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چکیده
اتفاقات2تاریخی2و2مهم2تر2از2همه2معاد2و2مرگ2 گورستان2مکانی2خاص2با2منظری2روایتگر2می2باشد2که2یادآور2بسیاری2از2
از2بین2رفتن2ماهیت2آن2می2شود2و2در2پی2آن2در2 می2باشد.2عدم2توجه2به2منظر2گورستان2های2قدیمی،2رفته2رفته2سبب2
این2مکان2ها2در2سازمان2هویتی2شهر2و2کمرنگ2شدن2آن2ها2در2تصویر2 باعث2فراموش2شدن2 از2شهرهای2معاصر2 بسیاری2
ذهنی2شهروندان2و2تغییر2کاربری2شده2است.2هدف2کلی2این2پژوهش2پرداختن2به2نقش2پراهمیت2مؤلفه2های2انسانی2در2
احیای2گورستان2های2متروکه2و2پاسخ2به2این2سؤال2است2که2الیه2انسانی2در2میان2الیه2های2مختلف2منظر2گورستان2از2چه2
مؤلفه2هایی2تشکیل2شده2و2چگونه2می2توان22با2کمک2این2الیه،2از2طریق2خوانش2و2ارتقای2کیفی2آن2به2احیا2و2باززنده2سازی2
منظر2گورستان2و2تقویت2جایگاه2آن2در2سازمان2هویتی2شهر2کمک2نمود.2در2این2راستا2با2استفاده2از2روش2تحقیق2توصیفی2ـ2
تحلیلی2و2با2استفاده2از2روش2کتابخانه22ای2به2بررسی2مفاهیم2منظر2شهری،2الیه2های2تشکیل2دهنده2آن2و2به2طور2خاص2منظر2
گورستان2به2عنوان2قسمتی2از2منظر2شهری2به2همراه2الیه2های2تشکیل2دهنده2آن2و2لزوم2توجه2بیشتر2به2یکی2از2الیه2ها2)الیه2
عوامل2انسانی(2به2عنوان2الیه2لنگر2پرداخته2شده2است.2سپس2با2استفاده2از2روش2میدانی2و2به2طور2خاص2انجام2مصاحبه2با2
دانش2آموختگان2رشته2معماری2منظر2دانشگاه2تربیت2مدرس2)به2عنوان2افرادی2که2تخصص2طراحِی2این2مکان2ها2را2دارند(،2
به2اولویت2دهی2مؤلفه2های2مؤثر2در2الیه2انسانی2منظر2)جمعی،2نیمه2جمعی،2فردی(2و2در2نهایت2با2تحلیل2داده2های2به2دست2
آمده2به2تأثیر2این2الیه2به2لحاظ2کاربردی2بر2سایر2الیه2ها2می2پردازد.2نتایج2این2تحقیق2به2ارائه2راهبردهایی2جهت2احیاء2مؤثر2

و2تقویت2منظر2روایت2گر2گورستان2های2متروکه2درون2شهری2اشاره2خواهد2کرد.
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1. مقدمه
و2 اهمیت2 سال2ها2 که2 است2 منظری2 به2عنوان2 گورستان،2
جایگاه2متفاوتی2بین2مناظر2شهری2داشته2است2و2در2واقع2
ماهیت2 به2 باتوجه2 و2 ماندگار2 و2 دیرپا2 است2 مکانی2 »فضا2
 Haeri, 2004,(2»اجتماعی2آن،2پدیده2ای2تاریخی2و2نمادین
p. 3(.2»اهمیت2فضاهای2گورستان2در2شهرها2به2حدی2است2
که2صاحب2نظرانی2نظیر2لوئیس2مامفورد،2آغاز2یکجانشینی2
در2 گورستان2ها2 گرفتن2 و2شکل2 مردگان2 تدفین2 را،2 انسان2
احترام2 مردگان2 برای2 که2 جوامعی2 می2داند.2 خاص2 مکانی2
ویژه2ای2قائل2بودند2یا2دفن2مردگان2در2محلی2خاص،2آن2مکان2
را2واجد2تقدس2می2دانستند.2بنابراین،2یا2در2آن2محل2مستقر2
می2شدند2یا2در2مقاطعی2خاص2به2آن2جا2رجوع2می2کردند2
امر،2کاربری2های2دیگر2شکل2گرفته2و2نطفه2 و2به2تبع2این2
دیگر،2 سوی2 از2 آمدند.2 پدید2 نخستین2 زیستی2 کانون2های2
گورستان2نقش2هویت2ساز2برای2شهر2دارد.2تدفین2مردگان2
به2نوبه2خود2به2شهرواندان،2نوعی2حس2تعلق،2تاریخ2مندی2و2
ریشه2داری2القا2می2کند2که2موجب2شکل2گیری2هویت2مشترک2
با2دفن2درگذشتگانی2 امر2 این2 افراد2جامعه2شود.2 میان2 در2
که2شأن2اجتماعی2ویژه2ای2دارند2و2جزو2سمبل2های2هویت2
ملی2شهری2یا2محلی2محسوب2می2شوند،2تشدید2می2شود«2
)Aghajan Beiglu, 2009, p. 54(.2از2طرفی2اگر2چه2»منظر2
شهری2در2ابتدا2از2طریق2کالبد2و2احساسات2درک2می2شود،2
اما2آنچه2بدان2معنا2می2بخشد،2ذهنیت2شهروند2است.2منظر2
و2 ذهنی(2 )غیرمحسوس2ـ2 است2 خاطرات2صرف2 نه2 شهری2
که2 است2 پدیده2 بلکه2 عینی(؛2 )محسوس2ـ2 کالبد2صرف2 نه2
از2تعامل2این2دو2در2شهر2حاصل2می2شود؛2پدیده2ای2عینی2ـ2
ذهنی«Atashinbar, 2009, p. 50(2(.2بنا2بر2آنچه2ذکر2شد2
می2توان2منظر2گورستان2را2هم2از2این2حیث2مبری2ندانست2
و2 آن2 در2 انسان2 و2حضور2 تعلق2 عینیت،2حس2 بر2 عالوه2 و2
قسمتی2 نوعی2 به2 هم2 را2 فضا2 این2 با2 انسان2 عمیق2 ارتباط2
این2 که2 مسئله2ای2 آورد.2 حساب2 به2 منظر2 این2 ذهنیت2 از2
تحقیق2با2آن2رو2به2روست2چگونگی2احیای2مناظر2مذکور2
به2وسیله2توجه2به2الیه2های2تشکیل2دهنده2آن2از2جمله2الیه2
با2 دارد2 سعی2 تحقیق2 این2 واقع،2 در2 است.2 انسانی2 عوامل2
بازخوانی2الیه2عوامل2انسانی2و2ارتقای2کیفی2آن،2اثرگذاری2
این2الیه2به22روی2الیه2های2دیگر2به2عنوان2الیه2لنگر2را2مورد2
بررسی2قرار2دهد.2الزم2به2ذکر2است؛2هویت2یادآوری2کننده2
و2روایتگر2منظر2گورستان2نتیجه2تعامل2انسان2با2مؤلفه2های2
منظر2 ویژه2 هویت2 به2 باتوجه2 است.2 منظر2 ذهنی2 و2 عینی2
معنایی2 بار2 از2 نیز2 عینی2 مؤلفه2های2 از2 بسیاری2 گورستان،2
ارزش2های2 یا2 ارزش2 یادآور2 و2 برخوردارند2 ویژه2 رمزگانی2 و2
انسانی2است2که2ریشه2در2جهان2بینی2دارد2و2از2این2رو2الیه2
انسانی2در2منظر2گورستان2از2اهمیت2ویژه2برخوردار2بوده2و2
و2در2این2نوشتار2به2عنوان2الیه2لنگر2مورد2توجه2قرار2گرفته2
است.2این2تحقیق2به2صورت2خاص2و2باتوجه2به2ویژگی2خاص2
عملکردی،2کالبدی2و2معنایی2گورستان،2بر2آن2است2تا2به2

سؤال2»الیه2عوامل2انسانی2درنظام2الیه2ای2منظر2گورستان2
چگونه2می2تواند2از2طریق2خوانش2و2ارتقای2کیفی،2به2احیا2
در2 آن2 جایگاه2 تقویت2 و2 گورستان2 منظر2 سازی2 باززنده2 و2
سازمان2هویتی2شهر2کمک2نماید؟«2پاسخی2مطلوب2دهد.2
در2رابطه2با2پیشینه2تحقیق،2دانشپور2و2دیگران2در2تحقیق2
منظر2 از2 مدرن2 شهر2 فرم2 معنای2 و2 کارکرد2 )بررسی2
و2 شهر2 فرم2 مختلف2 الیه2های2 به2 الیه2ای(2 نشانه2شناسی2
کدگذاری2 و2 هم2 با2 شهر2 فرم2 مختلف2 الیه2های2 ارتباط2
الیه2ها2 این2 خوانش2 برای2 رمزگان2 دستیابی2 چگونگی2 و2
 Daneshpour, Reza Zadeh, Soujoudi, &( پرداخته2اند2
محمدی2 و2 رضازاده2 2.)Mohammadi, 2013, pp. 71-87
در2تحقیق2)واکاوی2تغییرات2معنایی2منظر2شهری2برمبنای2
رویکرد2نشانه2شناسی(2به2بازخوانی2الیه2های2مختلف2منظر2و2
سه2الیه2ای2بودن2آن2)طبیعی،2مصنوع2و2انسانی2)معنایی((2
و2نقش2آن2ها2در2بازخوانی2منظر2کالن2شهر2کرج2پرداخته2اند2
از2 2.)Mohammadi & Rezazadeh, 2016, pp. 69-84(
گورستان2 )بررسی2 تحقیق2 در2 بیگلو2 آقاجان2 دیگر2 طرف2
از2منظرهای2متنوع2شهرشناسی،2نمونه2موردی:2گورستان2
منظرهای2 از2 گورستان2 بررسی2 به2 سوهانک(2 شهدای2
Aghajan Beig- می2پردازد2 اجتماعی2 فرهنگی2 )مختلف2
تحقیق2 در2 زاد2 شوهانی2 و2 حقیر2 2.)lu, 2009, pp. 54-58
فرهنگی2 در2جوانب2 گورستان2ها2 جایگاه2 ارتقای2 )چگونگی2
نقش2 به2 ایران(2 در2 شهری2 پایدار2 توسعه2 اجتماعی2 و2
احیای2 و2 ارتقا2 و2 شهری2 فضاهای2 در2 گورستان2 پراهمیت2
 Haghir & Shohani Zad, 2011, pp.( می2پردازند2 آن2ها2
94-81(.2اما2آنچه2که2این2تحقیق2به2عنوان2مسئله2نوآورانه2
الیه2 منظر2 از2 گورستان2 روخوانی2مجدد2 پیشنهاد2می2دهد2
انسانی2و2معنایی2است.2فرضیه2تحقیق2تأکید2بر2مهم2بودن2
الیه2عوامل2انسانی2درنظام2الیه2ای2منظر2گورستان2دارد2که2
باززنده2سازی2 و2 احیا2 به2 کیفی2 ارتقای2 و2 از2طریق2خوانش2
هویتی2 سازمان2 در2 آن2 جایگاه2 تقویت2 و2 گورستان2 منظر2
شهر2کمک2خواهد2نمود.2ادبیات2تحقیق2شامل2شش2بخش2
و2 الیه2ها2 ارتباط2 اهمیت2 الیه2ای،2 سازمان2 و2 شهری2 منظر2
الیه2های2 شهری،2 منظر2 از2 بخشی2 گورستان2 معنا،2 انتقال2
مهم2ترین2 انسانی2 مؤلفه2 گورستان،2 منظر2 تشکیل2دهنده2
الیه2عوامل2سازنده2منظر2گورستان،2عناصر2تشکیل2دهنده2
این2 نهایت2 در2 و2 است2 گورستان2 منظر2 انسانی2 مؤلفه2های2
ارائه2راهکار2در2رابطه2به2موارد2 2نتیجه2گیری2و2 تحقیق2به2

ذکر2شده2پرداخته2است.

2. روش تحقیق 
روش2تحقیق2استفاده2شده2در2این2نوشتار2توصیفی2ـ2تحلیلی2
بررسی2 به2 کتابخانه2ای2 روش2 از2 استفاده2 با2 ابتدا2 می2باشد.2
استفاده2 با2 سپس2 و2 تحقیق2 در2 نظر2 مورد2 اصلی2 مفاهیم2
از2روش2میدانی2و2از2طریق2مصاحبه2به2ارزش2دهی2عناصر2

تشکیل2دهنده2آن2پرداخته2شده2است.2
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3. فرآیند تحقیق 
منظر2 مفاهیم2 بررسی2 به2 ابتدا2 تحقیق2 فرآیند2 مراحل2 در2
منظر2 به2طور2خاص2 و2 آن2 تشکیل2دهنده2 شهری،2الیه2های2
همراه2 به2 شهری2 منظر2 از2 قسمتی2 به2عنوان2 گورستان2
الیه2های2تشکیل2دهنده2آن2و2لزوم2توجه2بیشتر2به2یکی2از2
الیه2ها2به2عنوان2الیه2لنگر2و2سپس2با2استفاده2از2روش2میدانی2

و2به2طور2خاص2انجام2مصاحبه2با2دانشجویان2معماری2منظر2
ارزش2دهی2مؤلفه2های2مؤثر2در2 به2 تربیت2مدرس،2 دانشگاه2
الیه2انسانی2منظر2پرداخته2شده2است.2نتایج2این2تحقیق2به2
ارائه2راهکارهایی2جهت2احیاء2و2تقویت2منظر2گورستان2های2
متروکه2درون2شهری2اشاره2خواهد2کرد.2فرآیند2تحقیق2در2

شکل212گردآوری2شده2است.2

 شکل 1: فرآیند تحقیق

 

4. ادبیات تحقیق 
در2این2بخش2ابتدا2به2منظر2شهری2و2سازمان2الیه2ای2آن2و2
سپس2به2اهمیت2ارتباط2الیه2ها2در2منظر2شهری2و2انتقال2
معنا2پرداخته2شده،2پس2از2آن2گورستان2ها2به2عنوان2بخشی2
از2منظر2شهری2معرفی2شده2و2به2الیه2های2تشکیل2دهنده2

منظر2گورستان2پرداخته2شده،2در2نهایت2به2نقش2انسان2و2
ارتباط2آن2با2گورستان2اشاره2شده2و2مؤلفه2انسانی2به2عنوان2
مهم2ترین2الیه2عوامل2سازنده2منظر2گورستان2معرفی2گردیده2
و2در2پایان2از2عناصر2تشکیل2دهنده2مؤلفه2های2انسانی2منظر2

گورستان2سخن2به2میان2آمده2است.22
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4-1- منظر شهری و سازمان الیه ای
در2ابتدا2الزم2است2از2منظر2و2ساختار2الیه2ای2آن2سخن2به2
برای2 وسیله2ای2 به2عنوان2 منظر2 ترتیب،2 این2 به2 آورد،2 میان2
و2 تاریخی2یک2مکان2 بازسازی2الیه2های2 و2 کشف2خاطرات2
ساکنان2آن2و2همچنین2به2عنوان2فضاهای2تاریخ2عمومی2که2
به2دنبال2پیوند2تاریخ2اجتماعی2به2عرصه2عمومی2به2منظور2
ایجاد2ارتباط2میان2زندگی2و2معیشت2مردم2است2مورد2بررسی2
خستگی2ناپذیر2 طور2 به2 زمین2 ساکنان2 می2باشد.2 توجه2 و2
نوشته2های2ناخوانای2کهن2خاک2را2پاک2و2بازنویسی2می2کنند2
حفظ2 منظم2 به2طور2 تاریخ2 در2 مداخالت2 آثار2 بدین2سان2 و2
شده2و2آن2ها2در2منظر2امروز2خود2را2آشکار2می2نمایند.2برخی2
از2قطعات2و2الیه2هایی2که2از2گذشته2در2قلمرو2شهری2معاصر2
باقی2مانده2اند2ناخود2آگاه2بر2توسعه2های2آتی2نیز2اثر2گذارند.2
در2هر2الیه2ای2که2تراشیده2و2بازنویسی2می2شود،2اثر2نوشته2
قبلی2کاماًل2از2بین2نمی2رود2که2این2راهی2است2جهت2کشف2
الیه2های2تاریخی2و2زمین2شناسی2متعددی2که2در2شکل2دهی2
منظر2دخالت2دارند2و2این2به2معنی2بازسازی2سرزمین2است2
به2 جدید2 آینده2 دوباره2 پیوند2 و2 گذشته2 احیای2 شامل2 که2
Grechting, 2012, pp.43-( می2باشد2 گذشته2 الیه2های2
امکان2 که2 آن2روست2 از2 بصری2شهر2 »اهمیت2جنبه2 2.)55
در2 تنها2 می2آورد.2 فراهم2 متن2 یک2 مثابه2 به2 محیط2 قرائت2
آینه2محیط2بصری2و2منظر2شهری2است2که2ابعاد2ناملموس2
حیات2مدنی،2همچون2فقر2و2غنا،2سلطه2نهادها2و2ارزش2های2
معین،2سالیق2زیباشناختی2خرده2فرهنگ2ها،2عمق2تاریخی2
تجلی2 امکان2 »نشانه2ها«2 از2 نظامی2 طریق2 از2 غیره2 و2 شهر2
میسر2 را2 منفی2 یا2 مثبت2 ارزیابی2 و2 یافته2 خارجی2 بروز2 و2
می2سازد«Golkar, 2003, p. 96(2(.2»در2واقع2منظر2شهری2
از2این2رو2 سطح2تماس2»انسان«2و2»پدیده2شهر«2است2و2

بخش2قابل2توجهی2از2دانش2و2عواطف2محیطی2شهروندان2
تحت2تأثیر2آن2شکل2می2گیرد.2منظر2شهری2کلیت2شهر2را2
به2مثابه2یک2»متن«2آشکار2ساخته2و2امکان2قرائت2و2خوانش2
این2متن2را2از2طریق22کسب2آسیب2شناسی2فراهم2می2آورد«2
عمومی2 منظر2 آنجایی2که2 از2 2.)Golkar, 2003, pp. 8-23(
شهر2)مانند:2خیابان2ها،2پارک2ها،2میادین،2حاشیه2رودخانه2ها2
هستند،2 ذهنی2 و2 عینی2 عوامل2 دسته2 دو2 شامل2 غیره(2 و2
محیط2 مؤلفه،2 سه2 متقابل2 کنش2 حاصل2 آن2را2 می2توان2
ساخته2شده،2محیط2طبیعی2و2محیط2انسانی2دانست2که2در2
 Feizi &(2دو2دسته2عوامل2عینی2و2ذهنی2شکل2می2گیرند
Asadpour, 2013, p. 6(.2»از2طرفی2وابستگی2فهم2منظر2به2
سابقه2حضور2در2شهر،2موجب2می2شود2تا2الیه2های2مختلفی2
 Mansouri, 2010, p.( شود«2 داده2 تشخیص2 منظر2 برای2
32(.2»و2عالوه2بر2ابعاد2فیزیکی2اش2که2در2تطابق2با2محورهای2
مختصات2سه2بعدی2تعریف2می2شود،2منظر2شهری2را2حامل2
Mansouri & Iza- )الیه2های2معنایی2گسترده2ای2دانست«2
di, 2015, p. 44(.2»در2نهایت2الیه2های2تشکیل2دهنده2منظر2
این2گونه2 می2توان2 شده2 ذکر2 مطالب2 به2 توجه2 با2 را2 شهری2
شامل2 شهری2 منظر2 تشکیل2دهنده2 الیه2های2 نمود.2 عنوان2
الیه2 باز،2 فضاهای2 سازها،2 و2 ساخت2 کالبدی:2 الیه2 موارد،2
غیراقلیمی2 عوامل2 و2 اقلیمی2 عوامل2 زمین،2 طبیعی:2شکل2
)نور،2بو2و2صدا(،2پوشش2گیاهی،2آب2و2الیه2انسانی:2مشتمل2
بر2فعالیت2و2رویداد2و2عوامل2سیاسی،2اقتصادی،2اجتماعی،2
فرهنگی2و2غیره2است2در2کنار2این2عوامل2باید2از2دو2عامل2
زمان2و2حرکت2هم2نام2برد2که2بر2ادراک2و2دریافت2معنی2
 Mohammadi & Rezazadeh, 2016,(2»تأثیر2می2گذارند
p. 77(.2بنابر2آنچه2ذکر2شد،2سازمان2الیه2ای2منظر2در2شکل2

22گردآوری2شده2که2در2ادامه2آورده2شده2است.

 شکل 2: متن منظر شهری و مؤلفه های تشکیل دهنده آن

 
            (Citing Habib, 2006)
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4-2- اهمیت ارتباط الیه ها در منظر شهری و انتقال 
معنا

قابل2 انسان2 توسط2 شهر2 منظر2 ادراک2 با2 رابطه2 در2 آنچه2
در2 انسان2 که2 »فرآیندي2 که2 روست2 این2 از2 است،2 توجه2
ادراک2آن2و2ثبت2 با2 با2منظر2شهري2طی2می2کند2 برخورد2
یک2منظر2عینی2شروع2شده2و2سپس2با2توجه2به2داده2هاي2
موجود2در2ذهن،2ناظر2شروع2به2تجزیه2و2تحلیل2آن2کرده2
وي2 ذهنی2 منظر2 و2 کرده2 پیدا2 شناخت2 آن2 به2 نسبت2 و2
به2 توجه2 با2 ناظر2 شناخت،2 مرحله2 از2 پس2 می2گیرد.2 شکل2
معیارهاي2موجود2در2ذهنش2که2در2طول2زمان2شکل2گرفته2
ارزیابی2 بد2 یا2 خوب2 را2 آن2 و2 کرده2 ارزش2گذاري2 به2 اقدام2
می2کند2و2بر2آن2اساس2واکنش2از2خود2نشان2داده2و2در2آن2
محیط2رفتار2می2کند«Mansouri, 2010, p. 33(2(.2آنچه2از2
بررسی2متونی2که2به2بحث2منظر2و2الیه2های2آن2پرداخته2اند2
با2 ارتباطی2ملموس2 بر2می2آید،2الیه2های2مختلف2منظر2در2
از2الیه2ها2می2توانند2 هم2قرار2دارند،2به2نحوی2که2هر2کدام2
»علی2رغم2 شوند؛2 اثرگذار2 هم2 الیه2ها2 سایر2 سازماندهی2 در2
قابلیت2های2این2وجه،2عدم2توجه2به2تأثیرگذاری2الیه2ها2برهم2
بافت2زدایی2 و2 معنا2 امکان2گسست2 منظر،2 فرهنگی2 ابعاد2 و2
از2منظر2را2به2وجود2آورده2است.2معنا2کیفیتی2بسیار2مهم2
در2طراحی2محیط2است.2استفاده2کنندگان2در2هر2مکان2و2
فضایی،2به2واسطه2درک2معانی،2در2ارتباط2معنوی2و2روانی2
با2آن2قرار2می2گیرند،2خود2را2می2یابند2و2رابطه2خود2با2مکان2
مهم2 کیفیت2 یک2 به2عنوان2 معنا2 می2کنند.2 سازمان2دهی2 را2
نظریه2پردازان2 و2 اندیشمندان2 توجه2 مورد2 هویت،2 موجد2 و2
بوده2است.2ایجاد2محیط2های2با2معنا2در2ارتباط2بسیار2زیادی2
به2 توجه2 با2 دارد.2 قرار2 فرهنگی2 و2 اجتماعی2 ویژگی2های2 با2
این2که،2معنا2در2تداومی2تاریخی2شکل2می2گیرد2و2به2سمت2
در2 معنا2 فرافکنی2می2شود،2ضرورت2خلق2 آینده2 و2 گذشته2
که2 است2 طریق2 این2 از2 و2 است2 ضروری2 معین2 پیوستاری2
 Mohammadi &( بود«2 خواهد2 هویت2 خلق2 ضامن2 معنا2
و2 الیه2ها2 در2 معنا2 خوانش2 2.)Rezazadeh, 2016, p. 70
روش2های2مختلف2صورت2می2گیرد2به2نحوی2که2راپاپورت2
در2بررسی2معنا2در2محیط2مصنوع،2سه2روش2زبان2شناسی2
را2 شناختی2 نماد2 و2 رفتاری2 رویکردهای2 نشانه2شناسی،2 و2
مورد2توجه2قرار2می2دهد.2»2.1زبان2شناسی2)ساختار(:2شامل2
ریخت2شناسی2)روابط2اجتماعی2و2فرهنگی(2و2گونه2شناسی2
نقشه2های2 شامل:2 )ادراک(:2 نشانه2شناسی2 2.2 فضا(؛2 )اصل2
ذهنی؛2 تصورات2 فضا،2 در2 حضور2 خیال،2 خاطره2 شناختی،2
منظر2 دو2 از2 شناختی:2 نماد2 و2 رفتاری2 رویکردهای2 2.3
روانشناسان2)محیط2و2رفتار2اجتماعی،2هنجارهای2کیفی(2
Ra- )و2رفتارگرایان2)فرهنگ2و2ارزش2ها،2الگوی2رویدادها(«2
روش2های2 از2 یکی2 نشانه2شناسی2 2.)paport, 2005, p. 35
روشی2 عرصه2ها2 از2 بسیاری2 در2 که2 معناست2 خوانش2
آن2 از2 که2چندلر2 همان2طور2 است،2 معمول2 و2 شناخته2شده2
به2عنوان2 نشانه2شناسی2 واقع2 »در2 می2کند،2 یاد2 گونه2 این2

یکی2از2روش2های2تحلیل2متن،2به2دنبال2تحلیل2متون2در2
حکم2کلیت2های2ساختمند2و2در2جست2و2جوی2معانی2پنهان2
قواعدی2 نظام2 بر2 نشانه2شناختی2 مطالعات2 است.2 و2ضمنی2
که2بر2گفتمان2های2درگیر2در2متون2حاکم2هستند،2تمرکز2
معنا2 شکل2دهی2 در2 نشانه2شناختی2 بافت2 نقش2 به2 و2 دارد2
تأکید2می2کند«Chandler, 2007, p. 25(2(.2از2آن2جایی2که2
راه2های2کشف2 از2 یکی2 فرهنگی(2 )منظرهای2 نشانه2شناسی2
Aghili & Ah- )و2فهم2معنا2درمحیط2زندگی2انسان2است2
madi, 2013, p. 1(،2از2واژه2رمز2در2این2راستا2می2توان2یاد2
نمود2به2نحوی2که22»در2بررسی2فرآیند2معناسازی،2در2کنار2
مفهوم2نشانه،2وجود2یک2جز2دیگر،2رمز2ضروری2است2که2
در2 رمز2 مفهوم2 می2کند.2 فراهم2 را2 تفسیر2 و2 امکان2خوانش2
نشانه2شناسی2بسیار2بنیادی2است؛2به2عبارتی2معنای2نشانه2
 Chandler,(2»به2رمزی2که2در2آن2قرار2دارد2وابسته2است
p. 219 ,2007(.2برای2آشنایی2بیشتر2با2واژه2رمز2و2رمزگان2
می2توان2این2گونه2ذکر2نمود2که2»رمزها2در2ساده2ترین2سطح،2
نظام2هایی2برای2تفسیر2معانی،2ارتباطاتی2هستند2که2انسان2
در2زندگی2روزمره2با2آن2ها2سروکار2دارد،2بخش2اعظم2آنچه2
انسان2در2پیرامون2خود2و2در2فرهنگ2خود2مشاهده2می2کند،2
حامل2پیام2هایی2است،2اما2به2دلیل2که2رمزهایی2که2انسان2
را2قادر2می2سازند،2معانی2آن2ها2را2دریابد2نمی2داند،2به2آن2ها2
توجهی2نمی2کند2یا2اگر2هم2توجه2کند،2به2غلط2تفسیرشان2
اعتبار2 و2 ارزش2 سوسور،2 دید2 از2 عبارتی2 به2 کرد.2 خواهد2
نشانه2ها،2قابلیتی2است2فرهنگی2و2نظام2نشانه2ها2یا2رمزگانی،2
در2 واقع2 در2 می2آورد؛2 فراهم2 را2 معناها2 تحقق2 زمینه2 خود2
چارچوب2رمزگان2)کدها(2است2که2معناها2فعال2می2شوند«2
Daneshpour, Reza Zadeh, Soujoudi, & Moham-(
madi, 2013, p .77(.2در2واقع2می2توان2با2دریافت2رمزگان2
زیباشناختی،2اجتماعی2و2فرهنگی2هر2طرح،2مفاهیم2مستتر2
در2آن2را2بازشناخته2و2ایده2های2برآمده2از2رمزگان2معماری2
را2هدایت2کرده2و2الیه2های2درونی2و2پنهان2طرح2را2تأویل2
Mokhtabad Omaraei, & Dab- گردانید2 مکشوف2 )و2
bagh, 2011, p. 59(.2با2توجه2به2این2که2این2که2هدف2این2
خاص2 به2صورت2 و2 شهری2 منظر2 الیه2های2 بررسی2 تحقیق2
یکی2از2الیه2های2آن،2و2خوانش2ارتباط2این2الیه2ها2در2کنار2
یک2دیگر2به2مثابه2یک2متن2با2چارچوب2های2نشانه2شناسی2
الیه2ای2است،2الزم2است2الیه2های2آن2شناسایی2و2رمزگشایی2
گردد.2»در2واقع2فرم2منظر2شهری2و2عوامل2سازنده2آن،2نمود2
الیه2های2 هستند.2 غیرفضایی2 و2 فضایی2 رمزگان2های2 عینی2
متنی2که2نمود2عینی2رمزگان2فضایی2می2باشند،2شامل2الیه2
متنی2عوامل2طبیعی2و2عوامل2مصنوع2و2الیه2متنی2مرتبط2
با2رمزگان2های2غیرفضایی2فرم2منظر2شهر2است2که2عوامل2
 Daneshpour, Reza Zadeh,(2»انسانی2را2در2بر2می2گیرد
ادامه،2 در2 2.)Soujoudi, & Mohammadi, 2013, p. 79
رمزگان2های2اجزای2سازنده2الیه2های2متنی2منظر2شهری2در2

شکل232گردآوری2شده2است.
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شکل 3: متن منظر شهر و ارتباط  الیه ها و رمزگان آن ها

 
            (Citing Chandler, 2007)

4-3- گورستان ها به عنوان بخشی از منظر شهری
در2رابطه2با2اهمیت2گورستان،2این2منظر2درون2شهری2که2
از2گذشته2های2دور2به2یادگار2مانده2است2پیش2تر2اشاره2ای2
کوتاه2شد2اما2درد2ادامه2الزم2به2ذکر2است2که2»گورستان2ها2
فضاهای2 کاربردی2ترین2 و2 عمومی2ترین2 از2 یکی2 به2عنوان2
را2 واقع،2می2توان2گورستان2ها2 در2 قلمداد2می2شوند.2 شهری2
امروز،2 و2 دیروز2 اجتماع2 در2 پایدار2 نقشی2 ایفای2 سبب2 به2
این2 آورد.2 شمار2 به2 یافته2 تداوم2 اصیل2 مناظر2 دسته2 در2
نقشی2 روایتگر،2 و2 خاطره2انگیز2 مناظر2 به2عنوان2 مکان2ها2
اصلی2در2حفظ2یاد2و2نام2گذشتگان2و2مردگان2دارند.2منظر2
زیباشناختی،2 ویژگی2های2 و2 نقش2ها2 کنار2 در2 مکان2ها2 این2
زیست2محیطی2و2اکولوژیکی،2تاریخی2و2آموزشی،2از2نقشی2
اجتماعی2در2زندگی2امروز2برخوردارند،2می2توانند2موجبات2
خاطراتی2 بار2 با2 فضایی2 در2 را2 اجتماعی2 تعامالت2 تقویت2
هویتی2 می2تواند2 مناظر2 این2 روایتگری2 آورند،2 فراهم2 قوی2
از2 مهمی2 جنبه2های2 و2 کنند2 گوشزد2 را2 خانوادگی2 و2 ملی2
کشور2 و2 جامعه2 یک2 مردمان2 فرهنگی2 و2 قومی2 ریشه2های2
را2خاطر2نشان2سازند.2بسیاری2از2گورستان2های2امروزی2در2
عملکردهای2 با2 فضاهایی2 به2 تبدیل2 اثر2 در2 جهان،2 سراسر2
چند2جانبه2تفریحی،2گردشگری،2فرهنگی،2تجاری2و2فضای2
سبز2در2کنار2نقش2اصلی2دفن2مردگان2به2عنوان2فضاهای2باز2
 Feizi &(2»شهری2واجد2حیات2اجتماعی2مطرح2می2باشند

.)Razaghi Asl, 2009, p. 21

4-4- الیه های تشکیل دهنده منظر گورستان 
همان2طور2که2در2بند42ـ212به2سازمان2الیه2ای2منظر2شهری2
مناظر2 از2 بخشی2 به2عنوان2 هم2 را2 گورستان2 شد،2 پرداخته2
شهری2می2توان2در2برگیرنده2الیه2های2مختلفی2دانست2به2
سنگ2 )یادمان2ها،2 تاریخی2 وجوه2 بر2 »عالوه2 ترتیب،2 این2
افراشت2ها،2آرامگاه2های2خانوادگی2و2غیره(،2از2عناصر2طبیعی2
)پوشش2های2گیاهی2انسان2کاشت2و2ارگانیک2و2غیره(2نیز2
2.)Mansouri & Izadi, 2015, p. 45( هستند«2 بهره2مند2
الیه2های2 می2رسد2 نظر2 به2 شده،2 ذکر2 موارد2 به2 توجه2 با2
به2 تحقیق2 این2 در2 )گورستان(2 منظر2 این2 تشکیل2دهنده2

دسته2های2زیر2قابل2تقسیم2است:
و2 یادمان2ها2 و2 قبور2 اینجا2 در2 که2 کالبدی:2 عوامل2 الیه2 2.1

آرامگاه2های2خانوادگی2است.
2.2الیه2عوامل2طبیعی:2که2در2اینجا2پوشش2گیاهی2اعم2از2
درختان2و2گل2هایی2که2بر2فراز2هر2مزار2به2رسمی2قدیمی2
این2 در2 که2 )پرندگانی2 جانوری2 پوشش2 می2شود،2 کاشته2

فضاها2النه2سازی2می2کنند(.
2.3الیه2عوامل2انسانی:2که2در2اینجا2عوامل2عاطفی،2سیاسی،2
در2 است.2 غیره2 و2 آموزشی2 و2 فرهنگی2 اجتماعی،2 تاریخی،2
به2 وضوح2 به2 گورستان،2 تشکیل2دهنده2 الیه2های2 24 شکل2

نمایش2گذاشته2شده2است.2
  شکل 4: الیه های تشکیل دهنده منظر گورستان
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4-5- انسان و گورستان
می2توان2انسان2را2جزیی2مهم2در2منظر2گورستان2تلقی2کرد2
به2ترتیبی2که2زمانی2که2»فردی2به2آرامستان2قدم2می2گذارد،2
این2فضا2 می2توان2گفت2که2نگرش2در2نشانه2ها2و2نمادهای2
مجسمه2سازی(،2 و2 فرسک2 )هنر2 قبور2 سنگ2 همچون2 نیز2
سروده2ای2که2برآن2نقش2بسته2)ادبیات(2و2از2مرگ2و2زندگی2
می2گوید2)جهان2بینی(2و2مقبره2های2و2کلیت2فضای2گورستان2
از2 نشانه22ای2 به2عنوان2 یک2 هر2 منظر(،2 معماری2 و2 )معماری2
از2 یک2 هر2 است.2 تأمل2 قابل2 خود2 زمان2 تاریخ2 و2 فرهنگ2
افرادی2که2در2این2مکان2به2خاک2سپرده2شده2اند،2تاریخ2و2
نشانی2از2زمان2حیات2خود2را2بر2مزارهایشان2یادآور2می2شوند2
2فرهنگی2را2برای2این2فضا2به2همراه2دارند؛2 و2هویتی2تاریخیـ2
سیری2در2گورستان2ها،2نوع2نگرش2جامعه2به2پدیده2مرگ2
عین2 در2 و2 می2گذارد؛2 نمایش2 به2 خود2 خاص2 زمان2 در2 را2
حال2مفاهیم2مذهبی2مختص2خود2را2نیز2در2این2رابطه2بیان2
می2دارد.2از2این2رو،2آرامستان2برای2افرادی2که2به2این2فضا2
وارد2می2شوند،2باری2از2هنر،2فرهنگ2و2تاریخ2را2بازگو2می2کند2
آشنایان2 و2 نزدیکان2 برای2 گورستان2 فضای2 آن2 بر2 و2عالوه2
تدفین2شدگان2در2خود،2خاطره2انگیز2و2هویت2بخش2به2شمار2
می2آید.2در2واقع2می2توان2گفت2که2فضای2گورستان،2محلی2
است2که2ناگزیر،2تجربه2های2مشترکی2را2برای2بازماندگان2به2
2.)Haghir & Shohani Zad, 2011, p. 84( دارد«2 همراه2
بر2طبق2موارد2ذکر2شده،2به2نظر2می2رسد2جایگاه2انسان2در2
که2 به2طوری2 است2 برخوردار2 ویژه2ای2 اهمیت2 از2 گورستان2
می2توان2آن2را2از2جهات2مختلف2مورد2بررسی2قرار2داد،2در2
آوردنده2 وجود2 به2 نوعی2 به2 هم2 که2 است2 انسان2 این2 واقع2
نوعی2 به2 هم2 و2 فضا(2 این2 درون2 افراد2 )دفن2 فضاست2 این2
رونق2دهنده2به2فضا2)حضور2انسان2برای2زیارت2قبور2آشنایان2

و2مشاهیر(.2

به عنوان مهم ترین الیه عوامل  انسانی  4-6- مؤلفه 
سازنده منظر گورستان 

تعیین2کننده2 منظر2 »الیه2های2 که2 سو2 آن2 از2 طرفی2 از2
هویت2آن2منظر2هستند.2به2نظر2می2رسد2در2میان2الیه2های2
مختلف2منظر2گورستان،2الیه2انسانی2به2عنوان2لنگر2بوده2و2
نسبت2به2سایر2الیه2های2منظر2از2اهمیت2بیشتری2برخوردار2
است.2بارت2از2مفهوم2»لنگر«2برای2الیه2های2اصلی2تر2بهره2
می2گیرد؛2به2عبارتی2از2نظر2وی،2برخی2از2عناصر2متن2می2
توانند2حکم2لنگری2تثبیت2کننده2را2بازی2نمایند2و2جلوی2
 Chandler, 2007,( بگیرند«2 را2 متنی2 نشانه2های2 شناوری2
است2که2 تأمل2 قابل2 این2حیث2 از2 موضوع2 »این2 2.)p. 287
متنی2 الیه2های2 الیه2ای،2 نشانه2شناسی2 در2 متن2 تعریف2 در2
برهم2تأثیر2متقابل2دارند2و2هریک2انتظاراتی2را2از2الیه2دیگر2
انتظارات،2 برآورده2شدن2 به2وجود2می2آورند2که2در2صورت2
 Daneshpour, Reza( می2شود«2 ممکن2 ارتباط2 و2 دریافت2
2.)Zadeh, Soujoudi, & Mohammadi, 2013, p. 80
و2 است2 متعددی2 عامل2های2 شامل2 انسانی2 »الیه2 واقع2 در2

تا2عوامل2سیاسی2و2 اجتماعی2گرفته2 از2عوامل2فرهنگی2و2
فرهنگی،2 و2 اجتماعی2 عوامل2 می2گیرد.2 بر2 در2 را2 اقتصادی2
همان2عناصری2هستند2که2فضای2مختص2خود2را2می2طلبد2
می2انجامد.2 ارزش2 واجد2 و2 تفاوت2 دارای2 فضای2 خلق2 به2 و2
غالب2 فرهنگی2 و2 اجتماعی2 ویژگی2های2 شامل2 الیه2 این2
نوبه2 به2 کدام2 هر2 سیاسی2 و2 اقتصادی2 عوامل2 است.2 مردم2
Moham- می2دهند«2 تغییر2 را2 منظر2 منظرهویت2 )خود2
روشن2تر2 بیانی2 به2 2.)madi & Rezazadeh, 2016, p. 79
و2براساس2موارد2ذکر2شده،2ارزش2های2الیه2عوامل2انسانی2
سبب2می2شود2که2عناصر2کالبدی2و2طبیعی2منظر2گورستان2
تقویت2و2ارتقا2داده2شود،2حتی2اگر2آن2گورستان2به2شکل2
متروکه2و2غیرقابل2استفاده2در2آمده2باشد.2با2توجه2به2موارد2
ذکر2شده2در2رابطه2با2اهمیت2الیه2انسانی،2به2نظر2می2رسد2
در2واقع2آنچه2هویت2یک2گورستان2را2بیشتر2از2سایر2الیه2ها2
تعیین2می2کند2و2به2عنوان2لنگر2هویت2ساز2گورستان2متروکه2
که2 است،2 انسانی2 عوامل2 الیه2 همان2 است،2 شهری2 درون2
توجه2ویژه2به2همین2الیه2غیرفضایی2می2تواند2عاملی2مؤثر2
یا2 اصلی2 الیه2 به2عنوان2 و2 نظر2 مورد2 منظر2 هویت2سازی2 در2
همان2لنگر2تعیین2کننده2نوع2و2شکل2عوامل2مصنوع2شود2که2
در2ادامه2به2عناصر2تشکیل2دهنده2این2الیه2اشاره2خواهد2شد.

4-7- عناصر تشکیل دهنده مؤلفه های انسانی منظر 
گورستان 

عوامل2 مؤلفه2 شد،2 اشاره2 قبل2 قسمت2 در2 که2 همان2طور2
اما2 است2 مختلفی2 زمینه2های2 شامل2 گورستان2 در2 انسانی2
توجیه2 و2 بر2شکل2دهی2 فرهنگی2 ارزش2های2 آنجایی2که2 »از2
تأکید2می2کنند«22 و2گروهی2 فردی2 اهداف2 و2 باورها2 اعمال،2
واقع2 در2 و2 2.)Ahmadi & Ghaderzadeh, 2013, p. 37(
فرهنگ2مجموعه2باورها،2دانش2ها،2معارف2و2آداب2و2رسوم2و2
ارزش2هایی2است2که2جامعه2ای2بر2مبنای2اعتقادات2خود2آن2
را2تکامل2بخشیده2و2بر2اساس2آن2مجموعه2مشی2می2نماید2
را2 اجتماعی2 ارزش2های2 و2 2)Rapaport, 1969, p. 40(
کرداری2 هنجارهای2 جمعی،2 احکام2 رفتار،2 کلی2 مدل2های2
که2مورد2پذیرش2عمومی2و2خواست2جامعه2قرار2گرفته2اند،2
به2 توجه2 با2 و2 2،)Biro, 1988, p. 386( می2دهند2 تشکیل2
موارد2ذکر2شده2در2بند42ـ252به2نظر2می2رسد2در2این2مقاله2
زمینه2ارزش2های2فرهنگی2و2اجتماعی2بیشتر2از2سایر2عوامل2
این2 که2 می2کنند،2 ایفا2 را2 پررنگ2تری2 نقش2 انسانی2 مؤلفه2
ابعاد2فردی،2نیمه2جمعی2و2جمعی2 از2 ارزش2ها2را2می2توان2
مورد2بررسی2قرار2داد.2الزم2به2ذکر2است؛2تقویت2این2ابعاد2و2
ارائه2راهبردهای2منظرسازی2در2راستای2پرداختن2به2آن2ها،2
سبب2می2شود2منظر2گورستان2به2عنوان2منظری2که2پیوند2
ایجاد2 خاطره2ها2 و2 یادها2 واسطه2 به2 شهر2 مردم2 با2 عمیقی2
کرده2است2بار2دیگر2احیا2شود2و2مورد2توجه2ویژه2شهروندان2
یک2شهر2قرار2بگیرد.2در2شکل252عناصر2سازنده2ارزش2های2
آن2 ابعاد2 همراه2 به2 گورستان2 منظر2 اجتماعی2 و2 فرهنگی2

آورده2شده2است.2
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شکل 5: عوامل سازنده مؤلفه انسانی در زمینه ارزش های فرهنگی و اجتماعی

 
           (Citing Habib, 2006)

از2آنجایی2که2این2تحقیق2به2صورتی2کیفی2گردآوری2شده2
است،2در2ادامه2جهت2پی2بردن2به2اولویت2بندی2در2ارزش2های2
جمعی،2نیمه2جمعی2و2فردی2و2همین2طور2اولویت2بندی2در2
با2 پرسشنامه2 تهیه2 به2 آن2ها،2 گروه2های2 زیر2 از2 کدام2 هر2
انتخاب2نمونه2)در2جامعه2کارشناسی2و2تخصصی،2به2دلیل2
می2کنند2 مراجعه2 گورستان2ها2 محل2 به2 که2 افرادی2 این2که2
گروه2های2متجانسی2نیستند2و2از2همه2اقشار2جامعه2هستند2
و2در2این2تحقیق2نیاز2به2نظر2کارشناسی2هست(2بین2تمام2
مدرس،2 تربیت2 دانشگاه2 منظر2 معماری2 آموختگان2 دانش2
تعداد2چهل2نفر2بر2اساس2نظر2و2تخمین2محقق2و2به2دلیل2

تجانس2باالیی2که2بین2جامعه2آماری2مورد2نظر2برقرار2است2
)هرچه2تجانس2بین2جامعه2آماری2بیشتر2باشد،2حجم2نمونه2

کم2هم2می2تواند2معرف2کل2شود(،2پرداخته2شده2است.

5. یافته های تحقیق
بخش2های2 پرسشنامه2 از2 آمده2 به2دست2 نتایج2 براساس2
در2 که2 اولویت2هایی2 نیمه2جمعی(،2 فردی،2 )جمعی،2
پرسشنامه2توسط2افراد2تعیین2شد2به2شرح2زیر2است2که2از2
طریق2استدالل2استقرایی2و2قیاسی2داده2ها،2نتایج2نهایی2در2

شکل262به2دست2آمده2است.2

 شکل 6: تقسیم بندی زمینه های مختلف ارزش های فرهنگی و اجتماعی 

 
اولویت2های2جمعی2ـ2فردی2ـ2 براساس2شکل262به2ترتیب2
نیمه2جمعی2برای2ارزش2های2فرهنگی2و2اجتماعی2انتخاب2

شده2است2که2در2این2بین،2ترتیب2های2)1(2سابقه2اجتماعی؛2
به2 تاریخی،2 قومی،2 ملی،2 2)4( فرهنگی؛2 2)3( مذهبی؛2 2)2(



33
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

بازخوانی)احیاء( منظر گورستان های مرتوکه درون شهری با تکیه بر مؤلفه های انسانی

شامره صفحه مقاله: 25-35
13

99
یز
پای
.3

ه2
مار

ش


ارزش2های2جمعی،2)1(2تعلقات2و2وابستگی،2انگیزش،2تفکر؛2
)2(2تمایل2و2طبیعت،2به2ارزش2های2فردی2و2)1(2گروه2های2
هویت2 دارای2 2)2( خاص؛2 اجتماعی2 و2 ملی2 هویت2 دارای2

اختصاص2 جمعی2 نیمه2 ارزش2های2 به2 خاص،2 و2 خانوادگی2
قابل2 2 29 تا2 27 اشکال2 در2 کامل2 به2صورت2 که2 است2 یافته2

مالحظه2است.2

 شکل 7: اولویت بندی ارزش های فرهنگی و اجتماعی جمعی  

 

شکل 8: اولویت بندی ارزش های فرهنگی و اجتماعی فردی  

 

شکل 9:  اولویت بندی ارزش های فرهنگی و اجتماعی نیمه جمعی  
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6. نتیجه گیری
نظر2 به2 گونه2 این2 داده2ها،2 تحلیل2 از2 آمده2 به2دست2 نتایج2
از2 یکی2 به2عنوان2 انسانی2 مؤلفه2های2 بین2 که2 می2رسد2
مهم2ترین2 واقع2 در2 و2 گورستان،2 منظر2 سازنده2 مؤلفه2های2
نیمه2 )جمعی،2 اجتماعی2 و2 فرهنگی2 ارزش2های2 آن،2 مؤلفه2
سایر2 به2 نسبت2 را2 متفاوتی2 جایگاه2های2 فردی(2 و2 جمعی2
فرهنگی2 ارزش2های2 بین2 این2 در2 که2 هستند2 دارا2 ارزش2ها2
و2اجتماعی2جمعی2بیشتر2از2دو2ارزش2دیگر2می2تواند2نقش2
احیاکنندگی2ویژه2ای2را2ایفا2کند.2این2ارزش2ها2شامل2مراسم2
خاص2مذهبی،2ملی2و2قومی2می2باشند2که2به2واسطه2تقویت2
روابط2انسان2با2محیط2و2سایر2انسان2ها2و2ایجاد2خاطره2جمعی2
مشترک2می2توانند2مؤثر2باشند.2در2میان2مؤلفه2های2سازنده2
و2مؤثر2الیه2انسانی،2ارزش2های2فرهنگی2و2اجتماعی2فردی2
و2نیمه2جمعی2به2ترتیب،2در2رتبه2دوم2و2سوم2اهمیت2قرار2
دارند2و2می2توان2این2گونه2برداشت2کرد2که2با2تقویت2حضور2
اجتماعی2 و2 فرهنگی2 ارزش2های2 واسطه2 به2 فضا2 در2 انسان2
گونه2 این2 به2 دوباره2 رونقی2 می2توان2 نیمه2جمعی2 و2 فردی2
بروز2 مناظر2بخشید.2شایان2ذکر2است2کیفیت2و2چگونگی2
ارزش2های2جمعی2در2منظر2گورستان،2در2میزان2اثربخشی2
آن2در2احیای2منظر2گورستان2حائز2اهمیت2است.2افزایش2
فضاهای2جمعی2با2امکان2ایجاد2فضاهای2گفت2و2گو2پیرامون2

موضوعاتی2چون2ارزش2های2فردی2یا2عبرت2گیری2از2مرگ2
)به2واسطه2تفکر(22و2یا2گفت2و2گو2حول2خاطرات2ملی،2هویتی،2
قومی2شهر2)ارزش2های2نیمه2جمعی(2که2کاماًل2با2روایتگری2
منظر2گورستان2مرتبط2می2باشد؛2می2تواند2بسیار2تأثیرگذار2
باشد2و2بر2اجتماع2پذیری2این2مکان2ها2کمک2شایان2نماید.2
در2ارزش2های2فردی2سه2عامل2و2تعلقات،2انگیزش2و2تفکر2
ارزش2های2 و2در2 به2فضا2می2شوند2 سبب2کشاندن2مخاطب2
از2 قومی2 و2 ملی2 هویت2های2 در2 عامل،2 این2 نیمه2جمعی،2
گروهی2 یا2 حادثه2 یک2 کشته2شدگان2 یادمان2های2 جمله2
به2 درواقع2 می2باشند.2 نقش2 این2 ایفاگر2 می2توانند2 شهدا2 از2
نظر2می2رسد،2در2احیا2و2باززنده2سازی2مناظر2گورستان2های2
متروکه2شهری2وابستگی2ابتدا2باید2متن2منظر2خوانش2شده2
و2روایت2ها2و2ارزش2های2نهفته2در2آن2)الیه2انسانی(2کشف2و2
بازخوانی2شود2و2در2سه2دسته2جمعی،2فردی2و2نیمه2جمعی2
تقسیم2بندی2شوند.2در2مرحله2بعد2با2لحاظ2نمودن2ارزش2های2
جمعی2در2باالترین2رتبه2و2ارزش2های2نیمه2جمعی2در2رتبه2
آخر،2به2دخل2و2تصرف2در2الیه2های2طبیعی2و2مصنوع،2جهت2
پر2رنگ2نمودن2ارزش2های2مذکور2پرداخته2شود2)شکل102(.2
چنین2به2نظر2می2رسد2که2این2الگو2و2توجه2به2آن2می2تواند2
به2احیای2گورستان2های2متروکه2درون2شهری2به2شیوه2ای2

درست22و2اثربخش2منجر2شود.2

 شکل 10: تحلیل داده ها و نتایج تحقیق 
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