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   Abstract

Since the late 1960s, a pioneering design approach 
gradually emerged that is referred to now as the 
postmodern approach. Design, architecture and in 
general terms, post-modern art (similar to other 
cultural forms of post-modernism) have so many 
complexities that it is actually quite difficult to 
define a set criteria for recognition, classification 
and differentiation of post-modern from modern art. 

This paper, using semiotic theories as analytical 
tools, attempts to define various concepts and 
indicators which it then uses to study famous works 
designed by well-known designers and architects 
with a post-modern approach. The findings suggest 
that the signs in post-modern works have gone 
through major changes compared to their modern 
counterparts. The best example is the re-
employment of iconic signs in post-modern designs. 
Post-modern works have enormous connotations 
and their process of semiosis and signification are 
endless. Moreover, the post-modern designer 
employs syntagmatic and paradigmatic approaches, 
allowing viewers to interact with the artwork. 
Finally, post-modern designs address sensual 
perceptions. In fact, the greatest function of post-
modern designs in terms of communication is their 
ability to relate emotionally with viewers. 

Keywords 

Industrial design, Post-modern, Semiology.  
  

  چكيده
طراحي پيشتاز به سمتي رفته است  ،ميالدي 1960از اواخر دهه 

طور كلي ه طراحي، معماري و ب. ناميم مدرن مي را پست كه آن
) مدرن هاي فرهنگي پست همانند ساير شاكله(مدرن  هنر پست

هاي  هايي است كه تا به امروز مالك داراي آنچنان پيچيدگي
از  مدرن بندي آثار پست صحيحي براي شناسايي، تفكيك و طبقه

در اين مقاله با تبيين مباني نظري . آثار مدرن وجود ندارد
ها استخراج  عنوان ابزار نقد، برخي مفاهيم و مؤلفهه شناسي ب نشانه

ها، برخي آثار شاخص كه توسط  شده، سپس توسط اين مؤلفه
اند،  مدرنيسم طراحي شده دار پست طراحان و معماران بنام و داعيه

  .است  سي قرار گرفتهرمورد بر
مدرن نسبت به  هاي آثار پست نشانه ،براساس نتايج اين پژوهش

ترين  اند كه از شاخص همتايان مدرن خود تغييراتي بنيادي يافته
مدرن مجدداً از  هاي پست توان اشاره كرد به اينكه در طرح آنها مي
مدرن  آثار پست. شود وفور استفاده ميه هاي شمايلي ب نشانه
پردازي و داللت  وان دارند و فرايند نشانههاي ضمني فرا داللت

از منش همنشيني و  عالوه اين طراحيه ب. آنها نامحدود است
عنوان حلقة اصلي ه نمايد و براي مخاطب ـ ب جانشيني استفاده مي

و باالخره  نمايد فرايند داللت ـ امكان تعامل با اثر را فراهم مي
ب را مورد ادراك احساسي مخاط ،مدرن هاي پست اينكه طرح

 ،مدرن دهد و كاركرد برتر فرايند ارتباطي آثار پست توجه قرار مي
  .كاركرد عاطفي است

  
 واژگان كليدي 

 .شناسي طراحي صنعتي، پست مدرن، نشانه
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  مقدمه 
اند، يك تعريف  ، نگارش يافته1»مدرنيسم پست«و » مدرنيته پست«، »مدرن پست«اي كه در زمينه  شمار كتاب و مقاله با وجود بي

ترين ويژگي پست مدرن كه اجماع عمومي بر  شايد مهم . [Hassan,1992:196-198]جامع و متفق از اين اصطالح وجود ندارد
 چنينيكي از اولين داليل . ]132: 1380هاوثورن،[فضاي مبهم و ايهام موجود در آن است مرزهاي نامشخص، آن وجود دارد، 

حاني داريم كه ر، بلكه شاشندو ايدئولوژي با2كه منبع صدور فراروايتنداريم ابرمرداني  ،مدرنيته، ديگر اين است كه در پست يابهام
 ،ليوتار. باشد مي 3»ژان فرانسوا ليوتار«مدرن  يكي از متنفذترين شارحان وضعيت پست. پردازند به تفسير وضعيت موجود مي

در وضعيت . ]54: 1380ليوتار، [داند  مي 4»هاي كالن نفي روايت«يا » ها پايان فراروايت«مدرن را  ترين ويژگي وضعيت پست مهم
هاي كالن  اعتباري روايت نفي و بي. اند مدرن از حيث انتفاع ساقط شده خواه تماميتهاي  طور عملي تزها و ايدئولوژيه مدرن ب پست

  .شود اين امر باعث ايجاد فضاي متكثر در جامعه مي. شده، در متن جامعه است هاي به حاشيه رانده به معني امكان حضور ساير روايت
ترين ويژگي دوران  گرايي را مهم بسياري كثرت. يابد ديگري است كه همراه با رشد ويژگي اول، تبلور مي ويژگي ،5گرايي پس كثرت

  .]321: 1379نوذري، [دانند  رايج در اين دوران مي» ايسم«را تنها  مدرن دانسته و برخي آن پست
، باعث 7سازي و جهاني 6هاي نئوليبرال استهاي اجتماعي و اقتصادي، مانند سي اين دو ويژگي در كنار بسياري ديگر از پديده

ويژه ـ در معماري و طراحي ه هاي فرهنگي از جمله ـ و ب گيري پارادايم فرهنگي جديدي گرديده است كه در همه عرصه شكل
احي ها باعث شده است كه ما تحليل صحيحي از طر آميز و جهاني ـ بومي رايج در اين عرصه بيان ايهام. صنعتي تجلي يافته است
ها در اين  شده است كه قضاوت منجر به اينمدرن  نبود محك مناسب براي سنجش و شناسايي آثار پست. پسامدرن نداشته باشيم

مدرن  يابي به معيارهايي براي ارزيابي و شناخت آثار پست هدف اين پژوهش دست. زمينه، احساسي و همراه با حب و بغض باشند
  .عنوان ابزار و مالك سنجش استفاده شده استه بشناسي  دف از دانش نشانهبراي دستيابي به اين ه. مي باشد

  8شناسي نشانه ؛مباني نظري .1
توان رد قلم بسياري از  اي بسيار كهن و در تقريراتي كه در تاريخ اين علم وجود دارد، مي دانشي است با پيشينه ،شناسي نشانه
كابلي و يانتس، [را يافت 10و ويليام اوكام9ارسطو گرفته تا سن آگوستين هاي شاخص تاريخ فلسفه و انديشه، از افالطون و چهره

هاي مختلف وبا رويكردهاي نظري گوناگون موضوعي  ها را در طول تاريخ و در ميان ملت توان نشانه در واقع مي .]1380:8-6
را دانشي  توان آن برو شد، به نحوي كه مياين دانش در ابتداي قرن بيستم با تحولي بنيادي رو ،ولي با اين وجود. براي تأمل ديد

اين . زيرا هم به لحاظ رويكردها و هم به لحاظ حجم دستاوردها، نشانگر بابي مستقل در انديشه است ؛كامالً نوين قلمداد نمود
  . است12»چارلز سندرس پيرس«و  11»فرديناند دو سوسور«هاي  مديون انديشة نافذ دو انديشمند به نام ،تحول
بررسي  واحد ـ به طور كلي ـ در آنِزبان را ماهيت و هويت زبان، نشانه و داللت دارند و  به رويكردهاي مشابهي انديشمند، واين د
 هشناسي نوشته شد تقريباً در هر كتابي كه پيرامون نشانه.]42: 1380دينه سن،[تغييرات در زماني يك زبان خاص را نه  ،كنند مي

رو با  اينها كه بيانگر افكارند و از نشانهدستگاهي است از  ،زبان" :كه استآمده  »شناسي عمومي نزبا«اين قسمت از كتاب دوره 
چند فقط هر. پذير است سنجش هم نظامي و غيريعال ،هاي اداي ادب و احترام ادين، شيوهمهاي ن ها، آيين الل و الفباي كر ،خط

ها در زندگي جامعه  انشي را در نظر گرفت كه به بررسي نقش نشانهتوان د هاست به اين ترتيب مي ترين اين دستگاه زبان مهم
  .]24و23: 1378سوسور، ["پردازد مي

ي كشف سشنا قوانيني را كه نشانه. شناسي تنها بخشي از اين دانش عمومي است زبان":  وي در ادامه همين مطلب آورده است كه
به  ،در همين زمان در اياالت متحده رويكردي مستقل ولي مشابه تقريباً ".كار برده شناسي ب توان در زبان خواهد كرد مي

  .توسط چارلز سندرس پيرس در جريان بود ،شناسي نشانه
 است دو ركن نشانه از ديدگاه سوسور عبارت. شود گاني پيرس آغاز مي تفاوت بين سوسور و پيرس از نگرش دوگاني سوسور و سه

م زعدال به . دنم دال و هم مدلول جنبه روانشناختي دارند و هيچ يك جنبه مادي نداردر ديدگاه سوسور ه. 14و مدلول 13دال ؛از
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آن ارجاع به مصداقي مادي  و در كند سوسور يك تصوير صوتي است و مدلول عبارت است از مفهومي كه دال به آن داللت مي
  .]96 :1378سوسور، [بلكه ارجاع به مفهومي ذهني است  ،مطرح نيست

كند  مطرح مياي كه وي براي نشانه  گانه ان سهارك. گانه براي روابط دروني نشانه ارائه داد پيرس يك الگوي سه چارلز سندرس
  .17)يا موضوعيا مرجع داللت، (مصداق ـ 3و  16)تفسير(ـ تعبير 2 15)يا خود نشانه(نمود ـ 1: از است عبارت
  ].30 :1383، سجودي["گيرد خود ميه نشانه به صورتي ك"عبارت است از  ،نمود
خود به تواند  تعبير ميهر . دريافت و در واقع حاصل واقعي داللت است  توان از نشانه عبارت است از معنا و مفهومي كه مي ،تعبير
آن تعبير نيز نشانة تعبيري ديگر . اي كه يك تعبير ديگر را به وجود خواهد آورد نشانه ،نمون ديگر عمل كندباز/ يك نشانه عنوان

معناي بازنمود هيچ نيست مگر "معتقد است كه  ،پيرسلذا . خواهد كردنهايت ادامه پيدا  روند همين طور تا بيشد و اين خواهد 
 ] 31 :همان [ ناميده است» نشانگي نامحدود«نامحدود را ) بالقوه(همين مفهوم تعبيرهاي متوالي  ،»امبرتواكو«. "بازنمودي ديگر

  .بت خواهد شدكه در ادامه بيشتر پيرامون آن صح
آن چيزي است  ئتوان گفت كه ش باشد كه به بياني ساده مي مي ـ مصداق ـ سومين بخش از اركان نشانه پيرس، موضوع يا شئ

بازنموني يك هر  ،در اين ديدگاه. شود عبارتي تفسير بازنمون با آن برابر فرض ميه و ب استكه بازنمون به جاي آن قرار گرفته 
  .دارد كه بازنمون خود را بجاي آن و برابر با آن قرار داده استمصداق در عالم واقع 

بررسي كرده و انواع  چند زاويه نشانه و فرآيند داللت را ازمدرن،  ها و معيارهاي سنجش آثار پست جهت استخراج مؤلفه ،در ادامه
  .دهيم حاصله را مورد تحقيق قرار مي

  نشانه وسيگنال تمايز  .1.1
ه است كه آيا واقعاً موضوع ما يك نشانه ئلشود ـ بررسي اين مس ن گام ـ كه معموالً ناديده انگاشته مياولي ،در بررسي يك نشانه

توان گفت كه  ؟ در تعريف ميپس بايد ببينيم كه نشانه چيست و با چه چيزهايي ممكن است اشتباه گرفته شود. است يا خير
كاركرد  .شود تصوير ذهني محركي ديگر تداعي ميهن ما با كه تصوير ذهني آن، در ذاست  ينشانه محرك يا جوهر محسوس"

  .]39 :1383گيرو، ["محرك نخست برانگيختن محرك دوم با هدف برقراري ارتباط است
يك شرط اساسي براي نشانه ايجاد فرآيند داللت به معني ايجاد  ،شود با اين وجود هر نوع ارتباطي يك فرآيند داللت محسوب نمي

زيرا ممكن است كه محرك مورد . توان نشانه قلمداد كرد هر محركي را نمي ،ترتيب به اين. باشد مخاطب مي واكنشي تفسيري در
يك نظريه «امبرتواكو در كتاب  .را در پي نداشته باشد داللتيباشد و هيچ  18نظر در يك زنجيره ارتباطي منحصراً برانگيزنده

در . شده است ليقاو مقولة ارتباط و داللت تفاوت ميان دوي . نهاده است نام »سيگنال«ها را  اين نوع محرك 19»شناسي نشانه
فرايند ما هيچ نوع داللت و  در اين. يابد وسيلة يك رسانه به يك گيرنده انتقال ميه فرايند ارتباط يك سيگنال از يك منبع، ب

ه اللت يك واكنش تفسيري و معنادهي در مخاطب بكه فرايند د حاليانتقال مقداري اطالعات داريم، دربلكه تنها  ،دهي نداريممعنا
لت دانسته و بين اين دو تفاوت دال عاملارتباط و نشانه را  در خدمت فرايندسيگنال را  ،لذا اكو .[Eco,1979:8] وردآ وجود مي

فرايندهاي ارتباطي هاي پيچيدة فرهنگي، عمالً تفكيك كند كه به دليل فرايند وي در عين حال به اين مطلب اشاره مي .ل استيقا
 دهد از فرايندهاي داللتي بسيار دشوار است، ليكن وي به طور كلي محصوالت و بناهاي معماري را در فرايند ارتباطي قرار مي

[Ibid: 12] .زيرا در اين موضوعات بيشتر با فرايندهاي ارتباطي و انتقال سيگنال مواجه هستيم ولي وجود  ؛البته اين درست است
و يا  طور ويژه در درك يك شئه هاي سيگنال و نشانه ب از آنجا كه درك تفاوت. توانيم ناديده بگيريم اللت را نيز نمينشانه و د

  : كنيم هاي سيگنال و نشانه، اشاره مي ترين تفاوت ت دارد، لذا در ادامه مختصراً به برخي از مهميك تصوير اهمي
 .به معني ايجاد واكنش تفسيري در مخاطب استايجاد فرايند داللت  ،يك شرط اساسي براي نشانه .1
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ها نه از طريق نشانگي  كه سيگنال شوند، در حالي نامحدود مي» پردازي نشانه«ها در ذهن مخاطب باعث ايجاد فرايند  نشانه .2
فرايند  ، قادر به ايجاد اين)زمان با چند مدلول همبستگي هم( هاي ضمني و نه از طريق داللت) هاي متوالي داللت(نامحدود 
 .نيستند

مجموعه قراردادهايي است كه بين اعضاي يك  ،»النگ«رمزگان يا . باشد مي» رمزگان«تفاوت ديگر سيگنال و نشانه وجود  .3
كه در فرايند ارتباطي  حاليگيرد در هر نوع داللتي بر اساس يك قرارداد فرهنگي صورت مي. شده هستند جامعه شناخته

نشانه  ولي ،سبب يا برانگيزنده چيزي است و تنها كه هيچ معنايي ندارد است محركي ،سيگنالقراردادي در كار نيست و 
و به جاي آنها  عنصر از سطح محتوا همبسته است) يا چند(هميشه عنصري است از سطح بيان كه با يك 

 .[Eco,1979:8&32]نشيند مي

  پيرس انواع نشانه از نگاه .2.1
شناسي  هايي كه حتي امروزه نيز مورد توجه و اقبال دنياي نشانه بندي نشانه، يكي از طبقه هاي گوناگون انواع بندي ميان طبقه در

به سه گروه عمده شمايلي، ) چه زباني و چه غير زباني(طور كلي ه ها را ب نشانه پيرس.باشد گانة پيرس مي بندي سه است، طبقه
مفيد باشد، » انواع نشانه«عنوان روشي براي ايجاد تمايز ميان ه اين روش بيشتر از آنكه ب".اي و نمادين تقسيم نموده است نمايه

بندي  پيرس در اين تقسيميعني  ؛]66: 1387چندلر،["دهد هاي نشانه و موارد ارجاعي را نشان مي ميان حامل» هاي ارتباط روش«
  .توجه نموده است مصداقو  نمودبه نوع رابطه 

ه در سنت طبيعي چچيزي شبيه به آن. اش رابطه علي وجود داشته باشد و معني اي است كه ميان صورت نشانه ،نمايه: 20نمايه
 از طريقيشئ به عبارتي رابطه بين نشانه و » تب«باالي بدن به نشانه » حرارت«يا  ،است» آتش«كه نشانه » دود«نامند مثل  مي

 :1383صفوي، ؛ 43: 1383احمدي،[ر نيست وابسته به ذهن تفسيرگصرفاً و نسبت دروني و وجودي دارد است نوعي  و علي واقعي
35[.  

در سنت اين نوع نشانه را نشانه . نوعي شباهت صوري وجود داشته باشدنشانه و مصداق اي است كه ميان  نشانه ،شمايل: 21شمايل
 :1383صفوي، ؛ 43: 1383احمدي،[نقاشي يك صورت كه به صاحب آن صورت داللت دارد  عكس يا مثل. نامند تصويري مي

كند، يكي از موضوعاتي كه بايد به آن دقت شود اين است كه واژه  هاي خاصي را طلب مي هاي شمايلي ظرافت شناخت نشانه .]35
بلكه در همه انواع . هاي شمايلي را به حوزه تصاوير محدود كرد توان نشانه بودن است در حالي كه نمي گر تصويري تداعي ،شمايلي

با مرجع » تق تق«، و يا »جيرجير«كلماتي مانند  ،عنوان مثاله ب .هايي روبرو شد توان با چنين نشانه يها م رمزگان و در واقع رسانه
عنوان ه هاي بصري شمايلي نيستند، ب موضوع ديگري كه بايد به آن دقت شود اين است كه همه نشانه .خود ارتباط شمايلي دارند

شده بايد به ياد داشته باشيم كه در  با وجود توضيح داده .باهت صوري ندارندگونه ش مثال همين حروف الفبايي كه با مرجع خود هيچ
از نوع علت و معلولي نيست و قرارداد در آن  ،در عين وجود شباهت ،شمايلي رابطه عنصر سطح بيان و عنصر سطح محتوا  نشانه

  . نقش بسزايي دارد
چراغ «وجود داشته باشد مانند ) شناسيك قرارداد نشانه(قراردادي  كامالً اش رابطه ست كه ميان صورت و معنيا  اي نشانه: 22نماد
هيچ نوع رابطة علي با آن  دال مشابه مدلول نيست و ،ها ددر نما:  توان گفت پس مي .]35: 1383صفوي، [به معني ايست » قرمز

باشد كه اعضاي جامعه  ساس قراردادي ميااند و رابطه آنها بر همبسته شده با يكديگر اختيارياين دو بر اساسي كامالً  ندارد و
  .گيرند آن را ياد مي ،كاربر

پوشي كنيم، خواهيم ديد  چشم ،دهند اي را مورد بررسي قرار مي هاي نمايه هايي كه نشانه شناسي از طيف وسيع دانش اگر در نشانه
 اي منشي كامالً نمادين دارد ظام نشانهترين ن عنوان بزرگه هستند، خود زبان ب )نماد( ها از اين نوع كه قسمت اعظم نشانه

واسطه ه ب) ها نمونباز/ ها  دال(عناصر سطح بيان ، اغلب اي هاي نشانه هاي زبان و ساير نظام در نشانه. ]44: 1383احمدي،[
 ،ي و يا صورياند و در اين پيوند هيچ نوع رابطه عل پيوند خورده) تعبير/ مدلول(قراردادي كامالً دلبخواهي به عناصر سطح محتوا 

 .كند دال را به مدلول وابسته نمي
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تعيين اينكه و ت است، ؤيدر همه موارد قابل ر سطح قرارداد .يابد بودن نمايه، شمايل و نماد به ترتيب افزايش مي ميزان قراردادي
سه شكل نشانه وجود اي بين اين  خطوط قاطع جداكننده"،غير ممكن است ،گيرد طور مطلق در كدام دسته قرار ميه يك نشانه ب

همانطور كه يك نشانه در بافت موجوديت  .زيرا نشانه در اينجا نيز منشي نسبي و متأثر از بافت دارد ؛]75: 1387چندلر،[ "ندارد
اي همواره هر سه سطح  ر نشانهه ،در عين حال. گيرد جنسيت خود را از بافت مي ،به همان ترتيب نيز ،آورد دست ميه خود را ب

  .ا در خود داردشده رياد
  سطوح داللت .3.1

به لحاظ نظري، يك ارتباط ". باشد مي» سطوح داللت«تحليل ما كمك خواهد نمود، بحث  شناسي كه به از ديگر مباحث نشانه
شود كه در آن يك مدلول با يك و فقط يك دال مربوط باشد و يك دال هم فقط يك مدلول را  هنگامي ارتباط مؤثري قلمداد مي

داللت صريح است و واضح، و وقتي يك دال با دو  ،وقتي يك دال فقط با يك مدلول همبسته باشد. ]46 :1383گيرو، ["دبيان كن
معني مبهم و وابسته به ذهن  ،هاي ضمني در داللت. گوييم ها داللت ضمني مي ته باشد، به ساير داللتسيا چند مدلول همب

اشاره كرديم كه . ر مكتب پيرس، رابطه ايجابي دال و مدلول پذيرفته نيستدر نتيجه هم در مكتب سوسور و هم د .مخاطب است
سوسور نيز معناي نشانه را وابسته به نظامي . دانسته است پيرس در فرايندي نامحدود، تعبير را بازنمودي براي تعبيري ديگر مي

سوسور  ،به عبارت بهتر. يابد اساس بافت تعيين مي داند كه بر را وابسته به فرايندي سلبي مي داند، بلكه آن اثباتي و ايجابي نمي
داند، به اين معني كه نشانه  معناي فرايند ارتباطي زبان را ناشي از كاركرد ديالكتيكي بين يك فرايند ايجابي و يك فرايند سلبي مي

اي كه  سوي ديگر در درون دامنه كند، و از هاي ديگر و در روندي افتراقي متمايز مي از يك سو داللت خود را از طريق سلب نشانه
تواند با دو يا چند  يك دال مي ،به اين ترتيب. ]28: 1383سجودي،[ رسد اي سلبي ايجاد شده است به داللتي ايجابي مي به گونه

با بحث دربارة مفهوم داللت ضمني  24و روالن بارت 23شناساني همچون لويي يلمسلف نشانه. مفهوم همبسته باشد و يا برعكس
هاي صريح و ضمني از يكديگر غيرممكن است و فرايند داللت، فرايندي نامحدود است  شان دادند كه تفكيك داللتن
  . گيرد تنها در ذهن مخاطب و بر اساس بافت صورت مي ،تعيين نهايي معني. ]128: 1384؛ مكاريك، 57: 1370بارت،[

گيرند، يكي فرايند پيوستگي يك دال با چند مدلول و بر  يهاي ضمني در ذهن مخاطب از طريق دو فرايند كلي شكل م داللت
را ناشي از نوعي پويايي دروني در فرايند داللت  است كه پيرس منشأ آن» پردازي نامحدود نشانه«باشد، و ديگري فرايند  عكس مي

  . گردد نويه در ذهن ميداند و معتقد است كه تعبير خود در مقام بازنموني ديگر عمل نموده و باعث تداعي مفهومي ثا مي
  همنشيني و جانشينيمنش . 4.1

يا گفتار هستند كه در 26»پارول«يا زبان و  25»النگ«وابسته به دو مفهوم كالن سوسوري  ،دو مفهوم جانشيني و همنشيني
رزش نشانه را ل نيست و ابراي نشانه به خودي خود ارزشي قايسوسور . اي دارند شناسي مكتب سوسور جايگاه بسيار ويژه نشانه

بندي  ها با يكديگر را در دو بعد طبقه وي ارتباط نشانه ،رو از اين. داند با آنها مي» تفاوت«ها و  وابسته با ارتباط آن با ساير نشانه
  .النگ و پارول ؛نمايد مي

شامل نظامي از تفاوت ميان شود،  نيز ياد مي» رمزگان«ها از آن به نام  بعد النگ يا زبان كه براي سهولت تعميم به ساير نظام 
كسي كه به  .]24: 1383سجودي، [لقوه در آن واحد وجود دارد اصورت به باشد كه كامالً انتزاعي و اجتماعي بوده، و ب ها مي نشانه

باط ها در ذهن فرد ارت هاي آن زبان احاطه دارد و اين نشانه مندي از نشانه كند، در آن واحد به مجموعة نظام يك زبان تكلم مي
ازهمنشيني آنها در كنار يكديگر و در نظام پارول و يا گفتار صورت ، ها با هم رابطه نشانهبعد دوم . مندي با يكديگر دارند نظام
در كنار يكديگر قرار ) و يا مكاني(آن عناصر بر اساس توالي زماني  بعد پارول يا گفتار، ساحت عينيت و تحقق است و در. گيرد مي

در بحث جانشيني توجه معطوف . ]51: 1383گيرو،[شوند  اط متقابل با يكديگر معني يافته و منجر به انتقال پيام ميگرفته و در ارتب
هاي مجاور  توانستند جانشين نشانه موجود شوند، و در بحث همنشيني توجه معطوف به رابطة نشانه هايي است كه مي به نشانه

  .يكديگر است
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  كاركردهاي پيام. 5.1
كاركرد را براي زبان   شش 28»شناسي پراگ حلقه زبان«شهير روسي و عضو مؤسس  شناس و زبان شناس نشانه 27»كوبسنرومن يا«

توانند بطور همزمان وجود داشته  كاركرد در هر پيامي مي  اين شش. باشد به ساير اشكال ارتباط مي طرح كرد كه تقريباً قابل تعميم
براي درك بهتر نظر وي بايد بدانيم  .شود كاركرد پيام تعيين مي ك از آنها بر پيام مسلط باشد،ي كه كدامولي با توجه به اين ،باشند

. وسيلة انتقال -4. انرمزگ -3 .ها نشانه -2. موضوع يا مرجع - 1:داند  شش ركن را ضروري مي، وجود كه وي براي برقراري ارتباط
  .]19: 1383گيرو، [گيرد  يام با تمركز بر يكي از اين اركان شكل ميهاي پهريك از كاركرد. و در نهايت گيرنده - 6 فرستنده - 5
دهد را  ع مياين كاركرد روابط ميان پيام و موضوعي كه پيام به آن ارجا. گونه ارتباطي استشالوده هر":  ـ كاركرد ارجاعي1

پذير در باب مرجع پيام  هده و اثباتبندي اطالعات حقيقي، عيني، قابل مشا جا مسئله اساسي همانا فرمولدر اين. كند مشخص مي
  .]20 :همان ["است

هايي از اين دست  گيري پيام به سمت گوينده است پيام اكوبسن در نقش عاطفي زبان، جهتيبه اعتقاد ":  ـ كاركرد عاطفي2
صفوي، ["حساسي داردنماياند، خواه اين احساس حقيقي باشد و خواه گوينده وانمود كند كه چنين ا احساس گوينده را به امري مي

كه غالباً  طوريه هاي مكمل و رقيب در امر ارتباط هستند، ب كاركرد ارجاعي و كاركرد عاطفي به طور هم زمان شالوده".]23: 1382
 ]21 :1383گيرو، ["يكي كاركردي شناختي، عيني، و ديگري كاركردي احساسي و ذهني:  رود سخن مي» كاركرد دوگانه زبان«از 

  .توان منطقي، صريح و علمي دانست و كاركرد عاطفي را احساسي، ضمني و هنري دانست عي را ميكاركرد ارجا
گوينده پيامي را . گيري پيام به سمت شنونده است ترغيبي زبان، جهت) كاركرد(در نقش ":  )كنايي يا ترغيبي(ـ كاركرد حكمي 3

تواند پيامي منطقي باشد يعني پيامي  حكم مي .]23 :1383ي، صفو["شود كند كه به واكنش شنونده منجر مي به شنونده منتقل مي
تواند پيامي احساسي باشد يعني عواطف و احساسات مخاطب را  شود و در عين حال مي  وي دريافت  كه توسط منطق فرد و تعقل

درست  ؛طقي يا احساسي باشدتواند من بنابراين در كاركرد حكمي ما حتماً شاهد واكنشي از گيرنده خواهيم بود كه مي .تحريك كند
  .خورد مثل تمايزي كه در كاركرد ارجاعي و كاركرد عاطفي به چشم مي

اين ":  شود كه تأكيدش بر خودش باشد يعني مرجع پيام خود پيام باشد يك پيام زماني داراي اين كاركرد مي:  ـ كاركرد هنري4
  .]22 :1383گيرو، ["پيام ديگر ابزار ارتباط نيست بلكه موضوع آن است

رومن ياكوبسن "هنگامي كه تأكيد يك پيام بر خود ارتباط باشد كاركرد همدلي بر آن مسلط گرديده است :  ـ كاركرد همدلي5
ادامه يا قطع ارتباط، جلب توجه مخاطب يا حصول » برقراري«شان اساساً  كند كه نقش هايي را تحت اين عنوان متمايز مي نشانه

  .]22 :همان ["اطمينان از هشياري اوست
هاي دور از ذهن را  شود كه معناي برخي نشانه تأكيد پيام بر رمزگان است و در آن سعي مي ،در اين كاركرد:  ـ كاركرد فرازباني6

  .زيرا رمزگان موضوع است ؛شايد شبيه كاركرد ارجاعي باشد از اين جنبه. براي گيرنده بيان كرد
هاي ارتباطي و انواع  الگويي منعطف و فراگير است، براي ما در تحليل انواع اليه،ياكوبسني ارتباط شناختي الگو از آنجا كه

  . كاركردهاي ارتباط بسيار كارآمد است
  مدرن آثار طراحي پست تحليل .2

خوري پروژة  هاي چاي ويژه سرويسه مدرن، ب شده به تحليل برخي آثار شاخص طراحي پستبر اساس مباني نظري ياد در ادامه
اند و به اتفاق عموم  مدرن طراحي شده دار پست توسط طراحان و معماران بنام و داعيه ،اين آثار 29.پردازيم ت السي ميپيازاي شرك

  .اين تحليل در چهار بخش صورت گرفته است. شوند مدرن شناخته مي عنوان آثار پستبه 
  . پيرس ةگان يعني از ديدگاه انواع سه .پردازيم ت ميموضوعاتحليل هاي بكار رفته به  اول از ديدگاه نوع نشانه : نوع نشانه. 1.2
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 اي نمايه. 1.1.2

الي كه ممكن است پيش بيايد اين است كه آيا اصالً در يك ؤاولين س ،مدرن مدرن و پستآثار اي در  هاي نمايه در بررسي نشانه
ول در آن برحسب رابطه علت و معلولي باشد؟ اي كه رابطه ميان دال و مدل يعني نشانه ؟اي يافت اي نمايه توان نشانه محصول مي

مفهوم سرعت را تداعي براي اغلب پرسش شوندگان هاي موجود در پيكره يك هواپيماي جنگنده  ديدن فرم .پاسخ مثبت است
رگرديم، شناسانه ب اند، اگر به تعابير نشانه شده داللت بر سرعت و تندي كردههاي ياد توان گفت كه فرم به اين ترتيب مي. كند مي

دال و مدلول ـ نسبتاًـ طبيعي و از پيوند بين  در اينجا. باشد ها نقش دال را دارند و مفهوم سرعت مدلول آن مي خواهيم ديد كه فرم
همبسته است در واقع به اين رابطه طبيعي ) مفهوم(گوييم كه هر فرم با يك احساس  زماني كه مي. باشد گرا ميرابطة كاركردنوع 

ها بسيار مورد توجه بود و دستاوردهاي علمي به اين شيفتگي  در دوره مدرنيسم سرشت طبيعي فرم. ايم اشاره كردهتجربي عاطفي 
را به راه  31»نينگياستريم ال«ازي دپر بود كه سبك طراحي و فرم 30مثال بارز آن شيفتگي به فرمهاي آيروديناميك. زد دامن مي
ريموند « مثال معروف آن مدادترش روميزي آيروديناميك است،افراط  همراه باا ه مدرنيسم به اينگونه نشانهتوجه  .انداخت
ها و  بر خلوص فرم ها مدرنيست تأكيد. براي فرم ايروديناميك آن هيچ استداللي وجود نداردكه باشد  مي )1تصوير(32»لويي

بررسي آثار  ،باشد بارتي دال و مدلول ميعه در واقع تأكيد بر همين رابطه طبيعي بين فرم و مفهوم و ب ،كاركردي بودن آنها
  .مدرنيسم خود را از انحصار آن خارج نموده است كه پستدهد  مدرن نشان مي پست

  
  
 
  
  
  
  

عنوان يكي از مكاتب پس از ه ولي دكانستراكشن ب ،يكي گرفت »دكانستراكشن«مدرن را نبايد با آثار مكتب  چند آثار پستهر
كه تمام روابط  در دكانستراكشن شاهديم. گذارد ين ديدگاه را در حداكثر ممكن خود به نمايش ميا ،مدرن مدرن و موازي با پست

شده و  معماري بنا به طبيعتش با رابطه تثبيت". شود ناديده گرفته مي ،اند شان كه در معماري تثبيت شده طبيعي بين اجزا و مفاهيم
كنند، سقف، مدلول پناه  جداسازي و تحكيم را منتقل مي) انند ديوارهام(ساختارهاي عمودي . مشخصي بين دال و مدلول روبروست

هاي محكم  كند اين ارتباط در يك كالم، معماري ديكانستراكشن سعي مي. كند را به دنبال دارد، و كف مفهوم ثبات را منتقل مي
از  ،دال و مدلول شدة تثبيتمورد نوع رابطه در » متافيزيكي«بجاي تعبيرتوانيم  مي ]47 :1383نجوميان، ["متافيزيكي را فرو بپاشد

اي را  هاي نمايه مدرن اين الزام به نشانه شود كه طراحان پست هاي مورد بررسي ديده مي در نمونه. استفاده كنيم» اي نمايه«واژه 
هاي  نشانه ،حاكه طر بينيم مي )2تصوير (33»فيليپ استارك«هات برتا اثردر محصولي مثل كتري  ،به اين لحاظ .اند كنار گذاشته

اي هم به نوعي  هاي نمايه كه نشانه بايد به ياد داشت. هم زده و به قراردادهاي نويني دست يافته استرا بر رايج  اي نمايه
زماني كه براي يك مفهوم از بين . اند و بكار رفته هشد هاي مشابه گزينش قرارداد از اين روست كه در بين عالمت ؛اند قراردادي

  .ايم به ثبت رسانده همربوط) رمزگان(كنيم در واقع يك قرارداد را در النگ  اي موجود، دالي طبيعي انتخاب ميه دال
 
  
  

  byars,1999:81: مأخذ . مدادتراش آيروديناميك؛ اثر ريموند لويي. 1تصوير 
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  شمايل.2.1.2
هاي شمايلي باشد و اين تنها منحصر  مدرن همين بحث نشانه ترين تمايز ميان آثار مدرن و پست واضح ،شناسي شايد از ديد نشانه

ـ اعم از بازنمايي 34درمدرنيسم هرگونه بازنمايي. ت استيؤها هم به خوبي قابل ر طراحي نيست و در ساير حوزهبه معماري و 
اين موضوع در محصوالت و در بناها به . ]52: 1383احمدي،[مردود است  بسيار ناپسندوـ ... ، عالم واقع، تاريخگرايي وطبيعت

از جنس هاي شمايلي  و بكارگيري عناصر و نشانه ،نه نشان شمايلي تبلور يافتشكل حذف كامل هر نوع بازنمون و پرهيز از هرگو
عبارت ه ب ،گرفتند كه شبيه چيزي نباشند ها حتماً بايد به نحوي صورت مي پردازي فرم. شد كريه قلمداد مي ليعم تزئين و
 طبيعت نباشند يازي از جنس گذشته و بخصوص چي ،شدند كه بازنمون چيز ديگري ها بايد طوري طراحي مي شناسانه، فرم نشانه

[hauffe,1996:70] هاي  يعني حذف نشانه ،باشد و اين به معني حذف هر گونه داللت از طريق شباهت بين دال و مدلول مي
ه ها تمايل داشتند ب و حتي استريم الينينگ، كه به اين گونه نشانه35»آرت دكو«هايي همچون  طراحي ،به اين ترتيب .شمايلي

 طرد شدند) شناسيم مي36نام طراحي خوبه آنرا ب 1950كه از دهه (هاي استايليست، از بدنه اصلي طراحي مدرن  ان طراحيعنو
[Julier,1993:94]. دوباره به عرصه  ،هاي شمايلي را كه از محبوبيت عامي برخوردارند مدرنيسم نشانه در حالي كه پست

و  38»گرا گزينش«و  37»گرا تاريخ«اصطالحاتي همچون كند كه با  ا مجاب مياين بازگشت دوباره بسياري ر .دانده استبازگر
؛ 92: 1380؛ اندرسون، 68: 1380كوال،: نك[بدانند مدرنيته را رجعتي به گذشته  پست ،»هاي زيباشناختي سقوط ارزش«

  .]15: 1375جنكس،
مدرن به  كه رويكرد پستدهد  رد بررسي نشان ميهاي مو نمونه. ه مورد بررسي قرار گرفتئلصحت و سقم اين مس ،در اين پژوهش

هايي چون منريسم، اكلكتيسم، و يا ناتورئاليسم  ها و شيوه وجه با روش سبك ، تاريخي، طبيعي و غيره به هيچهاي شمايلي نشانه
هايي  ردازد تا نشانهپ هاي آشنا، به خلق قراردادها و معاني جديد مي دادن نشانهمايه قرار مدرن با دست طراحي پست. يكسان نيست

هاي  گرا، هيچ هالة تقدسي گرد نشانه هاي منريست يا گزينش مدرن برخالف شيوه در طراحي پست. كامالً بديع و ناب خلق كند
 عالوه شمايل هاي پست مدرن رمزه ب. ه از طنز استفاده شده استئلشده وجود ندارد و دقيقاً براي اجتناب از اين مس انتخاب

به همين ).3 تصويرعنوان مثال شمايل كارتوني يك حشره در ه ب(پرداخته بوده و در آنها وابستگي به مرجع و مصداق وجود ندارد 
هاي  هاي فانتزي از نشانه اكثراً در طرح .اند ناميده» فانتزي ديزاين«را  طراحي پست مدرنكه برخي آثار شاخص  دليل است

  .شود استفاده مي ته و به اصطالح انتزاعي،گرافيكي ورمزپرداخ شمايلي بسيار
 .كه كامالً شمايلي هستند ايمبا برخي عناصر روبرو )4تصوير( است طراحي كرده 39»چارلز جنكس«در سرويس قوري و كتري كه  

اح به ي هستند كه طرلهايي شماي هاي يونيك، فرم سر قوچ، فرم يك ستون شياردار و فرم پلكاني سيني همه نشانه ستونشكل سر

 كتري هات برتا؛ طراحي شده توسط فيليپ. 2تصوير 
 Sweet,1998:36:مأخذ . استارك

  ماكس ل چينو؛ اثر فيليپ استارك، . 3تصوير
  Sweet,1998:37: مأخذ 



  

  65-78/شناختي طراحي پسامدرن تحليل نشانه/1390 بهار/ شتمسال ه/ ده شانزشماره                                                                                                

 

73  

تصوير (است  طراحي شده40»استنلي تايگر من«كه توسط  ديگري در سرويس. شكل ممكن آنها را بكار گرفته است ترين بازنمودي
 .روبرو هستيم دسته سيني فرم انگشتان در ها و دسته كتري در نيز با فرم لب در دهنه كتري، فرم گيسو )5

  

 
  

نگاه ولي اگر از اين ديد به موضوع  ،ترين محصوالت هم ديده نشده بود حتي در عوامانه ،يهابود كه عناصري تا اين حد شمايل سال
هاي مدرنيستي  رسد اعالم قاطعانه نفي فراروايت قطعاً اولين چيزي كه به ذهن مي ؟تواند باشد چه ميهاي معنايي آن كنيم كه اليه

عالوه در ه ب. اند در اين محصوالت نفي شده 42»رد استفرم تابع عملك«و 41»ساده زيباست« هايي از قبيل فراروايت. است
  .باشد ميمحرز هاي شمايلي  ولع استفاده از فرمهاي مورد بررسي  نمونه

ها و  داراي داللت) اثر استنلي تايگرمن(خواهيم ديد كه سرويس دوم  ،را با هم مقايسه كنيمشده همين دو سرويس ياد اگر 
هاي آن به گيسويي بافته  ن آنها طنز باشد كه در تشبيه دهنه قوري و كتري به لب و دستهتري شايد مهم .مفاهيمي مضاعف است
نما  غير واقع و) انتزاعي بودن( توان از گرافيكي بودن و نيز مي ؛كند خودنمايي مي، اند هايي كه سيني را گرفته شده و همچنين دست

و به عبارتي از ايهام و  ،هاي ضمني بيشتري داشته باشد اثر داللت شود بودن ـ نسبت به اثر چارلز جنكس ـ ياد كرد كه باعث مي
دكو در  هاي آرت هاي تاريخي يونيك و نشانه ـ نشانه نمايي بازدر حالي كه در اثر چارلز جنكس  .بيان دو پهلو حداكثر بهره را ببرد

مدرن در  معماري پست پرداز نظريهزرگترين تا ب استشده   گرافيكي فرم غلبه كرده و باعث رمزپردازيبر  فرم پلكاني سيني ـ
     .نتايجي بسيار ضعيف كسب كند ،عرصه عمل

طراحي  43»رابرت ونتوري« حال رويكرد شمايلي همين دو سرويس را مقايسه كنيد با شمايل گل روي بافت سرويسي كه توسط
كه شمايل يك ساختمان با گنبد  43»رسيآلدو« جوش معروف و در نهايت آنها را مقايسه كنيد با قهوه ،)6تصوير( است شده

هاي شمايلي از هر نوعي روبرو هستيم از سر قوچ چارلز جنكس گرفته تا  مدرنيسم ما با نشانه در پست. )7تصوير(مخروطي دارد 
 ).8تصوير( گير فيليپ استارك آلدورسي و يا رتيل در آبميوه برجستةشمايل مستتر و در عين حال واضح خانه در كار 

 
  
  
  
  
  
  

  Alessi,2001:51:مأخذ .سرويس چايخوري اثر چارلز جنكس. 4تصوير

.اثر رابرت ونتوريسرويس چايخوري . 6تصوير
Sweet,1998:26:خذ مأ

.كونيكا اثر آلدو رسيجوش ال قهوه.7تصوير
Sweet,1998:28:مأخذ 

  Alessi,2001:54 :مأخذ . سرويس چايخوري اثر استنلي تايگر من. 5تصوير 



  

  65-78/ شناختي طراحي پسامدرن تحليل نشانه/1390 بهار/ شتمسال ه/ ده شانزشماره 

 

74  

  نماد .3.1.2
د مربوطه را شامل هاي قراردادي برن ها و رنگ وحتي فرم ها تواند آرم شركت توليدي و يا حروف و نوشته نماد در يك محصول مي

هاي  كه در پيكره وجود دارد، از جنسو رنگ گرفته تا كيفيت چيزيحوزة نمادها تنها محدود به عاليم مستقيم نيست بلكه هر. شود
هاي قراردادي و اكتسابي دارند و  هايي كه جنبه وانند از مرز سيگنال عبور كرده و به نشانه تبديل شوند، نشانهت بصري، همگي مي

  . كنند هاي مختلف تفاوت مي در فرهنگ
ـ اول اينكه ـ همانطور كه در بحث سيگنال و نشانه آمد . هاي نمادين در زبان چند تفاوت دارند هاي نمادين در فرم با نشانه نشانه

تواند براي  يك نماد در يك فرم مي. شدت وابسته به مخاطب استه مرز بين سيگنال و نشانه در فرم بسيار نامحسوس و ب
شناسد تنها يك سيگنال  مثالً رنگ نمادين يك برند براي كسي كه آن را نمي(مخاطب ديگري چيزي جز يك سيگنال نباشد 

بلكه بر حسب عادت هم بدست  ند،نيست) و در نتيجه آگاهانه(صورت اختياري هميشه به  ،فرمدر  هاقرارداددوم اينكه ). است
  .تأثيرپذير است نيزكه از محيط و جغرافيا  هايي ها و عادت تداعي. اند آمده

كوشد كه تنها يك پيام صريح داشته  طرح خوب مدرن مي. هدف از برقراري ارتباط، انتقال تنها يك پيام است ،در طراحي مدرن
صدد عملكرد آن است، لذا طراح مدرن درپيام صريح محصول ـ به لحاظ نظري ـ . هاي ضمني را حذف نمايد ساير پيامباشد و 

ها  ها، سيگنال طراحي مدرن با هدف كاهش داللت ،منظور بدين. هاي آن است انتقال پيام عملكردي محصول و حذف ساير داللت
هاي  مدرن به داللت كه طراح پست حاليدر. [Eco,1979:8] ند تفسيري ندارددهد، زيرا سيگنال فراي ها ترجيح مي را به نشانه

ها حدود داللت  زيرا هرچند در اين نشانه ؛هاي نمادين با داللت ضمني ارتباط بسيار بيشتري دارد نشانه. ضمني گرايش دارد
مدرن  لذا، طراح پست. ]44: 1383حمدي،ا[گيري نيست  قابل شناخت و اندازه ،ولي حدود تأويل ،شناسيك قابل شناخت است نشانه

هاي  كند كه با اليه نحوي انتخاب ميه بنيز نمادهايش را جاي سيگنال ـ به نشانه و نماد گرايش دارد، بلكه دال ه نه تنها ـ ب
دهند كه در  مياين امكان را  ،هاي معنايي از كيفيتي زايشي برخوردارند و به مخاطب اين اليه. معنايي بيشتري ارتباط برقرار كند

تا براي  ندزيرا طراحان و توليدكنندگان درصدد. هاي بيشتر و باالتري از معنا دست يابند پردازي نامحدود به اليه فرآيند نشانه
در اين پژوهش ـ از  شده مطالعهبسياري از موارد .[Sweet,1998:38] كننده چيزهايي بيشتر از عملكرد صرف فراهم نمايند مصرف

داراي نمادهايي بودند كه اغلب يك  هشوند پرسشخوري پروژة پيازاي شركت آلسي ـ براي جامعة آماري  هاي چاي جمله سرويس
  45.كردند و يا چند معناي ضمني از آن استنباط مي

مادين هاي ن هاي شمايلي از نشانه مدرن عالوه بر استفادة فراوان از نشانه دهد كه طراحان پست هاي مورد بررسي نشان مي نمونه
رود، بلكه اغلب خود محصوالت نيز به  هاي نمادين به كار مي مدرن، نه تنها نشانه در محصوالت پست. كنند نيز به وفور استفاده مي

به اين . كنند ش كمك ميدهي شخصيت و سبك زندگي كننده در شكل شوند، نمادهايي كه استفاده از آنها به مصرف نماد تبديل مي
به عنوان مثال در كتري . ]243: 1389 امرايي،[نمايند  بافت فرهنگي معاصر همانند نشانه عمل مي ترتيب خود كاالها در

مدرن مواجه نيستيم، بلكه تنها  با هيچ نشانة شمايلي يا نوستالژيك مرسوم در پست )9تصوير( 46»اتوره سوتساس«شده توسط  طراحي
 .است از پيچيدگي خاصي بهره گرفته ط فراوان و فرمي ساختارشكنانهواسطة خطوه اي ساده روبرويم كه در عين حال ب با پيكره

 
 
 
 
 
 
  . گير جويسي سليف، اثر فيليپ استارك آبميوه.8تصوير 

  Alessi, 2001:84:مأخذ 
  .كتري اثر اتوره سوتساس.9تصوير
  Fiell, 2001:161: مأخذ  
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اين امر در . اي در فرم و پيچيدگي اين محصول باعث مي شود كه كل آن به يك نماد تبديل شود ساختارشكني از روابط نمايه

شكني از قراردادهاي نوين بصري و ساختارن نيز همي )2تصوير (مثالً در كتري هات برتا . يت استؤها نيز قابل ر ساير نمونه
اكثر شاغالن و دانشجويان طراحي صنعتي و معماري پرسش شوند در اين پژوهش، داللت . شده، ديده مي شود قراردادهاي شناخته

اي ه دستورالعملاين محصول براي اغلب آنان داللت بر رد . اين نمادها را با جمالت نه چندان صريح ولي مشابه بيان كردند
هاي نمادين  مدرن به استفاده از نشانه كه طراحي پست گفتتوان  لذا مي. شكستن قراردادهاي موجود دارد و شناسانه مدرنيته زيبايي

  .گرايش بيشتري دارد
  منش همنشيني و جانشيني

صول هم به همين نحو در طرح يك بنايا يك مح. آورد وجود ميه گفتيم كه همنشيني اجزا در كنار يكديگر پارول يا گفتار را ب
پردازي آن  مدرن به كليت سبكي و شيوه فرم ها در آثار پست در بررسي نحوه همنشيني و جانشيني نشانه. آيد وجود ميه پيكره ب
ها و عناصر موجود در  تعداد زياد نشانه كند، ايجاد تفاوت ميمدرن  مقايسه مدرن و پست يكي از اولين نكاتي كه در. رسيد خواهيم
. را به حداقل ممكن برساند ءكوشيد تا عناصر و اجزا گرايي مدرن مي  اصل ساده. باشد مدرن نسبت به مدرن مي پست پيكره

كثرت خود همين  خود به. نيستقايل هيچ محدوديتي براي خود ـ و حتي مضامين عناصرـ مدرن در كميت  كه پيكره پست حاليدر
اساتيد . توجهي خاص داشت ،اين است كه مدرنيسم به همنشيني ،نكته ديگر. ها و معاني خواهد شد باعث افزايش داللت عناصر

توانست پيامي را انتقال دهد كه از وي  دانند به نحوي كه هر نشانه تنها مي اي پيكره را سازمان مي مدرنيسم به طرز بسيار ماهرانه
هاي دقيق امكان جانشيني را به حداقل  له همنشينيوسيه مدرنيسم ب. معني كاهش امكان جانشيني بوده رفت اين كار ب انتظار مي
  .رساند ممكن مي
چه داللت معنايي افزون شود، هر"دانستند كه  دادند زيرا مي را كاهش مي  ها داللت ها و نشانه سو با كاهش دال از يكها  مدرنيست

امكان جانشيني  ،توجه دقيق به همنشينيو از ديگر سو با  ]57 :1383احمدي، ["يابند هاي ضمني بيشتري امكان ظهور مي داللت
  . رساندند ها و در نتيجه تغيير معاني و يا ايجاد معاني جديد را به حداقل مي نشانه

 دفرانك لوي«گرفتند و كسي مانند  اثاثيه و مبلمان آن را نيز به عهده مي  معماران مدرن همراه با طراحي يك بنا اغلب طراحي
هايي ديگر كه از طريق جانشيني  كرد و با اين كار امكان داللت ي مثل صندلي را نيز تعيين ميحتي محل دقيق اشياي 47»رايت

احساس بودن  بودن و بي خود خنثي .در محصوالت هم رويكردهاي مشابهي وجود داشت. گرفت آمدند را از آن مي بدست مي
  .اشدب ها مي هاي مدرنيسم دليلي بر همين تمايل به كاهش داللت ها و فرم رنگ

مدرنيسم آغوش خود را به روي اين تغييرات  پست ،دانست در حالي كه مدرنيسم هرگونه امكان تغيير و تحول در طرح را ناپسند مي
ه يكي از داليل اين امر آگاهي نسبت به نقش گيرنده و مخاطب در چرخه ارتباطي و در نتيجه پذيرش حق كاربر ب. گشوده است

مدار  ، مشتريدوست كاربر كاربرمحور، مثلمدرن با مفاهيمي  اينك در پست. باشد ه از محصول ميعنوان مخاطب در چرخه استفاد
اين رويكرد منجر به ايجاد محصوالت مدوالر شده است كه . شوند بينيم كه توسط كاربر مونتاژ مي مواجهيم و محصوالتي مي... و

ها، داشبورد و اجزايي از  ها، چراغ بتواند قطعاتي مثل سپر، صندليكنند تا  سازي براي خريدار فراهم مي هاي اتومبيل برخي شركت
هاي غذاخوري و بسياري وسايل ديگر  سرويس ،هاي مبايل اين قبيل را از بين چند مدل انتخاب كند، همين موضوع را در گوشي

را  و همنشيني جانشيني ده ازاستفا پس امكان. پيكرهدر  و همنشيني توان ديد كه در واقع چيزي نيست جز امكان جانشيني مي
پيربابايي و [ نمايد مقدور مي طراحگرايي را براي  مدرن دانست خصوصيتي كه كثرت توان يكي از خصوصيات پيكره پست مي

  .]76- 69 :1388امرايي، 
  سطوح داللت . 2.2

گي يك دال با چند مدلول و بر هاي ضمني اشاره شد كه عبارت بودند از پيوست گيري داللت در مباني نظري به دو فرايند شكل
  .شود كه در آن هر مدلول، خود تبديل به دال يك داللت ديگر مي» پردازي نامحدود نشانه«، و ديگري فرايند عكس
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اي كه بر عقالنيت وجود دارد، معيار يك طراحي  كيد ويژهأت و )Functionalism(كاركردگرايي  فراروايت اساسدر مدرنيسم بر
برقراري ارتباطي صريح  ،هدف از طراحي. رم تنها تابع و بيانگر عملكرد باشد و از هر چيز مازادي اجتناب نمايدست كه فا خوب اين

با ايجاد  به نحوي انتخاب شوند و در كنار يكديگر قرار بگيرند كه ها و نشانه عناصر كه سعي بر آن است د است، لذاو بدون زواي
ايجاد كند كه 48مخاطب، امكان هرگونه خوانش گشوده را از بين ببرد و يك متن بسته هاي روشن و صريح در راه تفاسير محدوديت

هاي طراحي  با رد فراروايت  ـ مدرن كه طراحي پست حاليدر .]275 :1384مكاريك،[تنها حاوي پيام منطقي و عملكردي باشد 
ها و نحوة همنشيني  و با انتخاب گزينشي نشانهپذيرد  ها را نمي ـ تسلط يك داللت صريح مبتني بر حقيقت بر ساير داللت مدرن

هستند كه 49اي مدرن متون گشوده به اين ترتيب آثار پست. نمايد آنها، امكانات الزم براي هر دو فرايند داللت ضمني را فراهم مي
هاي ضمني  مين داللتكه از طريق ه[Klotz,1992:235] باشند مند يا بدون نيت مي ها و معاني آشكار و پنهان نيت مملو از پيام

همان چيزي است كه از آن به زبان دو پهلو و ايهام در آثار  ،مدرن هاي ضمني موجود در آثار پست اين داللت. اند دست آمدهه ب
  .كنند ياد مي ، به وفورمدرن پست

يك كلبه يا خيمه را نيز در  بينيم كه اين فرم عالوه بر داللت بر عملكرد، توجه كنيم، مي )7تصوير ( رسي آلدوجوش  اگر به قهوه
داللت صريح محصول كتري بودن است و در عين حال ناكتري بودن را نيز  )2تصوير(در كتري هات برتا . نمايد ذهن متداعي مي

بودن  و زنانه )Fun(طنزهاي ضمني ديگري همچون  نيز نشانة شمايلي به كار رفته داللت )3تصوير(در محصول ماكس لچينو . دارد
هاي هنر يونان  عالوه بر داللت بر سرويس چايخوري، داللت به نشانه ،اثر چارلز جنكس ،در سرويس چايخوري. دهد قال ميرا انت

ها ـ از جمله  تر از ساير داللت مبهم و كمرنگ) چايخوري(توان گفت كه داللت بر عملكرد  خورد و حتي مي باستان نيز به چشم مي
هايي  توان عالوه بر عملكرد، داللت نيز مي )5تصوير(در سرويس چايخوري استنلي تايگرمن . ستـ ا... مدرن و  پست بر هنر يونان،

گر  همين محصوالتي كه اشاره شد براي طراحان صنعتي تداعي. همچون طنز و نيز رابطة خانوادگي بين ظروف را مالحظه نمود
، السي دتنهسيم كه براي طراحان و كساني كه با اين برند آشنا توانيم بگوي شناسي مي به عبارات نشانه. اند نيز بوده» شركت السي«

  .بودن نيز يك داللت ضمني است
  . اشاره نمود و بوميت ، نوستالژيطنز توان به مي خورد مدرن به چشم مي طور ضمني در آثار پسته ترين محتواهايي كه ب از رايج 

  كاركردهاي پيام و نحوه ادراك .3.2
  .گيرد ولي به لحاظ ارتباطي كه در ادامه گفته خواهد همزمان مورد بررسي قرار مي متمايز از يكديگرندبندي كامالً  اين دو تقسيم

فرازباني، و و ارجاعي، عاطفي، حكمي، همدلي، هنري، :  تواند داشته باشد شش نوع كاركرد مي ،گفته شد كه از ديد ياكوبسن يك پيام
و  باشند منطقي و حسي قابل تقسيم مي شناخت و ادراك عي و عاطفي به دو مقولهنيز اشاره كرديم كه دو كاركرد عمده يعني ارجا

مدرن  مورد بررسي پستآثار  نمونهحال به بررسي اين موضوع در . كاركرد حكمي هم بر اساس اين دو مقوله قابل تقسيم است
 .پردازيم مي

باشد كه در آن  رد مسلط پيام آثار مدرن، كاركرد ارجاعي ميكاركرو همين  ازباشد و  در مدرنيسم تأكيد شديداً بر ادراك منطقي مي
يك ابزار مدرن با . اين موضوع در پيام يك شئ مدرن چيزي نيست جز اطالعات عملكردي محصول. باشد تأكيد بر موضوع مي

عملكردش موجود  خاطره شئ مدرن ب. پيامي ارجاعي پيرامون چيستي خود و نحوه عملكردش با خود دارد ،تكيه بر ادراك منطقي
صدد ادراك توسط اثر مدرن تنها دردر آثار مدرن تكية پيام بر خود پيام نيست بلكه .باشد واسطه عملكردش ميه است يعني هستي آن ب

  .شود عنوان صفت عمده مدرنيسم از آن ياد ميه باشد كه ب اين همان كليت خردگرايي مي. است منطق مخاطب نه احساس وي
و پيام محصول از جنس احساسات  ،داردتوجه ادراك حسي و عاطفي  بهجاي توجه به ادراك منطقي ه مدرن ب پست ،زمينهدر اين 

مدرن كاركرد عاطفي داشته و كنش ترغيبي آن به سمت عواطف و احساسات مخاطب  هاي پست ارتباط در طرح. باشد طراح آن مي
طراحي «رود، صفت  كار ميه ي از صفاتي كه به وفور بمدرن يك به همين دليل است كه در توصيف طراحي پست. باشد مي

  .باشد گراـ مي ـ يا عاطفه» گرا احساس
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هاي پيام در آثار يح داده شد، در ميان ساير كاركردباشد كه در مباني نظري توض گانه ارتباطي ميتحليل باال براساس كاركردهاي دو
مدرن توجه و تمركز بر پيام بسيار بيشتر از آثار مدرن است و  ار پستدر آث. توان به كاركرد هنري نيز اشاره نمود مدرن مي پست

هاي مورد بررسي از  در طرح. بدانند» هنري«مدرن را هاي پسا طراحي ،شود كه جامعة آماري اين پژوهش ه باعث ميئلهمين مس
 .نري را مالحظه نمودتوان به خوبي نقش كاركرد ه جمله در آثار فيليپ استارك، چارلز جنكس، و اتوره سوتساس مي

  
  گيري نتيجه

 .باشند هاي متمايز آشكاري مي مدرن داراي ويژگي هاي پست توانيم بگوييم كه طرح شناختي صورت گرفته مي اساس تحليل نشانهبر
ي هاي شمايل ، استفاده مجدد از نشانهكاررفتهه هاي ب از لحاظ نوع نشانهمدرن نسبت به مدرن  هاي پست ترين ويژگي طرح مهم
هاي نويني خلق  اي را به بازي گرفته و داللت هاي نمايه روابط علي نشانه ،طور كلي پسامدرنه مدرن و ب عالوه آثار پسته ب. است
  .هاي معنايي بيشتري دست يابند شوند كه به اليه هاي نمادين به نحوي انتخاب مي مدرن نشانه در آثار پست. كنند مي

دهند، لذا در طراحي خود با كثرت  يت ميمدرن به تأثير زمينه بر متن اهم طراحان پستاز لحاظ منش همنشيني و جانشيني 
عنوان حلقة ه ها بايكديگر استفاده نموده و براي مخاطب ـ ب جانشيني و همنشيني نشانهو ايجاد امكانات مدوالر از منش  ها نشانه

  . نمايد اصلي فرايند داللت ـ امكان تعامل با اثر را فراهم مي
كيد بر داللت صريح و معناي نهايي را رد كرده و در أمدرن به متن بسته اعتقادي ندارند و ت طراحان پست ،ز لحاظ سطوح داللتا

شوند كه از آن به ايهام و بيان  هاي متكثر همبسته مي با مدلولها  ل دا ،منظور بدين. كنند هاي ضمني ايجاد مي هاي خود داللت طرح
بلكه خود يك مالك شناخت  ،پهلو نه تنها مانعي براي شناخت آثار پست مدرن نيستين ايهام و بيان چندا. شود دو پهلو ياد مي

  .دهند هاي متوالي و نشانگي نامحدود مي مدرن به مخاطب امكان تفسيرها و داللت عالوه آثار پسته ب. است
مدرن كاركرد  كاركرد ارتباطي غالب آثار پست. دارد ادراك احساسي بر ادراك منطقي برتري ،مدرن و باالخره اينكه در طراحي پست

شرط  ويژگي اصلي كه در همة اين آثار نقش پيش. باشد عاطفي است و كنش ترغيبي آن به سمت عواطف و احساسات كاربر مي
  .مدرن است هاي مدرن طراحي، توسط طراحان پست نفي فراروايت ،دارد

  
  ها نوشت پي

1 . / Post modernism2 .Meta narration /3.Jean-Francois Lyotard  /4.End of grand narrations  /5 .Pluralism  /6.Neo-liberalism 
7.Globalization  /8.Semiology  /9.st. Augustine  /10. William Ockhamor or William of Ockham /11 .Ferdinand de Saussure 

12.Charles Sanders Peirce  /13.Significant  /14.Signifie  /15.Representamen 16.Iterpretant  /17.Object  /18.Stimulus                    
19.A Theory of semiotics  /20.Index  /21.Icon  /22.Symbol  /23.Louis Hjelmslev  /24.roland barthes  /25 .Langue زبان يا رمزگان 
26.Parole 27 گفتار.Roman Jakobson  /28.prague linguistic circle  

تقاضاي طراحي محصول با  ،مدرن صاحب نام هستند كه اغلب در سبك پست )به عالوه الكساندرو منديني( از ده معمار مطرح 1980شركت السي در ابتداي دهة . 29 
  .[sweet,1998:24]:  ت بيشتر مراجعه شود بهبراي اطالعا. مدرن هستند هاي طراحي پست ترين شاخص اين آثار معروف. موضوع چاي و قهوه نمود

30 .Airodynamic  /31.Streamlining  /32.Raymond Loewy  /33.Philippe Starck  /34.Representation  /35.Art Deco 36.good design   
37 .Historicism  /38.Eclecticism  /39.Charles Jankes  /40.Stanley tigerman  

  Less is more"  /42 ."Form follows function"  /43.Robert Venturi /44.Aldo Rossi"براي جملةترجمة رايج .41 
هاي معنايي كمتري  و دريافت اند و قطعاً با جامعة هدف اين محصوالت تفاوت رمزگاني دارند اين در حالي است كه جامعة آماري اين پژوهش عموماً ايراني بوده. 45 

  .نسبت به آنان دارند
46 .Etore Sottsass  /47.Frank Lloyd Wright  /48.Closed text  /49.Open text  
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