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  چكیده
 ياژهیو تیاهم از شونديم محسوب يكالبد نمود نیترشاخص كه يمعمار يبناها آن تیهو و شهر به مربوط مباحث در

هاي شهري كه در گروه نشانه است يادمانی يبناها و هانماد شهرها، در يمعمار بارز يهانمونه جمله از. هستند برخوردار

و  نمایش يبرا ي از نظر فرم و عملكردمناسب بسترگردند گیرند. بناهاي فرهنگي كه در قالب یادمان طراحي ميجاي مي

ها در ساختار اجتماعي شهر جایگاه نمادها و یادمان شده يسع پژوهش نیا در هستند. شهر هاي هویتي درتقویت ارزش

 مطالعات كمک به ينظر مباحث و يمعمار در ادراک و معنا انیب خصوص در اطالعات يآورجمعمورد بررسي قرار گیرد. 

 مطالعه بوده، پژوهش نیا خاص موضوع يشهر اجتماع در يمعمار يعمل نمود كه جاآن از. است شده انجام ياكتابخانه

 با شهروندان و بوده مخاطب با نمادها يكالبد فرم موثر ارتباط بیان كننده پژوهش جینتا. است گرفته صورت زین يدانیم

 بههاي پیچیده معماري . همچنین فرمكننديم برقرار هویتي کینزد ارتباط اندداشته يمعنادار يكالبد ظاهر كه یينمادها

ي دو سویه عامل اندها توانستهنمادها و یادمان .ردیگيم قرار مخاطب توجه دمور ژهیو و بفرد منحصر يظاهر داشتن لیدل

ي مبدل گردند و نشانه شهر تیهو فیتعر يبرا ياشاخصهبه  با شهروندان باشند یا تیهو و فرهنگ تیتقو ای جادیا در

 اند. یک شهر شده

 

 

  ویت و فرهنگ. ه -ادراک معنا -بناهاي یادماني  -ي شهرينشانه کلیدی: هایواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يطیو ارتباط مح يدر ساختار اجتماع ينقش نشانه شهر يبررس»اول با عنوان  سندهیارشد نو يكارشناس نامهنایمقاله حاضر برگرفته از پا

دانشكده هنر  سوم در سندهیدوم و مشاوره نو سندهینو یيبوده كه به راهنما« مفاخر شهر بروجرد ادمانی يمجموعه فرهنگ يدر قالب طراح

 واحد همدان انجام گرفته است. يآزاد اسالم اهدانشگ يو معمار
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  مقدمه -1
 و دیجد يمعان ای و كرده يمعرف را اجتماع کی يهاارزش و يمعان تا دارد را آن تیقابل يشهر مناظر در يمعمار كالبد

 كه طورهمان شوند لیتبد خود بستر يبرا يانشانه به تواننديم عملكرد و فرم نظر از شاخص يبناها. كنند جادیا ارزشمند

 و يآزاد برج با تهران اپرا، سالن با يدنیس فل،یا برج با سیپار مثل. شوندشناخته مي آن اخصش يبنا کی با هاشهر بسیاري از

 اشاره يمشابه عناصر و يفرهنگ يبناها به توانيم يشهر يهانشانه نیا انیم در ... .و نایس يبوعل آرامگاه با همدان الد،یم برج

 بردن باال بر عالوه بناها نیا. گیرندقرار مي هاادمانی گروه در شوند وي ميطراح يمعمار فرم نظر از خاصهاي با ویژگي كه كرد

  .باشند داشته شهروندان و شهر به يبخش تیهو در موثر نقش تواننديم شهر منظر در يبصر تیفیك

 

 هویتشهر و  -2
 هویت -2-1

 زدر زبان التین ا  Identityاگردد. واژه هویت یاشاره دارد كه موجب تشخیص فرد مي هایيبه ویژگي 1هویت همكل

Identitas  اخذ شده كه ریشه آن Idem  به معني او )ضمیر  "هو"باشد. این واژه در عربي از كلمه مي "مشابه و یكسان"یعني

اي، بیانگر هیئت و ماهیت وجودي غایب( اخذ شده و به معني اتحاد بالذات یا انطباق بالذات است. بنابراین، هویت هر پدیده

هاي اساسي كه یک شخص را از همه افراد دیگر این كلمه در یک معنا به ویژگي یكتایي، فردیت و تفاوت .[1] آن است ذات

 .[2] كند، اشاره داردمتمایز مي

 

 آن و اجتماعی هویتی ساختارشهر و  -2-2

كنند. آبادي كه بر سكني ميهاي بسیار كه مردمان در آن خانه مدینه، بلد و اجتماع»معناي لغوي شهر عبارت است از: 

تعاریف متنوعي  امروزه .[3] «باشدهاي اداري و انتظامي ها و بازارها مشتمل و داراي سازمانها و میدانهاي بسیار و خیابانخانه

ها عمدتا كمي هستند. اگر چه در عصر فرضهایي است. اهم این پیشفرضشود كه هر كدام متاثر از پیشبراي شهر ذكر مي

شود، ولي از توجه هاي زیستي دیگر به كار گرفته ميهاي مادي و كمي به عنوان وجه تمایز شهر و انواع مجتمعاضر شاخصح

به این نكته اساسي نیز نباید غفلت كرد كه در طول تاریخ ابعاد معنوي و فرهنگي و كیفي نیز در تعریف شهر، نقشي شایان 

ش به شهر به عنوان موجود زنده است، كه در واقع بیانگر تجلي روح جمعي جامعه در توجه ایفا نمود. یكي از این مباحث، نگر

اي است كه در آن حداكثر در معناي تاریخي خود، نقطه شهر. [4] باشدميها كالبد و فضاهاي شهري و تنظیم روابط بین آن

هاي سجم اجتماعي و جایگاه مراكز و فعالیتي روابط منشود. شهر، شكل و نشانهتمركز قدرت و فرهنگ یک اجتماع متبلور مي

هاي نظم اجتماعي، اقتصادي، سیاسي و... است. در شهر تجارب انساني به عالئم ماندگار، نمادها، الگوهاي رفتاري و دستگاه

غیر  ها و معابر عمومي، در مقایسه با مصنوعات پراكنده نواحيشود. شهرها محصول زمان هستند. بناها، یادمانترجمه مي

هاي انساني معاصر انتقال ها به فراسوي گروهكند. عادات و ارزشها خودنمایي ميشهري، بیش از گذشته در برابر دیدگان انسان

شود. ادوار گذشته الیه به الیه تا زماني كه حیات ي هر نسل مجزایي است چیدمان ميمشخصههاي زمان كه یابد و با الیهمي

 .[5] نمایدهر حفظ ميتداوم دارد خود را در ش

 هايهاي انساني و هویتارزش از پاسداري و اجتماعي نهادهاي گیريشكل براي مناسبي هايمكان شهرها اجتماعي نظر از

 و خصوصیات باید كنند،شهر برخورد مي در یک موجود مختلف هايفرهنگ از ايمجموعه با كه هستند. طراحاني محلي و ملي

 و هویت نفس به حس اعتماد این صورت متبلور سازند در غیر آورندمي بوجود كه فضاهائي در را هر گروه خاص هايارزش

هویت شهرى به مفهوم حفظ ساختار و سازمان مشخصى است كه براى افراد  ایجاد. [6] خواهد رفت بین از كلي به شهري

گون براى ایجاد ساختار و سامان دادن به محیط هاى گوناجا كه افراد مختلف راهمختلف قابل درک و لذت بخش باشد. از آن

                                                 
1 Identity 
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بنابراین سازمان یا ساختار مدعى یک محیط شهرى و یا یک شهر نباید بسته به واحد باشد بلكه  گیرند،ياطرافشان را به كار م

كنند تا شبكه و هاى مختلف بر روى هم قرار گیرند و در یكدیگر نفوذ باید عوامل مختلف و مؤثر در این ساختار به صورت الیه

هاى مختلف سازنده هویت شهرى وابسته به حیطه ادارک فردى و تأثیر عوامل مفهوم و معنى دار ایجاد گردد. الیهكلیتى با 

 .[7] مختلف محیطى است

 

 منظر شهر در ارتباط با هویت شهر -2-3

ساخته نشده است.  فضاهاي و هاانساختم از مجموعه فراتر چیزي و است انگلیسي زبان در اي تازهواژه 1شهري منظر

محیط  كه است هایيو مكان هاخیابان ها،ساختمان مجموعه و ساختاري به بصري بخشیدن یكپارچگي هنر «شهري منظر»

 گوردن و سپس توسط [8]المستد -ال توسط فردریک میالدي 1۱ قرن در بار اولین منظر شهري سازند. مفاهیممي را شهري

خواسته شود كه  من از اگر»نویسد: ویو مي ري در آرشیتكتورال كالن عنوان شد. گوردن تكتورال ري ویوآرشی مجله كالن در

. [۱] «است منظر شهري یكدیگر كنار در ساختمان دو اما ساختمان معماري، كه یک گفت كنم، خواهم تعریف شهري را منظر

 عواطف محیطي و دانش توجهي از قابل بخش رو این از و است پدیده شهر و انسان 2تماس سطح شهري، به طور اساسي منظر

ترسیمات  دیگر عبارت كند. بهمي را پدیدار شهر كه است ايشهري وسیله گیرد. منظرمي شكل آن تاثیر تحت شهروندان

 شهري منظر طریق شود. ازمي بدل و انساني واقعي به تجربه كه است شهري منظر قالب در تنها معماران و طراحان تجریدي

 .[11] نمایدمي پیدا و تجلي خارجي بروز امكان شهر غیركالبدي ابعاد كه است

 اساس فضا، فكر اینبرآوردن نیازهاي انسان است. در درون  برايي فرایند اندیشیدن ادامهنمود عیني شهر كالبد و 

ما در فضا شكل ، دهیمشكل مي ما به فضا ؛اي متقابل استو این رابطه استهاي انسان و ساخت و سازهاي وي فعالیت

به عبارت دیگر تجربه در محیط، خود تاثیرات حسي را به دنبال دارد كه محتوایي براي اندیشیدن و مبنایي براي  .گیریممي

از این رو منظر شهر كه  .دهدشود. لذا شكل شهر تركیبي از تفكر و تجربه را در تاثیر متقابل بر یكدیگر نشان ميتفكر مي

را به طور كالبدي باز  ههاي جامعآلهاي فرهنگي و ایدهشود كه ارزشحاصل از شكل شهر است، نمادي محسوب مي عینیت

تمام فصل اتصال مخاطبان با شهر )شهروندان( و اجزا و عناصر  يدر نظر داشت كه منظر شهر یستيبا بنابراین [8] نمایاندمي

  .باشديو...( م يشهر يشهر )بناها و فضاها

 

 شهربصری و معنایی در  ساختار -2-9

بحث پیرامون ساختار شهر اعم از ساختار غیر كالبدي و ساختار كالبدي و بصري ما را به سوي تئوري سیماي شهر لینچ 

در حوزه شهر معاصر پرداز مشهور نظریهمیالدي( شهرساز و معمار آمریكایي و  1۱18 -1۱84دهد. كوین اندرو لینچ )سوق مي

كند، انجام داد. او قرن بیستم مطالعاتي را مبني بر این كه ذهن مردم چه چیزهایي را از شهر استخراج ميدر اواسط 

داند كوین لینچ وضوح بصري را عبارت مي( ارائه نمود. 1۱61) "سیماي شهر"دستاوردهاي این مطالعات را در كتابي با عنوان 

 . [11] ها را در ذهن در قالبي به هم پیوسته به یكدیگر ارتباط دادآنكه به آساني اجزاي شهر را بتوان شناخت و این»از 

، 5، حوزه4، لبه3راهكند كه عبارتند از: مورد خالصه مي 5وي عوامل موثر در خوانایي و وضوح بصري سیماي شهر را در 

 .7، نشانه6گره

                                                 
1 Cityscape 
2 Interface 
3 Path 
4 Edge 
5 District 
6 Node 
7 Landmark 
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اي به جهت ها اهمیت ویژهند و براي آنداكوین لینچ نشانه را یكي از عوامل سازنده سیماي شهر و ذهن شهروندان مي

گیرند به ها در شناخت سیما و یا بافت شهر بهره ميباشد و معتقد است كه شهروندان از نشانهتقویت هویت شهري قائل مي

ها «نشانه»داند. به عقیده لینچ از خصوصیات مشخصه هاي مختلف شهر ميها را موثر در تشخیص قسمتهمین جهت آن

اي بگذارد. نقش، تصویر و یا فرمي كه از زمینه خود هاست: عاملي كه منحصر به فرد باشد و در ذهن خاطرهبودن آننظیر بي

ها از نظر دسته بناهاي نمادین و شاخص و یادمان .[11] باشدمي« نشانه»باشد، موثرترین عامل در بوجود آمدن یک متمایز مي

جا كه تمركز نوشتار حاضر بر بناهاي یادماني است و بناهاي یادماني در گروه از آن گیرند.بندي لینچ در گروه نشانه قرار مي

 شود.ها پرداخته ميها و معاني آنگیرند،در ادامه به واكاوي پیرامون بحث نشانههاي شهري قرار مينشانه

 

 شهرینشانه  -3
 و نشانه شناسینشانه  -3-1

اي است كه به شدت میل به معناسازي دارد، و معنا را از طریق تولید ات، گونهرسد انسان در میان تمامي موجودبه نظر مي

ها معموالً به شكل نشانه«. تواند بیاندیشدها است كه ميفقط از طریق نشانه»آورد. به تعبیري به وجود مي« هانشانه»و تفسیر 

كه معنایي دار نیست و فقط وقتيما، این چیزها ذاتاً معنيشوند. اها، حركات و اشیاء ظاهر ميكلمات، تصاویر، اصوات، بوها، طعم

ارجاع دهنده، یا « گرداللت»شود. هیچ چیز نشانه نیست مگر این كه به عنوان، ها منصوب شود تبدیل به نشانه ميبه آن

كامالً ناخودآگاه از طریق ها به طور تواند نشانه باشد. درک نشانهگر به چیزي غیر از خودش تلقي شود. در این صورت مياشاره

هاست كه یابد. این استفادة معنادار از نشانههاي آشنایي از هنجارها و قراردادهاي اجتماعي تحقق ميها با نظامارتباط دادن آن

يِ بدین ترتیب، هر نشانه به یک واحدِ اطالعات اشاره و داللت دارد. پیكربند. [12] شناسي قرار دارددر كانون اهمیت نشانه

 ها در كنار یكدیگر نیز داراي معني است. نشانه

پردازد. لغت سمیوتیک در اصل ها مياست كه به مطالب و مشكالت مربوط به نشانه مبحثي 1ها یا سمیوتیکدانش نشانه

 (Logosاست و پسوند ) "عالمت"( كه لغتي یوناني به معناي Semionسمیولوژي بوده است كه مركب از دو جزء سمییون )

 .[13] گویندميبوده است و امروزه به آن سمیوتیک 

نشانه آن چیزي است كه سبب شناختن كسي یا چیزي شود؛ عالمت، نشان. اثر، حصه، بهره. شامه. هدف تیر، آماج. فرماني 

ختصر نشانه تصویر نام است، تصویري است كه به صورت ساده، م .[14] شعاردولتي و رسمي مبني بر انتصاب كسي به سمتي. 

اند. به هایي روشن و از پیش تعیین شده و شناخته شدههایي براي بیانمعادل ها،نشانه. [15] كندميو مفید موضوع را تجسم 

ي محدود و خاص حركت ها وجود دارد. نشانه امري همگاني است و چون در یک گسترههمین علت توافقي همگاني در مورد آن

توانند آن را درک كنند. نشانه از مادیتي برخوردار باشد و همگان به طور عموم ميدشوار نميها كاري كند، فهم و درک آنمي

توان توان دید )یک شيء، یک رنگ، یک رفتار(، ميشود. این نشانه را مياست كه با یک یا چند حس از حواس ما ادراک مي

توان لمس یا مزمزه كرد )بوهاي متنوع، عطر، دود( و ميتوان استشمام شنید )كلمات ادا شده، فریاد، موسیقي، سروصدا(، مي

 .[16] كرد

كه كه نشانه زباني تلقي شود باید در آن واحد سه نقش داشته باشد: اول اینمعتقد است هر نشانه براي این« كارل بولر»

 موجب ش عالمت داشته باشد نشانكه باید نقبتواند نقش نماد را ایفا كند. دوم اینكه باید نقش نشان را ایفا كند و سوم این

 [17] كردندتقسیم مي وضعي داللت و عقلي داللت و طبعي داللت به را داللت كه گونه همان قدیم، منطق است. در داللت

 تصویري، نشان طبعي، نشان بر مشتمل است نشان هنرشناسان، نگاه دادند. درمي جاي شده ذكر دسته سه در نیز را هانشان

 وجود مفهوم و صورت بین همجواري رابطه آن، در كه است اينشان طبعي همان نشان نمایه. تركیبي هاينشان و وضعي نشان

 -شودمي اطالق آن به نیز اينسخه نشان كه-تصویري  نشان بوي سوختگي. در نیز و است سوختگي نشانه كه دود مانند دارد؛

 بشري مصنوعات عموماً هانشانه دارد. این مهر وجود بر داللت كه مهر نقش مانند وجود دارد؛ عیني رابطه مفهوم و صورت میان

                                                 
1 Semiotic 
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 قراردادي ايرابطه مفهوم و صورت بین رابطه -است نیز نام گرفته و با سمبل مترادف« نماد»كه  -وضعي نشانه هستند. در

 یا دو تركیب از هانشان از د. بسیاريدار اتومبیل كامل توقف بر داللت قراردادي صورت به كه چهارراه در قرمز نور  مانند است؛

ها و در پژوهش. [18] نامندمي تركیبي هاينشان را هاآن رو این از و اندآمده دست به شده ذكر هاينشان از سه نوع

 «نماد»است. عموما سمبل را به معناي به كار رفته« سمبل»و « نمود»، «مظهر»، «عالمت»نوشتارهاي متعارف، نشان به معناي 

و  [3] آمده است« ظاهركننده»و « نماینده»به صورت فاعلي و به معناي « نماد»نامه دهخدا، در لغت. [1۱] دانندهم مي

 .[21] دانسته است« عالمت، رمز، اشاره، كنایه و حتي نشانه خویشاوندي و همبستگي»آریانپور آن را 

ت، هیچ یک از نظر استحكام نظري و كارآیي به اندازه ها كه تا كنون ارائه شده اسبندي از نشانهمیان انواع دسته

شناسان هاي معروف وي كه مورد عنایت بسیاري از نشانهبندياز طبقه یكي. [21] اهمیت نداردبندي پیرس ارزش و تقسیم

بندي شامل سه مدلول است. این دستهها از جهت نوع رابطه بین نشانه و موضوع یا همان دال و بندي نشانهقرار گرفته، طبقه

 .[22] باشدیا نشانه طبیعي مي 3یا نشانه تصویري و نمایه 2یا نشانه وضعي، شمایل 1دسته نشانه؛ نماد

 

 معماری یهانشانه در معانیبیان  -3-2

رسند در دو سطح اطالعات زیبایي شناختي و ها به شكل عام و از معماري به شكل خاص به ما مياطالعاتي كه از پدیده

اطالعات زیبایي شناختي بیشتر  این دو نوع اطالعات، تكمیل كننده یكدیگرند. شوند.ات معنایي تقسیم بندي مياطالع

 كنند.كه اطالعات معنایي خود اطالعات و پیام را منتقل ميكنند و جنبه عاطفي دارند در حالياحساسات ما را متاثر مي

معماري تركیبي از اجزاست كه . [13] شوندميایي توسط شعور ادراک اطالعات زیبایي شناختي توسط احساس و اطالعات معن

 .[23] ها وابسته به ساختار فرستنده این پیام هاستكنند، لذت بخش بودن این پیامها پیامي ویژه را منتقل ميهر كدام از آن

معنا و  كه [24] رد بررسي قرار دادتوان در دو سطح كاركردي و سطحي فراتر از كاركرد مومعنا و یا پیام در معماري را مي

اي معمارانه هم براي كاربردي معین و هم در حقیقت انتقال معنا از خالل عنصر و رسانه»انتقال معنا نقطه عطف معماري است: 

تند كه هایي هسهاي معماري، رسانهها، فضاها و سایر عناصر و پدیدهها، رنگشكل اي اساسي است...براي لذت از معماري، نكته

در هنر معماري، معنا و  از طرفي. [25] «كنندميهایشان ارتباط برقرار كنندگان ساختمانها با استفادهمعماران از خالل آن

ترین جنبه و كاركرد عملكرد گیرد و اساساً معنا مهمعملكرد دو عنصر جداگانه نیستند، بلكه عملكرد در خدمت معنا قرار مي

به صورت عناصر كالبدي در  هانشانه .[26] صر كالبدي بنا ابزارهایي براي انتقال كدهاي فرهنگي هستنداست. از این منظر، عنا

 كنند و در تركیب فرم معماري نقش معنا آفریني دارند.بنا ظهور پیدا مي

بایست به فهم پیام و معنا وابسته به ادارک است و موضوع كلي ادراک توجه به محتواي هنر است، یعني معنایي كه مي

درک معناي معماري از همه جهت امري . [23] معنا بهره حسي و یا عملي از عناصر محیط است. [27] منتقل شودمخاطب 

نمود عملي از معنایي ذهني است كه  معماري .[28] است مربوط به ذهن آدمي و عبارت از ادراک حسي منظر و صورت است

سازنده قصد انتقال آن را به مخاطب دارد. از این رو ادراک بیننده موضوع اصلي در انتقال مفاهیم و معاني در معماري محسوب 

 شود.مي

 

 معماری یهانشانهدر ی ناادراک مع -3-3

یگر داراي دو بعد است و طبیعي است كه یک عالمت شود یا به بیاني دها هر عالمت از دو جنبه بررسي ميدر دانش نشانه

نشانه كه گویاي مشخصات ظاهري آن است مثل فرم، اندازه و رنگ  4تواند در آن واحد داراي دو جنبه نیز باشد. بعد ظاهريمي

 .اهري هم بدهدتواند با تكرار یک نشانه به آن نظم ظكند و ميعالمت. گیرنده نشانه را در این بعد از جنبه ظاهري درک مي

                                                 
1 Symbol 
2 Icon 
3 Index 
4 Syntaktic 
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گویاي مفهوم و محتواي نشانه است. درک معنایي یک عالمت در اغلب موارد تنها وقتي ممكن است كه گیرنده در  1بعد معنایي

 درک. [13] محفوظات بیننده باشدقبل مفهوم آن را آموخته باشد و این به معني این است كه عالمت باید جرئي از فهرست 

 شود.رت مختلف انجام ميپیام بصري از نشانه به صو

سازي طبیعت كه از راه ثبت سه سطح را براي پیام بصري بیان كرده است. سطح اول: بازنمایي یا شبیه داندیس دونیس ا

داد بصري گیرد. سطح دوم: از راه انتزاعي یعني تبدیل كیفیت یک رويشود انجام ميچه كه در طبیعت دیده ميها آنمشاهده

تر و چه بسا بدوي؛ سطح سوم از راه تر و مهیججا كه ممكن است به صورت هرچه مستقیمصري بنیادي و تا آنهاي ببه مولفه

ها معني داده است. این ها را آفریده و به آني نمادها و رمزها كه انسان به دلخواه خود آننماد با رمز یعني از راه دنیاي گسترده

توان قدر از یكدیگر متمایزند كه ميبه هم هستند ولي آنر همپوشاني دارند، و وابسته هاي بصري بر یكدیگي پیامگانهسطح سه

 .[2۱] رساني در فرآیند بصري جدا نمودي ارزش و قابلیت پیامها را چندگانه از جنبهآن

ر، نقش گویا از گذشته و حال شه ايها هستند كه به صورت شناسنامهاز جمله عناصر مهم هویت بخشي شهرها نشانه

هاي شهري بناهایي مهم از لحاظ طراحي و معماري اصلي در معرفي آن به مخاطب دارند. در مباحث شهري، نمادها و نشانه

شوند. به نحوي كه گاه شوند كه در محدوده شهر و در حیطه یک تجربه قراردادي مابین شهروندان، معناگذاري ميمحسوب مي

نمایند. زیرا بیانگر هویت، شخصیت و عصاره شهر در یک ساختار نمایان هستند و يتر جلوه محتي از خود شهر پر اهمیت

بنابراین از آنجا كه شهر بر اساس نیازها، . [31] گذارندميشان تأثیرمستقیم برجاي درخوانش شهروندان از شهر و محیط زیستي

اساسا متكي به فرهنگ است.  گیردصورت مي گیرد، هر رفتاري كه توسط انسانها و رفتارهاي ساكنین آن شكل ميفعالیت

كند. ارتباط ها ایفا ميتصویر ذهني نقش مهمي در تثبیت نشانهشود. فرهنگ اساس تصویر ذهني است كه از شهر ساخته مي

ها در یكدیگر بر كسي پوشیده نیست. تصویر ذهني منتج از عوامل تنگاتنگ ادراک و تصویر ذهني و تلفیق تار و پود آن

اي در هاي نشانهكه در توصیف نظامكند شهر را ایجاد ميي مشترک از هاي تاثیرگذار در تصاویر ذهنددي است كه مولفهمتع

 . [31] گرددهاي اصلي محسوب ميمایهها، بنشهر و فرآیند رمزگشایي از آن

و  يفرهنگ یمي،اقل یطا برحسب شراهآن یريها و به كارگآن یباشناختيدر صورت توجه به بُعد ز يشهر يهاو نشانه عالئم

در  يشهر به لحاظ برتر یک یكهطورشهروندان مؤثر واقع گردند به يو تعلق مكان يشهر یتهو ییندر تع تواننديم ياجتماع

 یتيهو توانيم يشهر يهابه نشانه یژهگفت در صورت توجه و توانيم يگردد به عبارت یزشهرها متما یراز سا يشهر یکگراف

 .یدها بخشها به آندر كاربرد عالئم و نشانه يلحاظ برتر خاص به

گیرد. تندیس، تصاویر و احجام از ها در بناهاي معماري بیان معنا و مفهوم به صورت مستقیم انجام ميدر گروهي از نشانه

. از این گروه هستند. ادراک از معناي مورد نمایش و.. دهند، خط نوشتهاشخاص یا اشیاء كه دقیقا عنوان مورد نظر را نمایش مي

ها در بناها معنا معنا در این دسته معموال ساده بوده و براي اقشار مختلف مردم پیچیدگي به دنبال ندارد. گروهي دیگر از نشانه

كه در كنند. ادرک معناي این نمادها نسبت به گروه قبل ساده نیست. در صورتيو مفهوم را به صورت غیر مستقیم بیان مي

هاي معماري برگرفته وارهتر خواهد بود. بعضي از نمادها و طرحهاي بصري آشنا استفاده شود درک معنا سادهرح نماد از مولفهط

 هاي تاریخي، فرهنگي یا اجتماعي نهفته است كه درک معناي آن نیاز به تامل و مطالعه موردي دارد. از كدها با اشاره

تر بوده و بیشتر مردم ادراک هاي متعارف و آشنا باشند معنا واضحاین اشكال از سمبلها، اگر در صورت استفاده از سمبل

شود و یا كبوتر كه سمبل آزادي است. بعضي اشكال مناسبي از آن خواهند داشت. مانند گل الله كه سمبل شهید محسوب مي

مان و تداوم ارتباط با اجتماع شهري به سمبلي در ها نیز كه در ابتدا سمبل نیستند توانایي این را دارند كه با گذر زو نشان

ضمن خوانا نمودن  یستيبا يشهر يهاعالئم و نشانه شوند.اند تبدیل جهت نمایش معنایي كه براي معرفي آن طراحي شده

ن در شهروندا يشهر يرا از حضور در فضاها ینديها را ارتقاء داده و حس خوشاآن يسطح سواد بصر وندانشهر يشهر برا

  .یندنما یجادا

 

                                                 
1 Semantic 
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 نشانه شهری و کارکرد هویتی بناهای یادمانی  -9
توانند در صورت منحصر بفرد بودن و دارا بودن ویژگي برجستگي نسبت به اطراف خود نشانه ها و بناها ميساختمان

ي تزئیني و یادماني و هاهاي ساختماني عالوه بر نقش نشانه بودن خود، نقشدر برخي موارد نشانه .[11] شوندشهري محسوب 

 اي بهره جست.ها در دستیابي به اهداف چندگانهتوان از آنحتي عملكردهاي خاص به خود گرفته و بدین ترتیب مي

كنند در دو دسته كلي هایي كه به عنوان نشانه در نواحي شهري ظهور پیدا مياز دید ماتین و همكارانش ساختمان

شوند و دوم آن گروه از سنتي ساخته ميهاي بومي و اصول هایي كه بر اساس طرحساختمانمند گردند. یكي توانند ظابطهمي

از عناصر مهم در . [32] گردندآور طراحي ميهاي یادماني و شگفتهاي عظیم شهري با ویژگيهایي كه بر اساس طرحساختمان

هاي حاكم بر شهر موثر بوده و نشانگر ن هویت و ارزشباشند كه در بیاهاي معماري ميها و یادمانطراحي و منظر شهري نشانه

 باشند. وضعیت شهر از نظر فرهنگي، تاریخي، اقتصادي، علمي، هنري و... مي

هاي بصري خاصي داشته باشد، ممكن است مفهوم و منظور منحصر به فردي داشته یک نشانه شهري ممكن است ویژگي

. [33] گیردساس قرار داشته باشد كه سبب گردد تا آن نقش نشانه به خود باشد و یا ممكن است در مكاني مركزي و یا ح

 سازد و نشانه را به یک عنصرابطه میان انسان و نشانه دو طرفه است، زیرا كنش و خواست انساني معني را به نشانه مترتب مير

ابل بگذارد. چرا كه به واسطه معنایش به تواند بر انسان تاثیر متقنماید. و به همین ترتیب نشانه ميتجربه شده تبدیل مي

دهد. به همین خاطر هویت نشانه معطوف به هویت شخصي است. هویت نشانه در اثر تجربه ها و مفاهیم انسان خط ميارزش

یابد. بنابراین بازتابي از وجوه اجتماعي و فرهنگي نشانه شهري است. در عین حال در غناي مستقیم محیط فیزیكي رشد مي

یت فردي و اجتماعي نقش به سزایي دارد. چرا كه بخشي از شخصیت انسان و جامعه كه هویت فردي و اجتماعي را شخص

كه راجع به محیط خود شناسانند. هنگاميشناسند و به دیگران ميها ميها و عناصري هستند كه خود را با آنسازد، مكانمي

داند. بدین ترتیب میان شخص، اجتماع و آن آن نشانه را بخشي از خود مي داند وبه آن نشانه ميكند، خود را متصل فكر مي

 .[34] اي عمیق شكل خواهد گرفتنشانه رابطه

ي تقویت حس مكان و القاء روحیهها و نمادها در قالب نشانه شهري در فضاي شهري دارند از جمله كاركردهایي كه یادمان

حیط و تقویت انسجام بصري محیط پیرامون، شهروندان احساس رضایت و با م نمادخاص در فضا كه در صورت هماهنگي 

 .شودكنند و حس مكان تقویت ميآرامش بیشتر مي

هاي كالن توسعه هر شهر باید شخصیت و هویت خاص و بارز خود را داشته باشد. نمادسازي در شهرها به ارتقاي شاخص

ها به دلیل ویژگي هاي شهري و یادماننشانه. [35] بي شهرها شوندیاهویتتوانند باعث شود. نمادهاي شهري ميمنجر مي

الزاما در طول زمان و در ارتباط مستمر با  كنند و در این میان نماد كهخاص خود ایجاد حافظه تاریخي و خاطرات جمعي مي

 آید نقشي موثر در خاطره جمعي را داراست.مخاطب خود به وجود مي
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 گیرینتیجه -5
فضاهاي شهري در دید اول نظر هر ناصر مهم و هویت بخش براي شهر و مردمانش عناصر كالبدي هستند. از جمله ع

گروهي از  .دهدكند و در مقابل، آرامش و یا هر احساس ناخوشایند دیگري را به فرد انتقال مياي را به خود جلب ميبیننده

ها و نمادهاي شهري یادمان .شهر باشند اجتماعي در ساختاراي هویت بخش توانند شاخصهميعناصر كالبدي در فضاي شهري 

شهري اگر خوب طراحي  هايیادمان. د.رندر این دسته جاي دا ،باشندميمورد توجه ساز كه در دنیا به عنوان عنصر فرهنگ

توانند نقش به مي هایادمان ستند.ه در ارتقاي كیفي فضاي شهر موثر ،شوند و با هویت و فرهنگ شهر همخواني داشته باشند

ي عطف شهر و كه نقطه مناطقيسزایي در غني ساختن فضاهاي شهري از طریق بیان هنري داشته باشند و این امر به ویژه در 

 و فرم يدارا يشهر يهاادمانی گفت توانيم كل طور به. باشند از اهمیت بیشتري برخوردار استكانون توجه شهروندان مي

. باشديم ناظر به امیپ انتقال و يبخش تیهو ن،ییتز آن كاركرد و باشديم نظاره قابل مختلف جهات از هك است هنرمندانه انیب

 است يشهر طراحان و زانیربرنامه منظر، طراحان معماران، مشترک كار شهرها در يادمانی يبناها يبرا يریگمیتصم و يطراح

 هدف مناسب، مكان و اسیمق انتخاب و بنا يچگونگ و اندازه شكل، ع،نو. ردیپذيم انجام يشهر رانیمد تیهدا و تیحما با كه

 این بناها طرح اساس تواننديم مختلف موضوعات. اوردیب وجود به ناظر يبرا را يبصر لذت نیشتریب كه است يهمكار نیا از

 و فرهنگ نیهمچن. هستند دست نیا از...  و يعلم ،ياسیس ،يهنر ،يادب ،يفرهنگ ،يخیتار يهاتیشخص و ریمشاه كه باشند

 .گذاشت شینما به يشهر يهاادمانی قالب در توانيم زین را... و يخیتار يدادهایرو ،ياجتماع يهاارزش

 نشانه عنوان به ،يعملكرد تیفیك بر عالوه يشهر يهاحوزه در مناسب يابیمكان با تواننديم هاادمانی و يشهر ينمادها

با در نظرگیري چنین  .است رانیا در ارزش واجد و شاخص يهانمونه جمله از كه تهران در يآزاد برج مانند. كنند عمل يشهر

توانند هویت و تاریخ یک شهر را معرفي كرده و همچنین به نمادي براي معرفي هاي شهري ميرویكردهایي نمادها و نشانه

 . نمایند از نقش ایفاهاي اجتماعي و به عنوان عنصري فرهنگ سمحیط مبدل شوند و در بیان ارزش

 

 قدردانی -6
این بخش از همكاري اساتید بزرگوار جناب آقاي دكتر زبرجدیان و جناب آقاي دكتر صارمي مراتب قدرداني را به جا  در      

  وده اند.نامه بلكه در همه مراحل تحصیل راهنمایي شایسته بكه نه تنها در ارائه پایان دارم آورده و سپاس ویژه از استاد راهنما
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