
نقش معماري منظر 
هاي حیات و هویت در منظر شهريدر بازآفرینی نشانه

2مریم دبیري-امیر سعادت فرد1

چکیده
شود و او، یعنی انسان ایرانی قرن ها و معانی، داستان هر روزه اي است که در برابر دیدگان اهالی یک شهر روایت میتصویرها، نشانه

منظر شهري که وضعیتی متغیر و متداوم را از نظرگاه تا . رسدشهر خویش می-دراکی از وضعیت جامعهبیست و یکم با مشاهده آن به ا
اي امکان قرائت و ادراکی این وجه نشانه.ها را در خود جاي داده استاي از نشانهدهد، مجموعهفضاي زندگی در برابر مخاطبین قرار می

. آوردوجود میهبی واسطه و بدون مفسر را براي اهالی شهر ب
هاي موجود را با دو کوشد با مدد رویکرد نشانه شناسی، به تحلیل و تفسیر مناظر شهري پرداخته و رابطه داللتی نشانهاین مقاله می

هاي حسی و شاعرانه به تبدیل برداشت،هدف از گزینش چنین رویکردي.مساله حیات و هویت، به نحوي علمی و تحلیلی، تبیین سازد
هاي پیمایشی استفاده نشده است، بنابراین نامههاي استاندارد نظیر پرسشگیريدر این پژوهش از اندازه.مند و تحلیلی استلبی نظامقا

ها پاسخ دهد در نهایت نوشتار پیش رو بر آن است به این پرسش. »کندابزار اصلی سنجش عمل می«پژوهشگر در فرایند پژوهش در نقش 
ه از معماري منظر در مقایسه با سایر مناظر، براي مخاطب حاوي چه مضامینی است؟  آیا نقش معماري منظر در که مناظر برساخت

شود؟ در صورت پاسخ مثبت این احراز چگونه هاي حیات و هویت در زندگی شهري امروز ما در داللت فوق محرز میبازآفرینی نشانه
.انداز ولیعصر انتخا شدهقسمت حوزه مناظر شهري خرد مقیاس در دوگردد؟ به دلیل وسعت موضوع، مصادیق درحاصل می

مقدمه
ها و قابل فهم کردن مسائل بغرنج و هزارتوي عالم هستی براي بشر از دیرباز تاکنون مایه پیدایش و ساده کردن پیچیدگی

آگاهی نسبت به امور، و اش در فهم وت درونیتداوم بسیاري از علوم و هنرها را فراهم آورده و همواره او را در رسیدن به خواس
اي است که در ادوار مختلف به شهر، ابر پدیده. هاي هستی، یاري نموده استبه تبع تحت اختیار در آوردن اطالعات و پدیده

بوده هاي زندگی بشر را فراهم ساخته، گرچه خود محصول همان شیوه هاویژه در دوران تجدد و پس از آن محمل تحقق شیوه
. است
شهر به مثابه متن از طریق یک واسط ارتباطی به . 1385گلکار، "منظر شهري سطح تماس انسان و پدیده شهر است"

این واسط ارتباطی که در قالب یک .داردعنوان رسانه اي دائمی و در دسترس همگان، همواره خود را به مخاطب عرضه می
چنانچه منظر . خوانیممی"منظر شهري"پردازد را، هر و ساخت معنا در ذهن مخاطب میاي به بازنمایی واقعیت شنظام نشانه

اي بررسی کنیم، شهر، معانی، روابط و ابعاد ناملموس و حتی پنهان آن به مثابه مدلول و منظر شهري را در قالب نظامی نشانه
از .کننددام به معانی و محتواي خاصی داللت میهایی هستند که هرکلذا اجزا منظر شهري نشانه.شهري به مثابه دال است

، داللت بر حیات و همچنین بازنمایی ویژگی هاي مخاطبان اصلی منظر شهريها براي شهروندان ترین این داللتجمله مهم
. اصلی زندگی آنان در قالب هویت است

ل زیادي مواجه بوده است، بخشی از این شهرنشینی و زندگی شهري به عنوان محملی جهت تحقق تجدد در ایران با مسائ
اند، مشترك مسائل در ذات مدرنیته و زندگی در جوامع صنعتی نهفته و تقریباً در همه جوامعی که به شکلی آن را تجربه کرده

لتی هایی از مناظر شهري، به بیان رابطه دالکوشد با استفاده از رویکرد نشانه شناسی و تحلیل نمونهاین مقاله می.است
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نشانه شناسی در تحلیل و . ها با دو مسئله اساسی مورد نظر این تحقیق یعنی حیات و هویت، بپردازدهاي موجود در آننشانه
Function and Sign; the: توان کتا اومبرتو اکونقد فضاهاي معماري پیش از این نیز به کار رفته است،از آن جمله می

Semiotics of Architecture”داردهاي ابتدایی خود را بر میام برد، اما در حوزه منظر شهري این شیوه گامنرا .
. هایی گوناگون از جمله معماري منظر پدید آمده استاز برآیند بیشمار مؤلفه و از طریق واسط در اینجا تهرانشهر 

هستند، با توجه به رویکرد تحلیلی مقاله و پرسش این است مناظري که در بازنمایی واقعیت شهر نشانگر تأثیر از معماري منظر 
هاي باشند؟ و آیا نقش معماري منظر در باز آفرینی نشانهدر مقایسه با سایر مناظر، براي مخاطب حاوي چه مضامینی می

شود؟ در صورت پاسخ مثبت، این احراز چگونه حاصل حیات و هویت در زندگی شهري امروز ما، در داللت فوق محرز می
د؟گردمی

فرضیه
مناظر شهري بر ساخته از معماري منظر عناصر کالبدي و کیفیاتی را در خود دارند که این اجزا در تفسیري نشانه شناختی 

. ورزندبه حیات و هویت داللت می
تعاریف و مفاهیم پایه بحث . 1
ه بتوان به عنوان نشانه تلقی نشانه شناسی در ارتباط با هر آن چیزي است ک"به تعبیر اومبرتو اکو :نشانه شناسی

در این رویکرد هر متنی ترکیبی . ها در خود متضمن معانی و مفاهیمی هستندنشانه. Daniel Chandler،2002:3"کرد
. شوندکه از طریق یک واسط ارتباطی به مخاطب عرضه می... هاست مثل کلمات، تصاویر، صداها و از نشانه

منظر "از جمله این که . پردازدی انسان در شهر است که به بازنمایی واقعیت شهر میصورت محیط زندگ:منظر شهري
کالبدي آن منظر شهري وسیله پدیداري شهر و محل تجلی و بروز ابعاد غیر. شهري سطح تماس انسان و پدیده شهر است

.38: 1385گلکار، "باشدمی
هاي بصري سطح کل شهر، مقیاس میانی که به قابلیت، هویت لیتمنظر کالن که به بررسی قاب": هاي منظر شهريمقیاس

هاي ســیماي فضاهاي شهري سـازنده هویت شـهر و خصایص مناطق و مقیاس خرد که به تشـخیص هویت کیفیت
در مقاله پیش رو تاکید بیشتر بر تحلیل مناظر شهري در حوزه مقیاس خرد، یعنی مناظر . 27: 1385ذکاوت، "پردازدمی
. هري مربوط به فضاهاي شهري استش

هاي متشکل از سه جز میراث طبیعی، عناصر و فضاهاي مصنوع و فعالیت"مناظر شهري فضاهاي باز و عمومی: اجزاء منظر
.شوندانسانی در نظر گرفته می

نمایدما رخ میها بهاي از نشانهنامیم که در قالب مجموعهاي میمنظر شهري را رسانه ـ واسطه: اهمیت منظر شهري .
رسد و چنانچه شود نخست آنکه در این رسانه امکان قلب واقعیت به حداقل میاهمیت این رسانه از دو روي پررنگ می

ها برخوردار باشد به این معنی که رمزگان هاي موجود در آن را رمزگشایی کند، آن گاه مخاطب از توانایی تعبیر نشانه
دوم آن که تماس مخاطب با منظر شهري . یابدرا در می-شهر-اقعیت محیط زندگی خودمعانی و محتواهاي نهفته در و

پذیرد بر آن نیز هاي ارتباطی دائم و تقریباً دو طرفه است، یعنی همانگونه که مخاطب از شهر تأثیر میبرخالف سایر واسط
.شودت، بازنمایی میاسMediumگذارد و این تأثیر و تاثر از طریق منظر شهري که همان تأثیر می

هاي مربوط، در قالب ماتریسی در راستاي دقت و سهولت تحلیل، اجزا و عناصر سازنده مناظر در سکانس: ماتریس تحلیل
پس زمینه، زمینه میانی و پیش زمینه؛ : سطوح منظر: هاي این ماتریس عبارتند ازمؤلفه. اندسه در سه دسته بندي شده

ها این ماتریس اطالعات مربوط به نمونه. هاي انسانی و میراث طبیعیساخت، فعالیتي مصنوع انسانعناصر و فضاها: اجزا منظر
.کندرا طبقه بندي کرده و آماده تحلیل و قضاوت می

مص ح َ : حیاتدهخدا، لغت نامهزندگانی. مقابل ِ ممات. زندگی. زیست. عمر ع ا.
وي ي َ : هویت ُه کشاف اصطالحات . مشهور استارت است از تشخص و همین معنی میان حکیمان و متکلمانعب. هویت ع ا

گرددمیگاه بر ماهیت با تشخص اطالق تهوی). کشاف اصطالحات الفنون د گردگاه بر وجود خارجی اطالق مییتهو). الفنون 
. جزئیاز حقیقت که عبارت است



نه شناسیشیوه تحلیل مناظر شهري با رویکرد نشا. 2
شناسند، هر نشانه را متشکل از دو جز دال و مدلول و فردیناند سوسور که او را به عنوان پدر نشانه شناسی ساختارگرا می

بنابراین اجزا منظر شهري به عنوان رمزگان ها یا .داندکند، مییک نقش داللتی که نوع ارتباط دال و مدلول را مشخص می
هاي شکل دهنده منظر نشانه.کندرم بیانی یا دال دارند که بر محتوا یا مفهومی داللت میکدهاي ارتباطی هرکدام یک ف

منظر مورد احساس و ها هویت آن فضااین ویژگی.ورزندهایی تاکید میهایی که دارند بر ویژگیشهري هرکدام با داللت
در ثانی همین . پذیریمیابیم، هویت فضاي مذکور را میما به عنوان مخاطبی که هر روزه در آن حضور می. سازندرا میادراك
اي مبین هاي نشانهپس داللت.هاي عمومی هستندها مبین خصوصیات زندگی و حیات جمعی اعضاي جامعه در عرصهنشانه

.باشندابعاد حیات نیز می

Chandler،2002: 18،19: ؛ منبعسوسوريمدل داللت ساختارگرا . 1نمودار  شماره

اشیاء در معماري به جز داللت عینی «به تعبیر اکو "کنند، ها چگونه بر معانی خود داللت میبایست دید این نشانهحال می
به این تعبیر .Eco, 1997: 87»داللت ضمنی هم داشته باشند,توانند به واسطه ایدئولوژي خاصییا یک به یک خود می

داللت عینی بیشتر بر اساس عملکرد، . هاي ضمنی به همراه داردهاي عینی و هم داللتم داللته,ها در معماريکارکرد نشانه
هاي ضمنی بیشتر مسوول انتقال عواطف و گیرند، در حالی که داللتسهولت و تعاریف جهانی و غیر شخصی شکل می

. 33: 1388امیر علی نجومیان،"هاي انسانی و طرح ایدئولوژي ویژه هستندارتباط
این رمزگان : رمزگان تکنیکیالف:اکو در نشانه شناسی معــماري سه نوع رمزگان عمده را براي عناصر معماري بیان نمود

بیانگر خصوصیات تکنیکی است به طور مثال براي متخصصین سازه فلزي به خصوصیات تکنیکی و مهندسی اشاره دارد یا 
در این تحقیق از پرداختن به رمزگان هاي کندفهم براي متخصصین میآسفالت توپکا داللت بر خصوصیات تکنیکی قابل

هاي نشانه را در یک رابطه ترکیبی و در مقایسه با سایر نشانهاین رمزگان در واقع:رمزگان نحوي.گذریمتکنیکی می
به عنوان مثال یک ساختمان بسیار بلند در یک منطقه مسکونی که به شدت خط آسمان را تحت تأثیر و . کندمرتبط معنی می

ن این مطلب که به سیطره خود دارد، خواهان اثبات برتري موقعیت خود نسبت به سایر بناهاست به همین صورت خواهان گفت
این مهم بودن در کنار چرایی و چگونگی آن بسیاري از خصوصیات پنهان و ابعاد ناپیداي محیط را مشخص . نوعی مهم است

. داردمی
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اشرفی اصفهانی؛ راهبزرگساختمان و داللت نحوي در منظر؛ تصویر از . 1تصویر شماره
آرشیو نگارندگان: منبع عکس

هاي معنایی را در اکو داللت. هاي معنایی و محتواهاي ضمنی نشانه تاکید دارداین رمزگان بر داللت: یرمزگان معنای ج
کند که چنانچه رفت هر کدام بر معنایی از کارکرد ، ایدئولوژیک و اجتماعی تقسیم میثانويچهار گروه ابتدایی، ضمنی 

البته اکو به امکان بر قراري سطوح داللتی در یک نشانه . نمایندیعملگرایانه صرف تا معانی ایدئولوژیک و اجتماعی داللت م
براي . شودتوضیح داده می 3.تصویر شمارهکند، در این تحقیق سطوح داللت معنایی در یک نشانه به شکل ذیل اي نمیاشاره

ه و شهودي نیاز است رسیدن غریزي و حتی درك زیباشناسان–تر به چیزي فراتر از ادراك حسی هاي ضمنیرسیدن به داللت
.ها بستگی تام به آگاهی مخاطب از بستر فرهنگی نشانه داردبه این داللت
اجزا منظر نیز . کند به نوعی در منظر شهري هم قابل بسط هستندهایی که او به عنوان نشانه در معماري مطرح میرمزگان

ها در منظر شهري گویاي طیف وسیعی از محتواهایی داللت نشانهمراتب . اي تکنیکی، نحوي و معنایی دارندکارکردهاي نشانه
این نقش داللتی نشانه از . شودها توسط مخاطب شناسایی شده و هویتشان براي او محرز میاست که به واسطه آن نشانه

تمامی . یابددامه میهاي ایدئولوژیک و اجتماعی اهاي ضمنـی و سمبـولیک و تا داللتکاربـردهاي عمـلی و ابزاري تا داللت
ها احراز هویت پدیده ممکن سازد که از پس آنها و خصوصیاتی را میها در ذهن مخاطب، ویژگیها و شناختاین رمزگشایی

، هاي موضعیبرآوردن پدیده جنس هاي همو پدیده برآوردن توقعات موضوعیهاي متفاوت شود و آن را از سایر پدیدهمی
.ها در فضاي شهري، گویاي زندگی و شیوه حیات مردمان در عرصه عمومی نیز هستنداز طرفی نشانه. کندقابل بازشناسی می



روند داللت نشانه از مفاهیم ابتدایی و عینی تا معانی ضمنی و ذهنی: 2شمارهنمودار 

تحلیل مصادیق. 3
هاي ساختمانی و فضاي نوع خود ترکیب تودهگونه از مناظر شهري که در اجزا مص2هاي پیش رو سعی شده تا در نمونه

گرا طبیعت–فضا، ساختارهاي انسان4تصویر شمارهدر مثال نخست.گیرند، با رویکرد مذکور تحلیل شودباز را در بر می
ه این نتیج. گراي خود دچار نقصان استطبیعت–فضا در ساختارهاي انسان5مربوط به تصویر شماره دارد، اما در مثال بعد 

. سازدالذکر را با دو فاکتور حیات و هویت براي ما مشخص میتحلیل مایه ارتباط داللتی مناظر شهري فوق
3تصویر شماره هاي هر جزء طبق روند داللت اجزا منظر طبق ماتریس مذکور در بخش یک تفکیک شده سپس داللت

.جزء با اجزاء دیگر به طور خالصه بیان گردیده استشود، پس از تحلیل انفرادي اجزا، رابطه ترکیبی هربیان می
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آرشیو نگارندگان: خیابان ولیعصر، پارك ملت ـ منبع: 2تصویر شماره 
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آرشیو نگارنده: خیابان ولیعصر؛ منبع: 3تصویر شماره 

هاي حیات و هویتمعماري منظر و نشانه. 4
- دهند در مناظري که نقش ساختارهاي انسان، نشان می5ه بر خالف تصویر شمار4هایی از جنس تصویر شماره مثال

گویاي تشخص حیات انسانی و ارتقاء کیفیت آن در هاي موجود در منظر هاي معنایی از نشانهگرا پر رنگ است، برداشتطبیعت
ي آن براي هایی که چنین فضاهایی دارند به دلیل تشخص و خاطره انگیزهمچنین شاخصه و ویژگی. هاي شهري استعرصه

هاي حال باید دید معماري منظر به عنوان یک واسط در به وجود آمدن عرصه. آوردمخاطب مایه احراز هویت را فراهم می
گیرد؟ شهري کجاي این داستان قرار می



هاي زیست در حال حاضر هم از ایجاد محیط": دانیم که زندگی شهري جدید به شدت چالش بر انگیز استاز یک سو می
مظاهر قوي و کهن . دهیمدید که پاسخگوي نیازهاي تازه آدمیان باشد عاجزیم و هم مزایاي شهرهاي قدیمی را از دست میج

ها، یادگارها و تمامی شهرهاي توان جانشین آن کرد، ساختمانشهرهاي گذشته، جاهاي بی نظیر که هیچ چیز دیگر را نمی
شوند و یا کامل نیست و اند یا به دست فراموشی سپرده میدر گذشته بودهتاریخی که شواهد بارز زندگی اجتماعی آدمیان

هاي تازه براي این مظاهر نیکوي گذشته کامل عاجز رسد انسان عصر جدید از ایجاد معادلبه نظر می.گردندنابود می
.38: 1376چرمایف و الکساندر، "باشد

هاي سنتی که بیشتر روش"-هاي جدید پدید آمده استن چالشاز طرفی معماري منظر که به نوعی در گیر و دار همی
در این وضعیت شهرها با .شوندبیان می19شود، از درون شرایط مختلف و متضاد قرنها از منظر در شهر صحبت میدر آن

ر گیر بودند که هاي حمل و نقل، سود حاصل از تولید و توسعه دهاي پر تراکم، زیر ساختمسایلی چون تکنولوژي ساختمان
از طرفی منظر در . هاي متفاوت استرس اجتماعی را در پی داشتندنتایج غیر منطقی و نامرغوبی چون ترافیک، آلودگی و گونه

شد که عمدتاً هم تابع و مطیع تأثیرات زیان آور ها ظاهر میها و باغهاي سبز، ردیف درختان، گردشگاهها، راهقالب پارك
در ذات معنایی خود -Charles Waldheim,2006:24د و هم مفر و رخصت آسایشی از این مضرات"بو19شهرسازي قرن 

هاي شهري همچنین رویکردهاي نوین خواستار آمیزش معماري منظر و پهنه.طبیعت گرا تاکید دارد-بر ساختارهاي انسان
دهنده تواند نشاندر اینجا می2009در سال IFLAهایی از بیانیه افتتاحیه کنگره معماران منظر اشاره به قسمت. هستند
Hybrid and”مضمون کلی.ریزي شهر و منظر باشدهاي مربوط به برنامهانداز کلی در خصوص آینده حرفهچشم

Convergence of Cities and Landscape Architecture; Strategies for the Future“گذاري کلی مبنی بر نشانگر سیاست
هاي مهمی چون تغییر وضعیت آ و هوا، از هم اینکه چگونه معماران منظر با چالش. تگی شهرها و معماري منظر استآمیخ

یابند و اینکه چگونه نقش خود را به ها در محیط شهري میشوند و راه حلی براي آنپاشیدگی و تخریب محیط مواجه می
هاي مطرح در این بیانیه نشان از جریانات تغییر و تحول در ز اهم دغدغهکنند اعنوان محافظین مام طبیعت در شهرها ایفا می

. حوزه مذکور است

طبیعت گراي شهري -هاي موجود در مناظر انساندیاگرام مربوط به طیف داللت نشانه: 3نمودار شماره 
در مقیاس خرد

گیرينتیجه
هاي تغییرات در زندگی شهري است، نقش تخصصدر صورت وجود خواست و آگاهی عمومی که شرط نخست براي

با ارائه خوانشی روشمند از . شودهاي به وجود آورنده شهر معنی دار میریزي و طراحی در شهر به عنوان واسطمختلف برنامه
ها مشهود و محسوسند برگرا در آنطبیعت–مناظر شهري در این مقاله، مشخص شد مناظري که ساختارهاي فضایی انسان

هایی که شهر از طریق لذا معماري منظر و رویکردهاي نوین آن در میان همه واسط. ارتقاء کیفیت زندگی انسان داللت دارند
. یابداي میآید با تاکید بر ساختارهاي مذکور نقش ویژهها پدید میآن

گی انسان، تشخص عرصه عمومی در هایی دال بر کیفیت زنداز همین رهگذر است که نقش معماري منظر با تاکید بر نشانه
فضاي شهري، حفظ محیط زیست، تاکید بر شاخص نمودن میراث طبیعی در مناظر شهري، خلق زیبایی با تاکید بر 

هاي حیات و هویت در زندگی شهري جدید که اطوار تعریف نشانهدر باز...هاي صوري انسجام یافته و یکپارچه وشاخص
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از سوي دیگر بهره گیري از نظام نشانه شناسی در تحلیل، .گرددشود، مشخص میزنمایی میمختلف آن در منظر شهري با
هاي ذهنی تا کالبد که براي متخصصان مربوط در فرایند رسیدن از برداشتفهم و نقد مناظر شهري، خود یک مزیت است، چرا

هاي عینی و ضمنی توانند داللتیر مخاطبان میاز این طریق او و سا.سازدمند را ممکن میهاي نقدي نظامفضایی، مایه
گو ها پاسخهاي اصلی حیات آنها به مایهبازنمایی شده در منظر فضاهاي مذکور را باز یابند و دریابند که تا چه حد این داللت

شهري داللت به بوده و باعث تشخصشان شده است و یا بر عکس تعبیر ایشان از واقعیت، به گواه راوي این تعبیر یعنی منظر
. کندشان میسیر قهقرایی خود و جامعه
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