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واکاوی تغییرات معنایی منظر شهری بر مبنای رویکرد نشانهشناسی
(نمونه موردی :منظر کالنشهر کرج)
مریم محمدی* 1،راضیه رضازاده
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.1گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر تهران ،تهران ،ایران
 .2گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله)98/06/11 :

(تاریخ دریافت مقاله98/03/26 :

چکیده
شهر به مثابه یک متن ،شبکه پیچیدهای از رمزگان های فرهنگی است که امکان خوانش را برای شهروندان فراهم
میآورد .با چنین توصیفی ،این متن ،قابلیت بررسی در قالب رویکرد نشانه شناختی را داراست .بررسیها نشان میدهد
روندهایی که بعد از دوره مدرنیسم بر شهرها حاکم بوده ،الیههای متنی آن را دچار تغییر و به دلیل تکیه بر عملکرد و
نه ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و محیطی ،از متن شهر بافتزدا یی نموده است .ماحصل چنین رویکردی که تحت-
تأثیر روندهای مختلفی بوده است ،تغییر در نوع نشانه (به عنوان ابزار تحلیل شهر به مثابهی متن) میباشد .به عبارتی
نشانهها در متن شهر مدرن و سرمایهداری نه نشانه فرهنگی و قابل رمزگشایی توسط ناظر ،بلکه به نشانههای کارکردی
و بعضاً نشانههای نمادین تبدیل شدهاند ،موضوعی که بودریار از آن با عنوان «اقتصاد سیاسی نشانه» نام میبرد .بدین
ترتیب نشانهها به پایینترین سطح کارکردی خود تنزل یافته و در این صورت پایینترین سطح معنا از محیط ادراک و
تعلیق و تکثر معنا فراهم میشود .در این میان منظر شهر بهعنوان اولین سطح تماس انسان و شهر ،عرصهای است که
این تغییرات را میتوان در آن به خوبی مشاهده و تحلیل نمود؛ بنابراین هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر روند
بافتزدایی از منظر شهری و تبدیل نشانهها در این متن به نشانههای کارکردی است .بدین ترتیب این مقاله پس از
بررسی مفاهیم مرتبط با فضای اجتماعی ،معنا و رویکرد نشانهشناسی و تدوین چارچوب مفهومی پژوهش ،به بررسی
منظر شهر در مقیاس کالن ،به عنوان نمونه موردی میپردازد .بدین منظور نمونههایی از ساختوسازهای انجام شده در
شهر کرج که از منظر کالن آن بافتزدایی کردهاند ،بررسی و از منظر رویکرد نشانه شناختی و اقتصاد سیاسی نشانه نقد
و تحلیل میشوند .نتایج نشان میدهد تکیه بر ابعاد کارکردی و نمادین و وجوه اقتصادی یا سیاسی ،زمینهی ظهور
عناصر کالبدی را در منظر شهر فراهم آورده است که بدون هیچ همآوایی با سایر الیههای متنی در منظر شهر ،خوانش
آن را با معضالتی روبهرو کرده است.
کلیدواژهها :متن ،نشانه فرهنگی ،نشانه نمادین ،منظر کالنشهری ،کرج.

* -نویسنده مسئول:
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شهر کرج ساخته شدهاند ،مورد واکاوی و تحلیول قورار
میگیرند.

مقدمه
منظر شهر به عنووان اولوین پدیودهای کوه نواظر در
برخورد با شهر آن را درک میکند ،از مهمتورین وجووه
شهر است که بر ادراک و خوانش ساکنین توأثیر موی-
گذارد .بهطورکلی عناصر منظر شهر بهعنوان یک موتن
فرهنگی سه الیه اصلی را در بر دارند :کالبدی ،طبیعی
و انسانی .با این تفسویر ،ایون وجوه از شوهر از قابلیوت
مناسبی بورای نشوان دادن هویوت فرهنگوی هور شوهر
برخوردار است .علی رغم قابلیتهوای ایون وجوه ،عودم
توجه به تأثیرگذاری الیههوا بور هوم و ابعواد فرهنگوی
منظر ،امکان گسست معنا و بافت زادیی از منظور را بوه
وجود آورده است .برای نمونه سواختوسوازهای ایجواد
شده در مقیاسهای مختلو منظور ،تغییور و ادراک و
خوانش آن را با مووانعی روبوهرو کورده اسوت .در ایون
میان ،شوهر کورج بوه دالیلوی همچوون نارسوا یهوای
موودیریتی ،فقوودان قووانون-محوووری و پیشووی گوورفتن
شهرنشینی از برنامهریزی و طراحی شوهری و بوه تبو
آن گسترش شتابان ساخت وسازهای بلندمرتبوه بودون
توجووه بووه منظوور عمووومی کوورج و زمینووهی موجووود،
مشکالتی را در ابعاد مختل ایجاد کرده است .بور ایون
اساس ،مقاله حاضر بر آن است کوه بوه واکواوی توأثیر
ساختوسازهای شکلگرفته در ساختار اصلی شوهر بور
منظر کالنشهر کرج بپردازد .بدین ترتیب ساختار ایون
مقاله بدین شرح است در ابتدا ،به بررسی اهمیت معنوا
و ضرورت آن در میان ابعواد طراحوی شوهری پرداختوه
می شود ،در این بخش معنوا بوه عنووان یوک مقولوهی
فرهنگی تبیین میشود .عالوه بر این ،به بررسوی انوواع
رویکردهای بررسی معنا پرداختوه مویشوود و در ایون
میان نشانهشناسی به عنووان رویکورد منتخوب معرفوی
میشود .پس از معرفی اجمالی آن ،به بررسوی یکوی از
وجوه شهر –منظر شهر -پرداخته میشود ،پس از ارا وه
تعری  ،بررسی مقیاس و عناصر منظر ،در مرحلوه بعود
در نمونوووه مووووردی پوووژوهش بووور مبنوووای رویکووورد
نشانهشناسی و اقتصاد سیاسی نشانه ،منظر کوالنشوهر
کرج بررسی میشود .در این بررسی سواختوسوازهایی

چهارچوب نظری
معنا و ماهیت فرهنگی آن
معنوا کیفیتوی بسویار مهوم در طراحوی محویط اسوت.
استفاده کنندگان در هر مکان و فضوایی ،بوهواسوطهی
درک معانی ،در ارتباط معنوی و روانی با آن قرار موی-
گیرنوود ،خووود را مووییابنوود و رابطووه خووود بووا مکووان را
سازمان دهی میکنند .معنا بهعنوان یک کیفیت مهم و
موجد هویت ،مورد توجه اندیشمندان و نظریوهپوردازان
بوده است .ایجاد محیطهای با معنوا در ارتبواط بسویار
زیادی با ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی قورار دارد .بوا
توجه به اینکه ،معنا در تداومی تاریخی شکل میگیورد
و به سمت گذشته و آینده فرافکنی میشوود ،ضورورت
خلق معنا در پیوستاری معین ضوروری اسوت و از ایون
طریق است که معنا ضامن خلوق هویوت خواهود بوود.
«معنووا یووک مفهوووم کیفووی ،پیچیووده و سوویال اسووت.
کارشناسان مسا ل اجتماعی و فرهنگی از بار فرهنگوی
و معنایی فضا سخن به میان آوردهاند .امبرتو اکوو 1نیوز
در این خصوص ،معنا را بهعنوان یوک واحود فرهنگوی
بیان میکند» (اکو .)1387 ،سطوح معنوا نیوز متفواوت
است ،برای مثال چارلز موریس سه سطح معنا را بیوان
میکند :نحوی ،2معنایی 3و عملگرا( 4لنو .)1381 ،،در
بررسی دیگر در خصووص سلسوله مراتوب معنوا ،آموده
است که معنا شامل سطح ابتدایی ،کارکردی ،ارزشی و
نمادین است (حبیب ،)1385 ،نتیجه این بررسی نشان
میدهد که سازگاری و انطبوا شوکل و نووع فعالیوت،
عاملی مهم در معنادار بودن محویط اسوت .بسویاری از
نظریهپردازان در بررسی سطوح معنا ،بوه صوورت کلوی
دو سطح برای معنا قا ل هستند :معانی صریح و ضمنی
(که به تداعیهای اجتماعی و فرهنگی و شخصی نشانه
اشووواره دارد) (رضوووازاده1381 ،؛ سوووجودی.)1387 ،
بررسی دقیق سایر دسته بندیها نیز میتواند در همین
دو دسته مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین برخی معنا را
منطبق بر عملکرد میدانند (معنای واضح ،یا صوریح) و
برخی دیگر بر ابعاد و مفاهیم درونی آن تأکید میکنند

که در محدوده مرکزی شهر و منطبق بر ساختار اصلی
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(معنی ضمنی) کوه تحوتتوأثیر ویژگویهوای تجربوی،
فردی ،اجتماعی و فرهنگی شخص قرار میگیرد.

معناسازی ،در کنار مفهوم نشانه ،وجود یک جز دیگر -
رمز -ضروری است که امکان خوانش و تفسیر را فراهم

نشانهشناسی بهعنوان رویکردی در بررسی معنا
در میان رویکردهای مختل بررسی معنا ،نشانهشناسی
یکی از روشهای بررسی معنوا اسوت .ایون رویکورد در
اشکال فراوان بوا تولیود معنوا و بازنموایی ارتبواط دارد
(چنوودلر .)1385 ،در تعریو نشووانهشناسووی در کتوواب
«مبوووانی نشوووانهشناسو وی» چنووودلر 5آموووده اسوووت:
نشانهشناسی بهعنوان یکی از روشهای تحلیل متن ،به
دنبال تحلیل متون در حکم کلیتهای سواختمند و در
جست وجوی معناهای پنهوان و ضومنی اسوت .از دیود
چندلر ،مطالعات نشانه شناختی بر نظام قواعدی که بور
گفتمانهای 6درگیر در متوون حواکم هسوتند ،تمرکوز
دارد و به نقش بافوت نشوانه شوناختی در شوکلدهوی
معنا 7تأکید میکند (چندلر .)1385 ،از آنجوا کوه ایون
مقاله بر آن است تا به بررسی معنا از دریچه بررسوی و
شناخت نشانهها بپردازد ،بودین ترتیوب الزم اسوت توا
مفهوم نشانه و رمزگوان در ایون رویکوردن نظریوه بنیواد
تبیین شود.

میکند .مفهوم رموز در نشوانهشناسوی بسویار بنیوادی
است .به عبارتی معنای نشانه به رمزی کوه در آن قورار
دارد وابسته است (چندلر .)1385 ،رمزها در سادهترین
سطح ،نظامهایی بورای تفسویر معوانی ،انوواع مختلو
ارتباطاتی هستند که انسان در زندگی روزمره با آنهوا
سروکار دارد ،بخش اعظم آنچه انسان در پیرامون خوود
و در فرهن ،خود مشاهده میکند ،حامول پیوامهوایی
است ،اما به این دلیل که رمزهایی کوه انسوان را قوادر
میسازند ،معانی آن ها را دریابود نمویدانود ،بوه آنهوا
توجهی نموی کنود یوا اگور هوم توجوه کنود ،بوه غلوط

نشانه ،8رمزگان

تفسیرشان خواهد کورد (برگور .)1385 ،بوه عبوارتی از
دید سوسور ،ارزش و اعتبوار نشوانههوا ،قوابلیتی اسوت
فرهنگی و نظام نشانهها یا رمزگانی ،خود زمینه تحقوق
معناها را فراهم میآورد؛ در واق در چارچوب رمزگوان
(کدها) است که معناها فعال میشوند.
نشانه فرهنگی در مقابل نشانه کارکردی
پس از ارا وه مفهوومی از نشوانه ،در اداموه بوه بررسوی
مفهوم نشانه فرهنگی ،در مقابل نشوانههوای کوارکردی
پرداخته می شوود .هودف از ایون بررسوی ضومن ارا وه

9

یکی از مهمترین مفاهیم مورد توجوه در ایون رویکورد،
مفهوم نشوانه اسوت .مفهووم نشوانه در قالوب تعواری
ساختارگرایان و آغازگران نشانهشناسی چون سوسوور و
پیرس تا تعری پساساختگرایان از مفهوم نشوانه ،قابول
بررسی است .مهم ترین تفاوتی که میان این دو دیدگاه
در تعری مفهوم نشانه وجود دارد را میتوان در تفسیر
اکو از نقش نشانهای جستجو کرد .وی معتقد است کوه
نشانهشناسی نباید مفهوم نشانه را به کارکردهای بسیار
محدود آن در نظام انتزاعی محدود کند .به واق از دید
وی نشانه وجود ندارد ،بلکه آنچه هست نقش نشوانهای

تفاوتهای این دو ،تأثیر روندهای تأثیرگذار بر ماهیوت
نشانه در شهر و تنزل آن در حد نشانههوای شومایلی و
نشانههای کارکردی است که ضمن ایجاد یک گسسوت
معنایی به رمزگشایی محیط منجر میشوود .بوهمنظوور
بررسی این تغییر الزم است تا برخی از عوامل مؤثر بور
این تغییرات مورد بررسی قرار گیرنود .بورای نمونوه در
نظام سرمایه داری ،تفکر بوه شوکل کواال در آمودن ،بوه
فضاها نیز تعمیم داده میشود .ایون فرآینودن بوه شوکل
کاال درآمودن در ارتبواط بوا مودارهای سورمایه اسوت.
مدارهای سرمایه تناقضاتی را ایجاد میکند و توأثیراتی
چون ارزشزدایوی از سواختارها و نوابود شودن چشوم-
اندازهای موجود را به همراه دارند و این تأثیرات بورای
ایجاد جای جدید برای انباشوت سورمایه اسوت (مودنی
پور .)1379 ،روابط سرمایهداری ،معماری ،فضای اوقات
فراغت و ...را تحوتتوأثیر قورار داده اسوت .بوه عبوارتی

است (سجودی .)1387 ،بودین ترتیوب توجوه بوه ایون
مفهوم که نشانه منفرد وجود ندارد ،موورد تأکیود قورار
میگیرد (سجودی ،)1388 ،بوه ایون معنوا کوه چیوزی
برای اینکه به نشوانه تبودیل شوود ،بایود در متنوی بوا
حضور عوامل بافتی و انسوانی دخیول در آن ،بوه مثابوه
نشانه به کار برده یا دریافت شوود .در بررسوی فرآینود
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سرمایهداری میخواهد شهر شبیه یک ماده باشد ،ایون
در حالی است که مویتووان نظوامهوای نهفتوهای را در

کننده ،بلکه نشانههای کوارکردی در پوایینتورین حود
خود شدند ،به عبارتی معنا به پایینتر حد خوود یعنوی

شهر درک کرد که هر یک به خرده گروههوای شوهری
مرتبط است و در ارتباط با زندگی روزمره هستند .ایون
نظامها ،علیه نظامهای اجباری و از باال قرار میگیرند و
بهوسیله نیرن ،،مکان و زمان را به تصرف در میآورنود
( .)Lefebvre, 1991بدین ترتیب نظام سرمایهداری ،به
شهر بهعنووان یوک کواال موینگورد ،بوه عبوارتی ابعواد
اجتماعی شهر یا نیاز شهروند مورد بیتوجهی قرار می-
گیرد و صرفاً به ایجاد نشوانههوای کوارکردی در شوهر
همووت موویگمووارد .در دوران موودرن نیووز ،رویکوورد
کارکردگرایی از یکسو و تأثیرات نظام سرمایهداری بور

کارکرد تنزل پیدا کرد .این موضوع ناشی از تأکیود بور
تبعیت فرم از کارکرد در عصر مدرن بود .تبعیت فرم از
عملکرد ،در واق به تا ید یک تفکر جدیود طراحوی در
دوران مدرنیسم انجامید .اکثور معمواران عملکردگورا از
نشووانههووای شوومایلی اسووتفاده موویکردنوود« .طراحووی
راهروهای تهویه به شکل استوانه ،هوادا فروشوی بوه
شکل هوات دا و در کول اسوتفاده از فورم و مصوالح
براساس ویژگی های حسوی و ااتوی آنهوا (بحرینوی و
همکاران .»)1388 ،جینکز معتقد است ،مشکلی که در
دوران تجدد در زمینه نمادگرایی رخ نمود ،تفاوت میان

شهر ،موجبات ایجاد فضاهای همگون ،مشابه و گسست
معنایی را فراهم آورد؛ بنابراین لزوم خلوق فضواهای بوا
معنا رویکردهای خلق هویت از طریوق موتندار کوردن
نشانهشناسی فضاهای شهری (لوفور ،گتدینر و )...مورد
توجه قرار میگیرد .به عبارتی بوا در نظرگورفتن فضوا،
بهعنوان یک مقوله اجتماعی (لوفوور) ،توجوه بوه خلوق
فضای دارای تفاوت در شهر مورد توجه قرار مویگیورد.
این در حالی است که روندهای بیان شده ،بدون توجوه
به ابعواد اجتمواعی و فرهنگوی بوه رمزگوذاری در فضوا
منجر شدند که ماحصول آنهوا نوه ایجواد نشوانههوای
اجتماعی و فرهنگی قابل رمزگشوایی توسوط اسوتفاده

رمزهای عامه مردم و نووع تخصصوی آن بوود .در قورن
بیستم بسیاری از معمواران بور آن بودنود توا براسواس
نشانه ،شمایلی زبانی بوینالمللوی را پایوهریوزی کننود
( .)Jencks et al, 1977ماحصل چنین رویکردی خلوق
فضاهای غیرقابل رمزگشایی بوده است کوه زمینوهسواز
گسست معنا در شهر شده است .این در حالی است که
در شهرهای پیش از مدرن ،تکیه بر بار فرهنگی نشانه-
ها و پیوست معنا مورد توجه بوده اسوت .در جودول 1
برای مشخص تر شدن عوامل مؤثر بر این روند تغییر در
مفاهیمِ شهر مدرن در سطوح مختل ارا ه میشود.

جدول  :1مفاهیم شهر مدرن در سطوح مختلف

مأخذ :نگارندگان
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پس از بررسی اجمالی در خصوص معنا و روند تغییر از
نشانه فرهنگی بوه کوارکردی ،در اینجوا الزم اسوت توا

و تدوین برنامه در مورد هویت و معنایِ منظر شهری را
نشان میدهد ،اهمیت مقولهی منظر شهری بوهعنووان

عرصه انتخابی برای این بررسی ،تبیین و دلیل انتخواب
آن شرح داده شوود .در اداموه منظور شوهری ،مقیواس
مورد بررسی و عناصر آن شناسایی میشوند.

سووطح تموواس انسووان و پدیوودهی شووهر (کووه بخووش
قابوولتوووجهی از دانووش ،عواطوو و رفتووار محیطووی
شهروندان تحوتتوأثیر آن شوکل مویگیورد) ،ضورورت
تأکید بر آن را خواطر نشوان مویکنود .اهمیوت منظور
شهری ،بهعنوان واسطهی میان انسان و پدیدهی شوهر،
به اندازهای است که بعضواً در تعریو طراحوی شوهری
گفتهاند« :طراحی شهری مدیریت منظر شهری (منظور
عینی و اهنی) است «منظر شهر وسویلهای اسوت کوه
شوهر را پدیودار مویکنود» (گلکوار1387 ،؛ Golkar,
.)2003

منظر شهر بهعنوان عرصهی بررسی گذار از
نشانه فرهنگی به کارکردی
در بررسی اهمیت و ضرورت پرداختن به منظر شهری،
میتوان از چند جنبوه بوه موضووع نگریسوت .در ابتودا
می توان روندهای تحول منظور شوهری را موورد توجوه
قرار داد .ضرورت پرداختن به منظر شهری زمانی مورد
توجه ویژه قرار گرفت که رویکرد عملکردگرایوی ناشوی
از مدرنیسم تأثیرات و تغییرات عظیمی در منظر شوهر
ایجوواد کوورد .ایوون رویکوورد در منظوور ،برنامووه محووور و
عملکردگرا بود .نتایج ناشی از ایون منطوق ،بسویاری از
فرم ها همانند عناصور آبوی ،سواختارهای گیواهی و ...را
تغییور داد و بوا کواهش محتووای اطالعواتی در منظوور،
زمینهی ابراز و انتقال منظر را از آن گرفوت .بوا از بوین
رفتن نظمهای فضایی کوه شخصویت ویوژهی منظور را
سازماندهی میکردند ،نوعی فقدان هویت بوروز نموود.
در این میان رویکردها و روندهایی که در منظر کنوونی
کالنشهرها تأثیرگذار است ،هم اکنون اهمیت توجه به
منظر و هویت فرهنگی منظر بار دیگر مورد توجه قورار
گرفته است .در سالهای اخیر با سرعت گورفتن رونود
جهانی شدن ،تصویر عمومی بسیاری از شهرها ،خصوصاً
کالن شهرهای دنیا به سمت نوعی شباهت و یکنواختی
در شکل و محتوا سو داده شده است؛ بوهصوورتیکوه
منظوور شووهری ایوون کووالنشووهرها بوویش از اینکووه در
هماهنگی با بستر محلوی و شوهرهای حووزه فرهنگوی
خود باشد ،به دیگر کالنشوهرها در اقصوی نقواط دنیوا

مفهوم منظر شهری
در اینجا تعریفی که کالن ،بهعنوان مبدع این واژه بیان
کرده است ،مورد بررسی قرار میگیرد .براساس تعریو
گوردن کالن ( ،)1961منظر شهری هنوری یکپوارچگی
بخشیدن بصری و ساختاری به مجموعهی ساختمانها،
خیابانها و مکانهایی است که محیط شوهری را موی-
سازند (کالن .)1382 ،این واژه معوادل منظور اهنوی-
عینی شهرک یا شهر کوچک به چشماندازهای افقوی و
عمودی شهرهای کوچک و نواحی شوهری اشواره دارد.
جداره ها و کریدورهای شهری با دیود پیواده و سوواره،
منظر خورد فضواهای شوهری ،لوذت بصوری ،کونش و
واکنش میان شهر و مردم؛ نمادها و نشانهها و مووارد از
این قبیل در قالب این مفهوم محقق میشوود .مقیواس
کاربردی این مفهوم به سطح میانی و خورد نزدیوکتور
اسووت (فیضووی .)1389 ،امووروزه از واژهی Cityscape
بیشتر از  Townscapeاستفاده میشود .هرچند این دو
واژه معادل هم هستند .این تفاوتهوا ناشوی از تفواوت
واژههای  Cityو  Townاست که بنابراین بررسی منظور
شهری احتماالً بزر تر و یا مدرنتر نسبت بوه مفهووم
 Townscapeاست (فیضی .)1389 ،درعینحال برخوی
دیگر معتقد هستند ،منظور از این واژه ،منظوری اسوت
که در درون شوهرها رؤیوت مویشوود .بنوابراین منظور
شهری ،مواهیتی اسوت کوه بوهواسوطهی فعالیوتهوای
انسانی و همراه شدن آن با کالبد در طول تواریخ پدیود

شووباهت دارد .در ایوون راسووتا اهمیووت مقولووه منظوور
فرهنگی شهر که قابل بازخوانی و رمزگشایی برای ناظر
باشد بیش از پیش مورد توجه قورار گرفوت .ایون مهوم
گرایشهای نوینی را در نظریهپردازیهای شهری ایجاد
کرد؛ که هدف آن ،مقابله با جریانات ناشوی از جهوانی-
سازی است .در کنار تأثیر روندهایی که اهمیت بررسی
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میآید و در اهن شهروندان تفسیر میشود؛ ایون ابعواد
(اهنی) ممکن است فردی و یوا جمعوی باشود .منظور

باید مورد توجه قرار گیورد؛ بنوابراین در اینجوا عناصور
منظر شهری که برای ناظر بهصورت احساسی ممکن و

شهری در آغاز امری عینی است که بهواسطهی کیفیت
ظهور عوامل فیزیکی شهر موجودیت مییابد و به سبب
گذشووت زمووان و تکوورار شوودن ،بووه عنصوور مشووترک
پیونددهنده ی افراد جامعه بدل مویشوود .از آنجوا کوه
منظر شهری ،کالبود و کیفیوت شوهر را توأموان در بور
میگیرد ،میتووان ادعوا نموود کوه ادراک شوهر هموان
تفسیر منظر شهری است .اگرچه منظر شهری در ابتودا
از طریق کالبد و احساسات درک مویشوود ،اموا آنچوه
بدان معنا مویبخشود ،اهنیوت شوهروند اسوت .منظور
شهری نه خاطرات صرف است (غیرمحسوس-اهنی) و

قابل درک است ،تعیین میشود .با این مقدموه عناصور
منظر شهری با قبول اینکوه منظور شوهری دارای فورم،
عملکرد و معنا است و آن بخش از محیط یا فورم شوهر
است کوه بور روی کونش و واکونش شخصوی و نتوایج
اعمال وی مؤثر اسوت ،مویتووان عناصور اصولی منظور
شهری را در ابعاد کالبدی ،غیر کالبودی ،فعالیوتهوای
انسانی و سایت به شرح زیر بررسی نمود.
عوامل غیرکالبدی :عوامل غیر اقلیمی (نور ،بو ،صدا) وعوامل اقلیمی (دما ،وزش ،تابش ،رطوبت) (بهزادفر،
)1387

نه کالبد صرف (محسوس-عینی)؛ بلکه «پدیدهای است
که از تعامل این دو در شهر حاصل میشوود؛ پدیودهای
عینی-اهنی» (منصوری.)1389 ،

عوامل کالبدی :عوامل غیر مصنوع (آب ،پوششگیاهی ،توپوگرافی) و عوامل مصنوع (تک فضا ،ارتباط
فضا با سایر فضاها) (بهزادفر)1387 ،
عناصر متحرک و فعالیتهای انسانی-سایت

عناصر منظر
بهصوورت کلوی ،دو روش بورای تعیوین عناصور منظور
شهری وجود دارد .با توجه به ماهیوت منظور شوهری و
تعریفی که از آن ارا ه شد میتوان دو روش را منطبوق
بر ابعاد دوگانهی منظر شهری شناسایی کرد .روش اول
مبتنی بور ابعواد عینوی منظور اسوت کوه بوهواسوطهی

مقیاس در منظر شهری
در یک تقسیمبندی ساده ،میتوان مقیاس منظر را
شامل مقیاس کالن ،میانی و خرد دانست .این دسته-
بندی براساس میزان دیده شدن است.

احساس فهمیده میشوود .روش دوم مبتنوی بور ابعواد
اهنی منظر شهری اسوت .هنور طراحوی شوهری ،هنور
ساختن یا شکل دادن به منظر شوهری اسوت؛ بنوابراین
مصالح خام طراحی شهری ،بهصورت همزموان مصوالح
خام یا عناصری 10هستند که منظر شهر را شکل موی-
دهند .این ها عناصری هستند که آنها را بوهواسوطهی
حووواس بینووایی ،شوونوایی ،المسووه و بویووایی درک و
احساس میکنیم ( .)Taylor, 1999بوهمنظوور تشوریح
مصالح خام طراحی شهری ،تشخیص ابژههای احسواس
در محیطهای شهری الزم است ،بدین ترتیب این امور،
بیان میکند که ما چگونه جهان را مویفهمویم .گفتوه
میشود آنچه که در یک محیط احساس میشود کوامالً
اختیاری نیست و یا تماماً اهنی نیسوت؛ بنوابراین بوه-
صورت تحلیلی تشخیص ابژههای مختل احساسوی در
محیط که برای انسانها احساس آن هوا ممکون اسوت،

مقیاس کالن :در این مقیاس ،کل شهر یا پهنهیوسیعی از شهر قابل رؤیت است .در این حالت فرد
مشاهده کننده در موض خاصی است که سطح چشم
وی باالتر از سطح شهر و یا پهنههای آن قرار دارد
(محمودی .) 1385 ،این مقیاس محیط طبیعی و
پستیها و بلندیها ،تجم تودههای ساختمانی و
نشانههای اصلی ،بافت ،استخوانبندی شهر و الگوهای
ساختار کلیت شهر را به تصویر میکشد (مزینی،
 .)1377در این مقیاس شهر بهصورت دوبعدی و یک
صفحه نما به چشم میآید.
مقیاس میانی :قسمتی از شهر که شامل یک راستایشهر یا چندین بلوک شهری و مانند اینها میباشد .در
این حالت گستردهی دید از محدودهی مشخصی
بیشتر نمیرود (محمودی)1385 ،؛ بنابراین در این
مقیاس ،اغلب اطالعات مربوط به بخشی از شهر (مانند
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یک محله) مورد توجه است .انواع بافتهای شهری و
ریختشناسی اندامهای شهری ،کریدورهای بصری،

بوده و مبتنوی بور روش نشوانهشناسوی اسوت .پوس از
تدوین چوارچوب مفهوومی پوژوهش از خوالل بررسوی

ادراکات فضایی از محیط شهر و نشانههای محلی و
شهری ،نفواپذیری بصری و حرکتی ،اغتشاش ،تنوع و
یکنواختی ،توزی ارتفاع ،فعالیتهای جاری در فضای
شهری ،تشکل سازمان کالبدی بر مبنای رابطهی توده
و فضا ،دسترسیها و نظایر اینها در همین مقیاس
میباشد (مزینی .)1377 ،در این مقیاس توجه به
مواردی همچون بلوکهای شهری ،معابر ،قطعات
تفکیکی ،استقرار بنا ،سطح اشغال ،تراکم و ارتفاع،
شیوه و سبک ساختمانی ،پوشش گیاهی و فعالیتهای
غالب مطرح است (محمودی .)1385 ،در این مقیاس

ادبیات موضوع و انتخاب عرصه و مقیاس مورد بررسی،
نمونه موردی انتخاب مویشوود .در اداموه پهنوه موورد
بررسوی از یووکسوو و همچنووین انتخواب عنصوور مووورد
بررسووی در منظوور نمونووه موووردی–سوواختوسووازهای
بزر مقیاس در ساختار اصلی شهر -مورد توجوه قورار
میگیرد .در ادامه تصاویری گویا بوه منظوور تحلیول و
تبیین نحووهی تأثیرگوذاری سواخت وسوازها در منظور
کالنشهر کرج تهیه میشوند .این تحلیل در دو زمینوه
کلی انجام میشود .در ابتدا ساختوسوازها ،بوه عنووان
یک الیه متنوی انتخواب و تأثیرگوذاری و تأثیرپوذیری

برخالف مقیاس کالن ،دید از حالت دوبعدی خارج
شده و شهر بهصورت سه بعدی درک میشود.
مقیاس خرد :در این مقیاس زاویه دید محدود است وبررسی منظر ،قسمت کوچکی را پوشش میدهد که
شامل چندین ساختمان یا عوارض طبیعی و مصنوعی
است .در این مقیاس زاویهی دید بهگونهای است که
فردی که در میان تودههای ساختمانی قرار گرفته
است یا بهصورت محوری و با تأکید بر راستای
قرارگیری تودهها یا به صورت غیرمحوری و با تأکید بر
وجود تودههای کالبدی قرار میگیرد (محمودی،
 .)1385لذا ادراک از فضا در نزدیکترین مقیاس
نزدیک به شهر وجود دارد .جز یات معماری ،پنجرهها،
تز ینات ،رن ،،مصالح و نظیر آن در این مقیاس به
چشم میآیند (مزینی1377 ،؛ محمودی.)1385 ،
با تبیین مفهوم منظر و شناخت عناصر منظور شوهری،
در ادامه الزم است تا ضومن مشوخص کوردن مقیواس
موورد بررسووی در منظوور شووهری –مقیوواس کووالن ،بووه
بررسی آن در نمونهی مووردی –شوهر کورج پرداختوه
شووود .بوودین ترتیووب در ابتوودا سوواختار مقالووه و روش
بررسی تبیین و در نمونه موردی موورد تحلیول و نقود
قرار میگیرد.

آن ها بر سایر الیهها در منظر کالن بررسوی مویشوود.
سپس به بررسی نقش نشوانهای آن هوا و توأثیر عوامول
انسانی بر معنا و کارکرد نشانهها پرداخته میشوود ،بوه
منظور بررسی و تحلیل این بخش از رویکرد اقتصادی-
سیاسی نشانه اسوتفاده مویشوود .بوه صوورت خالصوه
ساختار بررسی مسئله پژوهش به شرح زیر است.
عرصه مورد بررسی :منظر شهرمقیاس بررسی منظر :کالننمونه موردی :شهر کرجروش بررسی :نشانهشناسی ،تشخیص سطوح معنا ونوع نشانه
بررسی نشانه در زمینه یا بافتبررسی عملکرد نشانه (استفاده از رویکرد اقتصادسیاسی نشانه)

یافتههای تحقیق
منظر کالنشهر کرج
نمونه موردی پژوهش حاضر ،کالنشوهر کورج موی-
باشد .این شهر ،به دلیل مکوان اسوتقرار و نزدیکوی بوه
شهر تهران از اواخور دهوهی پنجواه بوا سویل جمعیوت
مهاجر روبهرو شده است .بدین ترتیب ساختار کالبودی
شهر کرج دستخوش تغییور و تحووالت زیوادی شوده
است .11در این میان در کنار ساخت وسوازهایی کوه در
دهههای اخیر در کرج اتفا افتاده و به گسترش افقوی

مواد و روش تحقیق
این مقاله ،پژوهشی تحلیلی و کواربردی اسوت .روش
تحقیق مورد استفاده در بررسی و سنجش معنا ،کیفوی
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شهر کرج منجر شده است ،میتووان سواختوسوازهای
گسترده را در مرکز شهر و منطبوق بور سواختار اصولی

ساخت وسازها که در حاشویه خیابوانهوای اصولی و در
مرکز استقرار یافتوهانود ،بودون توجوه بوه ابعواد منظور

مشاهده نمود (ساختار شهر کرج را  2خیابان متقواط
شکل میدهند :خیابان بهشتی (شرقی-غربی) و خیابان
طالقانی (شمالی-جنوبی)) .این ساخت وسازها به دالیل
متعددی زمینه بوروز یافتوه انود (نبوود برناموه ،توجیوه
اقتصووادی ،ابعوواد سیاسووی (اسووتان شوودن) و .)...ایوون

عمومی و ویژگیهای زمینه ،منظر کالن را دستخوش
تغییراتی کرده اند .همچنین خود ساختمانها نیز بدون
توجه به ویژگیهای متنی در تقابل با زمینه قرار دارنود
(شکلهای  1تا .)4

شکل  :2تصویری از منظر کلی خیابان بهشتی

شکل  :1تصویری از منظر کلی خیابان بهشتی

شکل  :4تصویری از خیابان طالقانی

شکل  :3تصویری از خیابان طالقانی

گرفتووهانوود ،عبارتنوود از :بوورج تجوواری-اداری آموووت،
طالقانی ،مجموعه نژاد فالح و سایر برجهای مسوتقر در
این محور .همچنین سواخت وسوازهای انجوام شوده در
محور طالقانی عبارتند از برج قا م  1و  2و برج مویالد.
در ادامه به منظور بررسی تأثیر این سواختوسوازها بور
منظر کالن شهر کرج ،در ابتدا الیوه هوای متنوی منظور
شهر کرج شناسایی میشوند (شکلهای  5تا .)9

بنووابراین در بررسووی منظوور کووالنشووهر کوورج ،تووأثیر
ساختوسازهای بزر مقیاس بر منظر کالن که عمومواً
در ساختار اصلی و مرکزی کرج شکل گرفتهانود ،موورد
تحلیل قرار میگیرد .این ساختوسازها اغلب به صورت
بلندمرتبه و یوا بوه صوورت قطعوات درشوتدانوه و بوا
کاربری هوای عموومی (تجواری-اداری) قابول مشواهده
هستند .نمونه ای از این سواخت وسوازها کوه در محوور
خیابان بهشوتی و در اطوراف چهوارراه طالقوانی شوکل
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شکل  :5ساختوسازهای بزرگمقیاس در ساختار اصلی کرج

شکل  :6نمونهای دیگر از ساختوسازهای بزرگمقیاس کرج

شکل  :7برج طالقانی(برج تجاری-اداری) در مرکز شهر کرج

شکل  :8برج آموت (برج تجاری-اداری) در مرکز شهر کرج

شکل  :9برج میالد در خیابان طالقانی ،بعد از پل آزادگان

الیه متنی عوامل کالبدی :ساختوسازها ،فضاهای بازالیه متنی عوامل طبیعی :شکل زمین ،عوامل اقلیمیو عوامل غیر اقلیمی (نور ،بو ،صدا) ،پوشش گیاهی ،آب
الیه متنی عوامل انسانی :مشتمل بر فعالیت و رویدادو عوامل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...
است.

شناسایی الیههای متنی منظر شهر کرج
پیش از بررسی نقش نشانهها و عملکرد آن ها ،در ابتدا
الزم است تا الیه های متنی منظور شناسوایی شوود .بوا
توجه به مبانی نظری مقاله ،عناصر منظر شوهر تبیوین
شدند .با توجه به ماهیوت آنهوا ،مویتووان ایون موتن
فرهنگی را واجد سه الیه کلی دانست.

شکل  :10الیههای متنی منظر شهر
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در کنار این عوامل باید از دو عامل زمان و حرکت هوم
نام برد که بر ادراک و دریافت معنی تأثیر مویگذارنود.

غیرفضایی .بدین ترتیب الیههای متنی که نمود عینوی
رمزگانهای فضایی میباشند ،شامل الیه متنی عوامول

در نمودار شکل  ،10رابطه الیه های متنوی آورده شوده
است .در ادامه به منظور کامل کردن نمودار فوو الزم
است رمزگان ها که نمود عینی الیههای متنی هسوتند،
شناسایی شوند .به نظر می رسد رمزگانها را مویتووان
در دو دسته تقسیمبندی نمود :رمزگانهای فضایی کوه
خود یا طبیعی و یوا کالبودی هسوتند و رمزگوانهوای

طبیعوی و عواموول مصوونوع و الیوهی متنووی موورتبط بووا
رمزگانهای غیرفضایی منظر شهر ،عوامل انسوانی را در
برمیگیرد (شکل  .)11پس از معرفی الیوههوای متنوی
ی منظور شوهر ،مبتنوی بور رویکورد
در متن بواز و عینو ِ
نشانهشناسی ،در ادامه به توضویح الیوههوای متنوی در
نمونه موردی پرداخته میشود.

شکل  :11نمودار تکمیل شده متن منظر شهر

نیز در ارتباط کمی با زمینهی خود و اغلب برای
بهرهوری اقتصادی و سود ناشی از آن شکل گرفتهاند.
در این میان ساختوسازهای بلندمرتبه و یا
بزر مقیاس غیرمسکونی در منظر شهر را میتوان
شناسایی نمود که این دسته به عنوان نمونهی مورد
تأکید پژوهش حاضر است .همچنین فضای میان
ساختوسازها را نیز در این الیه متنی میتوان مورد
بررسی قرار داد (شکل .)12

الیهی عوامل مصنوع در منظر شهر کرج ،شاملساختوسازهایی هستند که اغلب به چند صورت کلی
قابل شناسایی هستند ،برخی از ساختوسازهای
حاشیهای و واجد ارزش هستند .گونه دیگری از
ساختوسازها را میتوان ،ناشی از روند سرمایهداری،
نیاز به مسکن و بهرهوری اقتصادی از زمین دانست که
به صورت گسترده در حال دگرگونی منظر شهر در
مقیاسهای مختل هستند .این نمونه از ساختوسازها

شکل  :12ساختوسازهای بلندمرتبه در ساختار اصلی شهر کرج
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الیهی عوامل طبیعی :برخی از عناصر موجود در اینالیه متنی که واجد ارزش هستند و در گذر زمان و در

بر آن واق شده است نام برد .کرج در کوهپایه رشد و
گسترش یافته است .این شیب زمینه ایجاد

فرآیند زمانی دچار تغییر و تحول شدهاند ،عبارتند از
پوشش گیاهی و سبزینگی موجود در شهر کرج که آن
را به محدودهای ییالقی تبدیل میکرده و نقش مهمی
در ادراک منظر کالن داشته است .باغ فاتح واق در
جهان شهر و در محدودهی شمالی محله چهارصد
دستگاه ،نمونهای از این عناصر در محدودهی مرکزی
شهر کرج هستند که در روند گسترش شهر کرج
تخریب شدهاند .در کنار سایر عوامل طبیعی مورد
توجه در منظر ،میتوان از شکل کلی پهنهای که کرج

کریدورهای مطلوب بصری و دید را در محورهای
ساختاری کرج فراهم میآورد و منظری خوانا را در
مقیاس کالن به وجود میآورد ،این در حالی است که
ساختوسازهای انجام شده در محدوده مرکزی شهر
کرج ،بدون توجه به این قابلیت ،در مواردی به مسدود
کردن حوزههای دید مطلوب منجر شده است .سایر
عناصر موجود در الیه عوامل طبیعی در مقیاس کالن
منظر شهر کرج از اهمیت چندانی برخوردار نیست
(شکلهای  13و .)14

شکل  :14قرار گرفتن در کوهپایه

شکل  :13عناصر طبیعی (سبزینگی)

بناها بدون کمترین توجه به ارزشهای موجود و بافت
شکل می گیرند .عوامل سیاسی و قدرت نیز نقش و
تأثیر خود را بر شهر میگذارند .استان شدن شهرستان
کرج و فراهم آوردن زمینههای تحقق آن در سالهای
اخیر ،پیکر شهر را دچار تغییر و تحول کرده است.
جذب سرمایهگذاران ،احداث بناهای بلندمرتبه به
منظور تغییر چهرهی شهر از نمودهای چنین رویکردی
است .در عین حال نبودن برنامه و به تعویق افتادن
تصویب طرح تفصیلی با تمام کاستیهای طرح مصوب،
به موارد مذکور دامن زده است.

الیه عوامل انسانی :این الیه شامل عاملهای متعددیاست و از الیه عوامل فرهنگی و اجتماعی گرفته تا الیه
عوامل سیاسی و اقتصادی را در برمیگیرد .الیهی
عوامل اجتماعی و فرهنگی ،همان عناصری هستند که
فضای مختص خود را میطلبد و به خلق فضای دارای
تفاوت و واجد ارزش میانجامد .این الیه شامل ویژگی-
های اجتماعی و فرهنگی غالب مردم است (شهر کرج
تنوعی از گروههای مختل اجتماعی و فرهنگی را در
خود جای داده است) .در این میان ،عامل اقتصادی و
سیاسی را نیز باید مورد توجه قرار داد .به لحاظ
اقتصادی ،این عامل تأثیر شگرفی بر تغییر منظر شهر
کرج در ابعاد مختل مانند سایر کالنشهرها داشتهاند.
افزایش سود و بهرهوری ،در کنار نگاهی که به شهر به-
عنوان کاال مینگرد و در نظر نگرفتن ابعاد اجتماعی و
فرهنگی شهر ،بر منظر شهر تأثیر خود را میگذارد،

تحلیل تأثیر متقابل ساختوسازهای
بزرگمقیاس بر الیههای متنی منظر شهر
پس از بررسی الیههای متنی ،در ادامه به بررسی تأثیر
متقابل الیهها بر یکودیگر بوا محوریوت الیوهی عوامول
مصنوع و ساختوسازهای بزر مقیاس پرداختوه موی-
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شود .به نظر میرسود در میوان الیوههوا ،الیوه عوامول
انسانی بهعنوان لنگر ،قابل بررسی است .بارت از مفهوم

بدین شرح است :وقتی اصالحات به شکل دوگانه وجود
داشته باشند ،امکان وقوع تقوارن در ایون دوگوانگی یوا

«لنگر» 14برای الیههای اصلیتور بهوره مویگیورد؛ بوه
عبارتی از نظر وی ،برخی از عناصر متن میتوانند حکم
لنگری تثبیت کننده را بازی نمایند و جلووی شوناوری
نشووانههووای متنووی را بگیرنوود (چنوودلر .)1386 ،بوودین
ترتیب این الیه به عنوان یک الیه اصلی ضمن تأثیر بور
هر یک از الیههای متنی ،رابطه متقابل میان الیههوا را
نیز تحتتأثیر قرار میدهد .در ادامه به منظوور تحدیود
کردن بررسی میزان تأثیرگذاریها ،با توجوه بوه نمونوه
موووردی پووژوهش ،تووأثیر متقابوول سوواختوسووازهای
بزر مقیاس بر الیههای متنی منظر شهر مورد تحلیل

جفتشدگی بسیار کوم اسوت ،اموا در بسویاری مووارد،
جفتها یا دوگانهها یک سلسله مراتوب را شوکل موی-
دهنوود ()Chandler, 2007؛ بنووابراین در ادامووه ضوومن
بررسی تأثیر متقابل ،تقابلهایی که میوان الیوههوا بوه
وجود آمده است در سطح منظور کوالن موورد بررسوی
قرار میگیرد .همانطوور کوه بیوان شود ،الیوه عوامول
انسانی شیوهی ساخت وساز را تحتتأثیر قرار میدهند،
در این میان تأثیر این الیه تقابلهایی را میان دو الیوه
عوامل مصنوع و طبیعی ایجاد میکند .به صوورتی کوه
ساخت وسازها در مقابل طبیعوت قورار گرفتوه و ضومن

قرار میگیرد .همچنوین در ایون بررسوی تقابول میوان
عناصر الیههای متنی عوامل مصونوع نیوز موورد توجوه
قرار میگیرد .الزم به اکر است که بررسوی تقابولهوا،
شیوهای در بررسی نشانه شناسی اسوت (هموانطورکوه
سجودی بیوان مویکنود ،نشوانه هوم بوه ماننود موتن،
مفهومی تکراری است و دارای ساختی سلسوله مراتبوی
اسووت (سووجودی .))1387 ،بنووا بوور گفتووه چنوودلر،
ساختارهای سلسله مراتبی ناشی از تقابلهوای دوگانوه
هستند؛ این فهم از ساختارهای سلسله مراتبی زمینهی
مناسبی را برای شناسایی ساختارهای درونوی الیوههوا
فراهم میکند .متن صوریح وی در بیوان ایون موضووع

تحدید کردن تا سرحد تخریب عناصر طبیعی نیز پیش
میروند .در ادامه به منظور مشخص شدن این موضووع
چند نمونه به تفصیل شرح داده میشوند.
تخریب باغات موجود در ساختار مرکزی شهر کرج وافزایش ساختوساز در محدوده .برای نمونه مجموعهی
تاالر نژاد فالح واق در خیابان بهشتی در ضل جنوب
شرقی زیرگذر طالقانی که به عنوان مجموعهای
گسترده ،ضمن تخریب فضاهای سبز ،به عنوان
مجموعها ی با کاربری اداری قابل بررسی است .تضاد و
تقابل این مجموعه با بافت اطراف آن نیز بهخوبی قابل
مشاهده است (شکل .)15

شکل  :15نمونهای از ساختوساز بزرگمقیاس در باغ فاتح (تاالر نژاد فالح)

ساختوسازهای بلند مرتبه اتفا افتاده است (شکل
.)16

در عینحال در کنار عناصر طبیعی ،میتوان بهتحدید شدن کریدورهای مطلوب بصری در شهر کرج
در محدوده مرکزی شهر پرداخت که به واسطه
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شکل  :16از بین رفتن کریدورهای سبز در بلوار جمهوری

میشود ،تضاد ارتفاعی آنها ،علیرغم آنکه آنها را به
عنوان یک نشانه در منظر کالن مطرح میکند ،اما به
دلیل آنکه در تضاد هویتی ،تاریخی ،بصری و کالبدی با
زمینه و سایر ساخت وسازها هستند ،مسا لی را به
وجود میآوردند .به لحاظ بصری ایجاد خط آسمان
ناهماهن ،،از بین بردن پیوستگی بصری و حجمی از
یکسو و پیچیدگی صحنهای که ایجاد میکنند ،منظر
را مخدوش می نمایند .نمونه این بناها ،عبارتند از برج
آموت ،طالقانی ،قا م و میالد که ضمن آنکه در تضاد
زمینه هستند ،در ایجاد هویت فرهنگی نیز موفق
نیستند (این موضوع به صورت ویژه در بررسی اقتصاد-
سیاسی نشانه تحلیل میشود).
درعینحال بررسی ساختوسازهای درشتدانه درساختار مرکزی شهر مانند مجموعه نژاد فالح یا
مهستان نیز نشان از عدم انطبا این مجموعهها با
زمینه به لحاظ تراکم ،سطح اشغال و ابعاد ریخت
شناسانه هستند که به مانند لکهای بزر در پیکر
شهر قابل شناسایی هستند که با معماری متفاوت و
فارغ از هویت فرهنگی و اجتماعی در منظر شهر کرج
خودنمایی میکنند (شکل .)17

درعینحال توسعه ساختوسازها در ارتفاعات شهرکرج ،ضمن آنکه به تحدید محدودههای کوهپایهای
شهر منجر شده است ،در پیکر کلی شهر نیز معضالتی
را ایجاد کرده است و منظر کالن را مخدوش کرده
است .همه موارد سبب شدهاند که هویت منظر تخریب
شده و بدین ترتیب منظر فرهنگی شهر کرج دچار
چالش شود .این در حالی است که عناصر طبیعی یکی
از زمینههای ایجاد هویت فرهنگی در منظر کالنشهر
کرج هستند .در ادامه بررسی تقابلها به بررسی درونی
الیه متنی عوامل کالبدی مورد بررسی قرار میگیرد.
بدین ترتیب دو تقابل عمده بررسی میشود :تقابل
میان ساختوسازهای بزر مقیاس با سایر
ساختوسازها در منظر کالن و همچنین تقابل میان
ساختوسازها و فضا.
در بررسی تقابل میان ساختوسازهای بزر مقیاس وسایر ساختوسازها چند مورد به صورت خاص قابل
شناسایی است .همانطور که در تصاویر مشاهده می-
شود ،ساختوسازهای گسترده (بلندمرتبه یا
درشتدانه) در تضاد و تقابل به لحاظ ،مقیاس و
تناسبات ،تراکم و سطح اشغال هستند .بدین ترتیب
همانطور که در ساختوسازهای بلندمرتبه مشاهده
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شکل  :17دورنمای کلی و وضعیت قرارگیری مرکز خرید مهستان

مناسبی میوان آن دو وجوود داشوت ،در منظور کنوونی
شهر ،این ساختمانها و بلووکهوا هسوتند کوه فضوا را
شکل میدهند .به خصوص در رابطه با ساختوسازهای
درشتدانه عدم ارتباط منطقی و نبود هومآوایوی میوان
توده و فضا به وضوح به چشم میخورد (شکل .)18

پس از بررسی تقابل میان انواع ساختوسازها ،در ادامه
به بررسی تقابل میوان سواختوسوازها و فضوای میوان
آنها پرداخته میشود .در بررسی این تقابل آنچه حوا ز
اهمیت است ،بررسی رابطه توده و فضا و بررسی رابطوه
مثبت یا منفی میان این دو جز است .به نظر مویرسود
اگر پیش از این فضا ،توده را شکل میداد و هومآوایوی

شکل  :18تقابل میان ساختوسازهای بلندمرتبه و فضای اطراف در منظر شهر

اقتصاد سیاسی نشانهی بودریار استفاده میشود و شرح
داده میشود چگونه توأثیر عوامول سیاسوی-اقتصوادی
منجر به ایجاد نشانههوایی غیرفرهنگوی در شوهر کورج
شده اسوت کوه منظور فرهنگوی و هویوت در منظور را
مخوودوش نموووده اسووت؛ بنووابراین در ابتوودا توضوویحی
اجمالی در رابطه با این رویکرد ارا ه میشود.

بررسی این تقابلها ،در کنار هم نشان از یوک حقیقوت
دارد و آن بافت زادیی به وجود آمده در منظر کالنشهر
کرج که به گسست معنا منجر میشود .به عبارتی عدم
همآوایوی میوان الیوه هوای متنوی از یوکسوو و توأثیر
ساخت وسازهای گسترده بر سایر الیه ها ،از متن منظور
شهر بافتزادیی کرده است ،به عبوارتی حمایوت گوری
میان الیههای متنی در حال از بین رفتن است.

14

اقتصاد سیاسی نشانه ،وانموده ، 13فزون واقعیت
به منظور بررسی و نقد رویکرد اقتصاد-سیاسی نشوانه،
از نظرات بودریار استفاده میشوود .وی در نوشوتههوای
آغازینش به نقد اقتصاد سیاسی میپردازد و درواق آن
را با نشانهشناختی تلفیق میکنود .او معتقود اسوت در
کلیه جوام پیشامدرن مبادله از طریوق مجموعوهای از
بووده بسووتانهووای نمووادین کووه هنوووز بووه مثابووه ارزش
رمزگذاری نشدهانود ،صوورت مویگرفتوه اسوت .ارزش

بررسییی عملکییرد و معنییای سییاختوسییازهای
گسترده در منظر کالن
در ادامه پس از بررسی سواخت وسوازهای گسوترده در
زمینه ،به بررسی نقش و کارکرد آنهوا در منظور شوهر
پرداخته میشود .در ایون بررسوی هودف آن اسوت توا
عملکرد و معنای نشانه و سطوح معنایی که این نشانه-
ها ایجاد میکنند ،تحلیل شود .بدین منظور از رویکورد
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همراه با سرمایه داری پدید آمده است .اقتصاد سیاسوی
عینیت مبادله نمادین را با انتزاعوات ارزش مبادلوه کوه

فرهنگی (لوفور) به مواردی اشاره نمود .توجه به مفهوم
فضوا ،بوهعنووان یوک مقولوه اجتمواعی و درعوینحوال

در آن پول و اقتصاد بازار قلمرو توازهای از ارزش را بنوا
مینهند ،جایگزین میکند .به ایون ترتیوب ارزشهوای
انتزاعی (پول ،سرمایه ،ارزش مبادله) بر جامعوه حواکم
می شوند .در نظام هوای اقتصواد سیاسوی ،ارزش شوکل
ارزش ،کووواربری و ارزش مبادلوووه و سووورانجام ارزش
موقعیتی (موقعیت اجتماعی) یا آن چه ارزش نشوانهای
نامیده میشوود را دارد (سوجودی .)1387 ،بودریوار در
کتاب های «نظام اشویا» (« ،)1968جامعوه مصورفی»
( )1970و «بووه سوووی نقوود اقتصوواد سیاسووی نشووانه»
( ،)1981بین چهار منطق مختل  ،تفاوت قا ل شد:

سیاسی ،منجر به خلق فضای دارای تفواوت مویشوود.
فضایی متفاوت که در آن مردم عادی آزادانه میتواننود
آنچه لوفور آن را حق تموایز مویخوانود ،مودعی شووند
( .)Lefebvre, 1991برای ایجاد فضای دارای تفاوت که
مختص هر جامعه است ،الزم است توا فضوای عینوی و
اهنی را در کنار هم آورد؛ بنابراین مفهوم ایجاد فضوای
متفاوت در عرصه سرمایهداری و ظهور اقتصاد نموادین
و مدرنیسووم ،یکووی از اهووداف مهووم لوفووور موویباشوود.
فضاهای دارای تفاوت یوا حوق داشوتن بورای متفواوت
بودن نشان میدهد که تفاوت در شهر قدمتی برابور بوا

منطق فعالیت عملی که به ارزش مصرفی مربوط می-شود؛
منطق هم ارزشی که به ارزش مبادله مربوط میشود؛منطق دوسویگی که به مبادله نمادین مربوط می -شود؛
منطق تفاوت که به ارزش نشانهای مربوط میشود.بدین ترتیب شی در منطق نخست به ابوزار ،در منطوق
دوم به کاال و در منطق سوم به نماد و در منطق چهارم
به نشانه تبودیل موی شوود (سوجودی .)1387 ،نظریوه
بودریار ،در مورد فروپاشی (مرز به درون) ،نوعی فرآیند
آنتروپی یعنی خنثیشدگی و یکسان شدگی اجتمواعی
را توصی می کند کوه بوه فروپاشوی مرزهوا ،از جملوه
فروپاشوی معنوا ،در رسووانههوا و فروپاشووی رسوانههووا و
زندگی اجتماعی در توده ها میانجامد .انتشار گسوترده
پیامهای رسانه ای و نشانهای حوزه اجتمواعی را اشوباع
میکند و معنا و پیامهوا همودیگر را خنثوی مویکننود
(سجودی .)1387 ،با این توضیح در خصووص رویکورد
اقتصوواد سیاسووی نشووانه و تحلیوولهووای ارا ووه شووده در
خصوص الیوه عوامول انسوانی و توأثیر آن بور افوزایش
ساختوساز در شهر کرج ،میتوان ضومن بررسوی نووع
نشانه ،به نقد فضای ایجاد شده در منظر کالن کرج نیز
پرداخت .در ابتدا الزم بوه نظور مویرسود در خصووص
فضووای دارای تفوواوت و اهمیووت فضووای اجتموواعی و

خود شهر دارد؛ برای نمونه ،ارسطو بیوان مویکنود کوه
شهر مرکب از انسانهای متفاوت است و افراد شبیه به
هووم بووه وجووود آورنووده شووهر نیسووتند .لووویس ویوورس
( ،)1964در نظریه شهرسازی خود میگوید نواهمگونی
در کنار اندازه جمعیت و تراکم ویژگی تعیینکننودهای
در شهر است .همچنین کوار ،،اسوتن و یوولز ()1991
بیان میکنند ،زندگی شهری را با جهوانی از غریبوههوا
تعری کردهاند (مودنی پوور .)1379 ،بوا ایون توضویح
مشخص میشود ،این فضای دارای تفاوت است کوه بوه
خلق هویت فرهنگی منجر مویشوود و نشوانه را تولیود
میکند .مفهووم فضوا در تحلیول لوفوور کوالن بووده و
مشتمل بر مفهوم منظر شهر نیز میشود .بدین ترتیوب
ساخت وسازهای گسترده در شهر کرج کوه در سواختار
مرکزی آن شکل گرفتهاند ،براسواس منطوق سورمایه و
ناشی از رویکرد سرمایه داری هسوتند کوه تحوتتوأثیر
جریان های اقتصادی حاکم بر شوهرهای بوزر ایجواد
شدهاند .عموماً هدف این ساختوسازها ،تولید سوود در
کنار تأمین خدمات مورد نیاز ساکنین است .همچنوین
همان طور که پیش از ایون بیوان شود ،نبوود برناموه از
یکسو و وجود الیههای تأثیرگذار سیاسی سوبب شوده
است ،این نوع ساخت وسازها در شهر کرج ایجاد شووند
(شکل .)19
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شکل  :19تسلط بناهای بلندمرتبه در منظر شهر

بنابراین این ساخت وسازها که با هدف و منطق سوود و
سرمایه ایجاد شوده انود ،نوه بوه منظوور خلوق فضوایی
متفاوت و ابقای و بازآفرینی هویت شهر کرج ،بلکوه بوا
اهداف سیاسی و اقتصادی ایجاد شدهاند .بدین ترتیوب
این نشانه ها بیش از آنکه نشانههوایی فرهنگوی باشوند،
نشانه هایی کارکردی و یا نمادین هستند .ایون موضووع
را نه تنها در ارتباط با رابطه آن ها بوا زمینوه مویتووان
مشاهده نمود ،بلکه می توان در ابعاد بصری و کارکردی
و معنایی هر بنا نیز بوه صوورت مجوزا مشواهده نموود،
برای نمونه ابعاد حجمی و فرم ،ابعاد فضایی آن ،مصالح
به کار رفته و سبک معمواری اسوتفاده شوده کوه تنهوا
هدف آن ایجاد یک مجموعهای در تضاد با زمینه بورای
شاخص شودن در منظور اسوت .بوه عبوارتی تبعیوت از
اندیشه هوای معمواری مودرن ،منجور بوه پدیود آمودن
معماری شد که در آن نشوانه معمواری از یوکسوو بوه
نمایه کارکردی و از سوی دیگر به نشانه طبیعوی بودل
شد (باید توجه داشت معماری را بر خالف زبان ،نموی-
توان مجموعهای از عناصر دلبخواهی (رابطه دلبخوواهی
میان دال و مودلول) فروکاسوت .بوهعوالوه نشوانههوای
معماری به لحواظ ماهیوت اجتمواعی معمواری خنثوی
نیستند و حاوی ارزش هستند (کوالکوهن ،)1383 ،بوه
عبارتی به نظر میرسد این ساخت وسازها نوه در قالوب
رمزگووانهووای فرهنگووی قابوول خوووانش و ادراک ،بلکووه
ترجمانی بیارتباط و در گفتموانی نامناسوب بوا زمینوه
شکل گرفتهاند.

بحث و نتیجهگیری
منظر شهر اولین عرصهای است که ناظر در شوهر بوا
آن مواجه میشود ،این وجه از شهر بوه عنووان یکوی از
محمووولهوووای تأثیرگوووذار طراحوووی شوووهری اسوووت.
درصورتیکه منظر (هم بعد عینی و هم اهنی آن) ،بوه
صورتی مناسب مورد عمل برنامهریزی و طراحوی قورار
گیرد ،خوانایی ،جهتیابی و تحقق هویوت در شوهر بوه
وقوع می پیوندد .در میان اهداف مورد انتظوار از منظور
شهر ،تحقق ابعاد هویتی و ادراکوی بوه عنووان یکوی از
اهداف منظر شهری مورد توجه است .علیرغم اهمیوت
این وجه از شهر ،عدم توجه بوه مقیواسهوای مختلو
منظر و تأثیرات آن ها بر هم ،تکیه بر ابعواد اقتصوادی و
سیاسی سبب شده است منظور شوهر در مقیواسهوای
مختل  ،به لحاظ ابعاد هویتی کمرنو ،عمول کنود .در
این بررسی ،تأثیر عامل ساختوساز بوزر مقیواس بوه
عنوووان یکووی از عناصوور منظوور و تووأثیر آن بوور منظوور
کالن شهر کرج مورد بررسی قرار گرفت .همانطور کوه
بررسیها نشان داد ،به دلیل عودمحمایوتگوری میوان
الیه های متنی منظر شهر ،بافوت زادیوی از موتن منظور
شهر اتفا افتاده است .همچنوین بررسوی در خصووص
نقش نشانه ای ساخت وسازهای بزر مقیاس نشان داد،
این ساخت وسازها با تکیه بر ابعاد اقتصوادی و سیاسوی
در متن منظر قرار گرفتهاند و در تقابل با هویت موجود
و هویت فرهنگی شهر کرج هسوتند .بویشوک تبعوات
چنین رویکردی در موتن منظور شوهر ،عودم خوانوایی،
عدم حمایت گری الیههای منظر از هم ،عدم همواوایی
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میان الیه ها ،تضاد و ایجاد دوگانگی در منظر و نتیجتواً
ایجاد هویت دوگانه است که منجر به ایجاد مشوکالتی
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در خوانش منظور شوهر و رمزگشوایی آن توسوط نواظر
میشود.

پانوشت
6-Discourse
7-Sense
8-Sign
9-Code
10-Element

-1Umberto Eco
2-Syntactic
3-Semantic
4-pragmatic
5-Chandler

-11در سه دههی  ،1325-55منطقهی کورج هموواره بوه-
عنوان یک منطقه ییالقی نزدیک تهوران موورد توجوه بووده
است و همین نگرش ،زمینهسواز شوکلگیوری کوانونهوای
پراکنده باغ-شهری ،بافتهای ویالیی و شهرکهای اقمواری
کم تراکم ،برای اقامتهای موقت آخر هفته ای و گاه سکونت
دا می شده اسوت .از سوال هوای پایوانی دهوه  ،1350ایون
مجموعه بافت های پراکنده ،همراه بوا چنود روسوتای کهون
واق در نزدیکی آنها ،به یکباره در برابر موج فزاینده افزایش
جمعیت عمدتاً مهاجر قرار گرفته و در نبود برنامه منسجمی
برای هدایت و کنترل توسعه ،کانون های کوچک و پراکنوده
پیشین ،در جریان گسوترش شوتابزده ،رفتوهرفتوه بوههوم
پیوسته اند تا شهر کرج شکل بگیرد .مساحت بافوت شوهری
کوورج در دهووهی  10/5 ،1345-55برابوور ،در دهووهی -65
 2/4 ،1356برابر ،در دههی  1366-75نزدیک به  2برابور و
در  5ساله  ،1376-81نیز  1/5برابر گسترش یافته است .به
گفته ی دیگر ،در دوره  35ساله  ،1345-80مساحت بافوت
شهری کرج ،بیش از  63برابر شده است (مهندسان مشواور
باوند .)1383 ،از سوی دیگور طبوق تحقیقوات انجوام شوده
توسط کارشوناس ارشود نقشوهبورداری در موورد توسوعهی
مناطق شهری با استفاده از تصاویر ماهورهای در شهر کورج،
هر  7سال یک برابر به مساحت این شهر اضافه شده اسوت.

در این تحقیق آمده اسوت کوه« :اگور فورض خطوی بوودن
گسترش شهر را همچنان در نظر بگیریم و نتایج بوه دسوت
آمده تا سال  2000را برای سال  2008تعمیم دهیم به این
نتیجه خواهیم رسوید کوه نسوبت بوه سوال  ،1987بعود از
گذشت  21سال از نقطه آغازین مطالعه ،گسترش شوهر بوه
حدود  3برابر رسیده است و بنابراین هر  7سال یک برابر به
مساحت شهر کرج اضافه میشود و اگر چنین رونودی را بوا
سرعت مشابهی برای تهران در نظر بگیریم ،دیری نمیپایود
که دو ابرشهر تهران و کرج به یکدیگر بپیوندند .در این بین
مسلماً آنچه تخریب شده و به شهر تبدیل میشود ،براساس
مطالعات صورت گرفته ،منواب و اراضوی طبیعوی و پوشوش
گیاهی میباشد .لذا به برنامهریزی دقیق و مودیریت اصوولی
در خصوص کنترل شرایط حاضر به وسویله برناموه ریوزان و
مدیران شهری نیاز خواهد بود .».در نهایت و جدا از بررسی
موشکافانه نقشهها طی سالهای گذشوته ،نگواهی کلوی بوه
عکسهای ماهواره ای موجود داللت بر پراکندگی رشد شوهر
کرج دارد .این عکسها آشکار میسازند که با وجود اراضوی
بایر و ساخته نشده در داخل شهر (کوه حودوداً  17درصود
مساحت شهر را تشکیل می دهند)؛ پیرامون شهر در معرض
ساخت و ساز قرار گرفته و توسعه یافتهاند.

14-Hyper-reality

12-Anchorage
13-Simulation

انتشارات دانشگاه تهران 389 ،ص.
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