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از نشانههای شهری تا نشانههای فرهنگی -اجتماعی؛
به سوی رویکرد نشانهشناسی اجتماعی
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زهرا ترکمن
گروه معماری ،دانشکده هنر و معماری ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

مجتبی انصاری
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دانشیار گروه معماری ،دانشکده هنر و معمای ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

مصطفی کیانی
دانشیار گروه معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 8931/50/ 12 :تاریخ صدور پذیرش8931/ 08 / 20 :

چکیده

بناها به عنوان نشانههای شهری نقش مهمی در محیط شهری از خلق هویت تا جهتیابی ایفا میکنند و اگر معنای ثانویهای بر آن ها

مترتب گردد تبدیل به نشانههای فرهنگی -اجتماعی میگردند .بنابراین بررسی عواملی که در ارتقای یک اثر معماری به نشانه
فرهنگی -اجتماعی موثرند ،حائز اهمیت است .هدف نوشتار پاسخگویی به این پرسش است که :چه عواملی و چگونه در ارتقای
معنای یک اثر معماری از نشانه شهری به نشانه فرهنگی اجتماعی موثرند؟ روش تحقیق در بررسی ادبیات نظری ،مطالعات استادی
و کتابخانهای و در بررسی نمونههای موردی تفسیری-تحلیلی است؛ رویکرد نحلیلی این پزوهش نشانهشناسی اجتماعی است .نتیجه
تحقیق آن است که مولفههای تاثیرگذار بر ارتقای یک اثر معماری به نشانه فرهنگی-اجتماعی عبارتند از :عوامل کالبدی (شامل
فرم ،تناسبات ،ابعاد ،رنگ ،بافت ،پیشزمینه و پسزمینه ،تکنولوژی و سبک) ،عوامل ساختاری (شامل نفوذپذیری ،موقعیت و
وسعت) ،عوامل معنایی (شامل ابعاد اجتماعی (سنت ،قدرت ،رسانه ،اقتصاد ،خاطرات جمعی) ،عوامل فرهنگی (آئیینها و مراسم)،
یشناسی ،نشانهها (کالمی ،انتزاع،
روانکاوی (ناخودآگاه جمعی و تباری) ،زمان (همزمانی و درزمانی) ،عوامل کالبدی (بعد زیبای 
انواع نشانه) ،عوامل اقلیمی ،کاربری اجتماعی).
واژگان کلیدی :نشانه شهری ،نشانه فرهنگی -اجتماعی ،نشانهشناسی ،نشانهشناسی اجتماعی.

 -1این مقاله برگرفته از رساله دکتری خانم زهرا ترکمن تحت عوان "تبیین عوامل ارتقاءدهنده معماری یادمانی ایران معاصر به نشانه فرهنگی-اجتماعی" است که به
راهنمایی دکتر مجتبی انصاری و مشاوره دکتر مصطفی کیانی در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب در حال انجام است.

( -2نویسنده مسئول)ANSARI_M@modares.ac.ir
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مقدمه
ازجمله بناهایی که میتوانند نقش نشانهای بازی کنند ،به شهرهای ما هویت دهند و با مردم بهصورت فرهنگی ارتباط
برقرار نمایند ،یادمانها هستند .یادمانها عامل مهمی در گردهمآوری مردم و ایجاد پلی بین گذشته و آینده یک ملت
هستند .سمبولیزم موجود در این آثار هویت فرهنگی خلق میکنند و در ایجاد حس تعلق و حس مکان برای افراد
جامعه نقش دارند".اوج طراحی یادمانها و المانها در اواخر دوره پهلوی دوم است" (بانی مسعود.) 247 : 1387 ،

این بناها به زعم بسیاری از پژوهشگران معماری جزو آثار فاخری است که در برقراری ارتباط با مخاطب نقش
موفقی داشته است و بسیاری از آنها بهصورت نشانههای فرهنگی-اجتماعی و نماد هویتی شهری و ملی مورد
پذیرش قرار گرفتهاند.
لینچ نشانه شهری را هر عنصری که به صورت بالقوه نقطه مرجع در فضا باشد ،تعریف میکند .بر اساس این
یشود .این تعریف توسط افراد نیز دیگر
تعریف یک نشانه هر عنصر قابل توجه به یاد ماندنی در فضا را شامل م 
مورد قبول واقع شده است ( Appleyard 1969, carr& schissler 1969, Siegel & White 1975, Hazen

)Lockman & Pick 1978؛ اما یک نشانه شهری بر اثر افزوده شدن معناهای ثانویه در بستر زندگی فرهنگی-
یگوید :یک نشانه معنامند میتواند
اجتماعی میتواند به عنوان سمبل پذیرفته شود؛ یا همان طور که چارلز جنکز م 
سمبلیک باشد زمانی که بهعنوان یک بازنمود عملکردی ثانویه جدید برای گیرنده درک شود ( naser and

 .)mandour,2004:9بیشک فاکتورهای مهمی در پذیرش نقش یک اثر معماری بهعنوان نشانه ونماد شهری توسط
اجتماع موثرند و در آثار معماریی که باوجود صرف هزینههای زیاد نمیتوانند نقش نمادین را بازی کنند ،وجوهی
ازبین رفته است؛ لذا انجام تحقیقاتی که به شناسایی این فاکتورها میپردازد و نحوه ارتقای معماری را به نشانههای
فرهنگی -اجتماعی بررسی میکند ،ضروری مینماید .در این خصوص مفاهیمی از پیش وجود دارد ،اما از آنجا که
تجمیعی بین آنها انجام نشده است ،کاربردی و قابل استناد نیست .بستر فرهنگی -اجتماعی نیز تاثیر زیادی در نتایج
حاصل از پژوهش دارد.
پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که :عوامل تاثیرگذار بر ارتقای یک اثر معماری به نشانه
فرهنگی -اجتماعی کدام است؟ این عوامل چگونه بر ارتقای یک اثر معماری به نشانه فرهنگی اجتماعی تاثیر می-
یهای طراحی ،نقد و داوری آثار یادمانی که
گذارند؟ نتایج حاصل از این پژوهش در جهت تدوین اصول و ویژگ 
پتانسیل ارتقاء به نشانههای فرهنگی -اجتماعی را دارا باشند ،کاربرد دارد .لینچ (  ) 1960بارزترین ویژگی یک نشانه

شهری را منحصر بهفرد بودن یا بهنوعی تمایز آن میداند .ویژگیی که کماکان در اکثر پژوهشهای انجام گرفته پس از

او در حوزه نشانههای شهری نیز مشترک است ( Appleyard: 1970, Gaerling: 1986, Sarrows & Hirtle: 1999,

 .)Cadof & Timpf: 2008, Kalin & Yilmaz: 2012ویژگی بارز دیگر از نظر لینچ تضاد با زمینه است (لینچ: 1385 ،
 .) 25پس از وی اپلیارد (  ) 1970که تمرکز او بر نقش نشانهای ساختمانهاست ،بعد برجستگی معنایی (یا نمادین) را
که در نظریه لینچ به آن تاکیدی نشده بود -به نظریه لینچ افزود وهمین بعد ،لزوم ترکیب نظریات لینچ و نشانه-شناسی را بیان میدارد .پس از لینچ و اپلیارد پژوهشگران دیگری در حوزه شهرسازی به دستهبندی ویژگیهای
نشانهها پرداختهاند :گارلینگ (  ) 1986منحصر بهفرد بودن ،برجستگی موقعیت فضایی ،زمینه و نمونه یا الگو بودن را

از نشانههای شهری تا نشانههای فرهنگی553 ...

برای نشانهها ارائه میدهد که میتوان آنها در سه عامل -1برجستگی بصری -2اهمیت ساختاری  -3برتری معنایی
خالصه کرد .بارنت (  ) 2000پایداری ،رویتپذیری ،جایگاه در ارتباط با نقطه مرجع ،منحصر بهفرد بودن و ایجاز را
مهم میداند .روبال و وینتر (  ) 2002جذابیت بصری ،معنایی و ساختاری را پیشنهاد میکنند؛ کدوف و تیمپ ( ) 2008
سه عامل -1برجستگی ادراکی  -2برجستگی شناختی و  -3بر جستگی زمینهگرایانه را .همچنین روبال و وینتر
(  ) 2014در کتاب لندمارکها تئوریهای نشانهشناسی را به  4رویکرد مصداقی ،شناختی ،معنای ضمنی و هوش
مصنوعی تقسیمبندی کردهاند .در ایران پورجعفر و منتظرالحجه (  ) 1389در "نشانههای شهری" به انواع پدیدههای
طبیعی و مصنوعی که میتوانند نقش نشانه شهری را بازی کنند ،پرداختهاند .مطالعاتی که در سالهای اخیر در حوزه
نشانههای شهری انجام شده است عبارتند از (میر غالمی و دیگران ،1931خوجملی  ،5931محمدحسنی و دیگران
 ،5931ترکاشوند و مجیدی  ،2931خوجملی و احمدیپور ،6931یوسفی و صادقینژاد.)6931 ،
نشانهشناسی شهری روش افرادی چون لینچ را ازیک سو به دلیل تمرکز بر ابعاد کالبدی-بصری عناصر سیمای شهر
و عدم توجه به معانی ضمنی مورد انتقاد قرار میدهد و از سوی دیگر روش نقشههای ذهنی را جهت استخراج
تصویر ذهنی مردم از محیط شهر ناقص میداند .نشانهشناسان عالوه بر عناصر کالبدی و فضایی ساختار شهر ،معانی
سمبلیک آنرا نیز در نظر میگیرند .نشانهشناسان معتقدند ساختار شهری غالبا بهخاطر معانی سمبلیک خود که فراتر
از معانی عملکردیاند ،قابل تشخیص میگردند( .)Ledrut,1986تاکید لینچ بر استفاده از تئوری گشتالت ،هرچند

سیمای بصری و کالبدی محیط را بهخوبی بازمینمایاند ،اما از تفسیر تجربه و تفسیر افراد از معانی مستتر در نشانه-
های شهری بازمیماند.
آنچه در تحقیق لینچ مورد غفلت واقع شده است این است که تا چهحد پاسخگویان در کاربرد این عناصر ،بهجای

محیط کالبدی به جنبههای انسانی و اجتماعی محیط گرایش داشتهاند(الوسون .) 251 :1931 ،کرمونا سه دسته انتقاد
بر کار لینچ وارد میداند :ا -تنوع ناظر :تفاوت افراد از لحاظ نقش اجتماعی و میزان استفاده از محیط -2خوانایی و
قابلیت تصور شهر عالقه مردم به محیط ناخوانا و مرموز و یک مرتبگی محیط-3 .معنا و نمادگرایی :چگونگی معنای
محیط برای مردم و احساس مردم نسبت به آنها (کرمونا و تیزدل  46 :0931بهنقل از یوسفی و صادقینژاد :6931
) 57
رویکرد نظری
نشانهشناسی در اصل به معنای علم نشانههاست؛ نشانهشناسی مطالعه منظم و سامانمند بر روی همه مجموعه عوامل
موثر در ظهور و تاویل نشانههاست(ضمیران .)7 ، 1382 ،نشانهشناسی به دنبال تحلیل متون در حکم کلیتهای
ساختمند و در جستجوی معناهای پنهان و ضمنی است .پرسش اصلی در بررسی نشانهشناسانه این است که معناها
چگونه ساخته میشوند و واقعیت چگونه بازنمایی میشود (چندلر .) 29 :4931 ،لذا هدف نشانهشناسی چیستی معنا
نیست؛ بلکه نشانهشناسی سعی در دستیابی به نظام های ساختاری ،قوانین سازمان دهی و فرایندهای خاص داللتی
دارد (امامی فر.) 44 :0931 ،
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انواع نشانهشناسی
 نشانهشناسی ساختارگرا :ریشه در عقاید زبانشناس سوئیسی فردیناندو سوسور (  ) 1961دارد .وی الگویی دو-وجهی برای نشانه ارائه میکند .در الگوی دووجهی سوسور نشانه کلیتی است ناشی از پیوند بین دال و ملول که
داللت مینامند (سوسور ) 67 : ۱۳۷۸ ،و نشانهشناسان ساختارگرا (سوسور ،یاکوبسن ،استراوس) رابطهای مستقیم بین
دال و مدلول قائلند .نشانه از نظر سوسور مفهومی ذهنی است :پیوند بین یک تصور صوتی با مفهوم آن در ذهن.
سوسور نشانهشناسی را علم بررسی نشانههای منفرد نمیداند بلکه علم بررسی نظامهای نشانهای میداند .نشانه
بیرون از نظام نشانهای بیمعنی است و تلقی کارکردی بیرون از زندگی اجتماعی برای نظامهای نشانهای بههمان
اندازه بیربط (حاجیان .) 26 :1931 ،در این نگرش وجه درزمانی و فرهنگی متن نادیده انگاشته شده بهطوری که
ساختارگرایان متن را از همنشینی اجزا و عناصر درون خود دانسته که بهصورت همزمان با یکدیگر در ارتباطند .در
خوانش ساختارگرا از متن ،باید در یک لحظه هم ساختار و قواعد متن را بشناسیم و هم نشانهها را دریابیم (احمدی،
.) 187 : 1380
 نشانهشناسی پساساختارگرا :ریشه در تفکرات کاربردگرای پیرس –فیلسوف پراگماتیست آمریکایی -دارد .پیرسالگوی سه وجهی را معرفی کرد :بازنمون :صورتی که نشانه بهخود میگیرد (و الزاما مادی نیست)؛ موضوع :که نشانه
یدهد؛ تفسير :نه تفسیرگر ،بلکه معنایی که از نشانه حاصل میشود .پیرس تعامل بین این سه را
به آن ارجاع م 
«نشانگی» که شاید بتوان آن را کلیت فرایند معنیسازی گفت ،نامیده است (پیرس  ، ۱۳۸۱ص  .) ۵۲نشانهشناسان
پساساختارگرا (بارت متاخر ،دریدا) رابطه دال و مدلول را غیر مستقیم میدانند و به دنبال کشف مدلولهای ضمنی و
مستتر در بستر شرایط اجتماعی ،منطقی و زیباشناختی هستند" .پساساختارگرایی با واردکردن مفهوم متن در مقابل

اثر(بارت  ) 1977و مفاهیم نوشتار ،تمایز و تعویق ،انتشار و طرح مجدد مفهوم زمان و مرکز گریزی ،متن را به قلمرو
باز وفور و کثرت معناهایی تبدیل میکند که پیوسته به تعویق میافتند ،هرگز قطعیت نمییابند و بههمین جهت شور
دریافت آنها هرگز ارضا نمیشود" (سجودی.) 115 :3931 ،
در نگرش پساساختارگرا معنای متن مفهومی یکتا و قطعی نیست بلکه نسبی بوده و متن گسترهای برای معناهاي كثير
و شناور ایجاد مینماید .در این نگرش معنا ،همواره منشی تاخیری و تعلیقی دارد .پساساختارگرایان معنا را مفهومی
سیال ،پویا و ناایستا دانسته که مخاطب در مواجه با متن و در راستای جستجوی معنا ،متن را بازخوانی میکنند .متن
مفهومی چند الیه است که مخاطب با توجه به زمان خوانش ،جایگاه اجتماعی خود ،زاویه دید خود ،چگونگی
برخورد و دستیابی با نهادهای درونی ،به دریافت معنا دست یافته و به بیان بهتر به معناسازی متن میپردازد (دباغ،
.) 17 :0931
 نشانهشناسی فرهنگی :نشانهشناسی فرهنگی ریشه در مکتب تارتو ( – ) 1970که به تفسیر تاریخ روسیه می-پرداخت -دارد .یوری لوتمان (  ) 1990که رویکرد او پایه نشانهشناسی فرهنگی است ،به دو نوع نظام الگودهنده
اشاره میکند .یکی نظام الگودهنده اولیه که با استفاده از الگویی که نظام زبان در اختیار ما میگذارد دنیا را درک می-
کنیم؛ دوم نظامهای الگودهنده ثانویه که به اسطوره ،قواعد فرهنگی ،دین ،زبان هنر و علم مربوط میشود (ساسانی،
 ) 12 : 1389سواالتی که نشانهشناسی فرهنگی به دنبال آن است ،عبارتند از- :شباهتها و تفاوتهای نشانهها،
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فرآیندهای نشانهای ،و نظامهای نشانهای یک فرهنگ با نوع غیرفرهنگی (یعنی طبیعی) آن؟ -تفاوت تفسيرگران
نشانههای فرهنگی با تفسیرگران نشانههای طبیعی؟ ،عوامل تعیینکننده هویت و مرزهای یک فرهنگ ؟ و ارتباط
فرهنگهای مختلف در سپهر نشانهای؟ -چگونگی آغاز تغییرات فرهنگی؟
 نشانهشناسی اجتماعی :نشانهشناسی اجتماعی ریشه در نظریات مایک هالیدی و رویکرد نقشگرای او به زبان دارد(ساسانی .)9 : 1389 ،هالیدی زبان را واقعیتی اجتماعی میداند .این اجتماعی بودن نه کامال به تعبیری سوسوری
است ،چرا که فرس آن را زبان اجتماع ،نقش جامعه گویشوران مینامد که در آگاهی جمعی انباشته میشود و جا
میگیرد ( .)Halliday, 1978: 2کرس و ونليوون از چهرههای شاخص نشانهشناسی اجتماعی بهویژه در حلقهی
نشانهشناسی سیدنی هستند که نشانهشناسی را به حوزههای خارج از زبان مثل تصویر و موسیقی (برای مثال ،کرس و
ون ليوون ۲۰۰۱ ،و  ، ۲۰۰۹ون ليوون  )a ۲۰۰۵آوردند و مباحث گفتمانی را در حوزه ی نشانهشناسی مطرح کردهاند.
آن ها در رویکرد نشانه شناختی خود ،نه بر نشانه که بر فرآیند نشانه پردازی ،و معناسازی در بستر اجتماعی-
یکنند .نظریه نشانه شناختی اجتماعی در تمامی ابعاد معطوف به معناست و معنای مد نظر آن در
فرهنگی تأکید م 
بطن اجتماع تولید میشود .بنابراین جامعه سرچشمه و مولد معناست (کرس( ) 65 :5931 ،جدول .)1
کدام نشانهشناسی؟
از جمله انتقاداتی که به ساختارگرایی سوسوری وارد است میتوان به ذهنی بودن آراء آنان ،نفی فردگرایی ،بی-
توجهی به انسانشناسی فرهنگی ،عدم توجه به تاریخ ،تأكید سوسور بر رابطه همزمانی و نه درزمانی ،اشاره کرد .این
رویکرد اجازه طرح مفاهیم متعدد را نمیدهد .در نگرش پساساختارگرایی معنا منشی تاخیری و تعلیقی دارد و
مفهومی سیال و پویاست .هرچندکه در نشانههای فرهنگی -اجتماعی معنایی ثابت وجود ندارد و خوانشگران در هر
زمان برداشتهای متفاوتی از یک اثر معماری میتوانند داشته باشند ،لیکن وقتی اثری تبدیل به نشانه فرهنگی-

اجتماعی گشت ،خود نمادبودگی بهمثابه معنایی است که در بستر زمان ثابت است .مهمترین دغدغه رویکرد نشانه-
شناسی فرهنگی ،مطالعه همانندیها و همگراییهای میان نظامهای داللتی گوناگون ،شباهتها و تفاوتهای فرهنگی،

فرهنگ در مقابل غیرفرهنگ(طبیعت) ،توجه به روابط بینافرهنگی – که این مطلب تحت عنوان روابط بینامتنی در

نشانهشناسی اجتماعی بحث میشود-است .در ارتقای یک اثر معماری به نشانه فرهنگی اجتماعی باید توجه داشت
که معنای آثار صرفا معنای وابسته به ذهن افرادثابت و جهانی نیست؛ بلکه این معنا میتواند در بستر فرهنگی
اجتماعی جامعه و در طول زمان تغییر کند .همچنین یک اثر معماری که تبدیل به نماد شده است ،لزوما معنایش را از
حضور و آشکار کردن فرم به دست نیاورده است ،بلکه معنا میتواند خواستگاهی خارج از بنا و ریشه در عوامل
فرهنگی ،اجتماعی و رویدادها خارج از زمان و مکان داشته باشد؛لذا بهشیوهای از تحلیل نیاز است که این ارتباطات
را درنظر آورد .نشانهشناسی اجتماعی همانقدر که به جنبههای ذهنی فردی توجه دارد ،به جنبهی اجتماعی و جنبهی
متنی نیز توجه دارد .معنا را بهعنوان برآیندی از بیناکنش تولیدکننده ،خوانشگر متن ،بافت بالفصل و شرایط
اجتماعی-فرهنگی متن مورد بررسی قرار میدهد .همچنین نشانهشناسی اجتماعی پیوندهای موجود بین سازههای
مختلف متن در هر سطحی باسازههای بیرون از متن را بررسی میکند و معنا را حاصل کلیه این پیوندها میداند.
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جدول  -2خالصه نظریات در حوزه سطوح معنایی
نطریه پرداز

سطوح معنا
معانی سطح عینی ((Objective

نشانه شناسان

روانشناسان-رفتارگرایان

معانی سطح ذهنی ()Subjective
معانی کاربردی

معانی ابزاری

گیبسون

معانی ابتدایی ملموس

هرشبرگر

معنای بازنمود-1 :موقعیت -2کاربرد -3عملکرد انسانی -4عملکرد ساختمان
-5اهداف -6ارزش

عاطفی-ارزشی

نشانه ای

نمادین

معنای واکنشی-1 :عاطفی -2ارزشی
-3فرا ادراکی

عملکردگرا

مفهومی

موریس

نحوی

راپوپورت

ابزاری

اجتماعی

نول

ادراکی

نشانه ای

امبرتو اکو

معانی صریح

معانی ضمنی

بوردیو

سطح اولیه (ادراکی)

سطح ثانویه (نمادین)

روالن بارت

نخستین درجه (اطالعات)

درجه ( 2نمادین)

چارلز جنکز

شاخص شدن

نمادین
نمادین

یحس کننده)
درجه ( 3معنای ب 

عملکرد معنایی ثانویه

منبع :یافتههای پژوهش

معنا و سطوح معنایی
موضوع تبدیل یک اثر معماری به نشانه فرهنگی-اجتماعی (نماد) در واقع ارتقای معنای معماری از معانی اولیه به
سطوح باالتر معناست .لذا به طبقهبندی سطوح معنایی از دیدگاههای مختلف اشاره خواهد شد:
یکی از کاملترین طبقهبندیها را در سطوح معنا ،گیبسون انجام داده است :سطح اولیه معنا همانا معانی ملموس
ابتدایی است .سطح دوم معنا کلیه معانی کاربردی ساده -یا معانی که از احساس رضایت از رفع نیازها -ادراک می-
شود .معنای سوم معانی ابزاری که متعلق به ابزار ،ماشینها ،وسایل و ساختارها هستند .سطح چهارم معانی عاطفی و
ارزشی هستند .نوع پنجم ،نوعی از معناست که در نشانهها بهنمایش در میآید معانی نمادین انتزاعی هستند که به-
وسیله فرهنگ تعریف میشوند (.)Gibson, 1950, 198-199
هرشبرگر معنا در معماری را به دو دسته معانی بازنمودی (در سطح عینی) و معانی واکنشی (در سطح ذهنی)
تقسیمبندی نموده و برای هر دسته زیر مجموعههایی معرفی میکند-1 :معنای بازنمودی شامل معنای بازنمودی و
معنای ارجاعی است-2 .معنای واکنشی شامل معانی عاطفی ،ارزشی و هنجاری است .سطوح معنا در نوع بازنمودی
شامل :تشخیص موقعیت ،تشخیص کاربرد ،تشخیص عملکرد انسانی ،تشخیص عملکرد ساختمان ،تشخیص اهداف،
و تشخیص ارزش میباشد .سطوح معنا در نوع معنای واکنشی شامل-1معنای عاطفی :معنای دریافت شده از نحوهی
ترکیب فرم و خطوط (تحت تاثیر قرار گرفتن) -2معنای ارزشی :میزان تطابق فرم با مالکها و معیارها -3معنای
فراادراکی :ارزشی که توسط جامعه و طی زمان به بنا داده میشود ،میباشد (.)Hershberger, 1970: p 47-53
چارلزموریس (  ) 1971سه سطح از معنا را تحت عنوان معانی نحوی (چگونگی قرارگیری شیء در محیط) ،مفهومی
(هنجارها و انگارهها) و عملکردگرا (مرتبط با به استفادهکنندگان از محیط) نام برده است (لنگ .) 232 : 1381 ،بوردیو
( ) 974 1معنا را در دو سطح بررسی میکند-1 :سطح اولیه (ادراکی) معنا :که در آن خصوصیات اساسی اشیاء نظیر
رنگها ،شکلها و ساختارها تجربه میشوند-2.سطح ثانویه :که در آن معانی نمادین اشیاء قرار دارد .نول ضمن رد

ادعای بوردیو سطح سهگانهای از معنا را برپایه نظریات سوزان النگر پیشنهاد میکند که شامل سطوح ادراکی ،نشانه-
ای و نمادین است( .به نقل از دانشپور .) 143 : 1379 ،معنا از نظر راپوپورت در سه سطح طبقهبندی میشود :سطح

از نشانههای شهری تا نشانههای فرهنگی953 ...

ابزاری نازلترین سطح ،سطح اجتماعی (میانه) ،سطح نمادین و هستی شناسانه (سطح برتر) .روالن بارت از جمله
نشانهشناسانی است که در حوزه سطوح معنا سه سطح از معنا را معرفی میکند-1 :نخستین درجه معنا :شامل ارائه
اطالعات -2درجه دوم معنا شامل معانی نمادین -3درجه سوم معنا که بارت آن را معانی بیحسکننده مینامد و به
سطح متعالی معنا اشاره دارد و دستیابی بهآن دشوار است (احمدی( .) 1371:61 ،جدول )2خالصهای از مباحث
مطرح شده در حوزه سطوح معنایی در جدول  1و تناظر سطوح معنایی با ویژگی نشانههای شهری در جدول  2آمده
است:
روش انجام پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کیفی است .گردآوری نظریات مختلف بر اساس مطالعات کتابخانهای و اسنادی
از پایگاههای مختلف اطالعاتی انجام شد .سپس از طریق روشهای توصیفی-تحلیلی عوامل ارتقاءدهنده در معماری
یادمانی معاصر به نشانه فرهنگی -اجتماعی بررسی و از روشهای تحلیلی-تفسیری چگونگی این تاثیر بحث خواهد
شد .رویکرد نظری تحلیل و تفسیر در این نوشتار ،نشانهشناسی اجتماعی است.
معانی صریح ،معانی سطح اولیه،
سطوح معنا

معانی ادراکی
معانی ضمنی ،معانی سطح ثانویه،
معانی نمادین

ویژگی نشانهها

جدول  -1تناظر سطوح معنایی و ویژگی نشانهها،
تمایز فرم (نمایانی ،منحصر به فرد بودن)

برجستگی ادراکی

برجستگی ادراکی

اهمیت نمادین و کارکردی (برتری معنایی)

برجستگی شناختی

برجستگی تداعی

تپذیری)
تضاد با زمینه (روی 
برجستگی زمینه ای

گرانه

منبع :یافتههای پژوهش

نمونههای موردی
نمونههای موردی از میان بناهای یادمانی ایران معاصر (پهلوی دوم تا کنون) انتخاب شدهاند.در انتخاب نمونههای
موردی این موارد در نظر گرفته شده است :معاصرند تا به شیوههای طراحی مدرن نزدیک باشد؛ در محدوده شهری
و ملی هستند؛ آثاری که از ابتدا بهقصد بزرگداشت رویداد یا شخص طراحی شدهاند ،انتخاب گردیده است؛ در

صورت وجود چند نمونه در یک شهر ،یکی از آنها انتخاب گردیده است؛ بحث در خصوص این که چه چیزی
نشانه است نیست بلکه در مورد این است که چگونه نشانه شده است .بر این اساس آثار جدول  4انتخاب شدهاند:
جدول  :2نمونههای موردی

سال

8 30 1- 13

314 1- 15

ب نا

ارامگاه فردوسی

حافظیه

24 31- 30

27 31

دروازه قرآن

آرامگاه بوعلی

8231- 30

آرامگاه سعدی

1346 - 40

آرامگاه بابا طاهر

آرامگاه نادر
1333 -14

1335 -14

آرامگاه خیام

1337 - 42

آرامگاه کمال الملک

1345 - 48

سردر دانشگاه تهران

1346 -05

برج آزادی

1350 - 55

شهر

شیراز

همدان

مقبره الشعرای تبریز

توس

شیراز

شیراز

همدان

1369

زاده

گدار

صادق

صادق
مشهد

حرم امام خمینی

معمار

طاهر

آندره

-

سیحون

فروغی-

فروغی-

سیحون

سیحون

سیحون

کوروش

امانت

فرزانمهر

محمد

محمدرضا

تهرانی

حافظی

تهران

تهران

فرزامی
نیشابور

نیشابور

منبع :یافتههای پژوهش

در راستای تحلیل نشانهشناسی اجتماعی پژوهش مدل زیر پیشنهاد میگردد:

تهران

تهران

تبریز

1376 - 80

پهلوی دوم

برج میالد

دوره

پهلوی اول

جمهوری اسالمی
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تصویر -1مدل نظری عوامل ارتقادهنده معماری به نشانه فرهنگی-اجتماعی
منبع :یافتههای پژوهش

تحلیل عوامل ارتقاءدهنده
برای اینکه یک اثر معماری نقش نمادین یابد ،باید هم به لحاظ ادراکی و هم به لحاظ تداعی معانی برجسته باشد.
عواملی که در این موضوع دخیل هستند عبارتند از:
الف-برجستگی ادراکی
-1عوامل کالبدی -بصری :این عوامل موجب متمایز و منحصربهفرد بودن کالبد یک اثر معماری میگردد و شامل
موارد زیر است:
فرم :فرمهایی که به خاطر ویژگی خاصشان خلق میشوند ،از محبوبیت زیادی برخوردارند و بناهای نشانهای عمدتا
از این مزیت جهت گرفتن توجهات آغازین و همکنش اجتماعی با افراد بهره میبرند .آنطور که لینچ اشاره میکند "
ویژگیهایی در برخی اشکال منظر وجود دارد که آنها را بیگمان تبدیل به موضوعات مورد توجهی میکند" (لینچ،
.) 34 1 : 1387

مقیاس و تناسبات" :مقیاس یکی از مهمترین عناصر اجتماعی زبان فضاست" (الوسون .) 62 :1931 ،مجلل یا ساده
بودن بناها با استفاده از مقیاس ،اشاره به ایفای نقش اجتماعی است .استفاده عمدی از مقیاسهای فوق انسانی جهت
بیاعتبار نشاندادن مقیاسهای انسانی و تاکید بر جنبه نمادبن آنهاست.
تناسبات و تعادل پیام هارمونی و کامل بودن و لذا احساس خوشایندی را منتقل میکنند و بر کنش اجتماعی بیشتر
تاکید میکنند .این مساله میتواند در خلق یادمانها و ساختمانهای شاخص که ابزاری برای هویت اجتماعی هستند،
مورد استفاده قرار گیرد .در واقع تناسبات و تعادل ،پیکرهبندی را رقم میزند که به مردم این اجازه را میدهد که
بیشتر و فراتر از سایر بناها با آن ارتباط برقرار کنند.
رنگ (رنگ و نور) :رنگ در جوامع مختلف معانی نمادین مختلفی دارد .مثل رنگ سبز در ایران که نمادی مذهبی

است یا " در چین باستان رنگ زرد رنگ سلطنتی بود و به این ترتیب نشانهای بوده برای باالترین نیرو و نمادی برای

از نشانههای شهری تا نشانههای فرهنگی163 ...

قدرت ،قانون و نظم" (گروتر .) 513 :0931 ،همچنین تضاد و تفاوت رنگ در ساحتی گفتمانی و در مقایسه با سایر
عتاصر محیط باعث شاخص شدن یک اثر میگردد.
بافت بصری :بافت با دو حس بینایی و بساوایی سر و کار دارد .بافت بصری برای چشمگیر بودن ،باید در مقیاس
بزرگ و از فواصل دور قابل رویت باشد؛ بافت بساوایی توسط هر بخشی از بدن قابل لمس است .بافتی که این دو

موضوع را در خود داشته باشد نقش مهمی در ادراک دیداری و بساوایی یک بنا دارد" .مردم به اینگونه نقشها به
خاطر احساس نظمش توجه میکنند" (.)Hesselgren, 1975

پیشزمینه و پسزمینه :اساس سامانه ادراکی است و باعث شاخص شدن یک اثر میشود" .تکرار ساده و یکنواخت
یک شیء میتواند همان شیء را به سادگی از چشم پنهان کند .سامانه ادراکی ما (مانند سامانه حافظه کوتاه مدت) با

افزایش و تکرار عناصر بیش از هفت شروع به تاخیر میکند" (الوسون .) 66 :1931 ،برایان الوسون پنج عامل

عمودی بودن ،تقارن ،رنگ ،عدد و معنا را در ایجاد پتانسیل پیش زمینه بودن موثر میداند (الوسون .)1931 ،همچنین
یک شکل به دلیل سازمان یافتگی بیشترش از زمینه فاصله میگیرد (گروتر.) 33 :0931 ،
تکنولوژی و مصالح :پیشرفت تکنولوژی و مصالح در کنار تمایل مردم به خلق ساختمانهای بزرگ ،فوقالعاده و
شگفتانگیز به معماران این امکان را میدهد منظر شهری را به صورتی که امروزه شاهد آن هستیم گسترش دهند.
اولین بنایی که با مصالح یا تکنولوژی یا سبک خاص و نوین ساخته میشود ،معموال نشانهی آغازی بر دوره استفاده
از آن نوع مصالح یا تکنولوژی است .میتوان اینگونه برداشت کرد که این بناها نشانه پیشرفت یک جامعه است و
چون پیشرفت مطلوب عموم مردم است ،به سمت آن جذب شده و بهعنوان اثر نمادین توسط مردم پذیرفته میشود.
در واقع مردم حال و آینده شهرهای خود را در آن میبینند.
ینویسد« :هر سبک جدید به مرور از دل سبک های
سبک :اتو واگنر ( )Otto Wagnerدر این مورد در سال  ۱۸۷۵م 
یشود .دلیل این تحول چیزی جز این نیست که تغییر تکنیکهای ساختمان ،مواد ساختمانی ،وظائف
پیشین زاده م 
یکند تا فرمهای جدید بیافرینند» (گروتر ) 55 :0931 ،و این فرم-
انسانها و سرانجام جهانبینی افراد ،آنها را مجبور م 
های جدید موجب شاخص شدن و ارتباط افراد جامعه با اثر معماری و خلق هویت اجتماعی میگردد.
-2عوامل ساختاری :به ارتباط اثر معماری باساختار شهر و زمینه برمیگردد و سبب رویتپذیری اثر در بافت می-
گرددو عبارتند از:
نفوذپذیری :نفوذپذیری اصطالح تدبیرشدهای است که چگونگی تأثیر شبکه خیابانی یک بافت را بر حرکت عابران و

وسایل نقلیه بازمیتاباند و خالصه میکند (  .)Bowers &ofinsen , 90 : 2010بنتلی (  ) ۱۳۸۲در تعریف نفوذپذیری،
آن را بهعنوان حدی از قدرت انتخاب که یک محیط به مردم میدهد تا بدان طریق از مکانی به مکان دیگر بروند بیان
داشته است .میزان نفوذپذیری مکان یک اثر معماری بر میزان ارتباط فیزیکی و بصری مردم با آن و لذا میزان شاخص
بودن آثر معماری تاثیر میگذارد.

ارتفاع :راپاپورت در توضیح معنای نهان در جایگاه بناها پرداخته و بیان میدارد که ساخت بنا بر روی تپه یا مرکز
یک مجموعه بهمعنای القای مقدس یا با ارزش بودن بناست (راپاپورت .) 117 : 384 1 ،ارتفاع و اندازه در طول تاریخ
در خلق یادمانهای بسیاری –نه همه آنها -نقش ایفا کرده است و پیام شکوه ،هیبت و عظمت را منتقل میکردند.
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چالز جنکز میگوید" :ساخت بناهای شاخص بلند مرتبه یک گزینه اختیاری یا یک سبک نیست ،بلکه یک گزینه
ناگزیر است"(جنکز .) 366 : 2004 ،احساس بلندی و تغییر در ارتفاع نقش مهمی را در ایجاد کنتراست بصری و
ایجاد سرزندگی در محیط شهری بازی میکند (.)Smithies, 1981: 34
موقعیت (گره ،لبه ،مسیر ،حوزه)
گره :عنصری است که از برخورد ،تمرکز یا تراکم یک رشته از مظاهر ،رویدادهای کار کردها و یا معانی در یک
نقطه ،در ذهن انسان نقش می بندد (پاکزاد .) 176 : 1386 ،گرهها مراکز پرقدرتی هستند که یک مشاهدهکننده به سوی
آنها یا از آنها حرکت میکند .گره یعنی مکانی که دو یا چند مسیر بههم میرسند و این به معنای محل تجمع افراد
و اتومبیلهاست و جایی است که راه بهطور ضمنی به آن اشاره دارد .لذا اگر بنایی در این مکانها قرار گیرد به جهت
ارتباط بصری و فیزیکی افراد بیشتری با آن ،واجد اهمیت جلوه داده میشود و امکان نقش نشانهای برای آن بیشتر
است .به راستی اگر مقیاس ما یک کشور یا مجموعه چندین کشور باشد ،تمام یک شهر را نیز ممکن است به
صورت گره ای مفروض داشت(لینچ.) 34 1 : 1387 ،
راه :مسیرها را میتوان شریانهای حیاتی شهرها نامید که مردم با عبور از آنها گرد هم میآیند و بهطور ضمنی به
مردم جهت میدهند و اگر بنایی در آن باشد ، ،در واقع به سمت این بنا اشاره کرده و افراد را به صورت ضمنی به
سمت آن هدایت میکنند و این معنا را به ذهن متبادر میسازد که این اثر مهم است.
لبه :اهمیت لبهها برای ساختمانهای نشانهای زمانی است که به طریقی بر منحصربهفرد بودن آن بنا اشاره کنند .در
واقع ارتباط یک بنای نشانهای با اطرافش یا گفتمان در محیط اجتماعی .برای مثال زمانی که تمام لبهها و سطوح یک
راه ،یکسان و در تفاوت با سطح بیرونی نمای بنای مورد نظر باشد ،بر شاخص بودن آن اثر معماری تاکید میورزد.
حوزه :اینکه یک نشانه شهری در چه حوزهای و با چه وسعتی قرار گرفته باشد ،در اهمیت آن موثر است .هرچه
حوزهای که یک اثر نشانهای به آن تعلق دارد بزرگتر باشد امکان شناخته شدن آن توسط عموم مردم بیشتر میگردد.
جهت :تغییر و تفاوت جهت قرارگیری یک اثر معماری در مقایسه با آثار دیگر باعث ایجاد ارتباط بصری مردم با آن
و شاخص شدن اثر معماری و نقش نشانگی آن میگردد.
وسعت :وسعت یک فضا یکی از عوامل موثر بر اجتماعپذیری آن ،ایجاد تجمعات در مقیاس وسیع و در نتیجه
قابلیت خلق خاطرات جمعی و تبدیل فضا به مکان است .هرچه وسعت مکان بیشتر باشد ،تعداد افرادی که در یک
خاطره جمعی شرکت میکنند بیشتر و لذا خاطره برای تعداد بیشتری قابلیت تداعی شدن دارد .این امر بر ویزگی
نشانگی و سمبلیک مکان میافزاید .بهعنوان نمونه وسعت محوطه برج آزادی یکی از دالیل انتخاب این برج توسط
مردم در مبارزات سیاسی است؛ (قابلیت تجمع میلونها نفر در اطراف آن).
-2برجستگی تداعیگرانه
عوامل معنایی
اجتماعی(سنت ،قدرت ،رسانه ،خاطرات جمعی ،اقتصاد) :چارلز جنکز سه عامل اجتماعی سنت ،قدرت و رسانه را
در حدوث یک نماد دخیل میداند؛ اما در اینجا دو اجتماعی خاطرات جمعی و اقتصاد نیز بررسی میگردند.

از نشانههای شهری تا نشانههای فرهنگی363 ...

سنت :در ویکیپدیا سنت یا تراداد عبارتاز باور یا رفتاری است که در یک گروه یا جامعه از نسلی به نسل دیگر
یگردد؛ درواقع سنتها به لحاظ
منتقل میشود ،دارای معنای نمادین یا اهمیت ویژهای است و ریشه آن به گذشته برم 
اجتماعی معنادار هستند ولو اینکه منطقا نباشند .لذا سنت ریشه در اجتماع دارد .سنت در معماری در استفاده از
اصول و فرم-های معماری گذشته خود را نشان میدهد.
قدرت :بوردیومعتقد است کسانی که موقعیتهای سلطه را در فضای اجتماعی اشغال میکنند در زمینه تولید نمادین
نیز در موقعیت سلطه قرار میگیرند (  )Bourdieu, 1985 : 738و "سیاستهای شهری در جهت منافع افراد و گروه-

های خاصی برنامهریزی ،طراحی و اجرا میشود" (موسوی و صمدی .) 38 :7931 ،سیاستهای اتخاذ شده توسط
نخبگان حاکم شهری از اصلیترین عوامل شکلدهنده به فضاهای شهری و خلق فضاهای نمادین در شهرها است.
عموما این فضاهای نمادین به طور گستردهای از عقبه ایدئولوژیک و سیاسی این نخبگان متأثر است .این نخبگان از
طیفی از ارزشهای مورد قبول جامعه که همزمان در راستای هدف بقای سلطه آنها بر جامعه است برای تغییر و خلق
فضاها و نمادهای شهری استفاده میکنند (احمدیپور و دیگران .)14 :6931 ،در جدول  6تاثیر گفتمان قدرت بر آثار
یادمانی بهطور خالصه آمده است.
خاطرات جمعی :علوم اجتماعی معموال از خاطره به عنوان یک پدیدار جمعی تعبیر میکنند .از دیدگاههابلواکس
آنچه سبب میگردد تا یک جامعه در طول تاریخ احساس وحدت کند خاطره جمعی است؛ همین امر سبب میشود
تا نسلهای مختلف نسبتبه یک جامعه احساس وابستگی کنند ( )Halbwachs, 1980: 50-52آنچه بر شکلگیری

خاطره جمعی اثر ویژه دارد ،عنصری به نام زمان است که بر یک مکان اضافه میشود .هنگامی که این خاطرات
جمعی به حافظه تاریخی یک ملت میپیوندد هویت فرهنگی آن ملت را شکل میدهد و همین امر در ارتقای مکان
حدوث خاطره به عنصری نمادین موثر میباشد .برای مثال خاطرات مبارزات سیاسی و مدنی ملت ایران در برج
آزادی.
اقتصاد :توسعهدهندگان ،برنامهریزان و ...خصوصیات سمبولیک شهرها را ارتقاء میدهند .همانطوری که گوتدینر
اظهار میکند ،این بازیگران از زمینههای قدرتمند و جاذبههای فرهنگی درون بافت در حال رشد رقابت داخل شهری
برای سرمایهگذاری مالی جهانی استفاده میکنند .اینها نشاندهنده این است که چطور اقتصاد سیاسی توسعه شهر با
خصوصیات سمبلیک مکان در هم بافته شده است(احمدیپور و دیگران .) 42 :5931 ،هرچقدر یک ساختمان دارای
ابهت و ساخت ماهرانه و پیچیدهتری باشد قدرت تاثیرگذاری بیشتری دارد .هزینههای فراوان زمین ،ساخت ،تجهیز
و نگهداری هر ساختمان نشاندهنده میزان منابعی است که در بنا سرمایهگذاری شده است (ت.ا.کنر)06 :5931 ،؛ لذا
ساختمان بهطور ضمنی حامل پیامهای نمادینی در خصوص ابعاد اقتصادی است.
رسانه :در هر شرایط اجتماعی ،بنیادیترین فرایند اجتماعی ،ارتباطات است .ارتباطات یک تکنیک اجتماعی است که
تمام فرایندهای اجتماعی به آن وابستهاند و امروزه رسانه قدرتمندترین ابزار ارتباط بهشمار میآید .در گذشته
رسانههایی چون تلویزیون ابزار دست نخبگان حاکم در جوامع بودهاند؛ امروزه با وجود فضای مجازی این مساله
تفییر یافته است .تکرار تصاویر آثار معماری در رسانهها و ارتباط بصری مردم با آنها در ایجاد نقش نمادین این آثار
تاثیری بهسزا دارد .البته شایان ذکر است که هر وسیله ارتباطی نظیر مجله ،روزنامه ،سکه ،تمبر و ...در این خصوص
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میتواند نقش رسانه را بازی کند .تصویر برج آزادی ،مقبره بوعلیف خیام و ...در تمبرها و سکههای عصر پهلوی
دوم و برج میالد در رسانههای جمهوری اسالمی ،نمونهای از این امر است.
ایدئولوژی و مذهب :مذهب به مثابه یکی از عناصر فرهنگی و یک پدیده ،منشأ ایجاد تغییر ،تفاوت و تباین در
مکانهای گوناگون میباشد .این تفاوتها عمدتا خود را در کارکردها و عناصر معمارانه نشانه میدهد .تکرار این
عناصر در طول زمان و بعد تقدس مذهبی و ایدئولوژیک آن از سویی دیگر میتواند به خلق آثار نمادین ایدئولوژیک
بینجامد .از سویی دیگر آثار معماری ،منظر شهری ،نمادها و نشانهها کار کرد ابزاری برای عامل قدرت و ایدئولوژی-
های سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی دارند (احمدیپور و دیگران.) 44 :6931 ،
فرهنگ :هر فرهنگی بازتاب سیستم ارزشی یک نظام اجتماعی است .لذا اثر معماری که بر اساس فرهنگ ساخته
شده باشد و یا محلی برای انجام فعالیتهای فرهنگی باشد ،به لحاظ معنایی قابلیت تداعی سطوح باالتر معنا را مییابد.
از سوی دیگر به گفته گروتر "ادراک انسان از محیطی که دور و بر خودش ساخته است تابع فرهنگ اوست"
(گروتر) 56 :0931 ،؛ بر این اساس فرهنگ میتواند بر نحوه برداشت مردم از عوامل ادراکی و شاخص شدن آنها
اثرگذار باشد .برای مثال درک افراد یک جامعه از تناسبات و معنای آن در بنا ،تابع فرهنگ است.

تصویر  :2آرامگاه فردوسی در بلیط بخت آزمایی و آرامگاه بوعلی در تمبر هزاره بوعلی
منبع(:انجمن آثار ملی)

اقلیم :هماهنگی معماری مناطق مختلف با اقلیم ،استفاده از عناصر معماری و مصالح مختلف در تطابق با معماری و
تکرار این عناصر و مصالح در طول زمانف آنها را به نمادهای مناطق مختلف تبدیل میکند؛ طوریکه برای مردم
تداعی گر اقلیم یا منطقهای خاص است .مانند سقف شیروانی ،بادگیر ،گنبد ،معماری پلکانی ،آجر و ...حتی تقدس
برخی رنگها ریشه در اقلیم و مصالح بومی آن منطقه دارد .مانند رنگ قرمز در مساجد هند به دلیل وجود خاک رس
در منطقه در مقایسه با رنگ فیروزه-ای درمساجد کویر مرکزی ایران.
یشناسی) :درک زیبایی عالوه بر عوامل کالبدی بصری در یک ساحت گفتمانی و در مقایسه با آثار دیگر
کالبد(زیبای 
اتفاق میافتد و تحت تاثیر عوامل اجتماعی روانی است .عوامل کالبدی که در برجستگی ادراکی یک نشانه تاثیر
دارند ،میتوانند در سطوح باالتر معنا به درک زیبایی و تداعی مفاهیمی همارز آن گردند .هرچند لینچ حتی یک
ساختمان زشت را واجد نقش نشانهای میداند (لینچ ،) 19 06 ،اما برای نقش نمادین معماری وجود ابعاد زیبایی
شناسانه الزم است که نمونههای موردی پژوهش واجد این ویژگی میباشند.

منبع :یافتههای پژوهش

مقبره بوعلی

منحصربهفرد در با بافت
بلندتر در بافت بالفصل
عدم تضاد با بافت
زبر ،متفاوت با محیط

آرامگاه حافظ

منحصربهفرد در با بافت
بلندتر در بافت بالفصل
در تفاوت نسبی با بافت

آرامگاه خیام

منحصربهفرد در با بافت
بلندتر در بافت بالفصل
در تفاوت نسبی با بافت

آرامگاه فردوسی

منحصربهفرد در با بافت
بلندتر در بافت بالفصل
عدم تفاوت و تضاد با بافت

برج آزادی

منحصربهفرد در با بافت
بلندتر در بافت بالفصل
عدم تضاد یا تفاوت با بافت

برج میالد

منحصربهفرد در با بافت

بلندترین در شهر

عدم تفاوتو تضاد با بافت

مقبره الشعرا

منحصربهفرد در با بافت

بلندتر در بافت بالفصل

عدم تفاوتو تضاد با بافت

سن گ
ص لب
سبک ملی
بلندتر از بافت بالفصل
به موازات خیابان
خیابان اصلی ،تردد زیاد

پسزمینه آسمان ،ارتفاع
جزو اولن آثار بتنی
دارای فرم توخالی از  4سمت
مدرن تاریخگرا (نوگرا)
بلندتر از بافت بالفصل
به موازات  4خیابان اطراف میدان
مرکز میدان ،دروازه ورودی غرب

عمودی ،پسزمینه آسمان ،ارتفاع

بت ن

ص لب

هایتک (پست مدرن)

بلدترین در بافت شهری

فرم مدور قابل رویت

تردد زیاد در بزرگراه

حاشیه بزرگراه

نمادی در پایتخت

سن گ

متخلخل و شفاف

مدرن تاریخگرا (نوگرا)

بلندتر از بافت بالفصل و منطقه

به موازات خیابان اصلی

خیابان اصلی و تردد زیاد

حاشیه خیابان اصلی

نمادی در مرکز استان

بنا عوامل

فرم و شکل
مقیاس
رن گ
بافت

ستون ،تفاوت فرم
آهن و سنگ
متخلخل و شفاف
مدرن تاریخگرا (نوگرا)
بلندتر از بافت بالفصل
به موازات خیابان
خیابان اصلی ،تردد زیاد

انتهای خسابانهای اصلی
نمادی در پایتخت

تفاوت فرم ،فضای خالی ،فرم عمودی تفاوت فرم ،فضای خالی فرم ،فرم ،تفاوت فرم ،فضای خالی فرم ،فرم عمودی،

ارتفاع ،فرم عمودی ،ریتم

بتن و سنگ
متخلخل و شفاف
سنتگرا
بلندتر از بافت بالفصل
به موازات خیابان اصلی
خیابان اصلی ،پس از دروازه شمالی

باغ و درختان
حاشیه خیابان اصلی
نمادی در مرکز استان

تفاوت فرم ،زمینه آسمان

پسزمینه
اولین بنای بتن مسلح
متخلخل و شفاف
مدرن تاریخگرا (نوگرا)
بلندتر از بافت بالفصل
فرم مدور هماهنگ با میدان
مرکز میدان ،تردد زیاد

شهر
در تضاد با بدنه تجاری

حاشیه خیابان اصلی
نمادی در شهر دوم استان

فرم عمودی ،ریتم ستون ،تفاوت فرم فرم عمودی ،ریتم ستون ،تفاوت فرم

پیشزمینه و

تکنولوژی و مصالح
نفوذپذیری بصری
سبک
ارتفاع
جهت
گر ه

در تضاد با بدنه تجاری

حاشیه خیابان اصلی
نمادی در مرکز استان
زیاد ،تقاطع خیابان اصلی

زیاد ،تقاطع
دارای محدوده وسیع

زیاد ،حاشیه خیابان اصلی
دارای محدوده وسیع

زیاد ،تقاطع خیابانهای اصلی
دارای محدوده بسار وسیع

کم ،با فاصله از بزرگراه

دارای محدوده وسیع

زیاد ،حاشیه خیابان اصلی

دارای محدوده نسبتا وسیع

در تضاد با بدنه تجاری

لبه

انتهای خیابانهای اصلی
نمادی در مرکز استان ،مرکز
زیاد ،تقاطع خیابانهای اصلی

دارای محدوده وسیع

موقعیت
راه
حوزه
نفوذپذیری

دارای محدوده وسیع

استانهای غربی

تصویر
ابعاد بصری -کالبدی
وسعت و ظرفیت

از نشانههای شهری تا نشانههای فرهنگی563 ...

جدول  :3تحلیل ابعاد بصری کالبدی ،منبع :نگارندگان
ابعاد ساختاری

برجستگی ادراکی

آرامگاه بوعلی

اینترنتی

آرامگاه حافظ

سنت کالهفرنگی ،باغسازی

گفتمان باستانگرایی

تمبر-سکه-پوستر-تلویزیون-

سایتهای اینترنتی

فال ،شعرخوانی

نسبتا پرهزینه

حافظشماسی و شعرخوانی

آرامگاه خیام

سنت باغساری ،خضوع در برابر اثر مذهبی

امامزاده محروق
گفتمان ملیگرایی

تمبر-پوستر-تلویزیون-

سایتهای اینترنتی

شعرخوانی

نسبتا پرهزینه

ظشناسی و شعرخوانی
حاف 

-رنگ فیروزهای

بازگشت به خویشتن ایرانی

با غ

درای تناسبات بصری و زیبایی شناختی

هزاره بوعلی

بنا عوامل

سنت اجرای تخت ،مقبرهسازی،
گفتمان ملیگرایی
تمبر-سکه-پوستر-تلویزیون -سایتهای

انقالب  ، 57اعیاد ،مناسبتها
نسبتا پرهزینه
مراسم و اعیاد مذهبی 22 ،بهمن،

-رنگ فیروزهای ،مقرنس

ا بازگشت به خویشتن ایرانی
با غ

درای تناسبات بصری و زیبایی شناختی

مدنیزاسیون -حضور آندره گدار

ارزش تاریخی

تصویر

سنت
قدرت
ر س ان ه

خاطرات جمعی
اقتصاد
آئینها و مراسم

دایره محاط در مربع

بازگشت به خویشتن ایرانی
گنبد رک
درای تناسبات بصری و زیبایی شناختی
سبک معماری حیات بوعلی

ارزش تاریخی

نماد-شمایلی

ا ج تم ا ع

فر ه ن گ

ناخوداگاهجمعی و تباری

هم زمانی

تبدیل خیابان به میدان

شمایلی-نماد-استعاری

اشاره به شخصیت ،شعر

انزاع از بهشت ،ریاضیات ،نجوم

یادمان و توجه به شعر و ریاضیات و نجوم

-مقبره میلی شکل

روانکاوی

ایدئولوژی و مذهب
اقلیم
کالبد
زمان

درزمانی

اشتعاری-شمایلی-نماد

اشاره به شخصیت ،شعر

اتزاع از عمامه و دستار

یادمان ،شعرخوانی و فال

نمایه

ب صر ی

اشاره به شخصیت ،علم
اتزاع از برج قابوس
کتابخانه ،موزه اثار ،ارتباط مرکز به جنوب شهر

نشانهها

کالمی
انتزاع
-

کارکرد اجتماعی
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زمان :در اینجا به معنای دو عامل همزمانی و در زمانی میباشد .ارزش کالبدی و معنایی یک نشانه در بعد همزمانی

یگیرد و در بعد درزمانی در تاریخ" .نشانهشناسی اجتماعی
لم 
از ارتباط آن با سایر نشانههای هم عصر آن نشانه شک 
سعی در ترکیب نظام همزمانی و روایت درزمانی دارد" (ونلیوون.) 68 :5931 ،
کارکرد :در اینجا منظور کارکرد اجتماعی بناست است که برای پاسخگویی به نیاز اجتماعی زمان ساخته میشود؛
برای مثال برج میالد برای پاسخگویی به نیازهای ارتباطی ساخته شده و لذا باید ساختمانی بلند مرتبه میبود؛ این

موارد بر مکانیابی ،ارتباط بنا با ساختار شهری ،فرم و ...و در نتیجه نقش نشانگی آن دربعد شهری و اجتماعی موثر
است.
خالصهای از تحلیل نمونههای موردی بر اساس مولفههای ذکر شده در جدول  5و  6آمده است:
برجستگی تداعیگرانه

جدول  :4تحلیل ابعاد معنایی
عوامل معناساز

منبع :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی

چنانکه پیشتر اشاره شد ،برای تبدیل یک اثر معماری به نشانه شهری و فراتر از آن نشانه فرهنگی اجتماعی الزم

است که اثر ،هم به لحاظ ادراکی برجسته باشد و هم به لحاظ تداعی معانی .در مورد اول عوامل کالبدی بصری

شامل :فرم وشکل ،مقیاس ،تکنولوزی و مصاح ،پیشزمینه و پسزمینه ،سبک ،رنگ و نور ،بافت و نفوذپذیری

بصری؛ عوامل ساختاری شامل :موقعیت (گره ،لبه ،راه ،حوزه) ،ارتفاع ،جهت ،نفوذپذیری و وسعت دارای اهمیت

هستند .عوامل موثر بر برجستگی تداعیگرانه عبارتند از عوامل اجتماعی(سنت ،قدرت ،رسانه ،اقتصاد و خاطرات

جمعی) ،فرهنگی (آئینها و مراسم) ،روانکاوی (ناخودآگاه جمعی و تباری) ،کالبدی (زیباییشناسی) ،اقلیم ،زمان

(همزمانی و درزمانی) و کارکرد اجتماعی .شایان ذکر است که معنای یک اثر معماری نمادین ،برآیندی از همه این

عوامل و الیهها است.

موضوع دیگر آنکه دو عامل گذر زمان و تکرار خالصه همه عوامل نامبرده در ارتقای یک اثر معماری به نماد می-

باشد .گذر زمان میتواند یک اثر را واجد ارزشهای نمادین کند؛در صورتی که هدف تبدیل یک پدیده به نماد ،پیش

از گذر زمان مد نظر باشد ،عامل تکرار واجد اهمیت است؛ زیرا "یکی از مهمترین ابزار برای از میان بردن زمان و
آرامگاه فردوسی

سنت اجرای روی تخت ،باغسازی
گفتمان باستانگرایی

برج آزادی

عناصر برگرفته از معماری سنتی
باستانگرایی و ملیگرایی

برج میالد

سنت اجرای میل و منار
گفتمان ساززندگی
تمبر-سکه-پوستر-تلویزیون-
سایتهای اینترنتی

مقبره الشعرا

سلسله مراتب فرمی ،طاق
گفتمان ملی گرایی
پوستر-سایتهای اینترنتی

شهریار ،شعرخوانی
نسبتا پرهزینه

سایتهای اینترنتی
جشنواره فجر ،سایر مناسبتها
پرهزینه
جشنوارههای فیلم و موسیقی و...

-قوس

بازگشت به خویشتن ایرانی
درای تناسبات بصری و زیبایی شناختی

تمبر-سکه-پوستر-تلویزیون-

انقالب  ، 57مبارزات مدنی
پرهزینه
 22بهمن ،اعیاد ملی و مذهبی

گ نب د

شکوفایی پس از جنگ
مقیاس غیر انسانی

-

ارزش تاریخی
شمایل-نماد

اشاره به هنر ادبیات
انتزاع از کتاب
یادمان ادبیات

تمبر-سکه-سایتهای اینترنتی

شخصیتهای شاهنامه
نسبتا پرهزینه
روز شعر و ادب ،سالروز فردوسی
-پالن مربع محاط در دایره

بازگشت به خویشتن ایرانی
کاشیکاریمنطقه گرم و خشک
درای تناسبات بصری و زیبایی شناختی

رشد تکنولوژی ارتباطات

در رقابت با برجهای دنیا
شمایلی-نماد

صرفا یک نام
اتزاع از منارها و برجها
رفع نیازهای ارتباطی
سیاسیون

-قوس

-فرم مقبره کوروش

بازگشت به خویشتن ایرانیباستانی
سقف شیبدار
درای تناسبات بصری و زیبایی شناختی

جشنهای  00 25ساله

مبارزات مردمی در طول زمان
شمایلی-نماد-نمایه

اشاره به مبارزات مدنی-سیاسی
اتزاع از فرم دروازه،
دروازه ورودی غربی شهر جهت استقبال

صدمین سال تولد امام خمینی

هزاره فردوسی

ارزش تاریخی
شمایلی

اشاره به شخصیت ،شعر
اتزاع از مقبره کوروش
یادمان و توجه به ایران باستان

از نشانههای شهری تا نشانههای فرهنگی763 ...
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تبدیل یک امر به اسطورهای پایدار مساله تکرار است .تکرار مدام شخص ثالث را در موقعیت شنیدن مداوم اسطوره
قرار میدهد و بدین ترتیب مشخص بهتدریج حس خود را نسبتبه قراردادن این رویداد در بعد زمان از دست می-
دهد .این یک حرکت سنتی است که بدنه کلی باورهای هر قوم و هسته مرکزی آنرا شکل میدهد و آن را استوار
میسازد" (اکو .) 38 : 384 1 ،درواقع عواملی چون رسانه ،ارتفاع ،زمان عامل تکرار در دیدهشدن را در نفس خود دارا
هستند و عوامل دیگر نیز در اثر تکرار در دیدهشدن اثر میتوانند موثر واقع گردند .تحلیل وجوه مختلف در نشانه-
های شهری میتواند در دستیابی به راهبردهای طراحی در جهت خق آثاری با مقبولیت اجتماعی و دارای هویت
نمادین موثر است .برخی از این رافبردها در جدول  7ارائه گردیده است .با توجه به تحلیلهای ارائه شده در جداول
5و  6برج آزادی را میتوان اجتماعیترین یادمان ایران معاصر نام نهاد.
جدول  :5راهبردهای طراحی متاثر از عوامل برگرفته از برجستگی ادراکی و تداعی گر
راهبردها

منابع

نفوذپذیری بصری

دارای فرمی متخلخل باشد و ارتباط بصری دو سمت محیط را قطع نکند.

نگارنده

عوامل
تکنولوژی و مصالح

جهت القای معنای ضمنی پیشرفت و توسعه ،در مرز تکنولوژی روز باشد.

نگارنده

بافت

نوع و تناسبات بافت بصری ،تداعیگر کاربریهای دیگر (برای مثال مسکونی)نباشد.

نگارنده

در فرم ،شکل ،رنگ ،نورپردازی ،سبک و بافت متمایز از زمینه و خالقانه باشد.

لینچ (  ،) 1960گروتر (  ،) 1987راپاپورت

متمایز بودن
رویتپذیری

ابعاد ساختاری

برجستگی معنایی

ابعاد معنایی

فرم و شکل
ابعاد بصری-کالبدی

( ) 1982
جاذب برای گروههای سنی و جنسی مختلف باشد.

رنگ و نور

در استفاده از رنگ و نور به معانی ضمنی و سمبلیک توجه گردد.

مجیدی ()2931
نگارنده

ایجاد کنتراست نور در جزئیات و لبهها جهت نشانهسازی بنا در شب
سبک

در سبک ،پیشرو یا متفاوت باشد.

نگارنده

توجه به مقیاس جهت عظیمتر جلوه دادن بنا:
مقیاس
زمینه

استفاده از عناصر عمودی ،ارتفاع گرفتن بنا از زمین

الوسون ( ) 2001

خالی بودن بنا در قسمت پایین وایجاد توجه به قسمتهای باالی بنا

نگارنده

در بخشی از بافت باشد که قابهای بصری مطلوب به اثر ایجاد گردد.

بنتلی و دیگران( ) 1985

در نقطه عطف ریتم عتاصر اطراف باشد .به تعداد ریتم (عدد )7توجه گردد.

نگارنده

فضا

در فضاسازی به حواس پنجگانه ،سنین مختلف ،جنسیت و فصول توجه گردد.

نگارنده

نفوذپذیری

در موقعیتی با نفوذپذیری باال و امکان دسترسی زیاد طراحی گردد.

بنتلی و دیگران( ) 1985

ارتفاع

از فواصل دور قابل رویت باشد.

لینچ ( ) 1960

در اندازه و ارتفاع برمحیط غالب باشد.

نگارنده

در شریانهای اصلی واقع گردد .در تقاطع شریانهای اصلی یا در طول آنها باشد.

پورجعفر ( ) 1389

در نزدیکی گرههای ضمنی نظیر پاتوقها یا محل تجمعات قرار گیرد.

نگارنده

جهت

در تضاد با جهت غالب بناهای محیط باشد (عمودر در برابر افقی و بالعکس)

نگارنده

وسعت

دارای وسعت کافی جهت اجتماعپذیری و رویدادپذیری باشد.

نگارنده

-جای گرفتن بخشی از محیط باز و عرصه حیات اجتماعی شهری در فضای نشانه

الکساندر( ) 1977

-طراحی با توجه به مسائل فرهنگی-هویتی
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