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چكيده
مطالعات  در  انسان  رفتارهای  از  بخشی  عنوان  به  فضایی  و  مکانی  عملکردهای  و  آثار  مطالعة 
نشانه شناختی امروزی کاربرد دارد. این آثار انسان ساخت حاوی اطالعات و معانی است که موضوع 
بحث دانش نشانه شناسی است. از آنجا که چشم انداز فرهنگی منعکس کننده فرهنگ حاکم بر آنهاست، 
می تواند معانی مورد نظر خالق اثر یا »انسان« را نشان دهد؛ از این رو نشانه شناسی »چشم اندازهای 
فرهنگی« یکی از راه های فهم و کشف معنا در محیط زندگی انسان است و در این راستا چشم اندازهای 
فرهنگی به مثابه »متن« و »زمینه« یا »بافت« مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند. برای فهم این متن ها 
یا زمینه ها از طریق چشم اندازهای فرهنگی می توان به نحوه داللت نشانه ها و معانی موجود در آنها 
پی برد. این پژوهش به دنبال آن است که به کمک دانش و روش نشانه شناسی، معنا و محتوای 
چشم اندازهای فرهنگی را روشن کند. همچنین نقش نمادها و نشانه های فرهنگی در تولید معنا را 
تبیین کند. این پژوهش نشان می دهد که در چشم اندازهای فرهنگی به عنوان »متن« و هم »زمینه« و با 
لحاظ شرایط زمانی، نشانه ها و نمادهای فرهنگی نقش مهمی در تفسیر و فهم معناهای نهفته در آنها 
ایفا می کند. چون این آثار به عنوان واقعیت های خارجی و عینی در ارتباط با حقیقت درونی و باطنی 

انسان است که از طریق آنها می توان معنای مورد نظر را کشف و تفسیر کرد. 
واژه های کلیدی: نشانه شناسی، فرهنگ، چشم انداز فرهنگی، جغرافیای فرهنگی. 
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مقدمه
دانش نشانه شناسی در حوزه های مختلفی راه یافته است. این دانش به ویژه در علوم انسانی، 
هنر و علوم اجتماعی کاربرد دارد. نقد هنرهای زیبا، ادبیات، فیلم، تفسیر معماری، مطالعه ُمد، 
تفسیر مجالت و تبلیغات و آگهی های تجاری رادیو و تلویزیون، پزشکی و در بسیاری از 
حوزه های دیگر استفاده شده است )آسابرگر، 1379: 85(. مطالعات نشانه شناسی از نیمه دوم 
قرن بیستم که شاخ و برگ های مختلفی در علوم انسانی پیدا کرده در حوزه های دیگری مانند 
نشانه شناسی حقوق، نشانه شناسی هنر، نشانه شناسی اقتصادی نیز گسترش یافته است؛ بنابراین، 
و چشم اندازهای  هنری  آثار  تاریخی،  یادمان های  مناظر شهری،  انسان ساخت همچون  آثار 

فرهنگی نیز در حیطه مطالعات نشانه شناسی قرار می گیرد. 
مطالعة فرهنگ به معنای وسیع کلمه یکی از موضوعات مورد عالقه علم نشانه شناسی 
است. اگر به یکی از کاربردهای فرهنگ که آثار و تجربه های فکری به ویژه فعالیت های هنری 
انسان را مورد تأکید قرار می دهد )پهلوان، 1378: 6( توجه کنیم، آنگاه دستاوردهای هنری، 
معماری، چشم اندازهای فرهنگی1 انسان ساخت2 یکی از جنبه های مهم فرهنگ است که در 
حوزه جغرافیای فرهنگی به عنوان »چشم انداز«3 و در نشانه شناسی به مثابه»نشانه«4 مورد مطالعه 

قرار می گیرد. 
در جغرافیای انسانی و به ویژه جغرافیای فرهنگی همان قدر که به پدیده ها توجه می شود، به 
همان مقدار نیز به زمینه یا بافت5، نمادها یا سمبل ها و نشانه های مکانی پرداخته می شود. این 
موضوع در جغرافیای فرهنگی از طریق مطالعة آثار انسان ساخت و چشم اندازهای فرهنگی با 
لحاظ تفاوت های فرهنگی، شرایط اجتماعی و معناهای نهفته در آنها مورد مطالعه قرار می گیرد. 
همان گونه که در نشانه شناسی انسان ها لزوماً نشانه ساز هستند )آسابرگر، 1379: 86( و 
انسان  نیز  انسانی و فرهنگی  بازی می کنند، در جغرافیای  ایجاد نشانه ها نقش اصلی را  در 
عامل ایجاد آثار و چشم اندازها در مکان و فضاست. ایجاد فضاهای پیرامونی، چشم اندازهای 
فرهنگی، تغییرات محیطی، تولید معنا با خلق متن یا بافت مکان ها، تأکید بر بُعد ویژه آثار 
انسان ساخت به عنوان واقعیت های خارجی و عینی با حقیقت درونی و باطنی در ارتباط است 

1. Cultural Landscape
2. Man-made
3. Landscape
4. Sign
5. Context
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که از طریق آنها می توان معنای مورد نظر را جست وجو و کشف کرد. این معناشناسی از طریق 
نشانه شناسی قابل دستیابی است. 

جغرافیای فرهنگی یکی از شاخه های اصلی و نظام مند جغرافیای انسانی است که به مطالعة 
فرهنگ در ارتباط با جغرافیا و از دیدگاه این علم می پردازد. در این شاخه از جغرافیا، به 
تفاوت ها و تغییرات فضایی مؤلفه ها و پدیده های فرهنگی در طول زمان در ارتباط با مکان 
و فضا پرداخته می شود. آنچه از فرهنگ برای جغرافی دان اهمیت دارد، مطالعه و تأکید بر 
الگوها و ابعاد فضایی فرهنگ است که در چشم اندازهای فرهنگی نمود پیدا می کند. در این 
شاخه از جغرافیای انسانی، موضوعات مکان، فضا و فرهنگ را می توان در چهارچوب دانش 

نشانه شناسی مورد مطالعه قرار داد. 
فضا1 برساخته ای اجتماعی و فرهنگی است و فضامندی داللت بر ترکیب و مفصل بندی 
مرزگذاری های اجتماعی، روابط قدرت، معناها، تاریخ، اسطوره ها و حتی فعالیت ها و اعمال 
افراد جامعه دارد. اگر به ویژگی انسانی فضا و پیچیدگی آن به ویژه در دوران مدرن نظر شود و 
آن را پذیرفت؛ آنگاه به نظر می رسد که جغرافیای معمول اجتماع که بر مبنای نقشه برداری ها 
و جای نگاری ها و آمارهای صرف است، ناکافی باشد. بدین ترتیب بحث جغرافیای فرهنگی 
در همکاری رشته ها و گفتمان هایی نظیر جامعه شناسی فرهنگ، مردم شناسی، نشانه شناسی، 
پساساختارگرایی همراه با فضامند کردن بسیاری از مفاهیم جامعه شناسی از جمله خود مفهوم 
مدرنیته، مصرف، طبقه، خرده فرهنگ و مانند اینها صورت می گیرد. دیوید هاروی2 و ادوارد 
تقویت  را  متأخر  اجتماعی  فرهنگی و  نظریه های  افرادی هستند که فضامند کردن  سوجا3 
بازنمایی ها، تصورها و  کرده اند )بالدوین و دیگران، 1999: 133(. فضامند کردن از طریق 
تخیل ها و از طریق تعامل اجتماعی و تجربه های فردی افراد شکل می گیرد. این امر از خود 
بدن فرد شروع می شود تا به فرایند جهانی شدن برسد. از آنجا که فرهنْگ نخست با تولید و 
مبادلة معنا سروکار دارد و بازنمایی دادن و گرفتن معنا نوعی جدال بر سر معناست )هال، 
1997: 2(، فضامند کردن نیز می تواند نوعی جدال بر سر مکان باشد. توجه به مکان یعنی در 
نظر گرفتن شیوه هایی که طی آنها موقعیت ها در جهان فرهنگی افراد برساخته می شوند. برای 
مثال درک ما از مفهوم خانه به مجموعه ای از معناها بستگی دارد که فهم ما از آن و چگونگی 

1. Space 
2. David Harvey 
3. Edward Soja
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شکل گیری آن را رقم می زند، و یا فهم ما از شهر تهران تا حدودی در مجسم کردن روابط و 
نسبت های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میان شمال و جنوب آن است. بدین ترتیب 
همان گونه که چمبرز )1986: 183( بیان می کند »واقعیت شهری امری واحد و منفرد نیست 
بلکه چندگانه است یعنی درون شهر، شهر دیگری هم هست... شهری که نشانة آلوده ای است 
که توسط فرهنگ های متفاوت، نیروهای مختلف، امیال گوناگون و نیازهای متنوعی آلوده 
شده و چون تجسمی از کالن شهر انباشته شده است و هیچ ضمانتی وجود ندارد که آنها همه 
متناسب و قابل قیاس با هم باشند: آنها به عنوان مازاد معنای شهر هستند« و یا به عبارت دیگر 
می توان گفت در کنار نشانه مادی هر شهر، نشانه های دیگری نیز از همان شهر وجود دارد که 

مازاد نشانه شناختی آن شهر محسوب می شوند. 
مقصود و هدف از طرح نشانه شناسی در جغرافیای انسانی و فرهنگی این است که بتوان 
موضوعاتی را در نشانه شناسی جست وجو کرد که با جغرافیا ارتباط نزدیک تری داشته باشند و 
البته بالعکس؛ و در نهایت در مباحث میان رشته ای بهره ای علمی به جغرافیای انسانی و فرهنگی 

ارائه و مسیرهای تازه ای در آن بنمایاند. 

مبانی نظری
نشانه شناسی1 حوزه ای از دانش است که به مطالعة سازوکارهای تولید، انتقال و دریافت معنا 
می پردازد. معنا از طریق روابط همزمانی و در زمانی شبکه نشانه ها در رمزگان ها و متن ها ممکن 
می شود. از آنجا که دامنة مطالعة نشانه شناسی هر قلمرو، متنی است که بر اساس رمزگان یا 
رمزهایی در کار تولید و مبادله معناست، پس ماهیتی بین رشته ای پیدا می کند و از همین روست 
که در چند دهه اخیر با رشد و گسترش دانش نشانه شناسی با عباراتی چون نشانه شناسی زبانی، 

نشانه شناسی ادبی، نشانه شناسی هنر و غیره مواجه بوده ایم. 
تحلیل نشانه شناسی در مورد همه چیز همچون مد، تبلیغات تجاری، فیلم های سینمایی 
و سریال ها، تحلیل شخصیت افراد، آثار هنری ـ بصری و مباحث زیباشناختی به کار گرفته 
می شود. بنیادی ترین مفهوم در نشانه شناسی »نشانه«2 است. نشانه شناسی در اصل به معنای 

علم نشانه هاست. 

1. Semiotics
2. Sign
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واژه سمیوتیک از ریشة یونانی سمیون1 یا نشانه است و از آن برای توصیف تالشی نظام یافته 
برای فهم این مسئله که نشانه ها چیستند و چگونه عمل می کنند، استفاده می شود. اصطالح 
نشانه شناسی در پیوند با سی. اس. پیرس2، فیلسوف امریکایی است و اصطالح علم نشانه ها3 را 
فردینان دو سوسور، زبان شناس سوییسی به کار می برد. هر دو اصطالح به چگونگی تولید و انتقال 
معانی مربوط می شوند )آسابرگر، 1379: 83 و 84(؛ بنابراین و به طور خالصه می توان گفت که 
مطالعة تولید اجتماعی معنا بر اساس نظام های نمادین، دانش نشانه شناسی نام گرفته و با رجوع به 
تاریخ می توان دریافت که این تعبیر نخست از جانب بنیان گذار و به اصطالح پدر آن، فردینان دو 
سوسور پیشنهاد شد. او در سال 1916 در کتاب دوره هایی در زبان شناسی عمومی عبارت »دانشی 

که زندگی نشانه ها را درون جامعه مطالعه می کند« پیشنهاد کرد )سوسور، 1378: 22-24(.
نشانه شناسی کوشش می کند تا معناداری را از روابط ساختاری موجود در درون هر نظام 
نمادین مکشوف سازد و تحلیل کند. از آنجا که نشانه شناسی با ساختارهای انتزاعی )ساختارهایی 
که قابل مشاهده نیست مانند زبان( سروکار دارد، به سوی انتزاع، فرمالیسم و فقدان مبانی 
تاریخی میل می کند، اما به گونه ای دیالکتیکی به تولید اجتماعی معنا هم متعهد است، یعنی 
در صدد است تا تولید معناها را با دیگر انواع تولید اجتماعی و روابط اجتماعی ربط دهد؛ 
به ویژه این مورد اخیر در »نشانه شناسی اجتماعی« قابل مشاهده است )هاج و کرس، 1988(. 
در یک تقسیم بندی زمانی می توان گفت که نشانه شناسی در دوره های مختلف دارای ماهیت 
متفاوتی بوده است. در اوایل قرن بیستم نشانه شناسی یک نگاه ذات گرا داشته است. در این 
دوره بر خود نشانه تأکید می شد و ماهیت نشانه مورد توجه است. اینکه چگونه داللت اتفاق 
می افتد و دال و مدلول چه رابطه ای دارند؛ برخی از گونه های داللت یک نشانه چیست؟ و 
نظایر آن از مباحث این دوره است. در این دوره است که سوسور نشانه را مرکب از یک »دال« 
)تصور صوتی( و یک »مدلول« )مفهوم( می داند و رابطة میان این دو را »داللت« می نامد. الگوی 
دوتایی سوسور در نمودار ذیل نشان داده شده که خطوط افقی در این نمودار بیانگر جدایی این 
دو عنصر درونی از هم هستند. نشانه حاصل انطباق این دو عنصر یعنی دال و مدلول است و 
همواره دو رو دارد. هرگز نمی توان یک دال کاماًل بی معنا یا یک مدلول بدون صورت در اختیار 

داشت )چندلر، 1387: 42(.

1. Semion
2. C.S, Pierce
3. Semiology



فصلنامه علمی - پژوهشی

دوره چهارم
شماره 4
زمستان 1390

96

 
 مدلول

 دال

 در اوایل قرن بیستم، نشانه را با داللت های آن )با یک کد و رمزگان( مورد توجه قرار 
گرفت؛ بنابراین در اوایل قرن بیستم برداشت از نشانه شناسی یک تفکر ابتدایی و ساده بود. 
نشانه ها با رمزگان هایی شناسایی می شود؛ به همین دلیل اگر سیستم کدینگ و رمزگان ها شناخته 
شود، رمزگشایی انتقال صورت می گیرد. در این دوره، نشانه ها کدینگ است، مثاًل برای مراسمی، 

پوشیدن لباس سیاه، ُکد یا رمزگانی است برای عزاداری. 
در دورة دوم که مربوط به اواسط قرن بیستم است، نشانه شناسی بینامتنی مطرح می شود. این 
دیدگاه توسط میخاییل باختین )1981 و 1984( روس، و سایر نظریه پردازان اروپای شرقی از 
جمله نشانه شناسی فرهنگی مکتب تارتو و یوریلوتمان )1990( به اروپای مرکزی و غربی به ویژه 
فرانسه نفوذ پیدا کرد. نشانه شناسی بینامتنی بیانگر این است که برای مطالعة نشانه ها باید آنها را 
در یک ارتباط گفت وگویی و دیالوگی جست وجو کرد. هر نشانه ای به مجموعه ای از نشانه های 
قبلی و پیشین متن ارجاع داده می شود یا به عبارت دیگر متن های قبلی و متن های حاضر در 
مقایسه با هم معنا پیدا می کند. محور مطالعه در این مرحله روابط بینامتنی است. »بینامتنیت«1 از 
نظر ژولیا کریستوا پساساخت گرا روند آمیزه ای از نقل قول ها و حاصل جذب و دگرگون شدن 
متن دیگر است )کریستوا، 1980: 66(. اومبرتو اکو نشانه شناس ایتالیایی نیز بینامتنیت را شیوه 
پیچیده ای از گفت وگو می خواند: گفت وگوی بین متن ها، پدیده ای که به واسطه اش یک متن، 
متن های پیشین خود را بازتاب می دهد )اکو، 1990: 87(. یکی از مهم ترین نظریه پردازان این 
دیدگاه در فرانسه، روالن بارت است که در آثار خویش )بارت، 1964 و 1957( همان مکتب 
بینامتنی و روابط دیالوگی را ارائه نمود؛ مثاًل برای درک معنای نوشته های یک نویسنده حاضر 
باید به متن های پیشین نویسندگان دوره های قبل مراجعه شود. استفاده از مفاهیم خاص توسط 
نویسندگان فعلی باید با مراجعه به مفاهیم و کاربردهای آنها در دوره های قبل روشن و تبیین 

شود. به عبارت دیگر، داللت های این مفاهیم را باید در نوشته های قبلی جست وجو کرد. 
در دوره سوم و در دوره کنونی، از نشانه شناسی با عنوان »نشانه شناسی فرایندی« یاد می شود؛ 

1. Intertextuality
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به این معنا که شناخت معنای نشانه ها در قالب یک فرایند اتفاق می افتد. با حذف »فرایند« نشانه 
قابل درک و معنا نخواهد بود. امروزه اعتقاد بر این است که داللت طی یک فرایند اتفاق می افتد 
و بنابراین در دوره سوم، تولید داللت جدید در یک فرایند به وجود می آید )پاکتچی، 1388(.

در سال های اخیر، اغلب جغرافی دانانی که با تأثیرپذیری از جغرافیای فرهنگی نو، در زمینه 
جغرافیای مذاهب ـ بوم شناسی مذاهب، به تحقیق پرداخته اند، به تحلیل نمادگرایی سیاسی 
مکان های مذهبی اهمیت بیشتری داده اند که دیوید هاروی، نمایندة مکتب جغرافیای رادیکال 
از آن جمله است. هاروی در مقاله خود با عنوان »بنای یادبود و اسطوره«، به تحلیل کلیسای 
باسیلیکا در ساکروکور می پردازد )شکویی، 1387: 63-64(. چنین مطالعاتی توسط روالن 

بارت1 نیز در مقاله »برج ایفل«؛ نشانه شناسی برج ایفل انجام شده است )بارت، 1380(. 
یکی از مباحث در جغرافیای فرهنگی، مطالعه چشم انداز به مثابه یک متن هرمنوتیکی است 
که از دیدگاه نظریه پردازان چشم انداز به منزله یک متن، باید تفسیر چشم انداز را مثل تفسیر یک 
متن، در کانون مطالعات میان رشته ای خود قرار دهند و از مفاهیمی چون عینی کردن، بازنمایی، 
آگاهی، ایدئولوژی و روابط متقابل میان این مفاهیم استفاده کنند. این جهت گیری به بحث میان 
جغرافیای فرهنگی، انسان شناسی و نظریه های ادبی امکان می دهد )شکویی، 1387: 210(. این 
گونه مطالعات چشم اندازها موجب ورود برخی مفاهیم میان رشته ای در جغرافیای فرهنگی شده 
که از آن جمله می توان به شهر فاسد، شهر مریض، بافت ناامن، مکان یابود و... اشاره کرد. در 
واقع نوع نگاه به چشم اندازها تفسیر چشم انداز را در پی دارد و استعارة چشم انداز به مثابه یک 

متن مورد توجه قرار می گیرد. 

نشانه شناسی و جغرافيای فرهنگی
یکی از سرشناس ترین محققان در زمینه تعامل میان نشانه شناسی و جغرافیای فرهنگی، ادوارد 
هال2 مردم شناس است که در دو اثر خود با عناوین بعد پنهان )1966( و زبان خاموش )1959( 
بحثی را با نام کاربرد فضا مطرح می کند که به شدت با نشانه شناسی و به ویژه نشانه شناسی مکان 
و فضا پیوند می خورد. اگرچه هال کاربرد فضا را ابتدا برای مطالعه حاالت ارتباطات غیرکالمی 
به کار برده، ولی نشانه شناسی مکان و فضا خود موضوعی است که در بستری میان رشته ای 

1. Roland Barthes 
2. Edward. T. Hall
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نشان دار می شود. بحث هال پیرامون کاربرد فضا به کارکرد ارتباطی نهفته در فضا و مکان مربوط 
می شود و محل تمرکز وی بر تفاوت هایی است که در رفتار افراد متعلق به فرهنگ های مختلف 
معطوف به فضای پیرامون خویش وجود دارد. هال واژه proxemics را که معادل کاربرد فضایا 
جای شناسی است از ریشه التین- prox )مثاًل در واژه proximity به معنی مجاورت( و پسوند 
emic- )در واژه هایی چون systemic, phonemic( اخذ کرده است. تعاریف ذیل مجموعه ای 

است از آنچه هال از کاربرد فضا مدنظر داشته است:
1. مطالعة این امر که چگونه افراد به طرز ناخودآگاه فضای ُخرد )فاصله بین خود و دیگران 
در تماس های روزمره، سازمان دهی فضا در منزل و مسکن و در نهایت الیه های شهری که افراد 

در آن به سر می برند( را ساختار می بخشند؛
2. مطالعه شیوه هایی که طی آن افراد نسبت به محتوای اذهان دیگران از طریق قضاوت هایی 
در مورد الگوهای رفتاری ایشان در پیوند با درجات متفاوتی از نزدیکی یا مجاورت با ایشان 

به دست می آورند؛
3. مجموعه ای به هم مرتبط از مشاهدات و نظریات در مورد استفادة افراد از فضا به عنوان 

بسط تخصصی فرهنگ؛
4. کاربرد فضا نخست با چینش ناخودآگاه فاصله سروکار دارد. 

هال )1966( دسته بندی ای از رفتارهای ناظر بر کاربرد فضا بر مبنای امتداد فضایی و سطوح 
فرهنگی و نشانه شناختی ارائه می کند. در این امتداد، رفتارهای ناظر بر کاربرد فضا در سه بعد 
ُخرد، میانه و کالن رخ می دهد. فضای خرد، پیرامون بی واسطه اشخاص است که برسازندة 
سپهر خصوصی آنهاست. فضای میانه پس از فضای ُخرد یا محیط خصوصی فرد، نزدیک ترین 
فاصله را به دسترسی شخص دارد. فضای کالن هم طیف وسیعی از قلمروهای بزرگ تری چون 
روستاها تا شهرها و فراتر از آنها را شامل می شود. هال از منظر فرهنگی سطوح سه گانة فرو 
فرهنگی، پیشافرهنگی و خرده فرهنگی رفتار مبتنی بر کاربرد فضا را مشخص کرده است: رفتار 
فرو فرهنگی ناظر بر گذشتة بیولوژیک یا زیستی افراد است )هال، 1966: 95(. معمول است 
که از این سطح با عنوان رفتار وابسته به قلمرو یا رفتار اقلیمی یاد می شود. سطح پیشافرهنگی 
به دریافت حسی )المسه، بینایی، بویایی و غیره( افراد از فضا بازمی گردد. تنها در سطح سوم 
یا سطح خرده فرهنگی است که رفتار مبتنی بر کاربرد فضا توسط قواعد و قراردادهای فرهنگی 
تعیین می شود. هال در ادامه و به منظور عملیاتی تر کردن بحث کاربرد فضا، سه مقوله فاصله، 
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فضا و ترکیب حاالت رفتار و دریافت فرد از فضا جهت بسط نظام نشانه ای ـ فضایی خویش 
را مطرح می کند. 

هال )1966: 129-116( فاصله بین فردی را برای فرهنگ امریکای شمالی به چهار دسته 
یا محرمانه  تا دور را شامل می شود: 1( فاصلة صمیمانه  از فاصلة نزدیک  تقسیم کرده که 
)نزدیک: 6-0 اینچ؛ دور: 18-6 اینچ(، 2( فاصلة شخصی )نزدیک: 30-18 اینچ؛ دور: 30-48 
اینچ(، 3( فاصله اجتماعی )نزدیک: 7-4 فوت؛ دور: 12-7 فوت( و 4( فاصله عمومی )نزدیک: 
25-12 فوت؛ دور: 25 فوت به باال(. عالوه بر این هال )1966: 112-103( به سه دسته متفاوت 
از فضا بر مبنای درجات فرهنگی مختلف اشاره می کند: ثابت، نیم ثابت و متغیر. فضای با ویژگی 
ثابت توسط دیوارها و مرزهای سرزمینی شکل می گیرد. فضای نیم ثابت شامل مجموعه ای از 
عناصر متحرک مثل پرده ها، پاراوان ها یا دیواره های متحرک، پارتیشن ها و چینش اسباب و اثاثیه 
است. در نهایت فضا وقتی متغیر، پویا و یا غیررسمی است که یک فرد مشخصات فضایی 

پیرامون خویش یا فاصله های بین فردی خود را تغییر دهد. 
هال در ترکیب فاصله و فضا، نظام نشانه ایـ  فضایی مورد نظر خویش را در ارتباط با فضای 
ُخرد و با هشت متغیر متفاوت بسط می دهد: 1( شاخص های ژستیـ  جنسی: مثاًل زن، ایستاده؛ 
2( سمت و سوی آمیزش گریزی )یا صحبت گریزی( ـ آمیزش گرایی )یا صحبت گرایی(: مثاًل 
چهره به چهره یا پشت به پشت؛ 3( رمزگان حسی ـ حرکتی: که بیان فاصله های اعضای بدن 
افراد است، از دست دراز کردن گرفته تا تماس برقرار کردن؛ 4( رمزگان المسه یا بساوایی: از 
در آغوش گرفتن و نگهداشتن گرفته تا هیچ تماسی برقرار نکردن؛ 5( رمزگان بینایی یا بصری: 
مثاًل نگاه خیره؛ 6( رمزگان حرارتی یا دمایی: درک یا عدم درک حرارت متصاعد؛ 7( رمزگان 

بویایی: درک بو یا نفس و 8( رمزگان صوتی: درک بلندی یا رسایی صدا. 
از آنجا که هدِف بحث کاربرد فضا یافتن رمزگان های مربوط به رفتار مبتنی بر فضایی است 
که در فرهنگ های مختلف معتبر باشند، شبیه به زبان شناسی است که به مطالعه و بررسی 
قواعد و ساختارهای زبان های مختلف می پردازد، اما تا چه اندازه این قیاس یا شباهت بین 
زبان و رفتار مبتنی بر کاربرد فضا ادامه می یابد؟ هال در این زمینه رفتار مبتنی بر کاربرد فضا 
را بر اساس مشخصاتی آزموده که خصیصه های یک زبان هستند. این ویژگی ها عبارتند از: 
دل بخواهی بودن، هم جای پذیری، جابه جایی یا جانشینی، تخصص و دوگرایی. برای نمونه، 
ویژگی دوگرایی یا مفصل بندی مضاعف برای بسیاری از نشانه شناسان در حکم معیاری محکم 
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جهت اثبات نشانه پذیری یک رمزگان است. این ویژگی به دو سطح از ساختارهای موجود 
درون یک نظام نشانه ای اشاره دارد: نخست، سطحی که از عناصر معنادار برساخته می شود 
و دوم، سطحی که از عناصر مجزای بی معنا تشکیل می شود )مثل واج ها در یک زبان(. هال 
)1959( مدعی است که رمزگان کاربرد فضا شامل هر دو سطح مذکور هست که او آنها را به 

ترتیب مجموعه ها و فرد ها نامیده است. 
به طور کلی اغلب افراد از هنجارهای حاکم بر رفتار مبتنی بر کاربرد فضا درون فرهنگ 
خویش ناآگاهند و صرفاً وقتی به خودآگاهی می رسند که این هنجارها مورد تعارض قرار گیرد 
یا متوجه تفاوت ها و تقابل های میان خود و دیگری درون فرهنگ بیگانه شوند. با استفاده از 
رویه های توصیفی و مقایسه ای می توان هنجارهای کاربرد فضا را درون یک فرهنگ دریافت، 
ولی به رغم نظام نشانه ایـ  فضایی بسط یافتة هال، واژگان یا قاموسی برای رفتار مبتنی بر کاربرد 
فضا همچنان وجود ندارد و این امر حاکی از آن است که معناشناسی رفتار مبتنی بر کاربرد فضا 
همچنان و تا حد گسترده ای کشف ناشده باقی مانده است. هال به طور تلویحی به این نکته 
اشاره می کند که نظام نشانه ای ـ فضایی بسط یافته وی همچنان محدود به سطح اتیک تحلیل 
است و به مرحله امیک نرسیده است؛ به عبارت دیگر رفتار مبتنی بر کاربرد فضا اگرچه به طور 
عینی قابل توصیف و سنجش است، ولی کارکرد فرهنگی اش به قدر کافی مشخص نشده است. 
ارتباطات مبتنی بر درک و دریافتی از مکان مندی و فضامندی دغدغه دیگر هال بوده که در 
آثار خود بدان پرداخته است. این شکل از ارتباطات که از طریق کانال های بصری، لمسی یا 
صوتی تجربه می شود، عمدتاً غیرکالمی است.در این حالت، نشانگی فضا و مکان در سطح عینی 
یا ابژکتیو درک می شود و بازنمایی فضا و مکان توسط زبان، ارتباطات بصری و دیگر اشکال 
ارتباطی. در حقیقت مطالعه نشانگی فضا و مکان فراتر از سطح ابژکتیو است. در بازنمایی، مسئله 
فضا یا مکان به مثابه نشانه نیست بلکه نشانه هایی در مورد فضا و مکان است. هال )1966: 
100-79( به دو نظام بازنماییـ  نقاشی و ادبیاتـ  اشاره کرده و در مورد نمایش تحول تاریخی 
هنجارهای کاربرد فضا توسط این دو نظام در فرهنگ های مختلف بحث کرده است. عالوه بر 
این هال بازنمایی فضا و مکان در زبان را از دیدگاه نظریه نسبیت زبانی هورف به بحث می گذارد. 
ادعا این است که فهم و دریافت فضا و مکان توسط مقوالت معناشناختی و ریخت شناختی که 
یک زبان خاص جهت بازنمایی فضا و مکان فراهم می آورد، تعیین می شود. نکته اصلی در بحث 
بازنمایی فضایی در زبان، وجود اسامی اشاره ای اضافی و قیدی است که به موقعیت طرف های 
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گفت وگو و ارتباط اشاره دارند )مثاًل اینـ  آن، اینجاـ  آنجا(. سرانجام باید گفت که مطالعة فضا 
و مکان به مثابه شکلی از ارتباطات غیرکالمی و به عنوان موضوع بیانی و زبانی بر معنای فضا 
و مکان به ویژه در سطح نشانگی فردی و بین فردی متمرکز است. ولی باید گفت که فضا خود 
دارای ابعاد  شناختی است که در ابتدا جایی در تعامالت اجتماعی ندارند. افراد، محیِط مکان مند 
و فضامند خویش )چشم اندازها، شهرها، و دیگر مناطق جغرافیایی( را همراه با داللت ها یا 
معانی نمادین به کار می برند و این امر خود موضوع بسط بحث کاربرد فضای ادوارد هال به 
نشانه شناسی فضا و مکان جغرافیایی است. جغرافیای فرهنگی این امر را به ویژه در قالب نقشه 
یا نگاشت شناختی1 بیان می کند. در روان شناسی عمومی فرایند نقشه یابی شناختی به الگوهای 
ذهنی ای اشاره دارد که افراد به مثابه ابزار درک جهان پیرامون خویش برمی سازند. این اصطالح 
به طور خاص توسط فردریک جیمسون منتقد فرهنگی در کتاب زیبایی شناسی ژئوپلیتیکی: سینما و 
فضا در نظام جهانی )1992( به کار رفته است. در واقع آن طور که یک فرد در شهری بیگانه و در 

فضایی قرار می گیرد که قادر به ترسیم نقشه ذهنی موقعیت خود و یا کلیت فضا یا همان شهری 
نیست که خود را در آن می یابد، پس نقشه یا نگاشت شناختی، یک تقلید ساده از واقعیت بیرونی 
نیست. به تعبیر جیمسون )1992: 51(، نقشه شناختی ابزاری برای بازتعریف ایدئولوژی به مثابه 

بازنمایی روابط خیالی سوژه با شرایط واقعی هستی وی به دست می دهد. 
سرانجام باید گفت، اینکه ادوارد هال به طور مشخص مطالعة کاربرد فضا را در چهارچوب 
متعارف نشانه شناسی انجام نداده، ولی کوشش وی در تجزیه و تحلیل رفتارهای مبتنی بر فضا 
به مثابه نظامی ارتباطی و خودبسنده در قیاس با نظام نشانه ای زبان، خود یکی از نمونه های 
نشانه شناسی فضا و مکان و از مهم ترین کاربردهای نشانه شناسی در بحث جغرافیای فرهنگی 
است. بعدها بحث کاربرد فضا در نشانه شناسی به طور خاص توسط اکو )1968: 344-349( 

گسترش یافت. 

چشم انداز و جغرافيای فرهنگی
یکی از مباحث مهم در جغرافیای انسانی و فرهنگی موضوع »چشم انداز«2 است. موضوع 
چشم انداز از مباحث مهم مکتب چشم انداز در جغرافیای فرهنگی است که توسط کارل ساور 

1. Cognitive Map
2. Landscape 
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بنیان نهاده شد. نظریه و مبنای تفکرات وی وابسته به فلسفه امکان گرایی بود که به جای علیّت 
محیطی یا جبر محیطی، برای عامل فرهنگ یعنی ارزش های مشترک مردم، مذهب و سازمان 
اجتماعی و سازمان اقتصادی آنان نقش کلیدی و خالق قائل بود. بر این اساس، چشم انداز به 
دلیل اینکه توسط انسان و فرهنگ و ارزش های او خلق می شود، دارای نشانه هایی است که 

 حاوی معنا هستند. 

 چشم انداز طبیعي زمان فرهنگ

 جمعیت: 
 تراکم
 تحرک

 خانه سازي: 
 طرح

 ساخت
 تولید

 ارتباطات 
 و ...

 چشم انداز فرهنگي

 بستر عامل

 فرمها

چشم انداز فرهنگی از نظر کارل ساور )منبع شكویی، 1375: 178(
چشم انداز یکی از مؤلفه های فرهنگ و بیانگر نیازهای انسانی، ارزش ها و هنجارهایی است که 
در گذشته شکل گرفته و در حال حاضر حفظ می شود. در سکونت گاه های انسانی به ویژه در 
شهرهای قدیمی این ارزش ها و هنجارها از طریق مورفولوژی )ریخت شناسی( چشم اندازهای 
فرهنگی به مثابه یک »رسانه« که در واقع تولید هنرمندانه و بیانگر ارزش های گذشته جامعه 
است، نمود پیدا می کند)چپچنسکي،1 2008: 28(. چشم انداز، برساختة بصری مصنوعی است 
که انسان ها در سطح زمین به وجود می آورند. مفهوم چشم انداز فرهنگی به منزله مناظر و 
نمودهای عینی است که توسط گروه های فرهنگی در سطح زمین شکل می گیرد و در واقع 

بیانگر اندیشه ها ، ارزش ها، انگیزه ها و به طور کلی نمایانگر فرهنگ انسانی است. 
در مدل کارل ساور »چشم انداز فرهنگی«، برآیند مؤلفه های انسانی، زمانی و مکانی است. 
در این مدل فرهنگ به عنوان یک عامل و با تأثیرپذیری از زمان )تاریخ( و در بستری طبیعی، 
چشم انداز فرهنگی را به وجود می آورد. فرهنگ شامل عناصر مهمی نظیر دین، هنر، آداب و 

1. Czepczyński



فصلنامه علمی - پژوهشی

103
نشانه شناسی 

چشم اندازهای ..

رسوم، اعتقادات، باورها و نظایر آن است که در یک فرایند طوالنی در بطن جامعه رسوب 
می کند و در نهایت این رسوب گذاری فرهنگی در قالب یک چشم انداز فرهنگی نمود عینی 
و واقعی می یابد. این مدل، پیوند جغرافیا )مکان( و تاریخ )زمان( را به خوبی در شکل دهی به 

چشم اندازها تبیین می کند و نقش آفرینی فرهنگ )انسان( را به نمایش می گذارد. 
گروه های متنوع انسانی با فرهنگ های مختلف، با اهداف و انگیزه های خاص اقدام به ایجاد و 
خلق چشم اندازهای فرهنگی می کنند. این اقدامات از یک سو موجب ظهور ارزش های فرهنگی 
می شود و از طرف دیگر، به توسعه و تکوین یک سلسله از ارزش های مورد نظر می انجامد و 

گسترش و توسعة این ارزش ها نهایتاً »اشاعه« یا »پخش فرهنگی« را در پی خواهد داشت. 
در نشانه شناسی، »نشانه«ها چیزهایی هستند که برای انسان معنا دارند. هر آنچه انسان در 
اطراف خود می بیند و برایش معنادار است، می تواند به عنوان نشانه مورد مطالعه قرار گیرد. به 
تعبیر اومبرتو اکو، نشانه شناسی بنا به تعریف کالسیک اش دانش یا رهیافتی است که موضوعش 
هر آن چیزی است که بر مبنای عرف یا قراردادهای اجتماعی از پیش تثبیت شده می تواند 

جانشین یا بازنمای چیز دیگری باشد )اکو، 1979: 16(. 
برای تعداد زیادی از محققان و اندیشمندان همچون هال )2002(، گاتمن و هارپر )1990(، 
مینینگ )1979( و میچل )2005(1چشم انداز، در مشابهت با زبان می تواند به عنوان یک نظام 
»نمادهای  عنوان  به  که  فضاهایی  و  اماکن  ساختمان ها،  نشانه ها،نام ها،  کند.  عمل  بازنمایی 

جغرافیایی«2 خوانش و تفسیر می شوند)چپچنسکي، 2008: 43(.
 نشانه های جغرافیایی به دو طریق می توانند اطالعات را ارائه دهند. برخی از نشانه های 
جغرافیایی متشکل از نام ها مانند نام شهر، روستا، ناحیه، دریا و... هستند که با شنیدن و یا دیدن 
این نام ها، مکان جغرافیایی آن نام را نمایش می دهند. مثال با شنیدن نام خلیج فارس، خلیج 
واقع در جنوب ایران متصور می شود. این نشانه ها تحت عنوان نشانه های جغرافیایی مستقیم 
یاد می شوند. برخی دیگر از نشانه های جغرافیایی به صورت نماد هستند که اطالعات و معانی 
را به صورت غیرمستقیم منتقل می کنند. چنین نشانه هایی بدون اینکه نام مکان یا منشأ را داشته 
باشند، به صورت ذهنی و انتزاعی یادآور مکان و منشأ آن نشانه هستند، مثل برج ایفل که برای 

شهر پاریس و کشور فرانسه نماد جغرافیایی است. 
در جغرافیای فرهنگی، متن بیانگر یک چشم انداز، ساخت و کالبد و موقعیت است که 
1. Hall 2002, Gottmann and Harper 1990,Meining 1979, D. Mitchell 2005
2. Geosymbols
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در آنها ایده ها و تفکرات شکل گرفته اند؛ به طوری که از طریق این ساختارها اطالعات، معنا 
و مفاهیم به نمایش گذارده می شوند. نشانه ها واجد ویژگی های متن و شرایط زمانی است 
که حاوی معانی است. این معانی از طریق فرهنگ که در چشم اندازها نمایان است، به ظهور 
می رسند. در شکل زیر ارتباط بین نشانه و معنا، فرهنگ و چشم انداز به نمایش درآمده است. 

 

 نشانه

 فرهنگ

 چشم انداز

 معنا

چشم انداز به مثابه نوعی از ارتباطات یا زبان تلقی می شود. چشم اندازها شامل ساختمان ها، 
مکان ها و اشیایی هستند که به عنوان نشانه ها یا کلماتی که مناظر اطراف را احاطه کرده اند خود 
عناصری از نظام بازنمایی نشانه ها هستند. به هر حال، تولید معنا در ارتباط با مکان ها، رویدادها و 
ویژگی های مناظر شهری و نیز مرتبط با نظام مفاهیم ]هر جامعه ای[ است)چپچنسکي، 2008: 43(.

نشانه شناسی نمادهای جغرافيایی
در جغرافیای فرهنگی از نشانه ها با اصطالح »نماد جغرافیایی«1 یاد می شود. نماد جغرافیایی 
در واقع یک شاخص مکانی ـ فضایی و نشانه ای برای بازتاب فرهنگ، تاریخ و ارزش ها و 
شکل دهندة هویت است )بن مزن،2005: 45(. این مکان می تواند مکان مقدسی مثل مسجد 
باشد؛ یک مکان قابل رؤیت بلندمرتبه مثل برج ایفل؛ یا مکانی که یک فضای روحانی را در 

حافظه تاریخی خود دارد. 
حافظة تاریخی بر بستر فضا حرکت می کند. به عبارت دیگر محور زمانی در رابطه ای 
پیوسته با محیط فضایی قرار می گیرد و به نوبة خود آن را تغییر داده و بر آن معناگذاری، 
نمادگذاری و نشانه گذاری می کند. فضاهای شهری، محله ها، شهرها در کلیّت خود، منطقه های 
یا بین المللی بدین ترتیب بدل به پهنه هایی می شوند که می توان آنها را »مکان های  ملی و 

1. Geosymbols
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حافظه«1 نامید. این مکان ها در بسیاری از موارد به صورت های مختلف هنجارمند می شوند: 
نام گذاری بر کشورها، مناطق، شهرها، محله ها، میدان ها، خیابان ها، ایستگاه های مترو و اتوبوس 
شهری، بناهای اداری، آموزشی، کاری، علمی و تفریحی شهر گذاشته می شوند و تحولی که 
این نام ها در طول تاریخ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی پیدا می کنند تا اندازة زیادی 
حافظة تاریخی یک پهنه را مشخص می سازند )فکوهی، 1383: 260(. برای نمونه و به اعتقاد 
ریشتوفن2شکل خاص کوه ها و به ویژه نیم رخ قلل، نماد گویاتری از پرستش محسوب می شود. 
قلة قیفی شکل فوجی در ژاپن بیانگر تقدس بیشتری است به گونه ای که حتی پرواز بر فراز 
آن ممنوع شده است. کاشت برخی گیاهان مثل درخت بو نزد بوداییان دارای قداست است. 
به عقیده بوداییان به دلیل آنکه بودا نور الهی را در هنگام آرامش در زیر درخت رؤیت کرده 
بود، این درخت از قداست خاصی در نزد بوداییان برخوردار است )توالیی، 1382: 65 و 66(. 
نمادهای جغرافیایی، قلمرو و محدودة یک سرزمین را به وسیلة »نشانه ها« نمایان می سازند 
که در آن قلمرو یا سرزمین نگاره شناسی3 یا شمایل شناسی را روی زمین بنا می نهد؛ بنابراین 
نمادهای جغرافیایی، مرزهای یک قلمرو ]انسانی[ را نشان می دهند، به آن روح می دمند، به آن 
قلمرو معنا می بخشند و ساخت می دهند. همچنین نمادهای جغرافیایی قادرند برای یک مکان، 
محل یا موقعیتی، نقطه اتکا باشند و از چیزی که از آن ساطع و ناشی می شود، قدرت و نیرویی 
بگیرند  )بن مزن،2005: 45( بنابراین پشتوانه های فرهنگی، هویتی، تاریخی، اجتماعی یک 

سرزمین می تواند در ساختار نشانه های یک مکان نقش مهمی بازی کند. 
حضور این نشانه ها در صحنه زندگی روزمره که دائماً در مقابل دیدگان ساکنان آن ناحیه 
حس می شوند، مانند پدیده های طبیعی که در سرزمین ها مشاهده می شوند، در هویت یابی 
نقش آفرین هستند. انسان ها با نمادسازی نوعی محدوده و قلمروسازی نیز برای فرهنگ، آداب 
و رسوم، دین و سبک زندگی خود ارائه می دهند. این نکته حائز اهمیت است که فرهنگ های 
مختلف برای نشان دادن ویژگی های فرهنگ خود، معموالً با نمادسازی، تصویر سازی و معرفی 
از خود و با ساختن الگوهای داللتی، بر پررنگ کردن تمایزات فرهنگ خود از سایر فرهنگ ها 

تأکید می کنند. 
مشاهدة نماد یک سرزمین در اذهان دیگر فرهنگ ها، در سطح جهان نیز تأثیرگذار است. 
1. Places of Memory
2. Richthofen
3. Iconology
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یک نماد عالوه بر اینکه در محدوده ملی یک سرزمین شناخته شده است، در سطح جهانی نیز 
قابل شناسایی و عامل تفکیک از سایر فرهنگ هاست. درج و گنجاندن نماد یک سرزمین و 
ناحیه فرهنگی در کتاب ها، بروشورهای تبلیغاتی، فیلم ها و امروزه نیز از طریق فناوری های 
ارتباطی جدیدی همچون اینترنت بر شناخته شدن، اثرگذاری، تأکید بر آن، موجب پذیرش آن 
نماد خاص در سطوح ملی و منطقه ای و بین المللی شده است؛ بنابراین آن نماد تبدیل به یک 
نشانه از یک سرزمین یا فرهنگ خاص می شود. نشانه هایی همچون اژدها و پاندایچین، برج 
ایفل فرانسه، بیگ بن انگلستان، شکوفه های گیالس ژاپن، اهرام ثالثه مصر، کانگوروی استرالیا 
و بوفالوی امریکا همگی نشانه هایی از کشورهای مذکور هستند. البته باید گفت که این نشانه ها 
با معناسازی که از آنها می شود معنادار می شوند و در پس نشانه های فیزیکی و عینی، ذهن 
آدمی به تاریخ، فرهنگ و ایدئولوژی و هویت هدایت می شود که فراتر از یک نشانه و نماد 
است. مهم ترین چیز در نشانه همان معناسازی و تولید معنا یا به بیان نشانه شناختی »داللت« 
است. اینکه چه چیز را به مخاطب و بیننده القا می کند و چگونه سررشته های تاریخ و فرهنگ 
یک سرزمین را به ذهن او منتقل می کند. در اینجا هم معرفت مخاطب و هم معنای تولیدشدة 
هر دو در عظمت و میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری نقش دارند. البته به اقتضای هر دوره و 
شرایط زمانی این برداشت ها متفاوت خواهد بود یعنی متناسب با حاکمیت ایدئولوژی می توان 
برداشت های متفاوتی داشت. ممکن است در دوره ای که عقالنیت حاکمیت خود را از دست 
بدهد از نشانه چیزی جز شی، عینیت قابل لمس و ابعادی فیزیکی باقی نماند؛ هرچند آن نشانه، 
یک اثر هنری ناب و اصیل باشد ولی کسی به ذهنش خطور نکند که این اثر هنری چه معنایی 
را تولید می کند. هر نشانه ای برای این کارکرد معنایی، باید اوالً نشانه آمیخته به هنر اصیل، 
انسانی و اخالقی باشد، ثانیاً با القای معنا نوعی تشخص و حالت نمادین به خود بگیرد، ثالثًا 
باید در طول زمان مضمون هایی را در خود حفظ کند و استمرار بخشد و رابعاً نباید این اصل 
کلی نشانه شناختی را فراموش کرد که هر نشانه ای در متن و زمینه یا بافت تولید معنا می کند 
و برای مخاطب قابل فهم و تفسیر است؛ بنابراین نگاه تحولی و تاریخی یکی از نکات مهم 
در مطالعات نشان شناسی مکان و فضاست. علت این امر این است که طی زمان ها و دوره های 
تاریخی و شرایط زمانی مختلف، و در فرهنگ های گوناگون معناهای متفاوتی تولید می شود که 

از طریق نشانه های جغرافیایی رخ می دهد. 
فضای مورد مطالعه جغرافی دانان یک ساختار چند سطحی دارد. اولین سطح آن مطالعه 
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فضای واقعی و عینی1 یا ساختاری2 آن است. دومین سطح، فضای تجربه شده و احساس شده 
و سومین سطح، فضای فرهنگی3 است )بن مزن،2005 : 46(؛ بنابراین، در جغرافیای فرهنگی، 
انسان در یک محیط فیزیکی )محیط زیست( با خلق و ایجاد نشانه هایی برای بازیابی هویت 
و فرهنگ از طریق تولید معناها در زندگی روزمره، دنیاهای اجتماعی )با زمینه های مکانی و 
فضایی( متفاوتی شکل می دهد. این مکان ها، موقعیت ها یا محل ها، یک مجموعه ارزش های 
مشترک را بیان می کنند. اتصال و پیوند نگاره 4ها و نمادهای جغرافیایی5 یک قلمرو فرهنگی 
)و سیاسی( خلق می کنند و در یک سطحی کلی تر فضاها و مکان های فرهنگی را به وجود 

می آورند)بن مزن،2005: 45(.
اگر جامعه را به عنوان یک نظام در نظر بگیریم، در این صورت نمادها و نشانه ها که برگرفته 
از فرهنگ آن جامعه هستند، چنانچه منطبق بر ارزش ها، هنجارها و اصول جامعه باشند و به 
حفظ روابط اجتماعی کمک کنند، در راستای معناسازی و داللت، ارگانیک تلقی می شوند در 
غیر این صورت نه تنها جامعه آنها را پذیرا نمی شود و بی فایده می انگارد بلکه عنوان نماد هم 
قلمداد نمی کند و در طول زمان امکان دارد کارکرد دیگری را جایگزین کارکرد مورد نظر در 
زمان ساخت آنها بنماید؛ زیرا معناهای اشیا و رویدادهاـ  نشانه ها در پیوند فرهنگی است که در 

متن جامعه به وجود می آید. 
برخی از نمادهای مکانی قادر به بازنمایی فرهنگ و هویت یک مکان نیستند؛ به طوری که 
این نمادها در شرایط زمانی که برای مردم قابل فهم و درک نیست ارائه و ساخته می شوند که 
ممکن است فهم آنها نسبت به آن را مشکل کند و همچون وصله ای نابهنجار در تناقض با افکار 
و اندیشه های آنان باشد. مثاًل برج ایفل که در دورة معاصر نماد معروف و شناخته شدة شهر 
پاریس است با قطعات فلزی و پیچ و مهره های خود، در زمانی ساخته شد که تجربه گرایی و 
عقل گرایی بر جامعه فرانسه حاکم بود و فن گرایی باعث شد تا برجی با ارتفاع بلند ساخته شود 
که کمتر با فرهنگ مردم شهر پاریس منطبق باشد. روالن بارت در مقاله »برج ایفل« می نویسد: 
»برج حتی قبل از آن که ساخته شود، به سبب بی فایدگی اش، شماتت شد، صفتی که در آن 
زمان برای محکوم کردن آن کافی بود. روح آن دوره، روحی که وقف عقالنیت و تجربه گرایی 
1. Objective
2. Structural
3. Cultural Space
4. Icon
5. Geosymbols
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اقدامات بزرگ بورژوایی بود، تحمل مفهوم شی ء بی فایده را نداشت، مگر اینکه آشکارا شیی ای 
هنری باشد و به فکر کسی هم نمی رسید که برْج شی ای هنری باشد. به همین سبب، گوستاو 
ایفل در پاسخ به شکواییه هنرمندان و در دفاع از طرح خود، با وسواس، تمامی فایده های آیندة 
برج را فهرست کرد. همان طور که از مهندسی انتظار می رود، جملگی آنها فایده های عملی 
بودند: اندازه گیری های آیرودینامیکی، مطالعة مقاومت مصالح، کالبدشناسی صعودکننده، تحقیق 
رادیو ـ الکتریک، مسائل ارتباطات از راه دور، مشاهدات هواشناسی و جز آنها. این فایده های 
بی چون و چرا و مسّلم هستند، اما در قیاس با اسطوره عظیم برج و با معنایی انسانی که او در 
سراسر جهان کسب کرده است، مضحکه ای بیش نیستند«. او می گوید: »کارکرد مهم برج ایفل 
جایگاه و موقعیتی برای دیدن و فهمیدن شهر پاریس است. برج به پاریس می نگرد. بازدید از 
برج به معنای رفتن به بلندی است تا به نوعی جوهر پاریس را درک کرد، فهمید و چشید.... 
اما برج نه بر طبیعت که بر شهر مشرف است؛ با این همه، برج درست به سبب جایگاهش 
که عبارت از تماشاگاهی است که از آن بازدید می شود شهر را به نوعی طبیعت بدل می کند..؛ 
بنابراین بازدید از برج مانند بازدید از بیشتر یادمان ها، تماس گرفتن با چیزی نیست که از 
لحاظ تاریخی مقدس باشد بلکه تماس گرفتن با طبیعتی جدید است، یعنی طبیعتی ساخته از 
فضای انسانی: برج، جای پا نیست، یادگاری نیست؛ سخن کوتاه، چیزی از فرهنگ نیست بلکه 
محصول آنی امری انسانی است که بر اثر نگاهی که آن را به فضا بدل می کند به امری طبیعی 

تبدیل شده است« )بارت، 1380: 33 و 35(. 

نشانه های مكانی، چشم انداز و فرهنگ ایرانیـ  اسالمی
ابعاد سه گانه چشم اندازـ  فضا در جغرافیای فرهنگی به شرح ذیل است:

1. قلمرو که شامل مرزها و عالئم جغرافیایی است که دارای ساختار سیاسی با مراکز، هسته 
و پیرامون است؛

2. محیط و نظام جغرافیایی، ساختار جغرافیایی و اکولوژیکی مثل خاک، گیاهان، شبکه 
آب ها، آب و هوا، تراکم انسانی، شبکه ارتباطات. انسان متعلق به این نظام اکولوژیکی است زیرا 

همه محیط های جغرافیایی محیط های انسان زده و متأثر از فعالیت های او هستند؛
معنا  ما  اطراف  دنیای  به  که  جغرافیایی  محیط  یک  از  سمبلیک  ساختار  نمادگرایی،   .3
می بخشند و در ارتباط با اخالقیات و متافیزیک است. این نمادها معنویت یک مکان را به 
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نمایش می گذارند؛ همان چیزی که ما از آن به »روح مکان« نام می بریم)بن مزن، 2005: 17(.
سعیدرضا عاملی در مقاله »هویت های فرهنگی قدیم و جدید: رمزگشایی تمدنی و معماری 
سنتیـ  مدرن و ملیـ  فراملی مهستان« )1385( سعی کرده تا با بهره گیری از دانش نشانه شناسی 
و جغرافیای فرهنگی، فضا و مکان کلی و تا حدی جزئی مرکز خرید مهستان واقع در شمال 
شهر کرج را به عنوان یک متن فرهنگی سنتی ـ مدرن، ملی و فراملی که بازتاب سه رویکرد 
عام گرایی، خاص گرایی و محلی ـ جهانی بودن است، مورد خوانش قرار دهد. وی از رویکرد 
فرهنگ شناسی در معماری سخن می گوید که زمینة احیای نام های تمدنی و نمایندگی فرهنگی 
و نیز تمدنی را فراهم می آورد. رویکرد فرهنگ شناسی در حقیقت در پی پیوند میان معماری و 
هویت های جمعی و فرایند هویت یابی و یافتن »ما«ی ایرانی است. در واقع می توان چنین گفت 

که این رویکرد تعبیر دیگری است از جغرافیای فرهنگی. 
عاملی، مفاهیم کلیدی از جمله هویت های جمعی، رابطه ذهنیت و عینیت، بنا به عنوان 
کد یا رمزگان فرهنگی و متن فرهنگی را در منظومه نشانه شناختی خویش به کار بسته است. 
وی معماری را در عین خاص بودگی و در عرصه ای که تمایز و هویت جزء ذاتی بودن ما 
تلقی می شود، واجد نوعی جذبه جهانی می داند که جمعیت های بزرگ و هویت های جمعی 
را معنا می بخشد. فضاهای دارای بعد و به ویژه معماری که در معرض دید روزمره است، نقش 
نمایندگی یک دوره، اندیشه و هویت جمعی یک ملت را نیز ایفا می کند. این ویژگی نمایندگی و 
نمادین بودن معماری و بنا به اشاره به مورد سوم از ابعاد سه گانه چشم اندازـ  فضا در جغرافیای 
فرهنگی دارد که ما از آن به عنوان روح مکان یاد کردیم. بدین ترتیب همزمان با نگاه های خیرة 
متعدد و متفاوت افراد، پرسه زنان در رؤیت بنای مهستان که معانی متفاوتی تولید می شود، و 
رمزگشایی های متکثری رخ می دهد، در عین حال به دلیل وجود روح مکان یک فرااحساس 
مشترک نیز تولید می شود که در کنار داللت های متنوع فردی، بازنمای نقش بنا در اثرگذاری و 
اثرپذیری از هویت ملی ایرانیـ  اسالمی به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق هویت جمعی است. 
بنای مهستان خود به مثابه یک عینیت یا تجسم احساسات افراد یک جامعه است. عاملی 
عینیت یافتگی ذهنیت های متعلق به یک جماعت فرهنگی وابسته به یک قلمرو جغرافیایی 
خاص را در یک عینیت بیرونی که دارای ابعاد خاصی است و یک فضای نمادین معنادار را 
تولید کرده است، مشاهده می کند. قلمرو جغرافیایی - اولین بعد چشم اندازـ  فضا در جغرافیای 
فرهنگی ناظر بر همین عینیت یافتگی هاست. ساختار مادی یا عینِی نشانه های جغرافیایی موجود 
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در بنای مهستان به نشانهـ  فرهنگ شناس این امکان را می دهد تا با توجه به نظام میان دال ها و 
مدلول ها و داللت ها، کل بنا را به مثابه رمزگانی در بستر یا بافت جامعه ایرانیـ  اسالمی در نظر 
گیرد و همین جاست که این رمزگان در فهم گفتمان قدرت به کار می آید. برای نمونه می توان 
چنین گفت که برای آنکه تسلیم جریان خروشان مدرنیته فضا و مکان نشد، و هویت ایرانی 
مسلمانـ  که در پیوند تنگاتنگی با سنت های دینی و ملی خویش استـ  همچنان تداوم معنادار 
داشته باشد، نیاز به ساختن بنایی داریم که نمایندة تعامل مؤثر میان سنت و مدرنیته باشد، بنایی 
چون مهستان که مقّوم رویکرد بازتولیدگرایی جدید در قلمرو جغرافیای ایرانیـ  اسالمی است. 
عاملی در ادامه مقاله خود، به بنا و معماری به مثابه یک متن فرهنگی می نگرد و سعی دارد 
تا با بهره گیری از دانش نشانه شناسی، متن خوانی کند. وی بر این باور است که برای فهم متن 
فرهنگی نیاز به مطالعه متن و جایگاه اجتماعی ظهور و بروز چنین متن فرهنگی است. متن را 
می توان در قالب دومین بعد از ابعاد سه گانه چشم انداز ـ فضا بُرد: محیط، نظام جغرافیایی و 
ساختار اکولوژیکی که عالوه بر عوامل طبیعی شامل عوامل فرهنگی یعنی انسان ها و شبکه های 

ارتباطی آنهاست. 
عاملی در این مقاله تنها خود بنای مهستان را به عنوان یک متن که شامل محیط درون و 
بیرون، نظام فضایی ـ هندسی و ساختار مبتنی بر مصالح است در نظر می گیرد؛ ولی می توان با 
نگاهی کالن تر، بنای مهستان را صرفاً به عنوان یک نشانه ـ البته تازه وارد درون متن گسترده تر 
یا  به هم نشینی  از دانش نشانه شناسی  استفاده  با  ایرانی ـ اسالمی ـ دید و  نظام جغرافیایی 
با اتخاذ  جانشینی این نشانه در میان مجموعه نشانه های این متن پرداخت. به عنوان مثال 
رویکردی تاریخی می توان بنای مهستان را در قیاس با نمادهای مدرنیته تازه وارد عصر قجری 
مورد مطالعه قرار داد، یا با رویکردی همزمانی به مطالعة همنشینی بنای مهستان در کنار سایر 
نشانه ها و نمادهای جغرافیایی که کارکرد تجاری ـ تفریحی دارند پرداخت که البته هریک از 

این موضوعات خود به مقاله و تحقیقی جداگانه و مستقل نیازمند است. 
یکی از مهم ترین چشم اندازهای فرهنگی در فرهنگ ایرانی ـ اسالمی، فضاهای مذهبی و 
عبادتگاه هاست. در اسالم مسجد به عنوان محل نمازگزاردن و عبادت، یکی از چشم اندازهای 
جوامع اسالمی و از جمله اولین بنای اسالمی است که می توان آن را به مثابه یک چشم انداز 
فرهنگی از نظر فضا، کالبد و متن و به طور خاص از دو منظر فضای درونی و فضای بیرونی 
مورد مطالعة نشانه شناختی قرار داد. در فضای درونی نمادهایی مانند محراب و منبر وجود دارد 
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که در کنار سایر عناصر مانند حجره ها، گچ بری ها و اشکال هندسی سر ستون ها مشاهده می شود. 
در فضای بیرونی نیز نمادهایی مانند مناره یا مأذنه و گنبد دیده می شود. به هر حال در مسجد 

رمزگان هایی1 وجود دارد و شناخت آنها از طریق تحلیل های نشانه شناختی صورت می پذیرد. 
برای نمونه مسجد جامع نایین که مربوط به قرن چهارم هجری است، دارای ویژگی های 
خاص معماری اسالمی است. فضای بیرونی و درونی این مسجد دارای ویژگی خاصی است 
که با روش مطالعات نشانه شناختی چشم انداز، ویژگی ها و معناهای تولیدشدة آن را می توان 
تبیین کرد. وجود منبر از نمادهای مساجد جامع عصر خود بوده و داللت بر »روح مکان« دارد 
که روح غالب مساجد جامع ایرانی است. طبق روش و اصولی که از صدر اسالم معمول بود، 
نماز جمعه منحصراً در مسجد جامع گزارده می شده است. همچنین یکی از وجه تمایزهای 
شهر، وجود منبر و مسجد جامع در آن بود؛ گواینکه بعضی شهرها و ده ها دارای منبر بودند، 
ولی مسجد جامع نداشتند؛ و گاه شهرهایی بودند که منبر هم نداشتند... بنابر نوشته متز در کتاب 
الحضارة االسالمیه عالمت شهر بودن منبر بود )راوندی، 1382، ج 3: 198(. مثاًل در قاهره قدیم 

یا فسطاط نیز با تمام وسعت و اهمیتی که داشت بیش از دو مسجد جامع یعنی دو منبر نبود 
)همان، ج 5: 295(. 

در دوره اسالمی مناره از نظر نشانه شناختی نمادی اسالمی است. کارکرد اصلی مأذنه یا 
مناره اذان گفتن و دعوت به نماز بوده است. عالوه بر آن استفاده های دیگری نیز مثل راهنمای 
مسافران و زائران خانه خدا، راه یابی کاروان ها نیز می شده است. وجود فقط یک مناره که موذن 
از آن مردم را به نماز جمعه دعوت می کرد، در مسجد نایین از ویژگی های دیگر این مسجد 
است. یک یا چند مناره بودن مساجد از نظر نشانه شناختی قابل مطالعه است. همچنین آثار 
گچبری و استفاده از آیات قرآن در محراب، مثاًل »آیه الکرسی« )بقره، 255( که در مساجد 
نماد قدرت الهی است، سرستون ها، دیوار و گنبد در مساجد متداول بوده است. قدیمی ترین 
آثار گچبری بعد از اسالم را می توان در مسجد نایین  )از آثار قرن چهارم هجری( مشاهده کرد« 

)راوندی، 1382، ج 7: 553(. 
در حال حاضر، برای رویارویی با هجوم بی امان الگوها و تئوری های وارداتی، ارائه طرح ها 
و الگوهای ایرانی ـ اسالمی که برگرفته از ارزش های دینی کارآمد باشد، ضروری است. برای 
نمونه و در همین راستا طرح »آرمان شهر رضوی« به عنوان الگوی شهر اسالمی، ارائه شده 

1. Codes
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است. از ویژگی های مهم »آرمان شهر رضوی«،هویت بخشی به سیمای شهر مبتنی بر ارزش های 
اسالمی و بازآفرینی معماری اسالمی و ملی است. مطالعه و ارزیابی این طرح خود به تحقیق 

و مقاله مستقلی نیاز دارد. 
با عنایت به این نکته که در تحلیل یک بنا به مثابه چشم انداز فرهنگی، باید به نشانه های 
مکانی یا مکان مند که دارای ویژگی های مکانی هستند، توجه کرد؛ برخی از این ویژگی ها 

عبارتند از:
1. تنوع و تجانس: میزان تجانس و تنوع نشانه های مکانی در یک قلمرو، بیانگر میزان تجانس 

یا تکثر فرهنگی یک جامعه است؛ یعنی وجود نشانه های مکانی یک دست و متجانس می تواند 
داللت بر فرهنگ، معیشت، سبک زندگی جامعه متجانس باشد و بالعکس. چون تنوع، حاصل 

اندیشه ها و تفکرات متکثر یا به اصطالح تکثر فرهنگی یک جامعه است. 
2. پویایی و جریان مکانی: اصوالً نشانه ها برای ارتباط با دیگران به کار گرفته می شوند. در 

جوامعی که سطح ارتباطات پایین و حالت انزوا و ضعف ارتباط با دنیای خارج وجود دارد، 
نشانه ها بسیار محدود و بالعکس در محیط هایی که ارتباطات قوی وجود دارد نشانه ها بسیار 
متنوع هستند؛ بنابراین مشاهدة نشانه های متنوع در مکان ها و سرزمین ها نشان دهندة سطح 

ارتباطات انسانی است. 
3. فاصله: به طور معمول نشانه های مکانی که در فاصله کمتری از یک ناحیه فرهنگی قرار 

دارند، رابطه ای بسیار قوی تری نسبت به مرکز و کانون آن ناحیه فرهنگی دارد تا نشانه های 
مکانی که در فاصله ای دورتر و در حاشیه قرار دارند؛ بنابراین هرچه از کانون ناحیه فرهنگی 
فاصله بگیریم، میزان ارتباط این نشانه های مکانی با کانون فرهنگی کمتر می شود و بالعکس. 
چون در اشاعه فرهنگ به سایر مکان ها، نشانه ها همراه با بافت و زمینه فرهنگ انسانی گسترش 
می یابند، نشانه ها در داخل همان فرهنگ دارای معانی مشخص و معین هستند نه خارج از آن. 

به محض ورود به قلمرو فرهنگ دیگر معانی نشانه ها متفاوت خواهند بود.
4. کارکردهای مکانی نشانه ها: نشانه ها در مکان های مختلف معانی مختلف را القا می کنند. 

نشانه هایی که در یک مکان مذهبی به کار می روند با نشانه هایی یک محیط غیرمذهبی فرق دارند. 
5. قلمرو: هر نشانه ای قلمرویی دارد. به این معنی که نمادها در محدوده و قلمرو انسانی 
مشخصی شکل می گیرند. به همین دلیل تفاوت های ناحیه ای و تفاوت های فرهنگی دیده می شود. 
6. زمان: در نشانه شناسی پدیده های هنری و چشم اندازهای فرهنگی، شناسایی نظام نمادین 
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همزمانی و درزمانی مطرح است. شناسایی نشانه شناختی همزمانی یادمان های تاریخی، هنرهای 
تزیینی، خط و نقاشی و نظایر آن آسان تر از شناسایی درزمانی و تاریخی است. 

نتيجه گيری
مفهوم چشم انداز یک واحد کل از مکان و ناحیه ای از سطح زمین است که: 1( دارای پدیده های 
عینی1 قابل رؤیت است )جنبه بصری(؛ 2( این چشم انداز عالوه بر صورت خارجی دارای 
بُعد انتزاعی و ذهنی2 است که واجد معنا هستند )جنبه غیرمادی یا معنا(؛ بنابراین چشم انداز 
ضمن دارا بودن کالبد که دارای ویژگی های هندسی و زیباشناسی است، واجد معنا نیز هست؛ 
3( پدیده های چشم انداز بر احساسات و روحیات ما تأثیر می گذارند)تأثیرات روحی(.رنگ، 
نقش، بافت، کیفیت و اصوالً هنر به کار رفته در اجزای چشم اندازهای فرهنگی تأثیرات عمیقی 
بر احساسات و روان انسان می گذارند. چنانکه احساس زیبادوستی، ارتباط با گذشته و احساس 

هویت، با مشاهدة چشم انداز در بیننده چشم انداز به وجود می آید. 
متعددی  به عوامل  تغییر و سازمان یابی ساختارهای مکانی ـ فضایی  امروزه شکل گیری، 
مثل اقتصاد، فرهنگ، سیاست های بین المللی و ارتباطات جهانی مربوط می شود. در واقع منطق 
نشانه شناسی چشم اندازهای انسانی، منطق معرفت به شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
نظام های حاکم در دوره های زمانی مختلف است که چشم اندازهای فرهنگی متفاوتی را به وجود 
می آورند. با کشف معانی پنهان در چشم اندازهاست که می توان به مسائل پیچیدة ساختارهای 
فضایی مکانی سکونتگاه ها از جمله شهرها دست یافت؛ بنابراین، چون فرهنگ در طول زمان 
رسوب می کند، لذا از طریق چشم اندازهای فرهنگی که بخش از این رسوب گذاری فرهنگی است، 

می توان اجزای فرهنگ جوامع یعنی دین، سبک زندگی، اقتصاد و نظایر آن را شناسایی کرد. 
فرهنگ مجموعة پیچیده ای از یک سری نشانه هاست که رمزگان هایی را تشکیل می دهند و 
این رمزگان ها نیز یک نظام نشانه ای را به وجود می آورند. در مطالعه فرهنگ و چشم اندازهای 
فرهنگی یک نشانه به تنهایی فهم نمی شود بلکه در کنار و همراه با دیگر نشانه ها مورد تحلیل 
قرار می گیرد. چون نظام های نشانه ای با یکدیگر تعامل داشته و همه با هم در ارتباطند. در تحلیل 
نشانه شناختی چشم اندازهای فرهنگی باید وجود نظام های نشانه ای را در نظر گرفت. مثاًل یک 
شهر به مثابه یک چشم انداز فرهنگی دارای نظام نشانه ای مرکب است. بدین معنا که مجموعه ای 

1. Objective
2. Subjective
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است از چند نظام نشانه ای مثل نظام نشانه ای هنری، زیبایی شناختی، جغرافیایی که در فضا و 
مکان تبلور می یابند، ارتباطی مثل تبلیغات شهری، شهرسازی و غیره. برای خوانش معناداری 
چشم اندازهای فرهنگی نیازمند درکی از نظام های نشانه ای در این بافت ها هستیم. البته باید 
دانست که هر نظام نشانه ای دارای قواعد معناداری مخصوص به خود است؛ بنابراین می توان 
نتیجه گرفت که بهره گیری از نشانه ها و نمادها برای تبلور معنا و هویت در چشم اندازهای 
فرهنگی مرسوم و معمول است. یعنی سیمای ظاهری شهرها یکی از شاخص های معرفی 
هویت شهر و ساکنان آن است. آیاتی از قرآن نیز بر این مهم اشاره می فرماید که سیمای ظاهری 

بیانگر باطن آن صورت و ظاهر است1.
آنچه نادیدني است آن بیني چشم دل باز کن که جان بیني 

نشانه های محیط های انسانی که از طریق چشم اندازهای فرهنگی شکل گرفته و برجسته 
می شوند، با سه هدف عمده شکل می گیرند: 1( به لحاظ فرهنگی و بازنمود هویت فرهنگی؛ 
2( از نظر زیبایی شناسی و هنری؛ 3( از منظر کارکردی و عملکردی. چنین مقاصدی می تواند 
ویژگی های نواحی و مکان ها را در خود به نمایش بگذارد. ویژگی مشترک این نشانه های 
جغرافیایی داللت های معنایی آنهاست که دستیابی به معانی نهفته در آنها از طریق این ویژگی ها 

میسر خواهد بود. 

1. یعَرف الُمجرموَن بسیماُهم )الرحمن: 41( 
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