانی نمادین و باطنی مسجد امام اصفهان در پرتو اندیشههای امبرتو اکو.
سؤاالت پژوهش
 .1معانی نمادین و باطنی چه نقشی در معماری مسجد امام اصفهان دارند؟
 .2چگونه میتوان خوانشی نشانهشناختی از مسجد امام اصفهان ارائه کرد؟
واژگان کلیدی :عناصر معماری ،مسجد امام اصفهان ،نظریه نشانهشناسی امبرتو اکو.

مقدمه
امبرتو اکو 1فیلسوف و متفکر ایتالیایی ،آثار داستانی مشهوری دارد که در آنها نظریات خود را در قالب داستان مطرح
نموده است .وی عالوه بر این ،تألیفاتی دارد که به طور خاص به مباحث نشانهشناسی اختصاص یافتهاند .نشانهشناسی
به عنوان دانش مطالعه پدیدههای فرهنگی ،این پدیدهها را به عنوان سیستمی از نشانهها مورد بررسی و تحلیل قرار
میدهد .معماری به عنوان یکی از جلوههای فرهنگی جامعه محملی است که میتوان نشانهشناسی را در آن به کار
گرفت .آثار معماری توسط معمار خلق می شوند تا در درجه اول به کارکرد خاصی پاسخ دهند و به بیان دیگر اصوالً
معمار برای آن که نیازی را بر طرف سازد ،اثر خود را در پاسخ به آن نیاز طراحی و خلق میکند .اما کمتر پیش میآید
که همین اثر به عنوان اجزای یک رابطه خاص مورد توجه قرار بگیرد .اینجاست که اکو معماری را به عنوان چالشی
برای نشانهشناسی مد نظر قرار میدهد و نظریه خود را مطرح میکند.
پژوهشهای انجام شده در حوزه نشانهشناسی معماری اگرچه بر اساس اصول اولیه دانش نشانهشناسی انجام گرفته
است ،اما در میان آنها ،فقدان یک نظریه نشانهشناسی خاص معماری به وضوح به چشم میخورد .از جمله این
تحقیقات میتوان به کار پژوهشی شفیق رمزی(2)2013؛ زبان بصری در معماری مملوک :تحلیل نشانهشناسی مجموعه
آرامگاهی سلطان قبطی3در مجموعه مقاالت مرزهای تحقیق معماری -4شماره  ،2صفحات  ،338-353اشاره کرد(شفیق
رمزی .)338 :2013،گرابار 5در پژوهشی که درباب نماد و نشانههای معماری اسالمی انجام داده در مقاله نماد و نشانه
در تفسیر معماری اسالمی در نشریه شماره  9گلستان هنر ،پاییز  ،1386عنوان کرده است که آنچه جمعآوری کرده
تنها دیدگاهها و عقاید و تفاسیر پریشانی است که آنها را به عنوان یک بیگانه و به صورت تجربه عینی و شخصی بیان
میکند(گرابار .)13 :1386،هاتنهاور 6نیز در نوشته ای با عنوان THE RHETORIC OF ARCHITECTURE:
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نشانهشناسانه ،معماری را به عنوان یک زبان ،که دارای قابلیتهای ارتباطی و معنایی است ،مورد بررسی قرار داده
است(هاتنهاور .)71 :2016،با وجود این که تئوری نشانهشناسی معماری امبرتو اکو به طور خاص به معماری و
قابلیتهای آن میپردازد به عنوان مبانی نظری برای تحلیلی نشانهشناسانه آثار معماری به کار گرفته نشده است.
مسجد جلوهای از زیباییهای بصری و نمونهی بارزی از تلفیق فرمهای نمادین با باورهای عمیق اعتقادی است .بنای
معماری مسجد حامل نشانهای است که مفهوم محلی برای ارتباط با خدا را تجسم میبخشد .مطابق تقسیمبندی اکو
از نشانهها ،مسجد به عنوان یکی از آثار معماری در دسته نشانههای مصنوعی با کارکردی ترکیبی قرار میگیرد .ترکیبی
بودن کارکرد این بنا از این رو است که عالوه بر دارا بودن کارکرد اولیهای تحت عنوان محلی برای نیایش و ارتباط با
خدا ،دارای مجموعهی کارکردهای ثانوی و نمادین بسیاری نیز میباشد .این جُستار ضمن تآکید بر بر اهمیت و ضرورت
شناخت نظریه نشانهشناسی معماری این فیلسوف ایتالیایی در پی آن است که یکی از جنبههای کاربردی این نظریه
را در پی ارائه تحلیلی نشانهشناسانه از بنای مسجد امام اصفهان مورد بررسی قرار دهد.
نتیجهگیری
مهمترین نتیجهای که این پژوهش میتواند بر آن تأکید داشته باشد ،به کارگیری یک تئوری نشانهشناسی معماری در
پاسخ به چا لش میان ظاهر و باطن آثار معماری اسالمی ،همچنین تحلیل نشانهشناسانه مسجد امام اصفهان بر مبنای
نظریه امبرتو اکو و آشکار کردن الیههای گوناگون معنایی آن است .با بررسی تئوری نشانهشناسی اکو میتوان گفت که
وی آنچه را که در تحلیل نشانهشناسی به عنوان «ارتباط» شناخته میشود ،در معماری تحت عنوان ارتباط میان فرم
و عملکرد اثر معماری لحاظ در نظر میگیرد .همچنین ارتباط شناخته شده میان فرم و عملکرد اصوالً بدین معناست
که فرم ابژه باید به روشنی با عملکردی که ابژه برای آن طراحی شده ارتباط برقرار کند و تنها اگر به روشنی داللت
مستقیم بر این عملکرد داشته باشد ،شخص را وا میدارد تا از آن به روشی که مورد نظر بوده است ،استفاده کند .معمار
باید ابتدا مجموعهای از ضرورتهای اجتماعی را بشناسد و برای پاسخ به این ضرورتها کارکردهایی را لحاظ کند.
سپس بر اساس نظامی از فرمها که با این کارکردها در ارتباط هستند ،حاملهای نشانه مربوط به آن کارکردها را
طراحی کند .او برای کارکرد اولیه (معنای مستقیم) که از ثباتی نسبی برخوردار است طراحی میکند و راه را برای
کارکردهای ثانویه (داللتهای ضمنی و معانی نمادین) باز میگذارد تا در گذر زمان و به تناسب مطرح شدن زمینههای
گوناگونی چون فرهنگی ،اجتماعی و تاریخی ،از همان فرم و اثر معماری خلق شده توسط او ،معانی ضمنی و نمادین
جدیدی ادراک شود.
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