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 چكیده

عات و امروزه با کاهش وابستگی شهرها به بهره گیری از منابع طبیعی و فیزیكی و از سوی دیگر افزایش تمایلشان برای تبادل اطال

 در پی افزایش مزیت های رقابتی خود و تبدیل شدن به مقصدی برای سرمایه گذاران و گردشگران، افراد و صنایع خالق، شهرها

ر بصنایع خالق می باشند، به عبارتی دیگر این گونه شهرها باید به درک کاملی از ماهیت منابع دانش محلی خود دست یافته و 

متمرکز شوند. دانش محلی متأثر از عوامل بی شماری نظیر هویت  خصوصیات ویژه محیطی خود مبتنی بر فعالیت دانش بنیان

 فضاهای شهری و نشان دار بودن فضاها و ... می باشد، که در برند کردن شهر در ذهن ساکنین و گردشگران تاثیرگذار است.

به  ای برجسته محیطی هستنداین مقاله سعی بر آن دارد با تحلیلی همه جانبه بر نشانه های شهری که نمودی کالبدی از ویژگی ه

در  بررسی نقش و میزان تأثیرگذاری آن ها بر افراد به زمینه های فرهنگی و منحصر به فرد زمینه دست یافته تا با کاربست آن

 راستای برند کردن محیط گامی برداشته شود.

واقع  ر شكل گیری شهر دانش محور دارد. درنتایج حاصل از مطالعه منتج به چارچوب نظری منسجمی از تأثیر متقابل نشانه شناسی ب

با توجه به نشانه شناسی اکولوژیک، شهری، اجتماعی و بصری در طراحی شهری می توان به طراحی شهری دانش بنیان بر اساس 

رویكرد نشانه شناسی دست یافت و براساس شاخص های کیفی و کمی آن ارتقاء کیفیت زندگی که یكی از اهداف اساسی شهرهای 

 دانش بنیان است حاصل گردد.
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 مقدمه -1
اط انسان موجودی اجتماعی است و این اجتماعی بودن در پیوند و ارتب

با دیگران معنا می یابد و شهر و فضای شهری به طور خاص ظرف 
رهنگ فنه شهرها می توان به مکان این تعامالتند. بنابراین براساس زمی

 و اصول حاکم بر شهرها پی برد.
 همان طور که شهرهای دانش بنیان تاکید بر اصول حاکم بر زمینه و

نشانه که فرهنگ در آن شکل می گیرد و فرهنگ که فرهنگ دارند و 
شانه ننشانه را بنا می سازد و برعکس، هر قدر که فرهنگ بهره گیری از 

ر تباط دا افتاده باشد، انتقال مفاهیم و برقراری ارها در مردم بیشتر ج

شود و محیط از کیفیت زندگی باالیی بین مردم سهل تر انجام می 
 برخوردار می شود.

 ودر این مقاله سعی شده با بررسی مبانی نظری شهرهای دانش بنیان 

ط عوامل مؤثر بر نشانه شناسی و استخراج شاخص ها و معیارهای مرتب
زان مفهومی ارائه گردد که اساس کار طراحان و برنامه ری با آن، مدل

شهری برای پژوه های دانش محور براساس علم نشانه ها باشد. در 
تحقیق حاضر، بحث نظری در خصوص شهر دانش بنیان را واشکافی 

فی نموده و مؤلفه های کلیدی آن را استخراج می نماید. مهم ترین هد
های ن می باشد، شناسایی اصول و معیارکه این مقاله در جهت نیل به آ

طراحی شهری براساس علم نشانه شناسی بر مبنای شهر دانش بنیان 

 است.

 روش تحقیق -2

 جهت در علمی جستجوهای هدایتگر عنوان به تحقیق روش های

 مانند می شوند، مختلف دسته بندی شکل های به حقیقت به دستیابی

 ها دسته بندی این از کدام رداده ها. ه گردآوری نحوة و تحقیق اهداف
 معایب و مزایا کاربردها، که هستند مختلفی برگیرندة روش های در

 به تحقیق اعتبار دستاوردهای که بداند باید دارند. محقق را خود خاص

 برگزیده خود تحقیق برای که است روشی اعتبار تأثیر تحت شدت

 (193، 1390است. )خاکی، 
 تقسیم کاربرد و روش هدف، یعنی امبن سه براساس علمی تحقیقات

 گروه چهار به میتوان را براساس هدف علمی می شوند. تحقیقات بندی

 و ماهیت کرد. براساس تقسیم عملی و توسعه ای کاربردی، بنیادی،
 هک کرد بندی تقسیم گروه پنج به میتوان را علمی نیز، تحقیقات روش
تی تجربی )برا علی؛ ؛همبستگی توصیفی؛ تاریخی؛ تحقیقات :از عبارتند
 (21، 1392و دیگران، 

د. میباش کاربردی و بنیادی هدف، نظر از پایانامه این در تحقیق روش
 تحقیتق استت. در توصیفی نوع تحقیق از نیز، روش و ماهیت نظر از

 استت. بته موضتوع بتودن چگونه و چیستی دنبال به محقق توصیفی

 توصیف به و می کند بررسی را موجود وضع تحقیق این عبارت دیگر،

 و فرآیندها صفات، ماهیت، ویژگی ها، و می پردازد آن فعلی وضعیت

ید. می نما بررسی را متغیرها بین لزوم صورت در و مطالعه را آن روند
 به تحقیق مسئلة به پرداختن و نگرش شیوه نظر توصیفی از تحقیقات

 تحلیلتی -توصتیفی تحقیقتات و محت  توصیفی تحقیقات دسته دو

 تبیتین و تشریح به نظر مورد تحقیق که آنجایی می شوند. از سیمتق

 تحقیقتات نتوع از می پتردازد، وضعیت مسئله چرایی و بودن چگونه

 (71-69، 1393باشد. )حافظ نیا،  می تحلیلی - توصیفی
 

 پیشینه تحقیق -3
*زبان شناس سوئیسی فردینان دوسوسور و فیلسوف آمریکایی چارلز  

†سندرس پیرس مان کمی از یکدیگر به بررسی ساختار نشانه با مدت ز 
پرداختند و در واقع می توان آن دو را از بنیان گذاران نشانه شناسی 

دانست. نشانه شناسی دانشی است با پیشینه ای بسیار کهن و در 
تقریراتی که در تاریخ این علم وجود دارد، می توان رد قلم بسیاری از 

دیشه، از افالطون و ارسطو گرفته تا چهره های شاخص تاریخ فلسفه و ان

سن آگوستین و ویلیام اوکام را یافت. در واقع می توان نشانه ها را در 
طول تاریخ و در میان ملت های مختلف و با رویکرد های نظری 
گوناگون موضوعی برای تامل دید. ولی با این وجود، این دانش در 

به نحوی که می توان  ابتدای قرن بیستم با تحولی بنیادی روبرو شد،

آن را دانشی کامال نوین قلمداد نمود؛ زیرا هم به لحاظ رویکردها و هم 
به لحاظ حجم دستاوردها، نشانگر بابی مستقل در اندیشه است. این 

فردیناند دو »تحول، مدیون اندیشه نافذ دو اندیشمند به نام های 
 است.« چارلز سندرس پیرس»و « سوسور

ت ی که پیرامون نشانه شناسی نوشته شده این قسمتقریبا در هر کتاب
 زبان، دستگاهی"آمده است که: « زبان شناسی عمومی»از کتاب دوره 

ل الکر و  است از نشانه ها که بیانگر افکارند و از این رو با خط، الفبای

ی و ها، آیین های نمادین، شیوه های ادای ادب و احترام، عالیم نظام
هرچند فقط زبان مهم ترین این دستگاه غیره سنجش پذیر است. 

هاست به این ترتیب می توان دانشی را در نظر گرفت که به بررسی 
و  23: 1378. )سوسور، "نقش نشانه ها در زندگی جامعه می پردازد

24) 

                                                   
*Saussure Ferdinand  
†Peirce Charles Sanders  
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تفاوت بین سوسور و پیرس از نگرش دوگانی سوسور و سه گانی پیرس 
و  ر عبارت است از؛ دالآغاز می شود. دو رکن نشانه از دیدگاه سوسو

رند مدلول. در دیدگاه سوسور هم دال و هم مدلول جنبه روانشناختی دا
و هیچ یک جنبه مادی ندارند. دال به زعم سوسور یک تصویر صوتی 
 است و مدلول عبارت است از مفهومی که دال به آن داللت می کند و

فهومی در آن ارجاع به مصداقی مادی مطرح نیست، بلکه ارجاع به م
 (96: 1378ذهنی است. )سوسور، 

ئه چالز سندرس پیرس یک الگوی سه گانه برای روابط درونی نشانه ارا
ت داد. ارکان سه گانه ای که وی برای نشانه مطرح می کند عبارت اس

صداق )یا مرجع م -3ر( و تعبیر )تفسی -2د نشانه( نمود )یا خو -1از: 
 داللت یا موضوع(

 "صورتی که نشانه به خود می گیرد"نمود عبارت است از 

و در  تعبیر عبارت است از معنا و مفهومی که می توان از نشانه دریافت
 واقع حاصل واقعی داللت است.

ه بیانی ساده می توان گفت که بمی باشد که  -مصداق -موضوع یا شیء
شیء آن چیزی است که بازنمون به جای آن قرار گرفته است و به 

 (1958زنمون با آن برابر فرض می شود. )پیرس، عبارتی تفسیر با

تحلیل گونه شناسانه  »مقاله خود با عنوان  حسنی و دیگران در 

عوامل موثر بر خوانایی نشانه های شهری ، مطالعه موردی: 

خیابان ولیعصر )ع( تهران محدوده میدان ونک تا میدان 

 طور به شهری نشانه های از دسته بندی یک ارائه از پس «تجریش

نه نشا از گونه کدام اوال که است سوال این به پاسخگویی درصدد عام،
 می کنند؛ ایفا پررنگ تری نقش شهری ساختاری معابر خوانایی در ها

 کی هر نشانه ها معنایی و عملکردی بصری،-کالبدی مؤلفه سه ثانیا و

 پژوهش این در منظور بدین .دارند آنها یادسپاری دربه نقشی چه

 یک تدوین و آن جمع بندی و موضوع ادبیات مرور از پس کیفی

 شناسایی به اول گام در شهری؛ نشانه های انواع از مفهومی چارچوب

 از هاستفاد تهران( با شهر ساختاری معابر از شهری )در یکی نشانه های

 مؤلفه تحلیل و استخراج به دوم گام در و ذهنی، نقشه های تحلیل

 .پرداخته شد شده اند، فوق صرعنا شدن شاخص سبب که هایی
 (73، 1395)حسنی و دیگران، 

بررسی تاثیر نمادها و  »سرور و همکاران در مقاله خود با عنوان 

نشانه های شهری در توسعه گردشگری،مطالعه موردی: شهر 

 به عنوان شهری نشانه از استفاده به این نتیجه رسیدند که: « تبریز

 بوده متداول فرهنگ ها و لیه عصرهاک در معنی انتقال جهت وسیله ای

 بوده؛ مردم شهر برای مشترك ای خاطره کننده تداعی واقع، در و است

 گردشگر ناآشنا به ماندگار شکلی به گاه آن، از بازدید با که ای خاطره

 متناسب طراحی و مناسب نیز منتقل می شود. بهکارگیری شهر با

 اقشار جوامع ی همه ریفک و ذهنی خالقیت رشد در بسا المان ها چه

 مانند مشخصه هایی المان در طراحی راستا این در می باشد. مؤثر

 المان ها، رعایت بودن درك قابل و خوانایی خاطره انگیزی، ایجاد

 حس و انگیزش ایجاد روانی، و فیزیکی ابعاد با متناسب مقیاس

 شده ذکر اهداف به بتواند تا گیرد قرار باید مدنظر ایمنی و کنجکاوی

 .یابد دست
 می دیده به خوبی شهرها در و شهرهاست هویت یادآور همیشه نمادها

 و یختار طول در گاه آثار این .است آسان اغلب کردن آن ها پیدا و شود

 انمک یا قدیمی بنای مانند یک شوند می تبدیل نماد به زمان مرور به

 شهری مسئوالن و گاهی طراحان یا و حادثه یک در شدگان کشته
 و گیرند می شهر در بدیلی بی آثار و مدرن نماد یک ایجاد به تصمیم

 ارزش های همچنین و شد گفته هایی که ویژگی که است جا این

 (118، 1393کند. )سرور و  همکاران،  می پیدا اهمیت شهر ساکنان

در خصوص نشانه های شهری و نقش « سیمای شهر»لینچ در کتاب 

رها و حس تعلق ساکنین نظریات آن ها در افزایش خوانایی شه
ب گوناگونی ارائه شده است. لینچ خوانایی را کیفیتی میداند که سب
ایجاد تصویری روشن در ذهن ناظر می شود. وی نشان داد سیمای 

یر می شهر در ذهن ناظر با پنج عنصر راه، لبه، گره، محله و نشانه تصو

 (12: 1387شود. )لینچ، 
ست. اموثر ترین عامل در بوجود آمدن نشانه متمایز بودن از نظر لینچ 

وی دو ویژگی اصلی برای این مشخصه معرفی کرده است: منحصر به 
انه فرد بودن و برجستگی. منحصر به فردی یا تقابل شدید با محیط، نش

را از نظر بصری در محیط خود برجسته می سازد. مثال هایی از 
یک ساختمان از  منحصر به فردی در محیط فیزیکی، شامل تمایز

 ومحیط بالفصل خود به دلیل تفاوت در اندازه، شکل، موقعیت، قدمت 

 (144: 1387یا حتی پاکیزگی آن است. )لینچ، 

درآمدی  »در مقاله خود با عنوان  1390پور جعفر و همکاران در سال 

بر گونه شناسی کالبدی نشانه های شهری در نقشه های ادراکی 

 پژوهش، این از هدف« شهر یزد شهروندان مطالعه موردی:

 تاریخی شهرهای در شهری نشانه های ویژگی های ساختن مشخص

به  مردم اذهان در نیز و ادراکی شهروندان در نقشه های که است

می  طریق این دارند، از فراوانی اهمیت شهری، بافت خوانایی منظور
 .کرد انبی طراحان برای بیشتری وضوح با را نشانه ها این اهمیت توان

 بر و تحلیلی  توصیفی روش با که است شده حاضر کوشش پژوهش در

 ارزیابی و شناسایی مختلف به عملکردی و کالبدی شاخص های اساس

 به شکل دهی در آنها از یزد شهر ساکنان که شهری، نشانه های انواع

 یافته های .شود پرداخته می کنند، استفاده ههای ادراکی شان نقش
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 شهری و نمادهای نشانه ها از دسته آن که می دهد شانن پژوهش این

 داشته خود در می آیند پی در که را آنهایی از ویژگی چند یا کی که

 این .دارند بیشتری اهمیت یزد شهر مردم نقشه های ادراکی در باشند،

 :چنین اند ویژگی ها

 پیرامون؛ فضای از فرمی تمایز -

 شهر؛ اصلی یان هایشر تقاطع یا و مجاورت در استقرار -

 ثمیراثی )میرا ارزش بودن دارا یا و تاریخی بافت در قرارگیری -
 تاریخی( ؛ و-فرهنگی

 و آن، جتز و تجتاری فرهنگتی، متذهبی، کتاربری هتای بتودن دارا -

 (141: 1390)پورجعفر و همکاران،  .شهری المان چون عملکردهایی

ی بر نشانه های شهرتاثیر  »رزم آرا و دیگران در مقاله ای با عنوان 

اینگونه بیان می «  حس تعلق شهروندان در منظر شهر شیراز

کنند که ذهن انسان با تعامل و شناخت محیط تالش میکند تصویری 
 روشن، به هم پیوسته و منسجم از کل شهر تهیه کند. یکی از عوامل

 ه لحاظشکل دهنده این تصویر نشانه ها هستند. نشانه ها تنها و لزوما ب

یزیکی واجد ارزش نیستند، بلکه ممکن است یک عنصر تداعی کننده ف
ه بیک عملکرد یا واقعه ای تاریخی باشد. یک عنصر برای آنکه تبدیل 
ه نشانه ای در فضای شهری شود، باید هم از جنبه فرمی و هم از جنب

زم را دارا باشد. همچنین الزم است آن عنصر المکانی شرایط -فضایی
ا برای اکثر ساکنین شهر تداعی کند. )رزم آرا و معنایی مشترك ر

 (39: 1395دیگران، 

‡آمی الیزابت پکوئت بررسی نشانه ها »، در پایان نامه خود با عنوان 

که در دانشگاه لوییزیانا برای دریافت « در ساخت مكان های شهری

مدرك کارشناسی ارشد معماری منظر انجام داده؛ به موضوع نشانه 

ثیرات نشانه ها در فضاهای شهری پرداخته شده است. های شهری و تا
هدف اصلی در این مطالعه که در شش فصل تهیه شده، دستیابی به 
روش هایی برای تحلیل و بررسی نشانه های موجود در فضاهای شهری 
و اثرات آن هاست. محقق با این فرض که نشانه ها می توانند بر 

مکان موثر باشد به بررسی کیفیات مهم شهری مانند خوانایی و حس 
 ,pecquet)جایگاه مهم نشانه ها در منظر شهری پرداخته است. 

2001: 21) 

§جوزف آبراهام طراحی »در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان  

مجدد منطقه دولتی کانزاس، با بهره گیری از نظریه محیط های 

نایی محیط های به ارائه رهنمودهای طراحی برای ارتقاء خوا« پاسخده

شهری پرداخته است. این پژوهشگر در بخش مربوط به خوانایی از این 

                                                   
‡ .Pecquet, E. A 
§ .braham, J. P 

نظریه، بازشناسی نشانه های شهری و تقویت آن ها را از جمله عوامل 
اصلی در افزایش کیفیت خوانایی در فضای شهری معرفی متی کنتد. 

(Abraham, 2005) 
شناختی بر رویكرد نشانه »ازگی ساریتاس، در پژوهشی با عنوان 

از منظر نشانه « شهری: ارزیابی سه نماد شهری در شهر آنكارا

شناسی به بررسی و تحلیل سه نشانه در شهر آنکارا پرداخته است. او 
در این پژوهش تاکید داشته که سه عنصری که به عنوان نشانه های 
شهری معرفی کرده است تنها و یا مهم ترین نشانه های شهری 

عنصر صرفاُ از آن جهت که در یکی از مسیرهای اصلی نیستند. این سه 
 (saritas, 2005)تاریخی و توسعه شهر قرار دارند؛ انتخاب شده اند. 

 

 مبانی نظری -4

 طراحی شهری -4-1
طراحی شهری مفهومی ساده نیست. در ساده ترین تفسیر آن، طراحی 
ی شهری را می توان به عنوان معماری در مقیاسی بزرگ و با زمینه ا

ری تر، ویا به عنوان پلی بین طراحی معماری و برنامه ریزی شه وسیع
 .(Haas, T&Olsson, K, 2014,2)تعریف کرد 

آلن رولی در تعاریف طراحی شهری به این نتیجه رسید که باید با 
ن استفاده از تعاریف طراحی شهری، برای خواننده، آشکار کرد که ای

ه آموزش طراحی شهری رشته در مشکالت جدی ای قرار دارد. و اینک

خواستار داشتن سواد در علوم اجتماعی، حقوق، اقتصاد، سیاست 
عمومی و کسب و کار دولتی است. با تمام تالش ها برای تعریف 
طراحی شهری، مشکل آن است که، تعاریف عاجز از حرکت ما، رو به 
 جلو هستند. بنابراین مشکل به طور کلی باقی است. در صورت فقدان

 چارچوب نظری قابل توجهی، که در پیوند فعالیت های طراحیهرگونه 
ان شهری با روند تاریخی، توسعه اجتماعی و حرفه های دیگر باشد، هم

مواضع و روش های پایه، بی وقفه بازیافت و تکرار خواهند شد 

(Cuthbert, 2008, 11) در واقع کاتبرت با نشان دادن خألهای .
یاز به چارچوب نظری را نشان می موجود در طراحی شهری، اهمیت ن

دهد؛ تا با داشتن بدنه ای از دانش، طراحان شهری به یک سطح 
 معرفتی باال در طراحی شهری برسند.

بسیاری از طراحان و شیوه های طراحی، فرآیند طراحی شهری را در 
 مرکز مفاهیم شان قرار می دهند:

طراحی شهری، فرآیند جهت دادن طرح های فیزیکی به  -

 ظور رشد شهری، حفاظت شهری و تغییر است.من
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فرآیندی که توسط فضاهای عمومی یک شهر به وجود آمده  -

 و در حال تغییر و نگهداری است.

طراحی شهری فرآیند درك مردم و مکان بستر شهری است  -

که منجر به راهبردی برای بهبود زندگی شهری و تحول 

 ,Rowley)محیط ساخته شده در سه بعد می شود 

1994, 188). 

طراحی شهری بر روی فضای عمومی شهری نیز متمرکز است، 

ه فضاخای شهری که به واسطه اثرات برنامه ریزی و برنامه ریزی تود
 های ساختمانی پدید آمده اند. امروزه دو مبحث، از جمله تنش های
کلیدی در بحث فضای عمومی معاصر هستند. به طور کلی نقد فضای 

( نقد بر فضاهای عمومی که مدیریت بر 1ست: عمومی به دو دسته ا
آنها خیلی کم است. از جمله: فضاخای خصوصی )زیر نظر دولت(، 
 فضای مصرفی مانند مراکز خرید و پاساژها، فضاهای خلق شده مانند
( 2پیاده راه های محرك و فضاهای دارای کنترل نامحسوس پلیس؛ و 

دید اعمال می شود. نقد فضاهای عمومی که مدیریت بر آنها خیلی ش
سیار باینگونه فضاها معموالٌ فضاهایی هستند که افول کالبدی بر آنها 

شدید است. از جلمه: فضای فراموش شده مانند فضاهای گمشده و 
ساعته، فضای مورد هجوم و تجاوز، فضای انحصاری، فضای  24فضای 

 .)Carmona, 2010, 123-124)سوم 
 دارای و خوشه ای مفهوم یک عمومی فضای که است کوهن  معتقد

 و دسترسی مفهوم مالکیت، او سه .است متضاد گاه و متعدد تعاریف

 بیان افضاه بین تمایز برای را تعامل( و ارتباط ترویج درونی)گاه ذهنیت

 هفزایند طور به دسته بندی ها که میرسد نتیجه این به می کند، ولی
 در خصوصی و ومی،عم عرصة مثال عنوان به هستند پیچیدگی حال در
 فضاهای میکند، دسته چهار را فضاها جدولی در و .تنیده اند هم

 منفی، فضاهای مبهم و فضاهای خصوصی فضاهای مثبت،
(Carmona, 2010-b, 168-170) ه مطالعات نشان می ک. اینطور

 هم با متداخل و متنوع رشته های از مملوء شهری بستر ایندهند،  

ده دا شکل را این بستر یکدیگر با و داشته طارتبا یکدیگر با که است
 باید فضاهاست، اینگونه طراحی پی در نیز که شهری طراحی پس .اند

 ملع اتصالی حلقة عنوان به و باشد ارتباط متنوع در رشته های این با

 حل شهری و فضای طراحی در را زمینه ها همة و جوانب همة تا کند

 .گیرد کار به شهری مسائل
 معماری، :کند می مرتبط هم به را رشته زیادی تعداد ریشه طراحی

 .مهندسی و منظر معماری ریزی، برنامه

 سیاسی، بردارهای کردن تجزیه شهری طراحی فرایند" واقع در

 "فرم شهری کارآمد به رسیدن هدف با اجتماعی و اقتصادی
(McCullough,2008, 4) در واقع فقدان تعریف روشن از طراحی .

 شده برنامه ریزی، مقامات پیشروی کلیدی مشکالتاز  شهری یکی 

بی  و آزاد بسیار تعریفی فعالیت، یک عنوان به شهری طراحی .است
 .میکند ایجاد ذهن در متفاوتی معنایی مختلف افراد برای و دارد، پایه

 و میکنند، مالحظه مستقل رشتة یک عنوان به را آن برخی، حالیکه در
 دیگر رشته های بین واسط، یک عنوان به را آن صرفاً دیگر برخی
 فعالیتی یا است، چندرشته ای فعالیت یک شهری طراحی آیا .میدانند

. رشته های (Arida, 2012, 105)است؟  میان رشته ای

مرتبط با  _معماری منظر، ارتباطات و مهندسی حمل و نقل_سخت
 طراحی شهری هستند،

 یگروه و فردی روانشناسی اقتصاد، شناسی، جامعه_ نرم رشته های اما

 همبا که دارند قطبهایی _علوم انسانی و هنر حتی رفتاری، مطالعات و

 .میکنند بیان را ذهنی کیفیات ذات و میدهند شکل را شهری محیط
 میانرشتهای رابط یک عنوان به شهری طراحی نقش تحقق منظور به

 همة ، چند بعدی فعالیتی به عنوان را آن و کرد تفکر باید حقیقی،

 .گرفت نظر در را پیرامونش ابعاد
 که مرتبط تخصص های تمام بین را روابطی بتواند باید شهری طراحی

 شکل دارند، سروکار ذهنی عینی و انسان، زیست محیط و انسان با

 (.1-2دهد )نمودار 

 
تی موقعیت طراحی شهری؛ به عنوان رابط چند : نمودار سن1-2نمودار 

 رشته ای

 
 Arida, 2012, 107مأخذ: 

چند   میانرشتهای   رابط یک عنوان به باید شهری طراحی بدینسان
 جنبههای در موجود تغییر تعامالت و مدیریت مسئولیت با و بعدی

نماید )نمودار  عمل مؤثر، و فیزیکی صورت به شهری، زندگی مختلف
2-2 )(Ibid,106). 
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ری به : نمودار عاصر موقعیت طراحی شهری؛ طراحی شه2-2نمودار 
 عنوان رابط میان رشته ای چند بعدی

 
 Arida, 2012, 107مأخذ: 

 
 

 عدیچندب دیدی باید شهری مسائل با برخورد در شهری طراحان ما

 که هستند پیچیده ای نوع مسائل از شهری مسائل زیرا .باشیم داشته

 از هریک برای باید و ارتباطند، در آن با باهم طراحان و ذینفعان
 در است ممکن نیز گاهی .بیابیم را خودش با حل متناسب راه مسائل،
 چون روبرو شویم مسئله در جدیدی ماهیت با مسئله یک حل طی

 و تاس پایین سامانه بیرونی و درونی استقالل و پویاست و باز سامانه

 هاتئوری همة کلی طور به .بود خواهد آن اثرگذار در کوچک مداخلة هر
 ماهیت مسئله به توجه با که هستند اریابز ...و فلسفی نگرشهای و

 نتخابا مسئله با متناسب و بادقت را تئوریها باید ما و میشوند انتخاب

 .آید کار به مورد نظر مسئلة حل در تا کنیم

 دهة 4 طی در شهری طراحی از شده ارائه تعاریف از تحول سیر

 به متأخر توجه روزافزون صاحبنظران رغم علی که داد نشان گذشته

 انةجزءگرای و بخشی تعاریف مقابل در جامع و کلگرایانه تعاریف ارائة

 اهل پذیرش مورد آراء اتفاق به که واحدی تعریف هنوز دوران متقدم

 امر این علت حاضر حال در .است نگردیده ارائه باشد، داشته قرار حرفه

 (.47، 1391نمود )گلکار،  فرضیه بندی گونه دو به تواند می را

 میبایست و بوده حرفه این نسبی جوانی از ناشی امر این (1

 و نظری های پیشرفت ظهور منتظر واحد تعریف ارائه برای

 .باشیم رشته این در آتی روششناختی

 کثیراالضالع  سرشت از برخاسته تعاریف، در چندگانگی این (2

 از یک هر بیان دیگر، به است، آن ذاتی و شهری طراحی

 .واحد دیدهایپ از است خاصی قرائت تعاریف

 های پژوهش مستلزم خود ها فرضیه این از هریک علمی بررسی که

 گلکار، شهری طراحی گانة کیفیات سه براساس است آینده در مستقل

 گلکار شهری، طراحی از متأخران تعاریف در همگرایی به توجه با و

طراحی شهری فعالیتی است میان رشته ای و »میکند که:  بیان
ان در بر گیرنده فرآیند مسئله گشایی و راه حل هایی گروهی، که توأم

)فرآورده هایی( است که سازمان بخشی کالبدی عرصه عمومی شهر به 
 و محیطی زیست عملکردی، کیفیات نحوی است که موجب ارتقای

 با توجه به این تعریف«. گردد شهری مکانهای زیباییشناختی تجربة

 به باید عمومی عرصة بخشیمنظور سازمان به که داشت نظر در باید

 شهری، زندگی کیفیت عنوان ضامن به انسانی، متنوع نیازهای

 طراحی اصلی هدف که زیرا باشد داشته ویژهای جایگاه میبایست

 ارتقای طریق آن از و انسان، کالبدی محیط کیفیت ارتقای »شهری، 

 بین بیان شده است. نهایتاٌ اینکه رابطه مستقیمی«  زندگی کیفیت

 دارد)همان، وجود شهری محیطهای و موفقیت مردم نیازهای كدر

27.) 
تعاریف متعدد دیگری نیز پیرامون طراحی شهری آمده است که از 

 (:25-29، 1389توان اشاره کرد )بحرینی، جمله به موارد زیر می

عنصر شهری  6طراحی شهری را نظام بخشیدن به ( »1964اشپرایگن )

های کار، تجهیزات، محل وسیستم ارتباطات ها، ها، ساختمان)خیابان

ی، تفریح و سرگرمی و مالقات( هم از نظر عملکرد و هم از نظر زیبای

 «.داندکار اصلی طراحی شهری می

طراحی شهری به توزیع و نظام کلی »دارد که ( بیان می1972لینچ )

شود. در ها و عناصر در یک منطقه وسیع مربوط میفضائی فعالیت

های ذینفع متعدد، از نظر زمانی میان مدت، هری گروهطراحی ش

 «.کنترل نسبی و حالت اختتام یا پایانی بر آن نیست

به وجود آوردن یک محیط »( هدف طراحی شهری را 1974بیکن )

ای کنند، از لحظهمناسب برای هر یک از افرادی که در شهر زندگی می

 کند.بیان می «خوابندشوند تا شب که میکه از خواب بلند می

ها، عملیات و عبارتند از فعالیت»( طراحی شهری را 1981بحرینی )

فرآیندهایی که هدفشان نظم دهی ظاهری و عملکردی به محیط 

کند. نظم عملکردی به کارایی، برابری و تعریف می« کالبدی است

عدالت در توزیع و تخصیص کاالها و خدمات و منابع دیگر در شهر 

در حالی که نظم ظاهری به شکل بافت شهری و رابطه  شود،مربوط می

بین انسان و محیط کالبدی یعنی زیبایی شناسی، درك و دید ارتباط 
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کند. که بر این اساس طراحی شهری دارای خصوصیات و پیدا می

 مشخصات زیر است:

های کالبدی و سه بعدی محیط ساساً با جنبهاطراحی شهری  -الف

ی آن قابل لی شکل شهر به هر حال از عملکردهاکند. وارتباط پیدا می

 تفکیک نیست.

های مربوط به زیبایی و ظاهر شهر در کنار ری هدفدر طراحی شه -ب

 های عملکردی قرار دارند.هدف

های مورد نظر، طراحی شهری باید مراحلی را ه هدفببرای رسیدن  -ج

ل کار قابطی کند به نام فرآیند، ولی این فرآیند از نتیجه و حاصل 

 تفکیکی نیست.

 های مختلف قابل اعمال است.راحی شهری در سطوح و مقیاسط -د

ذینفع در طراحی شهری زیاد، منافع گوناگون و گاهی  تعداد افراد -ه

 متضاد و باالخره میزان کنترل نسبی و محدود است.

طراحی شهری بر ساخت مکان برای مردم متمرکز است؛ یعنی فرآیند 

هتر برای مردم؛ و این تعریف را در چهار مفهوم زیر خالصه ایجاد مکان ب

کند؛ طراحی شهری برای و درباره مردم، ارزش و اهمیت مکان و می

فضای شهری، طراحی شهری تحت تأثیر نیروهای سیاسی )قوانین( و 

 ,Carmona, 2012)اقتصاد بازار، طراحی شهری به عنوا یک فرآیند 

3). 

ی بر موضوعاتی چون خلق مکان، میان تأکید اصلی در طراحی شهر

های عمومی، فعالیت گروهی، ایجاد تعامل و ای بودن، عرصهرشته

عدالت اجتماعی و مشارکت شهروندی است. بر همین اساس، برخی 

طراحی شهری را بیان مشارکت شهروندی و زندگی در عرصه عمومی 

د. همچنین در گیردانند که نه تنها مکان بلکه زمان را نیز در بر میمی

ای مطرح شده است که های عمدهرابطه با مفهوم طراحی شهری، ابهام

تواند در روشن ساختن ماهیت طراحی شهری، بسیار پاسخ به آنها می

 موثر باشد. از جمله این ابهامات شامل:

 آیا طراحی شهری بر مقیاس معینی از شهر رابطه دارد؟ 

  آیا طراحی شهری تنها بر کیفیت بصری محیط شهری توجه

تر به مسأله مدیریت و سازماندهی دارد و یا در دیدی وسیع

 کند؟فضای شهری هم توجه می

  آیا طراحی شهری فقط به شکل دهی فضای شهری توجه

دارد و یا به روابط فرهنگی و اجتماعی بین جامعه و فضای 

 کند؟شهری هم توجه می

 احی شهری بایستی به محصول نهایی باشد و یا به تأکید طر

 فرآیند تهیه آن؟

 های معماری، برنامه آیا طراحی شهری ترکیبی از دانش

 ریزی و معماری منظر است؟

  فعالیت طراحی شهری مربوط به بخش خصوصی است و یا

 عمومی؟

 منطقی محسوب -طراحی شهری به عنوان فعالیتی ع ینی 

 ینی؟ع -یشود و یا یک دانش ذهنمی

به طور کلی ابهامات مطرح شده در خصوص مفهوم طراحی شهری را 

توان شامل شش موضوع اصلی؛ کیفیت محیط یا مدیریت شهری، می

نهایی یا  عینی، محصول -دانش ذهنی منطقی یا یک -فعالیتی عینی

فرآیند، متولی بخش خصوصی یا عمومی، تمرکز بر شکل دهی به 

هنگی و اجتماعی بین جامعه و فضای فضای شهری یا بر روابط فر

ای ای و در قالب انتخاب بین گزارهای یا میان رشتهشهری، تک رشته

تواند در روشن دو وجهی تبیین نمود، که مشخص شدن پاسخ آنها می

ساختن نکات تاریک طراحی شهری، بسیار راهگشا باشد )کاشانی جو، 

1392 ،28.) 

 هریمفهوم طراحی ششش موضوع اصلی در ابهام  -3-2شکل 

 
 

 29، 1392مأخذ:کاشانی جو، 
 جمع بندی تعاریف طراحی شهری -1-2جدول 
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 ابعاد طراحی شهری -2-4

 در را شهری طراحی مسائل کلیه که است ابعادی دارای شهری طراحی
 عدب شامل می دهد. این ابعاد قرار تحلیل مورد را آنها و می گیرد بر

هستند.  زمان و عملکردی ری،بص اجتماعی، ادراکی، ریخت شناسی،

 دلیل به فقط این تقسیم بندی و است یکپارچه دانشی شهری طراحی

 هرفت کار به تحقیق این مصادیق تحلیل و مطالب بیان در وضوح بیشتر
 .میپردازیم از آنها مختصری توضیح به و است
 و شکل گیری نحوه شامل بعد این کلی طور ریخت شناسی: به بعد

 فرم شهری مطالعه است. ریخت شناسی شهری فضای محدودة تعیین

 شهر طراحان ریخت شناسی، است. بررسی زیستی مجتمع های شکل و

می کند.  واقف در بافت تغییر پروسه و توسعه محلی الگوهای به را

 چند نظر از زیستی مجتمع های که داده اند نشان ریخت شناسان

این عناصر کلیدی را قرار گیرد.  مداقه مورد تواند می کلیدی عنصر
سازه "، "کاربری اراضی"( به این شکل بر می شمارد: 1960کانزن )

الگوی خیابان ها )شبکه "و  "الگوی قطعات تفکیکی"، "ساختمان ها

. این ها بستری هستند که بتوان در آن ها الگوهای گوناگون، "ارتباطی(

رمونا، محیط های مختلف و به طور کلی بافت شهر را مطالعه کرد. )ک
1391) 

بعد ادراکی: ما بر محیط اثر می گذاریم و از آن اثر می پذیریم، برای 
ایجاد چنین ارتباط متقابلی بایستی محیط را مشاهده و و درك کرد. و 
این کار با دیدن، شنیدن، بوییدن و لمس کردن محرکات محیط میسر 

 و آگاهی نسبت به ادراك محیط (Bell& Fisher, 2001)می شود.
 اساسی و مهم ابعاد از یکی مکان تجربة و ادراك باالخص و آن به وجهت

 گرفته قرار توجه مورد 60 دهة اوایل از که .است شهری طراحی در

 نحوة و مردم توسط محیط مشاهدة شیوه های به ادراکی بعد است. در

می شود.  پرداخته آن سبب ذهنی به تصاویر ایجاد و مکان تجربة
(Nasar, 2008: 357) 

 وجهت مردم، تعامالت و ارتباطات بررسی سبب به بعد اجتماعی: این بعد

و  داشته فضا معطوف کنندگان استفاده به را خود مطالعات بیشتر
 بعد مهم اصل است. پنج داده اختصاص خود به را باالیی اهمیت

 اصل فضا؛ و مردم رابطه بین اصل شامل شهری طراحی در اجتماعی

 که است عمومی زندگی و عمومی قلمرو حوزه به مربوط فرضیه های

 محالت؛ و همسایگی به واحدهای مربوط اصل یکدیگرند؛ به مرتبط

 می باشد. )کرمونا، دسترسی به مربوط اصل و امنیت؛ به مربوط اصل
1391) 

 عمومی بخش باید روزانه شان عملکردهای در بصری: مردم بعد

 که بگذرند. در حالی آنها میان از و کنند تجربه را شهری فضاهای

 بازدید به که را جامعه از کوچکی بخش بصری هنرهای باالی کیفیت

 آن ظاهر و شهر فرم دانیم دهد. می می قرار خطاب مورد میروند، موزه

دارد.  کار و سر می کنند تجربه را آن مرتباً که مردم از بیشتری جمع با
 زیباییشناختی؛ مزیت های به میتوان این بعد در مفاهیم مهمترین از

 طراحی و شهری فضاهای زیبایی شناسانة کیفیت های و فضا ادراك

 معماری عناصر شامل که می کنند اشغال را شهری که فضای عناصری

 &Carmona)کرد. اشاره هستند، شهری منظر سخت و نرم عناصر و

Heath, 2012) 

 کارکرد چگونگی به شهری، طراحی عملکردی عملکردی: جنبة بعد

 را فضاهای بهتری می توانند شهر طراحان چگونه اینکه و افضاه
 ،شهری فضای از استفاده مانند مطالبی میشود. و مربوط کنند، طراحی
 نبهج در بردارد. مهمترین را ارتباطی شبکه و تراکم و کاربری اختالط

 و فضا پاسخگویی میزان و انسان نیازهای به معطوف عملکردی، بعد

 هب میتوان زمینه، این در گرفته تحقیقات صورت است. از آن به محیط
 (1391کرد. )کرمونا،  اشاره ( 1992 ) همکاران و کار فعالیت
است.  زمان بعد شهری، طراحی چهاربعدی ابعاد از زمان: یکی بعد

 در موضوع های توان می را زمان مورد در جالب مبحث های از برخی
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 و ن شناسیانسا فلسفه، فرهنگی، جغرافیای چون مرتبطی
 کرده اند ها تالش تئوریسین از برخی کرد. ولی جستجو پدیدارشناسی،

سازند.  مرتبط شهری طراحی به مستقیماً را زمان فاکتورهای تا
 در محیط را زمان گذشت ما لینچ کوین گفته ( به1390)کرمونا، 

 قلب، منظم: ضربان تکرار طریق می کنیم: از تجربه طریق دو از شهری

 ماه، و خورشید حرکت منظم گرسنگی، زدن، قدم و ابیدنخو تنفس،

 تکاملی حرکت طریق از و ساعت؛ و مد و جزر دریا، امواج سال، فصول

 جای به تغییر و تحول تباهی، بازگشت: رشد و قابل غیر تغییرات و

 (1391)کرمونا،  .تکرار

 مفهوم نشانه -3-4

سی شانه شنامفهوم نشانه در قالب تعاریف ساختارگرایان و آغازگران ن

 چون سوسور و پیرس تا تعریف پسا ساختار گرایان از مفهوم نشانه،

ترین سطح، چیزی است که قابل بررسی است. یک نشانه در ابتدایی

دهد. این تعریف بیانی است که دوسوسور معنی چیز دیگری را می

ه (، زبان شناس سوئیسی درباره آن ارائه داده است، هنگامی ک1960)

ای که به هم مرتبط هستند واحد زبانی دو تا است، دو واژهگوید: می

(Kiritani, 2006, 6) به طور مثال موقدیدن آسمان هنگامی که .

دانیم که این ابرهای کنیم، میابرهای سیاهی را در آسمان مشاهده می

ه سیاه موجود در آسمان، به معنای بارش باران است. پس ابرهای سیا

به  . اما وقتی شاعری ابرهای سیاه را در شعرشنشانه بارش باران است

انگیزد و گستردگی ای را بر میگیرد، چون احساسات گستردهکار می

 کند.بخشد، دیگر نشانه نیست و جنبه نمادین پیدا میمعنایی به آن می

های نشانه، نماد، ای فراگیر است که اصطالحبه طور کلی، نشانه کلمه

های جدیدتر علم نشانه شناسی گیرد. بررسیعالمت، نمون را در بر می

دهد که عبارتند از: کد، ساختار، پنج مطلب را مورد توجه قرار می

ها از کدهای به کار رفته در نشانه، گفتمان و بافت. در این بررسی

سیستم، نحوه کنار هم قرار گرفتن آنها، مفاهیم هر یک از کدها، عمل 

شود یک از کدها در آن تعیین می انتقال معنا و بافتی که معنی هر

ها در (. هویت نسبی نشانه822، 1994رود )آشر، صحبت به میان می

ارتباط با یکدیگر در درون یک نظام، اصل اساسی نظریه ساختارگرایی 

است. در تحلیل ساختارگرایانه تاکید بر روابط ساختاری است که در هر 

گر، جنبه کارکردی  لحظه بخصوص، تاریخ در درون یک نظام داللت

دارد و نقش مند است. در واقع آنچه مشخص کننده هر نشانه است، به 

های دیگر نیستند )سجودی، بیان دقیق، بودن آن چیزی است که نشانه

1393 ،17.) 

در راستای مفاهیم نشانه شناسی پیرس که الگوی سه وجهی بازنمون، 

وان به طور کلی تموضوع و تفسیر را برای یک نشانه قائل است، می

برای هر نشانه، وظیفه یا عملکرد تعریف کرد. نمایش یا نمایندگی، 

 ایجاد ارتباط و داللت یا معنی کردن.

 ک نشانهسه عملکرد ی -6-2شکل 

 
 بنابر آنچه گفته شد، هر آنچه را که بتوان آن طور که در واقعیت

تقسیم تواند یک نشانه باشد. خواه در نیست، تحلیل و درك کرد، می

های بندی اندیشمندان ساختارگرا و خواه در تقسیم بندی

 پساساختارگرایان. پس هر چیزی در درون خود یک نشانه است، البته

م و تا زمانیکه شرایط ظهور نشانگی در آن هویدا شود. و از شروط الز

کافی برای نشانه شدن وجود یک بستر برای ظهور و خودنمایی است، 

 واند ذهن باشد و یا عین.تحال این بستر می

 ویژگی نشانه -1-3-4

 در نظر پیرس نشانه باید سه ویژگی کلی داشته باشد:

کیفیت مادی داشته باشد؛ که کیفیت مادی را محدود به  (1

داند بلکه منظور هر کیفیتی است که طول و عرض و .... نمی

شیء از خودش و صرف نظر از ارتباطش با اشیای دیگر 

 دارد.

ه داشته باشد؛ یعنی دال و مدلول نوعی کاربرد نشان دهند (2

 ارتباط علی داشته باشند، یعنی مدلول باید بطور مستقیم و

یا غیر مستقیم برای دال خود علت باشد و هر دو یک علت 

 مشترك داشته باشند.

به کسی، چیزی نشان دهد؛ یعنی دال باید در ذهن کسی  (3

ند یجاد کاندیشه ایجاد کند، یعنی اندیشه، خود باید اندیشه ا

 (.169، 1380)جوان دل، 
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 نشانه شناسی -4-4

ه به مطالب و کمبحثی است  (Semiotic)ها یا سمیوتیک دانش نشانه

پردازد. لغت سمیوتیک در اصل ها میمشکالت مربوط به نشانه

که  (Semion)سمیولوژی بوده است که مرکب از دو جزء سمیوون 

بوده است و  (Logos)لغتی یونانی به معنای عالمت است و پسوند 

(. باید توجه 501، 1394گویند )گروتر، امروزه به آن سمییون می

 داشت که مشاهده، تجزیه و تحلیل و تفسیر نشانه، توسط ایدئولوژی

شود. و هیچ عالمتی بدون ایدئولوژی نشانه نشانه شناختی پشتیبانی می

ی شناختی وجود ندارد و تا حدودی مفهوم هر عالمت از یک ایدئولوژ

 .(Leone, 2014, 97)کند پیروی می

ها است، و شامل آن دسته از نشانه شناسی، مطالعه نمادها و نشانه

دهد نشانه چگونه ساخته شده و چگونه مطالعاتی است که نشان می

یا  . نشانه شناسی یا معناشناسی(Ferwati, 2014, 1)شود درك می

ای هدارد، حاوی گون نظریه مفاهیم بر این باور است که هر آنچه وجود

توان معنا را از محیط، خواه شهری یا از معناست. به این ترتیب نمی

غیر، جدا کرد. معنی شناسی که ظاهراً در اواسط قرن بیستم صورت 

تری یافت، نتیجه تلفیق دو علم زبان شناسی و علم معانی بیان جدی

 (.197، 1392است )بحرینی و همکاران، 

سازی، وان بیان داشت که به طور علمی مطالعه معناتاز نگاهی دیگر می

اش یک شود. نشانه شناسی در اصول اولیهنشانه شناسی نامیده می

های موجود در اصطالحات رویکرد فلسفی است که به دنبال تفسیر پیام

ها ها و طرز عمل نشانهنشانه هاست. که این شامل مطالعه نشانه

، شباهت، قیاس و تناسب، استعاره )نشانگی(، نشان، تعیین و تخصیص،

 .(Svitlana, 2014, 125)نماد پردازی، مفهوم و ارتباطات است 

ها و از نگاهی دیگر، نشانه شناسی عبارت است از مطالعه نشانه

فرایندهای تأویل، با توجه به این که یک چیز، فقط هنگامی نشانه 

ل کرده باشد. است، که یک تأویل گر آن را به عنوان نشانه چیزی تأوی

ای در باب تأویل باشد، نشانه شناسی مدعی است، پیش از آنکه نظریه

ها و رده بندی آنها و تحلیلی در باب واژگان، ای در باب نشانهنظریه

ها و قراردادهاست. البته به تازگی تأکید بر مسائل دستورهای زبان، نظام

ها معطوف ی نشانهتر بر کاربرد شناسمربوط به تأویل، به نحوی گسترده

های زبان و ارتباطات انسانی، دیر شده است. به دلیل اهمیت نشانه

زمانی است که مباحث ارتباطات، با تفکر در باب زبان درآمیخته است 

 (. 143-149، 1392)گیرو، 

اید علم نشانه شناسی، علم فراگیری به منظور جمع بندی به نظر می

های علمی ها، در حوزهنشانهاست که در پی نمایش شیوه مطالعه 

ها تمایز گوناگون است. بطوریکه به سبب این علم بتوان هم میان نشانه

قائل شد )برای درك لزوم وجود نشانه و نقش آن در مقطع موجود؛ و 

ها )برای درك ها در یک نظام هم پیوندی از نشانههم به بررسی نشانه

با رمزگشایی مختص به ها( پرداخت. این علم ساختار فرادست نشانه

خود، درك درست از متن را برای گیرنده آسان کرده و سبب تحلیل 

 شود.منطقی نشانه مورد نظر در ارتقاء علمی علوم دیگر می

 انواع نشانه شناسی -1-4-4

 شناسی شهرینشانه

ها و نمادها تعریف ای به نشانهتوان مطالعهشناسی شهری را مینشانه
. تباطندرند یا به صورتی مستقیم با شهر در ارکرد که یا به شهر تعلق دا

های کالبدی و وجوه اجتماعی منظم های شهری به علت ویژگینشانه

ترین و مستندترین معیارها در شناخت، ادراك، ها یکی از مهمبه آن
توانند اساس ایجاد تمایز، کسب هویت و تأمل در مفهوم شهر است، می

فراهم آوردن امکان  گردند و ضمن های کیفی شهر واقعمطالعه ویژگی

شناسی شهری به عنوان ابزار مهمی برای هویت دادن به یک آسیب
مکان یا حوزه شهری یا حتی کل شهر عمل کنند. این عناصر که به 

اند، در گیری شهر در طول تاریخ به وجود آمدهتدریج در جریان شکل
قدرتی هستند  اند، و دارایذهن ساکنین تصویری شفاف و واضح یافته

گیرند . هر های مردم از محیط سکونت قرار میکه در پیوند با خاطره
های مختلف شهری در قالب یک الیه اطالعاتی، از یک از حوزه

ساختاری منحصر به فرد برخوردار است که بر مبنای نظام نشانه 
ب مترتب بر آن قابل بازخوانی است . به هر نشانه معنای خاصی مترت

شوند تا ها با قواعد خاصی با یکدیگر ترکیب میجموعه نشانهاست و م
ها و یا دار بزرگتری را شکل دهند. معنای نشانههای معنیمجموعه

ها ممکن است با معنایی که از ظاهر عناصر محتوایی ترکیب خاص آن

شود متفاوت و یا برهم منطبق باشند . در هر حال شهر درك می
دهند که ساختار معنای شهر را تشکیل میها، مجموعه معانی نشانه

توان ساختار معنایی را در قالب زمینه فرهنگ شناسایی نمود که در می
 (.1388مجموع شکل خاصی را به شهر بخشیده است . )سلطانی  
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 شناسی اکولوژیکنشانه

شناسی ای بین طبیعت و فرهنگ در قالب نشانهمطالعه ارتباطات نشانه
ها در زندگی های مکانی و نقش آنه، و به نشانهاکولوژیک مطرح بود

پردازد. با توجه به تأثیر متقابل طبیعت و فرهنگ، انسان می
شناسی فرهنگی محسوب شده، و شناسی اکولوژیک جزئی از نشانهنشانه

اش بر زیست طبیعیبه دنبال مطالعه رفتار ور وابط بین انسانی و محیط
طه تا منظر عمومی شهر را بواس هاستاساس ادراك و تغییر نشانه

 ( 1388های عناصر اکولوژیک هویتمند سازد )سلطانی پتانسیل

 شناسی اجتماعی نشانه
های اجتماعی، که در بستر هر اجتماع و در تعمق در انواع فعالیت

ها در قالب معنایی گیرد به مطالعه نشانهساختاری الگو مانند شکل می

پردازد . تا از طیرق انتقام میان ، میکه دارای کارکردی درونی است
های فعالیت، از یک سو به ارتباط اجتماعی ها با یکدیگر و با کانوننشانه

ص افراد جامعه با هم کمک کند و از سوی دیگر با معرفی الگوهی مشخ
ی از هر جامعه به ایجاد یک هویت اجتماعی بپردازد به این مبنا بسیار

های فعالیت ه به کانونکیل آن را دارند های شاخص شهری پتانسنشانه
 شهر تبدیل شوند.

 شناسی بصرینشانه

های بصری در سطح شهر در مناطق شهری مطلوب، توزیع نشانه
های دار و دارای انتقام خاصی بوده به طوری که ترکیب نشانهمعنی

ل بصری در پروفیل منظر شهر قابل تحلیل است. ارتباط جامع و متقاب

ها )کانون های ادراك نظر( های بصری با یکدیگر و نظرگاهمیان نشانه
سازد. الزم تحقق بستر تحقق سازمان بصری مطلوب شهر را فراهم می

های عمومی شهر، خوانا و های بصری از عرصهاین امر آن است که نشانه
قابل رویت باشند، کیفیت و نظم مطلوب بصری در سطح شهر منوط به 

های بصری، ی ارتباط با نشانهاست . به واسطهبرقراری این ارتباط 
های مطلوب ایجاد فضای عمومی هستند و های شهری، فرصتنظرگاه

های استراتژیک مناظر شهر را دارا نیز قابلیت دریافت و ادراك کیفیت
های مجاوز بستر نشانه شهری، هستند. در مناظر استراتژیک، در پهنه

دد که زمینه الزم برای تشخیص و گربینی میهای حفاظتی پیشعرصه
های بصری آورد، حفظ قابلیت و کیفیت نشانهادراك نشانه را فراهم می

مستلزم آن است که تمهیدات الزم در باب بستر نشانه و عرصه 

 (.1388حفاظتی آن اندیشیده شود )سلطانی 

 شهر دانش بنیان -5-4

 دگاهدی که دهد می نشان دانشبنیان شهرهای موضوعی ادبیات بررسی

 .دارد وجود آن ویژگیهای و مفهوم این با رابطه در متفاوتی عقاید و ها

 هدف با که است شهری دانشبنیان، شهر "ادوینسون لیف به اعتقاد

 " نیز تحقیقات از برخی در .است شده طراحی دانش پرورش و تقویت

 ارزش با صادرات از ناشی منطقهای اقتصاد صورت بنیان به دانش شهر

 و هوش قدرت و فناوری پژوهش، و تحقیق از حاصل باالی افزوده
 سایر با مقایسه در شهرها از این گونه ".است گردیده تعریف ذکاوت

 و وپرورش آموزش روی بر بیشتر پیشرفته، اقتصاد دارای شهرهای

 نمایند. می گذاری سرمایه پژوهش و تحقیق
 محسوب نشدا بر مبتنی توسعه از زیرمجموعه ای مفهوم این واقع در

 زندگی اقتصادی و اجتماعی اقتصادی، جنبه های تمامی و گردیده

 تعریف زیر صورت به بنیان دانش شهر یک .برمی گیرد را در شهری

 :می گردد

 تشویق طریق از دانش بر مبتنی توسعه بنیان، دانش شهر یک هدف "

 مستمر تعامل طریق از امر باشد. این می دانش مدیریت فرایندهای

 دانش شهرهای سایر دانش عاملین با همزمان و خود با ن دانشعاملی

 و شبکه ها مناسب، شهری طراحی .بود خواهد حصول قابل بنیان
 پشتیبانی نقش ارتباطات و اطالعات بر فناوری مبتنی زیرساخت های

 می نماید. ایفاء را تعامالت این

 دهستن پویایی مراکز تنها بنیان دانش شهرهای که است معتقد کاریلو
 لدلی به شهرها شود. این می گرفته بکار و ایجاد دانش ها آن در که

 جادای برای کارآفرینی و ارزش ها زیرساخت، انسانی، بر سرمایه تمرکز

 کره حیاتی مسائل از حاصل چالش های با مواجهه به قادر راه حل ها

 فمی باشند. تعری جدید فرصت های ایجاد ها و آن نمودن مهار زمین،
 شهری دانش بنیان شهر یک" که است چنین شهرها اینگونه از یو

 سرمایه سیستم توسعه و منظور شناسایی به شهروندان آن در که است

 .می کنند سیستماتیک تالشی متوازن و پایدار روشی به
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 نمودار ارکان اصلی و شاخص های توسعه شهری دانش بنیان

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 میمدل مفهو-5

 مفاهیم بین پیوند منطقی ایجاد نظری چارچوب وظیفه تحقیقی هر در

نظری  چارچوب یک قالب دیگر در رتعبا است. به تحقیق یک اصلی
 مشخص آنها بین ارتباط و می شوند خاصی معنادار صورت به مفاهیم

قیق تح ادامة در راهنما یک عنوان به آنها از بتوان نحوی که به شده،

 کرد. استفاده
چارچوب تحقیق این پژوهش در ابتدا امر به بررسی اصول نشانه 

عنوان انواع نشانه شناسی  شناسی و استفاده از زیر شاخه آن به

ل پرداخته شده است و در ادامه از مفاهیم پایه طراحی شهری که شام
  تعاریف و ابعاد طراحی شهری استفاده شده است. و همچنین با توجه

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

به اینکه هدف اصلی ایجاد شهرهایی با کیفیت های محیطی دانش 

رهای دانش بنیان و توسعه شهری دانش بنیان است از مفاهیم شه
 بنیان نیز بهره گرفته است.

بت در این تحقیق با علم به مطالب مذکور و پیدا کردن دیدی جامع نس
به مفاهیم موضوع تحقیق، مطالب و مسائل موجود را تحلیل کرده و 

 سپس ارتباط بین مفاهیم را پیدا کرده است. لذا سعی شده است مدل
نش براساس ابعاد نشانه شناسی داقاء کیفیت محیطی  مفهومی برای ارت

بنیان پیشنهاد شود که با کار بست آن در طراحی شهری بتوان 

 شهرهایی با توجه به زمینه و دانش ایجاد نمود.
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 نتیجه-6
به منظور دستیابی به اصول طراحی شهری مبتنی بر دانش در 

 هریک دارای قواعد پیچیده مختص به خود هستند، که شهرهای امروزه

رسیدن به درك درستی از مفاهیم طراحی شهری و ابعاد حاکم بر آن 
که چرخه شهر را به دست گرفته اند، الزامی است. با گذش زمان و 
بوجود آمدن زمینه فرهنگی و هویتی موجود در شهرها می توان به 

ند ا نقاط عطف در شهرها هستنشانه های بوجود آمده پی برد. نشانه ه

و عوامل تشخیص قسمت های مختلفی در شهر که ناظر به درون آن 
رائه اها راه پیدا نمی کند. با توجه به مدل مفهومی که در قسمت باال 
  شد، برای طراحان و برنامه ریزان شهری یک سری اصول و معیارهایی

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ی شهری، نشانه شناسی و اصول دانش بنیان براساس چارچوب طراح

 استخراج گردید و نحوه ارتباط آنها را با هم نشان داده است.

نتیجه حاصل نشان می دهد که اصول طراحی شهری در ابتدا باید 
فرهنگ و دانش محلی باشند تا موجب ارتقاء نشأت گرفته از زمینه، 

 ز یک سو بهزندگی فردی ا کیفیت کیفیت زندگی در شهرها گردد.

 از و، شود می مطرح فرد زندگی گذران چگونگی از پنداشتی عنوان

 شامل عامل؛ یک حول زندگی های موقعیت تر، کیفیت کلی بعدی

 معین جامعة یک در یا فرهنگ پیرامونی محیط نظیر هایی موقعیت

سطح خرد  دو در را زندگی کیفیت توان می دیگر منظری است. از

 شامل خرد سطح .کرد عینی( تعریف  اجتماعیکالن) ذهنی( و  )فردی
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 و فرد، های ارزش و تجارب زندگی، کیفیت ادراکات هایی نظیر شاخص
 و است زندگی از رضایت و رفاه، خوشبختی، مانند مرتبط های معرف

 سایر و پرورش، آموزشو مسکن، اشتغال، درآمد، شامل کالن سطح

 است. محیط و زندگی شرایط
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