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 شناسیواکاوی تغییرات معنایی منظر شهری بر مبنای رویکرد نشانه

 (شهر کرجمنظر کالن :نمونه موردی)
 

 2 راضیه رضازاده، 1*مریم محمدی
 ، تهران، ایراندانشگاه هنر تهراندانشکده معماری و شهرسازی،  ،گروه شهرسازی.1

 ، تهران، ایراننعت ایراندانشگاه علم و صدانشکده معماری و شهرسازی،  ،گروه شهرسازی .2

 
 (11/06/98تاریخ پذیرش مقاله:   26/03/98)تاریخ دریافت مقاله: 

 

 چکیده
های فرهنگی است که امکان خوانش را برای شهروندان فراهم ی از رمزگانادهیچیپشهر به مثابه یک متن، شبکه 

 دهدیمنشان  هایبررسنه شناختی را داراست. آورد. با چنین توصیفی، این متن، قابلیت بررسی در قالب رویکرد نشامی

ی متنی آن را دچار تغییر و به دلیل تکیه بر عملکرد و هاهیالروندهایی که بعد از دوره مدرنیسم بر شهرها حاکم بوده، 

-یی نموده است. ماحصل چنین رویکردی که تحتزدابافتنه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و محیطی، از متن شهر 

باشد. به عبارتی ی متن( میروندهای مختلفی بوده است، تغییر در نوع نشانه )به عنوان ابزار تحلیل شهر به مثابه رتأثی

های کارکردی ی نه نشانه فرهنگی و قابل رمزگشایی توسط ناظر، بلکه به نشانهدارهیسرمادر متن شهر مدرن و  هانشانه

برد. بدین نام می «اقتصاد سیاسی نشانه»وضوعی که بودریار از آن با عنوان ، ماندشدهی نمادین تبدیل هانشانه بعضاًو 

سطح معنا از محیط ادراک و  نیترنییپاسطح کارکردی خود تنزل یافته و در این صورت  نیترنییپابه  هانشانهترتیب 

ای است که ان و شهر، عرصهعنوان اولین سطح تماس انسشود. در این میان منظر شهر بهتعلیق و تکثر معنا فراهم می

بر روند  مؤثربنابراین هدف این مقاله بررسی عوامل  ؛در آن به خوبی مشاهده و تحلیل نمود توانیماین تغییرات را 

های کارکردی است. بدین ترتیب این مقاله پس از ها در این متن به نشانهیی از منظر شهری و تبدیل نشانهزدابافت

ی و تدوین چارچوب مفهومی پژوهش، به بررسی شناسنشانها فضای اجتماعی، معنا و رویکرد بررسی مفاهیم مرتبط ب

ی انجام شده در وسازهاساختهایی از . بدین منظور نمونهپردازدیمکالن، به عنوان نمونه موردی  منظر شهر در مقیاس

د نشانه شناختی و اقتصاد سیاسی نشانه نقد اند، بررسی و از منظر رویکریی کردهزدابافتشهر کرج که از منظر کالن آن 

ی ظهور ابعاد کارکردی و نمادین و وجوه اقتصادی یا سیاسی، زمینه بر هیتکدهد شوند. نتایج نشان میو تحلیل می

ی متنی در منظر شهر، خوانش هاهیالیی با سایر آواهمعناصر کالبدی را در منظر شهر فراهم آورده است که بدون هیچ 

 کرده است. روروبهبا معضالتی  آن را
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 مقدمه
ای کوه نواظر در   منظر شهر به عنووان اولوین پدیوده      

وجووه   نیترمهمکند، از برخورد با شهر آن را درک می

-موی  توأثیر شهر است که بر ادراک و خوانش ساکنین 

عنوان یک موتن  طورکلی عناصر منظر شهر بههگذارد. ب

فرهنگی سه الیه اصلی را در بر دارند: کالبدی، طبیعی 

و انسانی. با این تفسویر، ایون وجوه از شوهر از قابلیوت      

مناسبی برای نشوان دادن هویوت فرهنگوی هور شوهر      

هوای ایون وجوه، عودم     رغم قابلیتبرخوردار است. علی

هوم و ابعواد فرهنگوی     هوا بور  الیه تأثیرگذاریتوجه به 

 بوه زادیی از منظور را  منظر، امکان گسست معنا و بافت

ی ایجواد  وسوازها سواخت آورده است. برای نمونه  وجود

و ادراک و  های مختلو  منظور، تغییور   شده در مقیاس

کورده اسوت. در ایون     روروبوه خوانش آن را با مووانعی  

هوای  میان، شوهر کورج بوه دالیلوی همچوون نارسوا ی      

محوووری و پیشووی گوورفتن  -فقوودان قووانونموودیریتی، 

تبو    بوه  وی و طراحی شوهری  زیربرنامهشهرنشینی از 

بودون   بلندمرتبوه ی وسازهاساختآن گسترش شتابان 

ی موجووود، توجووه بووه منظوور عمووومی کوورج و زمینووه 

مشکالتی را در ابعاد مختل  ایجاد کرده است. بور ایون   

 توأثیر اساس، مقاله حاضر بر آن است کوه بوه واکواوی    

در ساختار اصلی شوهر بور    گرفتهشکلی وسازهاساخت

بدین ترتیب ساختار ایون   کرج بپردازد. شهرکالنمنظر 

مقاله بدین شرح است در ابتدا، به بررسی اهمیت معنوا  

و ضرورت آن در میان ابعاد طراحوی شوهری پرداختوه    

ی ، در این بخش معنوا بوه عنووان یوک مقولوه     شودیم

ه بر این، به بررسوی انوواع   شود. عالوفرهنگی تبیین می

شوود و در ایون   رویکردهای بررسی معنا پرداختوه موی  

ی به عنوان رویکورد منتخوب معرفوی    شناسنشانهمیان 

. پس از معرفی اجمالی آن، به بررسوی یکوی از   شودیم

، پس از ارا ه شودیمپرداخته  -منظر شهر–وجوه شهر 

تعری ، بررسی مقیاس و عناصر منظر، در مرحلوه بعود   

در نمونوووه مووووردی پوووژوهش بووور مبنوووای رویکووورد 

 شوهر کالنی و اقتصاد سیاسی نشانه، منظر شناسنشانه

یی وسوازها سواخت . در این بررسی شودیمکرج بررسی 

که در محدوده مرکزی شهر و منطبق بر ساختار اصلی 

، مورد واکاوی و تحلیول قورار   اندشده ساختهشهر کرج 

 گیرند.می

 چهارچوب نظری

 اهیت فرهنگی آنمعنا و م

معنا کیفیتوی بسویار مهوم در طراحوی محویط اسوت.       

ی واسوطه در هر مکان و فضوایی، بوه   کنندگان استفاده

-درک معانی، در ارتباط معنوی و روانی با آن قرار موی 

یابنوود و رابطووه خووود بووا مکووان را گیرنوود، خووود را مووی

عنوان یک کیفیت مهم و کنند. معنا بهی میدهسازمان

 پوردازان هینظرت، مورد توجه اندیشمندان و موجد هوی

های با معنوا در ارتبواط بسویار    بوده است. ایجاد محیط

های اجتماعی و فرهنگی قورار دارد. بوا   زیادی با ویژگی

گیورد  توجه به اینکه، معنا در تداومی تاریخی شکل می

شوود، ضورورت   و به سمت گذشته و آینده فرافکنی می

ین ضروری اسوت و از ایون   خلق معنا در پیوستاری مع

طریق است که معنا ضامن خلوق هویوت خواهود بوود.     

معنووا یووک مفهوووم کیفووی، پیچیووده و سووی ال اسووت.  »

کارشناسان مسا ل اجتماعی و فرهنگی از بار فرهنگوی  

نیوز   1اند. امبرتو اکوو و معنایی فضا سخن به میان آورده

عنوان یوک واحود فرهنگوی    در این خصوص، معنا را به

متفواوت  نیوز   معنا سطوح (.1387)اکو، « کندبیان می

برای مثال چارلز موریس سه سطح معنا را بیوان   است،

(. در 1381)لنگ،  4و عملگرا 3، معنایی2کند: نحویمی

معنوا، آموده    مراتوب  سلسوله بررسی دیگر در خصووص  

است که معنا شامل سطح ابتدایی، کارکردی، ارزشی و 

این بررسی نشان  (، نتیجه1385نمادین است )حبیب، 

که سازگاری و انطبوا  شوکل و نووع فعالیوت،      دهدیم

عاملی مهم در معنادار بودن محویط اسوت. بسویاری از    

در بررسی سطوح معنا، بوه صوورت کلوی     پردازانهینظر

دو سطح برای معنا قا ل هستند: معانی صریح و ضمنی 

ی اجتماعی و فرهنگی و شخصی نشانه هایتداعه که ب)

(. 1387؛ سوووجودی، 1381، رضوووازادهد( )اشووواره دار

تواند در همین ها نیز میبندیبررسی دقیق سایر دسته

بنابراین برخی معنا را  ؛دو دسته مورد بررسی قرار گیرد

)معنای واضح، یا صوریح( و   دانندیممنطبق بر عملکرد 

کنند می تأکیدبرخی دیگر بر ابعاد و مفاهیم درونی آن 
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هوای تجربوی،   ویژگوی  ثیرتوأ )معنی ضمنی( کوه تحوت  

 گیرد.فردی، اجتماعی و فرهنگی شخص قرار می

 عنوان رویکردی در بررسی معنای بهشناسنشانه

شناسی در میان رویکردهای مختل  بررسی معنا، نشانه

ی بررسی معنوا اسوت. ایون رویکورد در     هاروشیکی از 

اشکال فراوان بوا تولیود معنوا و بازنموایی ارتبواط دارد      

شناسووی در کتوواب (. در تعریوو  نشووانه1385)چنوودلر، 

آموووده اسوووت:  5چنووودلر «یشناسووونشوووانهمبوووانی »

های تحلیول موتن،   عنوان یکی از روشی بهشناسنشانه

های سواختمند و  به دنبال تحلیل متون در حکم کلیت

ی معناهای پنهان و ضمنی است. از دیود  وجوجستدر 

بور   چندلر، مطالعات نشانه شناختی بر نظام قواعدی که

هسوتند، تمرکوز    درگیر در متوون حواکم   6هایگفتمان

دهوی  دارد و به نقش بافوت نشوانه شوناختی در شوکل    

کوه ایون    از آنجوا (. 1385کند )چندلر، می تأکید 7معنا

مقاله بر آن است تا به بررسی معنا از دریچه بررسوی و  

ها بپردازد، بودین ترتیوب الزم اسوت توا     شناخت نشانه

ان در ایون رویکوردن نظریوه بنیواد     مفهوم نشانه و رمزگو 

 تبیین شود.

 9، رمزگان8نشانه

ترین مفاهیم مورد توجوه در ایون رویکورد،    یکی از مهم

مفهووم نشوانه اسوت. مفهووم نشوانه در قالوب تعواری         

ی چون سوسور و شناسنشانهساختارگرایان و آغازگران 

پیرس تا تعری  پساساختگرایان از مفهوم نشوانه، قابول   

ترین تفاوتی که میان این دو دیودگاه  مهم بررسی است.

توان در تفسیر در تعری  مفهوم نشانه وجود دارد را می

ای جستجو کرد. وی معتقد است کوه  اکو از نقش نشانه

ی نباید مفهوم نشانه را به کارکردهای بسیار شناسنشانه

محدود آن در نظام انتزاعی محدود کند. به واق  از دید 

ای ارد، بلکه آنچه هست نقش نشوانه وی نشانه وجود ند

(. بدین ترتیوب توجوه بوه ایون     1387است )سجودی، 

قورار   تأکیود مفهوم که نشانه منفرد وجود ندارد، موورد  

(، به ایون معنوا کوه چیوزی     1388گیرد )سجودی، می

برای اینکه به نشوانه تبودیل شوود، بایود در متنوی بوا       

ابوه  حضور عوامل بافتی و انسانی دخیول در آن، بوه مث  

در بررسوی فرآینود    شوود.  افوت یدرنشانه به کار برده یا 

-معناسازی، در کنار مفهوم نشانه، وجود یک جز دیگر 

ضروری است که امکان خوانش و تفسیر را فراهم  -رمز

ی بسویار بنیوادی   شناسو نشوانه کند. مفهوم رموز در  می

ی معنای نشانه به رمزی کوه در آن قورار   عبارت بهاست. 

ترین (. رمزها در ساده1385است )چندلر، دارد وابسته 

هایی بورای تفسویر معوانی، انوواع مختلو       سطح، نظام

 هوا آنارتباطاتی هستند که انسان در زندگی روزمره بوا  

دارد، بخش اعظم آنچه انسان در پیرامون خود  سروکار

هوایی  کنود، حامول پیوام   و در فرهنگ خود مشاهده می

ی کوه انسوان را قوادر    است، اما به این دلیل که رمزهای

 هوا آندانود، بوه   را دریابود نموی   هاآنسازند، معانی می

کنود یوا اگور هوم توجوه کنود، بوه غلوط         توجهی نموی 

ی از عبوارت  بوه (. 1385تفسیرشان خواهد کورد )برگور،   

هوا، قوابلیتی اسوت    دید سوسور، ارزش و اعتبوار نشوانه  

ها یا رمزگانی، خود زمینه تحقوق  و نظام نشانه فرهنگی

آورد؛ در واق  در چارچوب رمزگوان  ناها را فراهم میمع

 شوند.)کدها( است که معناها فعال می

 نشانه فرهنگی در مقابل نشانه کارکردی

پس از ارا وه مفهوومی از نشوانه، در اداموه بوه بررسوی       

هوای کوارکردی   مفهوم نشانه فرهنگی، در مقابل نشوانه 

. هودف از ایون بررسوی ضومن ارا وه      شوود یمپرداخته 

روندهای تأثیرگذار بر ماهیوت   تأثیری این دو، هاتفاوت

هوای شومایلی و   نشانه در شهر و تنزل آن در حد نشانه

های کارکردی است که ضمن ایجاد یک گسسوت  نشانه

منظوور  بوه  شود.معنایی به رمزگشایی محیط منجر می

مؤثر بور   بررسی این تغییر الزم است تا برخی از عوامل

بورای نمونوه در   بررسی قرار گیرنود.  این تغییرات مورد 

داری، تفکر بوه شوکل کواال در آمودن، بوه      نظام سرمایه

شود. ایون فرآینودن بوه شوکل     فضاها نیز تعمیم داده می

کاال درآمودن در ارتبواط بوا مودارهای سورمایه اسوت.       

ی راتیتوأث کند و مدارهای سرمایه تناقضاتی را ایجاد می

-د شودن چشوم  زدایی از سواختارها و نوابو  چون ارزش

بورای   تأثیراتهمراه دارند و این  اندازهای موجود را به

ایجاد جای جدید برای انباشت سورمایه اسوت )مودنی    

داری، معماری، فضای اوقات روابط سرمایه (.1379پور، 

توأثیر قورار داده اسوت. بوه عبوارتی      فراغت و... را تحوت 
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خواهد شهر شبیه یک ماده باشد، ایون  داری میسرمایه

ی را در انهفتوه ی هوا نظوام تووان  حالی است که می در

هوای شوهری   که هر یک به خرده گروه شهر درک کرد

مرتبط است و در ارتباط با زندگی روزمره هستند. ایون  

گیرند و های اجباری و از باال قرار می، علیه نظامهانظام

آورنود  نیرنگ، مکان و زمان را به تصرف در می لهیوسبه

(Lefebvre, 1991 .)داری، به بدین ترتیب نظام سرمایه

نگورد، بوه عبوارتی ابعواد     عنووان یوک کواال موی    شهر به

-توجهی قرار میاجتماعی شهر یا نیاز شهروند مورد بی

هوای کوارکردی در شوهر    گیرد و صرفاً به ایجواد نشوانه  

در دوران موودرن نیووز، رویکوورد    گمووارد.همووت مووی 

داری بور  سرمایهنظام  سو و تأثیراتکارکردگرایی از یک

شهر، موجبات ایجاد فضاهای همگون، مشابه و گسست 

بنابراین لزوم خلوق فضواهای بوا     ؛معنایی را فراهم آورد

دار کوردن  از طریوق موتن   هویتمعنا رویکردهای خلق 

شناسی فضاهای شهری )لوفور، گتدینر و...( مورد نشانه

نظرگورفتن فضوا،    به عبارتی بوا در  .گیردمیتوجه قرار 

عنوان یک مقوله اجتماعی )لوفوور(، توجوه بوه خلوق     به

گیورد.  فضای دارای تفاوت در شهر مورد توجه قرار موی 

این در حالی است که روندهای بیان شده، بدون توجوه  

ی در فضوا  رمزگوذار به ابعواد اجتمواعی و فرهنگوی بوه     

هوای  نوه ایجواد نشوانه    هوا آنمنجر شدند که ماحصول  

 اسوتفاده ایی توسوط  اجتماعی و فرهنگی قابل رمزگشو 

حود   نیتور نییپوا های کوارکردی در  ، بلکه نشانهکننده

حد خوود یعنوی    ترنییپاخود شدند، به عبارتی معنا به 

بور   تأکیود کارکرد تنزل پیدا کرد. این موضوع ناشوی از  

تبعیت فرم از کارکرد در عصر مدرن بود. تبعیت فرم از 

در  عملکرد، در واق  به تا ید یک تفکر جدیود طراحوی  

دوران مدرنیسم انجامید. اکثور معمواران عملکردگورا از    

طراحووی »کردنوود. هووای شوومایلی اسووتفاده مووینشووانه

راهروهای تهویه به شکل استوانه، هوادا  فروشوی بوه    

شکل هوات دا  و در کول اسوتفاده از فورم و مصوالح      

)بحرینوی و   هوا آنی حسوی و ااتوی   هایژگیو براساس

است، مشکلی که در  جینکز معتقد («.1388همکاران، 

دوران تجدد در زمینه نمادگرایی رخ نمود، تفاوت میان 

رمزهای عامه مردم و نووع تخصصوی آن بوود. در قورن     

 براسواس بور آن بودنود توا     معمواران بیستم بسیاری از 

ریوزی کننود   المللوی را پایوه  نشانه، شمایلی زبانی بوین 

(Jencks et al, 1977.)   ماحصل چنین رویکردی خلوق

 سواز نوه یزمرمزگشایی بوده است کوه   رقابلیغای فضاه

این در حالی است که گسست معنا در شهر شده است. 

-در شهرهای پیش از مدرن، تکیه بر بار فرهنگی نشانه

 1ها و پیوست معنا مورد توجه بوده اسوت. در جودول   

تر شدن عوامل مؤثر بر این روند تغییر در برای مشخص

 شود.ختل  ارا ه میمفاهیمِ شهر مدرن در سطوح م

 

 : مفاهیم شهر مدرن در سطوح مختلف1جدول 

 
 مأخذ: نگارندگان
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و روند تغییر از  پس از بررسی اجمالی در خصوص معنا

نشانه فرهنگی بوه کوارکردی، در اینجوا الزم اسوت توا      

انتخابی برای این بررسی، تبیین و دلیل انتخواب   عرصه

ی، مقیواس  آن شرح داده شوود. در اداموه منظور شوهر    

 شوند.مورد بررسی و عناصر آن شناسایی می

ی بررسی گذار از عنوان عرصهمنظر شهر به

 نشانه فرهنگی به کارکردی

در بررسی اهمیت و ضرورت پرداختن به منظر شهری، 

توان از چند جنبوه بوه موضووع نگریسوت. در ابتودا      می

توان روندهای تحول منظور شوهری را موورد توجوه     می

ضرورت پرداختن به منظر شهری زمانی مورد قرار داد. 

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    

رهای گیواهی و... را  ها همانند عناصور آبوی، سواختا   فرم

تغییور داد و بوا کواهش محتووای اطالعواتی در منظور،       

ی ابراز و انتقال منظر را از آن گرفوت. بوا از بوین    زمینه

ی منظور را  های فضایی کوه شخصویت ویوژه   رفتن نظم

 کردند، نوعی فقدان هویت بوروز نموود.  ی میدهسازمان

 در این میان رویکردها و روندهایی که در منظر کنوونی 

شهرها تأثیرگذار است، هم اکنون اهمیت توجه به کالن

منظر و هویت فرهنگی منظر بار دیگر مورد توجه قورار  

سرعت گورفتن رونود    اهای اخیر بگرفته است. در سال

 خصوصاًشدن، تصویر عمومی بسیاری از شهرها، جهانی

ی دنیا به سمت نوعی شباهت و یکنواختی شهرهاکالن

 هکو صوورتی است؛ بوه  شده دادهدر شکل و محتوا سو  

بوویش از اینکووه در  شووهرهاکووالنمنظوور شووهری ایوون 

هماهنگی با بستر محلوی و شوهرهای حووزه فرهنگوی     

در اقصوی نقواط دنیوا     شوهرها کالنبه دیگر  خود باشد،

شووباهت دارد. در ایوون راسووتا اهمیووت مقولووه منظوور   

فرهنگی شهر که قابل بازخوانی و رمزگشایی برای ناظر 

مورد توجه قورار گرفوت. ایون مهوم      شیپ از شیبباشد 

ی شهری ایجاد هایپردازهینظرهای نوینی را در گرایش

-کرد؛ که هدف آن، مقابله با جریانات ناشوی از جهوانی  

در کنار تأثیر روندهایی که اهمیت بررسی  سازی است.

و تدوین برنامه در مورد هویت و معنایِ منظر شهری را 

عنووان  ی منظر شهری بوه لهدهد، اهمیت مقونشان می

ی شووهر )کووه بخووش  سووطح تموواس انسووان و پدیووده 

ی از دانووش، عواطوو  و رفتووار محیطووی   توووجهقابوول

گیورد(، ضورورت   توأثیر آن شوکل موی   شهروندان تحت

کنود. اهمیوت منظور    تأکید بر آن را خواطر نشوان موی   

ی شوهر،  ی میان انسان و پدیدهعنوان واسطهشهری، به

در تعریو  طراحوی شوهری     بعضاً ای است کهاندازه به

طراحی شهری مدیریت منظر شهری )منظر »اند: گفته

ای اسوت کوه   منظر شهر وسویله » استعینی و اهنی( 

 ,Golkar؛ 1387)گلکووار،  «کنود شوهر را پدیوودار مووی 

2003.) 

 مفهوم منظر شهری

عنوان مبدع این واژه بیان در اینجا تعریفی که کالن، به

تعری   براساسگیرد. قرار میکرده است، مورد بررسی 

(، منظر شهری هنری یکپوارچگی  1961گوردن کالن )

ها، ی ساختمانبخشیدن بصری و ساختاری به مجموعه

-هایی است که محیط شوهری را موی  ها و مکانخیابان

-(. این واژه معوادل منظور اهنوی   1382سازند )کالن، 

اندازهای افقوی و  عینی شهرک یا شهر کوچک به چشم

شهرهای کوچک و نواحی شوهری اشواره دارد.    عمودی

ها و کریدورهای شهری بوا دیود پیواده و سوواره،     جداره

منظر خورد فضواهای شوهری، لوذت بصوری، کونش و       

ها و مووارد از  واکنش میان شهر و مردم؛ نمادها و نشانه

شوود. مقیواس   این قبیل در قالب این مفهوم محقق می

تور  رد نزدیوک کاربردی این مفهوم به سطح میانی و خو 

 Cityscapeی (. امووروزه از واژه1389اسووت )فیضووی،  

شود. هرچند این دو استفاده می Townscapeبیشتر از 

هوا ناشوی از تفواوت    واژه معادل هم هستند. این تفاوت

است که بنابراین بررسی منظور   Townو  Cityهای واژه

تر نسبت بوه مفهووم   تر و یا مدرنبزر  احتماالًشهری 

Townscape  ،برخوی   حالنیدرع(. 1389است )فیضی

دیگر معتقد هستند، منظور از این واژه، منظوری اسوت   

بنوابراین منظور    شوود. موی  تیو رؤکه در درون شوهرها  

هوای  ی فعالیوت واسوطه شهری، ماهیتی اسوت کوه بوه   

انسانی و همراه شدن آن با کالبد در طول تواریخ پدیود   
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؛ ایون ابعواد   شودآید و در اهن شهروندان تفسیر میمی

)اهنی( ممکن است فردی و یوا جمعوی باشود. منظور     

ی کیفیت واسطهشهری در آغاز امری عینی است که به

یابد و به سبب ظهور عوامل فیزیکی شهر موجودیت می

گذشووت زمووان و تکوورار شوودن، بووه عنصوور مشووترک   

کوه   آنجوا  شوود. از ی افراد جامعه بدل موی ونددهندهیپ

یمو  بر در توأمانت شهر را منظر شهری، کالبد و کیفی

توان ادعا نمود که ادراک شهر هموان تفسویر   ، میردیگ

منظر شهری اسوت. اگرچوه منظور شوهری در ابتودا از      

شود، اما آنچه بودان  طریق کالبد و احساسات درک می

بخشد، اهنیت شهروند است. منظر شهری نوه  معنا می

اهنی( و نه کالبود  -خاطرات صرف است )غیرمحسوس

ای اسوت کوه از   پدیوده »عینی(؛ بلکه -حسوسصرف )م

-ای عینیشود؛ پدیدهتعامل این دو در شهر حاصل می

 (.1389)منصوری،  «اهنی

 عناصر منظر

صوورت کلوی، دو روش بورای تعیوین عناصور منظور       به

شهری وجود دارد. با توجه به ماهیت منظور شوهری و   

توان دو روش را منطبوق  تعریفی که از آن ارا ه شد می

ی منظر شهری شناسایی کرد. روش اول ابعاد دوگانهبر 

ی واسوطه مبتنی بور ابعواد عینوی منظور اسوت کوه بوه       

شوود. روش دوم مبتنوی بور ابعواد     احساس فهمیده می

هنور طراحوی شوهری، هنور      اهنی منظر شهری است.

بنوابراین   ؛ساختن یا شکل دادن به منظر شهری اسوت 

مصوالح  زموان  صورت هممصالح خام طراحی شهری، به

-هستند که منظر شهر را شکل موی  10خام یا عناصری

ی واسوطه بوه را  هاآنعناصری هستند که  هاایندهند. 

حووواس بینووایی، شوونوایی، المسووه و بویووایی درک و    

منظوور تشوریح   (. بوه Taylor, 1999کنیم )احساس می

های احساس مصالح خام طراحی شهری، تشخیص ابژه

بدین ترتیب این امور،  های شهری الزم است، در محیط

فهمویم. گفتوه   کند که ما چگونه جهان را موی بیان می

 کامالًشود شود آنچه که در یک محیط احساس میمی

-بنوابراین بوه   ؛اهنی نیسوت  تماماًاختیاری نیست و یا 

های مختل  احساسوی در  صورت تحلیلی تشخیص ابژه

ممکون اسوت،    هوا آنها احساس محیط که برای انسان

بنوابراین در اینجوا عناصور     ؛د توجه قرار گیورد باید مور

صورت احساسی ممکن و منظر شهری که برای ناظر به

با این مقدموه عناصور    شود.است، تعیین می درک قابل

منظر شهری با قبول اینکه منظور شوهری دارای فورم،    

عملکرد و معنا است و آن بخش از محیط یا فرم شوهر  

و نتوایج   است کوه بور روی کونش و واکونش شخصوی     

 تووان عناصور اصولی منظور    اعمال وی مؤثر اسوت، موی  

هوای  شهری را در ابعاد کالبدی، غیر کالبودی، فعالیوت  

 انسانی و سایت به شرح زیر بررسی نمود.

عوامل غیرکالبدی: عوامل غیر اقلیمی )نور، بو، صدا( و -

عوامل اقلیمی )دما، وزش، تابش، رطوبت( )بهزادفر، 

1387) 

عوامل غیر مصنوع )آب، پوشش  عوامل کالبدی:-

گیاهی، توپوگرافی( و عوامل مصنوع )تک فضا، ارتباط 

 (1387فضا با سایر فضاها( )بهزادفر، 

 های انسانیعناصر متحرک و فعالیت-

 سایت-

 مقیاس در منظر شهری

توان مقیاس منظر را بندی ساده، میدر یک تقسیم

-هشامل مقیاس کالن، میانی و خرد دانست. این دست

 میزان دیده شدن است. براساسبندی 

ی در این مقیاس، کل شهر یا پهنه مقیاس کالن:-

رؤیت است. در این حالت فرد  وسیعی از شهر قابل

کننده در موض  خاصی است که سطح چشم  مشاهده

های آن قرار دارد وی باالتر از سطح شهر و یا پهنه

(. این مقیاس محیط طبیعی و 1385)محمودی، 

های ساختمانی و ها، تجم  تودهها و بلندیپستی

بندی شهر و الگوهای های اصلی، بافت، استخواننشانه

کشد )مزینی، ساختار کلیت شهر را به تصویر می

صورت دوبعدی و یک (. در این مقیاس شهر به1377

 آید.صفحه نما به چشم می

قسمتی از شهر که شامل یک راستای  مقیاس میانی:-

باشد. در ها میین بلوک شهری و مانند اینشهر یا چند

ی مشخصی ی دید از محدودهاین حالت گسترده

بنابراین در این  ؛(1385رود )محمودی، بیشتر نمی

مقیاس، اغلب اطالعات مربوط به بخشی از شهر )مانند 



ر   39                               50-33، صفحات 1398 پاییز، سوم، شماره اولسال                       جغرافیاییمحیط  فصلناهم توسعه پایدا

 توسعه پایدار محیط جغرافیایی

39 

 

های شهری و یک محله( مورد توجه است. انواع بافت

بصری،  های شهری، کریدورهایشناسی اندامریخت

های محلی و ادراکات فضایی از محیط شهر و نشانه

شهری، نفواپذیری بصری و حرکتی، اغتشاش، تنوع و 

های جاری در فضای یکنواختی، توزی  ارتفاع، فعالیت

ی توده شهری، تشکل سازمان کالبدی بر مبنای رابطه

ها در همین مقیاس ها و نظایر اینو فضا، دسترسی

(. در این مقیاس توجه به 1377باشد )مزینی، می

های شهری، معابر، قطعات مواردی همچون بلوک

تفکیکی، استقرار بنا، سطح اشغال، تراکم و ارتفاع، 

های شیوه و سبک ساختمانی، پوشش گیاهی و فعالیت

(. در این مقیاس 1385غالب مطرح است )محمودی، 

برخالف مقیاس کالن، دید از حالت دوبعدی خارج 

 شود.صورت سه بعدی درک میبهشده و شهر 

در این مقیاس زاویه دید محدود است و  مقیاس خرد:-

دهد که بررسی منظر، قسمت کوچکی را پوشش می

شامل چندین ساختمان یا عوارض طبیعی و مصنوعی 

ای است که گونهی دید بهاست. در این مقیاس زاویه

های ساختمانی قرار گرفته فردی که در میان توده

صورت محوری و با تأکید بر راستای یا بهاست 

ها یا به صورت غیرمحوری و با تأکید بر قرارگیری توده

گیرد )محمودی، های کالبدی قرار میوجود توده

ترین مقیاس (. لذا ادراک از فضا در نزدیک1385

ها، نزدیک به شهر وجود دارد. جز یات معماری، پنجره

ر این مقیاس به تز ینات، رنگ، مصالح و نظیر آن د

 (.1385؛ محمودی، 1377آیند )مزینی، چشم می

با تبیین مفهوم منظر و شناخت عناصر منظور شوهری،   

در ادامه الزم است تا ضومن مشوخص کوردن مقیواس     

مقیوواس کووالن، بووه –موورد بررسووی در منظوور شووهری  

شوهر کورج پرداختوه    –ی مووردی  بررسی آن در نمونه

مقالووه و روش  شووود. بوودین ترتیووب در ابتوودا سوواختار 

بررسی تبیین و در نمونه موردی موورد تحلیول و نقود    

 گیرد.قرار می

 مواد و روش تحقیق
این مقاله، پژوهشی تحلیلی و کواربردی اسوت. روش      

تحقیق مورد استفاده در بررسی و سنجش معنا، کیفی 

شناسوی اسوت. پوس از    بوده و مبتنوی بور روش نشوانه   

الل بررسوی  تدوین چوارچوب مفهوومی پوژوهش از خو    

و انتخاب عرصه و مقیاس مورد بررسی،  ادبیات موضوع

شوود. در اداموه پهنوه موورد     نمونه موردی انتخاب موی 

سوو و همچنوین انتخواب عنصور موورد      بررسی از یوک 

وسووازهای سوواخت–بررسووی در منظوور نمونووه موووردی 

مورد توجوه قورار    -در ساختار اصلی شهر مقیاسبزر 

ویا بوه منظوور تحلیول و    گیرد. در ادامه تصاویری گمی

وسوازها در منظور   ی تأثیرگوذاری سواخت  تبیین نحووه 

شوند. این تحلیل در دو زمینوه  شهر کرج تهیه میکالن

وسوازها، بوه عنووان    شود. در ابتدا ساختکلی انجام می

یک الیه متنوی انتخواب و تأثیرگوذاری و تأثیرپوذیری     

. شوود ها در منظر کالن بررسوی موی  ها بر سایر الیهآن

هوا و توأثیر عوامول    ای آنسپس به بررسی نقش نشوانه 

شوود، بوه   ها پرداخته میانسانی بر معنا و کارکرد نشانه

-منظور بررسی و تحلیل این بخش از رویکرد اقتصادی

شوود. بوه صوورت خالصوه     سیاسی نشانه اسوتفاده موی  

 ساختار بررسی مسئله پژوهش به شرح زیر است.

 عرصه مورد بررسی: منظر شهر-

 مقیاس بررسی منظر: کالن-

 نمونه موردی: شهر کرج-

شناسی، تشخیص سطوح معنا و روش بررسی: نشانه-

 نوع نشانه

 بررسی نشانه در زمینه یا بافت-

بررسی عملکرد نشانه )استفاده از رویکرد اقتصاد -

 سیاسی نشانه(

 

 های تحقیقیافته

 شهر کرجمنظر کالن

-هر کورج موی  شو نمونه موردی پژوهش حاضر، کالن   

باشد. این شهر، به دلیل مکوان اسوتقرار و نزدیکوی بوه     

ی پنجواه بوا سویل جمعیوت     شهر تهران از اواخر دهوه 

شده است. بدین ترتیب ساختار کالبودی   روروبهمهاجر 

تغییور و تحووالت زیوادی شوده      خوشدستشهر کرج 

وسوازهایی کوه در   در این میان در کنار ساخت .11است

رج اتفا  افتاده و به گسترش افقوی  های اخیر در کدهه
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وسوازهای  تووان سواخت  شهر کرج منجر شده است، می

گسترده را در مرکز شهر و منطبوق بور سواختار اصولی     

خیابان متقواط    2مشاهده نمود )ساختار شهر کرج را 

غربی( و خیابان -: خیابان بهشتی )شرقیدهندیمشکل 

دالیل  وسازها بهجنوبی((. این ساخت-طالقانی )شمالی

 هیو توج)نبوود برناموه،    انود افتوه متعددی زمینه بوروز ی 

اقتصووادی، ابعوواد سیاسووی )اسووتان شوودن( و...(. ایوون   

هوای اصولی و در   وسازها که در حاشویه خیابوان  ساخت

انود، بودون توجوه بوه ابعواد منظور       مرکز استقرار یافتوه 

خوش های زمینه، منظر کالن را دستعمومی و ویژگی

ها نیز بدون همچنین خود ساختمان اند.تغییراتی کرده

 های متنی در تقابل با زمینه قرار دارنود توجه به ویژگی

 .(4تا  1های )شکل

 

 
 : تصویری از منظر کلی خیابان بهشتی2: تصویری از منظر کلی خیابان بهشتی                              شکل 1شکل 

 

   
 : تصویری از خیابان طالقانی 4 شکل                                          : تصویری از خیابان طالقانی       3 شکل

 

شووهر کوورج، تووأثیر بنووابراین در بررسووی منظوور کووالن 

 عمومواً مقیاس بر منظر کالن که وسازهای بزر ساخت

، موورد  انود گرفتهدر ساختار اصلی و مرکزی کرج شکل 

ه صورت وسازها اغلب ب. این ساختردیگیمتحلیل قرار 

یکاربرو با  دانهدرشتبلندمرتبه و یا به صورت قطعات 

اداری( قابول مشواهده هسوتند.    -ی عمومی )تجواری ها

وسوازها کوه در محوور خیابوان     ی از این سواخت انمونه

انود،  بهشتی و در اطراف چهارراه طالقانی شوکل گرفتوه  

اداری آموت، طالقانی، مجموعه -عبارتند از: برج تجاری

هووای مسووتقر در ایوون محووور. سووایر بوورج نووژاد فووالح و

وسازهای انجام شده در محور طالقانی همچنین ساخت

و بورج مویالد. در اداموه بوه      2و  1عبارتند از برج قا م 

وسووازها بوور منظوور منظووور بررسووی تووأثیر ایوون سوواخت

های متنی منظر شهر کرج شهر کرج، در ابتدا الیهکالن

  .(9تا  5های )شکل شوندشناسایی می
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 مقیاس کرجوسازهای بزرگساخت ای دیگر ازنمونه: 6مقیاس در ساختار اصلی کرج         شکل وسازهای بزرگ: ساخت5شکل  

       
 اداری( در مرکز شهر کرج-تجاری : برج آموت )برج8 شکل اداری( در مرکز شهر کرج          -تجاری )برج: برج طالقانی7 شکل

 
 آزادگاندر خیابان طالقانی، بعد از پل : برج میالد 9 شکل

 های متنی منظر شهر کرج شناسایی الیه

ها، در ابتدا ها و عملکرد آنپیش از بررسی نقش نشانه 

های متنی منظور شناسوایی شوود. بوا     الزم است تا الیه

توجه به مبانی نظری مقاله، عناصر منظر شوهر تبیوین   

تووان ایون موتن    هوا، موی  شدند. با توجه به ماهیوت آن 

 فرهنگی را واجد سه الیه کلی دانست. 

 وسازها، فضاهای بازالیه متنی عوامل کالبدی: ساخت-

الیه متنی عوامل طبیعی: شکل زمین، عوامل اقلیمی -

 و عوامل غیر اقلیمی )نور، بو، صدا(، پوشش گیاهی، آب

الیه متنی عوامل انسانی: مشتمل بر فعالیت و رویداد -

...  ی، اقتصادی، اجتماعی،  فرهنگی وو عوامل سیاس

 است.

 
 های متنی منظر شهر: الیه10شکل 
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در کنار این عوامل باید از دو عامل زمان و حرکت هوم  

گذارنود.  نام برد که بر ادراک و دریافت معنی تأثیر موی 

های متنوی آورده شوده   ، رابطه الیه10 شکل در نمودار

نمودار فوو  الزم   در ادامه به منظور کامل کردن است.

های متنی هسوتند،  ها که نمود عینی الیهاست رمزگان

تووان  ها را موی رسد رمزگانشناسایی شوند. به نظر می

های فضایی کوه  ی نمود: رمزگانبندمیتقسدر دو دسته 

هوای  خود یا طبیعی و یوا کالبودی هسوتند و رمزگوان    

های متنی که نمود عینوی  غیرفضایی. بدین ترتیب الیه

باشند، شامل الیه متنی عوامول  های فضایی میزگانرم

ی متنوی مورتبط بووا   طبیعوی و عوامول مصونوع و الیووه   

در های غیرفضایی منظر شهر، عوامل انسانی را رمزگان

هوای متنوی   (. پس از معرفی الیوه 11 شکل) ردیگیبرم

در متن باز و عینویِ منظور شوهر، مبتنوی بور رویکورد       

هوای متنوی در   ضویح الیوه  شناسی، در ادامه به تونشانه

 .شودنمونه موردی پرداخته می

 
 :  نمودار تکمیل شده متن منظر شهر 11 شکل

 

ی عوامل مصنوع در منظر شهر کرج، شامل الیه-

وسازهایی هستند که اغلب به چند صورت کلی ساخت

وسازهای قابل شناسایی هستند، برخی از ساخت

یگری از ای و واجد ارزش هستند. گونه دحاشیه

داری، توان، ناشی از روند سرمایهوسازها را میساخت

که  وری اقتصادی از زمین دانستنیاز به مسکن و بهره

در  به صورت گسترده در حال دگرگونی منظر شهر

وسازها های مختل  هستند. این نمونه از ساختمقیاس

ی خود و اغلب برای نیز در ارتباط کمی با زمینه

اند. دی و سود ناشی از آن شکل گرفتهوری اقتصابهره

وسازهای بلندمرتبه و یا در این میان ساخت

توان مقیاس غیرمسکونی در منظر شهر را میبزر 

ی مورد که این دسته به عنوان نمونه شناسایی نمود

تأکید پژوهش حاضر است. همچنین فضای میان 

توان مورد وسازها را نیز در این الیه متنی میساخت

 .(12)شکل  رسی قرار دادبر
 

 
 وسازهای بلندمرتبه در ساختار اصلی شهر کرج: ساخت12 شکل
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ی عوامل طبیعی: برخی از عناصر موجود در این الیه-

الیه متنی که واجد ارزش هستند و در گذر زمان و در 

اند، عبارتند از فرآیند زمانی دچار تغییر و تحول شده

در شهر کرج که آن  پوشش گیاهی و سبزینگی موجود

و نقش مهمی  کردهیمی ییالقی تبدیل امحدودهرا به 

در ادراک منظر کالن داشته است. باغ فاتح واق  در 

ی شمالی محله چهارصد جهان شهر و در محدوده

ی مرکزی ی از این عناصر در محدودهانمونهدستگاه، 

شهر کرج هستند که در روند گسترش شهر کرج 

در کنار سایر عوامل طبیعی مورد  اند.تخریب شده

ی که کرج اپهنهتوان از شکل کلی توجه در منظر، می

بر آن واق  شده است نام برد. کرج در کوهپایه رشد و 

گسترش یافته است. این شیب زمینه ایجاد 

کریدورهای مطلوب بصری و دید را در محورهای 

آورد و منظری خوانا را در ساختاری کرج فراهم می

آورد، این در حالی است که کالن به وجود می مقیاس

وسازهای انجام شده در محدوده مرکزی شهر ساخت

کرج، بدون توجه به این قابلیت، در مواردی به مسدود 

های دید مطلوب منجر شده است. سایر کردن حوزه

عناصر موجود در الیه عوامل طبیعی در مقیاس کالن 

 ردار نیستمنظر شهر کرج از اهمیت چندانی برخو

 .(14و  13های )شکل

 

 
 قرار گرفتن در کوهپایه: 14شکل                                             عناصر طبیعی )سبزینگی(: 13 شکل  

 

های متعددی الیه عوامل انسانی: این الیه شامل عامل-

است و از الیه عوامل فرهنگی و اجتماعی گرفته تا الیه 

ی گیرد. الیهاقتصادی را در برمیعوامل سیاسی و 

عوامل اجتماعی و فرهنگی، همان عناصری هستند که 

طلبد و به خلق فضای دارای فضای مختص خود را می

-انجامد. این الیه شامل ویژگیتفاوت و واجد ارزش می

های اجتماعی و فرهنگی غالب مردم است )شهر کرج 

را در های مختل  اجتماعی و فرهنگی تنوعی از گروه

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 

اند. شهرها داشتهکرج در ابعاد مختل  مانند سایر کالن

-وری، در کنار نگاهی که به شهر بهافزایش سود و بهره

نگرد و در نظر نگرفتن ابعاد اجتماعی و اال میعنوان ک

گذارد، فرهنگی شهر، بر منظر شهر تأثیر خود را می

های موجود و بافت بناها بدون کمترین توجه به ارزش

گیرند. عوامل سیاسی و قدرت نیز نقش و شکل می

گذارند. استان شدن شهرستان تأثیر خود را بر شهر می

های ای تحقق آن در سالهکرج و فراهم آوردن زمینه

اخیر، پیکر شهر را دچار تغییر و تحول کرده است. 

گذاران، احداث بناهای بلندمرتبه به جذب سرمایه

ی شهر از نمودهای چنین رویکردی منظور تغییر چهره

حال نبودن برنامه و به تعویق افتادن عین است. در

های طرح مصوب، تصویب طرح تفصیلی با تمام کاستی

 وارد مذکور دامن زده است.به م

وسازهای تحلیل تأثیر متقابل ساخت

 های متنی منظر شهرمقیاس بر الیهبزرگ

های متنی، در ادامه به بررسی تأثیر پس از بررسی الیه

ی عوامول  ها بر یکودیگر بوا محوریوت الیوه    متقابل الیه

-مقیاس پرداختوه موی  وسازهای بزر مصنوع و ساخت
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هوا، الیوه عوامول    ر میوان الیوه  رسود د شود. به نظر می

عنوان لنگر، قابل بررسی است. بارت از مفهوم انسانی به

گیورد؛ بوه   تور بهوره موی   های اصلیبرای الیه 14«لنگر»

توانند حکم عبارتی از نظر وی، برخی از عناصر متن می

را بازی نمایند و جلووی شوناوری    کننده تیتثبلنگری 

(. بوودین 1386، هووای متنووی را بگیرنوود )چنوودلرنشووانه

ترتیب این الیه به عنوان یک الیه اصلی ضمن تأثیر بر 

هوا را  های متنی، رابطه متقابل میان الیههر یک از الیه

در ادامه به منظوور تحدیود    دهد.تأثیر قرار مینیز تحت

، با توجوه بوه نمونوه    هایرگذاریتأثکردن بررسی میزان 

وسووازهای موووردی پووژوهش، تووأثیر متقابوول سوواخت  

های متنی منظر شهر مورد تحلیل مقیاس بر الیهبزر 

گیرد. همچنوین در ایون بررسوی تقابول میوان      قرار می

های متنی عوامل مصنوع نیوز موورد توجوه    عناصر الیه

هوا،  گیرد. الزم به اکر است کوه بررسوی تقابول   قرار می

طورکوه  شناسی اسوت )هموان  ای در بررسی نشانهشیوه

ه هوم بوه ماننود موتن،     کنود، نشوان  سجودی بیوان موی  

ی است و دارای ساختی سلسله مراتبوی  تکرارمفهومی 

((. بنووا بوور گفتووه چنوودلر،    1387اسووت )سووجودی،  

هوای دوگانوه   ساختارهای سلسله مراتبی ناشی از تقابل

ی هستند؛ این فهم از ساختارهای سلسله مراتبی زمینه

هوا  مناسبی را برای شناسایی ساختارهای درونوی الیوه  

کند. متن صوریح وی در بیوان ایون موضووع     فراهم می

بدین شرح است: وقتی اصالحات به شکل دوگانه وجود 

داشته باشند، امکان وقوع تقوارن در ایون دوگوانگی یوا     

اسوت، اموا در بسویاری مووارد،      کوم  اریبسی شدگجفت

-را شوکل موی   مراتوب  سلسلهها یک ها یا دوگانهجفت

امووه ضوومن بنووابراین در اد ؛(Chandler, 2007دهنوود )

بوه   هوا هیو الهایی کوه میوان   بررسی تأثیر متقابل، تقابل

وجود آمده است در سطح منظور کوالن موورد بررسوی     

بیوان شود، الیوه عوامول      کوه  طوور همان گیرد.قرار می

دهند، تأثیر قرار میوساز را تحتی ساختانسانی شیوه

هایی را میان دو الیوه  در این میان تأثیر این الیه تقابل

کند. به صوورتی کوه   مصنوع و طبیعی ایجاد می عوامل

وسازها در مقابل طبیعوت قورار گرفتوه و ضومن     ساخت

تا سرحد تخریب عناصر طبیعی نیز پیش  تحدید کردن

روند. در ادامه به منظور مشخص شدن این موضووع  می

 شوند.چند نمونه به تفصیل شرح داده می

و تخریب باغات موجود در ساختار مرکزی شهر کرج -

ی وساز در محدوده. برای نمونه مجموعهافزایش ساخت

تاالر نژاد فالح واق  در خیابان بهشتی در ضل  جنوب 

ای که به عنوان مجموعه شرقی زیرگذر طالقانی

گسترده، ضمن تخریب فضاهای سبز، به عنوان 

ی با کاربری اداری قابل بررسی است. تضاد و امجموعه

ی قابل خوببهاطراف آن نیز تقابل این مجموعه با بافت 

 .(15)شکل  مشاهده است
 

 
 مقیاس در باغ فاتح )تاالر نژاد فالح(وساز بزرگی از ساختانمونه: 15 شکل

توان به کنار عناصر طبیعی، می حال درعین در-

کریدورهای مطلوب بصری در شهر کرج  تحدید شدن

در محدوده مرکزی شهر پرداخت که به واسطه 

)شکل  مرتبه اتفا  افتاده است ازهای بلندوسساخت

16) . 
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 : از بین رفتن کریدورهای سبز در بلوار جمهوری16 شکل

وسازها در ارتفاعات شهر حال توسعه ساختدرعین-

ی اهیپاکوههای کرج، ضمن آنکه به تحدید محدوده

شهر منجر شده است، در پیکر کلی شهر نیز معضالتی 

منظر کالن را مخدوش کرده را ایجاد کرده است و 

 بیتخراند که هویت منظر است. همه موارد سبب شده

و بدین ترتیب منظر فرهنگی شهر کرج دچار  شده

چالش شود. این در حالی است که عناصر طبیعی یکی 

شهر های ایجاد هویت فرهنگی در منظر کالناز زمینه

به بررسی درونی  هاتقابلدر ادامه بررسی  کرج هستند.

گیرد. الیه متنی عوامل کالبدی مورد بررسی قرار می

شود: تقابل بدین ترتیب دو تقابل عمده بررسی می

مقیاس با سایر وسازهای بزر میان ساخت

وسازها در منظر کالن و همچنین تقابل میان ساخت

 وسازها و فضا.ساخت

مقیاس و وسازهای بزر در بررسی تقابل میان ساخت-

ا چند مورد به صورت خاص قابل وسازهسایر ساخت

-در تصاویر مشاهده می طور کههمانشناسایی است. 

وسازهای گسترده )بلندمرتبه یا شود، ساخت

( در تضاد و تقابل به لحاظ، مقیاس و دانهدرشت

تناسبات، تراکم و سطح اشغال هستند. بدین ترتیب 

وسازهای بلندمرتبه مشاهده طور که در ساختهمان

ها را به رغم آنکه آنها، علیاد ارتفاعی آنشود، تضمی

کند، اما به عنوان یک نشانه در منظر کالن مطرح می

دلیل آنکه در تضاد هویتی، تاریخی، بصری و کالبدی با 

وسازها هستند، مسا لی را به زمینه و سایر ساخت

آوردند. به لحاظ بصری ایجاد خط آسمان وجود می

تگی بصری و حجمی از ناهماهنگ، از بین بردن پیوس

کنند، منظر ی که ایجاد میاصحنهو پیچیدگی  سویک

نمایند. نمونه این بناها، عبارتند از برج را مخدوش می

که ضمن آنکه در تضاد  آموت، طالقانی، قا م و میالد

زمینه هستند، در ایجاد هویت فرهنگی نیز موفق 

-نیستند )این موضوع به صورت ویژه در بررسی اقتصاد

 شود(.  سیاسی نشانه تحلیل می

در  دانهدرشتوسازهای حال بررسی ساختدرعین-

ساختار مرکزی شهر مانند مجموعه نژاد فالح یا 

ها با مهستان نیز نشان از عدم انطبا  این مجموعه

زمینه به لحاظ تراکم، سطح اشغال و ابعاد ریخت 

ی بزر  در پیکر الکهشناسانه هستند که به مانند 

که با معماری متفاوت و  قابل شناسایی هستندشهر 

فارغ از هویت فرهنگی و اجتماعی در منظر شهر کرج 

 . (17 )شکل کنندخودنمایی می
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 ی مرکز خرید مهستانریقرارگ: دورنمای کلی و وضعیت 17 شکل

وسازها، در ادامه پس از بررسی تقابل میان انواع ساخت

و فضوای میوان   وسوازها  به بررسی تقابل میوان سواخت  

شود. در بررسی این تقابل آنچه حا ز ها پرداخته میآن

اهمیت است، بررسی رابطه توده و فضا و بررسی رابطه 

 رسود یمو مثبت یا منفی میان این دو جز است. به نظر 

آوایوی  داد و هوم فضا، توده را شکل می نیا از شیاگر پ

کنوونی   مناسبی میان آن دو وجوود داشوت، در منظور   

هوا هسوتند کوه فضوا را     ها و بلووک این ساختمان شهر،

وسازهای در رابطه با ساخت خصوص بهدهند. شکل می

آوایوی میوان   عدم ارتباط منطقی و نبود هم دانهدرشت

 .(18)شکل  خوردتوده و فضا به وضوح به چشم می

 

 
 وسازهای بلندمرتبه و فضای اطراف در منظر شهر: تقابل میان ساخت18 شکل     

ها، در کنار هم نشان از یوک حقیقوت   بررسی این تقابل

شهر زادیی به وجود آمده در منظر کالندارد و آن بافت

شود. به عبارتی عدم که به گسست معنا منجر می کرج

سوو و توأثیر   هوای متنوی از یوک   آوایوی میوان الیوه   هم

ها، از متن منظور  وسازهای گسترده بر سایر الیهساخت

کرده است، به عبوارتی حمایوت گوری     زادییشهر بافت

 های متنی در حال از بین رفتن است.میان الیه

وسییازهای بررسییی عملکییرد و معنییای سییاخت

 گسترده در منظر کالن

وسوازهای گسوترده در   در ادامه پس از بررسی سواخت 

ها در منظور شوهر   زمینه، به بررسی نقش و کارکرد آن

سوت توا   شود. در ایون بررسوی هودف آن ا   پرداخته می

-عملکرد و معنای نشانه و سطوح معنایی که این نشانه

کنند، تحلیل شود. بدین منظور از رویکورد  ها ایجاد می

شود و شرح ی بودریار استفاده میاقتصاد سیاسی نشانه

اقتصوادی  -شود چگونه توأثیر عوامول سیاسوی   داده می

هوایی غیرفرهنگوی در شوهر کورج     منجر به ایجاد نشانه

نظور فرهنگوی و هویوت در منظور را     شده اسوت کوه م  

بنووابراین در ابتوودا توضوویحی ؛ مخوودوش نموووده اسووت

 شود. اجمالی در رابطه با این رویکرد ارا ه می

  14، فزون واقعیت 13اقتصاد سیاسی نشانه، وانموده

سیاسی نشوانه،  -به منظور بررسی و نقد رویکرد اقتصاد

ی هوا نوشوته شود. وی در از نظرات بودریار استفاده می

پردازد و درواق  آن آغازینش به نقد اقتصاد سیاسی می

کنود. او معتقود اسوت در    شناختی تلفیق میرا با نشانه

ای از کلیه جوام  پیشامدرن مبادله از طریوق مجموعوه  

هووای نمووادین کووه هنوووز بووه مثابووه ارزش بووده بسووتان

گرفتوه اسوت. ارزش   انود، صوورت موی   رمزگذاری نشده
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ی پدید آمده است. اقتصاد سیاسوی  دارهمراه با سرمایه

عینیت مبادله نمادین را با انتزاعات ارزش مبادلوه کوه   

ی از ارزش را بنوا  اتوازه در آن پول و اقتصاد بازار قلمرو 

هوای  ارزش بیو ترت نیو ا بهکند. نهند، جایگزین میمی

انتزاعی )پول، سرمایه، ارزش مبادله( بر جامعوه حواکم   

صواد سیاسوی، ارزش شوکل    ی اقتهوا نظامدر  شوند.می

ارزش، کووواربری و ارزش مبادلوووه و سووورانجام ارزش   

ای موقعیتی )موقعیت اجتماعی( یا آن چه ارزش نشوانه 

(. بودریوار در  1387شود را دارد )سوجودی،  نامیده می

 «جامعوه مصورفی  »(، 1968) «نظام اشویا »های کتاب

 «بووه سوووی نقوود اقتصوواد سیاسووی نشووانه»( و 1970)

 ار منطق مختل ، تفاوت قا ل شد:(، بین چه1981)

-منطق فعالیت عملی که به ارزش مصرفی مربوط می-

 شود؛

 شود؛که به ارزش مبادله مربوط می منطق هم ارزشی-

-منطق دوسویگی که به مبادله نمادین مربوط می-

 شود؛ 

 شود.ای مربوط میمنطق تفاوت که به ارزش نشانه-

، در منطوق  بدین ترتیب شی در منطق نخست به ابوزار 

و در منطق سوم به نماد و در منطق چهارم  دوم به کاال

(. نظریوه  1387شوود )سوجودی،   به نشانه تبودیل موی  

بودریار، در مورد فروپاشی )مرز به درون(، نوعی فرآیند 

ی و یکسان شدگی اجتمواعی  شدگیخنثآنتروپی یعنی 

کند کوه بوه فروپاشوی مرزهوا، از جملوه      را توصی  می

هووا و هووا و فروپاشووی رسووانه، در رسووانهفروپاشووی معنووا

انجامد. انتشار گسوترده  می هاتودهزندگی اجتماعی در 

ی حوزه اجتمواعی را اشوباع   انشانهی و ارسانههای پیام

کننود  همودیگر را خنثوی موی    هوا امیپکند و معنا و می

(. با این توضیح در خصووص رویکورد   1387)سجودی، 

ارا ووه شووده در  هووایاقتصوواد سیاسووی نشووانه و تحلیوول

خصوص الیوه عوامول انسوانی و توأثیر آن بور افوزایش       

توان ضمن بررسوی نووع   وساز در شهر کرج، میساخت

نشانه، به نقد فضای ایجاد شده در منظر کالن کرج نیز 

رسود در خصووص   پرداخت. در ابتدا الزم بوه نظور موی   

فضووای دارای تفوواوت و اهمیووت فضووای اجتموواعی و   

توجه به مفهوم  اردی اشاره نمود.فرهنگی )لوفور( به مو

حوال  عنووان یوک مقولوه اجتمواعی و درعوین     فضا، بوه 

شوود.  سیاسی، منجر به خلق فضای دارای تفواوت موی  

تواننود  فضایی متفاوت که در آن مردم عادی آزادانه می

خوانود، مودعی شووند    آنچه لوفور آن را حق تمایز موی 

(Lefebvre, 1991برای ایجاد فضای دارای تف .) اوت که

مختص هر جامعه است، الزم است توا فضوای عینوی و    

بنابراین مفهوم ایجاد فضای  ؛اهنی را در کنار هم آورد

داری و ظهور اقتصاد نموادین  متفاوت در عرصه سرمایه

باشوود. و مدرنیسووم، یکووی از اهووداف مهووم لوفووور مووی 

فضاهای دارای تفاوت یوا حوق داشوتن بورای متفواوت      

فاوت در شهر قدمتی برابور بوا   دهد که تبودن نشان می

کنود کوه   خود شهر دارد؛ برای نمونه، ارسطو بیوان موی  

های متفاوت است و افراد شبیه به شهر مرکب از انسان

آورنووده شووهر نیسووتند. لووویس ویوورس  وجووود بووههووم 

گوید نواهمگونی  (، در نظریه شهرسازی خود می1964)

ی اکننوده نییتع در کنار اندازه جمعیت و تراکم ویژگی

( 1991چنین کارپ، اسوتن و یوولز )  در شهر است. هم

هوا  کنند، زندگی شهری را با جهوانی از غریبوه  بیان می

(. بوا ایون توضویح    1379)مودنی پوور،    اندتعری  کرده

که بوه   شود، این فضای دارای تفاوت استمشخص می

شوود و نشوانه را تولیود    خلق هویت فرهنگی منجر موی 

یول لوفوور کوالن بووده و     کند. مفهووم فضوا در تحل  می

بدین ترتیوب   شود.مشتمل بر مفهوم منظر شهر نیز می

وسازهای گسترده در شهر کرج کوه در سواختار   ساخت

اند، براسواس منطوق سورمایه و    مرکزی آن شکل گرفته

توأثیر  داری هسوتند کوه تحوت   ناشی از رویکرد سرمایه

 جواد یای اقتصادی حاکم بر شوهرهای بوزر    هاانیجر

وسازها، تولید سوود در  هدف این ساخت عموماً. اندشده

ساکنین است. همچنوین   ازین موردخدمات  نیتأمکنار 

بیوان شود، نبوود برناموه از      ایون  که پیش از طورهمان

های تأثیرگذار سیاسی سبب شوده  سو و وجود الیهیک

 وسازها در شهر کرج ایجاد شووند است، این نوع ساخت

 .(19)شکل 
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 های بلندمرتبه در منظر شهر: تسلط بنا19شکل 

 

وسازها که با هدف و منطق سوود و  بنابراین این ساخت

انود، نوه بوه منظوور خلوق فضوایی       سرمایه ایجاد شوده 

متفاوت و ابقای و بازآفرینی هویت شهر کرج، بلکوه بوا   

اند. بدین ترتیوب  اهداف سیاسی و اقتصادی ایجاد شده

نگوی باشوند،   هوایی فره ها بیش از آنکه نشانهاین نشانه

هایی کارکردی و یا نمادین هستند. ایون موضووع   نشانه

تووان  ها بوا زمینوه موی   را نه تنها در ارتباط با رابطه آن

توان در ابعاد بصری و کارکردی مشاهده نمود، بلکه می

و معنایی هر بنا نیز بوه صوورت مجوزا مشواهده نموود،      

لح برای نمونه ابعاد حجمی و فرم، ابعاد فضایی آن، مصا

کوه تنهوا    شوده  اسوتفاده به کار رفته و سبک معمواری  

ای در تضاد با زمینه بورای  هدف آن ایجاد یک مجموعه

شاخص شدن در منظور اسوت. بوه عبوارتی تبعیوت از      

هوای معمواری مودرن، منجور بوه پدیود آمودن        اندیشه

سوو بوه   معماری شد که در آن نشوانه معمواری از یوک   

شانه طبیعوی بودل   نمایه کارکردی و از سوی دیگر به ن

-شد )باید توجه داشت معماری را بر خالف زبان، نموی 

رابطه دلبخواهی )ای از عناصر دلبخواهی توان مجموعه

هوای  عوالوه نشوانه  میان دال و مودلول( فروکاسوت. بوه   

معماری به لحواظ ماهیوت اجتمواعی معمواری خنثوی      

(، بوه  1383نیستند و حاوی ارزش هستند )کوالکوهن،  

وسازها نوه در قالوب   رسد این ساختر مینظ عبارتی به

هووای فرهنگووی قابوول خوووانش و ادراک، بلکووه رمزگووان

ارتباط و در گفتموانی نامناسوب بوا زمینوه     ترجمانی بی

 اند.شکل گرفته

 

 گیرینتیجهبحث و 
ی است که ناظر در شوهر بوا   اعرصهمنظر شهر اولین    

شود، این وجه از شهر به عنووان یکوی از   آن مواجه می

یدرصوورت ی تأثیرگذار طراحی شهری اسوت.  هامحمل

منظر )هم بعد عینی و هم اهنوی آن(، بوه صوورتی     که

ی و طراحوی قورار گیورد،    زیو ربرنامهمناسب مورد عمل 

یمی و تحقق هویت در شهر به وقوع ابیجهتخوانایی، 

. در میان اهوداف موورد انتظوار از منظور شوهر،      ونددیپ

ه عنووان یکوی از اهوداف    تحقق ابعاد هویتی و ادراکی ب

رغوم اهمیوت ایون    منظر شهری مورد توجه است. علوی 

های مختل  منظر و وجه از شهر، عدم توجه به مقیاس

ها بر هم، تکیه بر ابعاد اقتصادی و سیاسوی  تأثیرات آن

های مختل ، به سبب شده است منظر شهر در مقیاس

لحاظ ابعاد هویتی کمرنگ عمل کند. در ایون بررسوی،   

مقیاس به عنوان یکوی از  وساز بزر ر عامل ساختتأثی

شهر کورج موورد   عناصر منظر و تأثیر آن بر منظر کالن

نشوان داد،   هوا یبررسطور که بررسی قرار گرفت. همان

هوای متنوی منظور    گری میان الیهتیحماعدمبه دلیل 

زادیی از متن منظر شهر اتفا  افتاده اسوت.  شهر، بافت

ی انشوووانهنقوووش  همچنوووین بررسوووی در خصووووص 

مقیوواس نشووان داد، ایوون   وسووازهای بووزر  سوواخت

وسازها با تکیه بر ابعواد اقتصوادی و سیاسوی در    ساخت

اند و در تقابل با هویت موجوود و  متن منظر قرار گرفته

تبعوات   شوک یبو هویت فرهنگی شوهر کورج هسوتند.    

چنین رویکردی در متن منظور شوهر، عودم خوانوایی،     

یی همواوا منظر از هم، عدم  هایگری الیه تیحما عدم
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 جتواً ینتها، تضاد و ایجاد دوگانگی در منظر و میان الیه

ایجاد هویت دوگانه است که منجر به ایجاد مشوکالتی  

در خوانش منظر شوهر و رمزگشوایی آن توسوط نواظر     

 شود.  می
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5-Chandler 

6-Discourse 

7-Sense 

8-Sign 

9-Code 

10-Element 

-کورج هموواره بوه    ی، منطقه1325-55 یدههدر سه -11

عنوان یک منطقه ییالقی نزدیک تهوران موورد توجوه بووده     

هوای  گیوری کوانون  سواز شوکل  است و همین نگرش، زمینه

های اقماری های ویالیی و شهرکشهری، بافت-پراکنده باغ

ای و گاه سکونت موقت آخر هفتههای تراکم، برای اقامتکم

، ایون  1350هوای پایوانی دهوه    دا می شده اسوت. از سوال  

های پراکنده، همراه بوا چنود روسوتای کهون     مجموعه بافت

واق  در نزدیکی آنها، به یکباره در برابر موج فزاینده افزایش 

جمعیت عمدتاً مهاجر قرار گرفته و در نبود برنامه منسجمی 

های کوچک و پراکنوده  توسعه، کانون برای هدایت و کنترل

هوم  رفتوه بوه  زده، رفتوه پیشین، در جریان گسوترش شوتاب  

مساحت بافوت شوهری   . اند تا شهر کرج شکل بگیردپیوسته

-65 یبرابوور، در دهووه 5/10، 1345-55 یکوورج در دهووه

برابور و   2نزدیک به  1366-75 یبرابر، در دهه 4/2، 1356

است. به  برابر گسترش یافته 5/1، نیز 1376-81ساله  5در 

، مساحت بافوت  1345-80ساله  35ی دیگر، در دوره گفته

برابر شده است )مهندسان مشواور   63شهری کرج، بیش از 

از سوی دیگور طبوق تحقیقوات انجوام شوده       (.1383باوند، 

ی توسوعه در موورد   بورداری توسط کارشوناس ارشود نقشوه   

ای در شهر کرج، مناطق شهری با استفاده از تصاویر ماهوره

اسوت.  سال یک برابر به مساحت این شهر اضافه شده  7هر 

اگور فورض خطوی بوودن     »در این تحقیق آمده اسوت کوه:   

گسترش شهر را همچنان در نظر بگیریم و نتایج بوه دسوت   

تعمیم دهیم به این  2008را برای سال  2000آمده تا سال 

ز ، بعود ا 1987نتیجه خواهیم رسوید کوه نسوبت بوه سوال      

سال از نقطه آغازین مطالعه، گسترش شوهر بوه    21گذشت 

سال یک برابر به  7برابر رسیده است و بنابراین هر  3حدود 

شود و اگر چنین رونودی را بوا   مساحت شهر کرج اضافه می

پایود  سرعت مشابهی برای تهران در نظر بگیریم، دیری نمی

ین بین که دو ابرشهر تهران و کرج به یکدیگر بپیوندند. در ا

شود، براساس مسلماً آنچه تخریب شده و به شهر تبدیل می

مطالعات صورت گرفته، منواب  و اراضوی طبیعوی و پوشوش     

ریزی دقیق و مدیریت اصوولی  باشد. لذا به برنامهگیاهی می

ریوزان و  در خصوص کنترل شرایط حاضر به وسویله برناموه  

بررسی  در نهایت و جدا از«. مدیران شهری نیاز خواهد بود.

های گذشوته، نگواهی کلوی بوه     ها طی سالنقشه موشکافانه

ای موجود داللت بر پراکندگی رشد شهر های ماهوارهعکس

اراضوی  سازند که با وجود ها آشکار میکرج دارد. این عکس

درصود   17نشده در داخل شوهر )کوه حودوداً    بایر و ساخته 

عرض دهند(؛ پیرامون شهر در ممساحت شهر را تشکیل می

 اند.و توسعه یافته ساخت و ساز قرار گرفته

12-Anchorage 

13-Simulation 

14-Hyper-reality 
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