سید عبدالهادی دانشپور ،1راضیه رضازاده ،2فرزان سجودی ،3مریم محمدی

4

بررسی کارکرد و معنای فرم شهر مدرن از منظر نشانهشناسی الیهای

5

یکی از مهمترین وجوه شناخت و تحلیل شهر ،فرم شهر است .در تعریف این جنبه از بررسی شهر آمده
است که هر فرم ،حاصل و برآیند رابطه میان مجموعهای از نیروها (فضایی و غیرفضایی) است که شناخت
آنها ،نخستین گام در طراحی فرم است .از آنجا که یکی از اهداف فرم شهر مطلوب ،برخورداری از معنا
و هویت است ،بررسی این وجه از شهر در قالب رویکرد معناشناختی مورد توجه این نوشتار است .معنا
و کارکرد مناسب این وجه از شهر میتواند بر ارتقای تصور ذهنی استفاده کنندگان ،افزایش حس مکان
و هویت تأثیرگذار باشد .در این نوشتار بررسی عوامل مؤثر بر گسست معنایی فرم شهر مدرن مورد
توجه قرار گرفته است و هدف آن است تا ضمن بهرهمندی از رویکرد نشانهشناسی الیهای و بهرهگیری از
مهمترین مفاهیم آن شامل نشانه بهمثابه متن ،ساختار سلسله مراتبی ،نشانداری ،بافتسازی و بافتزدایی،
کارکرد فرم شهر مدرن 1و عوامل تأثیرگذار بر فرآیند بافتزدایی از آن بررسی شود .به نظر میرسد به
دلیل دگرگونی عوامل غیرفضایی بهعنوان الیه تأثیرگذار بر متن ،از فرم شهر بافتزدایی شده و بعض ًا
دریافت معنی را دچار تعلیق شده و شخص را در تفسیر ،دچار سردرگمی کرده است.
کلیدواژهها :فرم شهر ،شهر مدرن ،نشانهشناسی الیهای ،متن ،رمزگان ،بافتسازی ،بافتزدایی
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مقدمه
یکی از رویکردهای بررسی و شناخت شهر و وجوه مختلف آن در میان رویکردهای مختلف،
بهرهگیری از رویکردهای معناشناسی است .راپاپورت در بررسی معنا در محیط مصنوع ،سه روش
زبانشناسی 2و نشانهشناسی ،3رویکردهای رفتاری و نمادشناختی 4را مورد توجه قرار میدهد
(راپاپورت .)1384 ،در میان رویکردهای مختلف بررسی معنا ،بهرهگیری از رویکرد نشانهشناسی،
یکی از روشهای معمول در بسیاری از عرصهها است .در واقع نشانهشناسی بهعنوان یکی از
روشهای تحلیل متن ،به دنبال تحلیل متون در حکم کلیتهای ساختمند و در جستوجوی معانی
پنهان و ضمنی است .مطالعات نشانهشناختی بر نظام قواعدی که بر گفتمانهای 5درگیر در متون
حاک م هستند ،تمرکز دارد و به نقش بافت نشانهشناختی در شکلدهی معنا 6تأکید میکند (چندلر،
 .)1386هدف این مقاله بررسی معنا و کارکرد فرم شهر بهعنوان یکی از مهمترین جنبههای شناخت
و تحلیل شهر در عصر مدرن است .با این توضیح این مقاله بر آن است تا از رویکرد نشانهشناسی
بهعنوان روشی نظریهبنیاد برای تحلیل عوامل و روندهای مؤثر بر کدگذاری نامناسب در شهر
مدرن و گسست معنایی حاصل شده در این برهه بهره گیرد.
بهمنظور تحقق هدف پژوهش ،در ابتدا فرم شهر ،7اهمیت بررسی این وجه در شهر ،ویژگیها
و ابعاد فرم شهر مطلوب ارائه میشود .این بخش از این حیث واجد اهمیت است ،که ضمن بیان
ی آن را مشخص نموده و از دیگر سو ،قابلیتهای
ویژگیهای فرم شهر از یکسو ،قابلیت داللت ِ
بررسی آن بهعنوان یک متن که اساس بررسی نشانهشناختی است را فراهم میکند .پس از تبیین
مفهوم فرم شهر ،انتخاب روش مناسب که رویة تحقیق را شکل میدهد ،ضروری است .تعمق در
مفهوم فرم شهر و بررسی ابعاد فرم مطلوب شهر نشان میدهد که بهمنظور افزایش خوانایی،
ارتقای حس مکان و هویت فرهنگی در فرم شهر ،شناسایی عوامل مؤثر بر گسست و پیوست معنا
در فرم شهر ضروری است .با توجه به مفهوم فرم و ماهیت آن رویکرد نشانهشناسی الیهای
رویکرد مناسبی برای این تحلیل میباشد .بدینترتیب بهمنظور بررسی عوامل مؤثر بر روند
گسست معنا در فرم شهر مدرن ،از این چارچوب تحلیلی استفاده خواهد شد .این روش چارچوبی
برای بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر روند بافتزدایی یا بافتسازی در اختیار قرار میدهد و
از این رهگذر عوامل مؤثر بر خلق هویت یا ایجاد هویت دوگانه را تبیین مینماید.

بیان مسئله

در اینجا الزم است پیش از بررسی مفاهیم کلیدی و مبانی نظری مرتبط با موضوع ،شرح دقیقی از
موضوع ارائه شود و با بیان مسئلة اصلی ،فرآیند مسئلهگشایی و روش مناسب تعیین شود .آنچه
سرآغاز بحث حاضر و اهمیت بررسی فرم شهر در برهة زمانی مدرن را مورد تأکید قرار میدهد،
توجه به کارکرد مورد انتظار از این وجه شهری است .فرم شهر مناسب یا خوب تبلور فضایی و
عملکردی عوامل سازندة فرم شهری است که متضمن درک معنی و خوانش مناسب از آن است و
به این واسطه در خوانایی ،تصورپذیری و ارتقای حس مکان تأثیرگذار است.
در این میان ،هر شهر به فراخور ویژگیهای جغرافیایی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی
فرم خاص خود را شکل میدهد .برای نمونه فرم شهر پیش از مدرن محصول فرآیندی است که در
شهر در جریان بوده است ،اما آنچه در روند مدرنیته برای شهر اتفاق افتاده است ،خلق فرمی است
که کارکرد مورد انتظار از شهر را تا پایینترین سطوح خود تنزل داده است .بدینترتیب نوعی
گسست معنایی و فرهنگی در فرم شهر اتفاق افتاده و شهر دچار دوگانگی در هویت و معنا شده
است .به بیانی دقیقتر منطق مدرنیته 8بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر شهر تأثیر گذارده و کالبد

الف .فرم و شکل
اگرچه گاهی واژههای فرم و شکل هممعنی تلقی میشوند ،اما فاصلة زیادی میان این دو مفهوم
وجود دارد .از آنجا که مفهوم فرم و شکل واجد تفاوتهایی هستند ،در اینجا برای تبیین مفهوم
فرم و پس از آن فرم شهری ،بر تفاوتها و تمایز میان این دو واژه تأکید میشود؛ اما بیشک برای
درک وجه افتراق آنها باید از مفهوم فرم بهره گرفت.
9
پیشینة واژه فرم به رومیان باستان برمیگردد و معادل التین آن فورما است (گروتر)1375 ،
و در بسیاری از زبانهای جدید اروپایی همچون ایتالیایی ،اسپانیایی ،لهستانی و روسی به همین
صورت بهکار میرود .در انگلستان ،فرانسه و آلمان فرم 10گفته و نوشته میشود (حبیب .)1385 ،با
استناد به معانی این دو واژه (فرم و شکل) در فرهنگ لغتهای معتبر ،میتوان دریافت که شکل،11
ویژگی یا ساختی از یک چیز است که معرف صورت خارجی آن چیز است  -ویژگی فیزیکی،
ظاهری ،بصری مانند موقعیت ،مقیاس ،ابعاد و اندازه و ( ...فرهنگ لغت آکسفورد) ،به این ترتیب شکل
ابزاری است برای بیان بصری ( .)Stiny, 2006جمیل صلیبا در فرهنگ لغت فلسفی خود مفهوم شکل
را معادل واژه انگلیسی فیگور 12آورده است و شکل را هیئت و صورت هر چیزی میداند (صلیبا،
 .)1366در تعریف لغتنامهای فرم آمده است که طریقی که در آن یک چیز زیست میکند ،عمل میکند
و خود را آشکار مینماید ( .)Crook, 2007در فرهنگ لغت فلسفی صلیبا نیز در تعریف فرم معادل واژة
فارسی صورت قرار گرفته است و در اصطالح فیلسوفان مقابل ماده قرار دارد و آن چیزی است که
شیء مطلق ًا از طریق آن متمایز نمیشود (صلیبا .)1366 ،بدینترتیب شکل ،ویژگیهای ظاهری را در
برمیگیرد ،اما فرم اینگونه نیست و مفهومی فراتر از شکل را در بر دارد.
بهمنظور تعمق در مفهوم فرم برای تبیین تفاوت آن از مفهوم شکل در اینجا بهعنوان نتیجهگیری
از این مبحث اجما ً
ال ذکر دو نکته ضروری بهنظر میرسد .اول آنکه بدون شک تاریخ هنر ،تاریخ
جنبشها و نحلههای فکری نیست ،بلکه تاریخ فرمهای گوناگون است؛ جهانی که انسان برای شناخت
آن با فرمهای متفاوت آنرا از آن خود کرده و یا تعریف نموده است .همینطور تاریخ شهر در

بررسی کارکرد و معنای فرم شهر مدرن از منظر نشانهشناسی الیهای

بررسی مفاهیم کلیدی و ادبیات موضوع
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و فرم شهر عصر سنت را تحت تأثیر قرار داده است .این منطق به پشتوانة دگرگونی تاریخی در
تفکر و عمل ،با دیدی متفاوت به مقولههای ارزشی ،انسان و طبیعت ،رویکرد و تأثیرات متفاوتی
در خصوص جنبههای مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی داشته است.
بنابراین این مقاله در پی آن است تا تأثیر این منطق (منطق مدرن) را بر فرم شهر مورد بازنگری
قرار داده و از خالل این بررسی ،عوامل مؤثر بر کدگذاری نامناسب و خوانش نامطلوب از آنرا
تبیین نماید .بهمنظور بررسی این گسست معنایی ،از روش نشانهشناسی استفاده میشود .این
روش نظریهبنیاد در قالب یک شیوة تحلیلی و نخبهگرا ،به محقق کمک مینماید تا با شناسایی
نشانهها و کدهای موجود در فرم شهر ،ضمن بررسی ماهیت نشانهها و تغییر نوع آنها ،اصول
کدگذاری در فرم شهر را شناسایی و عوامل مؤثر بر خوانش مطلوب و رمزگشایی مناسب در
آن را بررسی نماید .در میان رویکردهای مختلف نشانهشناسی ،استفاده از روش نشانهشناسی
الیهای به دلیل ماهیت آن ،به تحلیل گسترده متن در یک رابطه تعاملی و چندسویه بین نظام
نشانهای میپردازد .بنابراین بهرهمندی از آن بهعنوان یک چارچوب قوی تحلیل معنا در متون
شهری بهعنوان پدیدهای باز که مشتمل بر الیههای متنی مختلف است بسیار کاربردی بوده و به
شناسایی زمینههای مؤثر بر روند بافتزدایی و بافتسازی از متون شهری منجر میشود.

73

دوفصلنامة دانشگاه هنر | شماره  | 11پاییز و زمستان 92

نامۀ معماری و شهرسازی

74

ش به مقوالتی مانند ارزشها ،خدا و انسان است .در
واقع تاریخ فرم شهر است که ناشی از نگر 
عین حال باید توجه داشت که فرم جریانات هنری تاریخمند و یا به بیان رساتر زمانمند است و این
زمانمندی و تاریخمندی بخش بزرگی از نیروهایی است که به فرم شکل میدهند را در خود نهفته
دارند .بدینترتیب اهمیت وجود نیروهایی که به فرم شکل میدهند ،خود را برجسته مینماید.
دوم آنکه تعریف کریستوفر الکساندر درباره فرم و حضور نیروها باید مورد توجه قرار گیرد.
وی هدف اصلی طراحی را آفرینش فرم میداند و در تعریف آن بیان میکند که هر فرم ،حاصل
و برآیند رابطه میان مجموعهای از نیروهاست که شناخت آنها ،نخستین مرحله برای طراحی
فرم است (پاکزاد .)1388 ،وی همچنین در کتاب یادداشتهایی بر ترکیب فرم از نیروهایی سخن
میگوید که در خلق فرم تأثیرگذار هستند و مثال الگوی برادههای آهن را هنگامی که در میدان
مغناطیسی قرار میگیرند ،بیان میکند .بهعبارتی طبق گفتة د-آرسی تامسون ،فرم را دیاگرام
نیروها بر روی بینظمیها مینامد .بیشتر اوقات از این بینظمیها بهعنوان منابع عملکردی فرم
نام برده میشود (الکساندر .)1384 ،بدینترتیب در یک جمعبندی میتوان گفت :مفهوم دقیق فرم،
فراتر از روابط بینانشانهای و همجواری عناصر بصری است ،اما شکل ،پوستة ظاهری فرم است؛
راه و روشی که غالب ًا از راه دیدن و تجربه کردن حاصل میشود ،نه از راه پشتوانة فکری.

ب .فرم شهر ،کارکرد و عوامل مؤثر در آن
در فرهنگ لغات تخصصی شهرسازی آمده است ،فرم شهر عبارت است از کالبد و فرم ساخته
شدة شهر ( .)Cowan, 2005در اهمیت این مفهوم همین بس که بسیاری از نظریهپردازان طراحی
شهر را با طراحی فرم شهر یکسان دانستهاند ( .)Cuthbert, 2005دربارة فرم شهر ادبیات وسیعی
وجود دارد از کتاب ویترویوس گرفته تا کتاب کامیلوسیته ،تا آثار موریس (تاریخ فرم شهر) ،لینچ
(تئوری فرم خوب شهر) ،کالن ،کریر (فضای شهری) و الکساندر (یادداشتهای بر ترکیب فرم).
بررسی نظریات مختلف در زمینة فرم شهر نشان میدهد ،رویکردهای مختلفی برای بررسی
آن میتواند مورد توجه قرار گیرد .برای نمونه برخی از اندیشمندان رویکرد تاریخی را مورد
توجه قرار میدهند (جیمز موریس) ،برخی بر جنبههای اجتماعی-فرهنگی تأکید دارند (مامفورد)
و بعضی دیگر به رویکرد زیباییشناسانه توجه کرده و عدهای در زمینة فرم شهر ،تنها بررسی
بافت کالبدی و عملکردهای شهری که معرف فضایی پدیدهها هستند را مورد توجه قرار میدهند.
حال باید بهدنبال پاسخی برای این سؤال مهم بود که آیا بررسی ابعاد کالبدی و یا فضایی برای
این مفهوم به تنهایی کافی است؟ برای پاسخ به این پرسش ،در ابتدا باید در مفهوم فرم شهری و
عوامل سازنده فرم شهر تعمق نمود .کاتبرت در بررسی این موضوع به نقد نظریههای ارائه شده
در زمینه طراحی فرم شهری که توسط نظریهپردازان مختلف ارائه شده ،میپردازد .وی نبود یک
نظریه مشخص برای طراحی شهری و وابستگی آن به برنامهریزی و معماری را برهانی بر این
امر میداند .توجه به نظریههای معماری در طراحی فرم سبب شده است تا تأکید ویژهای بر ابعاد
کالبدی ،فارغ از ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی صورت گیرد ( .)Cuthbert, 2006بهعبارتی
تأکید بر جنبههای فضایی ،در مقابل جنبههای غیرفضایی 13از نتایج پذیرش چنین رویکردی است.
وایتهند نیز در موضوع مورفولوژی یا بررسی فرم شهر بیان میکند که متغیرهای بسیاری
وجود دارند که در ایجاد آرایش فضایی-زمانی و اندازة کالبد شهر مؤثر هستند .از دید وی،
این مفهوم تنها متوجه کالبد شهر نیست ،بلکه رابطة آن را با ادراک و فعالیتهای جامعه نیز
دربرمیگیرد ( Whitehand, 1992به نقل از حبیب1375 ،؛ مدنیپور.)1379 ،

بررسیها در زمینة مفهوم فرم شهری نکات حایز ارزشی را فراهم نمود که با استناد به آنها،
میتوان شیوة تحلیلی مناسبی را برگزید .از آنجا که با توجه به تعریف ،فرم شهر از برآیند نیروهایی
تشکیل شده است که نتیجه عملکرد پیچیده شبکه رمزگانهای فرهنگی است ،لذا دارای ویژگیهای
متنی است .بهعبارتی فرم شهر یک متن است .برای روشنتر شدن این موضوع ،که شهر و یا وجوه
آن مانند منظر ،فرم و فضا متن هستند ،برخی از نظریهها بررسی میشوند .برخی با استناد به این
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با شرح مسایل بیان شده در اینجا ،الزم است تعریفی از فرم شهری ارائه شود .در تعریف فرم،
این مفهوم برآیند نیروهای مختلفی دانسته شد که تنها دربردارندة جنبه ظاهری و شکلی نیست.
بنابراین فرم شهر نیز نتیجة برآیند نیروهایی است که نه تنها جنبة کالبدی و فضایی دارند ،بلکه
غیرفضایی نیز هستند .در اینجا بهمنظور ارائه تعریف دقیقتر از فرم شهری و تمایز آن از مفهوم
منظر شهر ،14از مفهوم مرفولوژی استفاده میشود .واژه مورفولوژی به معنای علم فرم است که
کار آن بررسی شکل ،فرم ،ساختار خارجی یا شیوه مرتب شدن است .مورفولوژی شهری بررسی
نظاممند فرم ،شکل ،نقشه ،ساختار و کارکردهای بافت مصنوع شهرها و منشأ و شیوه تکامل این
بافت در طول زمان است (مدنیپور .)1379 ،مورفولوژی شهری بر مطالعه شهر بهعنوان یک محیط
کالبدی متمرکز است ،اما بهطور ضمنی پیوندی میان عناصر فضایی و مادی شهر و نیروهای
اجتماعی و اقتصادی شکل دهنده آنها نیز برقرار میکند ( .)Lee & Moudon, 2006به بیان دیگر،
کالبد شهر ،اثر و ردپای تمایالت و فعالیتهای انسانی است .بنابراین همانطورکه فرم مصنوع را
میتوان مربوط به یک دوره تاریخی خاص شمرد ،میتوان آن را حاصل فعالیتهایی دانست که در
آن انجام میگیرد و برای جای دادن به آنها طراحی شده است .بافت یک شهر نه فقط سند تاریخ
ساخت آن ،بلکه سند زندگی انسانهایی است که آن را ساختهاند و در آن زیستهاند .در طول حیات
انسانها و جوامع ،فعالیتها و نیازها ثابت باقی نمانده و تمایل به تغییر دارند و این تغییر ،زمینه
رشد و دگرگونی کالبد شهر را فراهم میکند (.)Kropf, 1996
بدینترتیب فرم شهر حاصل تعامل کلیه نیروهای شکل دهندة کالبد شهر و شامل کلیه عناصری
محیطی است که انسان بهطور بالقوه میتواند در ارتباط با آنها قرار گیرد .بدینترتیب فرم شهر با
عملکردهای شهر در ارتباطی دوسویه و تنگاتنگ قرار دارد و خصلت ایستا بودن همراه با خصلت
پویایی را توأمان داراست .بهعبارتی فرم شهر عالوه بر عناصر کالبدی ،شامل فعالیتها ،جریانات
و سیستمهای حرکتی شهر و حوزه اتفاقات بالقوة شهر با تمام مظاهر مادی و غیرمادی آن است.
پس فرم شهر حاصل تعامل میان نیروهای عوامل سازندة آن است؛ این عوامل عبارتند از عوامل
مصنوع ،عوامل طبیعی (اقلیم ،پوشش گیاهی ،آب ،مکان ،دید و منظر ،جنس ،نوع ،شکل زمین) و
عوامل انسانی (اجتماعی ،تاریخی ،قومی ،مذهبی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،جنبههای روانی و
عملکردی) (حبیب.)1385 ،
همانطورکه در شرح مسئله و اهداف نوشتار ذکر شد ،بررسی معنا و کارکرد فرم شهر مدرن
موضوع این مقاله است .یکی از دالیل این بررسی اهمیت مقوله معنا در ایجاد فرم خوب از شهر
است .برای مشخص شدن این امر ،در اینجا معیارهای مورد توجه لینچ ( )1983در نظریه فرم
شهر بیان میشود .بهطورکلی لینچ عوامل سازگاری ،معنا ،دسترسی ،کنترل و کارآمدی ،عدالت،
سرزندگی اجتماعی و بیولوژیکی را بهعنوان معیارهای مؤثر در ایجاد یک فرم شهر خوب معرفی
میکند (.)Lynch, 1981
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مسئله که شهر یا برشهایی از شهر فاقد مؤلف  -یا به اصطالح گفتهپرداز  -است و در حکم یک
کلیت با قصد ارائه به مخاطب  -یا به اصطالح گفتهخوان  -و برای انتقال پیام یا برقراری ارتباط
تألیف نشده است ،معتقد هستند شهر نمیتواند یک متن تلقی شود .بهعبارتی مدافعان این دیدگاه
معتقدند که متن الزام ًا محصول فعالیت تألیفی فرد با نیت تولید متن و انتقال معنا است (سجودی،
1388ب .)332 ،این در حالی است که با تعریفی که از متن در ادامه آورده میشود ،مشخص میشود
که متن قبل از آنکه محصول آفرینش فردی مؤلف باشد ،نتیجه عملکرد پیچیدة شبکه رمزگانهای
فرهنگی است که هم وجه در زمانی دارند و هم وجه همزمانی .همچنین یک متن نتیجه روابط
بینامتنی است و یک هسته بستة واحد ندارد (سجودی1388 ،ب ،)333 ،بدینترتیب با پذیرش دیدگاه
دوم ،شهر و وجوه شهر ،قابلیت تحلیل بهعنوان یک متن را دارا هستند.
در کنار این جنبه از بررسی شهر و وجوه آن بهعنوان یک متن ،میتوان به بررسی مفهوم بنا،
فضا و یا یک ساختار فضایی در قالب رویکرد زبانی پرداخت و از این دریچه بر متنبودگی آن
صحه گذاشت .الکساندر بیان میکند که در هر بنا ،زبانی الگویی وجود دارد این زبان الگو ،درون
نظام یا سیستمی کامل عمل میکند و در نهایت به کلیت و انسجام ساختاری متن (بنا) میانجامد
(الکساندر .)74 ،1386 ،بدینترتیب فضا ،یا یک ساختار فضایی یک متن است .شهر نیز چنین فضایی
است .هر شهر ساختاری است که نشانههای آن با ساکنانش و بازدید کنندگانش سخن میگوید و بر
معانی ویژهای داللت میکند .بنابراین در فهم نشانه شناختی ،از یک زبان و بنابراین یک نظم برای
هر ساختار استفاده میشود که بهواسطه این زبان ،بین کسانی که رمزگان یا کدهای آن زبان را
پذیرفتهاند ،ارتباطی به شکل معنا حاصل میشود .بناهای معماری در مقیاس کوچکتر و شهر در
مقیاس بزرگتر همین نظم ،نظام و ساختار را به نمایش میگذارند (نجومیان.)112 ،1387 ،
بنابراین بهمنظور بررسی معنا و کارکرد فرم شهر ،امکان بررسی آن در قالب رویکردهای تحلیل
متن مانند زبانشناسی و نشانهشناسی وجود دارد .این نوشتار از رویکرد نشانهشناسی در بررسی
معنا استفاده میکند .برخی از زمینههای استفاده از این رویکرد تحلیلی بدینشرح است :سنجش و
بررسی عوامل مؤثر بر گسست و پیوست معنا ،شناسایی نشانههای فرهنگی و غیرفرهنگی ،تبیین
اصول کدگذاری و شناسایی کدها ،ایجاد محیط قابل رمزگشایی و خلق محیط منطبق با هویت
فرهنگی .در ادامه باید رویکرد نشانهشناسی مقبول در بررسی فرم شهر را تبیین نمود .چهار رویکرد
در این زمینه قابل شناسایی است :رویکرد پوزیتیویستی ،ساختارگرایی ،15پساساختاگرایی 16و
پیدایشی (سجودی1388 ،الف .)74 ،استفاده از روشهای پوزیتیویستی در نشانهشناسی با توجه به
ماهیت مسایل شهری و به دلیل پیچیدگیهای آن نامناسب است .این روش بیشتر در بررسی مسایل
طبیعی و نه اجتماعی کاربرد دارد (سجودی1388 ،الف) .از آنجا که مفهوم فرم شهر در زمینه و یا
بافت معنا و مفهوم مییابد ،نمیتوان آن را در قالب یک الگوی تکنشانهای بررسی کرد .رویکرد
نشانهشناسی ساختگرا نیز رابطة بین نشانههای متن را بررسی میکند و منطقهای ساختاری
آن را بهدست میآورد (سجودی1388 ،الف)84 ،؛ بهعبارتی ،تحلیل نشانهشناختی ساختگرایانه با
ل دهندة یک نظام نشانهای و تعیین روابط بین این واحدها سروکار دارد.
بازشناسی واحدهای تشکی 
ل دهندة یک متن را تحلیل میکند ،بهتنهایی
ی که این رویکرد مطالعة ساختار و قواعد شک 
از آنجای 
نمیتواند برای این بررسی مورد استفاده قرار گیرد .مهمترین نقد به این رویکرد توجه نکردن به
زمینهای است که معماری و شهرسازی در آن قرار دارد .نظریه پساساختگرا و پیشینة آن در
ساختگرایی بر نوعی رویکرد زبانبنیاد و متنبنیاد استوار است که بازی معانی و نااستواری و عدم
قطعیت آن را بیرون از ارادة اذهان و نیت سوژهها (اعم از مؤلف یا مخاطب) و در اختیار نظام زبان

نشانهشناسی با هر چیزی که بتواند یک نشانه 17قلمداد شود ،سروکار دارد .او بیان میکند آنچه
بر اساس قراردادهای اجتماعی بتواند بهجای مورد دیگری ارائه شود ،نشانه است (اکو.)9 ،1387 ،
یکی از نکات بسیار مهم در تحلیلهای نشانهشناختی ،توجه به این موضوع است که نشانه منفرد
وجود ندارد ،بلکه ارزش آن ناشی از رابطه آن با نشانههای دیگر است؛ در اینجا است که مفهوم
بافتی که نشانه در آن قرار دارد ،اهمیت مییابد .بدینترتیب بیان هیچ معنا و مفهومی بدون توسل به
نظام نشانهای و بروز متنی و مادی بیرونی آنها ممکن نیست (سجودی1388 ،ج؛ کالر.)19 ،1379 ،
بدینترتیب میتوان نشانهشناسی را بهمثابة حوزهای مطالعاتی دانست که در جستجوی طرحی
برای تبیین کارکرد کد ،18نشانه و تجلی مادی آن یعنی متن است (سجودی.)13 ،1387 ،
ن را بهعنوان رویکردی نظری در تحلیل متن معرفی
در تعریف رویکرد نشانهشناسی الیهای ،آ 
میکنند که در حوزه مطالعاتی نشانهشناسی کاربردی بسیار کارآمد است و به بررسی و تحلیل متن
به مفهوم گستردة آن و در دل شبکهای از الیههای دخیل میپردازد .نشانهشناسی الیهای زمینة تحلیل
گستردة متون را در بستر رابطة تعاملی و چندسویة بین نظامهای نشانهای و الیههای متنی که شبکهای
پیچیده از روابط داللتی را بهوجود میآورد ،فراهم میسازد .یکی از مهمترین ویژگیهای این رویکرد،
امکان استفاده از آن در متون چندرسانهای است (سجودی 279 ،1387 ،و  ،)13از آنجا که همة ارتباطات
اجتماعی و انسانی از نوع چندرسانهای هستند ،شهر و وجوه آن نیز متونی با چنین ویژگیهایی هستند.
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میداند .بهنظر میرسد پساساختگرایی در برخورد با متن و داللت نشانهها در متن از سوی دیگ ِر
بام ساختگرایی فرو میافتد ،اما باید توجه داشت که در عمل پیوسته قابهایی بر حدود داللت در
کنش ارتباطی نظارت میکنند (سجودی1388 ،الف.)98-97 ،
بنابراین رویکرد چهارمی نیاز است .از دید این رویکرد  -نشانهشناسی پیدایشی -در عمل
ارتباط ،پیوسته قابهایی بر حدود داللت در کنش ارتباطی نظارت میکنند .الیههای متن یکدیگر
را به لنگر میکشند؛ این قابها را شاید بتوان قابهای گفتمانی نامید .بدون تردید روابط بین
الیههای متن ،منجمد و تقلیلپذیر به ساختارهای همهزمانی و همهمکانی ،آن طور که مورد نظر
ساختگرایان بود ،نیست ،اما شناور و مطلق نیز نمیتواند باشد .متن و خوانش متن ،محصول
همین دیالکتیک بین گرایش به ایستایی ناشی از قرار گرفتن در قابهای تنظیم کنندة گفتمانی و
میل به گریز و بازیگوشی نشانهها است .این نظام قابها و شبکة الیهها پیوسته دگرگون شونده
و بهعبارتی پیدایشی هستند ،اما در هر مقطع هم شکل گرفته و داللت را بهسوی تثبیت شدن پیش
میبرند و ارتباط را ممکن میکنند ،هم ناپایدار هستند و در آستانة فروپاشی و شکلگیری نظام
تازهای از قابها و روابط الیهای قرار دارند (سجودی1388 ،الف99 ،؛ سجودی.)1387 ،
بنابراین رویکرد مقبول در بررسی فرم شهر میتواند بهرهمندی از روش چهارم باشد ،چرا
که این متن بهمثابه یک مقوله فرهنگی و بهواسطه پیچیدگیهایش نمیتواند در قالب رویکردهای
اول و دوم بررسی شود .همچنین رویکرد سوم نیز بدون توجه به لنگرها و قابهای گفتمانی که
دایرة شناوری الیههای معنا را به ثبات میکشند ،کاربردی نخواهد بود .نشانهشناسی الیهای
بهعنوان یکی از مصادیق رویکرد چهارم در این مقاله ،بهعنوان چارچوبی تحلیلی مورد استفاده
قرار گرفته است .همچنین در بررسی معنا و کارکرد فرم شهر مدرن با این رویکرد ،در مواردی
تکیه بر بررسی تطبیقی فرم شهر مدرن در مقابل فرم شهر سنتی نیز مورد توجه است تا عوامل
تأثیرگذار بر شهر مدرن در قالب بررسی الیههای بافتی تأثیرگذار بر فرم شهری مکشوف شود.
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الف .نشانه بهمثابة متن
همانطور که پیش از این بیان شد در رویکرد نشانهشناسی الیهای ،برخی از مفاهیم مانند مفهوم
نشانه مورد بازبینی قرار گرفته است و با انتقاداتی به مفهوم نشانه در رویکردهای ساختگرا،
نشانه به مفهومی تحلیلی تبدیل شده است .بهعبارتی در این دیدگاه در هر حال ابتدا تحلیلگر با متن
روبرو میشود نه با نشانه و سپس برای تحلیل متن ،ممکن است به ابزاری به نام نشانه و چگونگی
همنشینی آن با نشانههای دیگر در نظامهای نشانهای متوسل شود .برخی از مهمترین انتقاداتی
که به مفهوم نشانه در رویکرد نشانهشناسی الیهای وارد میشود ،عبارتند از (سجودی:)1387 ،
• •ضرورت نیاز به طرحی که کارکرد ارتباطی و داللی نشانهها را از منظر نظامهای متکثر
چندبعدی دخیل در داللت ببیند؛
• •نادیده انگاشته شدن عوامل متفاوت اجتماعی و عوامل بافتی در هر ارتباط اعم از نوشتاری،
گفتاری و تصویری ،یا بهعبارتی نادیده انگاشتن عامل انسانی و در نتیجه نادیده گرفتن بسیاری
از الیههای فرهنگی و اجتماعی دخیل در کار داللت در دستگاههای نشانهای (اکو)20 ،1387 ،؛
• •توجه به این مسئله که نشانه منفرد وجود ندارد .برای مثال اکو در این زمینه از مفهوم نقش
نشانهای ،ناپایداری نشانه و زایایی نشانه کمک میگیرد ( Eco, 1979, 49به نقل از سجودی،
1387؛ اکو.)9 ،1387 ،
بنابراین از دید این رویکرد ،مفهوم نشانه به دنبال مفهوم متن میآید و متن حاصل همنشینی
بین رمزگانها نیست (اکو در تعریف متن ،آنرا حاصل همنشینی رمزگانهای بسیار میداند
ـﻮ در
هر )اﻛـ
استـﺎ ﻧﻴکهﺴــﺖ
رﻣﺰﮔــﺎنﻫـ
ـﻴﻦ
ﻫﻤﻨﺸﻴﻨﻲ ﺑ
حاصلﻣﺘﻦ ﺣﺎﺻﻞ
بلکه ﻣﻲآﻳﺪ و
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺘﻦ
سجودی،دﻧﺒﺎل
ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از
بر
یک
هایی
الیـه
همنشینی بین
،)1387
روﻳﻜﺮد ،از
اﻳﻦ به نقل
1979,دﻳﺪEco,
(57
ﻫﻤﻨﺸــﻴﻨﻲ
متنﺣﺎﺻﻞ
بنابراین ﺑﻠﻜﻪ
ﺳﺠﻮدي،((1387 ،
ﻧﻘﻞ از
 Eco,ﺑﻪ
1979,
کنشداﻧﺪ )57
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻲ
ﻫﻤﻨﺸﻴﻨﻲ
ﻣﺘﻦ ،آنرا
ﺗﻌﺮﻳﻒ
جنبه
نخست
یافتهاند.
عینی
تحقق
ارتباطی
ﻫﺎيدر
رﻣﺰﮔﺎنها
رمزگان
ﺣﺎﺻﻞاز آن
انتخاب
اساس
ـﺖ ﺟﻨﺒــﻪ
ﻣﺘﻦ ﻧﺨﺴـ
ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻴﻨﻲ
ارتباطرﻣﺰﮔﺎن
اﻧﺘﺨﺎب از آن
ﻳﻚ ﺑﺮ
دارد ،ﻫﺮ
پدیداریاﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪﻫﺎﻳﻲ
متغیر
برخی
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ که
دهندة آن
تشکیل
ارﺗﺒﺎﻃﻲههای
ﻛﻨﺶ به الی
عینیﻫﺎبادرتوجه
اﺳﺎسکنش
در هر
یعنی
،1387ـﺮد و ﺑــﻪ
ـﻜﻞ ﻣــﻲﮔﻴـ
قطعی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷـ
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ
نه آن ﻛﻪ
دﻫﻨﺪة
ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ارﺗﺒﺎط ﻋﻴﻨﻲ
دریﻫﺮ ﻛﻨ
دارد ،ﻳﻌﻨﻲ
ﭘﺪﻳﺪاري
.)204
(سجودی،
بسته و
است،
ﻫﺎيباز
ﻻﻳﻪای
پدیده
همین ﺑﺎدلیل
ﺶو به
گیرد
شکل م
هستند،
های
ﻻﻳﻪباﻣﺘﻨـالی
متقابل
کنش
متنیﻣﺘﻦاست
خود
،1387متنی
)ﺳﺠﻮدي ،الیه
ﻗﻄﻌﻲاست ،هر
تکریری
عبارتی
ب
ـﻲهﺧــﻮد
اﺳﺖ ،ﻫﺮ
درﺮي
کهﺗﻜﺮﻳ
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ
ﻋﺒﺎرﺗﻲ
 .(204ﺑﻪ
مفهومی ﺑﺴﺘﻪ و
متنﺑﺎز اﺳﺖ ،ﻧﻪ
ﭘﺪﻳﺪهاي
ﻫﻤﻴﻦهدﻟﻴﻞ
(شکل .)1
)250 ،1387
دهد
گسترش می
خود درا
بودگی
دامنة مت
ﻣﺘﻨﻲمتنی
) (250ﺷﻜﻞ .(1
)ﺳﺠﻮدي،1387 ،
(سجودی،ﻣﻲدﻫﺪ
ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش
ﺑﻮدﮔﻲ
ﻳﮕﺮ داﻣﻨﺔ ﻣﺘﻦ
ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻲ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞنﺑﺎ ﻻﻳﻪ
دیگر ﻛﻨﺶ
اﺳﺖ ﻛﻪ در

رﻣﺰﮔﺎن اﻟﻒ

رﻣﺰﮔﺎن ب

رﻣﺰﮔﺎن ج

رﻣﺰﮔﺎن ...

ﻻﻳﻪ ﻣﺘﻨﻲ اﻟﻒ

ﻻﻳﻪ ﻣﺘﻨﻲ ب

ﻻﻳﻪ ﻣﺘﻨﻲ ج

ﻻﻳﻪ ﻣﺘﻨﻲ ....

ﻣﺘﻦ
ﺷﻜﻞ  .1ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻛﻠﻲ از ﻳﻚ ﻣﺘﻦ

ب .ﻓﺮم ﺷﻬﺮ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﺔ ﻳﻚ ﻣﺘﻦ

شکل  .1تصویری کلی از یک متن
302
،1387
ﺳﺠﻮدي،
منبع:ﻣﻨﺒﻊ:
302
،1387
سجودی،

ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮم ﺷﻬﺮ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﺔ ﻳﻚ ﻣﺘﻦ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺮﺷﻲ از ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻻﻳﻪاي
اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺮم ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ،ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻣﺘﻨﻲ آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  ،1ﻣﺘﻦ )در اﻳﻨﺠﺎ ﻓــﺮم
ﺷﻬﺮ( ،ﻧﻤﻮد ﻋﻴﻨﻲ ﺷﺒﻜﻪ رﻣﺰﮔﺎنﻫﺎ در ﻳﻚ ﻛﻨﺶ ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺮم ﺷﻬﺮ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪة آن ،ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻣﺘﻨﻲ ﻓﺮم ﺷﻬﺮ،
ﻧﻤﻮد ﻋﻴﻨﻲ رﻣﺰﮔﺎنﻫﺎي ﻓﻀﺎﻳﻲ و ﻏﻴﺮﻓﻀﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻣﺘﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻮد ﻋﻴﻨﻲ رﻣﺰﮔﺎنﻫﺎي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﺷــﺎﻣﻞ ﻻﻳــﻪ ﻣﺘﻨــﻲ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ )زﻣﻴﻦ،
آب ،ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ،
ﻛﻮه و(...

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺼﻨﻮع )ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن-
ﻫﺎ ،ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ،ﻓﻀﺎي
ﺑﺎز و(...

ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ
)ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي،
ﻓﻨﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و(...

نامۀ معماری و شهرسازی

رﻣﺰﮔﺎنﻫﺎي ﻓﻀﺎﻳﻲ
)ﻃﺒﻴﻌﻲ(

رﻣﺰﮔﺎنﻫﺎي ﻓﻀﺎﻳﻲ
)ﻛﺎﻟﺒﺪي(

رﻣﺰﮔﺎنﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻓﻀﺎﻳﻲ

بررسی کارکرد و معنای فرم شهر مدرن از منظر نشانهشناسی الیهای

ب .فرم شهر بهمثابة یک متن
حال با توجه به اینکه هدف این تحقیق بررسی فرم شهر بهمثابة یک متن و بهعنوان برشی از
شهر با چارچوب نشانهشناسی الیهای است ،باید با توجه به تعریف فرم که پیش از این بیان
شد ،الیههای متنی آن شناسایی شود .با توجه به شکل  ،1متن (در اینجا فرم شهر) ،نمود عینی
شبکه رمزگانها در یک کنش ارتباطی است .بنا به تعریف فرم شهر و عوامل سازندة آن ،الیههای
متنی فرم شهر ،نمود عینی رمزگانهای فضایی و غیرفضایی هستند .الیههای متنی که نمود عینی
رمزگانهای فضایی میباشند ،شامل الیه متنی عوامل طبیعی و عوامل مصنوع و الیة متنی مرتبط
با رمزگانهای غیرفضایی فرم شهر است که عوامل انسانی را دربرمیگیرد (شکل .)2
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ﻣﺘﻦ ﻓﺮم ﺷﻬﺮ

فرم ﺷﻬﺮ
ﻣﺘﻦ ﻓﺮم
شهر
ﺷﻜﻞ .2.2متن
شکل
ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن
ﻣﻨﺒﻊ:
نگارندگان
منبع:

ﻫﻤﺎنﻃﻮرﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﻫﺪف آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻣﺘﻨﻲ ﻓﺮم در ﺷﻬﺮ ﻣﺪرن ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺧﻼل اﻳﻦ ﺑﺮرﺳــﻲ

یکدیگر
مدرن بر
ﺑﺮرﺳﻲ در
متنی فرم
های
تأثیر
است
هدف وآن
بیان شد
طورکه
همان
ـﺎس
ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻛﻪ اﺳـ
شهرﻈﺮي و
ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﻧ
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﻮد.
الیهآن
زداﻳﻲ از
ﻓﺮم وکهﺑﺎﻓﺖ
ﻫﻮﻳﺘﻲ
ﮔﺴﺴﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ
روﻧﺪﻫﺎي
ﻋﻮاﻣﻞ و

هویتی
روندهای
عوامل
بررسی
شوندرا و
فرمـﻞ
ـﺪ ﻋﺎﻣـ
معناییــﺪهواﻧــﺪ ،ﭼﻨـ
گسستﻃﺒﻴﻌــﺖ ﺷ
بر اﻧﺴــﺎن و
مؤثرﺧﺪا،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮودر ﻧﮕﺮش
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ایناﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ
خاللو ﺑﻪ
ﺑﻨﻴﺎنازﻧﻬﺎدﻧﺪ،
بررسی ﻣﺪرن
ﻓﻜﺮي ﺷﻬﺮ

مدرن را
شهر
فکری
فلسفی که
نظری و
بررسی پای
ﺻﻨﻌﺘﻲازو آن
زدایی
بافت
و
ـﺎﻻﺧﺮه
ـﺘﺎﻧﻴﺰم( و ﺑـ
ﭘﺮوﺗﺴـ
اساسـﺮﻳﻦ
اﻋﺘﻘﺎدي )دﻛﺘـ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺬﻫﺒﻲ-
های ﻛﻴﻨﺰ(،
ﺟﺎنهﻣﻴﻨﺎرد
شود).اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎي
تبییناﻗﺘﺼﺎد
ﻓﻨﻲ ،ﻋﺎﻣﻞ
ﻋﺎﻣﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ:

شد
انسان
نسبت
نگرش
تغییر در
ﺟﻬﺎﻧﻲمنجر
ﺟﻨﮓطریق
نهادند،ﭘﺲوازبهدواین
چندـﻲ
اند،ـﻪ ﻣﺘﻨـ
ـﺪةه ﻻﻳـ
طبیعتدﻫﻨـ
وــﺎ ﺷــﻜﻞ
ـﺎنﻫ
خدا ،اﻳﻦ ﺑﻨﻴـ
ﺗﻘﺎﺑﻦ،به،(1388
ﺑﻠﻮﻛﻲ و
ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ،
به 1387؛
)ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ،
بنیانﺑﺎزﺳﺎزي
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ

کینز)،
های جان
(اندیشه
فنی ،عامل
صنعتی و
عامل
هستند:
مذهبی-ـﻞ
عاملﻣﺘﻨــﻲ ﻋﻮاﻣـ
ـﻮد ،ﻻﻳــﻪ
میناردﻣــﻲﺷـ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اقتصادو ﻓﻨﻲ
اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺳﻴﺎﺳﻲ
رﻣﺰﮔﺎنﻫﺎي
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
عاملاﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ

جهانی
اﺳﺎﺳﻲدو
پس از
بازسازی
ﻣﻨﻄﻖ،به
اﻳﻦ نیاز
باالخره
پروتستانیزم) و
(دکترین
اعتقادی
(بحرینی ،و
ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻲﺷــﻮﻧﺪ
جنگﻧﮕﺮش
در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺤﻮﻟﻲ
دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ و
ﺷﻜﻞ دﻫﻨﺪة
اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎي
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
اﻧﺴﺎﻧﻲ،

انسانی هستند که
دﭼﺎرمتنی
دهندةﺑﻮدالیه
ﺷﻬﺮبنیان
،)1388دراین
تقابن،
بلوکی و
1387؛
دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻣﻲ
شکل ﻫﻤﺴﻮ
هاراﺑﻄﻪاي
ﺳﻨﺖ،
ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻛﻪ
بحرینی،اﻧﺴﺎن و
ﻣﻴﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ،
راﺑﻄﺔ
عواملﺷﻮد.
مشتمل بر رمزگانهای اقتصادی ،سیاسی و فنی هستند .همانطورکه مالحظه میشود ،الیه متنی
عوامل انسانی ،تحت تأثیر اندیشهها و نگرشهای شکل دهندة این منطق ،دچار تغییر و تحولی
اساسی در مقابل نگرش سنتی میشوند و رابطة میان خداوند ،انسان و طبیعت که پیش از این در
شهر سنت ،رابطهای همسو بود دچار دگرگونی میشود.
تغییر در شبکة رمزگانهای غیرفضایی فرم شهر مدرن ،ویژگیهای نگرشی در برنامهریزی
فرم شهر مدرن را این گونه رقم میزنند :تأکید بر شهر ایدهآل ،رفتوآمد ،استانداردگرایی،
انبوهسازی ،منطقهبندی و طراحی بزرگ مقیاس (بحرینی1387 ،؛ مانیاگو المیونیانی ،)1388 ،که هر
یک نمودی از بنیانهای تفکر و عمل در شهر مدرن هستند (شکلهای  4 ،3و  .)5در اینجا ذکر یک
نکته مهم در خصوص الیههای متنی و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر ضروری است و آن اینکه بسته

9
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به متن ،برخی الیهها یا حتی گاهی یک الیه نسبت به الیهها دیگر اصلیتر تلقی میشود .چندلر در
این خصوص ،نقل قولی از بارت میآورد که در آن ،بارت از مفهوم لنگر 19برای الیههای اصلیتر
بهره میگیرد؛ بهعبارتی از نظر وی ،برخی از عناصر متن میتوانند حکم لنگری تثبیت کننده را
بازی کنند و جلوی شناوری نشانههای متنی را بگیرند (سجودی205 ،1387 ،؛ چندلر،1386 ،
 .)287بدینترتیب ،در میان الیههای متنی فرم شهر مدرن ،عوامل انسانی ،بهعنوان الیه اصلی تلقی
میشوند .بنابراین الیه عوامل انسانی  ،تأثیر خود را بر الیههای عوامل مصنوع و عوامل طبیعی
در متن فرم شهر مدرن میگذارد و در عین حال رابطه میان دو الیه دیگر را نیز دستخوش تغییر
میکند .به این مفهوم که این الیه (به عنوان الیه اصلی یا بنا به گفته بارت ،لنگر) است که نوع و
شکل عوامل مصنوع را تعیین میکند .به بیانی روشنتر ارزشهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
تأثیر خود را بر الیة عوامل مصنوع شامل :ساختمانها (الگوهای یک شکل ،انبوهسازی و ،)...شبکه
ارتباطی (اتوبانها) ،دسترسیها و فضاهای باز (ایجاد فضاهای منفی) میگذارد .این موضوع از
این حیث قابل تأمل است که در تعریف متن در نشانهشناسی الیهای ،الیههای متنی بر هم تأثیر
متقابل دارند و هر یک انتظاراتی را از الیة دیگر بهوجود میآورند که در صورت برآورده شدن
انتظارات ،دریافت و ارتباط ممکن میشود و در صورت برآورده نشدن آن انتظارات ،ساختهایی
شکل میگیرد که دریافت را با تعلیق همراه و تفسیرپذیری را متکثر میکند .بدینترتیب کارکرد
و معنای فرم شهر مدرن ،نه کارکردهای مورد انتظار از فرم شهری (مشتمل بر ابعاد عملکردی،
احساسی و اجتماعی) ،بلکه ایجاد یک گسست قابل مالحظه در هویت و معنا است.

80

شکل  .3استانداردسازی در عصر مدرن ،تأثیر الیه
عوامل انسانی بر سایر الیههای متنی فرم شهر

شکل  .4انبوهسازی (تقابل توده و فضا)

شکل  .5شمای کلی از فرم شهر مدرن (غلبه عوامل کالبدی)

ت .بافت ،بافتسازی و بافتزدایی
از دیگر مفاهیمی که در نشانهشناسی الیهای مورد بازنگری قرار گرفته است ،مفهوم بافت است.
در تعریف بافت آمده است که بافت یک رابطه است که بین الیههای متنی ممکن است برقرار باشد،
یا به نظر برسد که برقرار نیست .بنابراین بافت واقعیتی فیزیکی نیست ،بلکه رابطهای است که بین
21
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شکل  .6بافتزدایی در فرم شهر (آنکارا)

نامۀ معماری و شهرسازی

پ .ساختار و نشانداری سلسلهمراتبی
در تعریف متن بیان شد که متن شبکهای باز است که از الیههای مختلف که خود نمود رمزگانهای
متفاوت هستند ،شکل گرفته است .نکته حایز اهمیت آن است که الیههای متنی در متن ،خود
دارای سازمان دورنی و بیرونی هستند و بر یکدیگر تأثیر میگذارند .بهعبارتی متن ،یک مفهوم
تکریری است که هر الیه متنی نیز خود یک متن است که در کنش متقابل با سایر الیههای متنی،
دامنة متنبودگی خود را گسترش میدهد و این روند باز و بیپایان است (سجودی.)210 ،1387 ،
بدینترتیب نشانه هم به مانند متن ،مفهومی تکریری است و دارای ساختی سلسلهمراتبی است.
حال بهمنظور تبیین ساختار سلسلهمراتبی در متن فرم شهری (که در تفسیر و خوانش
معنا و کارکرد آن مؤثر است) ،میتوان اینگونه بیان کرد که فرم شهر بهعنوان متن ،خود دارای
سلسلهمراتبی درونی است که همان الیههای متنی شکل دهندة آن است :عوامل طبیعی ،عوامل
مصنوع و عوامل انسانی .برای نمونه در بررسی الیه متنی عوامل انسانی ،یکی از ساختارهای
سلسلهمراتبی قابل بررسی ،ساختار سلسلهمراتبی کارکردی و ارزشی آن است .همانطورکه
راپاپورت بیان میکند ،این ساختار سلسلهمراتبی مشتمل بر ارزشهای سطوح تراز باال (در ارتباط
با ایدئولوژی ،الگوی فرهنگ ،جهان بینی و ،)...سطوح تراز متوسط (با تکیه بر جنبههای پنهان
فعالیتها ،رفتارها و زمنیهها) و سطوح تراز پایین (مفاهیم ابزاری) است (.)Rapoport, 1994
همچنین در بررسی روابط سلسلهمراتبی میان الیههای متنی ،میتوان به رابطه نشانداری اشاره
کرد ،که بهصورت سلسلهمراتبی از بینشانترین سطوح تا سطوح میانی نشانداری ادامه مییابد.
در بررسی متن فرم شهر مدرن ،نیز میتوان این رابطه را در نشانداری 20فرهنگی و اجتماعی
فرم شهر بررسی کرد که این مفهوم در شهر مدرن در مقابل نشانداری فرهنگی و اجتماعی شهر
سنتی ،در بینشانترین حالت قرار میگیرد .تغییر و دگرگونی در این الیه و توجه به رویکرد انسان
بیولوژیک در جنبههای اجتماعی و پذیرش رویکرد همگونی فرهنگی بهجای تنوع فرهنگی ،موجب
ایجاد محیط مصنوع در پایینترین سطوح نشانداری فرهنگی و اجتماعی شده است.
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الیههای متنی برقرار است (سجودی .)214 ،1387 ،بهعبارتی در رویکرد نشانهشناسی الیهای،
مفهوم متمایزی به نام بافت در مقابل متن وجود ندارد ،زیرا هر چیزی که بهعنوان نشانه خوانده
میشود ،باید امکان تبدیل شدن به الیهای از متن و خوانده شدن بر اساس دستگاه رمزگانی را
پیدا کند (سجودی .)251 ،1387 ،بدینترتیب متن در بافت تحقق مییابد و بافت پیوسته متن را
میآفریند و این همان ساختار بازالیهای است (سجودی .)208 ،1387 ،با توجه به تعریف بافت
در رویکرد نشانهشناسی الیهای ،اگر نشانهها یا الیههای متنی در جهت انتظاری که توسط دانش
پیشین و طرحوارههای ذهنی ما تأیید میشود ،بر روی محور همنشینی انتخاب شوند ،با فرآیند
بافتسازی مواجه هستیم و اگر انتظارات پیشین ما را بر هم زنند ،در آن صورت ظاهراً در
رابطهای بافتزدا نسبت به یکدیگر قرار میگیرند.

نامۀ معماری و شهرسازی

82
شکل  .7بافتزدایی در فرم شهر (تهران)

با این تعریف از فرآیندهای بافتزدایی و بافتسازی ،در اینجا این مفاهیم در فرم شهر مدرن
بررسی میشود .بهمنظور این بررسی برخی از تقابلهای قابل شناسایی در متن فرم شهر مدرن
که ناشی از بر هم خوردن ارتباط پیشین الیههای متنی است ،مورد توجه قرار میگیرد .در بررسی
تقابلهای دوگانه موجود در این متن ،تقابل میان انسان (فرهنگ) و طبیعت و تقابل بین طبیعت و
کالبد قابل مالحظه است (نقیزاده .)1379 ،اگر این رابط ه پیش از این در شهر سنتی همسو است ،اما
در معنا و کارکرد فرم شهر مدرن این مقولهها در مقابل هم قرار میگیرند و از بین رفتن همآوایی
میان این دو ،به یکی از مهمترین تقابلهای فرم شهر مدرن تبدیل میشود .همچنین تقابل میان دو
الیة دیگر یعنی عوامل طبیعی و مصنوع در قالب تقابل طبیعت و کالبد تأثیر خود را بر فرم شهر
مدرن میگذارد .الیه متنی عامل انسانی این تقابل را تشدید میکند .برای نمونه تحوالت اقتصادی،
فلسفی ،مذهبی و فنی منطق مدرن ،تأکید بر رویکردی انسانگرا در کنار تحوالت اقتصادی ،سیاسی
و اجتماعی-فرهنگی سبب شد تا رابطه پیشین میان انسان ،خدا و طبیعت دستخوش تغییر شود.
بدینترتیب با تغییر ارزشها ،تقابل مشخصی میان انسان و طبیعت بهوجود آمد ،در نتیجه این
تغییرات ،رابطه میان انسان و طبیعت دیگر در قالب احترام و حمایتگری قرار نگرفت و تخریب
طبیعت از نتایج بارز آن بود .در عین حال تغییر در نگرشهای اقتصادی ،سیاسی ،فنی ،اجتماعی و
فرهنگی که پیش از این مفص ً
ال بیان شد ،بر الیه عوامل مصنوع تأثیر بهسزایی داشت و از اینرو که
اندیشه جدید نوعی همشکلی و وحدت را مورد تأکید قرار میداد ،ساخت و سازها و عوامل کالبدی
در قالب رویکرد کارکردگرایی و عملکردگرایی تا سر حد پاسخگویی به عملکرد و در متن فرم

نتیجهگیری

در این مقاله فرم شهر بهعنوان یکی از مهمترین وجوه شناخت شهر مورد بررسی قرار گرفت.
به این ترتیب در ابتدا تعریف فرم ،فرم شهر و وجه افتراق آن از مفهوم شکل مورد توجه قرار
گرفت و به دلیل اهمیت موضوع معنا در کیفیتهای مورد توجه در فرم شهر ،کارکرد و معنای
این وجه از شهر در مقطع زمانی مدرن و در قالب رویکرد نشانهشناسی الیهای بررسی شد.

بررسی کارکرد و معنای فرم شهر مدرن از منظر نشانهشناسی الیهای

به دلیل ایجاد رابطة بافتزدا در فرم شهر مدرن ،کارکرد و معنایی که از فرم شهر انتظار
میرود نیز تغییر میکند .عدم پاسخگویی به نیازهای عملکردی و اجتماعی از یکسو و عدم
خوانایی و تصورپذیری از دیگر مواردی است که به دلیل عدم حمایتگری الیههای متنی از هم
بهوجود میآید.

نامۀ معماری و شهرسازی

شهر تا سر حد تبدیل شدن فرم بهویژگیهای شکلی پیش رفت و با شعار «تبعیت فرم از عملکرد»
مورد توجه قرار گرفت .بر این اساس مهمترین ویژگیهای مستتر در وجوه عوامل انسانی ،یعنی
ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی با شعار انسان بیولوژیک و فرهنگ واحد به فراموشی سپرده شد
و فرم فارغ از زمان و مکان بهصورت مشابه شکل گرفت.
ن میدهند .برای نمونه
این دوگانگیها و تقابلها در هر یک از الیههای متنی نیز خود را نشا 
در اینجا برخی از تقابلهای موجود در الیه عوامل مصنوع که نشاندهندة ساختار سلسلهمراتبی
درونی این الیه است ،مورد توجه قرار میگیرد .همانطور که بیان شد ،این الیه بهصورت ساده
خود مشتمل بر ساختمان (توده) ،فضا و شبکه ارتباطی است .یکی از تقابلهای مهم این الیه متنی،
تقابل مهم میان توده و فضا است .بهعبارتی در فرم شهر مدرن ،این دو عنصر محیط مصنوع
در تقابل با هم قرار میگیرند و توده بهعنوان یک عامل مثبت در مقابل فضا بهعنوان یک عامل
منفی قرار میگیرد ( .)Carmona et al.,+ 2003اگر پیش از این فضا ،توده را شکل میداده است و
همآوایی مناسبی میان آن دو وجود داشت ،در فرم شهر مدرن این ساختمانها و بلوکها هستند
که فضا را شکل میدهند .همچنین برخی از مهمترین تقابلها که تحت تأثیر سایر الیههای متنی
در نشانه کالن فرم شهر مدرن مشاهده میشود عبارتند از :رفتوآمد در مقابل خیابان (بزرگراه
در مقابل خیابان) ،جابهجایی در مقابل دسترسی ،انبوهسازی در مقابل کوچکسازی ،معماری
بزرگمقیاس در مقابل معماری مقیاس خرد ،و منطقهبندی در مقابل اختالط عملکردها .بنابراین
همانطورکه مشاهده میشود ،شهر مدرن با رویکردی متفاوت از سنت و نه در تداوم آن ،بلکه
با گسست از گذشته ،تأثیرات قابل توجهی بر شهر گذاشت و بدینترتیب از الیههای متنی فرم
شهر ،بافتزدایی شد .بدینترتیب رابطة میان الیههای سازنده مت ِن فرم شهر مدرن به دلیل عدم
حمایتگری مناسب الیه اصلی از سایر الیهها و همچنین عدم پیوستگی میان الیهها ،به بافتزدایی
منجر شد .بدینترتیب در متن فرم ،این مفاهیم به سه صورت قابل مالحظه است:
• •پیوستگی الیههای سازنده متن فرم شهر بر اساس اصل همنشینی ،23بافت را بهوجود میآورد.
• •همراه شدن و مالزم شدن تمام الیههای متنی سازنده فرم شهر با ویژگیهای اجتماعی و
فرهنگی منجر به فرآیند بافتسازی در فرم شهر میشود.
• •عدم حمایتگری الیههای متنی سازنده فرم شهر ،مانند دگرگونی رابطه میان الیة متنی
عوامل انسانی و الیه عوامل طبیعی و همچنین دگرگونی رابطه میان الیه متنی عوامل
مصنوع و الیه عوامل طبیعی منجر به بافتزدایی میشود.
22
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84

بررسی متن فرم شهر مدرن در قالب این رویکرد بهعنوان روشی تحلیلی در بررسی معنا به
استناد مفهوم فرم شهری و مزایای این رویکرد در مقایسه با سایر رویکردهای ساختگرایانه و
پساساختگرایانه میتواند زمینة تحلیل عوامل مؤثر بر روند گسست معنایی و دوگانگی هویتی
در معنای فرم شهر را فراهم آورد .این شیوه تحلیلی چارچوبی مناسب برای تحلیل فرم شهر بر
مبنای مفاهیمی مشخص را فراهم میآورد که بر مبنای آن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری الیههای
متنی فرم شهر بر یکدیگر تحلیل میشوند .تحلیل این ارتباطات بر مبنای مفاهیمی چون نشانداری،
ساختارهای سلسلهمراتبی ،مفهوم بافت و غیره به محقق کمک مینماید تا به شناسایی عوامل مؤثر
در برهم خوردن رابطه میان الیهها ،بررسی تقابلهای بهوجود آمده ،کاهش نشانداری در متن
و بافتزدایی از آن و در نهایت به شناسایی عوامل مؤثر بر گسست معنا در مقابل پیوست معنا
دست یازد .در بررسی متن فرم شهر مدرن مشخص شد که تغییر در رمزگانهای غیرفضایی
در شهر ،منجر به دگرگونی ارتباط میان الیههای متنی شده است و از این رهگذر ضمن بهوجود
آمدن تقابل میان الیههای متنی مانند تقابل میان فرهنگ و طبیعت و بین محیط انسان ساخت و
طبیعت ،حمایتگری میان الیههای متنی از بین رفته و در عین حال فرم شهر مدرن به پایینترین
سطح نشانداری اجتماعی و فرهنگی (تمایز و تفاوت اجتماعی و فرهنگی) که خود زمینهساز هویت
فرهنگی و اجتماعی است ،رسیده است .ماحصل این دگرگونیها در فرم شهر ،عدم خوانایی،
دوگانگی هویتی ،گسست معنایی ،خوانش نامناسب و عدم رمزگشایی از محیط و در نهایت کاهش
حس تعلق و هویت است.

.8

در اینجا الزم است در خصوص مفاهیم مدرنیته ،مدرنیسم و مدرنیزاسیون و تفاوت آنها مطلبی آورده شود.
لفظ مشترک میان واژههای مورد بحث ،لغت «مدرن» است ،در زبان انگلیسی کلمه مدرن در دو معنا بهکار رفته
است :معاصر و جدید؛ و دورهای معین از تاریخ .این لغت همچون یک صفت ارزشی در کنار سایر کلمات بهکار
میرود .اما مدرنیته یعنی مدرن بودن .مدرنیته یعنی منش و شیوه زندگی امروزی و جدید که بهجای شیوه کهن
نشسته و آن را نفی کرده باشد .مدرنیسم با مدرنیته تفاوت دارد .واژه مدرنیسم ( )Modernismمفهومی است
که در اصل از هنر و تحولی بر آمده که در مکاتب هنری بهمثابه طیف وسیعی از انقطاعها و گسستها از سنت
هنری معمول در اروپا رخ داده است؛ ولی امروزه در معنای کلیتری بهکار میرود و منظور از آن ،نوسازی،
پیشرفت و توسعه است .در نهایت ،مدرنیزاسیون ،اجراییترین الیه را به خود اختصاص میدهد .هنگامی که تفکر
مدرن و مدرنیته در قالب مدرنیسمهای گوناگون لباس حضور در عرصههای ملموس زندگی بشری را بر تن
میکند ،مدرنیزاسیون در حال شکلگیری است .بهعبارتی مدرنیزاسیون ،عملی است که منتج از مدرنیسم بوده و
بر مدرنیته و افکار مدرن مبتنی است (جابری مقدم.)1386 ،
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Symbolism
Discourse
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Structuralism
Post structuralism
Sign
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 .13سه دیدگاه فلسفی در خصوص مقوله فضا وجود دارد :دیدگاه فضایی به فضا ،دیدگاه نافضایی و دیدگاه
غیرفضایی .در دیدگاه فضایی ،فضا فینفسه متغیر مستقلی است که میتواند نقش و تأثیر عمدهای در نگرشها،
رفتارها و فرآیندهای اجتماعی داشته باشد .در مقابل دیدگاه اول ،دیدگاه نافضایی به رویکردی اشاره میکند که
تأثیر فضا را نفی کرده و بر عوامل ذهنی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی تأکید دارد .در کنار دو دیدگاه
فوق ،دیدگاه سومی وجود دارد که دیدگاه غیرفضایی نامیده میشود .این دیدگاه رویکردی است که بهرغم انکار
فضای جوهری و مطلق ،با آن سر طیف نیز که هیچ نقشی برای فضا قایل نبوده و عوامل نافضایی را عمده
میکند ،مخالف است .کسانی که به تعامل عوامل فضایی و اجتماعی اشاره میکنند و نظریهپردازانی که به فضا
بهمثابه زمینهای برای تعامالت اجتماعی مینگرند ،در این مقوله جای میگیرند .در این دیدگاه آرای رئالیستها،
دیالکتسینها و ...مورد توجه قرار میگیرد (افروغ.)1377 ،
 .14منظر شهر بهمثابه یک ساختار و بهعنوان یکی از نظامهای پنجگانه (منظر شهر ،حرکت و دسترسی ،کاربری و
فعالیت ،استخوانبندی فضاهای همگانی و فرم کالبدی) تشکیل دهنده نظام کلی فرم شهر است (گلکار.)1386 ،

 .20مفهوم نشانداری توسط یاکوبسن ابداع شد و در مورد قطبهای یک تقابل جانشینی (مانند مذکر -مونث) بهکار
میرود (چندلر .)1386 ،دالهای زوج در اینجا (داشتن ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی و نداشتن این ویژگیها)
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شهر مدرن در ابعاد مختلف دارای ویژگیهای خاص خود است .این ابعاد شامل ویژگیهای نمادین ،اقتصادی،
ابعاد حکومتی و نقش دولت ،دین و فرهنگ میشود .هرچند باید اذعان داشت این تغییرات در جزییات آن در
اروپا و ایران دارای تفاوتهایی نیز هست .مهمترین ویژگیهایی شهرهای مدرن اروپایی ناشی از این روند شامل
گسترش ابعاد و وسعت شهر ،افزایش و گسترش ساخت و ساز وسیع به سبک مدرن ،سیطره ماشین و تأثیر
آن بر کالبد شهر و همچنین گسترش حومهنشینی است .در زمینه نقش دولت در شهر تأکید بر فردیت در شهر و
سیطره دولتهای رفاه در شهر از مهمترین نمودهای مدرنیسم در شهر است .تکیه بر اصول سکوالر در شهر و
گسترش نگرشهای ضددینی رایج در شهر مدرن را میتوان در بعد مذهب و دین بیان نمود .اقتصاد آزاد ،توجه
به تعادلبخشی بین تولید خدمات و کمرنگ شدن نقش دولت و تصدیگری آنها از نمونههای تغییر در ابعاد
اقتصادی شهر مدرن است .و در نهایت گسست تاریخی و رد فرهنگ تاریخی را میتوان در ابعاد فرهنگی شهر
مدرن جستجو نمود (بنه ولو1354 ،؛ بنه ولو1380 ،؛ مامفورد1381 ،؛ جابریمقدم.)1386 ،
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شامل یک صورت نشاندار (داشتن ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی) و یک صورت بینشان (نداشتن ویژگیهای
اجتماعی و فرهنگی) است.
 .21مفهومی از بافت که در رویکرد نشانهشناسی الیهای مورد توجه است ،مفهوم ذهنی است که میان الیههای
متنی وجود دارد .هرچند این مفهوم در رویکرد نشانهشناسی الیهای با سایر رویکردهای مورد استفاده در
نشانهشناسی متفاوت است .در بررسی مقوله بافت در طراحی شهری و معماری میتوان از ابعاد ذهنی و عینی
آن نام برد .منظور از بافت ،زمینهای است که یک متن یا یک نشانه در آن قرار دارد که میتواند مشتمل بر ابعاد
کالبدی (عینی) و یا ابعاد اجتماعی ،فرهنگی ،تاریخی ،سیاسی و از این دست باشد.
22. Form follows function
23. Syntagmatic
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