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چکیده

امــروزه نقدهای نو برای تحلیــل و خوانش متون مختلف مورد اســتفاده قرار میگیرند و نتایج قابل قبولی از خود نشــان
میدهند .بینامتنیت و نقد بینامتنی ـ و بینانشــانهای ـ از آن جملهاند .نقد بینامتنی از دهة  1960توســط یولیا کریستوا و
ســایر اعضای حلقة تل کل رواج یافته اســت و امروزه مکاتب مختلفی در این زمینه فعالیت دارند .یکی از شــاخههای نوین
و پرکاربرد بینامتنیت« ،نقد بینانشــانهای» است .متاســفانه این روش نقد هنوز آنچنان که باید در خوانش متون معماری و
طراحی صنعتی به کارگرفته نشدهاســت .این پژوهش ،با هدف رســیدن به یک شناخت نظاممند از فضا و روابط فرم و فضا،
این روش نقد را بکار گرفته اســت .بر اســاس تحلیلهای صورت گرفته در این پژوهش ،چهار رمزگان مﺆثر در خوانش فضا
شناسایی شدهاند که عبارت اند از :رمزگان ابعاد فیزیکی ،رمزگان بصری ،رمزگان معنایی و رمزگان بعد پنهان که هر کدام از
این رمزگانها ،زیررمزگانهایی دارند .براســاس رمزگانهای یاد شده ،روابط فضایی فرم با سایر فرمها در دو گروه «فرمهای
ســایر محصوالت» و «فرمهای کالبدی» شناســایی شده است .در نهایت ،براســاس چهار رمزگان یاد شده ،الگویی از روابط
فضایی فرم بدست آمده است.
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مقدمه

امروزه مطالعات ادبی و هنری ،در ﭘیوند با فﻠســفه و نﻈریههای
زیﺒاشناﺳی معاﺻر ،دریﭽههای نوینی را گﺸوده اﺳﺖ .دریﭽههایی
ﮐه هﻢ به شــناﺧﺖ هنر و هــﻢ به آفرینﺶ آن ﮐﻤﮏ شــایانی
1
میﮐننــد .نﻘدهای ادبــی و هنری معاﺻر ﮐه اﻏﻠﺐ در شــاﮐﻠﮥ
فکری نﻘد نﺸانهشــناﺧتی شــکﻞ گرفتهاند ،به ﺧوانﺶ نﻈاممند
متــون ادبی و هنری میﭘردازند .ایــن مکاتﺐ با توانﻤندی ،نﺤوة
شکﻞگیری معنا در شﺒکﮥ درهﻢ تنیدة دﻻلﺖ را تﺸریﺢ میﮐنند.
مکاتــﺐ نﻘد نو گرﭼــه در زمینﮥ ادبیات شــکﻞ گرفتهاند ،لیکن
ﻋﻤوم نﻈامهای نﺸانهای و ﺳوبﮋﮐتیو را به ﻋنوان ﭘیکره مطالعاتی
ﭘوشــﺶ میدهند .یکی از گونههایی ﮐه منتﻘدان تاﮐنون ﮐﻤتر
به آن ﭘرداﺧتهاند ،متون معﻤاری و بویﮋه ﻃراﺣی اﺳــﺖ .امروزه
ﻃراﺣی به ﻋنوان یﮏ نﻈام مســتﻘﻞ مطرح اﺳﺖ ﮐه نه هنر اﺳﺖ
و نه ﻋﻠﻢ و نه ترﮐیﺐ آنﻬا ،بﻠکه یﮏ نﻈام اﺳــﺖ ﮐه در ارتﺒاط با

آن دو و در فضایی بینارشــتهای شکﻞ میگیرد .در این دیدگاه،
دانﺶ ﻃراﺣی مســتﻘﻞ و ویﮋه اﺳﺖ )ﻻوﺳون .(21 ،1389 ،یکی
از ﺣوزههای بینارشتهای ﮐه در میان دو ﺣوزة ﻃراﺣی و معﻤاری
ﻗرار دارد ،ﺣوزة »فضا« اﺳﺖ .این مﺒﺤﺚ با وﺟود اهﻤیﺖ بیبدیﻞ
در ﻃراﺣی و معﻤاری از یﮏ ﺳــو و ﭘیﺸــینﮥ ﺻدها ﺳاله ازﺳوی
دیگر ،هﻤﭽنان دارای ﺧﻼء نﻈری بسیار زیادی اﺳﺖ.
در این ﭘﮋوهﺶ ،با هدف رﺳــیدن به یﮏ شــناﺧﺖ نﻈاممند از
فضا و روابﻂ فرم و فضا ،ابتدا ﭘیﺸــینﮥ موﺿوع بررﺳی شده اﺳﺖ،
ﺳــﭙس مﺒانی نﻈری بینانﺸانگی 2از یﮏ ﺳو و فرم و فضا از دیگر
ﺳو بررﺳی شده اﺳﺖ .ﭘس از انﺠام این مراﺣﻞ ،در مرﺣﻠﮥ تﺤﻠیﻞ،
براﺳاس مﺆلفههای مســتﺨرج از مﺒانی نﻈری ،روابﻂ فضای فرم
تﺤﻠیﻞ شــده اﺳﺖ و براﺳــاس آن یﮏ ﭼارﭼوب نﻈری 3توﺳعه
یافته اﺳﺖ.

 .1ﭘیشینﮥ مﻮﺿﻮع

 .2بینامتنیت

مﺒاﺣﺚ فرم و فضــا هﻤواره مورد توﺟه هنرمنــدان ،معﻤاران
و ﺣتی فﻼﺳــفهای ﭼــون ارﺳــطو ) (Bostock, 2006,79بوده
اﺳــﺖ .بویﮋه از ابتدای ﻗرن بیستﻢ این موﺿوﻋات مورد توﺟه ویﮋه
هنرمندان مدرن بوده اﺳــﺖ .ﺣتی بســیاری از ﺳﺒﮏها و مکاتﺐ
مانند »ﺳوﭘرهماتیسﻢ«» ،ﮐوبیسﻢ« و مکتﺐ »باهاوس« ،ﮐار ﺧود
را بــر تﺤﻘیﻖ و تﺠربه در این زمینه متﻤرﮐﺰ ﮐــرده بودند .با این
وﺟود ،رویکرد این ﺳــﺒﮏها بیﺸــتر بر تﺠربه و ﮐﺸــﻒ و شﻬود
اﺣســاس هنری متﻤرﮐﺰ اﺳــﺖ .این رویکرد در ﺻدها ﮐتاب ،به
زبانهای مﺨتﻠﻒ منعکس شده اﺳﺖ ،لیکن متاﺳفانه اﻏﻠﺐ رویکرد
شــﻬودی به موﺿوع را ﺣفﻆ ﮐردهاند .ﮐﻤتر منﺒعی براﺳاس یﮏ
روش نﻈاممند به مطالعﮥ موﺿوع ﭘرداﺧته اﺳﺖ .در یﮏ ﺣوزة ﮐام ً
ﻼ
متفاوت ،روانﺸناﺳی ادراك ،در ﻗالﺐ مکاتﺐ گوناگون ،دﺳتاوردهای
بسیاری در شناﺧﺖ و ادراك فرم و گﺸتالﺖ 4دارد .ﭘﮋوهﺶ »ادوارد
هال «5در باب »بعد ﭘنﻬان ،«6با تﻤرﮐﺰ بر روانﺸناﺳی و ادراك ،یکی
از ﭘﮋوهﺶهای روشمند دربارة فضا اﺳﺖ.
7
در ﭘیﺸینﮥ موﺿوع ،مطالعات فرم در ﺣوزة مطالعات ﻃراﺣی
ﭘﮋوهﺶهــای ﻗابــﻞ توﺟﻬی در بﺨــﺶ »هویﺖ ﺳــازمانی «8و
»برند «9تﺤﺖ ﻋناوین »هویﺖ بصریKarjalainen, 2004;) «10
 (Ranscombe, Hicks, & Mullineux, 2012و »گرامــر
شــکﻞMcCormack, Cagan, & Vogel, 2004; Shih-) «11
 (Wen & Chen, 1997انﺠام شده اﺳﺖ ،لیکن در ﺣوزة ارتﺒاط
فرم و فضا از دیدگاه ﻃراﺣی ،شکاف ﻋﻠﻤی بﺰرگی وﺟود دارد .لﺬا
در این ﭘﮋوهﺶ ،با هدف دﺳتیابی به روش مستدلی برای تﺤﻠیﻞ
فضا ،بر اﺳــاس بینامتنیﺖ بینانﺸــانهای به بررﺳی فضا ﭘرداﺧته
شده اﺳﺖ.

بینامتنیﺖ 12از مکاتﺐ نﻘد نو مﺤســوب میشود ﮐه از اواﺧر
دهﮥ  1960میﻼدی توﺳــﻂ »یولیا ﮐریستوا «13در ﭘاریس رواج
یافته اﺳــﺖ .ﮐریستوا ابتدا به تﺸریﺢ افکار »میﺨاﺋیﻞ باﺧتین«14
اندیﺸــﻤند روس ﭘرداﺧﺖ .باﺧتین به ﺟای رویکرد ﺳاﺧتارگرا،
رویکرد زمینهگرا را در ﭘیﺶ گرفته و به بررﺳــی نﻘﺶ »فرامتن«
ﭘرداﺧتــه بود .باﺧتین بر این باور بــود ﮐه زبان در موﻗعیﺖهای
اﺟتﻤاﻋی معنا مییابد لﺬا موﻗعیﺖهای اﺟتﻤاﻋی یا هﻤان زمینه،
ورای متن هســتند .ﮐریســتوا ﺿﻤن ﭘیروی از افــکار باﺧتین،
تفکــرات دیگری هﻤﭽون مارﮐسیســﻢ ،ﺳــاﺧتارگرایی و بویﮋه
روانﺸناﺳی ﺳــاﺧتارگرا را بکار گرفﺖ و شــاﮐﻠﮥ فکری ﺟدیدی
بــه نام بینامتنیﺖ را معرفی ﮐــرد .در ﺣالی ﮐه باﺧتین بر نﻘﺶ
مﺆلفههــای اﺟتﻤاﻋی بر متن متﻤرﮐﺰ بود ،ﮐریســتوا با تﻤرﮐﺰ بر
ذهن مﺆلﻒ ،به بررﺳــی رابطﮥ متن با متون دیگر ﭘرداﺧﺖ )آلن،
 .(59 ،1389وی نﺸان داد ﮐه هیﭻ متنی دارای اﺻالﺖ نیسﺖ و
هر متنی براﺳــاس ﺳایر متون و گفتﻤانهای از ﭘیﺶ موﺟود ،در
ذهن مﺆلﻒ شــکﻞ میگیرد .وی متاﺛر از روانﺸناﺳی ﺳاﺧتگرای
»ژاك ﻻﮐان «15و ﺣتی روانﺸناﺳی فروید ،در رﺳالﮥ ﺧود »انﻘﻼب
در زبان شاﻋرانه« و ﺳــایر آﺛار ،به فرآیند آفرینﺶ متن در ذهن
مﺨاﻃﺐ تﻤرﮐــﺰ نﻤــود ) .(kristva,1984تفکــرات وی مورد
اﺳتﻘﺒال اﻋضای »گروه تﻞ ﮐﻞ «16و بویﮋه شﺨﺺ »روﻻن بارت«17
ﻗرار گرفــﺖ ) .(Juvan,2008, 97روﻻن بارت ،بینامتنیﺖ را در
ذهن ﺧواننده مورد بررﺳــی ﻗرار داد و در ﭘارادایﻢ نﺸانهشناﺳی
بدیﻊ ﺧود ،ابعاد وﺳیعی بر آن افﺰود .بینامتنیﺖ در دهههای بعد
توﺳﻂ نسﻞ دوم بینامتنیﺖ توﺳعه یافﺖ .افرادی مانند »میکاﺋیﻞ
ریفاتر» ،«18لوران ژنی «19و »ژرار ژنﺖ «20با بســﻂ و توﺳعﮥ این
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نظریه توانستند هم مکاتب مستدلی در بینامتنیت ایجاد کنند و
هم آنرا در خوانش آثار مختلف بکار گرفته و آنرا به یک نظریة
کابردی تبدیل کنند.
توســعة بینامتنیت آنرا از حــوزه نقد ادبی خارج نموده و در
نقد و خوانش ســایر متون هنری بکار گرفت .بینامتنیت ،همانند
ســایر روشهای نقد نو ،بر بنیان نشانهشناســی اســتوار است
و نشانهشناســی نظامهای نشانهای را گســتردهتر از نظام زبانی
مینگرد .سوســور هر نظام نشــانهای که بیانگر افکار باشد را در
حیطة نشانهشناسی میدانست (سوسور .)24، 1378،این رویکرد
توسط دیگر نشانهشناسان و بویژه بارت توسعه یافت .بارت عموم
نظامهای نشــانهای حتی «طبیعیترین» نظامهــا  -مانند نظام
پوشــاك و خوراك -را نیز مانند یک متن قابل بررسی دانسته و
در آثاری چون «اسطورهشناسیها» به بررسی آنها پرداخته است
(بارت .)1375 ،از آنجایی که هنر و طراحی از مهمترین و در عین
حال پیچیدهترین نظامهای نشــانهای هســتند ،لذا میتوان آثار
هنری و طرحها را نیز متن دانست .بکارگیری مطالعات بینامتنی
در خوانش متون هنری گوناگون ،منتقدان را با یک جنبة جدید
از بینامتنیــت مواجــه کرد و آن وجود متونی بــود که با هم در
ارتباط بودند ،ولی به چند نظام نشــانهای متفاوت تعلق داشتند.
این چالش باعﺚ شــکلگیری مطالعات جدیدی به نام «مطالعة
بینانشانهای» در دامنة بینامتنیت شد.

 .3بینانشانگی

21

سوسور رابطة میان دال و مدلول را رابطهای قراردادی میداند.
این ویژگی مورد اجماع عموم اندیشمندان نشانهشناسی و مکاتب
منبعﺚ از آن است .دال و مدلول ـ براساس یک قرارداد مشترك
میان اعضای جامعة زبانی ـ با یکدیگر همبسته میشوند و نشانه
به وجود میآید .این قرارداد یک رمز را به وجود میآورد .هر نشانه
یک رمز است و مجموعة نشانگان ،یک مجموعة رمزگان را شکل
میدهد .النگ 22یا رمزگان در کنار پارول ،23دو رکن هر نوع زبانی
را تشــکیل میدهند .سوسور انواع نظامهای رمزگان غیرزبانی را
نیز در حیطة دانش نشانهشناســی قرار داد .نشانهشناسی مانند
پیرس نیز ـ که از بنیانگذاران نشانهشناسی مدرن است ـ از همان
ابتدا به انواع نشــانه توجه نشــان داد .پس از وی نیز طبقهبندی
انواع نشــانه همواره مورد توجه نشانهشناسان بوده است .24لیکن
این طبقهبندیها همواره یا با تمرکز بر خود نشــانه بوده اســت،
یا بر رسانهای که نشــانه را دربر میگیرد .مانند رمزگان آنالوگ
و دیجیتال ،رمزگان بر اســاس مجرای حسی (بینایی ،شنیداری،
لمســی) ،یا کالمی و غیر کالمی (چندلــر .)222 ،1387،پس از
عبور از نشانهشناســی ساختارگرا ،بررســی پیام جای خود را به
بررســی متــن داد« .امبرتو اکو »25از «کریســتین متز »26نقل
میکند که آنچه ما با آن روبرو هســتیم نــه یک پیام بلکه یک
متن اســت و هر متنی حاصل تعامل چند رمزگان گوناگون است
(ســجودی« .)155 ،1383،دانیل چندلــر »27نیز اذعان دارد که

«انواع مختلف رمزگان ممکن اســت با هم تداخل داشته و شامل
هم باشند و تحلیل نشانهشناختی هر متن یا فرآیند شامل در نظر
گرفتن چندین رمزگان و روابط میان آنهاست» (چندلر،1387 ،
 )223و در جای دیگری به نقل از کریســتین متز میافزاید که:
«نظامی واقعی از روابط بین رمزگانی به وجود میآید که به نوعی
خود یک رمزگان تازه اســت» و بر این اســاس ،بحﺚ «الگوهای
دینامیک غلبة میان رمزگانی» را مطرح میکند (همان.)295 ،
در یک متن ،چند نظام نشــانهای میتواند وجود داشته باشد،
این ویژگی باعﺚ میشود که متن خود یک بینانشانه باشد .حتی
یک نشــانه که در متن وجود دارد ،ممکن است در چند مجموعه
رمزگان عضو باشــد ،لذا هر متنی در تقاطع چند نظام نشانهای
شــکل میگیرد .متون هنری و طراحی معموالً دارای چندنظام
نشانهای مستقل هستند .این ویژگی حتی در یک متن ادبی نیز
وجود دارد .مطالعات بارت در اس/زد 28نشــان داد که حتی یک
متن ادبی نیز دارای چند رمزگان همزمان اســت .بر این اساس
بارت پنج گونه رمزگان را مورد شناسایی قرار داد که عبارتاند از:
 .1رمزگان هرمنوتیکی :واحدهای رمزگانی که در متن به ایجاد
معما ،تعلیق آن و گشودن آن میپردازند.
 .2رمزگان کنشمند :رمزگانی است که توانایی منطقی تعیین
نتیجة عمل را در پی دارد.
 .3رمــزگان فرهنگی :واحدهایی هســتند کــه ایدئولوژی و
فرهنگ مســلط بــر متن را حمل میکنند .هــر متنی در یک
پارادایــم فکــری و اخالقــی و تحت یک افق معرفتی شــکل
میگیرد ،رمزگان فرهنگی واسط میان متن و این افق معرفتی
هستند.
 .4رمزگان معنایی :رمزگانی است که معناهای ضمنی متن را
دربر میگیرد .به مــوازات داللتهای ارجاعی متن ،داللتهای
دیگری زاده می شوند که رمزگان معنایی آنرا دربر میگیرد.
 .5رمزگان نمادین :این رمزگان که به ســختی از مورد قبلی
قابل تفکیک است ،رمزگانی است که به گروهبندی و طبقهبندی
مﺆلفههای متن میپردازد (سجودی.)134 ،1383،
حــال اگر از این زاویه به بینامتنیت بنگریم موضوع پیچیدهتر
میشــود .بینامتنیت ابتدا در ادبیات مطرح شــد و از آنجایی که
عموم متون ادبی از رمزگان یکسانی بهره میبرند ،بحﺚ رمزگان
در بررســیها جایگاهی نداشت .اما از زمانی که بررسی بینامتنی
متون هنری ـ غیرادبی ـ مطرح شــد ،بحﺚ رمزگان هم برجسته
شــد زیرا گاهی رابطة بینامتنی میان دو متن از دو نظام نشانهای
کام ً
ال متفاوت مطرح میشود ،مﺜل رابطهی بینامتنی یک نقاشی
و یــک متن ادبی .از این زمان بحﺚ «بینامتنیت بینانشــانهای»
مطرح میشود.
از زاویة نظام نشانهای متن ،روابط بینامتنی به دو دستة کلی
تقســیم میشوند :درون نشانهای و بینانشــانهای .در بینامتنیت
درون نشانهای هر دو متن به یک نظام نشانهای تعلق دارند ،مﺜ ً
ال
دو متن نقاشــی؛ و در بینامتنیت بینانشانهای هر متنی به نظام
(یا نظامهای) نشــانهای متفاوتی تعلق دارد (نامور مطلق،1390،
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 .)318به این دو باید مورد سومی را نیز افزود و آن متن واحدی
است که دارای چند نظام نشانهای است .البته در این صورت این
ایراد مطرح میشود که بینامتنیت رابطة میان متن با سایر متون
است نه رابطة میان متن و خودش .این ایراد کام ً
ال به جاست ،اگر
قرار باشد تنها یک متن مورد مطالعه قرار بگیرد ،دیگرمطرحکردن
بینامتنیت بیمورد است ،اما به هرحال بحﺚ بینانشانهای منتفی
نمیشــود .بارت نیز در اس/زد رمزگانهــای درون یک متن را
بررســی کرده است .نکتة دیگر این است که به هرحال هر متنی
با ســایر متون در ارتباط است ،هیﭻ متنی مستقل از سایر متون
نیســت ،و این ارتباط از مســیر (کانال) رمزگان یا رمزگانهای
موجود در متن محقق می شــود ،پس میتوان بینانشانهای سوم
را نیز بینامتنی دانست.

 .4فرم
پیــش از پرداختن به فضا بایــد واژة فرم را تعریف کنیم .فرم
یکی از واژههایی اســت کــه در گفتمانهای هنری مترادفهای
بســیار زیادی دارد و به راحتی جانشین واژههای دیگر میشود
و بــر عکس .برخی از این واژهها عبارتند از :شــکل ،گشــتالت،
ترکیب ،حجم ،هیبت و پیکره .در پیشــینة مطالعات فرم تعاریف
بســیار زیادی از این مفهوم ارائه شده است لیکن هیﭻ کدام یک
تعریف مشخص علمی را ارایه نمیکنند و عموماً گزارههای کلی
متافیزیکی هستند .دلیل آن نیز کام ً
ال واضﺢ است ،واژة فرم برای
توصیــف مفهومی ذهنی بکار می رود کــه نمی توان آنرا مانند
یک پدیدة مشــخص تعریف کرد .افزون بر این ،فرم در زبانهای
مختلــف معادلهای گوناگونی دارد .با نگاهــی به فرهنگ لغات
دهخــدا و عمید ،می توان به جرأت گفت کــه این واژه در زبان
فارســی معادلی ندارد! از آنجایی که واژهشناســی فرم یک بحﺚ
تخصصی و خارج از توان و هدف پژوهش است ،به تعریف رایجی
از فرم اکتفا میکنیم.
«وسیوس ونگ» معتقد است که «به طور کلی همة چیزهایی

تصویر -1محصول شرکت بلﮏ اند دکر؛ استفاده از رنﮓ نارنجی )متمایﻞ به ﻗرمز(
و سیاه در هویت شرکت.
ماخﺬ(.blackanddecker.com www) :

که دیده میشــوند فــرم دارند .فرم یعنی هر چیــزی که دیده
میشود ،شــکل ،اندازه ،رنگ ،و بافت داشته باشد؛ فضا را اشغال
کند ،مکانی را مشخص کند و جهتی را نشان دهد»« .فرم شکلی
اســت مستقل و مﺜبت که فضا را اشغال میکند و قابل تشخیص
از پس زمینه اســت» (ونــگ .)140 ،1380 ،همان گونه که این
تعریف نشان میدهد فرم چیزی بیشتر از حجم ،ساختار و شکل
اســت .فرم در واقع تصویر ذهنی بیننده از یک موضوع است که
شــامل تمام مواردی از قبیل شکل ،حجم ،بافت ،رنگ ،مقیاس،
جهت و ساختار میشــود .موارد ذکر شده ،هر کدام اطالعاتی از
یک بعد فرم را ارایه میدهند ،اما خود فرم مفهومی اســت که از
مجموعة این اطالعات در ذهن شکل میگیرد .در این تعریف فرم
یک مفهوم ذهنی و کلیتی از چند جزء اســت .این تعریف کام ً
ال
مشابه تعریف «گشتالت» اســت ،اما از آنجایی که واژة گشتالت
برای توصیف فعالیت ســازمان یافتة مغز ،بر ادراك هیئت کلی،
در برداشــت اولیه به کار میرود (شاپوریان )84 ،1386،و نیز از
آنجایی که این اصطالح به یک پارادایم علمی مستقل تعلق دارد،
واژة فرم را بر آن ترجیﺢ میدهیم.
از زاویة نشانهشــناختی ،فرم محل تعامل چند نظام نشانهای
اســت ،حجم ،بافت ،رنگ و  ...هرکدام یک سیســتم نشــانهای
هستند ،لیکن باید به یک نکتة خیلی مهم توجه شود و آن تفاوت
سیگنال و نشانه اســت .اکو به تفاوت «سیگنال »29و «نشانه»30
توجه کرده است .وی در کتاب یک نظریة نشانهشناسی ،میان دو
فرآیند ارتباط و داللت تفاوت ایجاد کرده اســت .در یک ارتباط،
سیگنالی از یک منبع بوســیلة یک رسانه به یک گیرنده انتقال
داده میشود .این سیگنال صرفاً یک «محرك »31است و مقداری
اطالعات را به گیرنده انتقال میدهد ،اما یک نشــانه در مرتبهای
بســیار باالتر فرآیندی تفســیری را ایجاد میکند و باعﺚ انتقال
معانی میشود ( .)Eco,1979,8در متون ادبی هر چیزی که دیده
میشود یک نشانه است ،لذا طبیعی است که نشانهشناسی ادبی
نسبت به ســیگنالها بیتفاوت باشد ،اما در محصوالت به عنوان
پدیدههای واقعی همه چیز یک نشــانه نیســت ،بلکه بسیاری از
محركها ســیگنال هســتند .از اینرو باید در تحلیلهای متون
غیرادبی و بویژه تحلیل طرح ،ســیگنالها را از نشــانهها متمایز
نمــود .اگر چه آنگونه که اکو میگویــد ،تمایز فرآیند ارتباطی از
فرآیند داللتی ،به دلیل پیچیدگیهای فرهنگی ،بســیار دشــوار
اســت ( .)Ibid,12سیگنالها و نشانهها مانند دو روی سکه فرم و
ارکانش (حجم ،رنگ ،بافت و  )...هستند .برای نمونه رنگ هم در
بعد ســیگنال قرار دارد و هم در بعد نشانه .رنگهای مختلف ،در
بعد ارتباطی احساسات مختلفی را تحریک میکنند .این ویژگی
آن چیزی اســت که به آن «تﺄثیر روانشناختی رنگ» میگویند.
مﺜ ً
ال رنگ قرمز محرك احساســات تند اســت و رنگهای سرد
محرك احساسات آرام و مالیم .همزمان با همین ویژگی ،رنگها
میتوانند دارای معانی قرارادای نیز باشند .شرکتهای بزرگ ابزار
و تجهیزات صنعتــی هر کدام برای خود یــک رنگ (یا ترکیب
رنگ) را برگزیدهاند تا نشــانة آنها باشد ،چیزی که به آن «برند»
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میگویند .برای نمونه شــرکت «بلک اند دکر ،»32رنگ ســیاه و
نارنجی را بکار برده اســت .این رنــگ در کنار این محور داللتی،
یــک محور ارتباطی نیز دارد که باعﺚ تحریک احســاس خاصی
می شــود که متناســب با پیام محصول نیز هســت (تصویر .)1
این شــرکتها هر رنگی را انتخاب نمیکنند ،مﺜ ً
ال رنگ صورتی
یا یاسی بواســطة احساســاتی که تحریک میکنند ،نمیتوانند
پیامهای مطلوب ابزار صنعتی ،از قبیل قدرت ،ایمنی و تکنولوژی
را پوشــش دهند .درك فرم بواســطة همپوشــانی دریافتهای
ارتباطی و داللتی در ذهن صورت میگیرد .پیرامون فرم مباحﺚ
بســیار زیادی وجود دارد ،در ادامه تنها برخی از مفاهیمی که در
تحلیل بکار رفتهاند ،تشریﺢ میشوند.
 .4 .1زبان فرمی
با وجود اهمیت محور ارتباطــی ،آنچه مورد نظر این پژوهش
است ،محور داللتی است .محوری در فرم که باعﺚ میشود نشانهها،
مانند کلمات زبان در کنار یکدیگر همنشــین شوند و پیامهایی را
منتقل کنند .یورگ گروتر از فیلیﭗ درو نقل میکند که:
«همانطور که هر زبان از کلماتی تشــکیل شده است ،زبان
فرمها نیز از نقوش پایه و فرمهای اولیه به وجود آمده اســت»
(گروتــر« .)276 ،1375،زبان فرم طی یک دوره تحول طوالنی
بوجود آمده اســت .موفقیت و پایــداری یک فرهنگ مبتنی بر
دارابودن یک زبان فرمی معتبر نیز هست .فرمها به عنوان عالئم
بصری برای بیــان یک مفهوم معنایی ،عالئمی هســتند قابل
تغییر .زبان فرمی مجموعه مفاهیم این عالمات اســت ونشــان
دهندة محتوای معنوی یک فرهنگ» (همان.)278 ،
زبان فرمها مانند هر زبان دیگری یک مقولة فرهنگی اســت
و هر فرهنگی ،زبان فرمی خــاص خود را دارد .این زبان نه تنها
خشک و ساکن نیست ،بلکه بســیار پویا بوده و با دگرگونیهای
مستمر جامعه ،واسازی میشود .حتی سادهترین کیفیات بصری
نیز در بافت فرهنگی معانی متفاوت مییابند.
فرم ،به عنوان محصول ذهن انسان ،همانند متنی است که با
مخاطب خود ارتباط برقرار نموده و پیامهایی از پیش تعیین شده،
و بعضــاً دور از انتظار را به مخاطــب منتقل میکند .محصوالت،
متون گشــوده و بسیار گســتردهای هســتند که در فرایندهای
داللتی بســیار گوناگونی حضور مییابنــد .تجزیه و تحلیل انواع
پیامهای یک محصول کاری بس دشــوار ،پیچیده و عم ً
ال محدود
اســت .گرچه محصوالت را طراحان خلق میکنند ولی بسیاری
از فرایندهــای داللتی آنها ،خــارج از اراده و حتی تصور طراحان
است .زیرا ارکان دیگر فرایند ارتباط مﺜل زمینه و مخاطب نیز در
این فرایند دخیلاند .نگارنده در پژوهش دیگری نشان داده است
که فرمها (محصوالت) ،الیههای معنایی متفاوت ولی همﭙوشانی
دارند (امرایــی .)231 ،1389،اولین الیهی داللتی هر محصولی،
کارکرد آن اســت که با نام محصول شــناخته میشود .الیههای
بعدی الیههای داللتی عام و خاص هستند ،که هرکدام براساس
گســترة رمزگان ،رمزگذاری و رمزگشــایی میشــوند .میتوان

داللتهای الیههای بعــدی فرم محصول را داللت ضمنی نامید،
هرچند با اســتناد به بارت باید بگوییم که هیﭻ داللتی بر دیگری
برتری نــدارد و تفکیک داللت صریﺢ و ضمنــی صرفاً به جهت
مقاصد پژوهشی است (بارت .)57 ،1370،هر کدام از محصوالت
در بافتهــای اجتماعی ،اقتصادی و حتی روانشــناختی حامل
پیامهای متفاوتی هســتند .در هر بافتی برخــی پیامها اولویت
مییابند و در نتیجــه ارتباطات متفاوتی ایجاد مینمایند .به این
ترتیب فرم مانند یک متن در تعامل با سایر متون قرار می گیرد.
 .4 .2فرمهای ارگانیﮏ 33و هندسی
در میان طبقهبندیهایی که از فرم ارایه شــده است ،اولین و
مقبولترین طبقهبندی ،مربوط به طبقهبندی فرمها به دو دستة
ارگانیک و هندسی اســت .گروتر میگوید« :اگر بخواهیم نظمی
در دنیای بینهایت وســیع فرمها بوجود آوریــم به ناچار اولین
قدم تقسیم کردن فرمها به دو دستة فرمهای باقاعده و فرمهای
بیقاعده است .فرمهای با قاعده تابع قوانین هندسه هستند .ذهن
میتواند با اطالعات بســیارکمی این فرمها را تکمیل و بازسازی
کند .فرم بیقاعده فاقد ســاختار اســت .این فرم قابل پیشبینی
نیســت و به این دلیل بدیع است» (گروتر.)280-278 ،1375 ،
در عالم واقع چیزی به اســم ارگانیک و هندسی وجود ندارد .این
تفکیک صرفاً یک تفکیک ذهنی اســت .یک فرم ممکن است در
زمینة الف هندســی به نظر برســد و در زمینة ب ارگانیک ،لذا
تفکیک ارگانیک هندسی یک تفکیک نسبی است .تمایز ارگانیک
هندسی بشــدت متﺄثر از تقابلهای دوقطبی است .بر این اساس
هندسی متناﻇر اســت با مفاهیمی چون عقالنی ،ذهنی ،ایستا،
واقعگــرا و منظم؛ و ارگانیک مترادف اســت بــا مفاهیمی چون
احساسی ،عینی ،پویا ،تخیلی و نامنظم (زوی.)57 ،1321،
این طبقهبنــدی فرمها را از نظر دو مﺆلفة حجم و ســاختار
مورد بررســی قرار میدهد لذا نمیتوان گفت حجمهای هندسی
و حجمهــای ارگانیک؛ زیرا در این صورت نقش ســاختار نادیده
گرفته میشود .چه بسا در یک فرم احجام هندسی در ساختاری
نامنظم ترکیب شده باشند.
34

 .5فﻀا
واژة فضــا برای داللت بر مفهومی به کار میرود که به مراتب
ذهنیتر و پیچیدهتر از مفهوم ارجاعی فرم است .زمانی که از فرم
چیزی صحبت میشــود ،آن چیز وجود دارد ،لذا مرجع فرم قابل
تصور اســت .اما زمانی که در مورد فضا صحبت میشود ،مرجع
مشــخص نیســت .تعاریفی که تاکنون از فضا ارائه شــده است،
بســیار مبهم و کلیگویانه اســت .با توجه به پیچیدگی ،فراوانی
مﺆلفههــا و ابعاد این مفهوم ،تعجبی ندارد که تالش برای تعریف
این مفهوم به گزارههای ادبی و بازی با کلمات ختم شــده است.
بهترین رویکردی که در پیشینة شناخت فضا وجود دارد ،تالش
برای شناخت موضوع از طریق طبقهبندیهای گوناگون است .در
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پیشــینة موضوع ،طبقهبندیهای فراوانی وجود دارد .برای نمونه
انواع فضا براساس اشراف ادراکی (جغرافیایی ،زندگی ،معماری)،
براساس نوع ســاختار (مرکزی ـ خطی) ،براساس دریافت حسی
(فضای معنوی ـ مادی ،فضای ترس ـ آرامش) ،براســاس حدود
فضا (باز ـ بسته ،ﻇاهری ـ باطنی) ،و یا اصطالحاتی مانند فضای
تاریخی ،فضای قدرت ،فضای مرموز و مواردی از این دســت که
معموالً دســتهبندیهایی را ارایه میکنند که معیار مشــخصی
را دربرنمیگیرنــد و تنهــا به صرف چند عکــس و مﺜال عرضه
میشوند .در میان این طبقهبندیها چند مورد وجود دارد که در
تحلیلهای صورت گرفته در این پژوهش کاربرد داشــتهاند و در
ادامه معرفی میشوند.
 .5 .1فﻀای ریاﺿی و ادراکی
در ایــن طبقهبندی ،ادراك انســان مالك قرار گرفته اســت
و براســاس آن فضاها به دو دســتة «فضــای ریاضی» و «فضای
ادراکی» طبقهبندی شــدهاند .گروتر بــه نقل از بولنف این دو را
اینگونــه تعریف میکند« :اگر از تمام ارتباطات زندة فضای قابل
ادراك صــرف نظر کنیم و زندگــی در آن را در حد یک تصویر
قابل فهم ،تنزل درجه دهیــم ،آنچه باقی میماند فضای ریاضی
خواهد بود» .فضای ریاضی به بررســی فیزیکی فضا بدون در نظر
گرفتــن ادراك مخاطب میپردازد .فضای ریاضــی مرکز ندارد،
در آن فواصل بر اســاس متر سنجیده میشــوند و میان عناصر
ارتباطــی وجود ندارد .در حالی که فضــای ادراکی موضوع را از
زاویــة دریافتها و داللتهای ذهنــی مخاطب توصیف میکند.
براساس فضای ادراکی ،فضا دارای مرکز ،محور ،جهت و ارتباطات
میان عناصر خواهد بود (گروتر.)223 ،1375،

فضاهایی پرداخت که هیﭻ شکل مشخص ،یا ابزارهایی که حدود
فضا را مشخص کنند ندارند و تنها براساس هالة اطراف تن انسان
بوجود میآیند .وی چهار فاصله را معرفی کرده است که عبارتند
از فواصل خصوصی ،شخصی ،اجتماعی و عمومی که هر کدام دو
مرتبــة دور و نزدیک نیز دارند (هال .)136 ،1390،تفاوت فضای
عمومی و خصوصی از لحاظ مادی نیســت بلکه از لحاظ ادراکی
و حسی است .با این وجود طراحی میتواند با رعایت مﺆلفههایی
چون باز و بســته بودن ،اندازه ،ابعاد ،جهت ،نور ،و  ...به تشکیل
این فضاها کمک نماید.
 .5 .3فﻀای مابین
برخی از طبقهبندیها ،فرم و فضا را بر اساس پر و خالی بودن
مورد بررســی قرار دادهاند و بر این اســاس ،فضای پر را فضای
مﺜبت و فضای خالی را فضای منفی دانســتهاند .بر این اســاس
وسیوس ونگ مینویسد« :فضای مﺜبت فضایی است که یک فرم
منفی و فضای منفی فضایی اســت کــه یک فرم مﺜبت را احاطه
کرده است» (ونگ.)129 ،1380،
این تعریف به دالیلی تعریف مناســبی نیست زیرا واژة منفی
همراه با خود یک بار معنایی بد دارد .این واژه از طریق تقابلهای
دوقطبی ،فضای خالی را بیارزش جلوه میدهد .فضای منفی در
مقابل واژة فضای مﺜبت خفیف و بد تلقی میشــود .دلیل دیگر

 .5 .1 .1رابطه میان ناﻇر و فﻀا
براساس فضای ادراکی ،فضا مفهومی ذهنی است و جایگاه واقعی
آن ذهن ناﻇر اســت .آن چیزی که در بیرون از ذهن وجود دارد،
فضای ریاضی است .فضای ریاضی تنها ماده و اندازة فیزیکی است.
زمانی که به بررســی فضای ادراکی میپردازیم ،عم ً
ال بحﺚ رابطة
میان ناﻇر (ذهن ادراك کننده) و فضای ریاضی را مطرح نمودهایم.
لذا هر تحلیلی که در باب فضا صورت میگیرد باید براساس ادارك
ناﻇر باشد .ادراکی که در افراد مختلف متفاوت است و در عین حال
در فرهنگهای مختلف نیز تفاوت جدی دارد.
 .5 .2فﻀای شخصی ،فﻀای اجتماعی
در فضای ریاضی تفاوتی بین فضای عمومی و فضای خصوصی
وجود ندارد .اما در فضای ادراکی این اختالف بسیار اهمیت دارد.
انســان موجودی اجتماعی اســت و نیازمند حضور در فضاهایی
اســت که انســانهای دیگر در آنجا حضور دارند ،لیکن انســان
نیــاز دارد که مقداری فضا نیز برای خود داشــته باشــد .ادوارد
هال ،تحت تﺄثیر مطالعات هدیگر ،35به بررســی فاصلههای میان
انسانها پرداخت .وی با تمرکز بر فضاهای بیشکل ،به شناسایی

تصویر  -2فﻀای مابین برجهای سابﻖ مرکز تجارت جهانی نیویورك.
ماخﺬ(www.fa.wikipedia.org ) :
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اینکــه ،فضای به لحاظ مادی تهی ،لزوماً به لحاظ ذهنی نیز تهی
نیســت .واژة فضای منفی یا تهی فضــای اطراف فضای مﺜبت را
خالی میداند این در حالی است که فضای اطراف مملو از روابط
میان عناصر و فرمها است.
در جهان هســتی هر فضایی در دل فضای دیگری قرار دارد
و ایــن ویژگی تا بینهایت ادامه دارد .آن چیزی که به آن فضای
تهــی یا منفی گفته میشــود در واقع میان یــک فضای دیگر و
مابین چند فضای پر است .لذا بهتر است از «فضای پر» و «فضای
مابین» استفاده شود.
«فضاهای مابین برای شناسایی اشیاء ضروری هستند .بدون
این فضاها ،بازشناســی مستقل اشیاء غیرممکن است؛ و گذشته
از آن فضای مابین نقش مهمی در رابطة میان تک تک عناصر با
یکدیگر ایفا میکند .هرگاه چند بنا در حوزة دید ما قرار بگیرد ،ما
روابطی بین آنها تصور میکنیم ،که این روابط تنها از طریق فضای
مابین آنها ایجاد میشود .اگر دو ساختمان به هم نزدیک و مجاور
شوند ،آنها را جزئی از یکدیگر به حساب میآوریم و اگر از هم دور
باشند ،رابطهای بین آنها تصور نمیکنیم» (گروتر.)226 ،1375،
برای نمونه ،فاصلة میان برجهای دوقلوی نیویورك یک فضای
منفی نبود ،بلکه فضایی مملو از روابط میان دو بنا بود که به آنها
هویت میداد .اگر این فضا کمتر میشــد ،استقالل ساختمانها
مخدوش میشد و اگر فاصله بیشتر میشد ،احساس وابستگی دو
بنا به هم کمرنگ می شد (تصویر .)2
گروتر ،ادراك فضای مابین را تابع ســه عامل اندازه ،تناســب
و فــرم اجزاء میدانــد .افزون بر این وی درك این ســه رکن را
وابسته به ذهن تفسیرگر میداند و معتقد است که افراد مختلف،
براســاس ویژگیهای روانی و اجتماعی ،دركهــای متفاوتی از
فضای مابین دارند (گروتر.)227 ،1375 ،
 .5 .4فﻀا ،عناﺻر و روابﻂ
بحﺚ فضای مابین اهمیت توجه به روابط را گوشــزد میکند.
فضا مجموعهای از عناصر و ارتباط میان آنها است .کتب و مقاالت
بســیاری به روابط فضا پرداختهاند .یکی از بهترین تحقیقات در
این زمینه توسط یورگ گروتر انجام شده است .وی بحﺚ عناصر
فضا و رابطة میان آنها را باز کرده اســت .بــا توجه به اینکه این
پژوهش به نوعی ادامة این بحﺚ محســوب میشــود ،در ادامه
تحلیلهای گروتر ارایه میشوند.
گروتر با ذکر پیشــینهای از بحﺚ فضا ،نگاه ارســطو به فضا
را شــرح میدهد کــه طبق آن فضا باید از همــه طرف محصور
باشــد و نهایتی داشته باشد تا به وســیلة آن درك شود .پس از
آن دیدگاه «جیور دانو برونو »36را شــرح میدهد که «با استناد
به نظریة کﭙرنیک ،بینهایت را پایة اصلی فلســفهاش قرار داد .به
عقیدة او فضا از طریق آنچه در آن قرار دارد درك میشــود و به
فضای پیرامون یا فضای مابین تبدیل میگردد .فضا مجموعهای
اســت از روابط میان اشیاء» (گروتر 187، 1375 ،و .)188گروتر
این دیدگاه را میپذیــرد ـ و آنرا به دیدگاههای معماری مدرن

پیرامون نمای باز نزدیک میکند ـ و براســاس آن معتقد اســت
که« :فضا از طریق عناصر محدودکنندة آن قابل شناســایی است
و شــخصیت آن تابع چگونگی نظم حاکم بین این عناصر است»
(گروتر .)239 ،1375،کیفیت این فضا در وهلة اول تابع اجزاء یا
عناصر متشکلة آن و ارتباط این عناصر با هم است .گروتر قدرت
بیان کل را وابســته به ســه عامل «تعداد اجزاء»« ،نوع اجزاء» و
«روابط میان اجزاء» میدانــد (همان .)545 ،به این ترتیب فضا
چیزی اســت که براســاس تعداد ،نوع و روابط اجزای آن تعریف
میشود .اما پرسش این اســت که چگونه؟ توضیحات گروتر اگر
چه راهگشاســت ،اما به تحلیل یک فضای موجود و آفرینش فضا
کمکی نمیکند.
 .5 .5رابطﮥ فرم و فﻀا
همان گونه که در باال اشاره شد ،تحلیلی که در مورد فضا ارائه
میشــود باید بتواند هم یک الگوی قابل قبول برای تحلیل فضا و
روابط فرم و فضا ارائه کند و هم بتواند ـ بر اســاس تحلیل مورد
نظر ـ یک چارچوب کاربردی برای آفرینش فضا ارائه دهد .برای
رســیدن به چنین مقصودی باید پیش از ارائة روش ،استراتژی و
رویکرد تحقیق مشخص باشــد .در پیشینة موضو ِع رابطة فرم و
فضا دو استراتژی کالن قابل شناسایی است:
 .1از کل بــه جزء :در این رویکرد اعتقاد بر این اســت که فضا
فرم را میسازد.
 .2از جزء به کل :بر اســاس این دیدگاه این فرم است که فضا
را میسازد.
دیدگاه اول دیدگاه معماران است و بیشترین فراوانی را دارد.
از نظر معماران ،این فضا اســت که فرم را شکل میدهد .فرآیند
کاری معماری از بررســی سایت آغاز میشــود و قدم به قدم با
تحدید (تعیین حدود) فضا به سمت فرم حرکت می کند« .جفری
بیکر» ،اولین مﺆلفة شــکلدهنده به فرم معماری را مﺆلفة زمین
و ســایت میداند (بیکر .)1381،این رویه هم در معماری غرب و
هم در معماری اســالمی ایران مشهود است .در معماری اسالمی
ایرانی ،معمار براساس اقلیم ،طرز تابش ،جهت وزش ،مکان سایر
عناصر و جنس زمین« ،رون» یا راســتای ســاختمان را تعیین
میکرد (پیرنیا )154،1384،و قدم به قدم به تحدید فضایی فرم
میپرداخت .با این وصف طبیعی اســت که در معماری ،فضا فرم
را بســازد .ولی این رویکرد حتی در فرم محصوالت و مبلمان نیز
تســری یافته اســت .دلیل اینکه این استراتژی حتی در طراحی
صنعتی نیز دیده می شــود ،پیشینة تاریخی آن است .آنگونه که
«لوسی اسمیت» میگوید:
ً
«مبلمان از قرون وســطی به بعد ،دائما تحت تﺄثیر معماری
بوده اســت .تزئینات روی مبلمان اغلــب برگرفته از این منبع
هستند .از قرن هجدهم به بعد ،معماران تﺄثیر شگرفی بر نحوة
ســاخت مبلمان داشــتند و معتقد بودند که باید بین معماری
داخلی و اقالمی که در این فضا قرار میگیرد ،وحدت و انسجام
وجود داشته باشد» (اسمیت.)16 ،1387،
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از ﻗرن هیﺠدهﻢ به بعد رویکــرد »هنر ﺟامﻊ «37در معﻤاری
رواج یافﺖ .براﺳــاس این رویکرد ،معﻤاران نﺨﺒه با ﺣرﮐﺖ از فضا
به فرم ،ﻋﻼوه بر ﺳــاﺧتﻤان ،تﻤام تﺰﺋینات ،اﺛاﺛیه و مﺒﻠﻤان درون
آنرا نیﺰ ﻃراﺣی میﮐردند تا یﮏ اﺛر ﮐام ً
ﻼ هنری ﮐه هﻤﮥ اﺟﺰای
آن در وﺣدت هســتند را ﺧﻠﻖ ﮐنند .این دیــدگاه هﻤﭽنان در
فضای نﻈری و آموزشــی بســیاری از مراﮐﺰ آﮐادمیﮏ دنیا رواج
دارد ،در ﺣالــی ﮐــه با ورود به ﻋصر ﺻنعــﺖ در ﻋﻤﻞ به ﭼالﺶ
ﮐﺸیده شده اﺳــﺖ .تولید ﺻنعتی ،مﺤصوﻻت گوناگونی را روانﮥ
فضــای داﺧﻠی منازل و ﺳــایر اماﮐن ﮐرد .ﺣتــی مﺒﻠﻤان نیﺰ به
ﺻــورت انﺒوه و با روشهای ﺻنعتی به تولید میرﺳــید ،روندی
ﮐه تاﮐنون ادامه دارد .در این روند دیگر مﺤصوﻻت براﺳاس فضا
ﻃراﺣی نﻤیشــوند ،زیرا ﻋﻤ ً
ﻼ امکانﭘﺬیر نیســﺖ ،این در ﺣالی
اﺳﺖ ﮐه به ﻋنوان اﺟﺰاء فضا ،تﺄﺛیر زیادی بر ادراك آن دارند .این
ویﮋگی باﻋﺚ میشود ﮐه اﺳتراتﮋی دوم شکﻞ بگیرد.
دومین اﺳــتراتﮋی بــر این باور اﺳــﺖ ﮐه فرم)هــا( فضا را
میﺳــازند .در ﭘیﺸــینﮥ مطالعاتی این دیدگاه مﺒاﺣﺜی ﮐه ﻃراح
و اندیﺸــﻤند ایرانی تﺒار »الکساندر ﮐاﺳتﻠو «38مطرح ﮐرده اﺳﺖ،
ﭘﺸتوانﮥ نﻈری بسیار مستدلی فراهﻢ نﻤوده اﺳﺖ .ﮐاﺳتﻠو بر این
باورﺳﺖ ﮐه فضا از ﮐنار هﻢ ﻗرار گرفتن فرمها و ایﺠاد رابطﮥ میان
آنﻬــا به وﺟود میآید .وی به ﺟای نــگاه معﻤارانه به فرم ،نگاهی
ﭘیﺸرو را به ﮐار گرفته و ﮐوشیده اﺳﺖ ﮐه برنامهای ﻃراﺣانه برای
آفرینﺶ فرم در ﭘیﺶ گیرد ) .(Hannah, 2002, 28این رویکرد
به موﺿوع ،با ﻃراﺣی برای تولید انﺒوه تناﺳﺐ بیﺸتری دارد و به
ﻃراﺣان ﮐﻤﮏ میﮐند ﮐه با اﺳــتراتﮋی درﺳــتی به فضا نﺰدیﮏ
شوند ،اما هﻤﭽنان مﺸکﻞ روششناﺳی بر ﺟای ﺧود باﻗی اﺳﺖ.
ﭼگونه میتوان از ﻃریﻖ فرمها فضا را ﺳاﺧﺖ؟ این ﭘرﺳﺸی اﺳﺖ
ﮐه در بﺨﺶ تﺤﻠیﻞ بینانﺸانهای به آن ﭘاﺳﺦ داده شده اﺳﺖ.

 .6تﺤلیﻞ بینانشانهای فﻀا
ﭘیﺶ از آﻏاز این بﺤﺚ ﻻزم اﺳــﺖ به این نکته اشاره شود ﮐه
این ﭘﮋوهﺶ بر رمﺰگانهای بصری متﻤرﮐﺰ بوده اﺳﺖ .ادراك فضا
تنﻬا از ﻃریﻖ بینایی ﺻــورت نﻤیگیرد بﻠکه برآیند دریافﺖهای
ﺣســی هﻤﮥ ﺣواس اﺳــﺖ .ﺻداها ،دمای مﺤیﻂ و بوهایی ﮐه به
مﺸام میرﺳند بر اﺣساﺳی ﮐه انســان دارد بینﻬایﺖ تﺄﺛیرگﺬار
اﺳﺖ» .یوهانی ﭘاﻻﺳﻤا« ﻃی انتﻘاد شدید ﺧود از تﻤرﮐﺰ بر ﺣس
بینایی میگوید» :هر تﺠربﮥ بســاوایی در معﻤاری ،ﭼند ﺣســی
اﺳــﺖ؛ ﮐیفیﺖهای فضا ،ماده و مﻘیاس در ﭼﺸــﻢ ،گوش ،بینی،
ﭘوﺳــﺖ ،زبان ،اﺳــکﻠﺖ و ﻋضﻠه به ﻃور مساوی تﻘسیﻢ شدهاند«
)ﭘاﻻﺳﻤا .(54 ،1388،لﺬا باید یادآوری شود ﮐه این ﭘﮋوهﺶ تنﻬا
بر رمﺰگانهای بصری متﻤرﮐﺰ اﺳﺖ ،گرﭼه وﺟود و اهﻤیﺖ ﺳایر
رمﺰگانها را انکار نﻤیﮐند.
هﻤانگونه ﮐه در بﺤﺚ رابطﮥ فرم و فضا )بﺨﺶ  (4 .4گفته شد،
ﻃراﺣان ﺻنعتی نﻤیتوانند تعریﻒ معﻤارانه از فضا را بﭙﺬیرند زیرا:
· ایــن تعریــﻒ فرم را در ﺳــیطرة فضا مورد بررﺳــی ﻗرار

میدهــد و برای آفرینﺶ فرم ﻻزم اﺳــﺖ ﮐه فضا از ﻗﺒﻞ موﺟود
و مﺸﺨﺺ باشد .این در ﺣالی اﺳــﺖ ﮐه ﻃراﺣان ﺻنعتی هرگﺰ
برای یﮏ فضای مﺸــﺨﺺ ﮐار نﻤیﮐنند بﻠکــه برای یﮏ »گونﮥ
فضای مﺸــﺨﺺ« ﮐار میﮐند .ﻃراﺣــان نﻤیدانند ﮐه مﺤصولی
ﮐه ﻃراﺣی میﮐنند ﻗرار اﺳــﺖ در ﮐدام ﺳاﺧتﻤان ،یا ﺣتی ﮐدام
شﻬر اﺳتفاده شــود ،آنﻬا تنﻬا میدانند ﮐه مﺤﻞ اﺳتفاده ﭼگونه
ﺟایی اﺳﺖ .ﻃراﺣان فضا را با اﺻطﻼﺣاتی مانند مسکونی ،مدرن،
اداری ،ورزشی ،آموزشــی و ﻏیره توﺻیﻒ میﮐنند ﮐه دﻻلﺖ بر
توﺟه آنﻬا به »گونﮥ فضا« اﺳﺖ.
· رویکرد معﻤارانه ،فرم را در ﺣد ﻋناﺻر بصری بسیار ﺳادهای
)مانند ﺧﻂ و ﺳــطﺢ( مورد توﺟه ﻗرار میدهد زیرا فرم معﻤاران
بســیار ﺳــاده اﺳــﺖ و اﻏﻠﺐ تنﻬا در ﺣد ﭼیﺰی اﺳﺖ ﮐه فضا را
تﺤدید ﮐرده اﺳــﺖ .در ﺣالی ﮐه فرم ﻃراﺣان بسیار ﭘیﭽیدهتر از
فرم ﺳــاﺧتﻤانی معﻤاران اﺳﺖ و مساﺋﻞ بسیار ﭘیﭽیدهتری را در
ﺧود دارد .فرم ﺳــاﺧتﻤان در مواردی ﭼون برند ،ﺟنسیﺖ ﮐاربر،
تﺤصیﻼت و گروه اﺟتﻤاﻋی ﮐاربر ،ﺧود بیانگری ﮐاربر ،ﺳن ﮐاربر
و بســیاری موارد از این دﺳﺖ ﺳــکوت میﮐند ،اما فرم مﺤصول
باید هﻤﮥ اینﻬا را و بســیاری دیگر و الﺒته مﺆلفﮥ فضا را بیان ﮐند.
مدیریــﺖ بیان این ﭘیامها ایﺠاب میﮐند ﮐه ﻃراﺣان مﺤصول بر
فرم تﻤرﮐﺰ ﮐنند نه فضا.
· بسیاری از فرمهایی ﮐه ﻃراﺣان ﺧﻠﻖ میﮐنند اﺻوﻻً وابسته
به مکان و فضا نیســتند بﻠکه وابســته به یﮏ ﺳیســتﻢ هستند.
بﻬترین نﻤونه ،مﺤصوﻻتی مانند ﮐیﻒ و ﮐفﺶ و ﭘوشــاك اﺳﺖ.
در فرآیند ﻃراﺣی یﮏ ﮐفﺶ ﺟوانان )به اﺻطﻼح اﺳﭙرت( ،ﻃراح
نﻤیتواند به فضا اهﻤیﺖ ﭼندانی بدهد زیرا ﻃﺒیعتاً این ﮐفﺶ به
فضاهای مﺨتﻠفی ﺧواهد رفﺖ .ﻃراح به ﺟای ایﺠاد وﺣدت میان
ﮐفﺶ و فضا ،به ایﺠاد مســیرهای ارتﺒاﻃی )لینﮏ( میان ﮐفﺶ و
ﺳایر اﻋضای نﻈام )ﺳیستﻢ( ﭘوشاك ﺟوان تﻤرﮐﺰ می ﮐند.
به این ترتیــﺐ فضای ﻃراﺣانه ﮐﻠیتی اﺳــﺖ ﮐه از مﺠﻤوﻋﮥ
اﺟﺰاء ایﺠاد شده اﺳﺖ .ﻃراﺣی ﺻنعتی از ﺟﺰء به ﮐﻞ میرﺳد ،از
فرم به فضا .در واﻗﻊ درﺳﺖتر این اﺳﺖ ﮐه بگوییﻢ از فرم به گونﮥ
فضا ،زیرا ﻃراح ﺻنعتی هرگــﺰ ﮐﻞ یﮏ فضا را ﻃراﺣی نﻤیﮐند
بﻠکه فرمی را ﻃراﺣی میﮐند ﮐه در ﮐنار فرم ﺳایر ﻃراﺣان یﮏ
فضای معنایی را بوﺟود میآورد .این ویﮋگی اهﻤیﺖ بسیار زیادی
دارد زیــرا بر دو اﺻﻞ تاﮐید میﮐند :اول اینکه هﻤﮥ فضا را ﻃراح
نﻤیﺳازد و دوم اینکه فضای مورد نﻈر یﮏ ﻃراح ،ذهنی اﺳﺖ و
هﻤانند یﮏ متن ﺣاﺻﻞ ﮐنار هﻢ ﻗرار گرفتن تعدادی نﺸانه اﺳﺖ.
وﻗتی فرمهای اشیاء در ﮐنار هﻢ ﻗرار گرفتند و با یکدیگر رابطه
برﻗرار نﻤودند ،آنگاه فضا بوﺟود میآید .درﺳــﺖ مﺜﻞ ﮐﻠﻤاتی ﮐه
در ﮐنار هــﻢ ﻗرار میگیرند و متن بوﺟــود میآید .هﻤانطور ﮐه
ﮐﻠﻤاتــی ﮐه در ﮐنار هﻢ ﻗرار میگیرند باید معنی مرتﺒطی با هﻢ
داشــته باشــند ،فرمهایی هﻢ ﮐه در ﮐنار هﻢ ﻗرار میگیرند نیﺰ
باید مفﻬوم و ﭘیامهای مﺸــترﮐی داشته باشند .39هﻤانطور ﮐه در
یﮏ متن هنری ،ﮐﻠﻤــات آهنﮓهای موزونی دارند ،در متن یﮏ
فضا هﻢ فرمها باید هارمونی و توازن داشــته باشند .هﻤانطور ﮐه
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نمودار  -1چهار رمزگان که با ایجاد ارتباط میان فرمها فﻀا را به وجود می آورند.

در نحو یک متن هر کلمهای کارکرد خاص خود را دارد (اســم،
فعــل ،مفعول ،صفت ،حرف ربــط و  ،)...در متن یک فضا هم هر
فرمی کارکرد خاصی برای خود دارد .بر این اساس یک فرم محل
تالقی چندین محور ارتباطی خواهد بود .از ارتباطات عملکردی با
محصوالت مجاور گرفته تا ارتباطات بصری و محتوایی.
به این ترتیــب طراحان به تحلیل فضا و روش طراحی فضای
ویژة خود نیاز دارند .تحلیلی که بتواند با تمرکز بر فرم ،ارتباطات
میــان آن فرم و ســایر فرمها را تجزیه نموده و نشــان دهد .در
این پژوهش با تمرکز بر این هدف و با اســتفاده از مبانی نظری
بینانشانهای ،انواع نظامهای نشانهای موجود در یک فرم شناسایی
شدهاند و سﭙس ارتباطات متنی فرمها در فضا بررسی شدهاند.
 .6 .1رمزگانهای فرم و فﻀا
برای انجام این تحلیل از پرسششــوندگان خواســته شد که
صفات چند فرم (ارایه شده در یک کاتالوگ) را بیان کنند .صفات
مورد نظر در چند گروه طبقهبندی شــد .سﭙس با چند آزمایش،
درســتی این طبقهبندیها مــورد آزمون قرار گرفت .براســاس
تحلیلهای صورت گرفته ،چهار نظام نشانهای در فرم وجود دارد
که ارتباطات فضایی از طریق آنها صورت میگیرد .این رمزگانها
عبارتاند از «رمزگان ابعاد فیزیکی»« ،رمزگان بصری»« ،رمزگان
معنایی» و «رمزگان بعد پنهان» (نمودار .)1
 .1رمزگان ابعاد فیزیکی :قســمت زیــادی از اطالعاتی که
عناصر یک فضا انتقال میدهند مربوط به رابطة ابعادی و فیزیکی
آنها نســبت به هم است .این رابطه به قدری تکرار شده است که
طبیعی به نظر میرسد ،یعنی در محور ارتباط سیگنالی دریافت
میشود.
 .2رمزگان بصــری :عناصر یک فضا از طریــق مﺆلفههای
بصری با یکدیگــر ارتباط برقرار میکنند .ایــن ارتباط در طول
تاریخ مورد توجه هنرمندان بوده اســت و براســاس آن مباحﺚ
هماهنگی (هارمونی) را مطرح کردهاند .در این تعریف هماهنگی
رابطهای در رمزگان بصری اســت که ایجاد حس مطلوب نماید.
خود رمزگان بصری دارای چند زیرمجموعه است که عبارتند از:
 .2 .1رمــزگان رنﮓها :این رمــزگان مهمتریــن رمزگان
بصری است .برای اغلب پرسششــوندگان مفهوم هارمونی و

هماهنگی ،ارجاع به هماهنگی رمزگان رنگ داشته است.
 .2 .2رمــزگان جنﺲ و بافت :جنس و بافت عناصر یکی از
شــبکههای مهم ارتباطی میان عناصر فضا است .در صورتی
که کاربر بتواند یک رابطــه ذهنی میان جنسها و بافتهای
موجــود در فضا ایجاد کند ،بــه آن هماهنگی یا تنالیتة بافت
میگویــد .این واژه نشــان میدهد که عناصــر فضا از طریق
جنــس و بافت نیز بــا یکدیگر در ارتباط قــرار میگیرند .در
برخی از نمونههای مورد ســنجش ،پرسششوندگان به بافت
توجه نکردند ،دلیل ایــن بیتوجهی میتواند دریافت بافت و
جنس در حد سیگنال باشد.
 .2 .3رمزگان شکﻞ و نوع فرم :در یک آزمایش چند مبل
هندســی و ارگانیک در یک تصویر ســیاه و سفید به کاربران
ارائه شد و از آنان خواسته شد آنها را طبقهبندی کنند .تعداد
معناداری از پرسششوندگان فرمها را در دو گروه طبقهبندی
کردند که یکی ارگانیک و دیگری هندســی بود .این ویژگی
نشــان میدهد که نوع فرم (به لحــاظ حجمی) قادر به ایجاد
ارتباط فضایی است.
 .3رمزگان معنایی :گروهی از صفاتی که پرسششــوندگان
برای توصیف فرم و فضا به کار میبرند نشانگر وجود رمزگانی غیر
از دو رمزگان باالســت .صفاتی مانند رسمی ،مجلسی ،صمیمی،
خانگی ،ویالیی ،لوکس ،دهاتی ،بهروز ،مدرن ،سنتی ،دستساز،
آموزشی ،اداری ،ورزشی ،توریستی ،هنری ،معنوی و غیره نشان
میدهند کــه رمزگانی وجود دارد که معانــی و پیامهای فرم و
فضا را تعیین میکننــد .این رمزگان گرچه در ارتباط با رمزگان
بصری قرار دارد ،اما کام ً
ال از آن مســتقل است .در چند آزمایش
ســاده ،محصوالتی که از لحاظ رمزگان بصری با سایر محصوالت
هماهنــگ بودند ولی از لحاظ معنایی با آنهــا متفاوت بودند در
فضا قرار داده شــدند ،عموم پرسششوندگان نامناسب بودن آنها
را بالفاصله شناســایی کردند .در یک آزمایش یک صندلی اداری
در یــک اتاق پذیرایی خانگی ،در کنار میــز غذاخوری قرار داده
شــد .مبل به لحاظ بصری با مجموعه هماهنگ بود .در آزمایش
دیگری یک مبل خانگی با رنگ کرم و قهوه ای و فرم هندســی،
در یک دفتر اداری (گروه طراحی صنعتی) که تنالیتة رنگ کرم و
قهوهای داشته و عموم وسایل فرم هندسی داشتند ،قرار داده شد.
هردو آزمایش نشــان داد که پرسششوندگان بالفاصله محصول
نامتجانس را شناسایی میکردند و دلیل آنرا با صفاتی که در باال
ذکر شــد بیان میکردند .رمزگان معنایی خود چند ریز رمزگان
دارد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
 .3 .1رمزگان کارکرد :بسیاری از پرسششوندگان به کارکرد
محصوالت و فضا اشاره میکنند .این کارکرد را از طریق برخی
نشــانهها میشناســند .در مواردی حتی خود فرم یک نشانه
اســت .مﺜ ً
ال صندلی کامﭙیوتر خود نشــانهای است که با هیﭻ
صندلی دیگری اشتباه گرفته نمیشود.
در بحﺚ کارکرد یک داللت دیگر نیز مربوط به آداب اســتفاده
است .صفاتی مانند رسمی و صمیمی برای اشاره به فضاهایی به
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تصویر  -3رابطﮥ کتری ،ﻗوری و سایر وسایﻞ به رابطﮥ یﮏ خانواده تشبیه شده است.
ماخﺬ(www.adero.de) :

تصویر  -4جای ادویﮥ رومیزی ،طراح اتوره سوتســاس،
تشبیه روابﻂ خانوادگی میان وسایﻞ.
ماخﺬ(www.madeindesign.co.uk ) :

کار میروند که در آداب روابط اجتماعی متفاوتی بکار میروند.
 .3 .2رمزگان روش ســاخت :این رمــزگان خود چند نوع
مختلف دارد .مهمترین نمونههایی که پرسششوندگان به آن
اشاره میکنند یکی تمایز صنعتی ـ دست ساز است و دیگری
تمایز بر اساس ملیت تولید کننده (ایرانی ـ خارجی).
 .4رمزگان بعد پنهان :ارتباط میان عناصر یک فضا صرفاً یک
ارتباط ذهنی اســت .ناﻇر خود بر اســاس الگوهایی که از قبل در
ذهن وی وجود دارند ،میان عناصر ارتباط ایجاد میکند .تناسبات
نمونة بارزی از این الگوها هستند .این الگوها بسیار فراوانند ،برخی
از آنها فردی و برخی دیگر فرهنگی (جمعی اکتســابی) هســتند.
البتــه نباید فراموش کرد که بســیاری از این الگوها را انســان از
طبیعت آموخته است مﺜل تناسبات طالیی  ،1,618/1ولی به هر
حال این ذهن انســان است که میان اشیاء ارتباط ایجاد میکند و
در مصنوعات خود ،اشیاء را طبق الگوهای ذهنی سازمان میدهد.
یکی از الگوهای ارتباطی که انسان به اشیاء اطالق میکند ،الگوی
ارتباطات انسانی یا «ارتباطات جاندار» است .پرسششوندگان در
چند مورد ذهنیتهای شخصی خود را بیان کردند .این ذهنیتها
در هیﭻ کدام از نظامهای نشانهای باال قرار نمیگرفت .پژوهشگر با
تمرکز بر این الگوها و با توجه به مباحﺚ ادوارد هال در بعد پنهان،
این توصیفات را نیز در زمرة بعد پنهان اشــیاء قرار داده اســت .بر
این اســاس میان عناصر فضا ،عالوه بر رمزگانهای یاد شده یک
رمزگان دیگر نیز میتواند وجود داشــته باشد .در جملة قبل واژة
«میتواند» به این دلیل بکار رفته اســت که لزوماً این بعد همیشه
دریافت نمیشود و گاهی اص ً
ال در این بعد رمزگذاری و رمزگشایی
صورت نمیگیرد .یا چیزی که برای یک ناﻇر معنیدار است برای
ناﻇر دیگر بیمعنی است.

در بعد پنهان عالوه بر نکاتی که هال میگوید ـ مانند فواصل
فرهنگــی ـ روابط ذهنی دیگــری نیز وجود دارنــد که حاصل
تفســیر ناﻇر هســتند .اما گاهی خود طراحان نیز این روابط را
درك نمودهاند و آگاه یا ناآگاه این روابط را رمزگذاری کردهاند تا
مخاطب آن را دریابد .در ادامة پژوهش نمونههای بسیار زیادی از
وجود رمزگان بعد پنهان شناسایی شد که در ذیل به چند نمونة
معتبر آن اشاره میشود:
 .4 .1بعد پنهان میان اعﻀای یﮏ مجموعه؛ مﺜ ً
ال بسیاری
از افراد روابط میان کتری ،قوری و اســتکانها در یک سینی
را به روابط یک خانواده تشبیه میکنند (پدر ،مادر ،بچه ها و
خانه) جالب اســت که این ذهنیت در کار طراح بزرگ پست
مدرن «آلدو رسی» آگاهانه بیان شده است (تصویر .)3همین
رابطه را «اتوره سوتساس» ،یک سال 40پیش از رسی ،در یک
مجموعه جا ادویة رومیزی (جای فلفل ،نمک ،روغن زیتون و
آبلیمو) رمزگذاری کرده است (تصویر .)4
 .4 .2بعــد پنهان در مبلمان؛ در روابط اجتماعی انســان،
مبلمان نقش بسیار مﺆثری دارد .در طول تاریخ صندلی دارای
ارزشهای نمادین بســیاری بوده اســت .این ویژگی به ویژه
در خاورمیانه ملموس اســت« .در هنر آســیای غربی ،فردی
که روی صندلی نشســته ،پادشــاه یا الهه است و کسانی که
ایســتادهاند ،مالزمان یا نیایشگران هستند» (اسمیت،1387،
 .)23در لوح حمورابی ،مردوك بر صندلی نشسته و حمورابی
مقابل او ایستاده اســت .در نقش برجستة تخت جمشید نیز
داریوش کبیر بر صندلی نشســته و دیگران (حتی خشــایار)
ایستادهاند .در ایران ،مبل حتی تا دورة معاصر نشانی از تمول
و اشرافیت خانه بود .امروزه نیز این رمزگان باستانی همچنان
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نمودار  -2چارچوب روابﻂ فﻀایی فرم از طریﻖ رمزگانهای چهارگانه.

به قوت خود باقی اســت .در چیدمان صندلی جلســات رأس
جلسه به رئیس اختصاص دارد .نمونة بسیار برجستة دیگر ،در
روابط اداری ،تفاوت پشت میز و جلوی میز است .یک میز در
یک فضای اداری به ســادگی روابط قدرت را ترسیم میکند.
در فرهنــگ ایرانیان ،حتی در فضایی که مبلمان چندانی نیز
ندارد ،بعد پنهان برجسته است .این بعد با عنوان باال و پایین
مجلس مشخص میشود .باالی مجلس جایی است که از سایر
نقاط راحتتر اســت ،معموالً از درب دورتر اســت و به تمام
نقاط اشراف دارد.
 .6 .2ارتباطات متنی فرم و فﻀا
در بخش آخر این مطالعه ،براساس چهار نظام رمزگانی بدست
آمده ـ و با تمرکز بر فــرم ـ الگوی فضا مورد مطالعه قرار گرفته
است .بر اساس تحلیلهای صورت گرفته ،هر فرم با دو گروه کلی
فرم در ارتباط قرار دارد که عبارتند از:
 .1فرمهای محصوالت همبســته :فرمی کــه در فضا قرار

میگیرد به عنوان یک شــﺊ ،با سایر اشــیاء موجود در فضا
ارتبــاط برقرار میکند .مﺜ ً
ال در فضای خانگی نشــیمن مورد
مطالعه ،مبلها با یکدیگر ،با میزهای عسلی ،با تابلوها ،گلدان،
گنجه ،فرش و سایر عناصر همبسته میشوند.
 .2فرمهای کالبدی فﻀا :گرچه رویکرد این پژوهش از فرم
به فضا اســت ،لیکن این دال بر نادیده گرفتن سهم معماری
بر فضا نیســت 41.هر فضایی معموالً در یــک کالبد معماری
قرار دارد .گرچه میتوان فضاها را به فضای بسته و فضای باز
طبقهبنــدی نمود ،لیکن حتی در فضــای باز نیز معموالً یک
تحدید معماری صورت گرفته اســت .در اینجا به عناصری که
فضا را تحدید کردهاند ،کالبد میگوییم .هر کالبدی نیز برای
خود فرم یــا فرمهایی دارد ،لذا فرمی که در فضا قرار دارد ،با
فرمهای کالبدی نیز در ارتباط قرار میگیرد.
هر دو ارتباط یاد شــده از طریق رابطة همزمان رمزگانهای
چهارگانة ذکر شــده ،صــورت میگیرد (نمــودار .)2مفهوم فضا
برآیند دریافتهای ذهنی تمام مسیرهای یاد شده است.

نتیجه
بر مبنای تحلیل بینانشــانهای ،چهار نظام نشــانهای در فضا
وجود دارند که عبارتند از :رمزگان ابعاد فیزیکی ،رمزگان بصری،
رمزگان معنایــی و رمزگان بعد پنهان .هرکــدام از رمزگانهای
یادشــده زیررمزگانهایی دارند که به برخی از آنها در متن اشاره
شده است و شناســایی آنها نیازمند پژوهشهای توسعهای پس
از این اســت .آخرین تحلیل این پژوهش نشــان میدهد که در
رویکــرد طراحانه ،فضا از رابطة میان فرمها بوجود میآید .فرمها
و رابطة میان آنها ،ســازندة فضا هســتند .لذا بــا تمرکز بر فرم،

روابط فضایی فرم با دو گروه از فرمها مورد شناسایی قرار گرفت،
فرمهای سایر اشیاء و فرمهای کالبدی .ارتباط میان این فرمها از
طریق چهار رمزگان به صورت همزمان شکل میگیرد .فضا برآیند
تصویر ذهنی این ارتباطات اســت .در پایان ارتباطات فضایی فرم
به صورت یک چارچوب در نموداری ارائه شده (نمودار  )2که بر
اساس آن می توان به راحتی روابط فضایی فرمها را تحلیل نمود
و ایــن امکان را به وجود آورد تا در روششناســی طراحی از آن
استفاده شود.

پینوشتها

Edward Twitchell Hall, 1914-2009
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پیش گامان مطالعات بینا فرهنگی.

Paradigm.
Intersemiotics.
Frame work.
Gestalt.

1
2
3
4

مردم شــناس آمریکایی و از
6 Hidden Dimension.

7 Design Studies.
8 Corporate Identity.
9 Brand.
10 Visual Brand Identity.
11 Shape Grammar.
12 Intertextuality.
13 Julia Kristeva.
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Mikhail Bakhtin 1895-1975.
Jacques Lacan.
Tel Quel.
Roland Barthes.
Michael Riffaterre.
Laurent Jenny.
Gerard Genette.
Intersemiotics.

14
15
16
17
18
19
20
21

 22مجموعة نشانه ها را النگ یا زبان می گویند.
 23پارل یا گفتار یعنی همنشــینی نشــانهها در کنار یکدیگر به نحوی که
یک گفته بوجود آید.
 24مﺜ ً
ال خانم ســوزان النگر بیش از  59049هزار نشانه را شناسایی و آنها
را در شش گروه طبقه بندی کرده است.
25 Umberto Eco.
26 Christian Metz.
27 Daniel Chandler.
28 s/z.
29 Signal.
30 Sign.
31 Stimulus.
32 BLACK & DECKER.
33 Organic.
34 Geometric.
 )1992-1908( Heini Hediger 35روانشناس معروف حیوانات که برای
اولین بار وجود فواصل مختلف میان حیوانات را شناسایی کرد.
 36Giordano Bruno 1548-1600 36از نماینــدگان انتقال از اعتقادات
ارسطویی کلیسا به عقالنیت مدرن است.
37 Total Artwork.
 Alexander Kostellow 1900-1954 38مــدرس دانشــگاه صنعتــی
کارنگی ،وی را موسس آموزش دانشگاهی طراحی صنعتی می دانند.
 39وسایلی که در یک انباری روی هم تلمبار شده اند یک فضا ـ به معنی
مورد نظر ما ـ را بوجود نمی آورند.
.1978 40
 41چه بسا لنگر معنایی فضا فرم کالبد باشد.
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