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مقدمه
خوِد بررسي نيازمند معرفتي ــاخههاي ش از هريك در آراء ارزيابي
ميدهد. تشكيل نيز را عام معناي به معرفتشناسي كه است شناخت
راههاي به ميتوان ميشود مطرح قلمرو اين در كه ــائلي مس جمله از
ادراكات انطباق ميزان بررسي و مغالطه از صحيح استدالل بازشناسي
عالم حقايق با غيرهنري- و هنري از اعم معرفتي- موضوع يك از افراد
مورد موضوِع بررسي مقاله اين در نگارنده رويكرد نمود. اشاره هستي
همة براي شده ادعا ــائل مس تا ــت اس هنري برون جايگاهي از بحث
نوعي مقاله اين محور حقيقت در باشد. پذيرش قابل هنري سبكهاي
هدف كه است هنري» «معرفتشناسي عنوان تحت معرفتشناسي

است. هنرى معرفت ارزيابى آن
حوزه مسائلمطرحدر بررسييكىاز به توضيحذكرشده، به توجه با
از مختلف قرائتهاي امكان «ابعاد عنوان تحت هنرى ــى معرفتشناس
است برآن نگارنده سعي كه نكته اين ذكر با مىپردازيم. هنري» اثر يك
پرداخته، بحث پرورش به معماري به نسبت ويژه رويكردي با ادامه در تا
طور به حاصله نتايج تا ــود ش مطرح حوزه اين در حتيالمقدور مثالها

بيشترجامعهمعمارانقابلبهرهبرداريباشد. خاصبراىاستفاده

يك مثابة به متعين معمارى اثر يك از مختلف قرائتهاي
متن(معمارىمتنوار)

واقعيتي و رايج امري هنرى ادبى، متون و آثار فهم در نظر اختالف

: ــود ميش مطرح كلى نگرش دو خصوص اين در ــت. اس انكارناپذير
و ــفى فلس دنياى در امروزه كه آنچه ــور. مخاطبمح و ــور مؤلفمح
قرار دفاع و استناد مورد بيشتر غرب معاصر معمارى مكاتب همچنين
و ويژگىها بيان به ادامه در كه ــت اس مخاطبمحور نگرش مى گيرد،

مىپردازيم. آن نقد سپس

هنرى1 اثر فهم در مخاطبمحور نگرش ويژگىهاى
شعر،  از (اعم هنرى اثر ــير تفس و ادراك در نگرش اين ويژگىهاى

: است ذكر قابل ذيل شرح به (... و معمارى كالبد
و قرائت براي را كالبد هر يعني است. نامحدود قلمرو لحاظ به الف-
فهم تعدد امكان از را كالبدى هيچ و دانسته شايسته مختلف تفاسير

نميكند. استثناء
ــت. اس قبول قابل مختلف معاني وجود و فهم ــوع تن و ــر تكث ب-
معناي به ــيدن رس مطلوب، وضعيت مؤلفمحور، تلقي در درحالىكه

است. اثر خالق مقصود و نهايي
مقابل«مولفمحور» ) است. محور» ايننگرشبهشدت«مفسر ج-
اثر مخاطِب واقع در كه اثر بيننده يا مفسر نقش يعنى محور»). «اثر يا
خود نقش از بيشتر اگر اثر، معناي ــكلگيري ش در او ذهنيت و ــت اس
بحث اين هرمنوتيك قلمرو در است. آن اندازه به دستكم ــد، نباش اثر
او زيرا دارد، نوشتههاى«مارتينهايدگر» زمينهاىفلسفىدر و پيشينه

تعيين  در مؤلف نيت نقش انكار بر را راه سوژه، كنارگذاشتن با كه بود
.(19 : 1377 (احمدى، گشود متن قطعى و نهايى معناى

است گشوده اثر ادراك زمينه در مخاطب دست نگرش، اين در د-
بيآنكه دارد، وجود متضاد كامًال گاه و متفاوت ــير تفاس ارائه مجال و
باشد ــته داش اثر فهم باب در را خاصي روش از پيروي دغدغه بيننده

.(125 : (حسينزاده،1380
به يعنى نيست؛ ممكن هنري اثر از عيني فهم نگرش، اين در ه-
در ــر مفس معنايي افق دخالت و اثر و ــر مفس ميان زماني فاصله علت
مفسر ذهنيت دخالت از عاري فهمي به نميتوان هيچگاه فهم، عمل
با نه ــتيم هس مواجه پديدارها با اثر يك فهم در ما واقع در ــد. ش نائل
«نيچه» زبان از كه بود ــهاى انديش ــاى راهگش امر اين قبول واقعيات.
ــت واقعيتهاس از ما تأويل بلكه واقعيتها، ــه ن جهان كه ــد ش بيان

.(235 : 1377 (احمدى،

تحليلمدافعاننگرشمخاطبمحورازفرايندادراكمعمارى
هنري اثر يك كلي طور به و متنوار معمارِى نگرش، اين براساس
هنري اثر نتيجه در شده، دوخته زمان به و... ــي نقاش معماري، از اعم
خواندن و است خواندن بر مبتني كه چرا ميشود. عصري و زمانمند
ــت اس متفاوت ــفري س و تازه تجربهاي در متن هربارة بازآفريدِن كه
ــود. ميش تازهتر دم هر متن ــافر/ مس معنايي افقهاي ميانكنش در
تبديل و ــده ش خارج (product) فرآورده حالت از معماري رو اين از
و تأويل ــفر، س حاصل كه فرايندي ــود. ميش (process) فرايند به

اسالمى آزاد دانشگاه علمى هيئت عضو شهرى/ طراحى ارشد كارشناس رئيسى/ منان محمد

اتخاذرويكردى با اينمقالــه در
معرفى ضمــن هنــرى، برون
و مؤلفمحــور نگــرش دو
مخاطبمحوردرفرايندفهماثر،به
ارزيابىمسئلهاختالفدرادراك
وتفسيرمعمارِىمتنواربرپايهسهمحوراساسى
نادرستىاستقاللمعنايى درســتىيا : مىپردازيم
ادراك در بيننــده معنايى افق نقش اثر، خالق از اثر
يك براى متفاوت فهمهاى و تفاسير وقوع راز و اثر
ژرفكاوىداليل درقسمتپايانىمقالهبا اثرمتعين.
وقوعتفاسيرمتفاوتبراىيكاثرمعمارى،مشخص
خواهدشدكهاصلشكلگيرىتفاسيرمتفاوتبراى
فرض يككالبدمعمارىتاچهحددرستبودهوبا
بايستىفرايندادراك آيا پذيرشاصلدرســتىآن،
آنكه يا يككالبدمعمارى،مضبوطوروشمندبوده
است؟ قبول قابل و موجه اثر از تفسيرى و فهم هر
متنوار، معمارى معنايى، افـق اثر، فهم : كليـدى واژگان

مخاطبمحور ديدگاه مؤلفمحور، ديدگاه
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معماري، متن/ اين در سفر با مييابد. دوام پيوسته و است بازآفريني
و ــاختها پيشس ــه برپاي را ــر اث ــههاي بيننده/مسافرگوش
ــيرازى، (ش ميبيند. ــد/ ميخوان ــهاي گون ــه ب ــتهايش پيشداش
همان واقع در اثر ــده بينن ــط توس اثر بازآفرينِى بر تأكيد (1381
فهم فرايند در ــار معم مقصود و ذهنيت ندادن ــت دخال بر ــد تأكي
فرايند ــتقالل اس اين بر خود معاصر، معماران از برخى ــت. اس اثر
ــدن ش ــنتر روش براي دارند. تأكيد (معمار) اثر خالق از اثر ــم فه
نظير ساختارشكنى معماران ــههاى انديش به ميتوان موضوع اين
«متني را خود معماري شخصًا آيزنمن نمود. اشاره آيزنمن» «پيتر
در معماران از ــته دس اين ــههاي انديش جوهر مينامد. فيمابين»
تبلور پيشبيني غيرقابل و مستمر تغييرات با انحناپذير هندسهاي
ــطة واس به كه ميكند خودنمايي «چين» عنصر در نهايتًا ــه، يافت
اتهام مرز تا حتي قائمه زواياي كاربردن به از پرهيز و چين فراواني
از دسته اين اصرار .(1 شماره (تصوير رفتهاند پيش نيز تفننگرايي
از سيال و پيش بينى قابل غير هندسه چين، از استفاده بر معماران
متناظر را سيال هندسه نوع اين آنها كه مى گيرد صورت جهت آن
ــى مطلقانديش عدم قطعيت، ــدم ع فهم، بودن ــبى نس مفهوم ــا ب
اثر معماِر ــود مقص و نيت از ــر اث فهم ــد فراين ــتقالل اس ــًا نهايت و
كه چينهايي بر تمركز با جهانبيني اين پيرو معماران ــد. مىدانن
براي مترادفي را آن ــوند ميش ــتحيل مس فضا در مجددًا و متراكم

حال زمان كه (چيزي فيمابين ــزي چي يا خودانگيخته ــدهاي پدي
براي ــيلهاي وس و ندارد) ــخصي مش پايان و آغاز و ــد نميشناس را
شماره (تصوير (1382 (حكيم، ميبينند زمان و فضا دائمي ارتباط
سيال هندسه نوع اين از ــتفاده اس اصلى دليل ديگر عبارت به .(2
نسبت آنان ديدگاه در ــتى بايس را ــكن ساختارش معماران ــط توس
و فهم ــبيت نس به اعتقاد با آنان نمود؛ ــتجو جس اثر فهم مقوله به
مطلقانديشى با متناظر هندسه از تاريخ ــنت، س از آن تأثيرپذيرى
ثبوت مفهوم ــه ب اعتقادى اصوًال و ــوده ب برحذر ــى جزميتگراي و
در آيزنمن پيتر مىدانند. ــبى نس را ادراكى و مفهوم هر و ــته نداش
قطعيت "عدم : مىدارد اظهار چنين ــبيتگرايى نس اين از تمجيد
بايد طبيعتًا قطعيت عدم اين محتواى است؛ مضاعفى هديه اكنون

شيوههاى مىبايست معمار شود. يافته
تغيير را ــود خ فضايى ــور تص ــى قديم
ــت داش خواهد پيامدى تغيير اين دهد.
از تصور آن از ــس پ ــود مىش باعث كه
فرم فضا، ــغال اش از ــكلى ش هر يا خانه
كند" طلب را ــى زيباي از ــرى پيچيدهت

چومى  برنارد (143 : 1384 ــودت، (ج
اين پيرو معماران بزرگترين از خود كه
خود طرح توجيه در نيز است نگرش نوع
(3 شماره (تصوير دوالويلت پارك براى
يك تنها " كه ــىدارد م اظهار صراحتًا
: نمى آيد در ــى آدم ــه تجرب به ــى معن
نيست" موجود اصًال ثابت معنى ثبوت.

.(158 : 1375 (برادبنت،
نوع اين ــان مدافع تحليل طبق ــذا ل
و ذهنيت بر اثر، ادراك فرايند در نگرش،

آن گرفتن ناديده حتى و كرد تكيه نبايد اثر آفرينش از معمار قصد
دارد. مطلوبيت نسبيت مفهوم به دستيابى براى

معمارى ادراك فرايند در مخاطبمحور نگرش نقد
: است نگرش اين نقد كليد زير، اساسى سئوال سه به پاسخ

درنظر بدون ميتوان و ــت اس آن معمار از ــتقل مس اثر، آيا الف)
آمد؟ نائل آن درك به معمار مقصود گرفتن

و ــت چيس فهم عمل در او ــي معناي ــق اف و ــده بينن ــهم س ب)
دارد؟ اثر فهم در نقشي چه او پيشدانستههاي

مقصود درك براي جستجو و اثر ادراك صحيح روش حفظ با ج)
اثر يك براى مختلفى فهمهاي و تفاسير دليل چه به و چگونه معمار،

شكلمى گيرد؟
مىپردازيم. اساسى پرسش سه اين ژرفكاوى به ادامه در

نادرستى؟ يا درستى معمار، از معمارى معنايى استقالل
معمار قصد انگاشتن ناديده بر هرمنوتيك در مختلفي شاخههاى
شكناني شالوده ميورزند. اصرار اثر تفسير و فهم مقام در اثر خالق و
معماِر نيت از اثر معنايي استقالل بر همگي نيز دريدا» «ژاك چون
اين در گرايشها اين تمامي شد ذكر چنانچه ميكنند. پافشاري اثر
و ذهنيت كه آن بيروني عنصر بر نبايد اثر فهم در كه مشتركند امر
مقصود درك َصرف نبايد بيننده توجه و كرد تكيه است معمار قصد

1992 برلين، هاس، راينهارد ماكس آيزنمن، پيتر بيننده، توسط آن بازآفرينى و اثر فهم :1

ازديــدگاهآيزنمــن،يكاثرمعمــاريبايد
ماننديكنوشــتهدرفرايندشــكلگيري
او خودجانگرفتهوازبطنخودبسطيابد،
و نامعلوم و باز پاياني اثر، يك طراحي براي
ناتمامراقائلاست.هنگاميكهاوازجايگاه
برابراثروبينندهســخنبهميانميآورد،
منظورشازخواندن،دركپيامنانوشتهاثر
ازسويبينندهاثراست.آيزنمنبااشارهبه
ازمعماري حضوريــكوجودغايبدرطرح،
بهسانمتنصحبتكرده،معتقداستكه
ايــنحاضرغايبدرالبهاليمتن(معماري)
شــخصي دركي لحاظ اين از و ميگيرد جان
است. شده مشخص قبل از ويژگي يك نه
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آيا آنكه نخست : ــود مىش مطرح پرسش دو حال ــود. ش اثر معمار
آيا اينكه ديگر و نه يا است مطلوب همهجا در ــتن انگاش ناديده اين
فراهم معنايي بازي براي بيپاياني مجال اثر به ــتقاللي اس نگاه اين

دارد؟ محدودي و محتمل معاني اثر هر آنكه يا ميآورد
مواردي كه داشت توجه بايستى فوق ــش پرس دو به ــخ پاس در
نميزند اثر فهم به لطمهاي معمار ــتن انگاش ناديده كه دارد وجود
ارائه براي معمار ــناخت ش كه دارد وجود نيز مواردي مقابل، در اما
مثال براي ــت. اس ضروري صحيح ادراك به ــتيابي دس و ــير تفس
لوكوربوزيه عقايد و آراء دربارة كتابي ــتن نوش صدد در كه ــي كس
ناديده را او مقاصد و روحيات او آثار ــي بررس در نميتواند ــت اس
رونشان- كليساي مثًال معين- اثر يك كه است مهم او براي بگيرد.
تبدل آن از پس آيا ــده، ش طراحى او عمر از زماني مقطع ــه چ در
آن ارائه زمان در اصوًال اينكه و نه؟ يا شده حاصل افكارش در رأي

است؟ بوده استوار اساسي چه بر او ديدگاههاي و افكار طرح،

كه ميشود موجب معمار مقصود گرفتن نظر در آنكه ديگر نكته
فرض، اين طبق بر زيرا باشد. محدود بسيار اثر يك محتمِل ــير تفاس
كانسپتهاي و خطوط ميكند، كشيدن خط به شروع كه معماري هر
طبيعي طور به پس ميپروراند. خاص مفهومى القاى قصد به را اوليه
بوده وي مقصود و ــراد م اثر، از ــيري تفس هر كه كرد ادعا ــوان نميت
باز بگيريم، ناديده اثرش تفسير در را اثر معمار شأن اگر حتي ــت. اس
تركيبات، ميان پيوند زيرا ندارد، را ــيري تفس هر قابليت كالبدى هر
ديگر سوي از مفاهيم و معاني و سويي از و... تناسبات رنگها، مصالح،
مثًال نباشد. ــته شايس معنايي هر براي اثري هر كه ــود ميش ــبب س
و طراوت مجموعه ــك ي به كه آب ــير تفس كه ــد ش مدعي نميتوان
مفهوم و معني اينكه يا و است استواري و صالبت ــد، ميبخش تازگي
پيوند نوعي ديرباز از بلكه نمود، شفافيت بر حمل نميتوان را ــنگ س

است. بوده برقرار صالبت معني با سنگ مفهوم بين ذهني

اثر ادراك در بيننده معنايي افق نقش
است اين ميكند خطور ذهن به ــمت قس اين در كه ــؤالي س اولين
قرار اثر ادراك فرايند از جداى بايد را مفسر و بيننده معنايي افق آيا كه
افق اين دادن دخالت تنها نه كه ميدارد اظهار فلسفي هرمنوتيك داد؟
نيز آن حصول براي الزم شرط بلكه نيست فهم عمل به مخل معنايي
بيننده گرچه كه است آن بر سنتى) (نگرش مقابل روش ليكن ــت. اس
دارايافقمعناييخاصخويشاستاماهدفازفهماثردستيابيبهافق
وصول بيننده، ذهنيت مضبوِط غير دادن دخالت و است معمار معنايي
بگويد كسي است ممكن مينمايد. ابهام و تيرگي دچار را هدف اين به
و غايتتفسير نيستيمو عملفهم در اثر محوريتنقشمعمار منكر ما
اينواقعيتچگونهبرخوردكنيم با اما اوميدانيم، دركمقصود ادراكرا
ساليق با و ــت اس پيشداوريهايي و انتظارات داراي بينندهاي هر كه
قالب اين ناخودآگاه ــور ط به پس ــود. ميش روبرو اثر با خودش خاص
دخالت خالياز اثر، فهم ناچار، به استو تأثيرگذار اثر ادراك در ذهنياو
بامجموعهاي پاسخايناستكهبيننده پيشدانستههايبينندهنيست.
تنها نه ايندانشها برخياز و مواجهميشود اثر با دانشها معلوماتو از
حصول ضروريات از آنها وجود بلكه نميآورد وارد ادراك ــر ام به خللي
سوء تأثير و نقش بخواهد پيشدانسته كه مواردي در فقط است. فهم
اگر ديگر، تعبير به نارواست. دخالتش ــد، باش ــته داش پيام محتواي در

1983 پاريس، ، دوالويلت پارك چومى، برنارد معمار، ذهنيت بر تأكيد عدم و اثر ادراك فرايند :3

فرانكگهرى،موزهگوگنهايم،بيلبائو،1992-97 2:ارتباطدائمىفضاوزمانبهواسطهتأكيدبرعنصرچين،
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در و نكوهيده شود، رأي» به «تفسير موجب پيشدانسته دخالت نحوة
«گادامر» آنكه جالب ندارد. وجود آنها دخالت از مانعي صورت اين غير
ميكند اذعان فلسفى هرمنوتيك به وفاداران از يكى عنوان به خود نيز،

سوءفهم  موجب ديگر برخي و ــتند هس مولد پيشداوريها بعضى كه
پيشداوري نوع دو اين تفكيك براي معياري و ضابطه ليكن ميشوند.
عرضهنمىكندونشاننمىدهدكهچگونهميتوانپيشداوريهاييكه

بازداشت.2 فهم عمل در دخالت از را ميشوند سوءفهم موجب

اثر ادراك در اختالف راز
را اثر يك فهِم اختالف بروز علل افراطى، نگرش تحليل ــالف برخ

: نمود خالصه ذيل عامل سه در مىتوان
بر افزون اثر يك : اثـر اسـتنطاق نحوه و ميزان در اختالف الـف-
نيز را استنطاق قابليت ــت، اس مضاميني بر دال معمول طور به اينكه
آنكه حال مينمايند، متفاوت ظاهر به اثر يك از تفسير چند گاه دارد.
گرايشهاي كه مخاطبي برميگردد؛ استنطاق نحوه به تفاسير تفاوت
مباحث و موضوعات در اثر ــتنطاق اس به مايل ــتر بيش دارد اجتماعي
آنكه حال است، حاكم اجتماعي روحيه او تفاسير بر و است اجتماعي
ــشها پرس گونه اين به دارد تاريخي گرايشهاي كه ديگري ــده بينن

پرداخت. خواهد بيشتر
ما كه است مهم بسيار اثر يك تفسير در : اثر زبان در نظر اختالف ب-
طبيعي و عرفي را آن زبان باشيم. داشته اثر آن زبان به ديدگاهي چه
نحوه در مستقيم تأثير نظرها اختالف اين اشاره؟ و رمز و ايما يا بدانيم
بر زيادى تأكيد اسالمى معمارى در مثال براى داشت. خواهد اثر فهم
نمونه مىخورد. چشم به معماران آثار در مقدس رموز و رمز از استفاده
تعداد با متناظر 14 ،7 نظير مقدس اعداد كاربست در مىتوان را آن
شيراز خان ــه مدرس نظير آثارى در ... و راهروها مدرسها، حجرهها،
نظير غربى متأخر مكاتب برخى مقابل، در آنكه حال نمود. ــاهده مش
و طبيعى و عرفى زبان وضوح، پايه بر صراحتًا بروتاليسم يا ــم پيوريس

شدهاند. گذاشته بنيان اشاره و ايما عدم

بهبرخي بيننده گاه فرايندفهماثر، در ج-توجهبهقرائنمربوطبهاثر:
سايرين با متفاوت تفسيري به و ميشود بيتوجه شأني و مقامي قرائن
مواردشأني ساير زمانيو دورة بسترشكلگيرياثر، مثًال دستمييابد.
دليل نيز امر اين خود كه نميگيرد نظر در را بنا شكل گيرى به مربوط
براى ديگرىبراىشكل گيرىفهمهاىمتفاوتازيككالبدمعيناست.
بستر  و اجتماعى شرايط از آگاه بينندهاى كه است محتمل بسيار مثال
كنگره سومين يادمان كانستراكتيويسم، سبك نماد شكل گيرى زمانى
به نماد اين مشاهده هنگام ،(4 ــماره ش (تصوير كمونيست بينالمللى

يابد. دست توجهىندارد، اينبستر به كسىكه تفسيرىمتفاوتبا
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