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  چكيده
شانه كاركردهاي ويژه  ست    نمادها و ن شده ا ساخت  يتا به عنوان ابزارها باعث  كار روند. ه ب منظر براي 

ـاخت در اين پژوهش در چارچوب   ــم و فرآيند اين سـ ــژئوپليتيك منظر مفهوم تبيين مكانيس  اهري بش
نمادها  گيريشكل و فرايندهاي هاسرچشمه ؛است قرار زير  به فراينددر اين  ابعاد مفهومي دخيلبررسي  

شانه  و ساختار و عوامل و كاركردهاي نظام  ن شانه ها،  شكل دهنده به منظر     شهر،  اين شرايط  عوامل و 
ها، عوامل ها در تغيير نشانه اي شهر، نقش گفتمان حاكم بر نظام نشانه  معيارها و استانداردهاي  ژئوپليتيك،

 اي شــهري درههاي ســياســي نشــانههاي) نمادها و كاركرد (فلســفه)در كاركرد (مزايا و كاســتي مؤثر
 هايطيفشهرها همواره باعث بروز   اينشانه عدم كارايي صحيح نظام   درواقع .چارچوب مدل مفهومي

بعاد ا و تبيينلذا شناخت   .شود مي نارضايتي شهروندان   سياسي و اجتماعي و   هايناهنجاريمختلفي از 
سي   از اهميتي  آنمختلف  سا ست شهر و نظام حاكم   براي مديريت ا هدف اين  ،اين مهم و برخوردار ا

تحليلي و استنباط منطقي عوامل و مفاهيم مرتبط با عملكرد   -به روش توصيفي در اين راستا   است. مقاله 
وپليتيك مفهوم ژئمكانيسم عملكردي  و براي شده  شهر تبيين   اينشانه قدرت و سياست در فضا و نظام    

ژئوپليتيك منظر معرف فرايندي  يد آن است كه مؤ پژوهشاين  نتايج خواهد شد.  مدل ارائهمنظر شهري  
ست كه بر مبناي آن  سي و            ،ا سيا ستاي نظم  شهر در را ضاي  سلط براي كنترل و مديريت ف گفتمان م

ابعي از كنترل فضاي شهري ت  اعمال رقابت براي  ،پردازد كه در آنژئوپليتيكي خود به خلق منظرهايي مي
  است. سياست و فضاروابط قدرت، 

  نشانه، گفتمان، قدرت، سياست، ژئوپليتيك منظر. شهر، اينشانهنظام  :هاواژهكليد
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 مقدمه

هاي شــهر ها روي خياباناند و توزيع نشــانهها بخش دائمي از چشــم انداز بودهنشــانه ،در تاريخ شــهر
ست     شه پيچيده بوده ا شابه زبان مي   از آنجايي كه ). Pecquet, 2001: 1(همي شم انداز م به عنوان تواند چ

يكون آ توانند به عنوان يك ژئوســمبل ياها ميها و آيكونها، مكاننشــانه .يك ســيســتم بازنمايي عمل كند
چشم انداز، شبيه به متن نوشته شده، خوانندگان  ).Czepczyński, 2010; 67( خوانده شده و تفسير شوند
سياري دارد و بنابراين مي  سياري مورد تفسير ق    ب سطوح ب سير مختلف نه ت تواند در   تواندمينها رار گيرد. تفا
شبرد     منجر به منازعات و بحث ست موجب پي شود بلكه همچنين ممكن ا ستي   هايي  ترقي درك و همزي

صاوير نمادين براي تقويت     از زمان ).Cohen, 2009: 156(شود   شمايلي ت ستان از قدرت آئيني و  هاي با
شده است. امپراطور روم اگوستوس برنامه كلي تجديد فرهنگي فرمانبرداري مردم از نظام سياسي استفاده مي

ساده از جنگ آكتيوم       صري  صوير ب ساس ت ستانتين به عنوان      1را برا سيحيت توسط كن بنا نهاد. قبول دين م
قدرتمند ساخت و نمادهاي كليسا را سياسي  ايمذهب امپراطوري نفوذ نمادگرايي مذهبي را به طورگسترده

سلطه را در فضاي اجتماعي اشغال مي    كساني كه موقعيت در واقع  ).Wydra, 2012: 49(نمود  كنند هاي 
   .)Bourdieu, 1985: 738( گيرنددر زمينه توليد نمادين نيز در موقعيت سلطه قرار مي

سازي براي هژموني فرهنگي و ايدئولوژي   همچنين  ضا سلط به همان اندازه چيزي كه ما اعمال  ف هاي م
ستند  مهم ناميم،سلطه مي  سسات    ).Benko and Strohmayer, 1997: 189( ه سي، احزاب و     مؤ سيا

اشخاص هر دوي فضاي فيزيكي و ذهني را براي تاكيد و گسترش ايدئولوژي، قدرت و هويت خود يا به     
گيرند. اين كشمكش بر سر قدرت در   خودشان بكار مي » فرهنگ سياسي رسمي   «عبارت ديگر براي ايجاد 

يق كند بلكه باالتر از همه اينها از طركه نه تنها به عنوان يك پس زمينه مجهول عمل ميافتد فضــا اتفاق مي
نگاهي به ).  ;Vannieuwenhuyze, 2014شود (نخبگان سياسي يك نقش فعال به آن اختصاص داده مي

سياسي شهر خصوصيات جمعي و پويايي مبارزات سياسي را براي استقرار           -ورودي تصميمات فرهنگي 
 ,De Frantz( كنداز ديد در ميان بســياري از معاني رقابتي و جدلي فرهنگ شــهري آشــكار مي ســهمي

تمايل قوي براي نشــان دادن و اعمال قدرت روي مردم و چشــم اندازها وجود دارد. همواره  ).82 :2005
تماعي از زندگي اج ايبر روي هر جنبه يرتأثبراي  عمالً. قدرت وجود دارداين تمايل در هر سيستم سياسي 

و اقتصادي نيار دارد كه مادي شده و قابل ديد گردد، بطوري كه هيچ شخصي در اينكه چه كسي قدرت را      
                                                            
1 Actium War 
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اهميت نياز به ديده شدن قدرت در فضاي شهر     ).Czepczyński, 2010: 69(در دست دارد، ترديد نكند  
ل قدرت و اداره جامعه ضروري  كه براي مشروعيت وجودش و توجيه نحوه عملكردش و تسهيل در اعما  

  ) نشان داده شده است.1در شكل ( باشديم
  
  
  
  
  
  
  
  

 رابطه نظام سياسي ايدئولوژيك و خلق چشم انداز -1شكل 

 
، پيش از هر چيز نيازمند فراهم شـــدن اين هانشـــانهكاربرد نمادها و مديريت فرآيند    در ابعاد رســـمي  

  مقدماتي است؛ هايزمينه
سناد باالدستي و همچنين             تدوين يا  -1 سازمان (موسسه و نهاد)، بر اساس ا ستراتژي  سازي ا شفاف 

شد تدوين        » چشم انداز «و » مأموريت« سازمان توسط مديران عالي و ار ستراتژي  يا در  شود ميسازمان، ا
  ؛شودميصورتي كه اين كار پيش از اين انجام شده، استراتژي به طور شفاف مشخص 

  ؛شودميسياستگذاري  هانشانهراتژي، درباره نمادها و بر اساس اين است -2
، براي سازماندهي و اجرا به  هادستورالعمل ، مقررات و هانامهنتيجه اين سياستگذاري در قالب آئين    -3

   ).104 :1391(داورپناه،  شودمياجرايي ابالغ -مديران مياني و مديران فني
شر      شيني روزافزون ب شهرن شر   امروزه با توجه به  ستقرار اكثر نهادهاي مرتبط با ادراه زندگي ب متمدن و ا

شهرها، عمده نمادها و   شانه در  شهرها     هاين شم اندازهاي همين  مرتبط با امور مختلف نيز در مناظر و چ
. از آنجا كه منظر شهري به عنوان بخشي از فضاي شهر از موضوعات مورد توجه ژئوپليتيك       انديافتهتبلور 

نظام سياسي 
 ايدئولوژيك

خلق شبكه  
نمادهاي با درون  
 مايه ايدئولوژيك

خلق فضاي با
 سرشت خاص

درك بهتر شهروندان 
 از نظام ايدئولوژيك

كسب مشروعيت
 و القاي سلطه

ابزار معرف  
 توزيع قدرت

باز توليد   توليد و
 نظم اجتماعي  عدم كارايي

پتانسيل شكل گيري 
 بحران اجتماعي
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كند. لذا اين و نمادها معنا پيدا مي هانشانه و 2شهر  اينشانه ارتباط قدرت و سياست با نظام   در قالب  واست  
شانه   شانه  مقاله معتقد است كه نظام ن شهر، ن سياست   ها و نمادها، به طور ظريفي از عاملاي  هاي قدرت و 

به طوري كه  ؛گردندداراي معاني خاص در جهت اهداف بازيگران غالب شهري مي  بعضاً و  شوند مي متأثر
توان كند از طريق آنها مي) بيان مي2010( 3به ميدان رقابت ميان آنها تبديل شده و همانطور كه جرومه مونته

 ادي موجود در شهر را شناسايي كرد.هاي سياسي، اجتماعي و اقتصگسل قدرت و جهت گيري

كارايي    عدم  نه نظام  صـــحيح در واقع  ــا باعث برو     اينشـ مختلفي از  هاي طيفز شـــهرها همواره 
 ايشانهنسياسي و اجتماعي و نارضايتي شهروندان بوده است. لذا شناخت ابعاد مختلف نظام  هايناهنجاري

ين اهمه  و نظام حاكم برخوردار است.  از اهميتي راهبردي براي مديريت شهر و نحوه شكل گيري آن  شهر  
ست با     سيا شانه روابط ميان قدرت و  شهري يا منظر   هان سوي    و نمادهاي  و بازيگران  هاگروهشهر كه از 

اين  ودش ميبر اذهان شهروندان دنبال   در راستاي حفظ كنترل فضاي شهري    رسمي و غير رسمي   مختلف
كه هدف اين  و بررسي قرار گيرد مورد مطالعه  منظر ژئوپليتيك ساخت ابعاد  تا نمايدميرا فراهم ضرورت  

  .مقاله نيز همان است
  روش تحقيق

تحليلي و اســـتنباط منطقي عوامل و مفاهيم مرتبط با عملكرد قدرت و       -اين مقاله به روش توصـــيفي   
  شهر به دنبال تبيين و مدل سازي براي مفهوم ژئوپليتيك منظر شهري است. اينشانهسياست در فضا و نظام 

  پيشينه
داني چون هاي انديشمن ها و نظريهدر انديشه  توانميرا » ژئوپليتيك منظر«مباني اساسي منتهي به مفهوم   

بين متن و  اي تعامليهاي ميشــل فوكو تأكيد بر اين اســت كه رابطهفوكو، بودريو و لوفور يافت. در ديدگاه
ود دارد. وج» گفتمان، قدرت، دانش و حقيقت   «زمينه وجود دارد. همچنين رابطه تعاملي و ديالكتيكي بين     

توان تحليل روابط قدرت و دانش دانست. در تحليل گفتمان مجموعه اوضاع   مي دستاورد فوكو را  ترينمهم
ساختار و واژه    شتار، گفتار، ارتباطات غيركالمي و رابطة  اي كلي ها در گزارهاجتماعي، زمينة وقوع متن يا نو

                                                            
ستند و از نواقص طرح      2 شانه ايي برخوردار ني شهرها از نظام ن ضوع     همه  شهري فعلي عدم پرداختن به اين مو هاي جامع 

ست. اما   شانه ا شهري از الز      ي همچون ديگر نظاماتعربف نظام ن صادي  سي و اقت سيا شهرها     اهاي  ضاي  سازماندهي ف مات 
  شود.قلمداد مي

3 Jerome Monnet 
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سته   صالحي زاده،   شود مينگري ست؛        123؛ 1390( سته ا سه بعد دان شامل  ضاي اجتماعي را  ) 1). لوفور ف
ضا اتفاق مي     هاي فيزيكي و مادي؛ انتقالجريان" سر ف سرتا وط به افتند نظير راهي مربها و تعامالتي كه در 

ــرمايه داري) و بازتوليد اجتماعي ــا، دانش و  2؛ "اطمينان كردن به توليد (س ــايي فض ) بازنمايي مفاهيم فض
سعه        شمندان، برنامه ريزان، تو سط معمارها، دان شده تو ا هاكه معاني يدهندگان و تكنوكرات گفتمان ايجاد 

شنهاد مي    ضايي پي ضاي بازنمايي 3كنند؛ امكاناتي را براي اعمال ف ضايي يا    -) ف شانه ف شانه "ن ها ها، داللتن
شوند.     (مفاهيم)، رمزها ... كه به چنين اعمال مادي اجازه مي شده و فهميده  دهند تا در موردشان حرف زده 

و مخلوق سياسي آن يعني حكومت، فضاي شهري را توليد كرده و براي      لوفور مدعي است كه بورژوازي  
سپس از آن به عنوان مهم    شته و  ست (    خود بردا ستفاده كرده ا سالح ايدئولوژيك قدرت ا  ,Jacobsترين 

ستم نمادها و       26 :2008 سي صاوير آن مانند  شهر و ت شانه ). از ديد لوفور،  ك (ي اندشده شهر توليد   يهان
)... و در درون چارچوب كاركردي، تصوير شده و ايدئولوژِيك، نيروهاي فعال در عرصه   باشند يممحصول  

 ,Stahlاند (هاي شهري مشغول  شهر به كار مداوم رمزگذاري، رمزگشايي و رمزگذاري مجدد سيستم نشانه     

2009; 255.(  
طبقاتي  هايذهني، سيستم   هايي از ساختار نامد كه سيستم  بودريو نظام اجتماعي را يك نظام نمادين مي

شان را به انجام مي            سي خود سيا ستند. اين نظام نمادين كاركرد  سله مراتبي ه سل صول  سانند، ه يا ا مانند ر
كند مطمئن شـــويم كه يك طبقه بر ديگر طبقات از طريق به دســـت آوردن قدرت        كمك مي "ابزاري كه  

ند اوابط قدرتي كه آنها زمينه چيني كردهمتمايز خودشان مسلط است (خشونت نمادين) و تضمين كننده ر      
)Santrauka, 2002: 118.(  

منتشـــر كردند كه از    »6جغرافياي حافظه   «) مطالبي با نام    2000(در دهه   5و ماوز آزارياهو   4كنس فوت
نده هر دو نويس  -جغرافياي حافظه «هاي همگراي مختلف جغرافيايي كمك گرفته است؛ در توضيح   شاخه 
كند. در مقابل مطالعات      هايش در فضـــا و چشـــم انداز را معين مي  محل تاريخ و بازنمايي     -اند كه  گفته 

ــم  ــي مطالعات عهده دار مطالعه چش ــم اندازهاي غير جغرافياي حافظه، بعض اندازهاي غير يادبودي و چش
شكل  ضايي حافظه و هويت  هايهژمونيك و ديگر  ستند. بعضي       ف شده ه شيه قرار گرفته  هاي ملي در حا

هايي كه تشكيل مي اند، مكانناميده »هاي ضدحافظه مكان«يا  »هاي مخالف حافظهمكان«يسندگان آنها را  نو
                                                            
4 Kenneth Foote 
5 Maoz Azaryahu  
6 The Geography Of Memory 
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ست خورده      شك ست خورده در برابر    ها و گروهشوند و جاهايي كه مرتبط با حافظه قربانيان و  شك هاي 
شان دهنده توجه به         ستا، ديگر مطالعات آنها ن ستند. در همين را سمي ه ض «حافظه ر اهاي حافظه نجات ف

هايي كه  بخشي از يك شهر يا   است، مكان  7هستند كه يك اظهار نظر ابداع شده توسط استفان لگ      »يافته
از فضاهايي   كند وها و اشكال زندگي با انطباق بيشتر با گذشته را حفظ مي   ها، ارزشكشور هستند كه سنت   

  ).Alvarez, 2009: 407-408(شوند، فاصله دارد كه به طور رسمي كنترل مي
ـيتي   ژئوپليتيك ديد: آيكون  «)، در مقاله ايي با عنوان    2006جرومه مونته (   هاي شـــهري در مكزيكوسـ

به تغييرات توپوگرافيك و منظرهاي شهر مكزيكوسيتي از دوران آزتك تا اوايل قرن بيست و يكم    » معاصر 
وعه ارتباطات هستند كه زندگي  هاي شهري به طور واضحي بخشي از مجم   پرداخته است از نظر او آيكون 

-ها روابط قدرت عريان بين بازيگران مختلف اجتماعي     كنند. همچنين اين آيكون ريزي مياجتماعي را پي 
شكار مي   ها مقدار و ميزاني را كه هر بازيگر آزاد است تا  كنند. از نظر او توليد و چرخش آيكونفضايي را آ

ــان مي ــه قدرت و خطوط همچنين به ما اين امكان را ميدهد. منافع خودش را تقويت كند نش دهد تا نقش
شخص مي         شهري را م سيم كنيم كه آينده جامعه  شكافي را تر سل و  ). Monnet, 2006, 16-17(كند گ

سال   8همچنين ايريت آميت كوهن  ينمونهچشم انداز مورد منازعه و روح مكان:  «با عنوان  2009در مقاله 
شه    سايگي  سطين    هايينسرزم ري در درختان زيتون و هم شغالي فل ضوع منازعه و رقابت دو  » 9ا به مو

ــم انداز بيت المقدس و     ــر ميراث فرهنگي و چش ــلمان بر س ــت يهودي و عرب مس ــهيونيس فرهنگ ص
  و آثار اين رقابت در چشم انداز پرداخته است. هاييبازنما

ـته در دهه ـته، درون جغرافياي فرهنگي و رشـ ه ايي مداوم بتاريخ هنر عالقههاي مرتبط نظير هاي گذشـ
ظور برجسته كردن  به من »آيكونوگرافي ژئوپليتيكي«بررسي انتقادي تصاوير بصري وجود داشته است. واژه       

المللي نظير براي بازنمايي رويدادهاي سياسي بين   10ها و نمادها بكار رفته به وسيله استيو بل  عالقه به آيكون
ست (      شده ا سني ابداع  همچنين ژيرويد اوتوتايل در  ).Ó Tuathail and Dalby, 2002:171بحران بو
آن به كلي   دهد كه در  را ارائه مي » مدل ژئوپليتيك به عنوان دانش/قدرت    «قالب گفتمان ژئوپليتيك انتقادي      

سازمان  ارزش شده  شك مي هاي القاء   ,ÓTuathail and Others) نگردها، حاكمان و نخبگان را به ديده 

                                                            
7 Stephan Legg 
8 Irit Amit-Cohen 
9 Contested Landscape And Spirit Of Place: The Case Of The Olive Trees And An Urban 
Neighborhood In Israel 
10 Steve Bell 
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رف محمدرضا  از ط» تصويرسازي ژئوپليتيك  «تر در اين رابطه تشريح مفهوم  فاهيم پيشرفته از م. (8 :2003
) است يا تصويرسازي ژئوپليتيكي و القاء تصاوير معماري شده از مكان، فضاي جغرافيايي       2014حافظ نيا (

صاوير معماري        سازي ژئوپليتيكي، توليد ت صوير  شهروندان: در فرآيند ت سپهر اجتماعي آن به  ده و به ش  و 
تعبير ديگر، تصـاوير جعلي و القاء كننده آنها به ذهن شـهروندان و پذيراندن آنها و سـرانجام مشـروعيت و     

سانه        ضا و مكان جغرافيايي، نقش ر سي در ف سيا س مقبوليت يافتن كنش بازيگران  يار مهم ها و هنرمندان ب
 .)68 :1393است (حافظ نيا و كاوياني راد، 

 چارچوب مفهومي

  منظر شهريسياست و  ،قدرت
نداز فرهنگي شـــهر بيان فيزيكي و فكري خيلي بي پروا از روابط قدرت بين يك گروه با        چشـــم ا

هاي درباره چشــم انداز فرهنگي هاي ديگر اســت. قدرت، كنترل و مقاومت هســته كانوني در گفتمانگروه
شــوند. قدرت روي قابل ديد ميها و فرايندها در دوران گذار خيلي فعال و هســتند و هميشــه اين گفتمان

ها نمايانده      ترين راه، قابل درك ترين و ديدني   ترينثبات ، با  ترينمنظرهاز خوش  معموالًچشـــم اندازها   
ها و كاركرد و به ويژه معاني و مفاهيم انداز در هر دو بخش فرمشــود. حكمراني و فرمانروايي بر چشــممي

نياز حكمرانان به نشـــان دادن حقوق، قدرت، كنترل و به همان اندازه         .اســـتهاي قدرت   يكي از اولويت 
هاي چشم انداز فرهنگي بزرگ اين نيازها بر  برتري و امتيازاتشان برجسته است و به طور معمول در پروژه   

در واقع چشم انداز فرهنگي يك پروژه سياسي است. اين       ).Czepczynski, 2008: 47(شوند  طرف مي
ه خطي با قابليت پاك شدن و دوباره نويسي منحصر به فرد نشان دهنده و بازساخت كننده       تركيب يا نسخ 

ـتم نشـانه     ـيس ـامل    ها انجام ميروابط قدرت اسـت كه از طريق س ـيار زيادي اليه ش شـود و روي تعداد بس
ه است.  هاي ديگر نوشته شد  ها، قانوني و بسياري اليه هاي زيبايي، سياسي، قومي، اقتصادي، زيرساخت    اليه

صل از فرم  ست.     قلمرو حا صاالت از قدرت ا ها، كاركردها و معاني چشم انداز فرهنگي، قلمرو روابط و ات
سلطه انجام مي   حك كردن و كنترل مكان سلط و  سطه    ها درون قلمرو براي ت اط ارتبشود. كنترل زمين وا

و اجبار، ســـلطه،   زور، تهديد    -هاي مختلف قدرت  شـــكل  ).Ibid: 48(قدرت بين مردم و ملت اســـت   
وند ش به طور اجتناب ناپذيري به وسيله فرم و فضاي شهري نشان داده مي     -دستكاري، فتنه انگيزي و اقتدار 

اند. طرف ديگر رقيب در فرم شــهري قرار داده نشــدههاي مختلف قدرت به طور كامل و بياما اين شــكل
، اگر شوند يز توسط فرم شهر نشان داده مي   ن -توانمندسازي، اختيار، رهايي آزادي و مقاومت  –سكه قدرت  
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شهر توليد     كامالًچه  سط فرم  ستند (      شوند ميتو شده ني ضمانت  شه   ).Dovey, 2001; 266ولي  همي
كنند. قدرت ســياســي و/يا ســرمايه گذاران/تصــميم ســازان فرآيند تغيير شــكل چشــم انداز را شــروع مي

شان     صادي صميم گيري    را قادر مي هاآناقت شكل سازد تا ت شم انداز فرهنگي را  در مورد  هاي جديد از چ
ضاي        . )Czepczynski, 2008: 48(شروع كنند   سي در ف سيا سياست و بازيگران  در اينجا هدف عمده 

 باشد كه هدف غايي آن تعيين هويت فضاي شهريها و ابزار توليد و خلق معاني ميشهر تسلط بر مكانيسم
شروعيت حك    سب و حفظ منافع و م ست در        در جهت ك سيا ست. در بعد  ضا ا مراني و تعيين كاربري ف

ستيم.            سمي روبرو ه سمي و غير ر سياست ر شهر با دو بخش  ضاي  سياست    از قدرت  ما منظورف ر دو 
  مفهوم ژئوپليتيك منظر عبارت است از؛ 

ــت  قدرت ـياس ــانه؛ خلق، توليد و نهادينه كردن نمادها و سـ ــهرياعمال تغيير در نمادها و نش ؛ هاي ش
ردن ؛ پنهان كهانشانه؛ تخريب و حذف نمادها و هانشانهه كردن آنها؛ تغيير مكان و جابجايي نمادها و برجست
شانه  ساز در نظام      ؛ هان صميم  سلط و اعمال نفوذ بر نهادهاي ت شانه ت دارا بودن قدرت نرم و ؛ شهرها  اين

ستاي نهاديه كردن نظام   شهري (قدرت ايدئولوژيك و نظري)   اينشانه فناوري نرم در را  ؛دلخواه در فضاي 
  و ... خلق هويت شهري همسو با اهداف و پيشبرد خشونت نمادين و سياست قدرت

دهد وقتي كه او خاطر نشــان ) ارتباط بين قدرت و مناظر شــهري را توســعه مي109: 2000( 11مايكل
تا نشان دهند كه چه كساني قدرت    اندشده ساخته   هاآني از قدرت هستند ...  يهامناظر ... الحاق«كند كه مي

امان از آن را ايجاد   هاي محكم، ثابت و بي   را در دســـت دارند ... همچنين براي تقويت آن، قدرت ســـمبل    
  ).Mitchell, 2000: 100( مناظر، جنبه ايدئولوژيكي دارند (2000)بنابراين در بحث مايكل » كنند.مي

  ؛كنديم) اظهار 39 :1999-40(12وردري
قرار دادن  كنند يمســـياســـي فضـــا را عالمتگذاري    هاي يمرژي كه  يها ترين روش... در ميان معمول "

هاي عمومي و ها، ميدانهايي نظير خيابانهاي ويژه و نامگذاري مجدد نشـــانه   هاي ويژه در مكان  مجســـمه 
ستند.  ساختمان   و آنها را به كننديما را اجتماعي آورند و آنهمحيط مرئي را براي مناظر فراهم مي هايناها ه

شته      ارزش سي ويژه آغ سيا پيكر بناهاي ساختار غول  ).Light and young, 2010: 6("... كننديمهاي 
شهر         يادبودي هميشه بيان كننده ايدئولوژي هستند، اين يادبودها تنها عناصر دكوري براي زيباسازي منظره 
                                                            
11 Mitchell 
12 Verdery 
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ستند.   شخصي يا نهادي كه در  بيان مي هاي تاريخي رابعضي جنبه  هاآنني آن بنا  ساخت  كنند اما از ديدگاه 
ست ( سرمايه  شهري،    Ashfaq, 2013; 14گذاري كرده ا سازي محيط  ). لذا در اكثر مواقع، با ترميم و نو

سمه    صب مج شهر ن شهر بعدي تالش مي    ،هاي عمومي و نامگذاري خيابان خوب  كنند تا هر شوراهاي 
شهر را ادعا كنند    كدام از طريق راه و روش  ضاي مادي و غير مادي  شان ف  ,Vannieuwenhuyze( خود

2014; 2.(   
با توجه به همه فرآيندهاي فوق الذكر از لحاظ چارچوب مفهومي، مفهوم ژئوپليتيك منظر شهر به بحث 

هاي مختلف آن تا جايي كه به بحث قدرت و سياست   هاي شهر و ابعاد و جنبه كاركردهاي نمادها و نشانه 
شهر مربوط مي    ضاي  شم انداز كه تنها يك منظره خنثي نبوده و  شود، توجه مي در ف كند. بحث ماهيت چ

ـيت ابزاري همانند يك متن قابل خوانش اســت و داراي معاني هدفدار مي ـانه-باشــد و از خاصـ ايي رسـ
ــادي و اجتما   ــي، اقتص ـياس ــت. همچنين به نيروها و عوامل متنوعي چون بازيگران سـ عي و برخوردار اس

پردازد كه در سطوح مختلف در شكل گيري و تغيير منظر شهري دخالت دارند و طيف    هايشان مي گفتمان
ا هگردند. به انواع مختلف نشانه هاي محلي تا ملي و فراملي را شامل مي أوسيعي از عوامل و عناصر از منش   

ضر در   ش و آيكونها و  هامجسمه يادبودي،  يهابرجشهري چون بناها و   يمنظرهاو نمادهاي حا  هايينقا
پردازد كه چگونه توسط بازيگران شهري و سياستمدران و در راستاي اهداف آنها ساخته شده و        ديواري مي
در كاركردهايشان همچون   مؤثرشوند و از كاركردهاي وسيع سياسي برخوردار بوده و عوامل      يا حذف مي

ــي، ويژگي  ـياس . گيرديمنيز مورد بحث قرار  هاآنها و ... جتماعي ملتهاي تاريخي و اايدئولوژي نظام سـ
شده يا حدف             ساخته  شهري  ضاي  ساس آن در ف شانه بر ا ستانداردهايي كه يك ن همچنين به معيارها و ا

ها و نمادها يا فلسفه ساخت منظرهاي شهري عمده كه يك نماد    گردد و نيز فلسفه بكارگيري اين نشانه  مي
با توجه به پيچيدگي فرآيندهاي حاكم بر فضاي شهري اين    مطمئناً پردازد.ارد مياصلي در آن نقش بارزي د 

فرآيند شناختي ساده نبوده و عوامل و متغيرهاي دخيل فراواني چون كاركردهاي عمومي و زيبايي شناختي    
ــازي نمادها يا جناح ــانهو ها و احزاب در قدرت وجود خواهند داشــت كه نظام نمادس ــهر را در  اينش ش

ـتاي اهداف و منافع خود تحت  توانند زمينه تغييرات مقطعي يا موضــعي را فراهم قرار داده و مي يرتأثراسـ
    كنند.
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  پژوهش تحليل و تجزيه و هايافته
  عناصر و ساختار منظر شهري ژئوپليتيك
سه دسته از عناصر و        براي تبيين مفهوم ژئوپليتيك منظر مي شهري را به  ساختار منظرهاي  وامل عتوان 

طبقه بندي كرد كه هر كدام بين خود و با عوامل و عناصـــر درون خود روابط متقابل دارند و به اجزاي              
  شوند.مختلف نيز تقسيم مي

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
  
  

عناصر و ساختار منظر شهري ژئوپليتيك -2شكل   

 

و  حوريمبازيگران سياسي نقش   در ميان بازيگران مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي فضاي شهر،      
ها و منظرهاي شـــهري بر عهده دارند و اين كار را به صـــورت      غالب را در خلق و تغيير نمادها و نشـــانه     

شهري در   شكل ممكن انجام مي  ترينآگاهانه شكل دهنده به مناظر  دهند زيرا كه همواره نهادها و ابزارهاي 
ــهردارياختيار بازيگران ســياســي رســمي چون دولت  ـياســي همواره از ها و ش ها قرار دارد. بازيگران سـ

سي حاكم و پارادايم غالب اجتماعي     سيا ستند و در طيف  متأثرايدئولوژي  يرند. از گتلف قرار ميهاي مخه
ها كه با توجه به قوانين اســاســي كشــورها از تشــكيالتي چون شــهرداري-جمله؛ بازيگران دولتي يا نهادي

هاي ســـاخت و ســـاز  اختيارات عمده در ســـاخت و تغيير مناظر شـــهري برخوردارند و در قالب پروژه       

هاي سياسيانتقال پيام  

 نظم دهي يا كنترل افكار سياسي

دهي به ساختار سلسله مراتبي قدرت و ..مشروعيت

 كاركردهاي سياسي
)القاء سلطه (رمز گذاري منافع اساسي قدرمنداناعمال و 

هاها و آيكوننمادها، نشانه  

 اماكن مقدس و ميراث فرهنگي 

ها و مقرهاي حكومتي و ...برج  

 عناصر شاخص
منظر شهري    

 سياسي

اجتماعي

 اقتصادي و ...

 نيروها و  فرآيندها

عناصر، عوامل و  
 ساختار

 كژئوپليتيمنظر شهري 
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شده و هدف دار اين كار را انجام مي برنامه سي كه   دهند. دوم جناحريزي  سيا از  هاي قدرت در داخل نظام 
ها و نهادهاي رسمي سعي در ساخت مناظر شهري هم راستا با اهداف سياسي خود        طريق نفوذ در سازمان 

ر پنهان دارد. مناظ   عمدتاً  دارند. در اين زمينه جغرافياي قدرت ظرفيت زيادي براي تحليل اين فرآيندهاي           
و ســاخت نمادهاي ويژه كه از نماياني و خوانايي زيادي هاي كالن ســاخت و ســاز عمده شــهري و طرح

كه در راستاي ايدئولوژي حكومت   شوند ميدهي توسط بازيگران سياسي رسمي جهت      عمدتاًبرخودارند 
 دستگاه حكومتي كه تعيين رأسدر اين راستا چند سطح ساختاري وجود دارد؛ كليت و  حاكم نيز قرار دارد.

است، دولت و ادارات و سازمانهاي مربوطه كه مجري خواسته دستگاه حكومتي  هاها و ارزشكننده اولويت
را اعمال  هاارزشو  هاخواســتهو نهادهاي مردمي كه طيف ديگري از  هاشــهرداريو گروه حاكم اســت و 

   .  كنندمي

  گيري منظرهاي شهريشكل يهاسرچشمه
است و از سطح محلي و خود شهر     هاي شكل گيري منظرهاي شهري بسيار متنوع   منابع و سرچشمه  

گيرد كه فرآيند ســاخته شــدن آنها در كالبد شــهر از شــروع شــده و ســطوح ملي و جهاني را نيز در بر مي
ــي، اجتماعي ـياس ــ كاتاليزورها، آناليزورها و فيلترهاي مختلفي همچون گفتمان غالب سـ ـادي ش هر، و اقتصـ

و در مواردي نيز با توجه به ماهيت پيچيده اين  گذردياســي حاكم و قوانين رســمي ميايدئولوژي نظام ســ
ــلســله مراتب نظام   . البتهها قابليت دور زدن اين فرآيندها را دارندنمادها و نشــانه اينها به مكان شــهر در س

  بستگي دارد.اقتصادي كه شهر بر عهده دارد -شهري سطح محلي، ملي و جهاني و نقش سياسي
ها و نمادهاي شهري و درجه آزادي آنها در اين و نمادزايي و ميزان گردش آيكونزايي عالوه بر اينها ميزان آيكون

ستگي   ه هستند به طوري كه هر چ  فراينداين ساخت  ي دارد كه دست اندر كار  يميزان قدرت نيروها و نهادهابه امر ب
نمادها و  ساخت و گردش در  تر باشند ئولوژي نظام سياسي نزديك  اين نيروها از لحاظ ايدئولوژيكي و سياسي به ايد  

  . موثرتر هستندها آيكون
ور ها و منظر شهري منظ نشانه  زيبايي شناسانه   هاي شهري هميشه ساخت فيزيكي   گيري نمادها و نشانه در شكل 

توان از طريق ســاخت يك گفتمان خاص به بعضــي از اي اســت كه مينيســت بلكه فرآيندهاي نمادســازي به گونه
 داد و يا حداقل ميزان برجسته بودن  اينشانه ي كه در شرايط عادي معمولي هستند خاصيت نمادين و    ياشكال و بناها 

  تقويت نمود.  اينشانههايي ديگر نظام يك شهر نسبت به بخش اينشانهيك مكان را در نظام 
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  گيري منظرهاي شهريشكل يهاسرچشمه -3شكل 
  

شمه گيري         سرچ سطوح محلي، ملي و جهاني  ست تا به  شانه در اينجا نياز ا و نمادها كه منجر به  هان
شاره       شكل گيري مناظر نمادين كه بازنمايي كننده نيروها يا گفتمان  ستند ا شهرها ه سطوح  هاي خاص در 

  شود؛
  سطح محلي

هاي شهري همانند ديگر سطوح وابسته به عوامل زيادي است كه به     گيري نشانه در سطح محلي شكل  
اي حاكم در سطح شهر و نوع نظام سياسي و ايدئولوژي حاكم بر     هميزان خالقيت، كيفيت نيروها و گفتمان

سته    -ها در خلق نمادها، كيفيت جامعه مدني، اقتصاد شهر و درجه آزادي نيروها و گفتمان   سياسي و ...  واب
ر پايتخت يك كشور باشند خلق نمادها نيز د   مثالًاست. لذا هرچه شهرها بزرگتر باشند يا از لحاظ سياسي       

سمه  ترمحتملدارتر و  آنها معنا شكوهي كه فرمانروايان و حاكمان  خواهد بود. براي مثال بناها و مج هاي با 
سازند و يا مراسم خاصي كه در سالگردهاي خاص در     در كانون سياسي خود براي ابراز قدرت و اقتدار مي  

 سطح جهاني

 سطح ملي اي؛عوامل مؤثر در شكل دهي به نظام  نشانه
  هايخالقيت، كيفيت نيروها و گفتمانميزان  -

 حاكم در سطح شهر  
 نوع نظام سياسي و ايدئولوژي حاكم بر شهر   -
ها در خلق نمادها، درجه آزادي نيروها و گفتمان -

 سياسي -كيفيت جامعه مدني، اقتصاد
جايگاه شهر در سلسله مراتب نظام شهري ملي   -

 و جهاني و ...  

 عوامل شكل دهنده؛
 هادولت -
 احزاب سطح ملي-

 رويدادهاي تاريخي ملي -
 ارزش و هويت ملي -
 ايدئولوزي نظام سياسي و ... -
 

عوامل شكل دهنده؛
ها و نيروهاي غالب نظام اقتصادي،  گفتمان -

 سياسي و فرهنگي جوامع پيشرو جهاني
 نظام سرمايه داري جهاني و ... -
 

 سطح محلي

 شهري)اي شهر (منظرنظام نشانه

 عوامل شكل دهنده؛
 هاشهرداري -
نيروها  و بازيگران خالق سطح شهر  -

 هاي سياسي و احزابشامالن.جي.ا ها و گروه
 نهادهاي دولت محلي و ... -
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ـينيه ــده بودند و يا يك مكان خاص همچون حسـ ــاخته ش ها و آيكون هاي بزرگ تهران در زمان قاجار س
اص هاي خها براي القاء سياست  هاي قدرت و شهرداري تصاوير توليدي با اهداف سياسي كه توسط جناح    

شهر نصب مي     سطح  شانه  گردند نمونهبه طور موقت در  ساخت نمادها و ن سطح   هايي از  شهري در  هاي 
  ا دارند.محلي است كه نيروهاي محلي بيشترين نقش را در معنا دهي و رمزگذاري به آنه

  سطح ملي
شانه    شانه     سطح ملي توليد نمادها و ن سطح توليد ن شهري مهمترين  شورهاي مختلف به  هاي  ها در ك

سياسي كشورهاي به ويژه با         رود به ويژه در كانونشمار مي  سياسي كشورها، به طوري كه در كانون  هاي 
شود تا هرچه بيشتر بر حس وحدت   آوري مي هاي ملي سطح كشور جمع  نظام متمركز كليه نمادها و نشانه 

ــهرهاي بزرگ و پايتخت ــهري خود از ملي تاكيد گردد. نهادهاي اداره كننده ش ها براي آرايش منظرهاي ش
كليه نمادهاي تاريخي، قهرمانان ملي و حوادث تاريخي و منابع عقديتي كه ايدئولوژي نظام سياسي حاكم را   

 كنند. براي مثال در شهر عشق آباد پايتخت كشور تركمنستان    دهد، استفاده مي تقويت كرده و مشروعيت مي 
ايي كشور چون مجسمه اغوزخان جد   هاي تاريخي و افسانه شخصيت   هايمجسمه ايي از به طور گسترده 

ها، مجسمه سلطان سنجر و طغرل از سالطين سلجوقي و نمادها و شمايل بازنمايي كننده اعتقادات        تركمن
شد  ملي تركمن ستفاده  سيماي تركمنستان كه ترويج كننده        ها ا صدا و  ساختمان  ه است به طوري كه حتي 

شده است كه           آداب و رسوم و فرهنگ ملي تركمن  ساخته  ستاره هشت پر بزرگ  شكل يك  ها است به 
  . استهاي باستان نمادي از نشان تاريخي و ملي تركمن

سترده         سطح ملي به طور گ شده از  شمه گرفته  سرچ ساخته      ي در همانمادهاي  شورها  شهرهاي ك ه 
شهروندان        مي شايي آن را براي همه  صيت وحدت بخش دارند و ماهيت ملي آن رمزگ شوند چرا كه خا

ا و هها و آيكونكند، براي مثال مجسمه كند و احساس ملي گرايي و وحدت را تقويت مي كشور آسان مي  
ورد كه خهرهاي كشور به چشم ميتصاوير مربوط به شهداي هشت سال جنگ تحميلي در ايران در اكثر ش

  كند. به عنوان يك نماد ملي قدرتمند و خوانا عمل مي
  سطح جهاني يا فراملي

با ورود بشر متمدن به عصر مدرن و شدت گرفتن فرآيندهاي جهاني شدن و جهاني سازي و فشردگي 
سي، اجتماعي و فرهنگي            سيا صادي،  سترده اقت ضا كه ارتباطات گ شتر زمان و ف جوامع  را براي هرچه بي

اند به طوري كه    ها نيز به همان نســـبت، امكان پخش يافته       گوناگون فراهم آورده اســـت، نمادها و نشـــانه    
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يي اها و نيروهاي غالب نظام اقتصادي، سياسي و فرهنگي جوامع پيشرو به طور گسترده      هاي گفتماننشانه 
ست و هر روز نيز نماد جديد به      سر جهان نمود يافته ا سرتا سمان خراش وجود مي در  هاي آيد. امروزه آ

ضايي مالي و تجاري جهان قرار دارند امر عادي      سيعي در متن جريانات ف شهرهايي كه به طور و مرتفع در 
ن هاي چنديشده است. كشورهاي مختلف براي بازنمايي قدرت تجاري و مالي خود شروع به ساخت برج

ــتان اند، برج خليفه در شــهر دوبي امصــد متري كرده ارات متحده عربي و برج شــهر رياض پايتخت عربس
  سعودي كه باالي هزار متر ارتفاع خواهد داشت نمودي از اين فرايندها هستند. 
سرمايه       ساس كاركردهاي نظام  شهرهاي جديد بر ا شكل گيري كالبد  شاك و  از  داري گرفته تا نوع پو

هاي رايج نفوذ نمادهاي ســـطح    و ... نمونه هاي تجاري شـــهر و عالئم راهنمايي و رانندگي     چينش مغازه 
ـترده نظام    متأثرجهاني به قلمرو ملي و شـهرهاي كشـورهاي مختلف جهان اسـت كه نشـان از      شـدن گس

شانه  شكل     ن سطح جهاني  شهري از  شهروندان به طور  هاي  گيري نمادها دارد كه با توجه به عموميت آن 
  شوند. ر آنها ميهاي حاكم بناخودآگاه گرفتار در هنجارها و ارزش

ها و نمادهاي شهري  هايي كه سرچشمه فراملي داشته و در نظام نشانه     به طور كلي همه نمادها و نشانه 
شهري با معاني خاص گرديده  شأ اند در طيف نمادها با جاي گرفته و باعث خلق منظرهاي  ري گيشكل  من

شمار مي    شد  سطح جهاني به  از ايدئولوژي نظام حاكم، ميزان باز يا  أثرمتروند. همه اينها همانطور كه گفته 
  بسته بودن نظام سياسي و گفتمان غالب در اقتصاد و جوامع كشورها و ... خواهد بود.

  شكل دهنده به منظر ژئوپليتيك  فرآيندهايعوامل و 
  عوامل چندي براي شكل گرفتن منظر ژئوپليتيك الزم است. از جمله؛

يك گروه فرهنگي يا گروه هم منفعت كه در آن هر گروه  محيط زيســت مشــترك براي بيشــتر از -
اندازهاي   چشـــم انداز فرهنگي نمادين جداي خودش را دارد. در نتيجه هر گروه داراي قلمرو چشـــم    

  شود.نمادين مي
باشد  هاي چندگانه ميوجود محيط زيست كه شامل يك چشم انداز فرهنگي مشترك براي گروه      -

  ).Cohen, 2009: 150(كند اهميت متفاوتي را از آن استناد مياما هر گروهي هدف، معنا و 
  ماهيت سياسي يافتن منظرها و نمادهاي شهري -
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هاي سياسي قدرتمند كه به دنبال تصرف اين منظرها و نمادها بوده     و جناح ؛ احزابهاوجود گروه -
شيه ق        ست دادن و در حا شك شروعيت دهي به اهداف و  رار دادن رقيبان و از اين منظرها در جهت م

  خود استفاده كنند.
شد هر      شته با سر محيطي مجادله و رقابت وجود دارد يا وقتي كه جنگ بين دو گروه وجود دا وقتي بر 

هاي مختلف گروه به وقوع   در پي آن منازعه و جنگ بين آيكون    و شـــودگروه مدعي مالكيت منطقه مي    
ــورتي كه يك گروه كنترل منطقه مورد مي ــت نتيجه آن  پيوند. در ص ــت بگيرد ممكن اس منازعه را در دس

  ).Cohen, 2009: 150(هاي گروه از قلمرو مورد منازعه باشد حذف نمادها و آيكون
  
  
 
 

  

  

  
گيري منظر شهري ژئوپليتيكفرآيند شكل -4شكل  

  

فوذ، خصوصيات   هاي بانبه وسيله وقايع تاريخي، شخصيت   ايستا نبوده و   ساخته شده   منظر ژئوپليتيك
شده و  مذهبي و ملي و اثرات و تمايالت به روز   ها وعاطفي به مكانشود. نگرش  شكل داده مي متحول 

شخاص عالقه    تواند از طريق آموزش جهتچشم اندازها مي  شده توسط رهبران ملي و ا مند تقويت دهي 
كند عوامل تاريخي و آيكونوگرافي محلي براي حمايت از       ) ادعا مي 1952شـــود. همانطور كه گاتمن (   

سي بر روي يك ناحيه مشخص تركيب مي       سيا ستقرار قدرت  اين  ).Cohen, 2009: 148-149(شوند  ا
يابند تا به طور عمد هويتشان را روي چشم   هاي فرهنگي [و سياسي] امكان مي  تركيب راهي است كه گروه 

سرزمين)  وطنيابد. انداز اظهار كنند و به عبارت ديگر چشم انداز هويت نمادين مي  هاي هاي داراي گروه(
ــازگار مي ــوند و محيط زيســت آن از طريق تحت فرهنگي با محيط زيســت فيزيكي س رار دادن ق يرتأثش

 ها [يافرهنگشان و ايجاد حس مكاني چشم انداز خودشان را در حال تغيير دادن هستند. در اين حس وطن    

محيط زيست (چشم انداز فرهنگي) مشترك براي بيش از يك 

تبديل چشم انداز به ارزش
ماهيت سياسي يافتن چشم انداز

با منافع متعارض هايرقابت گروه

 شكل گيري منظر ژئوپليتيك
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ست كه گرايش       محيط ستند مملو از مفاهيمي ا شم اندازهايي ه شهري] چ هاي ها، اعتقادات و ارزشهاي 
 توانند به مانندكند. به طور آشــكاري چنين چشــم اندازهايي مينعكس ميهاي در حال فعاليت را مفرهنگ

شوند  شكل گيري   ).Norton, 2000 :290( يك متن خوانده  منظرهاي ژئوپليتيك همواره و تحول فرآيند 
در مسير درستي پيش نرفته است. تصوير سازي ژئوپليتيكي و القاء تصاوير معماري شده از مكان، فضاي           

شهروندان   جغرافيايي و  ست  سپهر اجتماعي آن به  صورت پيدا و پنهان در  يك نمونه از آن ا : اين رفتار به 
ها در مناسبات با كشورها، با مردم و   هاي سياسي از سوي بازيگران به ويژه حكومت   راستاي چشم داشت   

سي اجتماعي براي اثر گذاري بر افكار عمومي        سيا سبات احزاب و بازيگران  ش شهروندان خود، منا ورها ك
ابع، هاي تسلط بر مكان، فضا و منشوند. نمودهاي سياسي اين نوع رفتار از سوي بازيگران در شكلديده مي

صرف قدرت و تغيير در موازنه    شاندن آنها، ت سي، ژئوپليتيك و    حذف رقبا و به چالش ك سيا هاي قدرت 
ست      سيا شهروندان در فرآيندهاي انتخاباتي، اتخاذ  سط حكومت هاي راهبردي، فريفتن  حتي  ها وملي تو

شورهاي ديگر در همه مقياس    شغالگري نظامي به ك شوري، منطقه ايي و    تازش و ا شهري، ك هاي محلي، 
شوند. در فرآيند تصوير سازي ژئوپليتيكي، توليد تصاوير معماري شده و به تعبير ديگر،      جهاني مشاهده مي 

شهروندان و    سرانجام مشروعيت و مقبوليت يافتن   تصاوير جعلي و القاء كننده آنها به ذهن  پذيراندن آنها و 
يي اها و هنرمندان بسيار مهم است، به گونه  كنش بازيگران سياسي در فضا و مكان جغرافيايي، نقش رسانه     

سي به خوبي از آنها بهره برداري و گاه بهره كشي مي        سيا سياست و بازيگران  و  هاسانه ركنند و كه حوزه 
ه براي بازيگران سياسي اعم از حوزه حاكميت و حوزه مخالفان، سربازان و ياوران خوبي هنرمندان در اين را

 ايسانه رالمللي به كارزار در سطوح داخلي و بين  شان اجتماعيبراي توسعه مقبولت   هاآنآيند. به شمار مي 
ر فضا و مكان  كنند و بهاي سياسي خود را اجرا مي  و آنگاه اهداف و چشم داشت   آورندميو هنري روي 

  ).68-67؛ 1393گذارند (حافظ نيا و كاوياني راد، جغرافيايي اثر مي
  اي شهرحاكم بر نظام نشانه معيارها و استانداردهاي

شهر نظام نشانه  شكل  اي  سياسي، ايدئولوژيك  از عوامل و پس زمينه متأثرگيري خود در فرآيند  و  هاي 
ها و هنجارهاي مورد با توجه به منافع، ارزش هاگروهن فرهنگي حاكم بر بازيگران فضــاي شــهر اســت. اي

يرند گهاي در تعارض با آنها را حذف نموده يا بكار نميكنند و نشانه ها ميقبول خود اقدام به ساخت نشانه  
كه نقش صافي فيلتر را بر عهده دارد به   استانداردها از اين معيارها و  متأثردر گذر زمان  اي شهر و نظام نشانه 

شكل مي     شكل نامحسوس  شتر در معيارهاي اقتص   گيرد. با توجه به ارجحيت بهرهتدريج و به  ادي وري بي
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رهنگي از ف -ايدئولوژيك، مذهبي و اجتماعي -هاي سياسي  بكارگيري معيارها و اعمال فيلتر در ايجاد نشانه 
شتري برخوردار است. اين      سازمان برجستگي بي شهرداري معيارها يا در قوانين نهادها و  كر ها ذهايي چون 
شــود كه قدرت و در نتيجه ابزار ســاخت و اعمال مي هاييگفتمانشــده اســت و يا به طور پنهان از طريق 

  ها را تحت نفوذ دارند.حذف نشانه
 ملي و حوادث وهاي قانون اساسي كشورها، گذشته و ميراث تاريخي و مذهبي، تعلق تمدني و ارزش    
ضاي جغرافيايي      شور يا ف صر و ايدئولوژي جناح حاكم بر ك سي و   -نقاط عطف تاريخ معا هايت در ن سيا

شكل دهنده به معيارها و           شهرها از مهمترين عوامل  ضاي  سي اجتماعي بر بازيگران ف سيا گفتمان غالب 
اي شهر  نظام نشانه ؛ تغيير در آنهابا  ،اي شهرها هستند  نظام نشانه  تحول گيري وشكل استانداردهاي حاكم در  

ها بر اســاس نيز از نظر محتوا و شــكل دچار دگرگوني خواهد شــد. فرآيند حاكم بر ايجاد يا حذف نشــانه
ستا و منحصر به يك لحظه خاص نبوده و در تمام مدت در حال ا    بوده و از پويايي  نجاممعيارهاي حاكم اي

  .زيادي بر خوردار است
سم فيلترينگ   شانه مكاني شانه  ،هان صاوير بنرها، تابلور ها و بيلوردهاي تبليغات تجاري  هايي ماننددر ن  ،ت

ها كه قابليت اعمال تغييرات سريع در آنها وجود  آيكون ديواري و هاينقاشي سياسي،    و فرهنگي-اجتماعي
درآمده و در متن ها كه به شــكل نماد ها و يادمانهايي همانند برجدارد ســريع عمل كرده و در مورد نشــانه

شده  ضي جنبه جامعه نهادينه  سرعت    اند و يا از لحاظ بع ستند از  هاي كاركردي خود هنوز داراي توجيه ه
  ها به طول بيانجامد.كمتري برخوردار بوده و ممكن است دهه

  حاكم بر فضاي شهر هايگفتمان
آنها يك گفتمان غالب  حاكم هســتند كه در ميان هاگفتماندر فضــاي شــهري همواره مجموعه ايي از 

شكل   شغول مي   يا با گفتمان دهديمبوده و به خرده گفتمانهاي ديگر  ضاد به مبارزه م  عموالًمشود.  هاي مت
گفتمان غالب در فضاي شهر ارتباط مستقيم با ايدئولوژي نظام سياسي حاكم داشته و به پشتوانه آن در همه        

شهر نفوذ كرده و خرده گفتمان       صادي و اجتماعي  سي، اقت سيا ساخته و هدايت  هاي اين بخشابعاد  ها را 
ك و ه شــامل بخش ايدئولوژيكند. گفتمان كليتي تك بعدي نبوده و از اجزا و ابزاري برخوردار اســت كمي

ي ، بخش سازماني و نهاد شود يمهاي هم راستاي گفتمان  و ايدئولوژي هايشه اندايي كه شامل افكار،  انديشه 
اند و نقش ابزار پيش برد گفتمان را بر عهده    چون ادارات كه نخبگان برگزيده گفتمان به اداره آن مشـــغول     

و مفاهيم گفتماني را تقويت كرده و     ها ارزشديشـــمندان كه   دارند و بخش نيروي انســـاني و متفكران و ان  
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سه بخش مذكوركه توسط ا    سازگاري و انعطاف گفتمان مي  باعث بقا و توتايل وشوند. در كل هيچ يك از 
دارند و هر سه  اند جايگاه برتري ندر قالب تحليل گفتمان انتقادي ژئوپليتيك تجزيه و تحليل شده .م) 2003(

اند كه تغيير و تحول گفتمان وابســـته به تغييرات در هر كدام از اين        افتاده  اني گيربخش در چرخه گفتم  
   (Ó Tuathail and Others, 2003: 8-11)ها استبخش

  هاي) نمادهادر كاركرد (مزايا و كاستي مؤثرعوامل 
قش و نيز نبراي تبديل يك بنا يا نشـــانه شـــهري به نماد و نيز ميزان توانايي آن در رابطه با حفظ اين             

هاي مختلف در جامعه و توانايي انعطاف آن در رابطه جامعيت و همه گيري آن براي پوشــش دادن گفتمان
لفي هاي مختها و برآورده كردن منافع و اهداف بازيگران ســياســي، يك نماد بايد از ويژگيبا اين دگرگوني

شد كه بايد به آنها توجه گردد چرا كه عملكرد آن   ستگي به اين ويژگي برخوردار با زير جدول در  ها دارد.ب
ــانه به عنوان نماد و يا    هايييژگيوبرخي از  ــي در موفقيت و دوام يك نش ــاس كه بود يا نبود آنها نقش اس

ست.               شده ا شريح  شهروندان دارند، ت شهر و اذهان  ضاي  شي آن در ف در كل هر نمادي حذف و فرامو
شتر   شده در جدول   هايويژگيهرچقدر بي سازگارتر و      ذكر  شد آن نماد قويتر، پوياتر،  شته با  اميراترنرا دا

  و بالعكس. خواهد بود
  

 هاي) نمادهادر كاركرد (مزايا و كاستي مؤثرعوامل  -1جدول 

  ميزان نماياني
) بستگي به مشخصات فيزيكي بنا از جمله ارتفاع و موقعيت Lynch, 2005ميزان نماياني (

چه ميزان در بطن روابط و جريانات فضايي حاكم بر سطح شهر قرار استقرار بنا دارد و اينكه تا 
  دارد.

  قابليت ديد راهبردي

) به ميزان ديده شدن يك بنا يا نماد از محورهاي Pourjafar, 2010قابليت ديد راهبري (
هاي اصلي شهر و نيز ميزان اين قابليت نسبت به نقاط چهارگانه عمده ارتباطي و خيابان

كند و در شهرهاي مسطح كه دارد كه حس جهت يابي در شهر را نيز تقويت ميجغرافيايي 
  داراي عوارض خاص طبيعي يا انساني نيستند حائذ اهميت فراوان است.

ايي موقعيت گره
(كانون ارتباطي 

  دسترسي)-عمده

) اشاره بر موقعيت قرارگيري نماد يا بنا در ميادين اصلي، Lynch, 2005ايي (موقعيت گره
دارد و در آن  هافرودگاههاي مسافرتي و هاي اصلي اتوبوسراني و ترميناليا پايانه هاهارراهچ

  ميزان دسترسي و نيز سهولت دسترسي شهروندان به مكان قرارگيري نماد حائذ اهميت است.

هاي معماري ويژگي
  هاي هويتي)(نشانه

هاي معماري دارد كه ريشه در نشانههاي معماري در نمادها اشاره به ميزان استفاده از ويژگي
تاريخ و فرهنگ آن جامعه دارد و افراد آن جامعه با مشاهده انها نسبت به آن احساس تعلق كنند 

هاي ويژه ايي را از آن درك كنند كه سازندگان هاي معماري و هويتي پياميا به واسطه اين نشانه
 اين نمادها از آن انتظار دارند.
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  1ادامه جدول 

ركرد ادراكي كا
اجتماعي -سياسي

  (سابقه تاريخي)

هاي مختلف اين كاركرد اشاره بر سابقه تاريخي نماد و ميزان نقش آفريني آن در دوره
هاي مختلف تاريخي در بطن تحوالت تاريخي دارد به طوري كه قرار گرفتن نماد در دوره

 سياسي اجتماعي سياسي اجتماعي و اقتصادي جامعه خود بخود به آن اهميت تاريخي و
  دهد.هاي آتي جامعه افزايش ميدهد و ميزان انعطاف آن را نيز در مقابل دگرگونيمي

توانايي انطباق با 
هاي دگرگوني

  اجتماعي-سياسي

اين توانايي بر ميزان انعطاف پذيري يك نماد در قرار گيري در بطن تحوالت سياسي 
هاي كاركردي ديگري چون باز به ويژگيهاي مختلف تاريخي دارد كه اجتماعي در دوره

  عامل نماياني، دسترسي و ميزان ادراك سياسي اجتماعي جامعه نسبت به آن بستگي دارد.

آفريني توانايي نقش
در فرآيندهاي 

  اجتماعي-سياسي

اي ها و كاركردههاي بناي يادبودي يا نماد در ويژگياين توانايي وابسته به ميزان مزيت
-هاي معماري، ميزان نماياني و دسترسي، كاركرد ادراكي سياسيويژگيديگرش از جمله 

هاي سياسي اجتماعي جامعه دارد و به اجتماعي و اقتصادي و توانايي انطباق با دگرگوني
ها بيشتر برخوردار باشد توانايي نقش آفريني آن در هر ميزان يك نماد از اين ويژگي

  خواهد بود. رتبرجستهفرآيندهاي سياسي اجتماعي نيز 

  كاركرد اقتصادي

اين كاركرد اشاره به ميزان نقش و كاركرد اقتصادي و تجاري دارد كه در داخل نماد يا 
گيرد. با توجه به هرچه ماهيت اقتصادي و تجاري يافتن جامعه امروز يمحول آن انجام 

كاركردهاي ديگر ايي به آن در كنار هاي ويژهتوانايي كاركردي نمادها در اين نقش مزيت
  دهد.نماديني كه اشاره شد به نماد يا بناي يادماني مي

 
  هاي شهريكاركرد (فلسفه) هاي سياسي نشانه

  اء سلطه (رمزگذاري منافع اساسي قدرتمندان)قاعمال و ال
ــانه ــهري در ماهيت خود داراي ويژگينش ـتند كه از آنها ميهاي ش ـتاي اهداف هايي هسـ توان در راسـ
هاي مربوط به يك تفكر و گفتمان خاص روي يك نماد، برج يا بناي بهره برد. با ســاخت نشــانهســياســي 

را منتقل  هاهمانند يك صفحه نمايش استفاده كرد كه پيام  تا حدودي  اينشانه توان از يك نظام يادبودي مي
سلط يا    كند پياممي ستاي برطرف كردن اهداف و منافع بازيگران م شده هايي كه در را ند و ارقباء رمزگذاري 

كنند كه توسط جامعه هدف به سادگي   ها و فرهنگ و تاريخ جامعه ارتباط پيدا ميبه ميزان مناسب با ارزش 
شوند. اين رمزگذاري    شهروندان در نگاه اول هيچ گونه برداشتي      عمدتاًرمزگشايي  آنقدر ظريف است كه 

ازيگر شهر توسط گفتمان و ب   اينشانه ها كه در نظام شانه نسبت به نيات سازندگان آن ندارند و تكرار اين ن  
شده    سلط تعبيه  ستا در داخل نظام    اند م شت رمزهاي هم را شانه (انبا شهر همانند يك اعالميه عمومي   اين
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كند. بايد توجه كرد هاي سازندگان هدايت مي در نهايت افكار جامعه هدف را در راستاي خواسته  قدرتمند) 
  را به همراه خواهد داشت.  منفيامر نيز به همان نسبت نتايج كه شكست در اين 

  مشروعيت دهي به ساختار سلسله مراتبي قدرت -5-7-2
و موجوديت  رفتار ييدتأشــهر همواره به صــورتي اســت كه در راســتاي  اينشــانهرمزگذاري در نظام 

كند. لذا همواره نمادهاي عمده  ينتأمساختار قدرت حاكم باشد و مشروعيت آن را كه الزمه بقاء آن است      
ـتاي نيل به اين هدف رمزگذاري مي و نيز مكان ــهر در راسـ ــلي ش ــوند و چنان حالت هاي يادبودي اص ش

سي به آنها داده مي  صورت علني به        شود كه كمتر مي مقد شهري به  ضاي  سط بازيگران ديگر ف تواند تو
شــهرها بخصــوص  اينشــانهفقرات نظام ســتون هاي ايدئولوژيك، در نظام اصــوالًچالش كشــيده شــود. 

شهرهاي بزرگ همواره در راستاي مشروعيت      پايتخت سياسي يا  ل شك دهي به ساختار قدرت حاكم  هاي 
  و ايدئولوژي سياسي و مذهبي نظام حاكم نقش پررنگي در ساخت آنها بر عهده دارد. شودداده مي

  نظم دهي(كنترل) افكار سياسي و ايدئولوژيك شهروندان
در شهرها نظم دهي و كنترل افكار سياسي شهروندان است چرا كه در نهايت ميزان  هاغايي نشانههدف 

افتن كند. دست ي عمل مي يتمأموراين براي موفقيت يا شكست    معياريدست يافتن به اين هدف همانند  
ـيعي از ارزش به اين هدف منحصـر به سـاخت نشـانه    ـياسـي، ايدئولوژيك،   ها نبوده و از طيف وس هاي س

ينش شود كه در نهايت چ استفاده مي  آناجتماعي، اقتصادي، تاريخي و فرهنگي شهروندان براي رسيدن به    
شانه يا رمز گذاري دقيق آنها در نظام  سي و      اين سيا شهر و قابليت تغيير و دگرگوني آن همگام با تغييرات 

  ثرگذاري آن را مشخص خواهد كرد.اجتماعي دوره ايي، ميزان موفقيت و توانايي و ا
  هاي بازيگران سياسيانتقال پيام

ها، بناهاي يادبودي، كالبد كلي شهر،  ها، مجسمه هايي نظير برجتوسط نمادها و نشانه   اين كاركرد اصلي 
ضاهاي عمومي گره گاهي چون ميدان  شي ها و بيلبوردهاي تبليغاتي، گرافتيف ها به ها و در كل آيكونها، نقا

ها از نقاط مهم شهر كه بيشترين ميزان فعاليت عمومي   گزيني نشانه رسد. بازيگران شهر براي مكان  جام ميان
ايي هها و يا مكانها و چهارراهگاهي چون ميدانكنند كه نقاط گرهافتد استفاده مي شهروندان در آن اتفاق مي 

چرا كه  كنندهاي اصلي شهر استفاده مي   انهاي اصلي شهر در آن جاري است نظير بازارها و خياب   كه فعاليت
  نتقل كنند.م زمان ممكن ينتركوتاهدر  توانند پيام خود را به به بيشترين تعداد از شهروندانبه اين طريق مي
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شي حاكم در بازه    ست      هاي زماني مختلف همانند؛ انتخابات، بحرانساخت نظام ارز سي و زي سيا هاي 
 محيطي و ...

سياسي  يهابحرانزماني همچون انتخابات،  يهابازهنظم دهي اذهان شهروندان و كنترل آنها در اهميت 
هاي زماني مختلف و با در نظر گرفتن اهداف بازيگر مسلط يك  . در واقع در طول دورهشود يمو ... نمايان 

شانه    شانه هاي موقت در نظام سري ن سته كه برطرف ك(رمزگذاري) شود  شهر تعبيه مي  اين اي هننده خوا
شهرون بازيگر مسلط در يك بازه زماني مشخص است و بدين ترتيب از نابهنجاري و اغتش      دان اش اذهان 

شده و  سياسي و اجتماعي جامعه كنترل مي     جلوگيري  ضاي  شترين نقش را در اين ام شود. آيكون ف ر ها بي
گوني ســـريع برخوردارند. در مقياس   برعهده دارند چرا كه با توجه به ماهيت خود از قابليت تغيير و دگر           

صلي نظام    تر يا بازهبزرگ ساختار ا شانه هاي زماني طوالني اين وظيفه بر عهده نمادها و  ش    اين ته شهر گذا
  .شودمي

 سياسي-تسهيل اهداف و منافع نيروهاي اقتصاد

ستر اصلي فعاليت نيروهاي اقتصاد      سياسي بوده و اينها از عوامل مهم در تغيير دادن   -شهرهاي بزرگ ب
ياسي هاي سهمانگونه كه نيروهاي اقتصادي از طريق عوامل سياسي گلوگاه. رونديمفضاهاي شهر به شمار  

شانه نظام ، قطعاًولي نه كنند اين دو در ارتباط با هم و مالي را كنترل مي شكل مي    يان ند. در دهشهر را نيز 
از اهداف و ايدئولوژي حكومت عناصــر و  متأثراين راســتا بازيگران ســياســي و نيروهاي اقتصــادي ابتدا  

شانه  ساختمان ن شانه هاي بازنمايي كننده يك ارزش را از  هاي ارجاع دهنده به يك هاي بلندمرتبه گرفته تا ن
آورند و از طريق دستگاه تبليغاتي خود براي آن سرمايه هم ميدر يك مكان گرد  يا معاصر را ارزش تاريخي

سي و مالي        سيا ضايي  شته و به طور موازي به ايجاد، متمركز كردن و تعبيه جريانات ف تجاري -نمادين انبا
ــرمايه نمادين آن مكان افزوده و به طور متقاعب توجه  ويژه در آن اقدام مي ــاعف بر س كنند كه به طور مض

ـياســي، اجتماعي و اقتصــادي   ديگر نيروهاي كنند و با تمايل آنها به تجاري فعال را به خود جلب مي-سـ
ــود دادن نموده و اين مكان تبديل به كااليي    ــروع به س ــاركت در آن ارزش افزوده مكان باال رفته و ش مش

شمند مي  صرف آن رقابت به وجود مي   ارز شانه شود كه براي ت ي هاآيد و خود اين رقابت در مكاني كه ن
ــانه بازنمايي كننده  هويتي، تاريخي و ارزش ــت به مهمترين رس هاي ايدئولوژي حكومت در آن متمركز اس

سياسي    تبديل مي يا گفتمان غالب ايدئولوژي حكومت آورده اقتصادي مسلط را بر  -شود كه اهداف نيروي 
  كند.مي
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  كاركردهاي عمومي نمادها
  ... شكل دادن به رفتار مطلوب و بهنجار اجتماعي و

  اثر گذاري بر ذهن شهروندان
 خلق هويت جمعي محلي و ملي 

 مدل ژئوپليتيك منظر شهري

وند شــشــهرها باعث ايجاد تغيير مي اينشــانهها در نظام در مدل زير مكانيســمي كه بر طبق آن گفتمان
نقش  با آننشــان داده شــده اســت كه انطباق با اهداف ايدئولوژي بازيگر يا گفتمان مســلط يا عدم انطباق  

شانه      عمده سيركالسيون يا پخش ن ساخت، آيكونزايي و  ها و نمادها يا بالعكس حذف، پنهان كردن ايي در 
شـــهر دارد. معيار انطبابق يا عدم انطباق       اينشـــانه هاي نظام   آيكونيك يا تخريب فيزيكي نمادها و نشـــانه      

ــت و عوامل ديگر چون نماياني و قابل فوق ـبي اس يي و ايت ديد راهبردي، كاركرد گرهالذكر تا حدودي نسـ
شتن دركانون ارتباطي ويژگي  شانه، داراي بودن    قرار دا صر هويتي بكار رفته در نماد يا ن هاي معماري يا عنا

 هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي نقش    اجتماعي و توانايي سازگاري با دگرگوني -كاركرد ادراكي سياسي  
  كند.نه در فضاي متحول شهر بازي ميگذاري در سرنوشت يك نماد و نشا تأثير

ــرقي كشــور تركيه را   ــهر كردنشــين دياربكر در منطقه جنوب ش ن به عنوان يكي از بارزتري توانميش
شكل نمونه شهري در نظر گرفت كه در آن گروه هاي  سي   گيري يك منظر ژئوپليتيك  سيا و  هاي مختلف 

شهري و       سلطه بر منظرهاي  سر  رمزگذاري آن بر طبق منافع و اهداف خود مبارزه نهادهاي نظام حاكم بر 
  كنند.مي

هاي ملت هاي جديد و دولت-در طول اوايل دوره جمهوري، كشور تركيه همانند بسياري از حكومت  
ــهرگرايي را به عنوان شــكل جديدي از بيان قبول كرد. در اين دوره   ـتعماري، معماري مدرن و ش ــا اسـ پس

ستقالل ملي به معناي در آغوش گ  سته از ايده   ا صوير ب سي    آلرفتن يك ت سيا داد. تا ي ميمعن "مترقي"هاي 
، مانند هر جاي ديگر در اروپا، در تركيه اين در آغوش گرفتن اوليه مدرنيته توســـط تاكيد           1930ميانه دهه    

سيله باال رفتن متعاقب تركي گرايي و   ماري جايگزين روي مع تأثيرفراوان روي ملي گرايي و در نتيجه به و
گرايي وابسته به شرايط سياسي اروپا در اواخر     هاي هماهنگي از تركيشد. با اين وجود، توسعه چنين شيوه   

  .م بود. 1930دهه 
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  ژئوپليتيك منظر شهري؛ رابطه قدرت و سياست با نمادسازي شهريمدل  -5شكل

 ها     برج -اماكن تاريخي و بناهاي يادبودي     -عناصر نظام نشانه ايي؛     
 ... و -ها       آيكون -تصاوير و بيلبوردها        -ها    مجسمه-

هاي سياسي، اجتماعي و گفتمان
اقتصادي حاكم بر فضاي شهر  بازيگران فضاي شهر؛

 نهادهاي دولتي -
 نهادهاي مردمي نظير شهرداريها -
 هاي قدرتاحزاب و جناح -
 هاي اجتماعيان.جي.ا ها  و گروه -
 جهاني شدن -
 و ... -

 هاي اتخاذي بازيگران شهري؛سياست
 هاق نمادها و نشانهسياست؛ ساخت و خل -
 برجسته كردن آنها  -
 ها يا معنا دهي به آنهاتغيير معاني نشانه -
 هاتغيير مكان و جابجايي نمادها و نشانه -
 هاتخريب و حذف نمادها و نشانه -
 ها و ...پنهان كردن نشانه -

شهرينشانه اينظام

 عناصر قدرت؛
 قدرت خلق، توليد و نهادينه كردن نمادها   -
 هاي شهريقدرت اعمال تغيير در نمادها و نشانه -
قدرت تسلط و اعمال نفوذ بر نهادهاي تصميم   -

 ساز در نظام نشانه ايي شهرها
دارا بودن قدرت نرم و فناوري نرم در راستاي  -

دلخواه در فضاي   نشانه اينهاديه كردن نظام 
 ئولوژيك و نظري)شهري (قدرت ايد

قدرت خلق هويت شهري همسو با اهداف و   -
 پيشبرد خشونت نمادين

 و ... -

قدرت سياست
ژئوپلتيك
منظر

فرآيند نمادسازي

شهرينشانه اينظام

مزاياي نماد
شهري

هايكاستي  
نماد شهري   

+‐

كاركرد گره ايي 
 (كانون ارتباطاتي)

قابليتنماياني و
 ديد راهبردي

هاي معماريويژگي
 (عناصر هويتي)

كاركرد ادراكي 
اجتماعي-سياسي

سازگاري با 
هاي اجتماعي دگرگوني

 عدم انطباق با اهداف، معيارها و ايدئولوژي بازيگر مسلط انطباق با اهداف، معيارها و ايدئولوژي بازيگر مسلط

آيكونزايي و ساخت، 
سيركالسيون

تخريب فيزيكي يا حذف و پنهان 
 كردن آيكونيك نماد شهري

 كاركرد سياسي

طه       ــل غاء س مال و ال الف: اع
(رمزگذاري منافع اســاســي  

 قدرتمندان)
به         يت دهي  ع ــرو ب: مش
ســاختار ســلســله مراتبي 

 قدرت
كار    ج: نظم دهي(كنترل) اف
يك        يدئولوژ ــي و ا ياس ــ س

 شهروندان

قال دهنده هاييامپد: انت
 بازيگران سياسي

س: ســاخت نظام ارزشــي 
بازه   ماني   حاكم در  هاي ز

مختلف همانند؛ انتخابات،     
ــي و    بحران ياس ــ هاي س

 زيست محيطي و ...

 كاركرد عمومي

ملي و              جمعي  يت  هو خلق  الف: 
 محلي

 ب: اثر گذاري بر ذهن شهروندان
به رفتار مطلوب و     ــكل دادن  ج: ش

 اجتماعي و ...بهنجار 

 سطح محلي، ملي و فرامليهاسطوح شكل گيري نشانه
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ر هاي كردها دگرايي بستگي به افزايش شمار شورش   ايي از تركيهمچنين توسعه چنين اعمال يكپارچه 
رايي گافزايش ملي شرق كشور داشت كه نتيجه آن، تغيير از معماري مدرن به معماري ملي گرا بود.    جنوب

ها و نمادهايي از مصطفي كمال آتا تورك، بنيانگذار جمهوري تركيه نمايان بود. در بيشتر در گسترش عكس
.م) يادبودها،   1938ســـال  .م (به ويژه بعد از مرگ آتاتورك در   1940و اوايل دهه    1930آغاز در اواخر دهه   

هاي فلزي كه القاب او روي آنها هاي سوار بر اسب آتا تورك و همراه با لوح  هاي نيم تنه و مجسمه مجسمه 
شده بود به طور گسترده     شهرهاي تركيه ديده مي توصيف  شد. عالوه بر آن يادبودهاي جديدي نيز  ايي در 

ضاي ملي    شت كه در طول ف سامي خيابان گرايي جديد براي وجود دا سم آتا تغيير ا ورك، تها و بلوارها به ا
قاضي (كهنه سرباز) يا جمهوريت رايج شده بود. اين شيوه معماري و شهرسازي هنور تاثيرش در دياربكر        

 هاي آتاتورك زياد در دياربكرواضح و گسترده است. با اين وجود برخالف ديگر شهرها در تركيه مجسمه     
اين شهر با هيچ يك از شعارهاي ناسيوناليسم تركي روبرو نخواهيد شد. يكي از        امروزي رايج نيستند و در 

هاي شهردارها و مقامات رسمي حزب كارگران كردستان است كه به دنبال تبديل فضاي       داليل آن فعاليت
شهري به معاني ساختاري هويت كردي هستند. اين پاك شدن اجباري عناصر ملي گرايي تركي از فضاي        

شهر ناميده    شهري فر  ست كه ملي گرايي زدايي از  گرايي . به محض پايان اين فرآيند، مليشود ميآيندي ا
   شود.گرايي زايي كردي) در شهر شروع ميزايي دوباره (ملي

گرايي تركي از فضاي شهر هميشه به صورت آرام صورت نگرفته است به طوري       حذف نمادهاي ملي
شهرداران، مد  صوبي حكومت و قانون كه منازعات زيادي بين  ست. بارها  يران من هاي حكومت در گرفته ا

ــارهاي اداري و حقوقي  ــهرداران محلي و طرفداران حزب كردي فش ـايي را بر -ش اند. گهگاه كرده مالقضـ
هايشـــان دادگاهي، جريمه و حتي به زندان      هاي كردي و فعاالن كردي به خاطر فعاليت      مديراني از حزب 

.م شــهرداران طرفدار كردها كه به طور مداوم و هدفدار 2011و  1999هاي وجود بين ســالاند. با اين افتاده
شهري را براي ترويج ويژگي       ضاي  شده بودند، ف ستخدام  ستكاري مي ا يژه در كردند. به وهاي كردگرايي د

شهرداري  "قانون ادارات محلي".م به دنبال اجراي 2004سال   س جديد،  بت هاي طرفدار كردها به همان ن
ها در تركيه دسترسي بيشتري براي منابعي كه آنها براي دخالت در قلمرو عمومي نياز داشتند ديگر شهرداري

ــخنان   ــهورترين س ــهر دياربكر امروزي تنها اعالميه عمومي از يكي از مش بدســت آوردند. در نتيجه در ش
 ني بزرگتزئي توسط يك درخت  "چه خوشبخت است كسي كه بگويد من تورك هستم     "آتاتورك يعني 

  ).Guvenc, 2011: 29(پوشانده شده است 
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  نتيجه گيري
شهرها ما را در راستاي تبيين مفهوم ژئوپلتيك منظر رهنمون  اينشانهعملكرد قدرت و سياست در نظام 

از ميزان قدرتي اســت كه آنها دارند.  متأثردر فضــاي شــهري  هاي مختلفكند. ســياســت اعمالي گروهمي
س  شهر از منابع و نظام قدرت آنها در  شانه هاي طح  سطح    شود ميمتنوعي ناشي   اين سطح محلي تا  كه از 

ملي و فراملي گرفته شده و از ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي و تاريخي برخوردار است. هر گروهي با       
ئولوژي ايد  توجه به عقبه ايدئولوژيك خود و ميزان انطباق فكري و ايدئولوژيك خود در اهداف و منافع با           

نظام حاكم بر فضاي شهر ميزان توانايي متفاوتي در استفاده از اين سطوح و ابعاد دارد. همچنين ميزان آزادي  
شانه  ستكاري در نظام  آنها در بكارگيري ن شانه ها و در د شهري به ميزان قدرت و نيز نهادهاي   اين و مناظر 

  بستگي خواهد داشت. تصميم ساز و اجرايي كه بازيگر تحت سلطه خود دارد، 
فضاي شهري براي خلق    عوامل و نيروهاي فعالابزاري در دست   بخشي از  ها و نمادهاي شهري نشانه 
هاي خود عمل عرصــه شــهر در درون گفتمان اين فعاالنهاي همســو با منافع و عالئق آنها اســت. گفتمان

ــتر خواهد بود. عقبه ايدئولوژيك و      ها آنگذاري  تاثير  تر باشـــد كنند و هرچه گفتمانشـــان قوي   مي نيز بيشـ
ــورها، ويژگي  ــاســي كش اي هو گفتمان هاگروههاي فرهنگي و اجتماعي، منافع و عالئق تاريخي، قانون اس

ـتاي اعمال تغييرات در نظام    ـتاندارهايي را براي آنها در راسـ ـته به آنها و ... معيارها و اسـ ــانهوابسـ  و اينش
كنند، تغييراتي كه به شــكل ســاخت يا تخريب نمادها، حذف يا پنهان اهم مينمادهاي شــهري براي آنها فر

شود. همه اين فرآيندها در راستاي اعمال كاركرد مناسب كردن آنها يا جابجايي و تغيير كاربري آنها انجام مي
  گيرد.  و نمادهاي شهري يا اصالح كاركرد آنها و رفع نابهنجاري انجام مي اينشانهبراي نظام 
ها، عناصر و عوامل و ساختارها و فرايندهاي فوق در فضاي شهري ميداني از روابط      ها و واكنشكنش

ــر  هايگروهقدرت در قالب تعامل و همكاري و تقابل و منازعه و رقابت و كشــمكش ميان  ــهري بر س ش
شانه       را منابع كمياب  ستقرار ن ضاهاي مطلوب براي ا شغال ف س كه در اينجا ا اخت و نمايش ها و نمادها يا 

در » هاآيكونو  هاجنگ نشانه«آورد و باعث بروز به وجود مي ،باشدنشانه و نماد مربوط به گفتمان خود مي
شود، ميداني از روابط قدرت كه ناشي از روابط متقابل   ميان بازيگران با منافع متعارض در فضاي شهري مي  

دهد تا مفهوم ژئوپلتيك منظر شهري  و اجازه مي هاي اتخاذي بازيگران است شهر و سياست    اينشانه نظام 
  . شودبه آن اطالق 
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و مديريت  گفتمان مســلط براي كنترل ،ژئوپليتيك منظر معرف فرايندي اســت كه بر مبناي آن بنابراين،
عمال رقابت ا كه در آن پردازدميفضاي شهر در راستاي نظم سياسي و ژئوپليتيكي خود به خلق منظرهايي      

شــيوه  وپليتيك منظرئدر ژ براي كنترل فضــاي شــهري تابعي از روابط قدرت، فضــا و ســياســت اســت. 
، ريتنظيم تعامالت شه  دسترسي، مديريت،   هايشيوه ، تصويرسازي شهر توسط صاحبان قدرت شهري       

 .شودميمرز تعامالت دولت و نهادهاي غير دولتي تعيين  مرزبندي فضاي شهر،

  تشكرقدرداني و 
ساله دكتر      ضر از بخش نظري ر ستخرج بودن مقاله حا م از الزم مي داني ،با همين عنواني با توجه به م

شي   شرايط انجام اين پژوهش كمال قدرداني و    معاونت پژوه شگاه تربيت مدرس بخاطر فراهم آوردن  دان
  تشكر را داشته باشيم.
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