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  چکیده
بـه   ایی است کـه هبحث انگاري خالقیت و نووارگی در مقابل اثرپذیري، پیوندگونی و خویشاوندي میان آثار ازدوگانه

ـ ویژه پس از مدرنیته همواره بر هنر و معماري سایه افکنده است. این پـژوهش در تـالش اسـت بـا رهیافـت        فرآینـد ه ب
شـود  ق نمـی باره و ناگهانی خلـ و به یک ي معمارا با اتکا به نبوغ و چیرگی اصالت ایدهمتنی بیان کند؛ معماري تنهمیان

 ي اقتبـاس و یابـد. معمـار  یزي با تجربه، روش، اثر و ابزارهاي دیگـر هنرمنـدان؛ قـوام مـی    بلکه در جذبه و کشاکشی غر
 ینـد فرآدیگـر در   وگوي با دیگري است. از سويپایان از آثار  دیگران و همواره در گفتخوانشی گسترده، ناهمگون و بی

ر، بـه یـافتن تبـا    را باید به میل انسان ها و قیاس آثار معماري با یکدیگروجوي شباهتمان براي جستمتنی تالشمیان
ا شـده کـه   پژوهش در دفاع از ایـن فرضـیه بنـ   اش نسبت دهیم. ي خویشاونديشناسی و در اصطالح یافتن اسطورهتبار

نحصـربفرد  ممعماري نوعی گفتمان است که از پیوندخوردگی و خویشاوندي میان آثار در تقابل بـا هژمـونی یکتـایی و    
 ذهـن  حاصل صالت ایده،ا به اثر را شان ارزشانتقادات يبدنه در انتقاد از نقد سنتی است که در گوید وبودن سخن می

ـ . دهنـد مـی  تنزل فقط اقتباسی، اثري کپی و سطح تا برخی آثار را و دهندمی ي آفریننده، نسبتخالقه رهیافـت  ا درام 
 یـا  یـک  ند باهاي ذهن هنرمگوي میان الیهگفتدر  حتم طور به و نیست دیگر فقط یکتا متنی (اثري) متنی هیچمیان
هـاي  داده باشـد. مـی  تفسـیري  -تحلیلـی  روش و بـه  کاربردي با ماهیتی پژوهش .است یافته دیگر شکل متنپیش چند

ا بـ ه خواهد شـد.  در قالب جداولی ارائ آنج مورد تحلیل قرار خواهند گرفت که نتای یمنطقاستدالل مستخرج با تکیه بر 
نهایـت   ردیم و پـرداز مـی  متنـی خـوانش میـان  معتبر با محوریت مفهوم  يمتنی به تحلیل آرامیان يیرگرارویکرد تفس
  .ته شودمتنی، به صورت کلّی بازشناخ، تا خوانش معماري میانشودارائه می اثر از معماري ایران تحلیل چند
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  مقدمه -1
 آراییدر مقابل یکدیگر صف در هنر و معماري دو اندیشه

 ي نومـایگی و اصـیل  اند، یکی زایش اثـر را بـه اسـطوره   کرده
هـاي اجتمـاعی،   و نبـوغی فراتـر از هنجارهـا و زمینـه     1بودن

 2دهد و دیگري از خویشـاونديِ فرهنگی و تاریخی نسبت می
، زایـش هـر اثـر را بـه      گویـد. نگـرش نخسـت   آثار سخن می

ي ي هنرمنــد و اُتوریتــه  هژمــونی نبــوغ و اصــالت ایــده    
ي نـووارگی  دهد. اسـطوره یگري و ابداع اثر نسبت مآفرینش

ـ     اثر بر بنیانِ ایده دیع ي ما از اصـالت بـه معنـاي یکتـایی و ب
بـا   (خالق) و اقتـدارِ اثـر،   بودن در همپوشانی با مفهوم مؤلف

شده  پروسۀ ظهور و بروز آن بنا ر درو تأث تأثیرزدودن ردپاي 
مؤلف  دارد که متن نوعی الهام به تأکیدبر این باور نیز  است.

 هاي ذاتی مؤلـف بنیـان  و خالق آن است که بر نبوغ و ویژگی
اند. بر اساس آن آثار یـا از ذهنیـت مؤلـف و متکـی بـر      شده

هنـی  (سوبژکتیو و ذ اندشدهتجربیات درونی او، خلق و ابداع 
ند) یا از تجربیـات بیرونـی مؤلـف و کـدهاي اجتمـاعی      هست

ه در کـ اند (ابژکتیو و عینی هستند) بستر خالق اثر قوام یافته
  ي شرایط پیرامونی مؤلف خودش است.آن اثر، بازتابنده

گویـد و  نگرش دیگر از خویشاونديِ میان آثار سخن می 
یـده  شمارد. مبتنی بر این امتن، متنی دگر میهر اثر را میان

که معماري زبانی خودزاینده است که توانایی تفسیر مشـابه،  
تغییر از طریـق فـرم، مـواد و مصـالح و نظـام       تبادل اندیشه،

 درون در پیتر آیـزنمن  يگفته سازماندهی خویش را دارد. به
 ايشـده  انباشته دارد، دانش وجود قیاسی تاریخ یک معماري

) در 13:1999 تر،پیو  پیشین (آیزنمن هايمعماري تمامی از
ها در تنها یکی از بینامتن این نگاه ذهنیت خالق در خلق اثر،

این ذهنیت  گري) است.(نه آفرینش شکل یافتن متن فرآیند
نه با تکیه بر اصالت و مرجعیـت خـویش بلکـه در مناسـبات     

ــا نفــی خالقیــت مجــرد و محــض در کــنش   متنــی،میــان ب
 ســایر متــون،ي فراگیــر پیونــدي بــا گســترههــم مشــارکتی،

در  شـود. تعریف و تبیین مـی  مناسبات اجتماعی و فرهنگی،
گفتمـان و منـاظره شـکل     هیبر پا يهنر معماراین رهیافت، 

ها و ترفنـدها و  کیتکن؛ نهفته در خود يهاو از توان ردیگیم
 یـرد. گیبهره مـ  یدگرگون و تحولگویی، همان در اشمواضع

 افتنیـ موجـب   يارگفتمـان معمـ  در  یمتنانیدرك رابطه م
آثار  انی) می(دگرگونو تراگونگی تداوم ،)ییگو(همان شباهت

قـوام   موجـود،  شیاز پـ  يزیشود که همواره بر چیمختلف م
ها در برخی آثار معماري و از سویی انکار شباهت .یافته است

اهمیت جلوه دادن  وجوي آثار مشابه براي کماصرار بر جست
طۀ تفکري و انتقادي میان آثار اثري، مبتنی بر عدم درك راب

هـا،  متنـی، بـازنمود روابـط و گفتمـان    در خوانش میان است.

ــه ــب/انتقال، دریافت/دوآلیتـــ ــاي کســـ ــذاريهـــ ، واگـــ
ترین زمینه براي بازخوانی هـر  مهم ،گریزيگري/داللتداللت

اي بـراي بـه   آثار معماري به مانند متن، عرصه متنی هستند.
هـا و  و تعـامالت متـون، روایـت    بازآفرینی و بازنمایش روابط

  هاي دیگر است.آوا
  هاي پژوهشها و فرضیهپرسش -2

متنـی را در  توان رویکردهـاي نقـد میـان   الف. چگونه می
  بست؟ ي متن) بکارتحلیل آثار معماري (اثر به مثابه

متن بودن خلـق معمـاري معاصـر ایـران     ادعاي میانب. 
  ن مطرح کرد ؟تواهایی می) را در چه الیه1300-1320(

  پژوهش فرآیندروش و  -1-2
بـرآنیم دریـابیم، چـه میـزان از      3متنـی میـان  فرآینددر 

ي مـتن) امـروزي و از آنِ   ها و توان هنري اثر (به مثابهارزش
هاي اثر او ذهنیت فرد و منِ معمار است و چه میزان از نشانه

 و يکاربرد ،روينوشتار پیشرا باید در آثار دیگران باز یابیم. 
ایـن روش بـراي تمرکـز بـر      است. کیفی جستجوي سامانه با

ـ       پدیده ا هایی اسـت کـه در دنیـاي واقعـی جریـان دارنـد، ام
) همچنـین بنـا بـه    188:1395پذیر نیسـتند (حیـدري،   عدد

ــژوهش، ــت پ ــر  روش ماهی ــی ب ــل کیف ــه و تحلی ــاي تجزی ه
تفســیري تکیـه دارد (ن.ك. حیــدري،  -رویکردهـاي تببینـی  

ــه  .)174:1395 ــامل   ب ــی ش ــر روش کیف ــی ب ــارتی مبتن عب
 رویکرداین  .)169تبیین و به ویژه تفسیرند (همان:  توصیف،

بـا  متنـی همـراه اسـت و    ا با محوریت رهیافت میانتفسیرگر
 لـی تحلیی، بـه بحـث تطبیقـی و    اسـتدالل منطقـ  تکیه بـر  

نقــد  پــردازان نظریــه معتبــر يآرا و ســاختارهاي نظــري
جـوي پاسـخ   ودر جسـت  ها،دهدا معنایی تفسیرمتنی  و میان

در نگرش امـروز   متنیتمیانمفهوم  .پردازدمی پرسش اصلی
ـ آراي میخاییـل   داروام ي ایـن مقالـه واژه   در .اسـت  4نیختاب

ي متنیت به عنـوان سـاختاري برسـازنده و بازنمایاننـده    میان
 است. 6، و روالن بارت5ژولیا کریستوا  جهان برگرفته از آراي

در غـالبی سـه    1 تصـویر کلی پـژوهش در  و مدل  چارچوب 
نقـد و نسـبت آن بـا    «در وجـه اول   .وجهی بیان شده اسـت 

محـوري و  متن«و » متنیرهیافت میان«، »متنیمیان فرآیند
شـوند. در وجـه   بازشـناخته مـی  » ي متنخوانش اثر به مثابه

گري مبتنی بر اصالت ایده و نبوغ آفرینش«دوم نسبت میان 
متکی بـر   اثر افتنیشکل  فرآیند« ،يمعمار برابرِ در» هنرمند

مطرح » آثار ي و پیوندخوردگیشاوندیو خو یمتنانیم روابط
معمـاري بـه ماننـد    اثـر  «شوند. در وجه سوم به خـوانش  می

و  فرآینـد خوانش متن (اثـر) معمـاري مبتنـی بـر     «و » متن
ي شده است. نگارندگان نظریـه  پرداخته» ي بینامتنیچرخه
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اند که برآنست که مبناي تحلیل خود قرار داده میانمتنیت را

هـا معنـا   ها تنها از غالـب گفتگـو و خویشـاوندي مـتن    پدیده
 بـر  ناپذیر است واي پایانها رابطهیابند و رابطه میان متنمی

خواننـده محـور متکـی بـر متنیـت در مقابـل        خوانشبنیانِ 
پایـانی،  اثرمحوري یا مؤلـف محـوري اسـتوار اسـت، کـه بـی      

هـاي  شماري و داللت ضمنی را در برابر اقتدارگرایی ایـده بی
خود پایندگی اثر هنري را بـه  دهد و مطلق خالق اثر قرار می

مخاطـب کـه از   و  میان ابژه ،شودچیزي می .کشدچالش می
آغـاز و  منـدي ترکیـب یافتـه کـه     هاي ناکرانمعانی و داللت

 آثار از هاییهنمونبا تحلیل  انتها، درآن تعین ناپذیرند. فرجام

ــا  1300هــاي ســال معمــاري ــا  1320ت ــأملایــران ب ــر ت ی ب
خـوانش   تـا  شـود متنی ارائه مـی محوري و خوانش میانمتن

متنــی، بـه صــورت کلّــی  میـان  فرآینــدمبتنــی بـر  معمـاري  
   .بازشناخته شود

  

 
 

  متنیمیان فرآیندنقد و نسبت آن با  –۳
گونه برشــمرده است: هاي نقد را اینعالیتنوئل کارول ف
بندي، نقد از روي قرائن و شـواهد موجـود   توصیف، تقســیم

هـا)،  ها و تحلیل ترکیب آنها در جملـه (مانند معنا کردن واژه
هاي رمزگذاري شده درون متن، تفسیر و تحلیل تأویل نشانه

) نقـد  13: 2009 آثار هنري بر مبناي محتواي آنها (کـارول، 
در تفکرسنتی، پرده برداشتن و آشکار کردن حقیقت، یـافتن  

شد همواره حضـور دارد) و  مفهوم نهفته در اثر (که تصور می
ــا جســت ــان،   وی ــان گفتم ــا بنی ــاختار (جــوهر و ی جــوي س

ساخت (نظام نهفته) اثر به گمان ساختارگرایان) در اثر و ژرف
همـواره  هـاي کهـن   در نظام" کنش هنري تعبیر شده است.

هنجارها و ضوابط واالتري وجود داشت که مبناي نقـد قـرار   
از این رو نقد داراي ماهیتی ابزاري و کارکردي بود  گرفت.می

رفت و فاعل در تر بکار میو در جهت اثبات معیارهاي متعالی
چنین شـرایطی قـادر نبـود از قلمـرو کـنش و رفتـار خـارج        

قـرار   تأملگردیده و خود کنش مزبور را در معرض بررسی و 
و  یدر بررســ  یناقـدان سـنت .)348:1393(ضیمران،  "دهد

 کـه  پردازنـد یمـ  ییهـا یبـه بررســ  شـتریمتـون، ب ـلیتحل
ـ شـودیرا شـامل م يفـرد يهـایژگیو و تیشـخص ـه. توج 

 یعـامل بـه عنـوان    ســنده ینو اتیـ ح یخـیبـه دوره تار آنهـا
ـ مهم،  ـخیـ تار در تـوان یامــر را مـ   نیـ ه اســت. ا قابل توج 

 یخصوصـــ یزندگــ  یوجـو کــرد. بررســ   جســت  ـاتیـ ادب
کــه ممکــن اســت مـورد      اســت ی از مسـائل زین سـندهینو

 یقـالاخ يهـایژگیو ـنی. همچنـردیقرار گ ینـیدقـت و بازب
ـ  اوی مذهب يهـاشیو گرا سـندهینو ه اســت هـم مـورد توج 

 نقـد  يبـه شـیوه  سنتی نقد  .)227: 1393 (درودي، فریبرز،
کـه   شـود گفتـه مـی  ) 1901-1910» (ادوارد هفتم«ي دوره

ــا روش  خــود » ملکــه ویکتوریــا« يدورهنقــد در در تضــاد ب
است.  -رویکردي مبتنی بر تقدیر و پذیرش -)1901-1837(

رضایت و پذیرش بی چون و چراي اثر در مرامش نیست و با 
کند از وابستگی بـه نهادهـاي قـدرت    نقد و پرسش تالش می

می و مذهبی سرباز زند. معموالً محور اصلی کـار در ایـن   رس
 او يزمانه و اثر خالق مورد در اطالعاتیي شیوه کسب و ارائه

 بـر  متکـی  چنـدان  کـه  شودمی عرضه اثر از تصویري و است
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 8محمدرضـا،   و (نوشـمند  اثـر نیسـت   خود از دقیقی تحلیل
 در - کاگویشـ  پیش از مکتب یسنت نقد ادبی .)1390بهمن 
اي دیگر سندهیرا بر نو ايسندهینو تأثیر -ستمیقرن ب يمیانه

 يی نقد سنتی مسئلهاتیمسئله ح نیهمچن کرد.را دنبال می
در نسـبت   ،یسنت نقد درکه اثر بوده است  "تناسب و اقتضا"

شده است. نظریه نقد تعریف می یاتاخالق با فلسفه اخالق و 
 هاي قرن بیسـتم  تـا  گرایی در نخستین دههنو همراه با متن

ـ یافت. در انگلستان و آمریکا نفوذ  1970 ه ایـن نقـد بـه    توج
 چراکه معطوف نیست نویسندهو نیت  اندیشهبه  متن است و

حـق سـخن را بـرآورده    ا معنـ  جـو و یـافتن  وجستمعتقدند 
بـر بنیـان   » نقـد نـو  « د.دهمتن را تقلیل میتنها سازد و نمی

نقد نو؛ معتقـد بـه    .ر بوداستوااز گذشته؛ گسستگی  جدایی و
بـه عنـوانِ    هنرمنـد اصالت متن است؛ زیرا رسیدن بـه نیـت   

. داننـد مـی  نه دست یافتنی و نه مطلوب رامعیاري براي نقد 
نویسنده و خواننده از نظر ِمنتقدان این نهضت، داراي اولویت 
ثانویه هستند. منتقد نقد نو، در پی معناي متن نیست، بلکـه  

 کند.  د متن چگونه خود را بیان میخواهد بدانمی
 توانـد به هنگام رویارویی با دیگري مـی  اثريهــر کنش و 

ین تـر ترین و گستردهنقد در ژرف در ترازوي داوري قرار گیرد.
چـه مردمـان   نقد به هر آن جا حاضر است.تعریف، کنشی همه

تـی  گیـرد و درونـی و ذا  ســازند، تعلق میدهند و میانجام می
تفکـر سـنتی    .)315: 2001 بشري اســت (سـیمون، فرهنگ 

متن را حامل معانی ثابت و منتقد جستجوگر راستین حقیقت 
ــاراپ،   ــت. (س ــتن اس ــود در م ــد  43: 1988 موج ــزد منتق ) ن

 پساساختارگرا، خوانش به اجرایی نو بدل شـده اسـت. (همـان:   
ي آنکــه مبتنــی بــر تصــورات از پــیش موجــود دربــاره) بــی4

زاد آو مفهوم یا ساختار اثر باشد که در تفسیر مندي، معنا نیت
» لـذت آفـرینشِ مـدام   «چـه کـالر   یابـد، آن پایان قوام میو بی
لــذت ایــن بــازي بــا گــذر از  .)248: 1975 خوانــد (کــالر،مــی

اقتدارگرایی مؤلف و پس از آن، هژمـونی منتقـد، معطـوف بـه     
  خواننده است.

) 1966(7"مـان ر گفتگـو،  کلمه،"ي در مقالهژولیا کریستوا 
را بـراي هـر نـوع ارتبـاط      تمتنیــ میانصـطالح نخستین بار ا

ي ي دوسـویه رابطـه  به که هاي گوناگون مطرح کردمتن میانِ
 بـر . این اصـطالح  دارد اشاره گریکدیبر و اثر متقابل آنها متون 

 .سـت یمتن نشیبدون پ یمتن چیکه ه این بنیان استوار است؛
 بــا او،. ســتیمســتقل ن يادهیــمــتن پد ســتوایکر رهیافــتدر 

ــدنبال هــمي میــانواژه برســاخت ــوا کــردنمتنــی ب جــدلِ  ن
 11گفتگومنـدي  تخیل و 10سوسور 9ساختارگراي 8شناسینشانه

ــود ــاختین ب ــت« .ب ـــش دریاف ــدي، نق ر داساســـی  یگفتگومن
ـ   ايرابطـه  ،دارد متنیتمیانتکـوین  هـاي  نوشـته  اتنگاتنـگ ب

- (پیگی »داردخائیـل باختین پرداز رمـان، میفیلسوف و نظریه
اصـل  "کنـد  بیـان مـی  سوسور  دوفردینان .)25: 2005گروس

 (سوسـور،  تغییر بر مبناي اصل تداوم و پیوستگی استوار اسـت 
خـود را درون   يهـا معنـا  چگونه نشانه کهنیاز ا او .)7: 1974

 زیـ ن نیدهنـد سـخن گفـت و بـاخت    یساختار متن به دست م
داشت. به  انیوگو بمعنا در گفتطرح خود را برساخت  موضوع

اسـت کـه    ناملموسو  یانتزاع رویداديو گو: گفتنیباخت انیب
 رونیـ بدرون بـه  وجـود را از  ؛ وگودهد. گفتیافراد رخ م انیم

ــد و در نقــش نیمــ ــراد و گــذارد ي، نمــیوجــود یــیرویران اف
او در  .بـاقی بماننــد  شــانيدرون مرزهـا  یموجـودات اجتمــاع 

گونـاگون   یرا حاصل برخورد سطوح متن گومنديگفت مجموع،
 يهـا آواها، ژانرها و و با متنگودر حال گفت که همواره داندیم

باوري بـاختین،  بنا بر مکالمه .)2005(لکرون،  هستند گوناگون
هـاي پیــشین کــه موضــوع مــشترکی     هر سخن با سخن«

هاي آینده که به یـک معنـا پیــشگویی  داشته باشد و با سخن
 :1380(احمـدي، » کندو میوگگفت هاسـت،کـنش بـه آنو وا
بـا   هـاي انسـان اسـت   تـرین ویژگـی  مهـم  گفتگومندي از )93

ي نفوذ آن از ادبیات فراتـر  متنی، دامنهي رهیافت میانتوسعه
ي نقد و خوانش سایر هنرها را چونان متنِ هنري رفته و زمینه

هـاي  اع نظریه، اساس نقد در انو2 تصویرفراهم آورده است. در 
  نقد، بیان شده است.

  

 
 

Fig. 2 The Basis of Critique in Critical Theories 
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یعنـی؛  سه عنصر یا سه محـور اصـلی   هنري نقد آثار  در

ه بوده است و مورد توج و خوانندهاثر (سپس متن) نویسنده، 
یک از آنهـا دسـتخوش    هراهمیـت و جایگاه  ،طول زمان در

ن بودند تـا اثـر و   منتقدین برآابتدا  تغییر و تحول شده است.
وجو، دریافـت و  ي متن را از راه جستپس از آن اثر به مثابه

رو محوریـت  از این فهمِ نیت خالق اثر، تفسیر و تحلیل کنند.
پـس از آن بـا گـذار از     نقد متکی بر خالق و مؤلف اثـر بـود.  

دو  از سـاختارگرایی  متـأثر کند؛ مؤلف بسوي متن حرکت می
گیرد؛ گروه نخسـت  یر اثر شکل مینوع گرایش در نقد و تفس

کوشند تا با محوریت متن و تفسـیر آن، بـه نیـت و پیـام     می
مؤلف در اثر دست یابند و گروه دیگر همچون سـاختارگرایان  

ـ     ه خـود را  متن را از سلطه نویسنده رهـا کـرده و همـه توج
ـ  معطوف به متن  و کشف ساختار آن مـی  ا رویکـرد  داننـد. ام

، مــتن 13) اکــو1962(12»تن گشــودهمــ«ي ســوم؛ بــا نظریــه
گشودگی ویژگی عـام  « گوید:او می یابد.استقالل وجودي می

 ي) بـا نظریـه  24: 1989 (اکـو،  »رودشـمار مـی  تمام آثار بـه 
کند؛ با انتشار مـتن،  ) بارت بیان می1967( »14مرگ مؤلف«

گونه نویســنده یا هنرمند، دیگـر  نویســنده کنار رفته و این

در همراهی بـا   15یشل فوکوتن و یا اثر نیست. مخداوندگار م
 :کنـد ) مطـرح مـی  1969» (مؤلـف چیسـت؟  «آنها در مقاله 

 تحدید اندیشـه لف مفهومی استبدادي است و کارش فقط ؤم
). با گذار از هژمونی 101:1984 (فوکو، آزاد خوانندگان است

به خواننده  و اقتدار نویسنده و پس از او متن، محوریت اثر را
هــم  این خواننده است که نقش اصـلی را  و  کنندل میمنتق

گیـرد و  برعهـده مـی   در آفـرینش اثـر و هـم در دریافت آن،
هـاي  ي متن، برآمده از الیهمتنیت، اثر به مثابهي میانبرپایه
هاي راوي، خواننـده و  ها و فرامتنمتناي از پیشتنیدهدرهم

الیِ زمانی، اثر را، از این روي تو زمان آنچه روایت شده، است.
نـوعی مـد (برکشـند) و جـذر     [ي کشَـندي  در نوعی چرخـه 

را  يمعنـادار  16دایـ دراندازنـد.  مـی  ](فروکشند) متعاقـب آن 
اسـت و   نی. معنا همواره نامعداندیمعنا م نیعدم تع ازی ناش

. ابـد ییمعنا ضـرورت مـ   دیخواندن و تول يبراتالش  نیبنابرا
خوانـدن تولیـد    فرآینـد و بـا  هـا در مـتن   معنا در بـازي دال 

نـه   ) خـوانش نـزد دریـدا   30:1391 (ن.ك پارسـا،  .شـود می
-انگـاره  3 تصـویر در  معنا است.آفرینش و کشف معنا، بلکه 

    یک از آنها بیان شده است. هاي خوانش و انواع مواجهه هر
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  متنیمیان فرآیندپیشینه و چارچوب نظري  -4
، ه به بحث ایـن پـژوهش  ترین آراي باختین با توجمهماز 

(پولیفـــونی)  17گفتگومنـــدي (دیالوژیـــسم) و چندصـــدایی
 چنـان  آناي تنگاتنگ وجود دارد رابطهاین دو میـان  اسـت.

ایـن چندصـدایی   « که چندصدایی ویژگی گفتگومندي است
کـه در آن همــۀ صــداها بـه شـــیوهاي مـــساوي بازتابانـــده   

ــدموجــب گفتگومنــدي مــی ،شــوندمــی (ســاموئل،  »گردن
کنـد، چنـدآوایی بـه معنـاي توزیـع      او اشاره می .)11:2005

کـه تمـام صـداها حـق    مساوي صداها در مـتن اسـت چنـان
حضور داشته باشند، بدون اینکه یکـی بـر دیگــران مــسلط     

در واقع، با تعریــف گفتگومنــدي، بــاختین بطـور     «باشـد. 
ز فت آن، به مؤلفش و به مؤلفـان پــیش ا  مداوم متن را به با

رو کـه هنـوز   ز آنا -کنـد. واژه گفتگومنـدي  آن، مـربوط می
ي واژگـانی بسـیار   ـه شـبکهب-ي بینامتنیت تبیین نشده.واژه

ۀ یـ نظر بنابر .)10:2005، (کلرژیونو» اي بستگی داردگسترده
 سـتقل کـه در انـزوا و م   افـت یتوان یرا نم ياثر ت،متنیمیان
ر آن را بدون ارتبـاط بـا متـون و آثـا     توانیو نم ردیل بگشک

در نگـرش   .)1394 (نـامور مطلـق،   کـرد  ریو تفسـ  نقد گرید
ا و کریستوي اجتماعی است و زمینهه به شرایط توج باختین 

هــم بــه متنیــت فرهنگــی و اجتمــاعی و هــم خــود مــتن و  
  د.دار تأکیدها سوژه گفتگوي میان
 همتنی، بـه ویـژ  ي به رهیافت میانبا نگاه کاربردکریستوا 

 ار کـار  هم این زیرا مخالف بود؛براي یافتن منابع وجو جست
نقـد  «	این نـوع واکـاوي را همـان    هم و دانستمی غیرممکن

 نیـز  بـارت  .شـمرد مـی  ،بـود  سنتی رهیافت و نقد که »منابع
نظـر   در بـوده.  متنـی روابط میانگونه برداشت از مخالف این

مـتن اسـت؛    ده بـه دهنـ از عناصـر شـکل   متنیـت میـان آنان 
 آشـکار طـور   تـوان نشـان آنهـا را بـه    عناصري که اغلب نمی

در ایـن   به چنین کاري نیسـت.  همنیازي البته و  بازشناخت
پویـایی و چنـد صـدایی در مـتن     سـبب   متنیـت نگاه، میـان 

 .گیـرد شـکل نمـی  بینـامتن   بـدونِ و هـیچ متنـی   گـردد  می
فت این رهیا پردازاننظریه از برخی ،بارت و کریستوا برخالف

  روابط  يهبراي مطالع ايعنوان ابزار و شیوهبهآن،  از تا برآنند

جـوي  وصراحت در جسـت به  18ژرار ژنتگیرند. ها بهره متن
است. او بـرخالف کریسـتوا کـه     پذیرياثرگذاري و اثرروابط 

 یعنـی در یک گونۀ بزرگ  ،متنی راهاي روابط میانگونه ۀهم
خت پردامیمتون عرض به روابط هم داده وقرار یت، متنمیان

بـه   و عرض میان دو مـتن روابط همبه  توأمان 19ترامتنیتبا 
 ،روابط طولی پرداخته است. بنابراین دایره و سطح ارتباطـات 

بینامتنیـت را  سـه گونـه   ژنت  .کندترامتنیت ژنت متمایز می
و بینامتنیـت صـریح، غیرصـریح یـا پنهـانی       :برشمرده است

حضور آشکار یک مـتن   بینامتنیت صریح، بینامتنیت ضمنی.
بینامتنیـت غیرصـریح یـا پنهـان بیـان      . در متن دیگر اسـت 

کوشـد تـا   می کهدیگر است  یحضور پنهان یک متن در متن
در بینامتنیـت ضـمنی،   . متن خود را پنهان کنـد میانمرجع 

از کاري بینامتن خود را نـدارد و  مؤلف متن دوم، قصد پنهان
تـوان  ها میبرد که با این نشانهکار می هایی را بهنشانه رواین

ـ  نـه ا بینامتن را تشخیص و حتی مرجع آن را نیز شناخت. ام 
یلی به اشارات ضمنی بسـنده  الروشن و به د ،صورت صریحبه

 بــا 20لــوران ژنــی .)89-1386:88 نــامور مطلــق،( شــودمــی
 متنیترآنست میانمتنیت، بتر به میانگرایانهعملبازاندیشی 

خـود  متنیت میانتفاوت  را به کاربردي شدن نزدیک کند. او
کـنم از  پیشـنهاد مـی  «دهـد  را چنین شـرح مـی  کریستوا  و

هنگامی سخن گفتـه شـود کـه در وضـعیتی      تنهابینامتنیت 
بتـوان عناصـر از پـیش سـاختارمند      یک مـتن باشیم که در 

 بازیـابی  و ییبـازجو  را -لغوي حد از فراتر -نسبت به آن متن
، به مراتبی در بینامتنیـت او  .)49:1391(نامورمطلق، » کنیم

 کـه  .بـاور دارد بر پایـه میـزان و چگـونگی ارتبـاط دو مـتن      
 شـوند. مـی صورت و مضمون تقسیم  يبه دو دستهکم دست
 مضمون و صورت سطح هر دو در متنیمیان ارتباط چهچنان
رخ  ر یکی از سـطوح تنها د و اگر قوي بینامتنیت گیرد، انجام

ــد، ــت ده ــود.  بینامتنی ــد ب ــعیف خواه ــات  ض ــه مطالع دامن
متنی با کاربرد اصطالح بینامتنیت نزد کریسـتوا آغـاز و   میان

با نظریه  21و هارولد بلوم ژنت ،ژنی ،بارتپردازانی چون نظریه
ــأثیراضــطراب  ــوذ آن همــت   22ت ــین و گســترش نف ــه تبی ب

  )4 (تصویر .گماردند
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  آفرینش اثر فرآیندمتنیت زایشی در میان -1-3
 کریستوا با دو ساحت مواجـه هسـتیم، نخسـت   در آراي 

مـتن کـه در مفهـوم     در آن هايدیگرگونی و تاریخ گنجاندن
 در سـوژة  ي دیگـر؛ مسـئله  و متنیت بسط یافتـه اسـت  میان

 يامعنـ  یی؛ستوایکر متنیتمیان است. متن، پویایی و فرآیند
 ي، معنـا نیسـت  اشاثر متکی بر خودبنیـادي ثابت برآمده از 

 راث رونیآن همواره و همزمان در درون و ب یشیدایو پ یشیزا
ـ  کریستوا به درهم .شودیواقع م یِ تنیدگیِ میان معنـاي درون

 یمعـان  بـا  یمتنـ  يهـا مؤلفـه   ناثابـت شِیآرا متن، برآمده از
رز بـدون مـ   یتیاو ماه .باور دارد ،یو فرهنگ یاجتماع یِرونیب

ــراي مــتن تصــور مــی و  یرمتنــیتجربــه غ ســتوایکر کنــد.ب
؛ 1980 ،سـتوا یکر .ك(ن کندفرض میناممکن ی را متنبرون

 کریسـتوا  .)1394 نامورمطلق، ،2000آلن،  ؛2002 ستوا،یکر
 یـت داند و آراي او، بر ماهمتنیت نمیمتن را چیزي جز میان

ي دربـاره  »متن در بند«توا در کریس. است بنیاد شده  متنی
 بداناست و  فرآوري و زایش	متن یک« گوید:متن چنین می

 ه،با زبانی که در آن واقـع شـد  متن  يرابطه نخسته: کمعنا 
ــر  ــد، ویرانگ ــ -بازتولی ــایی س ــین جابج ــت و همچن  ازنده اس

    متن فضاي در تقاطع متنیتمیان است؛ متون در	(ترانهش)

 خنثی را رفته که یکدیگرگ قرار متن دیگر چندین مفروض و
کریستوا در سـخنرانی خـود    .)36:1980(کریستوا،» کنندمی

 يایـ در دانشـگاه کلمب  تینامتنیب خیتار يدربارهکه  )2002(
ــا ــده ا االتی ــردهرادیمتح ــی ،ک ــین م ــد:چن ــنظر« گوی ي هی

 شتریب آگاهیمرا به  ت،یمتن... میانمتن نیچند آمیزيدرهم
و  یروانـ درون يهـا ییجـا ابـه ج یضـمن  يهاداللت يدرباره
 یذهنـ  یتیفعـال  همچـون هـا  تعدد متن .سوق داد يکاوروان

گسترش  ياخالقانه يهاانیجر اروان را بتوان آن را دارد که 
ــد ــتوا، دهـ ــتوا در آراي .)10:2002 (کریسـ ــاد  ،کریسـ ابعـ

محـدود   و تـأثر  تـأثیر ي متنی تنهـا بـه منـابع و دامنـه    میان
در  فرآورنـدگی ، زایش و یک کردار را بسان  متنشود و نمی

گویـد و بـراي   متنیت زایشی سـخن مـی  او از میان نظر دارد.
در محـور و  . قائـل اسـت   يو عمـود  یافق ي گستره متن دو

 مؤلـف و خـالق مـتن    از آنِکالم در مـتن هـم    ی،ساحت افق
محـور   ساحت عمودي،در  تعلق دارد. به مخاطبهم است و 

-میـان  د.کنـ یمـ  حرکـت  سوي دیگر متونمتن بدوسویگی، 
ي مؤلف مبتنی بر (رابطه یافق آمیزي ساحتمتنیت، با درهم

ي مـتن و  سـاحت عمـودي متکـی بـر (رابطـه     و  و مخاطب)
  .همراه است زمینه)
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  بازخوانی اثر فرآیندمتنیت خوانشی در میان -3-2
ــارت از روالن  ــهب ــان پای ــذران می ــتگ ــ متنی  و یخوانش

 .مخاطب در موضوع بینامتنیـت اسـت   محوریت بخشیدن به 
هـاى پـیش از   به مخاطب در اندیشه اهمیت بخشیدنگرچه 

ا نیز مشهود است، ام پدیدارشناسى ، چون هرمنوتیک وبارت
راهـى  ) مـتن همچـون   1967ي مرگ مؤلف بـارت ( با نظریه

وسـیله دیگـران ادامـه پیـدا     بـه  و گشـاید مى مؤلفکه است 
اي گیري زیر شاخهو شکل در بسط بینامتنیتبارت  .کندمى

 (نـامور  کندبا عنوان بنیامتنیت خوانشی نقش اساسی ایفا می
 مـتن را  ستوا،یکربارت به پیروي از آراي  .)20:1394، مطلق

ک متن را در یـ  او آفرینش و تولید خواند.می بافت يبه معنا
ـ  .دانـد پذیر مىبینامتنى امکان فرآیند ارت بـا پـس   در آراي ب

هاي زیـرین مواجـه هسـتیم    ي ظاهري متن، با الیهزدن الیه
متنیت میاناین  د.نشومىو خوانش  پردازىموجب داللتکه 

هـاي  در الیـه گونـاگون را  تفسـیرهاي  است که امکان وجود 
آوایی صداهاي مختلـف را ممکـن   آورد و همزیرین فراهم می

ب موجــاســت کــه چنــدآوایى  همــین وضــعیتو  کنــدمــی
 پـردازى یـا همـان داللـت   در نـزد مخاطـب   معنـا   شماريبی
 يهـا فتایو ره یدامنه مطالعات 5تصویر . در شودمى پایانبی

  بیان شده است. و بارت ستوایکر ن،یباخت

  گري برآمده از نبوغ هنرمند و اصالت ایدهآفرینش -5
تعریفی که از ) با 1760( ر فرهنگ موسیقید ژاك روسو
هد دسازان جوان نیز هشدار مید، به آهنگدهنبوغ ارائه می

نبوغ امري طبیعی و چه '' گوید:که در پی آن برنیایند. او می
بسا خدادادي است که هرگاه واجد آن باشید حضور آن را 
حس خواهید کرد و اگر نباشید هرگز از آن سر در نخواهید 

در رساله کانت . )434:1389 احمدي،(روسو به نقل از  "آورد
او با یکی دانستن،  پردازد.می وغبه بحث نب» قوه حکم نقد«

است  ياحهینبوغ قر کند:آن را چنین بیان مینبوغ و استعداد 
 یاستعداد ذهن کیبخشد، پس نبوغ هنر قاعده می به که

 دهدآن به هنر قاعده می قیاز طر عتیطب که است يفطر
ة بـراى داورى دربـار«  گوید:او می .)243:1377، کانت(

اعیـان زیبـا، از جهـت زیبایـى آنهـا، ذوق الزم اسـت و بـراى 
 »فهم هنر زیبـا، یعنـى تولید چنیـن اعیانى، نبـوغ الزم اسـت

 ،گر ارزش و عظمت فرديح نبوغ بیانالاصط .)248(همـان: 
از  متأثر روزگار رنسانس و عصر رومانتیک مطرح شد ودر 

عنوان به بود و ديفر محوري، مفهومِ من و انتخابانسان
 فیگور ظهور اشد. امقلمداد میآفرینش هنري  يزمینهپیش

سو، کیاز که  بود. يروشنگر ي عصربرآمده اساساً نابغه مدرن،
  با منشأیی آسمانی  عمودي يهاقدرتي سابقهیب يپاکساز با



183  
 

متنی در بازخوانش هاي میانچگونگی بازتاب جلوه
 انمعماري معاصر ایر

REFLECTION OF INTERTEXTUAL EFFECTS IN 
REREADING THE CONTEMPORARY IRANIAN 

ARCHITECTURE 
183 

 

  

 

از مظاهر وابسته آن همراه بود و برداشتن  انیو از مو مقدس 
ی نظر داشت. اواخر قرن جهان يِبرابر ده و آرمانای به ،دیگرسو

بود. مدرن  هاينابغه هیجدهم و عطش کشف و اختراع، آبستن
از روسو تا کانت. مفهوم  ویوالدي تا باخ، تا جیمز وات، وتنیناز 

 به بیستمقرن  لیدر قرن نوزدهم و اوا اروپا در نبوغ و نابغه
 گرفت و شیفتگان ه فراوان قرارتازه مورد توج ، منشیعنوان

ژانر و  کیرمانت مکتب منش در بعد، این يهادر دهه بوغن
در به انسان  شگفتقدرت پرورش یافت که از  یعلمادبی 

  حکایت دارد. عتیطبتسخیر کشیدن 
ي خالقیت هنري از تـاریخ  در جنبش رومانتیک، سرچشمه

ي رومانتیـک منتقـل شـد.    تـازه کشـف شـده   » مـنِ « و الگو بـه 
در پیوند با توسعۀ مفهوم مـدرنِ نبـوغ و   ) 126: 1374(احمدي، 

 گونـه، . ایـن یابدخالقیت، نظام مدرنِ هنرهاي زیبا نیز توسعه می
 از کنـد آشـکار مـی   را خـود  درونـی  نیـروي  که هنر، خالق نقش

 خـالق،  هنرمنـد  و بـود  خواهد ترمهم سنتی ژانر یا فرم قوانین یا
گولـد نقـل از    ودشـ نیروي واالي طبیعت نگریسته مـی  به مانند)
صالت ایده به معناي امري بدیع و ا .)115- 116 : 2014 الدریج،

تازه کـه تـا پـیش از آن موجـود نبـوده و بـه تجربـه درنیامـده،         
، قرار گرفت تأکیده و مورد توج  درنهنر م مفهومی است که در

اي محصول نبـوغ خـالق و   ایده نووارگیو یکتاي که ا ن معندیبــ
کنـد و فرصـتی اسـت کـه     مـی را شـاخص  اثـر   ي اثـر؛ آفریننده

گونـه نبـوغِ   این؛ دادصفــت هنرمنــد  ي آنتوان به آفرینندهمی
لسینگ در  آفریننده و خالق ایده در خلق اثر اهمیت یافته است.

در برابــر   غـرب صالـت در فرهنـگ ا کند:تبیین اصالت بیان می
و معنـاي اصـل بـودن اســت و از ســویی بـه معنـاي صحــت       

اســت. منظــور از اصالــت، دارا بــودن      اعتبار و ارزش داشـتن
اثـر از دیگــر   یگانگـی ظاهـري اسـت کـه موجـب تمایـز یـک 

در مقایســـه بـــا    »یگـانگی « احتمـاالً شــود.  آثـار هنـري مـی 
تر بـراي توضـیح ایـــن مفهـــوم اســت؛     اي دقیقاصالــت واژه
 الزمفــت کـه یگـانگی شـرط     توان بـا قاطعیـت گ  بنابرایــن می

اي گونـــه  بــراي اصیـل خوانــده شدن هــر اثــر هنــري بـه 
حـــال ایـــن یگانگـــی شـــرط      ا درعـین معنــادار اســت؛ ام

شـدن آن بـه متعلــق تجربــه    بــراي زیبایی اثـر و تبدیل الزم
و  .)35- 34: 1389 لســینگ؛ داتـــون، (زیباشـناختی نیســت 

 مـدرن اسـت   صـرفاً  یمفهوم م،یکنیکه ما فکر م گونهنآ اعتبار،
گـري  دررویکرد معاصر، مفهـوم آفـرینش   .)2011 تییري، (لنین،

ناشدنی اسـت و دریافـت   امري بیان و اصالت ایده، نبوغ برآمده از
 یعوامـل اجتمـاعی و مفهـوم    از متـأثر و تعریـف آن  نبـوغ   ما از

اسـتعداد  کـرد   تـوان ادعـا  البتـه نمـی  اجتماع است.  يبرساخته
ـ  معنا و بیبی و اجتمـاع بـه نبـوغ،    جامعـه  ا نگـرش  اثر اسـت. ام

 نگـرش و رهیافـت   مبتنـی بـر   تعریف، بازشناسی و هدف از آن،

هـایی ماننـد   هـاي پسـامدرن، در نظریـه   . در جریـان انداجتماعی
متنیت که از خویشاوندي و گفتگومندي میان متون سـخن  میان
  شوند.غ به چالش کشیده میگویند، مفهوم اصالت و نبومی

ي خویشاوندي آثار و پیوندخوردگی حاصـل  مسئله -6
  متنیتاز میان

  در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یک، شرایط
هایی مانند هنـر پـاپ (در   فرهنگی و اجتماعی که در جنبش

آمریکا پس از پیروزي در جنگ، سرخوش از رشد اقتصادي 
ــتاب   ــرفی ش ــۀ مص ــدر جامع ــوررئال و  گرفت ــر س ه) و هن

اکسپرسیون (در اروپاي مضطرب و به ماتم نشسته پـس از  
جنگ) بازتاب یافت، سبب برجسته شدن موضوع در مقابل 
معیارهــاي زیباشــناختی و ســاختار شــکلی در هنــر شــد و 

گیري هنر مفهومی را فراهم آورد. پس از آن ي شکلزمینه
ن دیگـر  وگوي میان هنرمند با مخاطب و متـو بود که گفت

سـاز اهمیـت   وگـو زمینـه  ه قرار گرفت، این گفـت مورد توج
 )اثر( متن ،متنیمیان فرآینددر  نقش مخاطب در متن شد.

 اسـت.  گـر یبـا متـون و آثـار د   پایان بی و ارتباطی در کنش
دگرگـونگی   (تغییـر)،  گونی/ تراگـونگی مفاهیم تداوم، همان

قش نبـوغ  ن بخشند.متنی را قوام میمیان فرآیندمحورهاي 
کیمیاگرانه، مقتدرانه هنرمند و اصـلیت اثـر هنـري کـه از     

هـاي پسـامدرن در   تسلط مفاهیم مدرنیستی بود،در جریان
والتـر   عصر بازتولیـد و بازنمودهـا مـورد نقـد قـرار گرفـت.      

اي از همـۀ  اصـالت یـک چیـز چکیـده    « :گویـد میبنیامین 
شـته  پذیري است که از آغاز در آن وجود داانتقال چیزهايِ

اش بـه تـاریخی   اش تا گـواهی است؛ برآمده از تداومِ ماهوي
که این گواهیِ تاریخی، متکیِ بر  چون است.که تجربه کرده

که تداوم ماهويِ اثرِ هنـري اهمیتـاش را   اصالت است، وقتی
دهـد طبعـاً معنـاي ایـن گـواهیِ تـاریخی نیـز        از دست می

همین اصـالت  درست ...اُفتد، به مخاطره میبواسطۀ بازتولید
است که ناگزیر از طریق بازتولید مکانیکی تنزل یافته و بـه  

ي هالـه «نظـر او   . بـه کنـد مـی هـا، افـول   سبب تعدد نسخه
است کـه در دوران بازتولیـد    تقدس اثر هنري همان چیزي

ــانیکی  ــیمکـ ــان مـ ــامین، »رود.از میـ ) 221:1969 (بنیـ
ور نگاه انسان محـ  "سرچشمه اثر هنري"درکتاب  23هایدگر

هنـر امـري    او از نظـر  کشـد. را به چالش میسوژه باوري و 
ذوقی یا سـوبژکتیو و حاصـل نبـوغ هنرمنـد نیسـت، بلکـه       

هنرمند منشـأ  « کند:و بیان می معنایی وجودشناختی دارد
به ایـن ترتیـب   » .اثر هنري است و اثر هنري منشأ هنرمند

هنرمند و اثر هنري در این ذهنیت جدیـد، ماهیـت و    ،هنر
وجهـی از  به هنر بـه عنـوان    24جدید یافتند. سارتر تینسب

اندیشـید و بـا دیـدگاه کانـت چـالش      می ورزي انسانکنش
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زیـرا   کانت بر آن بود که اثر هنـري غـایتی نـدارد،    کند.می
که او  بیان داشت: اثر هنري تنها خود غایت است. حال آن

هنـر  «نگرند. به بیان سـارتر  وقتی وجود دارد که به آن می
و خوانـدن   جود ندارد مگر براي دیگري و از طریق دیگريو

(سـارتر نقـل    »رودشمار می ترکیبی از ادراك و آفرینش به
تولد خواننده به قیمت « به بیان بارت: .)10:1393 از بارت،

فوکو بـه نقـل از    و .)148:1977 (بارت، »مرگ مولف است
 یدارد کـه چـه کسـ    یتـ یچه اهم« :گویدمی ساموئل بکت

گونـه آنـان بـه    ایـن  .)120:1984 (فوکو، »د؟یگویمسخن 
در دهـه دوم   و در هنـر،  لـف برخاسـتند  ؤچالش با مفهوم م

هـایش را نمـایش   حاضر آماده 25قرن بیستم مارسل دوشان
هـا،  هنر و روزمـره هاي حاشیهاز مرز و  26اندي وارهول ،داد

هـاي مصـور و تولیـدات انبـوه     کتـاب  آثارش را خلق کـرد. 

هنـري   ،پیکاسـو آثـار   برخـی نقاشی مجدد از  و ايکارخانه
ــازآفرینی  مــاتیس ــازهو ب ــاي از آنهــا شــکل ت ه مــورد توج

ــتاینخلی ــت. 27تنسـ ــرار گرفـ ــدانِ  قـ ــر ازهنرمنـ آن  هنـ
و ریچـارد  30، باربارا کروگـر 29لویني مانند، شر 28خودسازي

از اصالت را مـنعکس   تحلیل بنیامین آثارشان در	31پرینس
 تـأثیر بـه   مخاطبـان تا هم  است یامکان این شیوه کنند.می

در اثـر را  که هنرمند خواسته بنگرنـد و هـم   گونه آن، اثري
در  .اي تـازه درك کننـد  به شـیوه  اي جدید وزمینهزمانه و 
فهـوم  م 32رِياثر مـن دستمایه قرار دادن  لوین با ،6تصویر 

و بـه بـازخوانی متنـی دیگـر      بیـان 	ار "سـازي از آن خـود "
ــی ــردازد.مـ ــرددر ر پـ ــانویکـ ــی،  میـ ــازمتنـ و  آفرینیبـ
تازه کنشی و معنایی ي هدر زمین اثر، مجدد سازيمندزمینه

  شود.ورزي داراي اعتبار میمندي و کنشاست که با کنش
  

 
Fig. 6 From the right. Gift by Man Ray 1921 (theartstory, 2019)-Gift by Sherrie Levine 1970(widewalls,2019) - 

Gift by Sherrie Levine 2006(cloudfront,2019) 
 

 متن محوري -1-6

هـا  ترین نظاماي حتی طبیعیهاي نشانهبارت عموم نظام
 روالن، (بـارت،  را همچون متن قابـل بررسـی دانسـته اسـت    

 و33خوانا مـتن: را برشمرد نوع مـتن بارت حضور دو .)1375
ـ  کــه  اســت  متنـی  سازه،هم یا خوانا . متن34نویسا متن  ـهب

 بــه را خواننــده و دارد گـــرایش واحـــد معنـــایی بازنمـــایی
 اسـت،  نهـاده اثـر سـاختار بطـن در مؤلـف واحد که معنایی

 بـا  و اسـت  منفعـل  خواننـده  مـتن،  این در. شودمی رهنمون
 رو،ایـن  از رسـد؛ مـی  معنـا  بـه  پایـان،  تـا  آغاز از اثر پیگیري
 مــتن  اام .اندیخواندن متونی درواقع کالسیک آثار از بسیاري
 هــاي بیشـتر نویسـنده   بـارت  دیـد  از کـه - ناسازه یـا نویـسا
 زبــانی  است کـه متکثـر متنـی -آفریننـدمـی را آن مـدرن

 فقــط  و منفعــل  خواننــده  دیگــر  آن، در و دارد پایـانبـی
 مـتن . است متن تولیدکنندة خود بلکه نیست، مصرف کننده

 بخواهـد  کـه  را نقـدي  یـا  سیرتف هـیچ تکثـر، دلیل به نویسا
 متکثر و پایانبی ینـديآفر تابـد وبند کند، برنمی در را متن

 زچـی فرانسیس( است ناپذیرتعین و پایانبی زبان، زیرا است؛
در خـوانش نـو، نقـش مؤلـف،      .)276:1385 مکاریک، از نقل

بافت تـاریخی و اجتمـاعی مـتن در تولیـد معنـا فروکاسـته       
ـ  با بیان شــده است. ه بـر زبـان آن   استقالل متن، تمام توج

ســاختارگرایی بــراي   متمرکــز اســــت. یکــی از میــراث   
پساساختارگرایی و پسامدرنیســم ایـن اصـل بـود کـه زبـان      

رو از ایـن  کنـد. ي معنا نیست، بلکه آن را تولید مـی بازتابنده
مـتن  «ي خـورد. بـا نظریـه   همه چیـز درون مـتن رقـم مـی    

بارت، » مرگ مؤلف«ي متن و نظریهاکو و استقالل » گشوده
 نویسنده یا هنرمند دیگر خداوندگار متن و یا اثر نیست. پیرو

 نظـر  از (پولیفونی) چندآوایی ماهیت با بینامتنیت بارت، نظر
ــاختین، ــتروفونی)  و ب ــدي (اس ــر از 35چندبع ــب نظ  او موج

از بعـد  . شـود  معنـایی  چنـد  ویژگـی  داراي مـتن  تـا  شودمی
 ؛میان دو نوع خواننـده  هاییتفاوتکو، نیز ا مصرف اثر هنري،
ــد  ــی خوانن ــناختییعن ــه  آن( ه معناش ــتن را همانگون ــه م ک

 سـی ک( ي زیركهخوانند و )خواند که مؤلف طراحی کردهمی
مخاطب به معـانی را درك   هدایتبراي  لفؤمهاي دراهبرکه 
هـیچ چیـز   « دریدا نیـز نزد  .)1984 (اکو، گذاردمی )کندمی

 بـارت  که تمایزي )233:1976دریدا، ( »نیستبیرون از متن 
اشـاره  اثـر هنـري    و خـواش  وجه تولید کرده است به مطرح
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منـوط بـه    صـرفاً متعدد از اثر هنري  سیرتفویل و أت کند.می
هـاي مخاطبـان نیـز بـه     هاي اثر نیست، بلکـه ویژگـی  ویژگی

 اثر همانند متن محوري دیگردر متن همان اندازه مهم است.
 و تفسـیر  کـار  و نخواهد شد محدود پنهان و یکتا معنایی در

 بلکـه  نیسـت،  در اثر یافته نهفته و مرکزیت معناي نقد یافتن
 از کشف معنایی از فرآیندي در فرد هر معنایی تکثر از متأثر

 آن قرار دارد و خواننده نه در خلق حتی یا گوناگون معناهاي
  .است پردازيداللت سرگرم که گري،داللت پی

  تمایز متن از اثر  -1-1-6
 تولیـدي  را اثـر  )؛1 (جـدول  متن و اثر میان بارت با تمایز

هـایی  از دال ايشـبکه  و پویا تولیدي را  متن و ساکن و منجمد
 و مـتن  در آنهـا  حرکـت  و هادال اهمیت به او .داندپایان میبی

 و کندمی خاص اشاره مدلولی به متن نبودن محدود طورهمین
ي فرآیندافزاید. مفهومِ می مخاطب اهمیت نقشبین بر  این در

- خواننده بـدل مـی   تأثیرداري آن نیت نویسنده، به که با میان
بـا برشـماردن هفـت     »تـا مـتن   اثـر  از« يدر مقاله بارت شود.

 کـه  شـود مـی  اثـر  از آن تمایز موجب دسته تعریف براي متن
 اد،انشـعاب و اسـن   تکثـر،  نشـانه،  گونه ادبی، روش،: از عبارتند

از آن  .)58:1373 (بـارت،  لـذت  (به مفهوم فعـال آن) و  قرائت
متنـی  میـان  فرآینـد طور مشخص بـه  انشعاب به و تکثر میان،

 بـه  مـتن  در معنـایی  تکثـر  دلیـل  توضـیح  در او اشاره دارنـد. 
مـتنِ  هر متنی از آنجا که خـود میـان  « :کنداشاره می بینامتن

که نباید آن  دارد،متون تعلق به ساحت میان متنی دیگر است،
جو براي کشف منابع اثـر  وجست را با منشأ متن اشتباه گرفت؛

انـد، ناشـی از اعتقـاد بـه     یا عواملی که در خلق آن مـؤثر بـوده  
هـایی کـه مـتن از    نقـل قـول   ي انشعاب و اسناد است.اسطوره

نـام و بازیافـت ناشـدنی و همیشـه از     شود، بیها ساخته میآن

ي رابطـه  بـه جـاي   هـا متن میان روابط گونهاین اند...قبل مرده
متن بدون امضـاي پدرخوانـده   «و » نشیندمی اثر و مؤلف میان
 فرآیند میان متون در تعامل .)62- 63: 1373 (بارت، »شودمی

اقتدارگرایی مؤلـف   رفتن میان از و خوانش متن، موجب تولید
متن ما را در رسیدن به فراسـوي مراتـب اجتمـاعی و     .شودمی

ایـن اجبـار تعــین   « کنـد. زده همراهـی مـی  رهنـگ سیاسـت  ف
ایـن جهـان    قـوانین و...  اشـکال،  هـا، گونه به مفاهیم، بخشیدن

گویـد؛ مـتن همـان    که نیچـه از آن سـخن مـی    »موارد مشابه
اعتنایی اسـت  تفاوتی و بیمحدوده عمومیت، اصول اخالق و بی

و  کنـد که در عین ناپایداري برگفتمان جمعی ما سنگینی مـی 
و قـرار دادن خـویش در    (دگم) سـخن گفـتن   را از جزمی آن

سـو؛ مـا را    دارد و از دیگـر شمول بازمیجایگاه گفتمانی جهان
[که به صورت اشـارات] بـه مـتن بـاز      کند، اساطیريملزم می

گرایی که آن را محصـور کـرده و در   گردند تا از سخن جمعمی
خالقیت نـاب،  اي هستند، از تنگنا گذاشته است وخود اسطوره

 یا بازاندیشیده شـود.  - نجات بخشیم: نشانه باید اندیشیده شود
دوتـایی همچـون؛    هـاي بـارت تقابـل   .)b52:53-1393 (بارت،

ــب)، ــذت  (مؤلف/کاتــ ــر/متن و لــ ــی/36(اثــ ) و 37سرخوشــ
 تـا  اثر از "،"مؤلف مرگ"هایشدر نوشته (خواندنی/نوشتنی) را

 اثـر  بـه  را لـذت  ممفهو وا بازتاب داده است. "زد اس"و  "متن

 در مـتن  کنـد. جسـتجو مـی   مـتن  سرخوشی را در و منسوب

 و بـازي  سرخوشـی بـا ایـن    تولید و فرآیندسازنده در  حرکتی
 پایـان یافتـه   و مصـرفی  را اثر که حالی در همراه است. فرآیند

داند. در آراي بارت، متن در ارتباط با نشـانه یـا دال تجربـه    می
أخیر و تعویق نامتناهی مـدلول  شود و کنش متن، ناظر بر تمی

است و حال آنکه اثر به گرد مدلول حلقه زده و خـود را بـدان   
  .)60:1373 (بارت، کندمنحصر می

 
Table 1: The work VS the text (Research finding based on Barthes’s votes) 

 Author-dependent 
 Definite and finished work 
 Predictable movement of signifier 

toward the signified 
 To arouse pleasure (in line with reader 

expectation & institutionalized cultural 
traditions). 

 To experience of the work is 
encompassed by the signifier 
(sometimes explicit and sometimes 
hidden) 

 Readability, consumption (Author 
incorporator of meaning in the work, 
and reader consumer of the meaning) 

Work 

 Scriber (with author’s death) 
 Uncertain and endless work 
 The text variety reuse [The term réseau derives 

from a French word meaning "network“] of the 
signifier 

 Jouissance (failure to facilitate reader 
expectations and disrupts his psychological, 
cultural and historical ideas) 

 To experience text in the gamification of 
signifier of signs. 

 The reading of the audience in a constructive 
process towards redefining the text (the text of 
the reader’s interpretation, not the reflection of 
the author’s thought). 

Text 
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 ي متن در معماري  خوانش اثر به مثابه -2-6

شناختی موجب هاي زباناحیاي اندیشه در قالب پارادایم
در رابطـه بـا چگـونگی     هـاي گونـاگونی  نظریـه شده تا نقد و 

 شناســـی،نشــانه  وند. همچـــونمــتن ارائـــه شــ   خــوانش 
که در کـنش   ساختارشکنی؛ پساساختارگرایی، گرایی،ارساخت

در نـزد برخـی    "متن"اصطالح اند. بوده مؤثرانتقادي معاصر 
شناســی و مطالعــات پــردازان جامعـه شناســان و نظریـه زبـان 

هـاي ارتبـاطی در تعامـل را    ي نشانهي گسترهگفتمانی، همه
از نمود زبانیِ و برآمـده   گیرد و متن، فراتر و فراگیرتردربرمی
 مفهــوم مـتن نــزد  گفتــار در کنشـی ارتبــاطی اسـت.  از پـاره 

نـزد آنـان،   مـتن   ؛اهمیـت اسـت   پژوهشگران فرهنگی داراي
بـازنمودي از   بـه ماننـد  که  کندالگویی از فرهنگ را ارائه می

محـوري  مـتن  .از آن برآمـده کـه مـتن    اسـت همان فرهنگی 
لتی ایفا الگ نقشی مهم و دآنچه که در فرهن اي از هرگستره

از یـک اثـر هنـري تـا یـک کالبـد        ،گیـرد را در برمی کندمی
هـا  خوانده شود.این پارادایممثابه متن  به دتوانمیمعماري را 

تـوجهی دوبـاره و    گذاشـتند،  سزایی در تفکر معاصر به تأثیر
معماران به مطالعه ایـن   همزمان به زبان در معماري داشتند.

که معمـاري، همچـون زبـان تـا چـه حـد        دموضوع پرداختن
کـه افـراد خــارج از حـوزه معمــاري     قـراردادي اسـت و ایــن  

توانند درك کنند که قراردادهاي آن چگونـه معنـا را بـه    می
ــی  ــود م ــر وج ــا خی ــبیت، آورد ی در دوران . )46:1387 (نس

ــه ــاري همچــون  پســامدرن، ب شناســی و نشــانه«واســطه آث
ر همچـون مـتن ارائـه    خوانش شه فرآیندبارت، » شهرسازي

 یـک گفتمـان   شـهر « افتاد. مؤثرشد که در ادراك شهر نیز 

 عیـار اسـت،   زبانی تمـام  چیز هر از بیش گفتمان این و است
 شهرمان سادگی با به نیز ما گوید،می سخن ساکنانش با شهر

 نگاه با و در آن زدن پرسه شهر، در زندگی با گوییم،می سخن

از سوي تحلیل رمزگانی  .)160:2005 (بارت در لیچ، »آن به
بنـدي  در پنج دسته تقسـیم  )1970( زد-بارت در کتاب اس

در کـه  رمزگـان هرمنوتیـک    ؛ارتند ازعب اند. این رمزگانشده
بـارت آنهـا را   معماهاي متن هستند،  کشف و رمزگشایی پی

کـه پرسشـی   یبسیاري از رویـدادهایکند، چنین تعریف می
معمــایی   و ـه تــأخیر انداختــه  را شکل داده، پاسـخی را بـ 

ـــرح  ــدهط ــدافکن ــارت ان ــان  .)17:2002 ،(ب ــی، رمزگ کنش
هاي روایـت  رفتپی ر تجربه خواندن وب متکیپروآیرتیک که 

هـاي دوتـایی   تقابـل همنشینی است، رمزگان نمادین که در 
ارجـاع مـتن    راه ،، رمزگان فرهنگـی یابندقوام میدرون متن 
بـه دانـش عمومی و قلمرو اسطوره اسـت و از آن بـه بیـرون 
که . )18:2002 ،شـود (بارتمربوط می هافراروایتشناسی و 

کنـد و رمزگـان   فـراهم مـی   رادرك مـتن  ي خوانش و زمینه

تنیـدگی و توأمـان   چگـونگی درهـم   فهمکه به دنبال یی معنا
 گـروه سـه  گردد. اکو؛ پراکندگی و فروپاشی معنا در متن می

 که کند.می مطرحمعمـاري سی شناشانهتحلیل ن در ،رمزگان
(تکنیکی) گروه نخست این رمزگـان   فنی رمزگانعبارتند از: 

عناصــر  بـه روابـط   رمزگان نحـوي کــه   دوم،  گروه هستند.
 پـردازد کـه  آنـان مـی  منطـق همنشـینی    يپایـه  برمعماري 

 و گـروه سـوم، را رمزگـان   کنند معنایی ایجاد می هايداللت
چهــار  در رمزگـان معنــایی را   گـروه   وا .خوانـد معنایی مـی 

، دارنــد  اولیـه کــارکرد   ی کـه رمزگـان  :کندبررسی میگونـه 
ی رمزگـان  ،کـه کـارکرد ثانویــه ضـــمنی دارنـــد   یرمزگـان

و  کننـد را تولید میي سکونت هاکه معناي ضمنی ایدئولوژي
هــاي کـارکردي و اجتمـاعی داللـت     گونــه  بـر که  یرمزگان

، مـتن  همچـون  يمعمار) 2005 ،.ك اکو در لیچ(ن .کنندمی
، متن معمـاري  استو ابژه  ریتصو يمثابهبه  يمعمار برابرِدر 

در مقایسه با سایر متـون، وجـه و ماهیـت فضـایی را نیـز در      
       متن خود فراپاشیده اسـت. مـتن در برابـرِ اثـر (کـه در گـرد

هـا یـا دال تجربـه    انگـاري نشـانه  مدلول چنبره زده) با بـازي 
کنشی کـه   شناختی است،خوانش متن کنشی نشانه شود.یم

کاود. در این وجوي معناي متن، آن را میخواننده، در جست
اشـاره بـه    عـالوه بـر   ها و عناصر، ابژهاز واحدها کیهر کنش،

 ي، بـه واحـدها  ي مـتن گسـتره موجود و حاضر در  يواحدها
دو محـور   قائـل شـدن بـه   اشـاره دارنـد.    نیـز  "بیغا" یزبان
را  اثــر زبــانهــاي محــدودیت "ینیهمنشــ"و  "ینیجانشــ"

زبـان   يغنـا  يبـرا تـازه را  امکانـات  اي از گسترهو  فروکاسته
در کنش خـوانش در دو سـاحت؛    آورد.فراهم می اثرارتباط و

ــان  ــا امک ــودي ب ــینی"محورعم ــت   "جانش ــر دریاف ــی ب متک
 محور افقـی و در بنیان گشته  " هاشباهت"که بر  "ستعارها"
 اسـت؛ استوار  "مجاز" و فرصت تفسیر "ینیهمنش" امکان با

در کشـف   .بـرد یمـ  یاثـر پـ   ییمعنـا  يهاخواننده به داللت
، محــور لیــتحل فرآینــدو خــوانش در  ییمعنــا يهــاداللــت

 هـایی عناصـر و مؤلفـه  ناظر به همه  کننده وی، تداعینیجانش
 خطـی،  "ینیهمنشـ "حضور دارنـد و محـور    اثراست که در 

 رهیـ است کـه در زنج  ییو رخدادها طیمح ا،یناظر به همه اش
و  شان، همـراه همیشـگیِ اثـر   با وجود غیاب دائم مان اثرگفت

کـار  متنی بـه در کنش خوانش میانهستند و یکدیگر مجاور 
ابعـاد   داللت معنایی کنشی از جنس تفسـیر اسـت.   .ندیآیم

 ،نقـد یِ نـامتن یدر مـدل ب  ،يدر آثارمعمـار  ییگوناگون معنـا 
 (در يدر دو محـور عمـود   ی؛متنـ  يهـا هیـ ال ددتعـ  متکی بر

) یزمـان (هـم  یدرون آن و محـور افقـ   ینظامِ نشانگ و )یزمان
ي است از فرآیندخوانش،  .شودیآن، حاصل م ینظام رمزگان

چـه کـه مـتن در پیونـدي     تفسیرها و بازتفسیرها در پرتو آن
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 ترتیـب از خـویش   متنـی بـه  متنی و میـان متنی، بروندرون
-ان پیرامونش و از پیوندش با سایر آثار سـخن مـی  (اثر)، جه

پایـان از خـوانش و   اي بیگوید و هر بار خواننده را در چرخه
اي و افکند،که طـی آن،گـاه بـا فراخوانـدن نشـانه     تصمیم می

اي راند و در چرخهاي دیگر را به حاشیه میتفسیر آن، نشانه
ها در نشانهآمدها را براي تفسیر اي دیگر از پیزنجیره پسین،

آمـدها  انتها از پیاي بیگونه چرخهخواند و اینمتن را فرا می
هـا،  در ایـن چرخـه   آیـد. متنی پدیـد مـی  درباب تفسیر میان

ها پیاپی گزیده رود، و انتخابخوانش گام به گام به پیش می
-گاه متوقف نمـی متنی، خوانش هیچدر پیوند میان شوند.می

-هایی که پیشجود دارد آیا بخششود و همواره این تردید و
پیونـد  شـود هـم  چه اکنون خوانده مـی  تر خوانده شده، با آن

بـا   شان پیوندي باشـد یـا نـه.   است یا اصالً قرار بوده که میان
نگاه به آنچه گفته شد؛ در رهیافت متنی به معماري، عناصـر  

تـوان جسـتجو   ها را در درون، میان و بیرون مـتن مـی  و الیه
هاي کارکردي، معنایی، توان در الیهاي را مینشانهکرد. نظام 

نظام رمزگان را نیز  نحوي و صورت و فرم در معماري جست.
هایی، از رمزگان نحوي، نمادین، کنشـی، معنـایی و   در سویه

  .)7 (تصویر ارجاعی یافت

  متنیمیان فرآیندخوانش اثر (متن) معماري در  -1-2-6
هــاي متــر بــا بینــامتنمتنــی کدر آراي بــارت؛ امــر میــان

مشخص سروکار دارد و بیشتر معطوف به کل رمزگان فرهنگی 
هـا و  کلیشـه  هـاي قالـب،  پنداشـت  هـا، است که انواع گفتمان

در  .)110:1385 (آلـن،  شـود هاي گـویش را شـامل مـی   شیوه
متنی، و خـوانش را  گر میانتحلیل (متن) معماري، خواندن اثر

ان جویندگان معنا و تحلیـل معنـا   عنوگران بهنه به مانند تأویل
ــادهی، ــت  را در معن ــازدایی جس ــه در معن ــابی  بلک ــو و ردی ج

انگـاري کسـب و   متنی به اثر، دوگانـه در رویکرد میان کنند.می
ترین زمینه براي تحقـق هرمتنـی (اثـري)    توان مهمانتقال، می

ي متن به مانند هر متن دیگري فضـا  معماري به مثابه دانست.
ــل و تعامــل میــان  اي و عرصــه ــراي بازنمــایش روابــط متقاب ب
 ،فرآینـد در ایـن   هاي پس پشت و پیشِ روي آن است.گفتمان

وار، محتـواي  (آثـار) بـا بازنمـایی سـمپتوم     پیوند میـان متـون  
رمزگونه، امر واقع پیشین را به شـکلی، دوبـاره در پوششـی از    

کـه اثـر تـازه از نزدیـک شـدن و      دهد و همچنـان رمز قرار می
گیـرد، همـراه بـا نفـی صـورت      (تقلید) فاصله می گونگینهما

ــژه  ــارف اب ــدخوردگی،   متع ــوعی پیون ــین، ن ــار پیش ــا و آث  ه
  کند.(آثار) را برجسته می خوردگی میان متونگره

  

 
Fig. 7 The proposed scheme for Reading  of architectural works based on the intertextual proces 
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متنی به معماري شاهد متنی هستیم که در نگرش میان
گریز است و هم بر آن است که به گر و داللتتوأمان داللت

گردان و جهان خارج معنا بخشد و هم از معنابخشی روي
 يرا به معمار ياستعار يساختار ،بودگیگریزان است. متن

از  يامجموعه نظام و قیسپس خواندنش را از طر دهد.یم
ممکن را  شودیها، که در اصطالح اثر و رد گفته منشانه

آنچه  ستند،یخوانا ن یواقع يردها و اثرها به معنا .کندیم
انجام  دیخواندن با نیو ا استخواندن  دادیرومهم است، 

اي که فرآیند رمزي هاي نشانهتوان نظامبا این نگاه، می. شود
حوي، کارکردي و فرم و صورت هاي معنایی، نشدن در الیه
توان شوند را ردیابی کرد؛ آن چنان که میرا سبب می

ي ها را در کل اثر و توأمان در تجزیهخواندن و تفسیر نشانه
هاي مجزا، پی گرفت. همچنین با توزیع اثر به واحدها و ابژه

واحدهاي سازنده اثر در طبقات صوري مختلف و از سویی 
به  واحدها و الگوها رییتغ ب،یرککشف قواعد تدیگر با 

  متنی پرداخت.بررسی نحوه استفاده مضامین میان
توان گفت می، اثر اتیها در کلنشانه ریخواندن و تفسدر  

، شتركکه بسیاري از منابع الهام و متون و مفاهیم م
 .اندبودهسایر هنرها معماري و  در هنري، ه خلقدستمای
 نشان معماري در شتركم هايتجربه فرآیند يمطالعه

هایی در برگردان یا باعث تفاوت اثر فرم و قالب که دهدمی
شامل متون ادبی، سایر آثار  فرآیند دریافت و انتقال متن

Dimensions and Components of 
Architectural Work Analysis 

Code Order: 
The process 

of coding 

The sign Order: the signification process 

detection of the rules of composition and change 
units and patterns 
- The analysis of correlations that is not explicit, 
definitive and unique. 
- Review and question of design strategy 

Distribution of the Units of Production and 
construction in Formal and simulative Layers 
 - Exploring how to use themes: geometry, 
object, and form, space, light, structure, 
construction process 

The concept of separate units and objects 
- Breakdown of the work into its constituent 
units 
- Analyzing primary and secondary cues in 
different objects  
- Analyzing the regular and unregular 
relationship between the signifier and the 
signified in referring to the semantic entity of 
meaning in the Syntagmatic axis (the 
possibility of composition, the intra-textual 
relationships between the signifiers and the 
object of each work) Paradigmatic axis (the 
possibility of comparing elements and making 
distinctions between them; The text leads to 
references that are absent in the text.) 

Reading and interpreting the signs throughout 
the work 
- Discovery the Codes: 
Hermeneutical/Technical-Functional/Syntactic-
Symbolic/Semantic/Cultural/ Proiretical Codes 
- Detection and interpretation of semantic 
implications: primary function, connotation, 
ideological and social function 
- Reflection on the general discourse of 
significations,  signifiers, and evasive signifiers 
- Analyzing how to use common basic concepts 
and denotations, identity and cultural 
relationships, and... 

Fig. 8 Detailed structure of the proposed schema of analysis; elements and layers of architectural works 
based on the intertextual process 
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ها و مفاهیم فلسفی، فرهنگی، اجتماعی و هنري، گفتمان
هنرمند معمار  (توسط مؤلف) و تکنیکی عناصر ساختاري

 و ایده این بین صریحی و حواض متنیمیان يگاه رابطه .شود
رات، اشا حضور دلیل به گیرد و گاه می شکل نهایی اثر

که توسط هنرمند به کار گرفته شده، هایی استعارهها و کنایه
از نوع ضمنی،  ترقوي طه بینامتنیهم اقتباس و هم یک راب

 و دهد، پیچیده و استعاري حاصل میو اثري گیردشکل می
اي براي بازگشایی راهی تالش آگاهانهرویکرد و به اثر را  

این نکته نیز  کند. بهها تبدیل میبراي تطبیق و تفسیر نشانه
باید اشاره کرد که اثرپذیري از یک مضمون مشترك در دو 

بر تفاوت الوه حوزه، همواره به یک شکل نبوده است و ع
قالب و زبان هنري که به آن اشاره شد، گاه استفاده از 

    خورد.می چشم جوه مختلف یک ایده نیز بهها و وجنبه
اي اي کـه در زمینـه  انـه معمارهـاي  ابژهمفهوم واحدها و 

یی قابلیـت و کـارا   در تنهـا  نـه شان اهمیتاند، خوانایی یافته
 ز نگـاه ابلکه فراتر از آن کارایی ثانویه آنهـا اسـت.   	،آنها اصلی
 ايههاي معماري معـانی تـاز  ها است که ابژهمتنی مدتمیان

کنند و بر مطلوبیـت کـارایی اجتمـاعی مـؤثر واقـع      خلق می
 بـه  ن دادنامکـا  بـا  تعـین  عـدم  تعین و بین شوند. تعادلمی

توانـد  یهاي ثانویه مبازتولید قابلیت و متغیر	ۀاولی	هايقابلیت
 توانـد مـی 	بومی	هايفرهنگ در معاصر طراحیراهگشا باشد. 

صیف شـود.  تو صرمعا	و سنتی بیتحلیل و فرآیندي پیچیده 
واره در ادامــه بــراي روشــن شــدن بحــث، متکــی بــر طــرح 

ــه ــد  پیشــنهادي عناصــر و الی ــار معمــاري در فرآین هــاي آث
واره پیشنهادي )، به ساختار جزیی طرح7متنی (تصویر میان

  ایم.) پرداخته8تحلیل (تصویر 
-1300ي معاصـر ایـران (  خوانش اثر (متن) معمار -2-2-6

  متنینایم فرآیند) در1320
رضاشــاه پــس از تحکــیم و تثبیــت قــدرت سیاســی بــه 

مــدت وي ایجــاد بلندهــدف . اصــالحات اجتمــاعی پرداخــت
اي شبه غربی بود و ابزارهایش براي رسـیدن بـه ایـن    جامعه

گرایـی،  گرایـی، ملـی  هدف، غیردینی سازي، مبارزه بـا قبیلـه  
: 1383 (آبراهامیـان،  توسعه آموزشی و سـرمایه دولتـی بـود   

مبتنی  حکومتی  در دوران پهلوي اولختار سیاسی سا )174
ارتش قدرتمند، بوروکراسی مدرن و پشـتیبانی گسـترده   «بر 

روي در تـالش بـود بـراي     و از ایـن بود  .)185دربار (همان: 
بنظـر   .تعیـین کنـد  معین  هنرهایی همچون معماري سمتی

بســتر ایــن دوره  معمــاري عمــومی کــارکرد  رســدمــی
حکومــت بــه کمــک سیاســی  بخشــی بــه نظــاممشــروعیت

اسـت  پیشرفت اجتماعی جامعـه  بازنمایش قدرت اقتصادي و 
 سـازي همـراه  اسطوره فرآیندو  پیشرفت شدگیوارهتب که با

ي معمـاري ایـران   اي کـه در زمینـه  انـه معمارهـاي  ابـژه  .بود
قابلیـت و کـارایی    در تنهـا  نـه شان اهمیت اند،خوانایی یافته

  آن کارایی ثانویه آنها است.بلکه فراتر از  ،آنها اصلی
هاي معماري معانی ها است که ابژهمتنی مدتاز نگاه میان

واقع  مؤثرکنند و بر مطلوبیت کارایی اجتماعی اي خلق میتازه
 بـه  امکـان دادن  بـا  تعـین  عـدم  تعـین و  بین شوند. تعادلمی

توانـد  هاي ثانویـه مـی  بازتولید قابلیت و متغیر ۀاولی هايقابلیت
 توانـد مـی 	بـومی  هـاي فرهنگ در معاصر طراحی شا باشد.راهگ

صـیف شـود.   تو معاصر و سنتی بیني پیچیده فرآیندتحلیل و 
 ي ازتنهــا نمــادنــه  "بــه تعبیــري معمــاري در نــزد رضاشــاه 

اهـداف   یـابی بـه  دسـت  يبرا ايگزینهبل  ،نوگراییو  شرفتیپ
ــر [گرایــی نجــات ملــی") 18:2009 (گریگــور، "اســت در براب
به عنـوان   رانیاو شهرت  ]گرایی دینی و اعتقادات مذهبیبنیاد
سـطح   در مـدرن  توأمانو  ،یالمللنیب ی در سطحباستان یقدرت

 دهـی بـه معمـاري بـه    از اهدافی هستند که او با جهت[ جهان
چهار گرایش عمده در معمـاري   .)13 (همان:"] دنبال آنهاست

ــی  ــن دوران م ــرد  ای ــایی ک ــوان شناس ــدر،  ت ــه مقت  (ن.ك ب
): نخسـت گرایشـی کـه متکـی بـر تأسـیس       266:1372-267

ه.ش) و پـــر رنـــگ شـــدن  1301( "انجمـــن آثـــار ملـــی"
آندره گـدار، ماکسـیم    شناسی با حضور ارنست هرزفلد،باستان

سیرو و دیگرانی است که بازتاب آن را در معماري با تکیـه بـر   
بخشی به گذشته سـرزمین ایـران اسـت و    تبارشناسی و اصالت

ن گـرایش بـا بـازخوانی و بازنمـایش تناسـبات و      هنرمندان ایـ 
ي خویشـاوندي  ها و عناصر معماري باستانی و به مثابـه ترکیب

ایـن   زننـد. با تبار گذشتگان، به بازآفرینی آثار خود دسـت مـی  
گـاه بـا نقـل قـول از      متنـی بـا ویـرایش،   ي میـان آثار به شیوه

 معماري باستانی ایران به سرچشـمه و آبشـخوري تـازه بـراي    
مانند مقبره فردوسـی اثـر کـریم     شوند.معماري ایران بدل می

- 16( و مـوزه ایـران باسـتان و مقبـره حـافظ      طاهرزاده بهـزاد 
گیـري از مضـامین   ) از آثار گدار. این هنرمندان با بهـره 1314

سـازي در فیگورهـا، پایبنـدي بـه سـطوح      اصیل ایرانی، سـاده 
ی بـر  ي مـدرن، آگـاه  سنتی به همراه خطوط هندسـی سـاده  

هـاي فـرم، از مـرز    هـا و انفصـال  ، اتصالو پیچشبندي ترکیب
در  انـد. هنرمندان سنتی و یا حتی فرمالیستی پـا فراتـر نهـاده   

کـه  هـایی  اسـتعاره هـا و  رات، کنایهاشا حضور دلیل آثارشان به
طه کار گرفته شده، هم اقتباس و هم یک راب توسط هنرمند به

، اسـتعاري  و اثري گیرداز نوع ضمنی، شکل می قوي بینامتنی
اي بـراي بازگشـایی   تالش آگاهانهبه اثر را   شود کهحاصل می

  ها تبدیل کرده است.راهی براي تطبیق و تفسیر نشانه
گرایش دیگر، متکی بر معمارانی اسـت کـه برآننـد آثـار     
 خود را در تداوم معماري سنتی قـوام بخشـند و آثارشـان در   



190 

SCIENTIFIC JOURNAL OF IRANIAN ARCHITECTURE 
& URBANISM, VOL. 10, NO. 17 

SPRING & SUMMER 2018 
  معماري و شهرسازي ایران نشریه علمی

  190 1398 بهار و تابستان، 17شماره  ،10دوره 
 

 

 

 يشـیوه ته از جملـه  گذشـ  وگومنـدي بـا آثـار(متون)   گفـت 
تزیینات و مصالح سنتی شکل یافته است  کاربست اصفهانی و

سنتی تا آثاري با کـارکرد نـو را    کارکردي با تازه و از بناهایی
، تهـران  هیـ بلدو عمـارت   پسـت  ساختمان « شوند.شامل می

 .)267:1372 (مقتـدر، » محمد خان صانعی معمارباشـی علی
توان مـثالً بـه   آنها می سازنده واحدهاي به آثار در تجزیه این

 رانیـ اماري مع میمفاه نیتريادیبنعنوان یکی از هندسه، به
 بـا گـذار   مـارکف  ،نسـیان اشاره کرد. معمـارانی همچـون هوا  

 دیتول يسوبه ،رانیا کیکالس يهاساخت انیم) از ترانسفرم(
آنـان از   .دنـ رویاحجام مـ  ینیآفربیترک يبرا نینو ییهادهیا

 فـرم  بیـ حرکت با ترک ینیبه بازآفردوبعدي و  ساخت تخت
 يهـا مختلـف از انگـاره   يهـا هیـ ال بـا ترکیـب   .دنکنیگذر م
 یـی او تناسبات به تجربـه  یانسان اسیمقی را با اتکا به هندس

سـاده از هندسـه بـه     يریـ گبـا بهـره   و نـد نکیساده بدل مـ 
 اند.افتهیدست  فضاها و عملکردها، يبندهیال

ي متنی بـا معمـاري   که در رابطه گروه دیگر آثاري است
ــده از آن،  ــیک و هنربرآم ــه  نئوکالس ــکل گرفت ــد.ش ــن  ان ای

هنرمندان در خوانشی تازه از معماري نئوکالسیک و نگـاهی  
هـا همچـون هنـر بیزانسـی، هنـر      به معماري دیگر سـرزمین 

ـ پیونـدي آنهـا   آمیزي و هـم ارمنستان و مانند آن، با درهم ا ب
-تهتازه و بیانی دیگرگونه دست یافمعماري ایران، به گویشی 

د؛ تـوان در آثـاري ماننـ   اند. این چندآوایی و دوسویگی را می
 رضا)(شاه ) بیمارستان امام رضا1307خانه(ساختمان تلگراف

و  دهـی سـازمان [ کـه  دنبال کرد. آنچنان طاهرزاده بهزاد و ...
بـا ابعـاد    کلیساي حضـرت مـریم را مـارکف    پالن« ]نحو فضا
 هاي هفتم تا دهماز معماري کلیساهاي سده متأثر تر،کوچک

 ،هوسـپیان ( »کـرد طراحـی   ارمنستان، میالدي منطقۀ تایک
1392(.  

بـافتگی  تنیدگی و درهمتوان از درهمدر گرایش دیگر می
(آثار) با معیارهـاي منطقـی و کـارکردي بـا محوریـت       متون

ي روایت آن در شیوه معماري مدرن سخن گفت که معماران
، با ساختار و تکنیک برآنند تا خوانشی از سبک معماري خود

 ،سـاخت و پیشـرفت   فرآینـد اي در ي زمینـه مثابـه  مدرن به
اگرچه این متون (آثار) در روابط میان  پیشِ روي قرار دهند.
هاي معمـاري آغـاز جهـان    ها و جریانمعماري ایران و تجربه

ها به فراتـر  ربها در تالشند تا این تجاند، اممدرن تحقق یافته
معمـاران ایـن گـرایش همچـون      از مرزهاي جاري آن ببرند.

کنگـره جهـانی معمـاري    [گذاران سیام بنیانگورکیان که از 
تالش بـراي   در .)97:2002 ،هانت،کانن(دادز در  بود ]مدرن

پایبندي به وجوه مدرنیسم در طـرح پیشـنهادي سـاختمان    
) و ویالهـایی  1312وزارت صنایع و پیشـنهاد تئـاتر تهـران (   

ي مفــاهیم ) دســت بــه تجربــه1313( هماننــد ویــال پنــاهی
ي مـدرن  گرایانهاز کارکردگرایی و خلوص منطق -مدرنیستی

آن را تجربه کرده بـود   سازي وِرك بوندنمایشگاه خانهکه در 
نمایشـگاه  در آب و نـور  گرایـی کـه در طراحـی بـاغ     تا انتزاع

 الیـ و یستیباغ کوبو  یسالمللی معماري و هنر مدرن، پاربین
اي ر قلمـرو تـازه  د از سر گذرانـده بـود؛   هایر فرانسهدر  النوئ
گرایانه یا نئوکالسـیک؛  زند که در برابر ایجاد ظاهري ملیمی
کـه در عناصـر،   [گونه که خواسـت حکـومتی بـر آن بـود     آن

هاي برگرفته از معمـاري هخامنشـیان و   تزیینات و نقش مایه
گونـه کـه   آن یافت، مـثالً بازتاب میي بنا ساسانیان و ... بررو

خود ِ وي در کاخ شهربانی و ساختمان وزارت دادگستري، در 
ي بازفرآوري آثاري افتـاده بـود کـه مفـاهیم، شـیوه و      چرخه

قـرار   تـأثیر عناصر جاري در آفرینش و فهم آثـار او را تحـت   
وارطان با نقد تقلیـد از معمـاري گذشـته (ن.ك    	]داده است.

ــ ــاختارهاي  9-4:1325 یان،هوانس ــا و س ــراي بناه ــا اج ) و ب
 ) ســینما دیانــا1314( نوگرایانــه چــون، هنرســتان دختــران

) 1325( ) و سینما متروپـل 1320( ) ساختمان جیپ1319(
دادند. معمارانی کـه در  در حال تحول را بازتاب میاي جامعه

هـاي نـوین و بـازخوانی    آوريبرابر گفتمان غالب سنتی، فـن 
معماري مدرن و نوگرایانـه را دسـتمایه خلـق آثـار      يهاطرح

ي ایران در معمار یمتنانیانواع روابط م خود قرار داده بودند.
را 1320تـا   1300هاي ي سالها در میانهبا نگاهی به گرایش

 9متنی را ردیابی کـرد (تصـویر   هاي میانتوان انواع روشمی
 .قوام یافتـه اسـت)   8و  7که متکی بر روش برآمده از تصویر 

 بــه آن را ،مــتن رییــتغ، شیرایــوکــه هنرمنــد بــا  چنــان آن
کند. همچنین بازآفرینی میمتناسب با اهداف  ایو  یروزرسان

فـرآوري مـتن، بـا     فرآینـد متنیت زایشـی در  معمار در میان
 يزبان هنـر بـه زبـان هنـر     کیزبان متن از  رییتغ و ترجمه

مـتن (اثـر)    کیـ از  یدادن بخشقرار و  نقل قولو یا با  گرید
روي توانـد اثـر(متن) خـود را پـیش    ، مـی ارجاع شده در متن

منبع و  ۀبه مثابتواند اثري را مخاطب قرار دهد. همچنین می
کـه   چنـان  (جابجایی) قرار دهـد آن  مورد ترانهش سرچشمه

در طـرح،   ؛اسـت  نیشـ یمـتن پ  کیـ مـتن برآمـده از    گویی
 کیـ تکن ،یـی اجرا يشـها رو هـا، تیشخصـ مایه یا حتـی  درون

. از اسـت  یتصادف ای يعمد ،یتا دگرگون یساخت، از همانگون
مایـه خوانشـی   توانـد دسـت  نیز می هايکربندیپسویی دیگر 

 ینمتناسب با قوانبرآمده و متن  که دیگرباره قرار گیرد چنان
باشد یـا نـوعی گفتگـو بـا سـایر      ژانرها  گرید و ساختار خاصِ

تن که م چنان آن روي متن قرار دهد،ها را فراسبک اها یژانر
در همــان ژانــر  گــریاز متــون د ییو راهنمــاهــا واژهدیــاز کل

یی ضـدگفتگو توانـد  (اثر) معماري مـی  متن .کندیاستفاده م
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ضبط منـابع   ای لیو تحل هیکه نقد، تجز ییهامتنباشد یعنی 
و همچنـین   .دهنـد یقـرار مـ   یموجود در متن را مورد بررس

هنرمند متن خـود  ه قرار دهد، ی را مورد توجمتنانیابتکار م
  .کندیم جادیخلق و ا هیاشاره به متن پا يرا برا

  

 
Fig. 9 Types of Intertextual Layers and Relations in Contemporary Iranian Architecture (1921-1941) 

 
گذاري و داوري در رویکـرد  ها؛ ارزشبحث در یافته -5
  متنیمیان

ــد ــی، تردیـ ــت در داوري ارزشـ ــان داللـ ــري و توأمـ گـ
متنـی اسـت.دگرگونی   گریزي، از نکات خـوانش میـان  داللت

دهـد،  مهمی که در گذار دنیاي مدرن بـه پسـامدرن رخ مـی   
حرکت از عالمی با ساختارهاي ثابت بـه عـالم سـیال و عـدم     

در این رهیافت، نقد، البتـه اگـر در نبـود آشـکار      تعین است.
ایــن واژه را بپــذیریم، بــه شناســایی و  گــذاري کــاربردارزش

(آثار) بـه منظـور آشـکار سـاختن شـبکه و       بازخوانش متون
ــه ــازنده الی ــاي س ــد   ه ــرش ض ــته.این نگ ــدل گش ي آن، ب

اقتدارگرایی نویسـنده و پـس از او منتقـد اسـت چراکـه بـر       
ي دارد. بـا نظریـه   تأکیـد تفسـیر و نقـش خواننـده     خوانش،

شـوند و آشـکار   دیـت مـی  هـا داراي موجو مـتن  متنیت،میان
هــاي موجــود در پــس هــر رخــداد و ســاختن شــبکه و الیــه

 سـاختار  بـا  نوشـتار  شـوند. خوردگی میان آنها مهم مـی گره

 مقابـل، سـاختار   در واسـت   متن از شکلی خود تنها نگارشی

 شـود، می محسوب متن ايگونه خود ایماژگونه نیزاي و نگاره
 مـتن  درگستره داللـت   هک آوردمی پدید را تازه که امکاناتی

 در آمـدن  عینیـت  بـه  براي هنري متن بود. خواهد گذارتأثیر

 ايالیـه  بـه  روي رسـانه از ایـن  اي رسانه اسـت. نیازمند گونه

انتخاب رسانه در  شود.می تبدیل خوانش فرآیند در گذارتأثیر
 به منجر آن، از گیريبهره بیان هنري، آفرینش اثر و چگونگی

و در رهیافـت   گـر داللـت  کـه  شـود مـی  هـایی نشـانه  تولیـد 
و  دریافت گریز هستند و چونان متنمتنی توأمان داللتمیان

  شوند.می تفسیر
اي کـه در هرحـال   یـا ویژگـی   - ترین ویژگی گزاره مهم

اي، یعنی خصلت مکالمه - بیشتر از همه نادیده گرفته شده 
سو دیگـر نـه   بعد بینامتنی است.از زمان حضرت آدم به این

 هایی که پیشتر بـه یاي نامیده نشده وجود دارد و نه واژهاش
آواي فردي ممکن نیست بـه گـوش برسـد    . کار نرفته باشد
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 ي دیگـر آواهـا بپیونـدد   مگر آنکـه بـه همسـرایی پیچیـده    
 مـتن  معنـاي  محـوري، متن براساس .)12:1373 (تودورف،
ید خود تول وضع و لفؤم از مستقل و متن متکی بر واقعیتی

 اثـر  هـر  .فهمنـد فسر و خواننده متن آن را مـی است که م

 و بـراي گفتمـان   شـده  ذکـر  شـرایط  حـائز  تواندمی هنري
 معمـاري متن محـوري، اثر  در باشد؛ متن گفتمان بخصوص

مخاطب و پیوندخورگی با  با گفتگو از راه که است گفتمانی
 از ايساحت خویش و الیه آشکارگري به دیگر متون (آثار)

ي رهیافت و تـوانی  همنزل به تمتنیمیان .پردازدواقعیت می
است که نه تنها در ادبیات که در هنر و معماري نیز نهفتـه  

 مطالعـات  و نقـد  در روشـی  و توان آن را رویکرداست و می
که به شناخت روابـط میـان    برشمردهنر  ي مطالعاتیحوزه
 هــا و بررســی نقــش ایــن روابــط بــر چگــونگی مــتن مــتن

ــا  (دســتاورد، ــر هنــکــنش و ی نگــرش  پــردازد.ري) مــیاث
توان واکنشی بـه اقتـدارگرایی   متنی در معماري را میمیان

با  هاي ثابت دانست.فرضساختارهاي نهادي متکی بر پیش
هـاي  هـا و انگـاره  فرضمتن خواندن اثر، با فرو ریختن پیش

ــار بـــه مثابـــه معنـــایی ثابـــت در متـــون ي مـــتن) (آثـ
محدودیت بوده و بیشـتر  معماري،تفسیر، عملی آزاد و فاقد 

جوي ذهن رها وکه بر جست به بازي شبیه است تا تحلیل؛
بینــی، مبتــی بــر هــا، غیرقابــل پــیشفــرضشــده از پــیش

ــیرمزگشــایی ــاي ب ــین  ه ــان و گســترده اســت. در تبی پای
هاي تحلیل و مبانی نظـري ایـن رهیافـت در زمینـۀ     مؤلفه

معمـاري،  متنی در هنر و متنیت و اقتباس میانتاریخ میان
 متنیـت دسـت یابـد،   به ترتیبـی کـه بـه کاربردهـاي میـان     

نخست؛ یـافتن مبنـا    :توان به دو رویکرد مهم اشاره کردمی
هـاي  گرایـی کـه بـا جریـان    از کثـرت  متـأثر هـا:  در گرایش

حلـی بـر   که بتوان راه براي این پسامدرن گره خورده است،
گونی ناهم بندي براي مطالعات کاربردي،تعارض میان دسته

گرایی یافت، شاید بهتر است همچون ناپذیري کثرتو پایان
را در مقابل کثرت نهاد. هر گرایش تـوانی   38باختین،گرایش

یـافتن   متفاوت از عناصر را در خود نهفته دارد. همچنـین؛ 
ها و عناصر آغازین مبنا در آثار: با بازگرداندن آثار را به الیه

اي هنري، نه پدیـداري  ربهعنوان تجآن، دریابیم یک اثر، به
آنی یا پیدایشی ناگهانی و بدیع، چه میزان و از کدام تـوان،  

بازخوانی آثار بـراي درك   براي به کالبد نشستن بهره برده.
هـا رخ داده  متنـی در آن ي میـان اي که رابطـه سطح و الیه

متنـی آشـکارا در نگـاه    چه برخی از روابط میانچنان است.
در  .شوندخیر انداختن درك میأبا به تاول دریافت و برخی 

چرخه تحلیل یک اثر مبتنی بر معرفت شناختی  .10تصویر
متنی مطرح میان فرآیندي متن در  رهیافت به اثر به مثابه
  شده است.

  

 
Fig. 10 The Intertextual Analysis Cycle and the Epistemology of Works as Text 
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  گیرينتیجه -7
ي متنی به معمـاري، آفـرینش درمیانـه   میاندر رهیافت 

ناصـر  عدر مرز میان دیوارها، ساختارها و  ا نه از هیچ،هیچ ام
محقـق   زمـان)  جـا (مکـان،  ، در گـرو  يمعمـار  شود.آغاز می

داریـم.   توشـه ره بـه سرچشـمه و    ازین یطراح يبراشود. می
حاصـل   ياند و فضاخورده وندیمعاصر پمعماري متون (آثار) 

گري نشیگري، آفرگفتمان، کنش يبرا گیوندخوردیپ نیاز ا
 دیـ با زیـ ن یمتنـ انیـ م فرآینـد  نییدر تب آماده است. رییو تغ

بـه   هـا و حرکـت گفتمـان   وندی، حاصل پیوندگونیگفت که پ
 يریو اثرپـذ  ياثرگذار نیکه در ا یاست و متن گریکدی يسو

هـا  شـباهت ي شده است با وجود همه حادث وند،یپ نیو در ا
و  زیمتمـا  یتیروا تواندیاست که م گرگونهید ايو ابژه فرصت

در پاسـخ پرسـش اول متکـی بـر     . تازه باشد یآبستن گفتمان
 هـا توان گفت؛ برخورد زمینهمی 4 و نمودار 4و 3تصویرهاي 

جـو و تـالش بـراي    جسـت  معماري،مختلف در و موضوعات 
ـ  اي یافتن خویشاوندي و پیوند میان آثار، زمینه ي هبـراي ارائ

جسـتارهاي گونـاگون را فـراهم     میانخوانشی ارتباط دهنده 
نر و تأویل در هبحث تفسیر یافتن  ي اهمیتآورد و زمینهمی

 هامتنو تحلیل  بررسیمتنی، بستر تفسیر میان معاصر است.
، بـر  جانشـینی  که در محورهـاي همنشـینی و  (آثاري) است 

 بـر آثـار؛  سـایر  بـا   تنیدگیپیوند و درهم بنیان گفتگومندي،
 تکیـه دارد. هـا  آنو واکـاوي   ذیري، تفسـیرپ ویـل أت ،معنایابی
هـاي  اي رویکرد تحلیلی بـه تجربـه  گونه ،متنیمیانرهیافت 

و معمـاري اسـت و متکـی بـر ایـن       هنـر ي زیسته در عرصه
بـه  و مـتن   زدیـ ریمطلق مـتن درهـم مـ    ییهمگرا رهیافت،

ي بـا  د که در گفتگـو شویمبدل از قطعات ناهمگون  یبیترک
عامــل  نیتــرمهــم .در ایــن نگــرشرنــدیگیقــرار مــیکــدیگر 

و بـازآفرینی آن، در خـوانش   متن  متن خود کی يریگشکل
 هـا متن نیا .مؤلف یذهن طیو نه شرا یرونیب طیاست؛ نه شرا

  شوند.یم متون يریگهستند که موجب شکل

 یبررسـ توان گفت بـا  در پاسخ پرسش دوم پژوهش می
هـاي  ي دههمیانه رانای	معاصر	معماري	ينهیها در زمنمونه

ــا 1300 ــویر 1320ت ــاران ،)5 (تص ــدار،   معم ــون گ همچ
	از رفـتن  فراتـر 	سو بااز یک مارکوف، گورکیان، وارطان و ...

ــر بنیــانِ گفتمــان قــدرت و نظــام  	مرزهــاي رســمی کــه ب
ساز پهلوي اول اسـتوار بـود و در سـوي    ایدئولوژي و هویت

هاي مدرن، هاي جریانا و جنبههآوایی با سویهدیگر در هم
 ينـه یدر زم یسـنت  کـرد یرو	بـازخوانی و فرگشـت   حال	در

 يبـرا  ياآثـار آنهـا، تـالش آگاهانـه     .خـود هسـتند   معاصـر 
اي و دریافـت آنهـا از تجربـه    قیـ تطب يبـرا  یراه ییبازگشا
و عناصـر   هـا نشانه ریتفس از زمانه و زمینه است که با متأثر

متنی با جهان در حال گذار از یانآغاز و در روابط م تاریخی
آن  تأکیـد نکته شایسـته   پیوندد.جوامع سنتی به مدرن می

متن بـودن آثـار تـالش بـر     است که با پذیرش و درك میان
- متنی سطحیشناسایی و یافتن منابع اثر در رهیافت میان

 ی،نقد سـنت ترین نوع رویارویی با آن خواهد بود و آن را به 
» منابع« به واکاوي و یافتنخود را  قادانت و سطح دامنهکه 

محـدود کـرده؛    هنرمند لهیوس به یافتیدر »اتتأثیر«اثر و 
 خـالق اثـر،   تیذهنکه  برآنیم، این نگرش در کند.مانند می

- نشی(نه آفر متن فیتأل فرآینددر  هامتنمیاناز  یکیتنها 
بـر اصـالت و    هیـ نه بـا تک  تیذهن نیااست و و خلق)  يگر

بـا   ،متنـی میانبلکه در مناسبات  یش یا اثر،خو خودبنیاديِ
در نبـوغ  محـض  اقتدارگرایی مجرد و  تیخالقهژمونی  ینف

متـون   ریسا ریفراگ يدر گستره متنیمیان یکنش مشارکت
خواننـده   و شودیم فیتعر ،یو فرهنگ یاجتماع مناسباتو 

و  فیبــازتعر در خــوانش مــتن انیــدر جر زیــ(اثــر) ن مــتن
اثر به گسترش و رهایی  ویان آن سهیم شده پابازآفرینی بی

آن در  يخواننـده  مؤلـف و اثر، گونه  نیو ا دامن خواهد زد
هاي آتی و در کنش با متن موجود شیمواجهه با متون از پ

  .وندندیپیم گریکدیبه 
  نوشتپی

1. Originality یاعتبار بخش یمعن به ف،یو تصن فیلارتباطش با مفهوم تأ در است که ودنب عیبدیکتایی و خاصِ  یبه معن یگیما از نوما يدهیاسطوره بر اساس ا نیا 
 است. شده ظهور آن بنا فرآیند در يریاثرپذ يبه اثر و زدودن ردپا

روالن بارت انسان از  ردر پنداسبت داد. او ن يشاوندیاسطوره خو افتنیتبار و به اصطالح  افتنی يانسان برا لیبه م دیآثار را با اسقی و هاشباهت افتنی يتالش برا .2
 .)1386 (نامورمطلق، حضور دارد یسنت امعاسطوره همواره در جو نیبرد و امی لذت را بشناسد، يزیچ ایو نسب خود  شهیر که نیا

3. Intertextuality 
4. Mikhail Bakhtin 
5. Julia Kristeva 
6. Roland Barthes 
7. Le mot, Le Dialogue, Le Roman 
8. Semiology 
9. Structuralism/ 
10. Ferdinand de Saussure11/ 
11. Dialogisme/  
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12. Open Text/ 
13. Umberto Eco/  
14. The Death of the Author/  
15. Michel Foucault 
16. Jacques Derrida 
17. Polyphonie 
18. Gerard Genette 
19. transtextuality 
20. Laurent Jenny 
21. Harold Bloom 
22. The Anxiety of Influence 
23. Martin Heidegger  
24. Jean-Paul Sartre / 25. 
25. Marcel Duchamp 
26. Andy Warhol 
27. Roy Fox Lichtenstein 
28. Appropriation Art 
29. Sherrie Levine 
30. Barbara Kruger 
31. Richard Prince 
32. Man Ray 
33. Lisible 
34. Scriptible 
35. Stereophonie 
36. Plaisir /  
37. Jouissance 
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The dualism of creativity and innovation versus impressionable, linkage and kinship 
among works have always been debated in art and architecture, especially after 
modernity. This research attempts to express the process of intertextuality and 
describes that architecture is not only created by relying on the ingenuity and 
dominance of the originality of the idea of the architect and not created suddenly, but 
it is created by instinctive fascination with the experience, method, effect and other 
tools of the artists. The architecture of adaptation and reading is broad; it is 
heterogeneous and never-ending in the works of others, and always in dialogue with 
another. In the process of intertextuality, our effort is to search for similarities and 
analogies of architectural works which should be attributed to the human desire to 
finding ancestry and  origin, genealogy, and the term "kinship myth". Research is 
based on the defense of the hypothesis that architecture is a kind of discourse that 
speaks of the interconnectedness and kinship between works as opposed to the 
hegemony of singularity and uniqueness of the work. It is in the criticism of 
traditional critique that, in the body of their criticism, they attribute the value of the 
work to the originality of the idea and the product of its creator creative mind, and 
some works are downgraded to the level of a copy of the other works. But in the 
intertextual approach, no other text is merely unique, and it is certainly formed in the 
dialogue between the layers of the artist's mind and one or more previous texts. 
Research is applied in nature and relies on analytical-interpretive method. The 
extracted data were analyzed based on logical reasoning, the results of which are 
presented in graphs. 
The nature of research is an applied research and relies on the analytical-interpretive 
method. The extracted data were analyzed based on logical reasoning, the results of 
which are presented in graphs. Using the intertextual interpretive approach, the 
analysis of authentic opinions is focused on the concept of intertextual reading, and 
finally, several works of Iranian architecture are presented in order to recognize the 
reading and creating of intertextual architecture. 
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