
مقدمه
تعريف ما از منظر شهرى در روش برنامه ريزى، طراحى
ــى دارد. چنانچه منظر را معادل و مديريت آن نقش اساس
ــهر بدانيم رويكردهاى مداخله به سوى مديريت كالبد ش
فيزيك شهر هدايت خواهد شد. در صورتى كه ماهيت منظر
شهر را موجودى واحد و نه تركيبى بدانيم كه با مشاركت
ــيوه هاى ــاى مختلف پديد مى آيد، رويكردها و ش مولفه ه
ــت آن متفاوت خواهد بود. ــه براى هدايت و مديري مداخل
ــناخت نظرى از پديده منظر شهرى شرط ضرورى براى ش
تدوين متدولوژى مداخله در آن است. مباحثه در خصوص
تكنيك هاى مختلف دستكارى اجزا و عناصر شهر با هدف
ــتوانه هاى نظرى الزم ــر آن بدون پش ــاى كيفى منظ ارتق
نتيجه بخش نخواهد بود. در گام نخست بايد تعريف روشنى
از مؤلفه هاى سازنده و ماهيت منظر به دست آورد تا بتوان

متدولوژى صحيح مداخله در آن را تبيين كرد.

نشانه و نماد
: نشانه ها در سه گروه اصلى طبقه بندى مى شوند

ــاى قراردادى را تداعى مى كند.  عالمت يا icon كه معن
ــتند كه عالئم راهنمايى و رانندگى از جمله عالمت ها هس
بار معنايى اعتبارى دارند و به چيزى جز آنچه قرارداد شده

داللت نمى كنند.1
نشانه يا sign كه از معناى درونى شىء حكايت مى كند 
و بى آنكه قرار دادى ميان انسان ها تعريف شده باشد، براى
عموم از معناى مشابه حكايت مى كند. نسبت دود با معناى
آتش و سرخى صورت با اضطراب درون از اين قبيل است.
ــانه ها بر اساس حاالت طبيعى كه تجربه آن براى افراد نش

مختلف رخ داده، پديد مى آيند.
ــه دال (نماد) بر  ــت ك ــوم، نماد يا symbol اس  گروه س
دايره وسيع معنايى (مدلول) داللت مى كند. نمادها ساخته
وجدان عمومى جوامع و محصول تاريخ است. تكرار مفاهيم

ــدن تدريجى معناهاى ــرادف براى يك نماد و افزوده ش مت
ــترده اى را ــك عنصر، حوزه مفهومى گس ــد به آن، ي جدي
ــاد بر همة آنها داللت ــازد كه مرز دقيقى ندارد و نم مى س
مى كند؛ لكن انتخاب معناى مورد نظر و درك و تدقيق آن
ــت. نسبت سرو با مفاهيمى همچون بر عهده مخاطب اس
عشق، ايثار، جاودانگى، مهر و امثال آن از اين گروه است.

ــيمات سه گانه فوق مشترك است، تفاوت آنچه در تقس
ميان دال و مدلول است. دال، عنصر داللت كننده و بيان گر
معنا و مدلول، محتواى آن است. در فرهنگ نشانه شناسى،
دال و مدلول دو هويت جداگانه هستند كه رابطه اى ميان

آنها برقرار است.
ــتقالل" دال و مدلول در نظام نشانه ها تأثير اساسى  "  اس
در روش مديريت و كنترل آن دارد. مدلول، مفهومى است
ــده و ناظر ــبت داده ش كه در طول تاريخ به يك نماد نس
ــتگان بهره مى گيرد، با امروز، كه از ظرف خاطره اى گذش
بازخوانى آن به بخشى از مفاهيم گذشته و منتسب به آن
ــه ميان دال و مدلول، ــت مى يابد. ادراك معنا در رابط دس
وابسته به دو چيز است : ذهن تاريخى و عقل. اگر مخاطب
ــته ــاد، خاطره اى از مفاهيم مربوط به نماد خاص نداش نم
باشد، هرگز امكان فهم معناى آن پديد نخواهد آمد. عقل،
ــت. ــط ابزار ايجاد رابطه ميان نماد و خاطره مفاهيم اس فق
فهم ارتباط ميان اين دو، از جنس ادراك وجدانى و حسى2

نيست، بلكه تنها به مدد عقل ممكن مى شود.

منظر شهر، هويت بسيط يا مركب؟
ــك پديده عينى – ذهنى ــهر به مثابه ي ماهيت منظر ش
ــت و ذهنيت كه ــد عيني ــا ميان دو بع ــت؟ آي چگونه اس
ــه انضمامى برقرار ــتند رابط پديدآورندة مفهوم منظر هس
ــت؟ دو موجود مستقل از ــت؟ و تركيب آنها اضافى اس اس
ــتند كه در همنشينى با هم مفهوم جديد منظر را هم هس
مى سازند؟ يا از تركيب آنها عنصر واحدى پديد مى آيد كه

خصلت هاى خود را از هر دو به عاريت مى گيرد؟
دقت در نحوه ادراك انسان از منظر كه بر فهم بي واسطه
ــى از ماهيت واحد و ــت، اوالً حاك ــتوار اس و فى الجمله اس
ــت كه به كاركرد عقل براى ايجاد رابطه يكپارچه منظر اس
ــدارد. در عين حال منظر ــتقل نيازى ن ــان دو جزء مس مي
ــأن نمادين نيز پيدا مى كند كه به واسطة عينيت خود ش
ــا را در خود جاى مى دهد؛ نمادهايى مجموعه اى از نماده
كه در مرحله ثانوى ادراك منظر مورد توجه مخاطب قرار
مى گيرد و براى فهميده شدن محتاج دخالت عقل و تفسير

نمادها براساس سوابق ذهن و خاطره هاى اوست.
ــبيه رابطه جسم و روح ــبت ميان دو جزء منظر، ش نس
ــمى، بى واسطه بر روح مجرد ــت كه تحول شرايط جس اس
ــاى تربيت روح در ــت؛ بدان حد كه برنامه ه تأثيرگذار اس
كسوت عرفان و تصوف مبتنى بر رياضت جسم است. جسم
ــود. اين رابطه نشان از ــود تا روح هدايت ش كنترل مى ش
وحدت جدايى ناپذير جسم و روح در موجودى به نام انسان
دارد؛ اگر چه به انتزاع، مى توان آنها را جداگانه مورد بررسى

قرار داد و ويژگى هاى اختصاصى هر يك را برشمرد.
با وصف فوق، منظر شهرى را بايد موجودى واحد شناخت
كه نمود عينى آن در شهر قابل لمس است. نمادها اما، به
ــروعيت الزم براى هدايت ــى موضوعيت ندارد و مش تنهاي
پديده منظر را نيز به مداخله كننده اعطا نمى كنند. از اين
ــا نمى تواند به ــهر، نه تنه ــه مداخله در منظر ش رو هر گون
مطالعه مستقل نمادها و عناصر منظر بپردازد، بلكه يافتن
سازوكارهايى جداگانه كه از مطالعات تاريخى و اجتماعى
ــد، قابل اعتنا نخواهد بود. زيرا دو وجه نيز ناشى شده باش
ــه دو هويت جداگانه ــى و ذهنى موجود واحد منظر ب عين
وابستگى ندارد، بلكه اين دو از يك حقيقت برخاسته و دو
ــى رود. لذا صرف گنجاندن ــمار م بيان از عنصر واحد به ش
ــش مجزاى مطالعات عينى و مطالعات ذهنى منظر دو بخ
ــرفصل برنامه هاى توسعه شهرى تكافوى اقتضائات و در س

سید امیر منصورى،  
استادیار دانشکده معمارى،  

پردیس هنرهاى زیبا،
دانشگاه تهران

amansoor@ut.ac.ir

 with quantitative components

شماره11، ويژه منظرشهري تهران، آبان و آذر89
6



نيازهاى برنامه هاى ساماندهى منظر شهر را نمى كند. بلكه 
ــيوه مطالعه و متدولوژى بررسى بايد به گونه اى تنظيم  ش
ــهولت  ــن تفكيك انتزاعى براى س ــود كه بتواند در عي ش
ــرض تحليل يك موجود واحد را در  مطالعه، دائماً پيش ف

نظر داشته باشد.

خطاى متدولوژيك
ــهرى در ايران،  ــات منظر ش ــاى مطالع ــى از آفت ه يك
ــطحى از كتاب قديمى و منسوخ سيماى  برداشت هاى س
ــته «كوين لينچ» است. وى در آن كتاب، كه در  شهر نوش
زمان خود گامى مهم در معرفى اين مقوله بود، پنج مؤلفه 
ــه لينچ در كتاب  ــى قرار داد. اگرچ كالبدى را مورد بررس
سيماى شهر سازنده هاى منظر را منحصر به آن پنج مورد 
ــاب خود مقاله اى  ــم آن كه بعداً در رد كت ــرده و عليرغ نك
ــته، اما اين پنج عنصر، گمراه كنندهء اغلب مطالعات و  نگاش
ــهرى در ايران بوده است. حتى چند دهه  اقدامات منظر ش
پس از چاپ كتاب سيماى شهر محققينى كه مطالعه آنها 
ــش و تدوين ضوابط  ــعه دان كاربردى نبوده و درصدد توس
بوده اند، اين خطا را مرتكب شده و مؤلفه هاى سازنده منظر 

را همانها كه لينچ معرفى كرده، فرض كرده اند. 
برگزارى سمينارهاى متعدد تحت عناوينى چون نماى 
ساختمان ها يا فضاى سبز شهرى با هدف مديريت اين اقالم 
در سامانة منظر شهرى حاكى از تداوم خطاى مذكور است. 
ــت كه مى توان،  ــرض برگزاركنندگان آن اس ــرا پيش ف زي
عجالتاً، راه حل هايى را براى حل معضل اين عناصر تعريف 
ــيارى از مديران شهرى و كشورى براى  ــت بس كرد. خواس
ــيدن" به ساخت و سازها، آنچنان كه آثار آن  "وحدت بخش
را در پروژه هاى بزرگى همچون نواب و شهرهاى جديد كه 
با مديريت واحد ساخته شده اند مى توان ديد، نيز حاكى از 
اين تصور اوليه است كه منظر شهر، در عرصه كالبدى راه 

حل هايى دارد.

ــد و يكپارچه  ــهر، واح ــه به ماهيت پديده منظرش توج
ــدام جداگانه براى دو  ــودن آن و عدم امكان مطالعه و اق ب
وجه عينى و ذهنى (نمادى و معنايى) آن، بى نتيجه بودن 
اقدامات مذكور را از قبل عيان مى سازد. كّميت هاى موجود 
ــه تأثيرگذارى بر  ــاس جزء يا كل، قادر ب ــهر، در مقي در ش
ــا براى كنترل امر كيفى  ــهر است. اساس ماهيت منظر ش
ــتفاده از ابزار كّمى وجود ندارد. لكن عناصر  چاره  اى جز اس
ــا در توليد منظر به  ــناخت نقش آنه كّمى تنها پس از ش
ذهنى واحد، قابليت برنامه پذيرى پيدا  مثابه وجود عينى -  
مى كنند. پيش از آن، مداخله در كالبد شهر اقدام منظرين 
ــود، بلكه نوعى ساخت وساز يا بزك شهر  ــوب نمى ش محس
است؛ تفاوت اين دو اقدام مانند فرق جراحى با قصابى است 
كه در هردو، بافت بدن بريده مى شود اما هريك مبتنى بر 
ــت كه با آن سر  تعريف و اهداف ويژه خود از موجودى اس

و كار دارد.  
   

نتيجه گيرى
ذهنى است كه ابعاد آن،  ــهرى پديده اى عيني -  منظرش
اجزاى يك حقيقت واحد هستند كه در مرحله برنامه ريزى 
و اقدام، قابليت استقالل ندارد. اگر به انتزاع مى توان وجوه 
ــه قرار داد، اما  ــى آن را جداگانه مورد مطالع عينى و ذهن
در مرحله تصميم گيرى، سنتز مطالعات و ارزيابى يكپارچه 
ــرط ضرورى است. عناصر سازنده منظر، كه متكثر  آنها ش
ــود، يك حقيقت  بوده و به پنج مؤلفه لينچ محدود نمى ش
ــاماندهى منظر با  ــى را پديد مى آورد. مداخله براى س كيف
تكيه بر مؤلفه هاى كمى شهر صورت مى گيرد اما نمى توان 
ــتقالل مورد بررسى، شناخت و تصميم گيرى  آنها را باالس
ــاخص هاى هدايت و كنترل آن ها نيز نسبت به  قرار داد. ش
شرايط پروژه ، مؤلفه مورد مطالعه و مقياس آن متغير است. 

چگونگى شاخص ها موضوع بحث مستقل ديگر است 

پى نوشت  
ــى در آثار هنرى با  ــخن كه عالئم راهنمايى و رانندگ 1. اين س
ــوند  معناى متفاوت از مفهوم آيين نامه اى آنها بكار گرفته مى ش
صحيح است، اما نافى تعريف ذكر شده نيست؛ زيرا معناى اخير 
ــنايى مخاطب با معناى قراردادى اوليه و به  ــطه آش آنها به واس
ــتعاره وضع شده است. اين اقدام، بهره بردارى مضاعف  عنوان اس
از يك مفهوم آشناست كه "آشنائيت" باعث پديدآمدن آن شده 
است. و اال مفهوم اصلى عالمت، همچنان همان است كه در زمان 
ايجاد آن قرارداد شده و تا هنگامى كه به عنوان عالمت راهنمايى 
بكار مى رود، همان خواهد بود. استفاده هاى بعدى از آن به دليل 
حاكم شدن شرايط جديد و بهره گرفتن از سابقه ذهنى مخاطب 
نسبت به معناى اوليه است كه در آن تغييرى به وجود نمى آورد. 
لكن آشنايى مخاطب از قابليت را در آن ايجاد مى كند كه معناى 

استعاره اى جديد به آن نسبت داده  شود.
ــود :  ــى به دو معنا بكاربرده مى ش ــس در زبان فارس 2. واژه حـ
ــت براى معرفى حواس پنج گانه كه دريچه يا سنسورهاى  نخس
ــان اداراك  ــت. ديگر براى بي ــان با جهان خارج اس ــاط انس ارتب
ــف و بدون نياز  ــه؛ بدون طى مراحل مختل ــى و فى الجمل وجدان
ــان اجزاى مختلف موضوع و  ــه ورود عقل براى ايجاد رابطه مي ب
ــتنباط معنا. برخى مفاهيم و نه همة آنها به طور حسى قابل  اس
ــت، شكوه، صفا، حال و وحشت از انواع مفاهيم حسى  ادراك اس
ــق را تنها با عقل مى توان  ــت. در حالى كه مفهوم ايثار و عش اس

درك كرد.
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