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ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:

A residential tower in between
;of the lines of a novel
Reading the meaning of high-rise residential buildings in reviewing
”thenovel “R.H.SH

در همین شمارۀ مجله بهچاپ رسیده است.

مقالۀ پژوهشی

برج مسکونی در البهالی سطرهای یک رمان؛
*
خوانش معنای ساختمانهای بلند مسکونی در بررسی رمان«ر ه ش»
یاسر امیرسرداری ،1منوچهرفروتن** ،2منوچهر معظمی ،3مریم محمدی

4

 .1دکتری معماری،گروه معماری ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران.
 .2استادیار گروه معماری ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران.

 .3استادیار گروه معماری داخلی ،دانشکدۀ معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.
 .4دانشیار گروه طراحی شهری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت1398/04/28 :

تاریخ پذیرش1399/09/09 :

تاریخ انتشار1400/04/01 :

چکیده

بیان مسئله :یکی از پدید ههای معماری معاصر ساختما نهای بلند مسکونی هستند .از آنجا که
پدیدهای چندجانبه هستند ،باید در مطالعات بینرشتهای دیده شوند .مسئلۀ این پژوهش ،معنای
این ساختمانهاست .یکی از سویههای معنایی معماری افزون بر معنای کالبدی و کارکردی ،معنای
اجتماعی و فرهنگی آن است که حاصل برهمکنش پیوندهای اجتماعی ،ارزشهای جامعه ،کالبد و کارکرد
ساختمانهاست.
هدف :این پژوهش در پی شناخت بخشی از معانی فرهنگی و اجتماعی ساختمانهای بلند مسکونی است.
این کار با بازخوانی ادبیات به عنوان یکی از منابع نشانهشناختی گفتمان اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته
است .با این هدف ،پس از بررسی ادبیات داستانی معاصر ایران ،داستان بلند «ر ه ش» انتخاب شده که
بیش از بقیه داستانها به این پدیده پرداخته است.
روش تحقیق :این پژوهش در پارادایم شناختشناسی پساساختارگرا ،با رویکرد کیفی و به روش
نشانهشناسی گفتمانی (پساساختارگرا) انجام گرفته است .پژوهش به لحاظ نوع نتایج ،توصیفی-تحلیلی
و به لحاظ هدف ،نظری است .شیوۀ تحلیلی در این پژوهش تحلیل گفتمان انتقادی هالیدی و با شیوۀ
استدالل پسکاوی است و گردآوری دادهها با شیوۀ کتابخانهای صورت گرفته است.
نتیجهگیری :این پژوهش نشان داد ساختمانهای بلند مسکونی در گفتمان پایداری اجتماعی ،چالش با
خانۀ آرمانی ،طبیعت شهر ،دید و منظر ،سالمت شهروندان ،نقش مادرانه و همسرانه ،برخی ارزشهای
اجتماعی مانند سرمایهداری و تجملگرایی و پیوندهای همسایگی قرار دارند .بدینرو زمینهساز
دگرگونیهای اجتماعی -فرهنگی از جمله نقش زن در خانواده ،تظاهر و تجملگرایی و تخریب بافت
سنتی و فضای سبز هستند که بیشتر در جوامع شهری بزرگ انعکاس یافته و متأثر از تصمیمهای مدیران
و در سایۀ رقابتهای سیاسی است.
واژگان کلیدی :معنای معماری ،نشانهشناسی گفتمانی ،پایداری اجتماعی ،ساختمان بلند مسکونی،
رمان.
* این مقاله بر گرفته از رساله دکتری «یاسر امیر سرداری» است که با عنوان
«خوانش معنای ساختمان بلند مسکونی؛ واکاوی نشانهشناسی گفتمانی جلوة
بیرونی .مطالعه موردی :تهران» که با راهنمایی دکتر «منوچهر فروتن» و دکتر

«منوچهر معظمی» و مشاورۀ دکتر «مریم محمدی» در گروه معماری دانشکدۀ
معماری و هنر دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان در سال  1398ارائه شده است.
** نویسندۀ مسثولm.foroutan@iauh.ac.ir :
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مقدمه

یکی از پدیدههای معماری و شهرسازی معاصر ساختمانهای
بلند مسکونی هستند .بافت کالبدی شهرها به دلیل
تأثیرپذیری از اندیشهها و فعالیتها یکی از ابعاد هویتی
نقشآفرین شهرها را تشکیل میدهد .با وجود سویههای
گوناگون این پدیده ،معماری ساختمان بلند مسکونی ،تحت
تأثیر تحلیلهای غالباً کمی ،به سمت مباحث سازهای یا
انرژی و یا مسئلۀ فرمی سوق یافته است .از سویی دیگر یک
اثر معماری پدیدهای اجتماعی و در رابطهای دیالکتیکوار با
زندگی است (منصوری و آزاد ارمکی )43 ،1388 ،این نگرانی
وجود دارد که از جوانب معنایی و هویتی برجها غفلت شود.
یکی از راههای شناخت معماری ،بهرهگیری از معناشناسی
در جهت بررسی معنای اجتماعی و فرهنگی است .چگونه
معماری در بستر جامعه شناخته و معنا داده میشود؟
پاسخ صریحی وجود ندارد و مواجهۀ مسئله همچون دیگر
پدیدههای انسانی با یک عدم قطعیت است (نیگل.)35،1393،
بنابراین روشی نیاز است که به فهم معانی که آدمیان در
ضمن موقعیتهای اجتماعی میآفرینند،کمک کند (گائینی
و حسینزاده .)118،1391،یکی از روشهای دریافت معنا،
روش نشانهشناسی است .مارتین ( )2000معتقد است
نشانهشناسی به دنبال کشف الیههای عمیق از ظهور معناست
(دباغ و مختاباد امرئی .)63 ،1390،بنابراین نشانهشناسی را
میتوان نوعی نظریه خواندن تلقی کرد (کالر.)206،1390،
منابع گوناگونی وجود دارند که نشانهشناسی میتواند از
آنها در خوانش معانی بهره گیرد .یکی از این مدارک که
اجتماعی مورد مطالعۀ این پژوهش
میتواند متوجه بافت
ِ
یعنی ساختمانهای بلند مسکونی باشد ،ادبیات داستانی است
که دارای وسعت کافی در ارتباط با جامعۀ مخاطب است .در
میان هنرها بعد از سینما ،داستانهای بلند ،به طور مستقیم
از پدیدههای اجتماعی مایه میگیرند و میتواند به منزلۀ
تجلی اجتماعی تلقی شود .نویسندگی رمان ،میتواند حاصل
ِ
مشاهده و تجربۀ منطقی ِیک واقعیت مشخص باشد (زرافا،
 )12 ،1386از این لحاظ ،بررسی آثار ادبی میتوانند معرف
و انتقالدهندۀ بخشی از معنای ساختمانهای بلند مسکونی
باشند .در این پژوهش ،پرسش اصلی چگونگی دریافت و
خوانش معنای معماری از گفتمان ادبیات داستانی است .در
این پژوهش با اتخاذ نظریۀ تحلیل گفتمانی هالیدی ،که برای
متنهای نوشتاری و گفتاری به کار میرود رمان «ر ه ش» با
روش پیشنهادی این نظریه مورد بررسی قرار میگیرد.

روش تحقیق

پژوهش حاضر ،پژوهشی نظری با رویکردی کیفی است که
راهبرد اصلی آن روش تفسیری با تحلیل نشانهشناختی است.
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شیوۀ گردآوری دادهها،کتابخانهای و ابزار تحلیل ،کتاب است
و نتایج به شیوۀ توصیفی-تحلیلی ارائه میشود .در این تحقیق
چگونگی امکان انتقال معنای تعاملی با درک معنی ساختمان
بلند مسکونی به صورت کلنگرانه و از طریق بیناگفتمانی
و با مطالعۀ نشانهشناختی یک رمان مطرح میشود .اینجا،
معنا حاصل مطالعۀ گفتمانهای غالب بازنمایی شده در قالب
یک داستان و برداشت گفتمانهای اجتماعی مؤثر بر معنای
ساختمان بلند مسکونی براساس مطالعۀ گفتمان تعریف شده
است .در این پژوهش از میان رویکردهای نشانهشناختی
گفتمانی و تحلیل متون ادبی ،نظریۀ نقشگرای هالیدی مورد
استفاده قرار گرفت.

پیشینۀ پژوهش

پیشینۀ پژوهش را میتوان در سه حوزۀ نشانهشناسی معماری
و شهرسازی ،بررسی معنا در مسکن و ساختمانهای بلند
مسکونی و مطالعات معماری و ادبیات دستهبندی کرد.
امر کیفی و ادراک شهروندان از ساختمانهای بلند موضوع
برخی پژوهشهای داخلی بوده است .نقش ساختمانهای
بلند در منظر شهری و یا بررسی کاربری خاص ذیل مبحث
پایداری و در نهایت ،ریختشناسی ساختما نهای بلند،
مجموعۀ تحقیقات انجام شده تاکنون هستند .در مواردی
دقیقتر از این تحقیقات ،به ابعاد مثبت و منفی حضور
ساختمانهای بلند در شهر و بررسی جایگاه ساختمانهای
بلند پرداخته شده است.
فروتن ( )1388در رسالۀ خود با عنوان«چگونگی فهم فضای
معماری ایران از نگارههای ایرانی» نشانهشناسی را یکی از
روشهای بهکاررفته برای فهم فضای معمارانه میداند .دباغ
( )1391در پژوهشهای خود در عرصۀ نشانهشناسی معماری
به نوعی مدلسازی میپردازد تا از طریق آن به خوانشی از
معماری معاصر دست یابد .محمدی ( )1392در رسالهاش
با عنوان «تدوین اصول رمزگذاری در منظر شهری با تأکید
بر پایداری فرهنگی با بهرهگیری از رویکرد نشانهشناسی»
یکی از اهداف فرم را برخورداری از معنا میداند .پژوهشهای
دیگری در کاربردیکردن روش نشانهشناسی در معماری
دنبال شدهاند (میرشاهزاده ،اسالمی و عینیفر1390 ،؛ پناهی،
مختاباد امريي و نوابخش1387،؛ فروغمند اعرابی1395 ،؛
سرمستانی ،فروتن و طهوری )1396 ،در باب ارتباط دو حوزۀ
معماری و ادبیات برخی پژوهشها به ابعاد و ظرفیت مؤثر
ارتباط دو رشته پرداختهاند (خاتونآبادی1394 ،؛ حبیبی و
خادمزاده)1392،؛ (جدول .)1
معنای ساختمانهای بلند ،با تحلیل نشانهشناختی ،فاقد
پیشینۀ داخلی و خارجی است ،چیزی که با توجه به سابقۀ
پژوهشهای انجامشده ضروری مینماید ،یافتن ابعادی از
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جدول  .1مرور سوابق پژوهش .مأخذ :نگارندگان.
ردیف

مطالعات انجامشده

محوریت تحقیق

پژوهشگران

1

در باب معنای معماری در حوزههای
پدیدارشناسی و روانشناسی

«معنای مکان» و «معنای محیط»

;Canter,1977; Tuan,1977; Rapoport , 1982; Gustafson, 2001
Manzo, 2005

2

عرصۀ نشانهشناسی

مکانیسم تفسیری و مشارکت
مفاهمهای

Mustapha, 1988

زبان بصری در حوزۀ ارتباطات

Tasheva, 2012

چارچوبهای متنی یا تحلیل
فرهنگی

Kristeva, 2002
Lotman,1990; Eco, 2002

3

خانه

مقیاس کلی

آقالطیفی1391 ،

4

خانه و مسکن

مؤلفههای کیفی معنا

رحمانی1394 ،؛ حمزهنژاد و دشتی1395 ،؛ آصفی و ایمانی1395 ،

مفاهیم زندگی در خانۀ ایرانی

ارژمند و خانی1391 ،؛ اکرمی و زارع؛ 1392و ارمغان1393 ،

5

معنای خانه

از منظر نشانهشناختی

6

معنای مسکن

مدلیابی انتظام معنای مسکن
ترکمن

نورتقانی1391،

شرایط تحقق و ارتقای معنی در
مسکن حداقل

رحمانی1394 ،

7

ساختمانهای بلند مسکونی

تأثیرات فرهنگی و اجتماعی

بمانیان1377 ،

منظر شهری

کریمیمشاور ،منصوری و ادیبی1389 ،

پایداری

ماستری فراهانی1391 ،

ریختشناسی

کریمی،گالبچی ،حافظی و تقیزاده1395 ،

تحلیلهای نظری و یافتن مدلهایی است که بتواند نشانههای
«گونۀ معماری» پرمخاطبی چون «ساختمانهای بلند» را
ارزیابی و از طریق بینارشتهای و بینامتنی به خوانش معنای
آن بپردازد .این پژوهش با هدف نیل به یافتن چارچوب مدون
و آزمودن نمونهای از نظریهای نو و البته مهجور در عرصۀ
«نشانهشناسی معماری» ،مطالعۀ گفتمانهای اجتماعی و
دریافت معناهای متناظر با معماری را پیشنهاد میکند.

مبانی نظری

رمان دربرگیرنده حقیقت و واقعیتی است که بهاصطالح،
مافوق داستان است .هیچ هنر یا گونۀ دیگری از ادبیات
وجود ندارد که بتوان آن را دربرگیرندۀ حقایق فراوان
وجود انسانی دانست ،مگر رمان (زرافا )1386 ،در میان
رمانهای ایرانی« ،تهران مخوف» اثر مشفق کاشانی اولین
رمان اجتماعی ایران دانسته میشود که نشانههای اجتماعی
آن از منظر نشانهشناسی بررسی میشود (نقابی و قربانی
جویباری .)1389 ،در این پژوهش اوضاع اجتماعی ایران را
در اواخر قاجار را با مطالعه نشانهشناسی این رمان تحلیل
میکند .رمانهای اجتماعی بهعنوان گونههای برجسته ادبی،
برخاسته از واقعیتهای جامعه و دربردارندۀ ویژگیهای
زندگی اجتماعی هستند .تحلیل رمان «سا لمرگی» بر
اساس نظریه نشانهشناسی مایکل ریفاتر (حسنزاده و زمانی،
 .)1397پژوهش دیگری است که اثری از اصغر الهی را از
منظر نشانهشناسی بینامتنی بررسی و تحلیل کرده است
که برندۀ جایزۀ گلشیری در سال  1386است .رمانی که از
داللتهای ضمنی و سطوح معنایی متفاوت برخوردار است.
این پژوهش ،موضع رمان در باب مسئله مرگ و دلهرههای
بشر و ارتباط با مفاهیم اسطورهای را واکاوی نموده است.
در سالهای اخیر ،رمانهای امیرخانی ،بهمثابه رمانهای

...................................................................

• ادبیات داستانی و امکان تبیین معنای اجتماعی
در میان انواع هنر ،رمان ،بعد از سینما ،بهطور مستقیم از
پدید ههای اجتماعی مایه میگیرد .رما ننویس ،اطالعات
زندگی اجتماعی را تحلیل و تفسیر نموده و خصلتهای
ضروری آن را مشخص میسازد .همچون آثار بالزاک،
داستایوفسکی و پروست که تحلیل زیباشناسی و ترکیب
واقعیت هستند رمان میتواند سازندۀ الگوی تحلیلی و
ترکیبی واقعیت اجتماعی باشد .زندگی اجتماعی در برخی
رمانها بهآسانی یافت میشود چنانچه آثار بالزاک چنین
است ،اما در آثار پروست بایستی آن را جستجو کرد .رمان،
پیش از آنکه حاصل تخیل باشد انعکاس واقعیت است.

نجومیان1387 ،

;Parsaee, Parva & Karimi, 2014
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پسانوگرا ،ترکیبی از تخیل و واقعیت را به نمایش گذاشتهاند.
در آثار امیرخانی ،دریچهای تازه از زندگی و واقعیتهای
اجتماعی به روی خوانندگان گشوده میشود .رماننویسی
امیرخانی از ظرفیت خوبی برای بررسیهای نشانهشناختی،
بهویژه مطالعۀ نشانههای اجتماعی برخوردار است (فرهنگی
و باستانی خشک بیجاری .)321 ،3931 ،رمان «رهش»
امیرخانی ،برندۀ جایزه ادبی سال  1397شد.
•نظریۀ غالب و سنتی در معناشناسی اجتماعی
پارادایم شناختی به طور سنتی ،غالب در معناشناسی
اجتماعی بوده است .این پارادایم ،پدید هها را براساس
فرایندهای شناختی-تفکر ،ادراک و استدالل ،تبیین میکند.
پارادایم شناختی که عمدتاً از روشهای آزمایشی استفاده
میکند ،به دنبال یافتن فرایندهای شناختی جهانشمول و
عامی است که آنها را علل کنش اجتماعی به شمار میآورد.
موضوع مورد توجه آن ،شناخت اجتماعی یعنی پردازش
ذهنی اطالعات مربوط به جهان اجتماعی است .اما در این
پژوهش به گونههای برساختگرای اجتماعی تحلیل گفتمان
پرداخته میشود که منتقد شناختگرایی است و آن را به
چالش میکشد .رویکردهای شناختگرا به زبان ،زبان شفاهی
و مکتوب را بازتابی از جهان خارج یا محصول بازنماییهای
ذهنی این جهان به شمار میآورند درحالیکه در حوزۀ تحلیل
گفتمان ،زبان شفاهی و مکتوب ،برساختههایی از جهان
هستند که برای کنش اجتماعی ساخته و پرداخته شدهاند.
فرایندها و مقوالت ذهنی نه از طریق «درونی» بلکه از طریق
اجتماعی و به وسیلۀ فراکنشهای گفتمانی برساخته میشوند
(.)Edwards & Potter, 1992
• نشانهشناسی گفتمانی و حوزۀ تحلیل گفتمان
متون به عنوان بخشی از رویدادهای اجتماعی دیده میشوند
( )Fairclough, 2004, 21و نشانهشناسی یکی از روشهای
تحلیل متن است که در حال حاضر به مطالعات فرهنگی
وابسته شده است (چندلر )37 ،1387 ،نشانهشناسی را
میتوان نوعی نظریۀ خواندن تلقی کرد (کالر)101،1390،
که در مراحل آغازین آن ساختارگرا و تنها دلمشغول فرایند
نشانهای تحقق یافته و تمامشده بود و صرفاً به نتیجه و
محصول تمامشدۀ فرایند معناسازی میپرداخت (بابک معین،
 .)41،1394اما در تداوم مراحل آن ،کنشها جلوۀ گفتمانی
دارند و به معنا و فرایند معناسازی ،در قالب گفتمان پرداخته
میشود ( .)Hall, 1992, 291کنش گفتمانه با دو هدف
مهم شکل گرفت :اول عبور از ساختارگرایی و دوم توجه به
بافت ،در اینجا معنا نه براساس اهداف از پیش تعیین شده،
بلکه براساس کارکردهای موقعیتی گفتمان شکل میگیرد
(شعیری .)34،1388 ،تحلیل گفتمان میتواند محدودکنندۀ
(تسهیلبخش) فرایند تحلیل متن باشد (.)Ifuersen, 2003, 60
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در زیرمجموعۀ پساساختارگرایی ،اگر به سیستم قابهای
گفتمانی پرداخته شود ،به جای افتادن از آن سوی بام واسازی،
یعنی نظرداشتن به فقدان روش و سیالیت بیانتهای نشانهها
و ناایستایی خالص ،میتوان به دیالکتیک بین ایستایی و
ناایستایی رسید ( .)Barthes, 1977, 111در نشانهشناسی
اجتماعی بر پایۀ دیدگاههای مایکل هالیدی ( )1978و نیز
پژوهشهای دیگر در زمینۀ تحلیل گفتمان ،تالش میشود
مدلی برای بررسی همۀ نظامهای نشانهای پیدا شود .هدف
این نشانهشناسی،کشف اصول مشترک پنهانشده در پس
ارتباطات چندگانه است .حرکت به سمت دیدگاهی که در آن
اصول نشانهشناختی مشترک در حاالت مختلف بهکارگرفته
میشود ( )Kress & Van Leeuwen, 2001, 2به این ترتیب
در این دوره از نشانهشناسی ،به جای مطالعۀ یک عامل زبانی-
متنی در شرایط ایستا ،با چند عامل در شرایطی پویا و کاربرد
مدار روبرو هستیم .معناشناسی اکنون درگسترۀ گفتمان است
و نشانهشناسی به عبارت بهتر ،معناشناسی گفتمانی است و با
رشتهها و رویکردهای بسیاری چون مردمشناسی و مطالعات
فرهنگی همپوشانی پیدا کرده است (ساسانی)85 ،1381 ،
زبان به مثابۀ صورتی از رویۀ اجتماعی دانسته میشود که به
دنبال معرفی رویههای تأثیر و سیطرۀ اجتماعی و فرهنگی
است که در متن قابل رؤیت باشد (.)Van Dijk , 2001, 352
زبانشناسی متن به دنبال این مسئله است که متن چیست و
چگونه تولید و درک میشود (آقاگلزاده ،ارجمندی ،گلفام و
کرد زعفرانلو کامبوزیا )102 ،1389،متن زبانی نقشمند است
و از منظر نشانهشناسی اجتماعی ،میتوان متن را رخدادی
تعاملی ،یعنی مبادلۀ اجتماعی معناها دانست (هالیدی و حسن
.)63-62 ،1393،
رویکرد تعامل جامعهشناسی زبان با تحلیل گفتمان از نام
اروین گافمن ( )1981در مقام جامعهشناس و جان گامپرز
( )1982در مقام زبانشناس جداییناپذیر است و وابستگی
شدید به آرای این دو نفر دارد و تحلیل گفتمان نزد هریس
( )1952روشی است برای تحلیل گفتار و یا نوشتار و این به
معنای بسط زبانشناسی توصیفی است به ورای محدودۀ
کلمات و در جهت ارتباط بین فرهنگ و زبان است.
نیمۀ دوم قرن بیستم شاهد رشد دو نگرش عام و البته متضاد
به زبان بود .یکی نگرشی مبتنی بر تبیین صوری زبان همچون
پدیدهای درون فردی و ذهنی و دیگری نگرشی مبتنی بر
تبیین نقشی زبان به مثابۀ پدیدهای بینافردی و اجتماعی
(ایشانی و معینی قزوینی )70،1392،یکی از نظریههای
اساسی در این خصوص ،دستور نقشگرای نظاممن ِد هالیدی
یا به اختصار( )SFLاست که در ادبیات و زبانشناسی کاربردی
بهکارگرفته شده است ( .)Almurashi, 2016, 70سیر
مطالعات انجامشده پیرامون زبانشناسی متن از مکتب پراگ و
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دانشمندانی چون مالینوفسکی ( )1923آغاز و تا دانشمندانی
چون هالیدی ( ،)1985فرکالف ( ، )1995گاتلی ()2000
و هویی ( )2001تداوم داشته است که در این میان در دو
دهۀ اخیر عمده مقاالت علمی ،رویکرد کالمی اتخاذ کرده که
ریشه در دیدگاه نقشگرایی و به خصوص دیدگاه نقشگرای
هالیدی دارد (آقاگلزاده و همکاران. )49 ،1389 ،
- -نظریۀ هالیدی در تحلیل گفتمانی

 - -نقش متنی

این نقش به دو بخش ساختاری و غیرساختاری تقسیم
میشود .بخش اول ساختهای مبتداعی و اطالعی را بررسی
میکند و بخش دوم به مطالعۀ متن از نظر انسجام میپردازد
( .)Halliday & Hassan, 1976, 30ساخت مبتدا-خبری که

 - -نقش تجربی

«گسترۀ سخن» در برگیرندۀ یک کنش معنادار اجتماعی است.
تجربهها وتصویرها از پیوستاری جهان پیرامون و جهان ذهنی
به واسطۀ زبان ،رمزگذاری و بیان میشود .در این میان نقش
کانونی را «فرایند»ایفا میکند«.فرایندها»به لحاظ تفاوت معنایی
و مشارکین خاصی که دارند در شش گروه فرایندی طبقهبندی
میشوند (جرفی و یادگاری:)1395 ،
 فرایند مادی :رخداد حادثه یا انجامدادن کاری رانشان میدهد. فرایند ذهنی :تجربۀ ما از جهان برمبنای آگاهی مان را تشکیلمیدهد.
 فرایندرابطهای :نقش اصلی فرایندهای رابطهایشخصیتبخشیدن و هویتدادن است.
 فرایند رفتاری :این فرایند به طور معمول به انسان نسبت دادهمیشود و رفتارهای فیزیولوژیکی و روندهای شناختی را شامل
میشوند.
 فرایند بیانی :بند دارای این فرایند به بیان چیزی اشاره دارد. فرایند وجودی :نشاندهندۀ وجود ،هستی یا رخداد چیزیاست (رمضانی و رستم بیک تفرشی.)1394 ،
 - -نقش بینافردی

«منش سخن» دربرگیرندۀ مجموعهای از روابط معنادار
اجتماعی شرکتکنندگان در یک کنش است که نقشهای
پایدار و ناپایدار مشارکین را شامل میشود .این نقشها
میتوانند مانند نقشهای مادر و فرزندی پایدار باشد و
هم مانند نقش پرسنده و پاسخگو موقتی و ناپایدار باشد.
روابط مشارکین میتواند رابطۀ پایگانی یا همرتبگی باشد.
در رابطۀ پایگانی ،فرد بر دیگران تسلط دارد مانند رابطۀ
معلم و دانشآموز .اما در رابطۀ همرتبگی مشارکین کنش
از سهمی یکسان در پیشبرد کنش برخورداند .رابطۀ دو
دوست در این چارچوب میگنجد .زبان به کار برقراری ،حفظ
و تنظیم روابط اجتماعی میپردازد .در این راستا ،بخشی
از هر متن داللت بر کنش متقابل افراد درگیر در ارتباط
دارد (جرفی و یادگاری.)1395 ،
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هالیدی در تعریف متن معتقد است که اگر بخواهیم
به ساد هترین تعبیر متن را بیان کنیم ،میتوانیم آن
را زبانی بدانیم که دارای نقش است (ایشانی و معینی
قزوینی .)73،1392،زبانشناسی نقشگرا ،یکی از نگرشهای
مسلط زبانشناسی نظری در تبیین ارتباط گفته یا متن با
کارکردهای فکری–اجتماعی و به عبارتی تحلیل گفتمانی
متن است .هالیدی با تأکید بر تحلیل گفتمان بر پایۀ
معناشناسی ،برای زبان ،نقش و کارکردی اجتماعی قائل
میشود .برخالف صور تگرایان که زبان را متشکل از
ساختارهایی میدانند که بین آنها روابط منطقی برقرار است،
از منظر نقشگرایان ،زبان نظامی برای برقراری ارتباط است
( .)Halliday & Matthissen, 2004, 3در تشریح عوامل
کلیدیِ  ، SFLبافت دارای بهدلیل نقش ویژهاش در تولید معنا
دارای محوریت خاصی است .به عبارتی وقتی زبان در زمینهای
رخ میدهد ،با شماری از بافتها نسبت مییابد که عبارتند از:
 ) 1بافت فرهنگی و  )2بافت موقعیت (.)Almurashi, 2016, 72
هالیدی از بند (متن) برای بررسی انواع معنا استفاده میکند.
هربند (متن) تجمع همزمان سه الیۀ معنایی است .این الیههای
معنایی که فرانقش نامیده میشوند و در مجموع کار انتقال
معنا را انجام میدهند عبارتاند از فرانقش متنی( ،تجربی) و
بینافردی .جنبههای مختلف تجربۀ انسان از طریق این سه
فرانقش به طور همزمان و موازی بازنمود زبانی مییابد .موضوع
سخن در حیطۀ فرانقش تجربی قرار میگیرد .عامالن سخن به
فرانقش بینافردی مربوط است و شیوۀ بیان در فرانقش متنی
مطرح میشود (.)Halliday & Matthissen, 2014, 211
اینها ابعاد مختلف معنا هستند و الیههایی معنایی که در
ساختمانی به نام گفتمان درهم بافته شدهاند و هر بند (متن)
و عناصر آن دارای فرانقشها و معانی و چندنقشی هستند و
بررسی مجزای این نقشها ،جستجو و نگاه از زوایای مختلف
است .نقشها ،بخشهای نقشمند نظام معنایی زبان به حساب
میآیند.

گویندهمحور است ،برای مخاطب مشخص میکند که گوینده از
چه چیزی میخواهد سخن بگوید .مبتدا موضوع اصلی پیام است
و خبر همۀ «عناصر بند» جز «عنصر مبتدا» را در برمیگیرد.
ساخت اطالعاتی ،حاصل کنش متقابلی است میان «اطالع
کهنه» آنچه که به نحوی بر مخاطب آشکار است و «اطالع
نو»که در متن ،سخنی از آن به میان نیامده است .انسجام که
بخش غیرساختاری متن را در برمیگیرد به مناسبات معنایی
میان عناصر متن اشاره دارد (جرفی و یادگاری .)1395 ،منظور
از این نقش در الگوی هالیدی ،بررسی زبان از دیدگاه ساخت
پیام است (.)Halliday & Matthiessen, 2004, 529
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یاسر امیرسرداری و همکاران

•مسئلۀ خوانش معنای ساختمانهای بلند مسکونی
ساختما نهای بلند در این پژوهش ،ساختما نهای غیر
تکواحدیها و ویالییها هستند و از چندطبقه تا برجها را
شامل میشود .ساختمانهایی که امروز جلوۀ اصلی شهرهای
بزرگ را به خود اختصاص دادهاند .جامعۀ شهری به اورگانیسم
تشبیه میشود و نیروهای اجتماعی به اندازۀ نیروهای طبیعی
پیچیده دانسته میشوند (پوردیهیمی )51،1391،چنانچه پرایس
( )2000میگوید ،شهر در درون ساختار بسیار پیچیدهای
رشد یافته است (پناهی و همکاران )14 ،1387،مسائل
اجتماعی ساختمان بلند حداقل در دو حوزۀ اصلی بررسی
میشود؛ روابط درونی یک مسکن و روابط میان همسایگان
( .)Gifford, 2007, 9موضوع مسکن در حد تعریف واحد
مسکونی خالصه نمیشود بلکه با معنای زندگی و با ویژگی
شهری ،در فعالیتها ،ارتباطات و واکنش به محیط شکل
میگیرد .و ساختمان بلند به عنوان بنایی مهم و با قلمرو
تأثیرگذاری زیاد در شهر ،صرفنظر از محل قرارگیری باید
دارای کیفیتی شایسته در حد نشانههای شهری باشد (کریمی
مشاور ،منصوری و ادیبی .)91،1389،تعریف ساختمان بلند
در وجه شهری میتواند ترکیبی از متغیرهای کمی و کیفی
را شامل شود (.)Rahnama & Heravi Torbati, 2014, 234

....................................................................

 -ادبیات داستانی ،منبع نشانهشناختی خوانش معنای معماریو شهر

اصطالح «منبع» در عرصۀ نشانهشناسی اجتماعی و حوزۀ
تحلیل گفتمان طرح شده است .منابع نشانهشناختی،
ماده و تولیدی برای اهداف ارتباطی هستند ،دارای یک
پتانسیل معنایی متمرکز بر تجربۀ گذشته و مجموعهای
از کارایی متمرکز بر استفاد ههای هماکنون هستند
( .)Van Leeuwen, 2005, 285منابع نشانهشناختی میتواند
تمام کارهایی باشد که انجام میدهیم یا خلق میکنیم .تالش
انسانها بر این است که در زندگی اجتماعی کابرد منابع
نشانهشناختی را تثبیت و کنترل کنند (لیوون .) 29،1395 ،در
نشانهشناسی اجتماعی ،منابع نشانهشناختی به عنوان فعالیت
یا صنعتی برای برقراری ارتباط تعریف شدهاند (همان)3 ،
نشانهشناسان اجتماعی به بررسی چگونگی بهکارگیری منابع
نشانهشناختی در بافتهای به خصوص پرداخته و در کشف و
ایجاد منابع نشانهشناختی جدید و شیوههای تازۀ بهکارگیری
منابع نشانهشناختی موجود نیز مشارکت دارند (همان،
 .)78در حیطۀ تبیین منابع نشانهشناختی ،قواعد نظامهای
نشانهشناختی ،تعریف شدهاند که انواع متفاوتی دارند و در
گذر زمان تغییر میکنند .یکی از قواعد ،قاعدۀ «سرمشق»
است که درآن الگوها و تأثیرات فرهنگی-اجتماعی به
تأسی از برخی افراد شناختهشده ،دیده میشود (همان،
 .)145نسلهای گذشته ،سرمشقهایی مثل روحانیان

..............................................................................
110

نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر ،معماری و شهرسازی نظر

دینی یا پهلوانان داشتند .اینجا ،متون داستانی به عنوان
نمونۀ سرمشق مطرح میشود .قاعدۀ دیگر« ،تخصص»
است .آنجا که اگر بپرسیم «چرا میبایست این کار را انجام
دهیم؟»پاسخ این خواهد بود «چون فالنی چنین میگوید»
که فالنی فردی است با «تخصص خاص» .همچنین قاعدۀ
دیگر« ،اقتدار شخصی» است یعنی جایی که شخص متکی
به رأی و نظر خود است.
ادبیات داستانی فرصتی است تا برخی شهروندان به بازنمایی
معانی در دسترس و قابل تصورشان بپردازند (زمانی دهاقانی،
معدنی ،بهیان و آقاجانی .)190،1396،در مقابل هر رمانی که
در آن واقعیت ،تغییر شکل یافته است و مخدوش و پنهان
شده است ،تقریباً همیشه رمانی وجود دارد که واقعیت را
بدون نقاب ،آشکار مینماید (زرافا .)21،1386 ،دی .اچ.
الرنس ( )1930-1885میگوید :رمان ،کتابی روشن از
زندگی است با لرزهافکنی نیرومندتر از شعر ،فلسفه و علم.
تاریخ رماننویسی از توصیف اجتماعی به تفسیر اجتماعی
حرکت کرده است و موقعیتهای طبقاتی برای نویسنده
اهمیت یافته است .نظریۀ تولید داستانی ،آشکارا
جامعهشناسانه است .ادبیات میتواند واقعیت اجتماعی
را بهوجود آورد زیرا نقش «زبان» را برعهده گرفته است.
امروزه ،رمان ،دیگر اثری تاریخی نیست ،بلکه به یک سند
تبدیل شده است .رمان پیش از آنکه تخیل باشد ،انعکاس
واقعیت است (زرافا .)33-148،1386 ،از جمله ،واقعیتی
مانند معماری .ادبیات و معماری به عنوان دو شاخه از هنر،
مانند بسیاری از هنرهای دیگر ،در ابعاد مختلف معنا و
صورت تشابهات زیادی دارند (خامسی هامانه.)160،1392،
بسیاری از واژگان در ادبیات و معماری کاربرد مشترک دارند
که گاه این اشتراک به جز در لفظ در مفهوم و محتوا نیز
نمایان میشود (همان.)167 ،
به لحاظ شکلگیری مقدمات انجام پژوهش و همچنین
ارائۀ اسنادی در باب امکان بازنمایی مکان در قالب ادبیات
داستانی ،مروری داریم بر بازنمایی شهر تهران در ادبیات
داستانی قبل و پس از انقالب اسالمی.
- -تصویرتهران در ادبیات داستانی ایران معاصر

الف -دورۀ قبل از انقالب اسالمی
اگر آنگونه که گفته میشود ادبیات آینۀ تمامنمای حوادث
و رخدادهای ملت باشد (حبیبی .)1393،میتوان آنچه در
طی سالهای تغییر در ایران و تهران رخ داده است در قاب
نوشتهها پیدا کرد و بستری برای تحلیل و تفسیر و دریافت
معانی شهر و کالبد آن قرار داد (همان) .سبک زندگی مردم و
شهر تهران در رمانهای مختلفی از دورۀ پهلوی انعکاس یافت
که با توجه به تشریح بیشتر برخی رمانها از فضاهای شهریِ
تهران ،عناوینی به شرح جدول  2معرفی شدهاند.
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جدول  .2تهران و فضاهای شهری در رمانهای مشهور دوران پهلوی .مأخذ :نگارندگان.
عنوان رمان

نویسنده و سال نشر

چمدان

سید مجتبی بزرگ
علوی1313-

فضاهای شهری مورد اشاره

تفسیر فضایی

شهر به مثابۀ نمایشگاه  -سینما به عنوان یک مکان-کافه و
بلوارهای شهری -سینما – کافهها –
خیابان -حمل و نقل (اتوبوس درون شهری) طبقات اجتماعی – تخریب فضاهای قدیمی برای توسعۀ شهری-
نقد عملکرد شهرداری در تخریب و آسفالتکردن

زیبا

محمد حجازی 1312-

زندان-دارالعلم – حمل و نقل شهری-
میادین شهری -ادارات دولتی

محیط شهر -سیطرۀ ایدئولوژی-تقابل توسعهطلبی شهری و
قناعت روستایی – فضای شهری سنگین

در تالش معاش

محمد مسعود1312-

فضاهای بازشهری -خیابان

شهرمدرن-شهر به مثابۀ گردشگاه

تفریحات شب

محمد مسعود 1311-

قهوه خانه-کافه (کافه بدن) /کاباره

تولید فضای شهری –شکلگیری فضاهای فراغتی-کنش فضایی
متفاوت – طبقات مختلف اجتماعی

یادگار یک شب

مشفق کاظمی1305 -

فضاهای مسکونی -فهم زمان درشهر

کنشهای فضایی معمول

تهران مخوف

مشفق کاظمی1301 -

خیابان-مراکز خرید-حمل و نقل شهری-
فضاهای چندعملکردی

آغاز مدرنیزاسیون –پروسۀ دیالکتیک تولید فضاهای شهری

جدول .3تهران و فضاهای شهری در رمانهای دوران معاصر .مأخذ :نگارندگان.
عنوان رمان

نویسنده و
سال نشر

فضاهای شهری مورد اشاره

تفسیر فضایی

یوسفآباد خیابان
سی وسوم

سینا دادخواه
1388-

خیابانها و پاساژها – برجها و
بوتیکها -پارک و کافیشاپهای
تهران

شهر به عنوان یک شخصیت – فضایی شاداب و بستری برای عشقورزی – فاقد
تصویرسازی مکانی – نوستالژی خاص دهۀ شصتیها

تهران در بعد از
ظهر

مصطفی
مستور1389-

سعادتآباد و آپارتمانها-
خیابانها و پارکها

شهر ،دهلیز تودرتو و مرموز و پیچیده ،محمل حسرتها و فقدانهای بسیار – مفهوم
«تعلیق» -زنانگی شهر

به افق تهران

مریم طاهری
مجد1389-

رمان – اجتماعی ،سیاسی

دغدغۀ زندگی در محالت قدیم تهران/خانههای متفاوت مناطق شهر/نشانههای
مختلف سبک زندگی درتهران/مدگرایی/خانه و خاطرات نسل گذشته  /اهمیت
زنبودن /سیمای سرد از تهران دردوران جنگ/رنگ قرمز ،رنگ خاکستری  /تغییر در
تهران همزمان با توسعۀ شهری /آزادی در شهر/تهران جدید

زیباتر

سینا دادخواه -
1393

کوههای شمال تهران-خیابانها
– برج الهیه

روایتی آشنا از مکانهایی آشناتر-شهری دوستداشتنی –بسط تجربۀ عمومی از
مفهوم شهر

اسم شوهر من
تهران است

زهره
شعبانی1395-

خیابانها -خانهها و آپارتمانی
چهارطبقه

پیوند مفاهیم زن و خانه – شهری که ترک آن سختتر از زندگی در آن است.

...................................................................

ب -دورۀ بعد از انقالب اسالمی
سا لها از پایتختشدن و تحوالت و نوشد نهای تهران
میگذرد ،تهرانیها در آغاز پایتختشدن ،هنوز در خانههای
خشتی زندگی میکردند ،لباسهای معمولی برتن داشتند،
مردها اغلب کاله نمدی برسر داشتند و زنها ،همه چادری و
با روانداز بودند .هنوز تشکیالت دولتی چندان وسعتی نیافته و
خیابانها شبها تاریک بود (ستاری .)1391،تا امروز که دیگر
سرعت تغییر در تهران به سرعت جدیدترین خودروی وارداتی
با ارز دولتی است و داستانها و نویسندگان آنها همچنان
دغدغۀ مسئلۀ اجتماع و کیفیت زندگی و معانی جدید شهر
و ساختمانهایی که دیگر نه خشتی که قامتهایی ایستاده
و بلند از بتن یا سنگهای درخشاناند .مروری بر ادبیات

داستانی معاصر ،نگاهی دارد بر انعکاس معنای شهر و
ساختمانهای آن ،درآثاری به شرح آنچه در جدول  3ارائه
شده است.
رمان«به افق تهران» آمده است« :بهجای خانههای کوچک
در ِ
با حیاطهای بزرگ و پر از دارو درخت ،آپارتمانسازی کردند
و کمکم بدون اینکه کسی بفهمد برای مادربزرگم دیدن افق
تهران به راحتی امکانپذیر نبود» (طاهری مجد.)86،1389،
«تهران االن خیلی عوض شده ،جزء یکی از شهرهای بزرگ
جهان شده(...در بازگشت به کشور) وارد خیابان ری شدیم...
بهجایی رسیدیم که زمانی خانۀ ما بود .اما خانه کجا بود؟...
کوچه همان کوچه بود اما به جای خانۀ آجریمان ،ساختمانی
بلند باال با نمای رومی دیدم .همۀ خانههای کوچک به نماهای

..............................................................................
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جدول  .4تهران درادبیات معاصر .مأخذ :نگارندگان.
عنوان کتاب

نویسنده و سال نشر

ردهبندی ِ داستانی – ژانر

توصیف شهر و معماری

شبهای تهران

غزاله علیزاده 1378 -

رمان -اجتماعی – سیاسی

فاقد تصویرسازی و توصیف مکانی خاص از تهران

تهران ،شهر بی آسمان

امیرحسین چهل تن1382-

رمان -اجتماعی

اشاره به برخی فضاها.کافهها و قهوهخانههای تهران

تهران ،کوچۀ اشباح

سیامک گلشیری1387-

رمان  -تخیلی

آغاز داستان از چمران ،پل گیشا و اتوبان حکیم

دختر تاپ تهران

سعید رحمان نیا1387-

مجموعه داستان -اجتماعی

اشاره به برخی خیابانها و اماکن عمومی تهران

تفنگ پدر بربام های
تهران

حسن بهرامی1389-

مجموعه داستان -اجتماعی ،سیاسی

تهران در دوران مبارزات انقالب

تریو تهران

رضیه انصاری1392-

مجموعه داستان  -اجتماعی

داستان سه زن /با اقتباس از آثار دیگران /تهران و فرانکفورت

تصویر .1فرایند تدوین مدل کاربردی پژوهش .مأخذ :نگارندگان.

مختلف تغییر شکل داده بودند (همان) .در جدول  3به آثاری
اشاره میشود که معرفی مکانی چندانی از تهران ،شهر و
معماری ندارند و اغلب تنها فضای عمومی حوادث داستان،
شهر تهران است و تهران بیشتر نامی دارد (جدول .)4

....................................................................

فرایند انجام پژوهش

مدل بررسی متن هالیدی ،نظریهای است که زبان را نظامی
برای ساختن معانی میداند و متن را نمونهای از فراین ِد معنای
اجتماعی در بافت موقعیت به خصوصی میداند .بخش عمدۀ
مفاهیم و ابزارهای تجزیه و تحلیل متن در منابع موجود
از ابزارهای معرفی شده در روش هالیدی است .آنچه در
زبانشناسی متن هالیدی در رابطه با گفتمان مدنظر است،
توجه به عملکرد عناصر زبانی در مراودات بین انسانها در
چارچوب متن است .رویکرد هالیدی به متن نسبت به رویکرد
کامر که بر پیشفرضهای محقق متکی است و یا رویکرد
وندایک که فرایندمحور است ،ابزارهای سنجش متنیت را
دقیقتر لحاظ کرده است (تصویر .)1
•انتخاب نمونه رمان مورد مطالعه
از بین نمونههای ادبی داستانی بررسی شده ،با کنارگذاشتن
آثاری که به طور مستقیم ساختمانهای بلند مسکونی را به
عنوان زمینۀ رویدادهای داستان معرفی نکردهاند ،میتوان
رما نهایی را انتخاب کرد که ساختمان بلندمسکونی و
بلندمرتبهنشینی درآن محوریت ویژه دارد .دراین میان رمان
«ر ه ش» نزدیکترینها است که به لحاظ پرداخت مؤثرتر و

..............................................................................
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تمام قد ِرمان «ر ه ش» به مسئلۀ ساختمانهای بلندمسکونی،
این اثر مورد تحلیل و ارزیابی واقع میشود.
•تحلیل داستان «ر ه ش » براساس روش هالیدی
اشاره شد که معرفی نقشهای مختلف ،نگاه از زوایای مختلف
به سازمانبندی زبان متن و نظام معنایی آن است که در
این میان شیوه در معناشناسی از طریق نقش متنی محقق
میشود .جهت اختصار ،نقش متنی تشریح شده و نقشهای
دیگر مختصر اشاره میشود .در انتها معنا و بافت در ارتباط
باهم و برای دریافت یکی از طریق دیگری دیده میشوند.
•نقش متنی
الف -ساخت «مبتدا-خبری» و ساخت «اطالعاتی»
رمان
زوج
در گام اول ،فضای اصلی داستان ،آشنایی و ارتباط یک ِ
اول کتاب «ره ش»،
معمار را به تصویر میکشد .صحنۀ ِ
شکستن آخرین دانۀ بشقابهای
دعوای لیا و عال است که با
ِ
بیدارشدن ایلیا بهخاط ِر
اللجین همدان توسطِ عال ،و
سفال
ِ
ِ
ِ
سر و صداهای ایجادشده ،شخصیتها را معرفی میکند .اما
با تأمل و درنگ دوباره درنگاه به «عنوان» این رمان میتوان
متوجه شد که مضمون آن ،نق ِد تهدید یک هویت است،
توسعۀ شهری بدون توجه به ابعاد انسانی و نویسنده سعی
کرده که با ذهن خالق خود به تصویرگری افق دید خود برای
مخاطب داستان بپردازد .این رمان دارای سه رخ یا جلوه است
که در جلوۀ نخست ،گوینده «لیا» به تشریح رابطۀ خود با
همسرش«عال»و همچنین فرزندشان «ایلیا» میپردازد .در
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(.)ibid., 2004, 530

رمان «رهش» ،این است که
مسئلۀ مهم درباب اهمیت متن
ِ
متن دارای هویت معنایی است و این معنا در کلمات و جمالت
و نحوۀ نگارش رمزگذاری شده ،تا قابل انتقال باشد و نویسنده

...................................................................

رخ دوم به معرفی خانۀ خود و برج مسکونی در حال ساخت
مجاو ِرخانهاش« ،فرازندۀ» برجساز و همچنین همسایگی و
ارتباط با بخشهای ذیربط با توسعۀ شهر میپردازد و نهایتاً
در رخ سوم لیا با عبور از کف خیابانهای تهران و رساندن
خود و ایلیا به بلندای کوههای تهران برفراز تهران حرکت
کرده و خود را باالتر از ساختمانهای بلند ،در حال رهیدن
مییابد .نگاهی به ساخت «مبتدا-خبری» و «اطالعاتی» این
رمان نشان میدهد که نویسنده« ،فضای خصوصی» و درونی
خانه را در جایگاه «مبتدا» و«فضای عمومی» و بیرونی یعنی
شهر را در جایگاه «خبر» بیان میکند« .ر ه ش» شاید متنی
باشد که میخواهد مشکالت شهرش را واکاوی کند و برای
آنها راه حل ارائه دهد .حتی ایلیای پنجسالۀ کتاب هم بیش
از آنکه کودکان ه نوشته شده باشد ،شبیه یک فعال اجتماعی
عمل میکند .عال ،همسر راوی ماجرای «ر ه ش» یکی از
مدیران میانی شهرداری ،متظاهر و انتقادناپذیر است« .ایلیا»
آسم دارد و قربانی توسعۀ شهری تهران است .این داستان،
بیتوجه به حجم عظیم تقاضا و افزایش هولناک جمعیت
تهران ،تنها شهرداری را به دلیل صدور جواز بلندمرتبهسازی
تقبیح میکند و اشارهای به نقش سیاستهای کالن در
ایجاد این تقاضاها ندارد« .ر ه ش» راوی منطقهای از تهران
است .ظاهر مسئلهاش این است که چرا خانه-باغهای محلۀ
کاشانک در حال تبدیل به برج است؟ و اینکه خانههای
قدیمی را کوبیده و به جایشان برج میسازند؟ تمامی فصول را
«لیا» روایت میکند ،جز دو فصل .دو فصلی که راوی یکی از
ِ
خدمت یک برجساز است و راوی دیگری،
آنها «صفورا» پیش
زنی بیهویت و ناشناس که شاید خوانش نمادین نویسنده
از «تهران» است .فصل چهارم ،ماجرایی به ظاهر ،تاریخی را
روایت میکند ،زنی در آستان ۀ مرگ و جالدانی که از جسمش
نِ
برند و بر جانش میخورانند .میانبرنامهای برای جاشد 
می ّ
حرفهایی از نویسنده .فصل پنجم روایت مهمانی مدیران
شهری و دفاع «لیا» از ماهیت خانه ایرانی است .فصل شش،
تالشی است برای تأکید بر ماهیت خاص برجسازهای تهرانی.
موضو ِع کتاب «رهش» تنها در باب آلودگی هوای تهران
و برجسازی نیست ،به طو ِر کلی رون ِد تغییر در پایتخت و
ِ
وحشتناک
آلودگی
تهدید یک اجتماع است که از تبعاتِ آن
ِ
هوا ،بروز بیماریهای تنفسی در نسل جدید ،از بینرفتن
ِ
اهالی شهرنشین و به ویژه همسایهها ،خیانت
صمیمیت میان
ِ
رویی اربابِ مشاغل…،که به همدیگر
زوجین ،تظاهر و دو
ِ
وصل شدهاند و کتاب رهش را پدید آوردهاند .داستانی به
ظاهر واقعی از واقعیت شهرهای بزرگ .البته صحبت از
تأثیرات توسعۀ شهری در این رمان چندان مطرح و عمیق
نیست .آنچه در این رمان با آن مواجه میشویم ،همان چیزی
است که شهروندان تهرانی و به طور مشابه شهروندان سایر

شهرهای بزرگ با آن دست به گریبان هستند .معماریهای
ناهمگون ،ترافیک سنگین ،آلودگیهای زیستمحیطی .اینها
چیزهاییست که شخصیتهای رمان با آن مواجه هستند و از
این طریق گرفتار بیماریهای جسمی و روحی شدهاند .شهری
مملو از برجهای بلند که خبری از حیاطها و درختهایشان
نیست .بچهها جایی برای بازی ندارند و مردمی که ارادهای
برای ایجاد تغییر ندارند .این هم نمای دیگری از شهر است که
در این رمان توسط امیرخانی توصیف شده است .اما در این
میان شخصیتی به نام «ارمیا» هم وجود دارد که به تنهایی
در میان کوهها زندگی میکند .این شخصیت که چندان
هم ساخته و پرداخته شده نیست و به یکباره در داستان
ظاهر میشود ،تنهای تنها هم نیست .با بُزهایش زندگی
میکند .ارمیا تا پایان داستان نقشآفرینی میکند و یکی
از حلقههای «رهش» است .اما ارمیا کیست؟«ارمیا» عنوان
اولین اثر نویسنده (امیرخانی )1374،است .ارمیا پسر جوانی
است که در طول داستان خواننده با روحیات او آشنا میشود.
روند کلی داستان ،جامعهشناسی دوران دفاع مقدس است،
به همراه رفتارشناسی فردی یک رزمنده .مصطفی دوست
ارمیاست و شهید میشود و ارمیا عاشق میشود وعارفمسلک
پیش میرود .دنیای خود را با مصطفی یکی میبیند و هرگز
نمیخواهد از او جدا شود.کسی را مثل مصطفی نمییابد.
هرچه هست ،او تنها خاکی روی زمین است که میتواند به
او اعتماد کند .ارمیا مردمگریز میشود .از جامعه میبرد .از
دوستان ،خانواده ،محله و شهر .صحرا و کوه تنها مأمن ارمیا
میشود .حال در رمان «ره ش» لیا و ایلیا درکوه با ارمیا آشنا
شده و با او برفراز تهران پرواز میکنند.
ب-انسجام در متن رمان «ره ش»
وحدت مشخصۀ همه متنهاست (هالیدی و حسن،1393،
 .)162متنها از رهگذر وحدت ساختاری و وحدت بافتاری
تعریف میشوند (همان )245 ،و انسجام یک مفهوم معنایی
است که به روابط معنایی موجود در متن اشاره دارد و
آن را به منزلۀ متن از غیرمتن ممتاز و مشخص میکند
( .)Halliday & Hassan,1976, 4در هر متن ،عوامل مختلفی
باعث ایجاد پیوند و متنیت آن میشود؛ از جملۀ آنها ،عوامل
ایجاد انسجاماند که خود در متون مختلف به صورتهای
متفاوت بروز میکنند و منجر به ایجاد ساختارها و گفتمانهای
مختلف میشوند (.)Halliday & Matthiessen, 2004, 524
سامانههای دستوری-واژگانی از فرانقش متنی نشئت میگیرند
و رویهمرفته به عنوان سامانه انسجام شناخته میشوند
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نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر ،معماری و شهرسازی نظر

113

یاسر امیرسرداری و همکاران

تالش کرده مخاطب ،یکپارچگی موجود در متن ،ناشی از وحدت
معنا را دریابد .چراکه یکی از ویژگیهای اساسی متن ،این
است که به صورت یک «واحدمعنایی» باشد (ایشانی و معینی
قزوینی .)73،1392،دراین رمان با تکرار پاراگراف «زنام آیا من
...؟» یک زنجیرۀ انسجامی در ابتدای هر بخش دنبال میشود و
همچنین با تکرار«اسبها سم میکوبانند و »..دائم فضای تردیدها
و تهدیدها نقشبندی میشود و حلقههای ارتباطی بخشها را
فراهم میکند .در بخش ساختاری دیدیم که امیرخانی از ارمیا تا
رهش یک تداو ِم معنایی و نگرشی را دنبال میکند و با حفظ یک
رابطۀ معنایی تحقق عامل غیرساختاری انسجام را مهیا میکند.
جدول  5و  6برشی از عوامل انسجامی متنی و واژگانی را براساس
مدل هالیدی وحسن ارائه میکنند.
نویسنده با دو راوی زن «لیا و صفورا» و تقابل ایشان با دو مرد
«عال و فرازنده» بهنوعی نگاه پسامدرنی میرسد و معنا و مضمون
در سایۀ نگاه دو راوی ،رخ مینماید .این داستان ،مخاطب را
منفعل نگذاشته و در نهایت ،با رهاکردن حوادث و سرنوشت
شخصیتهای داستان مخاطب را در حالت تعلیق و تحقق معنا را
به خواننده واگذارمیکند.
•نقش تجربی
ً
گستره یعنی اینکه مثال متنی عاشقانه است که مفهوم عشق
در آن به صورت استعاری محقق شده و در واژگان ،در معنای
فرایندها و مشارکان بازتاب یافته است .بازتاب این عشق در

کاربرد واژهها دیده میشود و نهتنها در واژگان ،که در دستور
و در ساختار گذرایی ( )Transitivityهم تجلی مییابد .گستره
در معناشناسی از طریق نقش تجربی نشان داده میشود .برای
درک این گستره در متن رمان «رهش» طی جدول  ،7نظام
های تجربی این رمان مرور میشود .همچنین در ادامه فرایندها
(قطعات و برشهای متن ) اشاره و بررسی میشود.
- -فرایندها در رمان «رهش»

بندهای متن از سه عنصر اصلی یعنی  )1فرایند )2شرکتکنندهها
 )3عناصر پیرامونی ،تشکیل میشود (رمضانی و رستم بیک
رمان«ر ه ش» 96 ،فرایند
تفرشی )56،1394،در مجموع در
ِ
شناسایی و طبقهبندی شدند .فرایند رابطهای با  29نمونه
(فراوانی) پربسامدترین و فرایند وجودی و مادی به ترتیب با
 8و  9نمونه (فراوانی) کمبسامدترینها هستند .در بخش پنجم
برخی فرایندها به میزان حداکثری و برخی به حداقل میرسند
که مبین تمرکز فضای نقد نویسنده در این بخش است .در بخش
اول و بخش آخر هم شاهد توازن تقریبی در فراوانی فرایندها
هستیم که مبین فراز و فرودهای هنری نویسنده است (جدول
.)8
در رمان رهش فراوانی استفادۀ انواع فرایندها چندان مبین
تنوع فضای داستان و دوری از یکنواختی نیست و استفاده
بیشتر از فرآیند رابطهای و رفتاری و بعد ذهنی و بیانی ،و
کمتر مادی نشان میدهد نویسنده سعی کرده یک مسئلۀ

جدول .5نظامهای متنی در متن رمان .مأخذ :نگارندگان.
نظامهای متنی
آغازگر
انسجام

آغازگر شخص

لیا از زبان یک زن و با پرسش از هستی خود شروع میکند

آغازگر شیء

با سفالینهها و میراث فرهنگی شروع میشود

اشیاء

میان خودرو و ساختمان – میان خانه و درخت

فرایندها

رابطهها و کالبدها درهم تنیدهاند

مکالمه

گوینده با شنونده (خواننده) – تداوم گفتوگو لیا با عال

....................................................................

جدول  .6خالصۀ عوامل انسجامی .مأخذ :نگارندگان.
عوامل انسجامی
ارجاع
عوامل انسجام
دستوری(متنی)
عوامل انسجام
واژگانی

رابطۀ نوعی گره ارتباطی

نمونه از متن رمان :
به ش میگویم:میفهمی تنها نقطۀ سبزمی فهمم دیگر-نمیفهمد .باز برایش توضیح میدهم

عام

الیه و گسترش مشترک

نمونهای

الیه و مرجع مشترک

 زن م آیا من؟ نمیدانم زن م آیا من؟ نمیدانم ،سالهاست نمیدانم -زن م آیا من؟ زن نیستم من

جانشینی و حذف

کالس مشترک

..............................................................................
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جدول .7نظامهای تجربی درمتن رمان «ره ش» .مأخذ :نگارندگان.
نظامهای تجربی

فرایندهای گذرایی

زنبودن

رابطهای

نوع فرایند

مردبودن
ساختن

مادی

اشیاء مرتبط
حوزهبندی

شخص همچون عامل

معماران یا شهرداران

شیء همچون عامل

ساختمانهای بلند

بهرهور (بیطرف)

مردم شهر

یک مشارک

متحرک

خودروی شخصی

ثابت

خانۀ شخصی

شکستن

امکان ایجاد ساختمانهای بلند با
کوبیدن بافت قدیمی و فرودست

کوبیدن

دو مشارک

ساختار
مشارکان

لیا به بیان رابطۀ خود با عال و
گویا یک معمار با مدیران شهری
میپردازد

درختها شکسته و بریده میشوند و پرندهها ناچار به پرواز و رهایی به بلندای کوه و آسمان

بریدن
رهیدن

زمان

گذشته

زندگی لیا در خانۀ پدری یا خانۀ مادربزرگ

حال

زندگی لیا با عال و ایلیا و تهدید خانه

آینده

زندگی در برجها یا رهاشدن و «ر ه ش» از« ش ه ر»

جدول  .8فراوانی فرایندها دربخشهای مختلف رمان«ر ه ش» .مأخذ :نگارندگان.
بخش 1

بخش 2

بخش 3

بخش 4

بخش 5

بخش 6

بخش 7

بخش 8

بخش9

مادی

2

2

1

-

4

-

-

-

-

ذهنی

-

3

2

6

-

-

-

1

2

رابطهای

1

2

4

-

10

4

4

2

2

رفتاری

1

2

3

1

4

3

1

3

3

بیانی

1

5

1

-

2

-

3

1

2

وجودی

2

1

2

1

-

1

-

1

-

مجموع

7

15

13

8

20

8

8

8

9

...................................................................

تصویر  .2فراوانی فرایندها دربخشهای مختلف رمان«ر ه ش » .مأخذ :نگارندگان.

..............................................................................
نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر ،معماری و شهرسازی نظر

115

یاسر امیرسرداری و همکاران

اجتماعی و دغدغهای فرهنگی را دنبال کند که از طریق یک
شاخص عینیتپذیر شده و صورت کالبدی یابد (تصویر .)2
•نقش میانفردی
نقش میانفردی یعنی؛ نقش کالم ،نوع پیشنهاد ،اظهارات
یا پرسش ،نگرشها و قضاوتهای موجود در آن نقش و
ویژگیهای بالغی که آن نقش را یک کنش نمادین میسازد.
اینجا به بعد متفاوتی از معنا پرداخته میشود ،نه از منظر
نقش جمالت در بازنمایی تجربه بلکه از منظر نقش جمالت
در فرایند تعامل اجتماعی .این نه به شیوهای از اندیشیدن
بلکه به شیوهای برای انجام کار تفسیر میشود .جمالتی که
نهتنها بازنمایی واقعیت بلکه تعاملی بین گوینده و شنونده
نیز به حساب میآید .در حالیکه زبان در معنای تجربیاش
شیوهای برای ارجاع (به جهان بیرونی و درونی) است اما
در معنای میانفردی ،زبان شیوهای برای کنش محسوب
میشود (هالیدی و حسن( )80 ،1393 ،جدول .)9
- -متن و بافت :پیشبینی بافت از راه متن

یعنی میتواند مفهومی معنایی وجود داشته باشد .این مفهوم
میتواند بهعنوان ترکیببندی معناهای مرتبط با ترکیببندی
موقعیتی گستره ،منش و شیوه تعریف شود .ویژگیهای متنی
ِ
باعث میشود تا گفتمان نهتنها بهخودیخود بلکه به واسطۀ
بافت موقعیتیاش هم منسجم باشد .ب ه عنوان نمونه ،قطعۀ
پنجم از متن رمان «رهش» و آن را از نظر بافت موقعیتیاش
تحلیل میکنیم .ارتباط بین ویژگیهای متن و ویژگیهای
موقعیت است که تحلیل ما از موقعیت را با توجه به مفاهیم
گستردۀ منش و شیوه توضیح میدهد .استفاده از این الگو تا
ویژگیهایی را که عم ً
ال در متن یافتیم تفسیر کنیم .هالیدی از
واژۀ «پیشبینی» برای اشاره به این موضوع استفاده میکند؛

یعنی اینکه از روی متن پیش رو استنباطهایی برای موقعیت
در مورد انواع معنایی که احتماالً مبادله شود داشته باشد .در
این رمان زوج «لیا  -عال» بهعنوان «معمار-مجری قانون» در
تعامل با یکدیگر و یا چالش ،ترسیمکنندۀ متنی هستند که
امکان استنباط روابط معنایی را فراهم مینماید .جدول  10و
 11براساس نقش متنی ،تجربی و بینافردی با لحاظ موقعیت
روابط معنایی را جستجو میکنند.
به عبارتی جدول  ،11موقعیتی است در مقام خواننده تا
موقعیت درونی را با برداشت از متن بسازد و بتواند روی معنا
متمرکز شود .همچون شنیدن «یکی بود ،یکی نبود» که
بالفاصله استنباط میشود که احتماالً داستانی کهن گفته
خواهد شد .البته باید تمام چیزهای درون متن و ساختارهای
خاصی که در آن بهکارگرفته شده است را نیز مورد توجه
قرار داد .ویژگیهای به خصوصی از گستره ،منش و شیوه،
بازسازی و پرداخت میشود تا از روی متن ،موقعیت معنا
شود.
اجتماعی مکمل
دادههای طبیعی و اشاره به نظریههای
ِ
پژوهش
داد ههای طبیعی که میتوانند در کنار داد ههای حاصل
از بررسی متن رمان دیده شوند ،مجموعه متون علمی،
رسانهای و ...هستند که در پژوهشهای دیگری تولید
شدهاند ،ازجمله این دادهها ،بررسی گفتمانهایی است که
به موضوع خوانش معنای ساختمانهای بلند مسکونی در
قالبهای دیگری پرداختهاند .برای نمونه ،پژوهشی به عنوان
نزدیکترین دادۀ علمی برای همراهی معرفی میشود که
در این پژوهش براساس مدل سهبعدی «فرکالف» ،فضای

جدول .9نظامهای میان فردی در متن رمان .مأخذ :نگارندگان.
نظامهای میان فردی در متن رمان

....................................................................

پرسش
نقشهای
سخن
مطالبه
شخص

تکگویی
توگویی
گف 

لیا تصورات و نیات خود را با عال و بعد شهرداران درمیان میگذارد

انتظارداشتن

لیا شهر آرمانی و خانۀ آرمانی را مطالبه میکند

قانعنشدن

لیا از شهر اسالمیبودن در سطح شعارهای روتین و اداری قانع نمیشود

گوینده

یک زن و گویا احساس یک جامعه ،یک مرد و گویا خرد جامعه را خطاب میکند.

مخاطب
قطبیت

مثبت

لیا با نفسهای ایلیا و کوبیدن سم اسبهای نگران در وجه مثبت

منفی

عال با کاغذهای اداره و توجیهات سیستمی در وجه منفی داستان

..............................................................................
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جدول  .10مفاهیمی در توصیف بافت موقعیت رمان .مأخذ :نگارندگان.
توصیف بافت موقعیت
مراتب
کنش

صورت پیام
محتوای پیام

موقعیت
مشارکان

زمینه

ارتباطات اجتماعی و عدالت اجتماعی
یک شهر – تهران بزرگ

صحنه

یک خانه – خانۀ قدیمی مادربزرگ لیا

خطابگر

یک زن ،یک معمار  ،یک مادر

خطابگیر

یک مرد ،یک مدیر  ،یک پدر

نیت و تأثیر ارتباط
اهداف

هنجارها

رابطۀ درونی یک خانواده (لیا ،عال و ایلیا)

برون
داده

لیایی که معماری خوانده و حاال یک مادر است و البته عضوی از جامعه که شاهد دگرگونی و تغییرات کالبدی و فضایی
و تأثیرات رفتاری آن است در تقابل با شبکۀ قدرت و گفتمان غالب به عنوان گفتمان رقیب و با هدف تعدیل در مقاصد
مقابل وارد یک کنش و واکنش با عال که روزی معمار و حاال یک مسئول و مدیر شهری است میشود.

کلید (ارتباط)

آشنایی دو معمار در یک سایت تاریخی و ملی

وسیلۀ ارتباطی

گفتوگو با محوریت یک برج مسکونی در همسایگی

ژانر

اجتماعی

هنجارهای تعامل

تنهایی و فراغ یک زن از آغوش همدلی همس ِر هم تخصص – تضاد و تعارض

هنجارهای تفسیر

تغییر و دگرگونی ،ترغیب و انتخاب بیرونی و نقش عامل سوم در رابطۀ لیا و عال

جدول .11ویژگیهای موقعیتی و رابطۀ معنایی در متن رمان « ر ه ش» .مأخذ :نگارندگان.
ویژگیهای موقعیتی و معنایی
موقعیتی

گستره

منش

شیوه

			

معنایی

 چالش با همکاران همسر تظاهرها و بیان شعاری اعالم نیات و بیان صریح ،اشتراک درونیات -نفی کلیشهها ،به دنبال عامل تهدید و تخریب

 لیا ،معمار و دغدغۀ حرفهای تقاضا :من انتظار دارم ،تقاضا :من از شما سوال دارم پرسش و تکگویی -پرسش و مکالمه

 سخنرانی و گفتوگو کنشهای کودکانۀ ایلیا وظیفۀ معمارانه وجهتدهی نقشهخوانی ،جستجوی شهری ارجاع به موقعیت :تهرانی ،غیرتهرانی -ارجاع به قدرتهای سیاسی :چپ و راست

 آغازگر :زنم آیا من؟ ایلیا هنوز بدون عصا راه نمیرود ساختار اطالعی :مهمانی شهردار ،باغ قلهک و تنها نقطۀ سبز ارجاع :خانه مهمتر از شهر ،شهر مهمتر از کشورربط :مسئلۀ ایلیا
 استعاره :برج بسازند مثل علم یزید -همآوایی واژگانی :جان ،نفس ،زندگی

گفتمانی سینمای بعد از انقالب بررسی شده و متناظر با
آن فضای گفتمانی معماری ساختمانهای بلند مسکونی از
میان مجموعه فیلمهای منتخب ،شناسایی و بر این اساس
یک خوانش معنایی صورت گرفته است .در گفتمان سینما
از الگوی سهبعدی تحلیل گفتمان «فرکالف» استفاده شده

است .در مدل «فرکالف» در هر تحلیلی دو بعد از گفتمان از
اهمیتی محوری برخوردارند که عبارتاند از:
 )1رخداد ارتباطی
)2نظم گفتمانی (یورگنسن و فیلیپس.)119 ،1396 ،

...................................................................

 استفاده از مفاهیم مختلف مثل حجاب استفاده از اشیاء با مفهوم خاص مثل خودروطرح مسئلۀ ترافیک
 شئونات اداری و اتومبیلهای وارداتی یا تولید داخل اسپری ایلیا ،هوای شهر و سرفههای ممتد شهراسالمی ،هویت شهری و خانۀ مادری -اماکن شهری تهران :گیشا ،چمران  ...امامزاده صالح

 نوع فرایندها :رابطهای ،کالمی و مادی ذینفع :ایلیا و همۀ کودکان شهر ارتباط خودرو و ساختمان :وارداتی یا ایرانیبودن نوع شغل و موقعیت اداری یا حرفهای حوزهبندی :بریدن ،سکوت ،ساختن اشاره به اشیاء نمادین :تسبیح ،تفنگ و....کپسول اکسیژننماهای هماهنگ و توسعه

..............................................................................
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و سه تمرکز تحلیلی در تجزیهوتحلیل هر رخداد ارتباطی
وجود دارد که عبارتاند از:
 )1سطح متن که نخستین تمرکز تحلیلی بر متن است؛ )2
عمل گفتمان ،عبارت از تحلیل گفتمان و ژانرهایی که در
تولید و مشاهدۀ متن مفصلبندی شدهاند؛  )3عمل اجتماعی
و فرهنگی ( .)Fairclough, 1995, 57رابطۀ متون با عمل
اجتماعی با وساطت عمل گفتمانی برقرار میشود .متون
صرفاً از طریق فراکنش گفتمانی بهوجود آمده و به وسیلۀ
کنش اجتماعی شکل میگیرند .مدل سهبعدی فرکالف ارائه
چهارچوبی تحلیلی برای تحلیل گفتمان است و بر این نکته
تأکید دارد که متن را نمیتوان فارغ از بستر و زمینۀ آن
فهمید و یا تحلیل کرد (یورگنسن و فیلیپس.)156 ،1396 ،
براساس یافتههای این پژوهش ،تغییر در طبقۀ متوسط و
سبک زندگی ایشان ،فردیت ،الگوی جدید خانواده و جنسیت
زن در غلبه و مواجهه با مردساالری همزمان میشود با توسعۀ
روند اجرای پروژۀ ساختمانهای بلند مسکونی .به عبارتی،
روابط جدید خانوادگی در تناظر با سکونت در برجهای
مسکونی قرار میگیرد و حالتهای جدید فرهنگی جامعه،
با معنای ساختمان بلند مسکونی قرینهسازی میشوند .این
نتایج حاصل از کنشها و فراکنشهای متنی و گفتمانی است.
در تصویر  4با اشاره به فضای گفتمان تجلییافته در فیلمهای
منتخب پژوهش ،تبلورهای کالبدی و عملکردی متصور از
قالب معماری ،پیشبینی و به عبارتی خوانده میشود.
آنها در ِ
در این نمونه پژوهشی ،در بررسی محتوای گفتمان سینما
تالش شده است معنای ساختمانهای بلند دریافت شود و
درنتیجۀ حاصل از آن ،خانواده و بهویژه نقش زن در ایجاد ابعاد
اجتماعی متناظر با برجها دیدهشده ،محوری که در قالبهای
عملکردی و کارکردی تبلور یافته است و تأثیر دگرگونی و
تغییر دیالکتیکهای این نهاد بر جلوههای معماری مؤثر واقع
شده است.
در دنیای امروز با وجود مخاطبان آگاه ،برای معماری ،عصری
فراتر از متن معماری را میتوان متصور شد ،توأم با شناخت
ارتباطات پیچیدۀ متن با بافت که نشانهشناسی وارد زمان
تخصصهای چندرسانهای شده باشد .در اینجا ،اگر میان
گفتمان این پژوهش و دریافتهای حاصل از مصاحبهها
با گفتمانهای اجتماعی دیگر که در زمینۀ ساختمانهای
بلند انجام شده است وفاق حاصل شود« ،نظم گفتمانی» در
قرارگاههای مشترک گفتمانی این پژوهش با گفتمانهای
دیگر در حوزۀ سینما ،ادبیات داستانی و  ...پیدا میشود.
براساس دو الگو و دو طرح پژوهشی انجامشده و منتشرشده
افروغ ( )1396و آزاد ارمکی ( )1389میتوان «کالنشهری»
را متصور شد که آرما نهای آن نشانگر و تقویتکنندۀ
حاشیهشدن خانواده و بهویژه زن در جامعۀ مردساالر و روبه

..............................................................................
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سرمایهداری آن باشد .درحالیکه خانواده و زنان پیوسته با
شهر و محیط پیرامون و تجربیات عینی مواجهاند .در این
پژوهش با تأییدگرفتن از دو الگوی جامعهشناسی ذکرشده،
ت شده و تلفیقی
نظم گفتمانی و کانون تحلیل گفتمانی ،تقوی 
از امور گفتمانی و غیرگفتمانی و در نهایت یک بر ساختگرایی
اجتماعی را ارائه میدهد تا بتواند روایتی از محیط عرضه کند.

بحث

معنایی رمان «ر ه ش» از ساختمانهای بلند
•خوانش
ِ
مسکونی
جامعه نیاز به حمایت از زندگی خود و محیط آن دارد و
ِ
چالشی اجتماعی را از
موقعیت
اصحاب فرهنگ باید دغدغۀ
ِ
راههای مختلف طرح کرده و انعکاس دهند که از آن جمله
خلق رمان «ر ه ش» است که با هدف بیان یک تهدید
درعرصۀ انسجام اجتماعی ،و به عبارتی ،دغدغۀ «مسئلۀ
اجتماعی» نوشته شده است .حساسیت در برابر تغییر نظام
اجتماعی مشمل بر سکونت و محل زندگی ،کیفیت زندگی،
سر زندگی عمومی ،چیزهایی است که جامعه بر آن اتفاق نظر
دارد و طرح این مسئلهمندی ،در قالب یک داستان ،طبیعی
است .در مقام مقایسۀ رمان «به افق تهران» برجهای مسکونی
تهران را نشانۀ تجدد ،تغییر و فضای باز سیاسی و آزادیهای
اجتماعی میداند و علیرغم نوستالژی خانۀ ایرانی ،از این
تغییر شادمان است .اما در تصویری متفاوت ،فضای داستان
«ره ش» ،نگرانی از تغییر و نشانههای بلند و برافراشتۀ آن
یعنی برجهای مسکونی موج میزند .از جمله اهداف در حوزۀ
اجتماعی ،گفتوگوهای آزاد ،به اشتراکگذاردن آموختهها
و مبادله بهترین شیوهها و افزایش همکاری بین ذینفعان
مختلف است ( )Al-Kodmany, 2018, 3و آنچه در قاب
داستان «ره ش» به تصویر نشسته است چالش در ابعادی
از پایداری اجتماعی به شرح ذیل است )1:مقیاس انسانی،
 )2خانواده و زندگی جمعی )3 ،ترافیک )4 ،همسایگیها،
 )5سرزندگی و )6مؤلفه سالمت .چنانچه در مورد سالمت
«ری» 1و «هانسون» )1997( 2گفته شده ،این مسئله ،به
از ُ
عنوان یکی از مخاطرات جدی در نواحی سکونتی کشورهای
در حال توسعه ،اهمیت ویژهای یافته است (تاجدار ،رفیعیان
و تقوایی )104 ،1389 ،و این دغدغه یعنی سالمت کودکان
در این داستان مکرر تداعی میشود .در داستان خانوادۀ لیا،
مسئلۀ اصلی ،طرح توسعه و جریان مداوم مدرنیزاسیون
است و البته با اشاره به برجسازیهای احتماالً خارج از
مصادیق پایداری در شهر تهران همچنین ،عوامل کالبدی از
معیارهای تحقق سرزندگی معرفی میشوند (سادات و طاهر
طلوعدل )3 ،1396،و زبان گالیۀ «لیا» به عنوان یک نماینده
و یک نماد ،نشانۀ محدودشدن سرزندگی خانوادههای تهرانی
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و بلکه جامعۀ حرفهای معماران است و تهدید از بابت عدم
برقراری گفتوگوی سازندۀ «لیا» در مقابل «عال»ست .جوامع
میتوانند سطح زندگی خود را ارتقا دهند و با برنامهریزی
و تمهیدات الزم ،میتوان میان ضرورت طراحی و ساخت
برجهای مسکونی با شیوۀ زندگی سالم و براساس مشخصات
پایداری اجتماعی ارتباطی سازنده مشاهده کرد .براساس
آنچه الحداد ( )2003خطر جداشدن افراد از فضای مناسبات
و روابط اجتماعی و بروز فردگرایی ،غلبۀ ارزشهای مادی و
اولویت منافع شخصی میداند .امروز ،دغدغۀ بررسی الگوی
مسکن معاصر به ویژه بلندای برجها را از سوی نخبگان
فرهنگی پذیرفته و موجه جلوه میکند (تصاویر 3و .)4
نتیجهگیری
این پژوهش ،جهت یافتن بخشی از معنای اجتماعی و فرهنگی
معنای معماری ،با بهرهگیری از نشانهشناسی گفتمانی ،با
مروری بر ادبیات ایران ،رمان«ر ه ش» را مورد مطالعه قرار
داد .در تحلیل انجام شده موقعیت یک متن بازنمایی شده که
مخاطبان اصلی ساختمان بلند مسکونی را معرفی مینماید
و از حاصل این بررسی ،ساختار اجتماعی و سبک زندگی
جامعۀ مخاطب بازنمایی میشود .زمینهای که اثر معماری را
در دل خود جای داده و هرگونه تالش برای خوانش معنای
اثر معطوف به شناخت این فضای گفتمانی و معنای برخاسته
از آن است .براساس نتایج حاصل شده از روش این پژوهش

و تفسیر محتوای تحلیلهای گفتمانی که براساس نظریۀ
هالیدی انجام گرفت ،میتوان گفت که ساختمانهای بلند
دارای معانی اجتماعی زیر است:
پیوند با جامعۀ نخبگان :رمان دغدغههای اجتماعی،
متخصصان و نخبگان که بخشی از جمعیت ایران امروز با
بافت فرهنگی خاص را شامل میشوند را بیان میکند و
پیوند ارزشهای این طبقه را با ساختمانهای بلند به عنوان
مصداقی از نمایش ِتغییر با امکان «تهدید یا فرصت» بودن،
اشاره میکند.
نقش زن و استقالل بیشتر او :فرآیند ساختمانهای بلند
مسکونی از آغاز تا سرانجام ،به گونۀ مشهودی با تحوالت
خانوادۀ ایرانی و به ویژه حالت و نقش فعال یا غیرفعال
زن در خانواده و اجتماع گره خورده است و ساختمانهای
بلند مسکونی خارج از چالشهای اجتماعی و نظام جامعه
و خانواده نیست .این پدیدۀ معماری متناظر با نقش زن در
اجتماع و تجلی شخصیت و استقالل او ،و پذیرش و درک از
سوی گفتمان مردساالر است.
چالش با مدیریتهای شهری و سیاسی :مسکن یک ضرورت
و بلندمرتبهسازی یک راهحل است که رمان ،وجود تضادها و
توگوهای سازنده میان اهل فن و مدیران را در مورد
نبود گف 
اینگونه معماری ،محل افتراق و چالش میداند.
این پژوهش ،همآوردی معانی پیداشده در کالبد ساختمان
بلندمسکونی را در راستای طرحهای توسعۀ شهری و نوگرایی

تصویر  .3محتوای گفتمانی رمان .مأخذ :نگارندگان.

...................................................................

تصویر .4همآمیختگی گفتمانی :خوانش معنای معماری ساختمان بلند مسکونی به تاثی از تحلیل گفتمان رمان.مآخذ :نگارندگان.
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طیب خاطر و پیشبینی
مدیریتهای شهری و در چالش با
ِ
ذینفعان این نمونۀ معماری ،یک موقعیت مسئلهمند و خالف
جریان توسعۀ اجتماعی پایدار میداند .اما معنای دیگر و
جامعیت معنایی چگونه حاصل خواهد شد؟ به نظر ضروری
است تا در قواعد و الگوها و منابع دیگر نشانهشناختی
مرور کرد و به ویژه قواعد تخصصی و اقتدار شخصی را در
پژوهشهای دیگری در کنار قاعدۀ سرمشق مالحظه کرد
و معانی تولیدشده در آن قالبها را نیز در کنار این معانی
یافتشده قرار داد و امیدوار بود که کفۀ ترازو به سمت
جامعیت معنایی بیشتر هدایت شود .اگرچه سهم ادبیات،
به ویژه ادبیات داستانی و رمان ویژه و ممتاز بوده و میتواند
جریانساز باشد ،اما تحول و برنامهریزی و دقت بیشتر در
طراحی ساختمانهای بلندمسکونی با خوانش معنای جامعتر
و با همآوردی منابع دیگر نشانهشناختی ،فراهم خواهد شد.
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Eben Saleh .2
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