
 

 دوره قاجار یخ یتار یهادر خانه یمعمار  یمعنا نییها در تبنمادها، نشانه یگذارریثأت ریس
 )نمونه موردی شهرهای اردبیل ، تبریز  و  ارومیه( 

 
 

  ،نماد

 ، ی معناشناس

 ،دوره قاجار

 .های تاریخی خانه

انتخاب   .از خود که وجود داشته است  ای گونه   ۀندینما  ایعنوان معرف  که به  ی زیاند از هر چنمادها عبارت

عنصر   ای دهیگوناگون آن پد  ی هاوه ین شکردموجود و برجسته  ی هاهمه گونه انیگونه از م ایعنصر  کی

 ی گری است که بتواند با ظهور خود امر د  ی زیاست. نشانه هر چ  کردهنشانه    ایبه نماد    لیبوده که آن را تبد

در   یو معناشناس   یشناسناخت ش  ۀامر به حوز  نین اکردنمودار    یچگونگ  .سازد  انیرا در پس خود نما

 ،هاختار نمادها و نشانهسا  بررسی  اب  یختاری  –  ی ریحاضر به روش تفس   پژوهش.  گرددیحوزه برم  نیا

ی  ابیقاجار ارز  ۀدور  یخیتار  ی کدام را در بناها  هر  یروابط علتو    ی معمار  ۀمتفاوت در حوز  ی ساختارها

 که از  هیاروم   و  زیتبر  ، لیشهر اردب  ی خیتار  ی هادر خانه  یکاوش روابط علت و معلول  است. برای   کرده

  . است   دهشانتخاب    ،را دارند  دورۀ قاجار  یخیتار   ی هاخانه   نیترمتنوع   ییو اجرا   ی ظاهر  ی لحاظ ساختارها 

مهای  یافته نشان  خصوص  دهدی پژوهش  و  اتیکه  تفاوتشباهت   ،یعل  یهایژگیو  و  هر  ها  از    کیها 

  ی ب یترت  ی هااس یلحاظ مق  ها از آن  ی هاارزش  برهیفرد با تکصورت خاص و منحصربه به  ی مورد   ی هانمونه 

ارائه گشته و   هصورت جداگانها بهاز آن  کیهر   ی معمار  ی بار معنا  .است  یقابل متک  ینسب  ی هااس یو مق

 است.  شده  یبررس  زین گریکدیها با و ارتباطات آن اتیخصوص

  اهداف پژوهش 

 ی در شهرها  یخ یتار  ی هاقاجار در خانه  ۀدور  ی ها در معمارمعنا و مفهوم نمادها و نشانه   ییشناسا  .1

 . هیاروم و زیتبر ل،یاردب

تأث  ییشناسا  .2 نشانه  ی ریگبر شکل   رگذاریعوامل  و  معمارنمادها  دورۀ   یخیتار  ی هاخانه  ی ها در 

 .قاجار

 سواالت پژوهش

 ی در شهرها دورۀ قاجار یخیتار ی هاموجود در خانه ی هانمادها و نشانه   انیمعلول م و رابطه علت  .1

 ست؟یموردمطالعه چ ی ها در شهرهااز آن کیو ارتباط هر  هیو اروم زیتبر ل،یاردب

  ل،یاردب ی در شهرها دورۀ قاجار ی خیتار ی هاخانه ی هاهرکدام از نمادها و نشانه  ی معمار ی معنا .2

 ست؟یچ هیو اروم زیتبر
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ا نماده  یگذار   ریتاث ریس 518   

   محمدمهدی غیاییهومن محبی گرمی، رضا فراهانی فرمهینی،  

 

  مقدمه 

که هیچ   ی اگونهبه،  اندآکندهزندگی بشمر را ای اسمت که معانی مختلفی دارد. نمادها یا رموز،  نماد، رمز یا سممبل کلمه

 لهیوسم به  .جهان کاربردی گسمترده داشمته اسمت  هنر  ربازید. نماد و سممبل از  نیسمتاز زندگی انسمان خالی از رمز  بخشمی  

. از هما و آرا گرددتوانمد بماعمن تنوع در بیمان انمدیشمممهیمابمد کمه مینمماد، ظماهر کلممه، معنمای پنهمان و سممممبلیکی می

هایی اسمت که از یافتن نشمانه ،های بومی یک منطقه، ناحیه یا شمهرنگهداشمتن ارزش  ۀنیزم  درمسمائل   نیترتیاهمپر

نشممانه . اسممتپیوندی عمیق بین خانه و محیط  ، گویای . نظر به معماری بومی در پهنه جهاناندگذشممته باقی مانده

، شممودیممحرک یا جوهر محسمموسممی اسممت که تصممویر  هنی آن، در  هن ما با تصممویر  هنی محرکی دیگر تداعی 

برقراری ارتباط است. در بررسی یک نشانه، اولین گام   هدف  باحرک دوم  کارکرد محرک نخست برانگیختن و کارکرد م

گرایی  نمادموضموع ما یک نشمانه اسمت یا خیر.  واقعاًبررسمی این مسمئله اسمت که آیا    ،شمودیمنادیده انگاشمته    معموالًکه 

نمودی خاص داشمته و براسماس های حیات وی در آثار هنری  ی فکر بشمر اسمت که از آغازین دورهیکی از اصمول قدیم

معماری هنر خلق  شممود.ی و دنیوی ماهیتی معنوی محسمموب میهای ظاهرهای اسممالمی، نماد یا رمز، جنبهدیدگاه

نیازهای آدمی و نوع نگرش وی به زندگی دینی و دنیوی اسممت.   اسمماسبرطراحی و شممکل بخشممیدن به ف مما  مکان،

، تغییر و تحول را پشمت سمر گذاشمته اسمت، اما از این دوره به بعد از آغاز تا دوره قاجار سمیر تداومران معماری گذشمته ای

این امر موج  شمد   .معماری سمنتی که با معماری غرب شمکل گرفت  متقابل  مغرب زمین،  فرهنگ بابه سمب  آشمنایی  

ی از معماری در این دوره نفو  یابد که تا آن اگونهتحول اسماسمی در معماری صمورت بگیرد و   شماهنیناصمرالدتا در عهد  

او اصمال  شمد و سمراهای   قهیسمل باوی خراب و مطابق   نچه اکثر بناهای ادوار قبل به دسمتورزمان سمابقه نداشمت. چنا

 .بنا گردید ترباشکوهسلطانی هر چه 

کنون اثر مسمتقلی با این عنوان به رشمته تحریر در نیامده اسمت. با این درخصموص پیشمینه پژوهش حاضمر باید گفت تا

تحمت عنوان   یدر پژوهشممم (  1393نژاد )یملک  انمد.  همای قمدیمی پرداختمهحمال آثماری بمه بررسمممی معمماری نممادین خمانمه

ها از نمادها و نشمانه  ،ینینقوش تزئ  یخیتحول تار  ریسم   یبه بررسم  « یدر دوره اسمالم  رانیهنر ا  خیتار  ی معمار  ناتی»تزئ

  ری بر آثار نظ  رگذاریتأث ی آن پرداخته اسممت اما کمتر به عوامل معنا  ی اجرا  ی هاوهیها و شمم تحول آن  ریباب محتوا و سمم 

تحت عنوان   نیز در پژوهشمی(  1397دوسمت )سمخاوت  نینوشم   .اسمت  کرده  اشماره  یو اجتماع  یفرهنگ  ،یخیتار  سمترب

علم   دگاهیاز د  یشمناسم نشمانه  نییبه تب ن« یشمهر قزو  دوره قاجار ی هاخانه  ی ورود  ی ف ماها  یشمناسم بر نشمانه  ی»تأمل

پژوهش   جینتا  .پردازدمی و امبرا تواکو  رسیدوسموسمور، چالز سمندرس پ  نانیفرد  اتیو با کاربسمت نظر  یشمناسم نشمانه

دارد که  یبسمتگ یو مفهوم  ی هن  ی هاها به مؤلفهنشمانه یعامل در بررسم   نیرگذارترینکته اسمت که تأث نیا  ۀدهندنشمان

معنادار    یمفر  جادیبه ا  ی کالبد  ی هایژگیبا در نظر داشتن و  ی و رفتار  یمذهب  ،یاجتماع  ،یفرهنگ  ی در قال  ساختارها

 ی سمازسماختمان  یرانیا  ی معمار  ی ها»آموزه تحت عنواننیز در پژوهشمی    ،(1390)  ی دیزمرشم  نیحسم  .شمودیمنجر م

  ۀدور ها در  آن  ی نماسماز  ی هاو آموزه یو اندرون یرونیب  ی هاطر  سماختمان  یاز دوره قاجار تا امروز«، به بررسم  یمسمکون

 شده است. پرداخته سونیبه ا ی معاصر از پهلوۀ دور ی قاجار و معمار
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  لیشهر مشهد از اوا  میبافت قد  یخیتار  ی هاخانه   یشناستحت عنوان »گونه  ی( در پژوهش1396بخش )فر   یمرت 

پهلو اواخر  تا  بررس  ی قاجار  به  دسته   یشناسگونه  ت یقابل  یاول«  خانه در   ی بندو  مشهد    یخیتار  ی هاخصوص  شهر 

شکل   یژگیشهر بر اساس و  یخی تار  ی هاخانه   ی بندو دسته  کیآن است که امکان تفک  انگریپژوهش ب  ج ینتا  .پردازدیم

هشت سردر،  مانند  عناصر،  فرم  ح   ،یو  همچن  وانیا  اط،یداالن،  تزئ  ن یو  ف اها  نات،یبافت،  و  قابل   یداخل   ی نماها 

  یمعمار  ری تحت تأث  ،رانی ا  ی معمار  ی الگو  یاز دگرگون  یناش  رات یی و تغ  یزمان  طیهستند که متأثر از شرا  ی بنددسته 

شده عنوانبراساس مطال     .برشمرد  توانیدوران م  نیدر ا  یرانیجامعه ا  یفرهنگ  یاجتماع  ی ساختارهاغرب و تحول در  

دنبال بررسی    ای و مشاهدات میدانی بههای منابع کتابخانهروش توصیفی و تاریخی و با تکیه بر داده   به  پژوهش حاضر

پی یافتن    دریه بوده و  در معنی بخشیدن به ف اهای معماری در شهرهای اردبیل، تبریز و اروم  هانشانهنقش نمادها و  

 .ستهاآن هر یک از    ی گذارارزش و روابط علت و معلولی و  هانشانهمعنای نمادها، 

 خانه  یِمعمار  .1

از عوامل    پردازان حوزه معماری بر اغل  نظریه  ی بندکره ی پ.  در طراحی خانه است  مؤثراین باورند که فرهنگ یکی 

. از این رو شکل خانه در معماری بومی بیان گ ساکنان را حمایت یا مختل نمایدف ایی خانه در یک منطقه فرهن

  کند یمخانه هویت خود را دارد، ارتباط با دیگران را تعریف  .  (1:  1399)بازایی و همکاران،    درک محتوای زندگی است

مکانی خاص، محل اقامت، یک    تواندیمو   سیار گسترده است . خانه بدهدی مرا در خود جای    ها ارزش و تداوم سنن و 

را به هم    های زندگ  وو رخدادهای هر جامعه    هاحه یرا، صداها،  هاحس ساختمان، محله، شهر یا یک کشور باشد که  

بوده    گذشته  در خواهد بود که    گونههمان دنیا در آینده نیز    میکنی مکه ما با بودن در آن تصور    . جاییدهدی مپیوند  

 . (111 :1394، زادهاست )امین

 
 (مفهوم خانه )نگارنده . 1نمودار 
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   هومن محبی گرمی، رضا فراهانی فرمهینی، محمدمهدی غیایی

 

 ی شناسو نشانه یشناس شناخت  .2

با   .از رویکردهای مهم تفسیری در شناخت اثر هستند  زیباشناسی امر متعالیو    شناسی، پدیدارشناسی، هرمنوتیکزبان

،  گرایی خی خود از لحاظ فکری تجربههای ماده محور در سممیر تاریشممود که بنیانریف حاصممل مالحظه میتوجه به تع

، آن اسمت . دلیل این امراندافتهی، سمو  ییگراکل، به سممت مشمرب فکری ارگانیسمم و یسممیمکانعنصمرگرایی و بینش  

اعتباریات ثابت و متغیری اسمت که مولود احسماسمات و قوای درونی انسمان اسمت و  بر اسماسکه ادراک ف ما و اجزای آن 

یابد )میر طی زمان و بر حسم  ضمرورت تغییر می، در  م ف ما و هم اعتباریات ناشمی از آن، هاخف و اسمهل  قاعدهبهبنا 

شمناسمی به آگاهی همواره یکی از موضموعات بنیادی در فلسمفه و روان  بحن از شمناخت و.  (1:  1399،  غالمی و همکاران

هایی که برای توصمیف و تبیین شمناخت انسمان شمده اسمت، هر یک شمناسمی، کوشمشآمده اسمت. در حوزه روانشممار می

 )صماد  شمجاعی،  انددادهمطالعه قرار   یندهای شمناختی و ابزار شمناخت را موردآها، فرهایی از توانایینوبه خود، جنبهبه
ی  پرداز الیخو امروزه با کنار گذاشمتن داستان و  دیآیم  حسماببهشمناخت یکی از اصمول اصملی آگاهی    درواقع( 1:  1386

اسمممت. شمممناخت ما از جهان اطراف کلی و با توجه به   کرده  دایپی در میان جامعه اژهیو، جایگاه  هاانسممماناز زندگی  

 ۀپای. گاه شمناخت ما دقیق و با جزئیات اسمت. گاه بر میآوریم به دسمتاطالعات ابتدایی اسمت که از محیط پیرامونمان  

بر شمناخت   ی تجربی و گاه ... نتیجههادادهگاه بر پایه   ،ی بیولوژیکیهادادهگاه بر پایه   ،و اطالعات فیزیکی اسمت  هاداده

 .(184 :1397احمدی، ) شودیمی آن مشخص بنددستهاطالعات اولیه، جهت و  اساس

پدیده  بهمعماری همانند دیگر  فرهنگی،  نشانههای  از  نظامی  نشانهعنوان  برای مطالعات  منبعی  به شمار ها  شناسی 

،  دیآیمبه وجود    ،بلکه برای آنکه کارکردی را عملی سازد  ؛معماری نه برای برقراری ارتباط  اصوالًرود. از آنجایی که  می

و    یشناسنشانهبرای   دادور  رودیم شمار    به  ز یبرانگچالش موردی خاص  نشانه  .(1:  1399،  )کریمی،  شناسی دانش 

ارتباطات معنادار  گیری نشانه یند شکلآ، فری ساز بررسی معنا شناسی شامل مطالعه ساخت و  است. نشانهها و فهم 

ها  های ارتباطی است. نشانهرمزگان   ها وها، استعارهها، تمثیل ها، قیاس گذاری ها، نام ها، اشارات، داللت گیری نشانهشکل

یی،  های الفباتواند آواهای خاص، عالمت شوند که می بندی میروش یا رمزگان مورد بهره برای انتقالشان دسته   ه یبر پا

ها برای رساندن پیام ابتدا باید  نمادهای تصویری، حرکات بدن یا حتی پوشیدن یک لباس ویژه باشد. هرکدام از این 

 . (1: 1396)طاهری،  باشند شده  رفتهی عنوان حامل معنایی خاص پذها بهای از انسانتوسط گروه یا جامعه
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 یمعمار  یفضاها ساختار  در  معنا ودنم نحوه .3

   و   قراردادها،  هانظام   زبان،  ی ستورهارمزگان و د  ل ی، تحلهاآن   ی بندردهو    هانشانه در باب    ستا  یروش  یشناسنشانه

است که چگونه   نیا  ه، بلکددارن  ییمعنا  هچ  هاواژه   که  تسین  نیا  یشناسنشانهدر    یاصل  هپل دومان، نکت  غیره. به گفته

همواره رکنی از ارکان طراحی    پردازانهینظرو ارسطو تا  افالطون  از  از سوی دیگر    .(1:    1399،  )الری، دادور  ابندیی ممعنا  

کنکاش   مورد  مختلف  تعابیر  با  باب  هاهینظر است.    قرارگرفتهمعماری  در  ویتروویان  طراحی    مؤثری  هامقولهی  در 

  : 1383)کاپن،  کرد:  خالصه    توانی مدر سه عنوان زیر   ،معنا و مفهوم عناصر معماری است  که در ارتباط با را  معماری 

36 ) 

 ساختمان یمرئ وجود: صورت ای فرم .1

 . دهدی مما انجام  ی که ساختمان برا  ی : کارکارکرد .2

 ( 36 :1383 ن،)هما  ساختمان  ساخت از ی معنو ت یماه: امعن .3

 

                                                                          

 (در طراحی معماری )نگارنده مؤثری هامقوله .  2نمودار

 

در معماری دارای سماختارهای متعددی هسمتند که   هانشمانه .کندیماشماره   و منبعن از آن  هانشمانهانواع   بارۀگروتر در

نمادها معتقد اسمت که به دو   بارۀدر .نماد  -5اسمتعاره   -4عالمت روشمن   -3شمکل معماری   -2  هانقش -1از:    اندعبارت

ی متعددی در معماری هسمتند که هایژگیودارای    هانقشدر این میان    .شموندیمی  بنددسمته واسمطهیبو    باواسمطهنوع  

کرد   ا عانشکل معماری باید    بارۀ. درروندیمکار  بهیک عالمت ظاهری    عنوانبه  همواره  و  از فرم، اندازه، رنگ  اندعبارت

عالمت روشمن برای  رابطه با  در .دیآیمی، نشمانه گفتگو و از روابط بین عالمت و محتوا پدید  و محتواگویای مفهوم که 

اسممتعاره باید گفت تطابق تجربیات با شممکل، تابع شممخص  رابطه با. در میدار نهیزمدرک آن نیز به دانش قبلی در این  

که  کندیم و شمکلمعمار را وادار به طراحی بهتر فرم    تجربیات خود براسماسبیننده و محیط فرهنگی بیننده اسمت که 

باید گفت بیانگر محتوای  هنی، احتیاج به   نمادها  بارۀدر .شمکل ف ای داخلی و خارجی را با آن هماهنگ کند تواندیم

 .( Grutter, 2010, pp. 501-523)  درک آن و وابسته به فرهنگ هستند شناخت قبلی برای 
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 )مأخذ: نگارنده(    . دفتر مرکزی آلدار، معماری  شکلکی از یانمونه -2)مأخذ: نگارنده(    تصویر ی از یک نقش در معماری،انمونه  :1تصویر 

 

 

 

، نماد گذر  شینتو نییآی توری در هادروازه  -در معماری  از نمادی انمونه -4 اپرای سیدنی. تصویر -استعاره در معماری نمونه از .3تصویر

 (Grutter, 2010, pp. 501-523 ،www.kojaro.com, www.hom.ir)   :مأخذ.  ( از مادیات به معنویات

 دوره قاجار معماری  .4

رشمد فکری و علمی در اوایل (. 1:  1389،  حاکم بر بیان نقاشمی تحول یافت  )آفرین ۀقیسملقاجار رو  هنری و    ۀدوردر  

یعنی نیمه دوم قرن سمیزدهم هجری به وجود آمد و مرور زمان الزم بود تا این مکت  گسمترش   شماهنیناصمرالدسملطنت 

جغرافیایی، ط  و امثال یابد و  و ، حس کنجکاوی، تجسمس علمی و شمور و اشمتیا  به درک مسمائل ریاضمی طبیعی، 

نه مت   ازلحاظجاریه را هرچند  بنابراین دوران قا  ،(1:1372)الگار و همکاران، آن در طبقه فرهیخته کشمور منجر شمود

 ازلیکن   ؛نظیر دوره رنسممانس اروپا در قرن چهاردهم و پانزدهم میالدی دانسممت توانیمشممعر و شمماعری    ژهیوبهادبی 

امیران و   پسمند پادشماهان وتملقی سمالطین و مالئم طبع خودخواهوسمیله ارضمای حس   و علمی بسمیار فقیر اسمت  لحاظ

به سمبک فرانسموی و انگلیسمی   عمدتاًدر این بناها    کاررفتهبه  تزئینات  چراکه،  (1:  1391)رضمایی،فرمانروایان بوده اسمت 

 ی مربع و مسمتطیل کوچک و...هاحوض  ،هاحوضمچهی،  ابوتهی، اسمتفاده از درختان زینتی و  کارچمنبا سمطو  وسمیع، 

در   تیپراهمتزئینات عامل مهم و     (.2:  1395)احسممانی و همکاران،   اسممتده شمم ی از حالت محوری خارج  تا حدکه 

 ازجمله.  کندیمدر آن دوره متمایز    شدهساختهی  های کاربر  ریسااز    را  کاربری   نیاقاجار است که    ۀدورمعماری تاریخی  

 از استفاده -3 ؛پالن  یدگیو کش  قرینگی  -2  ؛گرادرون  و  مرکزی   حیاط -1  از:  اندعبارتقاجار    ۀدوری معماری  هایژگیو

انداز چشمم  ایجاد -6  ؛اقلیم و  حرارتی  آسمایش برای   زمین  دلدر   بنا  فرورفتن -5   ؛واری مردم -4  ؛بنا  در  آورد بوم  مصمال 

 -9 ؛آجری   ضمربی  ی هاپوشمش و  نیرزمیز  ایجاد  -8 ؛پر  چهار  های شممسمه از  اسمتفاده -7  ؛هاو پنجره  در توسمط  وسمیع

 و ها  حوضممچه  -12 ؛کم  تزئینات و گچ  داخلی نماهای   -11؛  مرات سمملسممله  رعایت  -10  ؛ف مما کردن  خنک  برای   بادگیر

 .مستطیل و مربع ی هاحوض

http://www.hom.ir/
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قاجار )نمونه موردی    ۀدور   یخ یتار ی  هادر خانه   یمعمار   یمعنا  نییها در تب نمادها، نشانه  یگذار ریثأ ت  ریس  .5

 شهرهای اردبیل، تبریز و  ارومیه( 

ها و از آن  کیو ارزش هر  یخیو تار  یمیقد  ی بر اسماس سماختارها  ی بندتیاولو   یبه ترت ی مورد ی هانمونه  ی سماختارها

 ،یوانافر عیتوز .شمدند  ی بندو دسمته  یابیموردمطالعه ارز  ی و... در شمهرها  ی کالبد  اتیخصموصم   نات،یها، نوع تزئنوع نقش

  یب یترت اسینشممان از مق،  باهم دارند  یمتفاوت  ی سمماختارهاو مفهوم   یبه لحاظ معننقوش، نشممانه و نمادها که   یبررسمم 

شمهرها نسمبت به   ی ریو فاصمله قرارگ  یطراح  ی و بر اسماس ابعاد، اسمتانداردهااسمت پژوهش حاضمر   ی صمورت گرفته برا

 شود. نییها تباز آن کیهر ی و معناها مشخص آن نیب یکه روابط علت و معلول اندشده یابیارز گریکدی

 به لحاظ مقیاس ترتیبی  هاافته ی  .5.1

 توانیمقاجار نیز   ۀدورمعماری    معماری ایرانی اسمت که در  کاررفتهبهاز اصمول   هانقشی طبیعی در  سماختارهاتوجه به 

ی  ها دورهاسمتفاده از نقوش هندسمی همچون گل در بناهای متعددی از معماری سمنتی در  درواقع   .مشماهده کردآن را  

قاجار   ۀدورهای معماری معماران قرار نگرفته اسمت. نقش  ۀمورداسمتفادتا   کیچیهمختلف گذشمته نیز وجود داشمته اما  

یک مفهوم  -1از:   اندعبارتکه مشمترک هسمتند    گریکدیبا اما در بع می از عواملی نیز    ؛دارند هم  بای  هاتفاوتاگرچه  

ی  ها پنجرهبیشترین استفاده در سر    -3  ؛(قرمز  در آن )سفید، آبی، سبز،  شدهاستفادهی  هارنگ  -2  ؛(مشترک )نقش گل

بعد   ۀدهندنشمان سموکتوجه معماران گذشمته به اسمتفاده از الگوهای برگرفته از طبیعت که از ی ،ارسمی ف ماهای داخلی

 .استنمود طبیعت در ساختارهای معماری این دوره  ۀنحو ۀدهندنشانظاهری ق یه و از طرف دیگر  زیبایی و

اهمیت دارد   آنچهدر این میان  .دینمایمی متعدد معماری شممکل آن را تعریف  سمماختارهادر بناها    کاررفتهبهی  هابرگه

 ریتأثبر شممکل و نما و حجم بنا نیز    کندیمعملکرد بنا را مشممخص  نکهیاعالوه بر    چراکه  ؛اسممت  فرم با  هنحوه مواجه

قاجار شمکل معماری با توجه به تغییرات سمیاسمی و اقتصمادی و اجتماعی صمورت گرفته در   ۀدور. در معماری گذاردیم

چشممگیری شمکل معماری سمنتی خود را نیز حف   طوربهاما   ؛بوده  رگذاریتأثشماهان به اروپا نیز ی متعدد  سمفرهاپی 

 است. گرفته شکلکنار معماری سنتی  تغییرات حاصل از معماری غربی در درواقع .کرده است

، تابلوهای هابهیکتو   هاسمنگی روی  هانوشمتهواضم  اسمت مانند  و به لحاظ کاربردی برای همه مشمخص   هانشمانهو  عالئم 

در سمماختارهای معماری پی برد. در آثار    هاآنبه کاربرد   توانیمی  راحتبهکه   دسممتنیازامعرفی آثار تاریخی و عواملی 

فور در وبمهی روشمممن  هماعالممتشممماهمد این موضممموع بود کمه عالئم و    وضمممو بمه  توانیمتماریخی معمماری دوره قماجمار  

و سمیر کالبدی و  اسمتنشمان از هویت فرهنگی و بومی این مناطق    . این مسمئلهوره وجود داردی معماری این دسماختارها

 خود قرار داده است. ریتأثفرمی بناها را نیز تحت 
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استعاره ممکن است شاعرانه باشد اما مفهومی که از آن به   د.دار  رااستعاره تبعات مثبت و منفی خاص خود  برد  راک

راهبردها در معماری بوده و ظاهری بودن در    نیترمتداول استعاره یکی از    .و ملموس باشد  بامعناباید    ،دیآیموجود  

ی بسیار مهم و اساسی است.  اخالقانهاز استعاره تحت هر شرایط     یو صحبرای استفاده مناس     برابر بنیادی بودن

 است. کرده  دایپنمود  هاخانه که در  است   تطابق تجربیات معمار در طراحی شکل و حجمدرواقع 

بتوان به شناخت معنا و این    هاآن ، شکل معماری، استعاره و... است که با استفاده از  هانقش نمادها شامل همه عناصر  

شکل   و  هانقش  کهی درحالقاجار است    ۀدوری  هاخانهایی درونی و  اتی  حاصل معن  نمادها  درواقعپی برد.    هانشانه

ی نسبت به بعد ترگسترده نیز باشد. خانه بار معنایی بسیار    هاخانه بعد ظاهری    ۀدهندنشان  تواندیمیی  تنهابهمعماری  

مفهوم عناصر موجود در    معنا و  بهتر  چههر به شناخت    دتوانی مآن  ظاهری آن دارد که تشری  عناصر و اجزای مختلف  

 دقیق و قوی از نمادها در معماری داشته باشیم.  شناخت  کهنآبود مگر    نخواهد  رگذاریتأثکمک نماید و این    هاخانه این  
 

 ()نگارنده  به لحاظ مقیاس ترتیبی. هاافتهی :.1جدول 

ها تفاوت  تصویر  ها شباهت   ها نشانه   ردیف  

 
 

سماختار هندسمی نقوش 

ممتمفمماوت   گمریم کممدیم بمما  

نقوش   چراکمه  ؛اسمممت

هنمدسمممی در طراحی  

بمه کمار نرفتمه و   هماآن

  هم  بما  هماگملترکیم   

 متفاوت است.

اسمممتفاده از مفهوم   -

نقوش هندسممی نظیر  

  هماخمانمه  ۀهمم گمل در  

 .استیکسان 

از    ی همارنمگترکیم     -

قرمز   قبیل آبی، سمبز،

و سمممفیمد بیشمممتر از  

هماسمممت  رنمگسمممایر  

نممقمموش  همممممانممنممد 

 هاپنجرههندسی 

ها نقش صادقی اردبیل ۀخان 1  ارشادی اردبیل ۀخان   

  

حیدرزاده تبریز  ۀخان انصاری ارومیه ۀخان   

 

و   - فمرم  طمراحمی  نموع 

  هاخانهمعماری   شممکل

بمما   ازلمحمماظ ظمماهمری 

ممتمفمماوت  یمکممدیمگمر 

 هستند.

 ۀنممحممو  لممحمماظ  از  -

نیز    هماخمانمهقرارگیری  

ی  همما تممفمماوتدارای  

اسممماسمممی بما یکمدیگر  

 هستند.

  از  اسمممممتمممفممماده

سماختارهای سمنتی و 

  صمممورتبمهممدرن و  

از   مسمممتمطمیممل  پمالن 

ایممن  هممایژگمم یمم و ی 

 .ستهاخانه

دارای   ف مممماهما  این 

ف ممماهمای عملکردی  

 .هستند یکسانی

شکل 

 معماری 
2 

بهنام تبریز  ۀخان  
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عمالئمم   - سمممماخمتممار 

نوشمتاری و تصمویری از  

بمما   ،ممفمماهمیمم ممرتمبمط 

  ی قرآنیهماهیم آطبیعمت  

گمماهمما    اسممممت کممه 

عمربمی  هممانموشمممتممه ی 

ی  حرف کیم   صمممورتبمه

 است.

عمالئمم    ازلمحمماظ  - نموع 

تصمویر و فرم نگارش با 

 .اندمتفاوتیکدیگر 

دارای عالئم   هماخمانمه

نوشمتاری و تصمویری 

  ازلحماظهسمممتنمد کمه  

دارای  سمممماخممتممار  

یمکسممممان  ممفمهموممی 

 .هستند

عالمت  

 روشن 
3 

صادقی اردبیل ۀخان  

 
صادقی اردبیل ۀخان  

 
 

  
و ایممده  ۀنمحمو پمردازی 

ی مفهوم آن ریکمارگبمه

طمراحمی    همماخممانممهدر 

 .استمتفاوت 

 

دارای  هاخانمممممممه -

ایممده،  حالممت  مفهوم، 

انسممانی یمما کیفیممت 

ویژه هسممتند کممه در 

ایمممن مفممماهیم بممما 

 مشمممترک گریکمممدی

 هستند.

در بع مممممممممممی  -

ی بصممری هممایژگیو

و ممممادی نیمممز بممما 

 مشمممترک گریکمممدی

 هستند.

 4 استعاره 
و  بمزرگمی  از  اسمممتمعمماره 

عظمت سمبک تقلیدی از 

 ۀخمانم معمماری غرب در  

 امیرنظام گروسی

اسمتعاره از ایسمتایی بنا  

  دریم حتماریخی    ۀخمانم در  

 تبریز زاده

 
 

ی  هماخمانمهنممادهما در  

  موردمطمالعمهتماریخی  

نسمممبت به بعد معنایی 

ی  هما شمممبماهمتاز  آن  

کمممممتممری    ظمماهممری 

 هستند. برخوردار

بمعممد   نمممماد بمیممانمگمر 

ممفمهموممی  و  ظمماهمری 

یک نشممانه اسممت که 

سمممماخمتممار    ازلمحمماظ

از   ممممفمممهممموممممی 

ی یکسمممانی هایژگیو

 برخوردار هستند.

 5 نماد

ی هاخانهنماد مقاومت در  

قماجمار خمانمه    ۀدورتماریخی  

 هدایت ارومیه

آب نماد رشمد و پویایی 

خمانمه    –  هماخمانمهدر  

 رضازاده اردبیل
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 به لحاظ مقیاس نسبی هاافتهی .5.2

برای تزئینات    صرفاً )  یی با کارکردهای متفاوتهادال ، ظهور  ها(خانه در داخل    ها طا  توالی  )ی  نیو عآشکار    صورتبه

ی  هاداللت .(و...  هاه یآرا،  ها)سازه ی ضمنی  معنا  باعناصر کارکردی متفاوت    ی:اه یکناضمنی و    صورتبه.  ( های کارمقرنس 

، ابندییم   ظهوری بصری یا معنای  هانشانه  صورتبهیی که  مادر تفسیر رمزگان    توانیمبر آنچه رفت    ضمنی:مستقیم و  

 ی مستقیم و ضمنی. هاداللتمعنایی داشت،  ی هاداللت 

نشانه: برای  و آشکار  ارائه معنای معین  به  تمایل  اولیه داللت مستقیم:  برداشت  بودن در  تصویرهای   .دریافت خانه 

   .دهندیمنشان از خانه بودن  هامقرنس  و هاسقف، های ارس ئینات،شکلی، تز
(ی. )نگارنده نسبو مقیاس ترتیبی به لحاظ مقیاس  هاافته.ی2جدول 
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در ساماندهی    هاخانهکالبدی    ۀپیکراین نکته است که    ۀدهندنشانی موردی  هانمونهررسی صورت گرفته پیرامون  ب

را از محیط داشته   که شهروندان احساس وحدت  کندیم ی عمل  اگونهبهی شکلی خود  هایژگیوکالبدی و مجموعه  

به    راه   درمخاط     .باشند و شناخت  احساس وحدت  به  رسیدها ی ژگیودستیابی  زیر خواهد  معنایی  :  ی  هماهنگی 

تمام   میان  نمایش  هاصحنه کالبدی  به  خانه  که  متفاوتی  نمادها.  گذاردیمی  ترکی   هاحجم ،  در  تعریف  ها خانه ،   ،

 ی متفاوت در ف اها.هارنگ و دیدن  هارنگ چگونگی ترکی   قرار دارند، اورت یکدیگردر مجکه  ییهای کاربر

  گرجلوهی متفاوت روز با نور متفاوت  هازمان ی مخصوص در  بازشعبده هماهنگی و نظم میان سطو  پر و خالی، این  

را    هانشانهو    نمادهاکه روابط علت و معلولی میان    شوندیم  یگر شکلتدویناین نظم    درواقع.  هستندنظمی عمیق  

  نمادها و    ها نشانهعلت و معلولی میان    رابطه  ی برابنابراین    ؛دهدیمنشان    هاآن ی هریک از  گذارارزش و    دینمای متعیین  

رای  ممکن است دا   اگرچه  .دهدی مبسیار زیاد نسبت به یکدیگر خبر    یمطالعه از تفاوت بار معنایمورددر شهرهای  

 باشند. گریکدی یکسانی نیز نسبت به یهای ژگیو

 یریگجهینت

 یا گونهبه،  اندآکنده ای است که معانی مختلفی دارد. نمادها یا رموز )در معنای حقیقی آن( زندگی بشر را  کلمه   نماد

، نمادها چیزهایی هستند  اشاره  مورددر دیدگاه عرفی آکادمیک    .که هیچ بخشی از زندگی انسان خالی از رمز نیست

 هایی هستند که قرار است بر اساس مجموع روند و معموالً به معنای نشانه یا کنش که در زندگی روزمره به کار می

  دیگری   چیز  جایگزین   نماد  که  جا آن   از   پس .  دهد  انتقال  دیگر  فردی   به  را  معنایی  مشترکی،  قراردادهای   یا  هنجارها 

  در   نماد  نداشته باشد، بنابراین،  وجود   ضروری   پیوندی   چیز  آن  و   نماد  میان  که   هرچند   معناست،  ناقل  و  حامل   ،است

. در حالی  یکرد حکمی نخست، حقیقتی وجودی و غیر قراردادی و در رویکرد دوم، تابع قراردادهای بشری استرو

اصطال  »ساختار    گریدبه عبارتی    .چنین نیست  هاارزش ،  اندثابت   خواص شکلی در زمان و شرایط فرهنگی متفاوت

 هنی    ی هابرداشت   که با تفکیک غریزه، تخیل،  هاآن نهفته    ی هایدگرگونمفروضات شکلی مسلم را با تعابیر و    « شکل

 نیباوجودا  سازدیم  توأم  ،اندشده ، مکان و محیط قرار و درک  زمانمدتخود اغل  تحت تسلط    ۀنوببهانسانی که    –

متقابل آن بر خلق معناهای    ری تأثو    هاخانهصورت    تعبیر و تفسیر یا تحلیل ارزشی خانه، بدون ارتباط شکلی  گونهچ یه

  ی گذارارزش  بر اساس   توانی مو نمادها را    هانشانه روابط علتی و معلولی    درواقع  نیست.  ری پذامکانصری  و ضمنی  

صری    طوربه  هاآن  یو بار معنایکرد  قاجار ارزیابی  دورۀ  خاص همانند  دورۀ    یک  در ساختار بناهای تاریخی در  هاآن

عنوان تحلیل    د زیر نتا بتوان  رندیگی مموجودیت اصلی در کنار یکدیگر قرار    ود که    دهدی ممشخص کرد. نتایج نشان  

 از:  اندعبارتاین دو موجودیت    .دنقرار داده شو  (تاریخی دوره قاجار  ی ها )خانه  ساختار شکلی معماری   یشناسنشانه

بر ابزارها و پارامترهای    اتکامعماری با    رگریتفس دیگر    .کندی مخود را از طریق شکل بیان    ،آن  معماری که وجود ماده 

 گونه نیا  توان ی م  دهدیمدر حقیقت در این امر روی    آنچه  انتزاعی.  ی هابرداشت و    (یابیرمز    ی هاهی)الشناختی  نشانه

ارتباط برقرار کند که وابسته به لحظه    تواندی مده  نادراکی بین  ، از طریق شکل که با ف ای ی اماده موجودیتی    کرد:  بیان

و سط   از طریق رمزگان و معانی حاصل از شکل موجود در طر  و با توجه به عمق    (رگر یتفس مخاط  )  زمانی است.

 .پردازدیم ی ساز مفهوم هنی خود به  ی هابرداشتدریافت و 
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