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   چکیده:
   نشانه، عنصر طبیعی یا مصنوعی است که به لحاظ شکل و عملکرد با محیط اطراف متفاوت بوده و جهت القای حس مکان و 
هدایت گری برای شهروندان مورد استفاده قرار می گیرد. تقویت کردن این عناصر، به عنوان نموِد کالبدی ارزش های معنایی و 
فرهنگی جامعه، می تواند موجبات ارتقای تصویر ذهنی شهروندان و خوانایی فضای شهری را فراهم کند. گام اول برای تقویت 
نشانه های موجود، بازشناسی آن ها از میان سایر عناصر شهری است. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر، یافتن معیارهای 
کالبدی تاثیرگذار در نشانه شدن یک عنصر در فضاهای شهری است. یافته های به دست آمده از مبانی نظری و پرسش نامه ای 
که توسط متخصصین پاسخ داده شد؛ نشان داد که معیارهای مذکور به دو دسته اصلی »تمایز نسبت به بافت اطراف« و »داللت 
مشترک میان کاربران« تفکیک می شوند. نتایج حاصل از بررسی معیارهای فوق، متغیرها و روابط متقابل آن ها در جدولی معرفی 
شده است. این جدول می تواند به عنوان مبنایی برای امتیازدهی و سنجش میان عناصر مختلف در فرم شهری برای بازشناسی 

نشانه از میان آن ها مورد استفاده قرار گیرد. 

واژه های کلیدی: 
نشانه شناسی، نشانه ی شهری، تصویر ذهنی، نقشه های ادراکی.
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* این مقاله برگرفته از رساله ی کارشناسی ارشد سحر مجیدی تحت عنوان »طراحی پردیس سینمایی شهرستان ساری، با توجه و تکیه بر کارکرد آن به عنوان نشانه ی شهری« است 
که در سال تحصیلی 1390-1391 در دانشگاه گیالن به راهنمایی نویسنده اول انجام شده است.
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مقدمه

    رفتار انسان در شهر، وابسته به میزان درک و شناخت او نسبت 
به محیط است. پدیدۀ ادراک، فرآیندی ذهنی است که در طی آن 
تجارب حسی، معنی دار می شود و از این طریق، انسان روابط امور و 
معانی اشیا را در می یابد)ایروانی و خداپناه، 1371: 25(.   هنگامی 
با آن تعامل  که انسان سعی می کند فضای شهری را درک کرده، 
کند و راه خود در آن بیابد؛ در حقیقت به این معناست که ذهن وی 
تالش می کند تصویری روشن، به هم پیوسته و منسجم از کل شهر 
تهیه کند. یکی از عوامل شکل دهنده ی این تصویر، نشانه ها هستند. 
بنا ها، فضا های فرهنگی، عرصه های اجتماعی و در حالت کلی، هر 
عنصری که به طرز مطلوبی شاخص باشد و بستر مناسبی را برای 
شکل گیری رویدادهای جمعی و ثبت خاطره های جمعی شهروندان 
فراهم آورد؛ می تواند یک نشانه ی شهری باشد. در شهرهای گذشته، 
ابنیه و فضا هایی همچون بازار، گره ها و پاتوق ها، به عنوان تفرجگاه-

های فرهنگی، نقشی همچون نشانه های شهری داشتند و با کمکی 
که به شکل گیری تصویر ذهنی دقیق و روشنی از شهر می کردند؛ 
موجب افزایش خوانایی و شکل بخشی به هویت کالبدی فضای شهری 
می شدند. امروزه این بناها، جای خود را به ساختمان های غیرعمومی 
بلندمرتبه ای داده اند که در اکثر شهرها، غالباً شکلی یکسان دارند. 
همخوان نبودن این بناها با ذائقه ی کارکردی ساکنین شهر، یکسانی 
کاهش  آن، سبب  نظیر  مسائلی  و  فضاهای شهری  در  تنوع  عدم  و 
خوانایی شهرها شده است)بنتلی, 1385: 115(. کاهش این کیفیت 
در فضاهای شهری، امکان تشخیص و درک محیط توسط ناظران را 
از عدم  به حداقل می رساند و مشکالتی در مقیاس های متفاوت، 
احساس امنیت تا بی هویتی برای شهروندان، ایجاد می کند)حقگویی، 
1390: 34(. از آن جایی که خوانایی، یکی از مهم ترین کارکردهای 
هویت است؛)لینچ به نقل از دانشپور, 1383: 66( کاهش آن می تواند 
تهدیدی جدی برای هویت شهرها به شمار آید. بنابراین، تقویت و 
پررنگ تر کردن نشانه های موجود، در کنار راه کارهای مناسب دیگر، 
هویت  تداوم  موجبات  و  نموده  تقویت  را  خوانایی شهرها  تواند  می 
حاضر،  مقاله  هدف  اساس،  این  بر  آورد.  فراهم  را  آن ها  در  شهری 
شناخت مفهوم نشانه ی شهری)به عنوان یکی از ارکان سیمای شهر( 
و چگونگی بازشناسی آن از میان سایر عناصر شاکله ی فرم شهری 

است.
    در پژوهش حاضر، ابتدا معیارهای اولیه ی بازشناسی نشانه های 
شهری، بر اساس مطالعه ی مفهوم نشانۀ شهری و نظریه های مرتبط، 
نظرات  اساس  بر  اولیه،  معیارهای  این  سپس،  است.  شده  تدوین 
متخصصین معماری و شهرسازی، تدقیق گردید. برای این منظور، از 
یک پرسشنامه  و تحلیل نتایج آن استفاده شده است)برای اطالعات 

بیشتر، ر.ک. بند 2: پیمایش های میدانی(. نتایج به دست آمده، می 
تواند به عنوان مبنایی برای امتیازدهی و سنجش میان عناصر مختلف 
در فرم شهری برای بازشناسی نشانه از میان آن ها مورد استفاده قرار 

گیرد.

1. چارچوب نظری

     در پرداختن به نشانه شناسی شهری و پژوهش پیرامون آن، توجه 
به برخی تعاریف پایه ای که در علم نشانه شناسی و علوم مرتبط با 
آن کاربرد دارد؛ الزامی است. از این رو به منظور تبیین مفهوم نشانه 
و ابعاد معنایی آن، ابتدا به واژه شناسی آن پرداخته شده و سپس، 
متون تخصصی)در حوزه ی معماری و طراحی شهری( مورد بررسی 

قرار گرفته است.

• تعریف نشانه

     لغت نامه ی دهخدا، نشانه را آیت، نمودار و دلیل می داند)دهخدا, 
1378(. فرهنگ معین، نشانه را »آن چه که سبب شناختن کسی 
یا چیزی شود؛ عالمت، نشان، اثر، حصه، بهره، خال، شامه، هدف و 
اسناد  واژگان، در  این فرهنگ  تعریف  به  بنا  تعریف می کند.  تیر« 
تا شاه اسماعیل صفوی، فرمان  از دوران تیمور  تاریخی  و مکاتبات 
می  نشانه  را  ِسَمتی  به  کسی  انتصاب  بر  مبنی  رسمی  و  دولتی 
و  فرد  این  کردن  متمایز  فرایند  واقع،  در   .)1386 )معین،  نامیدند 
نشانه  اجتماعی خودش،  شرایط  به  نسبت  را  وی  برجسته ساختن 
شدن می دانستند. در همین حال، فرهنگ فشرده ی سخن عالوه 
باال آمده است؛ نشانه را شکل،  نامه ی  تعاریفی که در دو لغت  بر 
تصویر یا حرفی که برای بیان منظوری به کار می رود؛ نشانی، آرم و 
مشهور می داند)انوری, 1388(. در لغت نامه ی انگلیسی آکسفورد1 
نیز اگر Sign به عنوان اسم مورد نظر باشد؛ به معنی عاملی است 
که به معرفی یا یادآوری چیزی دیگر کمک می کند و اگر به عنوان 
تصویری  عنصری  است.  کردن  امضا  معنای  به  شود؛  استفاده  فعل 
که نشان از دیدگاه شخصی حقیقی به موضوعی خاص دارد)1994 
,Hornby,A.S(. در واقع ارزش و اعتبار این تصویر، اطالعی است 

که در مورد دیدگاه آن فرد به مخاطب می دهد. 
    در تعاریف فوق، به دو وجه از وجوه نشانه اشاره شده است. یک 
یک  کلمه،  یک  چیزی-  هر  چیز،  یک  چگونه  که  است  این  وجه، 
عکس، یک دیاگرام، ابرهای بارانی، دود یا یک بنا- چیز دیگری را 
به خاطر ما می آورند)برادبنت, 1379: 122(. این فرایند ارجاع در 
ذهن، توسط نشانه انجام می گیرد. وجه دیگر، متمایز بودن نشانه 
نشانه  علم  پدر  دوسوسور2  فردینان  است.  اطرافش  عناصر  سایر  از 
اشاره  موضوع  دو  هر  به  مستقیماً  نشانه  تعریف  در  مدرن،  شناسی 
کرده است. او نشانه را حاصل اتحاد دال3 و مدلول4 یا همان »داللت« 
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می داند. در همین حال، مهم ترین ویژگی نشانه از نظر وی، متمایز 
بودن آن است. به زعم سوسور، آن چه مشخص کننده ی هر نشانه 
سوسور،  نیستند)دو  دیگر  عناصر  که  است  چیزی  آن  بودن  است؛ 

.)96 :1378
    پیرس5 از دیگر دانشمندان علم نشانه شناسی، نشانه را عبارت از 
عنصری می داند که ما به ازای چیز دیگری قرار می گیرد و از این 
طریق، قابل فهم می شود یا معنایی را تداعی می کند)بانی مسعود, 
1384: 159(. گیرو6 نیز، نشانه را محرک یا جوهر محسوسی می- 
داند که تصویر آن در ذهن ما با تصویر ذهنی محرکی دیگر، تداعی 

می شود. کارکرد محرک نخستین، برانگیختن محرک دوم با هدف 
برقراری ارتباط است)گیرو, 1380: 39(. محرک نخست، باید آنقدر 
متمایز و منحصر به فرد باشد تا بتواند فقط و فقط محرک دوم را 
برانگیخته کند. در واقع، فرآیند ذهنی ارجاع محرک اول)که عینی 
باشد(،  ذهنی  هم  و  عینی  هم  تواند  می  دوم)که  محرک  به  است( 
فرآیند شکل گیری یک عنصر به عنوان نشانه ای برای یک مفهوم 

در ذهن است.
    بر اساس مطالب پیش گفته، فرآیند شکل گیری نشانه در ذهن را 

می توان در قالب نمودار شماره 1، خالصه کرد:

نمودار 1. فرآیند نشانه شدن یک عنصر در ذهن)مأخذ: نگارندگان(

نمودار 2. فرآیند نشانه شدن بنای برج آزادی برای شهر تهران در ذهن)مأخذ: نگارندگان(

   در این نمودار، دو وجهی که در مفهوم نشانه به آن ها اشاره شد؛ 
نشان داده شده است. هر عنصری با متمایز بودن از سایر عناصر، توجه 
ذهن را به خود جلب می کند و سپس، با یادآوری چیز دیگری در 
ذهن، تبدیل به نشانه می شود. نمودار شماره 2، این فرایند را در مورد 

یک موضوع واقعی نشان می دهد. نام و یا تصویر برج آزادی در ذهن 
ما یادآور شهر تهران است. از این رو برج آزادی برای ما نشانه ی شهر 

تهران محسوب می شود.
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• نشانه ی شهری

از  خاصی  نوع  بلکه،  نیست؛  ذهنی  و  انتزاعی  مفهوم  یک  شهر،     
با فضا است. به همین  انطباق  یافتگی زندگی اجتماعی در  سازمان 
دلیل، سرشار از معنا، واقعیت های کالبدی و تجربه های انسانی بوده 
و رابطه عاطفی عمیقی با انسان برقرار می کند. انسان ها، با توجه به 
ویژگی های فیزیولوژیکی و اجتماعی خود، مانند سن، جنس، طبقه 
اجتماعی، قومیت، ملیت، تخصص و مانند آن، اطالعات دریافت شده 
خود از محیط را منظم کرده و تصویری از شهر در ذهن خود ایجاد می 
کنند. تصویری که پایه و اساس هر گونه کنش و واکنش فرد با محیط 
می گردد7)پاکزاد،1385:161(. برای این که محیط کالبدی بتواند به 
ایجاد این تصویر کمک کند؛ باید خوانایی داشته باشد )بنتلی، 1385: 
117(. خوانایی، کیفیتی است که موجبات قابل درک شدن محیط 
را فراهم می کند. اگرچه خوانایی به هیچ روی تنها صفت یک شهر 
خوب نیست؛ اما، اگر محیط زندگی آدمیان به مقیاِس اندازه، زمان 
و پیچیدگی شهر مورد مالحظه قرار گیرد؛ این عامل اهمیت خاصی 
 1960 سال  در  لینچ8  کوین  مطالعات   .)19  :1387 یابد)لینچ,  می 
نشان داد که یکی از عناصر اصلی سازنده ی تصویر ذهنی، که می 
نشانه ها هستند. مجموعه ی  فراهم کند؛  را  تواند موجبات خوانایی 
نشانه های شهری، بخش ثابت و قابل اتکایی از تصویر ذهنی شهروند از 
شهر را تشکیل می دهند. از آن-جایی که خوانایی، یکی از کارکردهای 
هویت است)لینچ به نقل از دانشپور, 1383: 66(؛ تداوم نشانه های 
شهری درطول تاریخ، با کمک به افزایش خوانایی، بخشی از هویت هر 
شهر را بازنمایی کرده و می تواند مبنای رشد و توسعه آتی شهر واقع 
شود. بنابراین، نشانه های شهری، با تداعی معانی و مفاهیم مشترک 
میان نسل های مختلف، به تداوم هویت شهری کمک می کنند. آن-

ها در هر مقیاس و از هر نوعی که باشند؛ در واقع توانسته اند ارتباطی 
صریح و عمیق با مخاطب برقرار نموده و بخشی از هویت کالبدی -به 
تبع آن، هویت فردی شهروندان- باشند. این عناصر، به لحاظ شکل 
قابل تشخیص و برجسته  بوده،  با محیط اطراف متفاوت  و عملکرد 
هستند و جهت القای حس مکان به شهروندان و هدایت گری آن ها 

مورد استفاده قرار می گیرند.

• معیار های بازشناسی نشانه ها در فضاهای شهری

    تا کنون مفاهیم کلیدی مربوط به تعریف نشانه های شهری و 
رابطه شهر و با آن ها، به طور خالصه معرفی شد. از آن چه گفته 
شد؛ می توان این گونه نتیجه گرفت که شهری دارای هویت مطلوب 
و متداوم تلقی می شود که نشانه هایش به طرز مطلوبی شاخص و 
قابل شناسایی بوده و بستر الزم برای شکل گیری، حفظ و یادآوری 
خاطرات جمعی را فراهم کند. از این رو، چنان چه این نشانه ها در 

ارتباط با ساختار شهر شکل گرفته و انتزاعی از سنت، معیشت، فرهنگ 
و روابط اجتماعی ساکنین باشند؛ می توانند در تصویر ذهنی نسل های 
مختلف ساکنین شهر و متعاقباً در حافظه ی جمعی شهروندان آن، 
جای بگیرند. با این تعیبر، می توان  وجوه اصلی یک عنصر برای نشانه 
شدن در فضای شهری را اجماالً در قالب موارد زیر بر شمرد. هریک از 

این وجوه، خود از طریق معیارهایی چند، قابل حصول است:

الف. نمایانی، یا تمایز نسبت به بافت اطراف:

    همان گونه که اشاره شد؛ انسان برای تعامل با محیط، از تصویر 
ذهنی استفاده می کند. می توان گفت که او با این تصویر ذهنی، 
نوعی بارگذاری معنایی بر همه  ی پدیده های شهری انجام داده و 
برای جا به جا شدن و مسیریابی در فضاهای شهری، از فرایند تفاوت 
هویت  و  تشخص  برای  است  عاملی  تفاوت  کند.  می  استفاده  یابی 
یافتن)فکوهي،1382: 302(. هر چه قدر یک عنصر، تفاوت و تمایز 
بیشتری  پتانسیل  باشد؛  داشته  اطرافش  عناصر  به  نسبت  بیشتری 
برای جای گرفتن در تصویر ذهنی تعداد زیادی از ساکنین، به عنوان 
یکی از نقاط مرجع، خواهد داشت. به این معنی که تمایز و تفاوت با 
عناصری که در اطراف قرار گرفته اند، موجبات وضوح آن عنصر در 
زمینه و امکان به یاد ماندن آن در ذهن ساکنین را فراهم می کند.

   مطالعات لینچ نشان داد که این ویژگی توسط کیفیتی در عنصر 
پدید می آید که وی آن را »نمایانی« می نامد. مراد از این کیفیت، در 
واقع شکل، رنگ و سامانی است که ایجاد تصویری روشن و مشخص 
با بافتی مستحکم را از محیط زندگی آدمیان میسر می سازد. نمایانی 
زمانی اتفاق می افتد که اشیا نه تنها قابل رویت اند؛ بلکه، به شدت و 
به وضوح تمام خود را به تمام حواس آدمی عرضه می کنند. هنگامی 
که عنصری از وضوح و نمایانی بیش تر و کامل تری برخوردار باشد؛ 
خود را مشخص تر و قابل درک تر می سازد)لینچ, 1387: 25(. به 
بیانی ساده تر، نمایانی در تئوری لینچ را می توان ترکیبی از توانایی 
اجزای فیزیکِی محیط در ارائه یک تصویر مشخص و توانایی شخص 
ناظر در انتخاب، پردازش، ذخیره، سازماندهی و معنی بخشیدن به 

تصویر به صورت ذهنی دانست)حبیب، 1385: 11(.
   هر عنصر می تواند این نمایانی را با استفاده از ویژگی های فرمی 
در خود داشته باشد. از سویی دیگر چگونگی قرارگیری آن در کنار 
سایر عناصر نیز می تواند در به وجود آمدن یا تقویت کردن نمایانی 
بیشتر  پراهمیت،  نقاط  در  ضعیف  ای  نشانه  که  چنان  باشد؛  موثر 
به یاد می ماند تا نشانه ای قوی در نقطه ای بی اهمیت)حقگویی, 
ای  نشانه  به  تبدیل  این که  برای  بنابراین یک عنصر   .)41 :1390
از جنبۀ  و هم  فرمی  از جنبه ی  باید هم  بشود،  فضای شهری  در 
این بدان معنی است که  باشد.  را دارا  مکانی- فضایی شرایط الزم 
این عناصر هم باید به جهت فرمی بیشترین حد از نمایانی را داشته 
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باشند و هم به لحاظ محل قرارگیری در سازمان فضایی شهر شاخص 
این  از طریق هر دوی  نمایانی  به  برای دستیابی  باشند.  و برجسته 
ایجاد  را  ها  جنبه  این  که  بود  متغیرهایی  دنبال  به  باید  ها  جنبه 
نشانه  فرمی  جنبه  توضیح  برای  خود،  مطالعات  در  لینچ  کند.  می 
واژه  از  و  برده  کار  به  را  بفردی9«  »منحصر  ی  واژه  شهری،  های 
ها  آن  فضایی  مکانی-  های  جنبه  توضیح  برای  »برجستگی10«  ی 

استفاده می کند)لینچ,1387 :144(.
    برای مشخص کردن متغیرهایی که نشان دهنده ی عوامل فرمی 
تاثیرگذار در نشانه شدن یک عنصر در شهر باشد؛ می توان از مفهوم 
فرم و ویژگی های آن11  بهره برد. ویژگی هایی از فرم که می تواند در 
ایجاد نمایانی و متعاقباً نشانه شدن عناصر یاری رسان باشند، شکل، 
اندازه، رنگ و بافت است. هر کدام از این عوامل می توانند در متمایز 
شدن عنصر از  بافت اطرافش موثر باشند. در این پژوهش از »تمایز 
فرمی« برای بیان تفاوت در شکل عنصر و »مصالح« برای بیان نوع 
بافت عنصر استفاده خواهد شد. در همین حال از »تمایز اندازه ای، 
ارتفاعی و رنگ به کار رفته در نمای بنا« نیز به عنوان متغیرهایی که 
می توانند پتانسیل های فرمی الزم را برای نشانه شدن یک عنصر 

در فضای شهری فراهم کنند؛ استفاده خواهد شد.
   همان طور که گفته شد؛ عالوه بر عواملی که سبب ایجاد تمایز 
در فرم و کالبد بنا می شوند، عوامل زمینه ای دیگری وجود دارند 
شدن  تر  برجسته  و  شاخص  بیشتر  هرچه  موجبات  توانند  می  که 
به قرارگیری عنصر  با کمک  این عوامل  را فراهم کنند.  یک عنصر 
در محل مناسبی از ساختار فضایی شهر پتانسیل های الزم را برای 
جای گیری آن در تصویر ذهنی شهروندان فراهم می کنند. به نظر 
می رسد عوامل تاثیرگذار در مکان یابی یک عنصر می توانند همان 
عوامل مکانی- فضایی باشند. پورجعفر و منتظر الحجه عوامل مکانی-

را  بافت شهری  نمایانی یک عنصر در  افزایش  تاثیرگذار در  فضایی 
سه عامل می دانند: »محل قرار گیری عنصر، نحوه ی استقرار نوع 
منظور   )24 منتظرالحجه,1389:  و  )پورجعفر  عنصر«  مجاور  محور 
بافت آن است که هر عنصر در کدام  قرارگیری عنصر در  از محل 
از  توان  می  را  شهر  بافت  است.  گرفته  قرار  شهر  بافت  از  قسمت 
های  قسمت  به  و...  کاربری  اقتصادی،  تاریخی،  جغرافیایی،  جهات 
مختلف تقسیم کرد. نحوه ی استقرار یک عنصر در شهر نشان دهنده 
همین  در  است.  اطرافش  عناصر  با  آن  بودن  منفرد  یا  پیوسته  ی 
اهمیت  از  متفاوتی  درجات  از  شهرها  در  ارتباطی  محورهای  حال 
بیشتر  شهر  در  محور  یک  اهمیت  درجه  قدر  چه  هر  برخوردارند. 
باشد، دسترسی به آن و عناصری که در ارتباط با آن شکل گرفته اند 
راحت تر خواهد بود و در عین حال از اهمیت و تشخص بیشتری نیز 
برخوردار می شوند .قرار گیری عناصر در مجاورت هر کدام از این 
راه ها ی ارتباطی شرایط متفاوتی را ایجاد می کند. محورهای مجاور 

یک عنصر ممکن است نتوانند عامل نشانه شدن آن باشند اما قطعا 
در برجسته ساختن و تقویت آن تاثیر بسزایی خواهند داشت)همان: 

.)27
    تمامی ویژگی های بیان شده، به نوعی در تشکیل تصویر ذهنی 
عناصر شهری در ذهن افراد نقش دارند؛ اما آن چه که از نظر دور 
مانده، زندگی شهری در شب است. انسان ها برای تعامل با محیط 
شهری در شب، به تصویر روشن و منسجمی از آن نیاز دارند. برای 
این که این تصویر ذهنی آن ها در شب، عمق و قدرتی هم تراز با 
تصویر ذهنی آن ها در روز داشته باشد؛ باید ارکان تشکیل دهندۀ آن 
به وضوح و شفافیت روز بوده یا جلوه های خاص و متفاوتی نسبت به 
سیمایشان در روز را به نمایش بگذارد)حقگویی,1390: 81(. از این 
رو نمایانی عناصر در شب، به روش هایی همچون »نورپردازی عناصر 
در شب« یا نقش پذیری آن ها در حیات شبانه ی شهر، به نحوی که 
موجباب برجسته شدن و نمایانی هرچه بیشتر آنان را فراهم کند؛ 
از جمله عوامل تاثیرگذار در نشانه شدن آن ها در فضاهای شهری 

است.

ب. داللت مشترک میان شهروندان:

   هم زمان با نیاز به وجود منحصر بفردی و برجستگی برای یک 
عنصر در بدل شدن به یک نشانه ی شهری، الزم است آن عنصر، 
معنایی مشترک را برای اکثر ساکنین شهر تداعی کند. هرنشانه به 
طور مسستقیم به ما به ازای خود)مدلول( متصل نمی شود، بلکه این 
کار از طریق تفسیرگر صورت می پذیرد. در این میان مهم آن است 
مشابه  طور  به  تفسیرگران)ساکنان(  اغلب  وسیله  به  باید  نشانه  که 
اتفاق  این  که  آن  برای   .)281  :1385 منفرد,  شود)صفایی  درک 
بیفتد، )همان طور که در فرایند نشانه شدن یک عنصر ذکر شد(، 
باید محرک دوم)که می تواند مفهومی ذهنی یا کالبدی عینی باشد( 
قدر عنصری وجه  رو، هر  این  از  باشد.  کاربران یکی  اکثر  در ذهن 
اجتماعی بیشتری داشته و با طیف گسترده تری از ساکنین سر وکار 
برقرار  ارتباط  با نسل های مختلف شهروندان  بتواند  باشد و  داشته 
خاطرات  مختلف  های  الیه  انباشت  برای  بیشتری  پتانسیل  کند؛ 
میان  مشترک  داللت  به  بخشی  شکل  در  مهمی  عامل  که  جمعی 
شهروندان است- خواهد داشت. تناظر یافتن خاطرات با این عناصر 
ها در ذهن شهروندان  آن  معنادار شدن  یا فضاهای شهری، سبب 
می شود. تنها محِل ثبت این عناصر به عنوان نشانه، تصاویر ذهنی 
توسط  که  شناختی12  های  نقشه  بنابراین  است؛  شهر  از  ساکنین 
بازشناسی  برای  ساکنین ترسیم می شود؛ می تواند منبع مناسبی 

نشانه از میان سایر عناصر فرم شهری باشد.
در  تکرار  تعداد  بیشترین  دارای  که  عنصری  هر  اساس،  این  بر     
نقشه های شناختی باشد؛ ممکن است بیش از سایر عناصر شهری 
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توانسته باشد جنبه ی اجتماعی یافته و لذا، در ذهن شمار بیشتری 
از شهروندان، به عنوان یک عرصه اجتماعی پرخاطره و یک نشانه ی 
شهری شناخته شود. از عوامل تاثیر گذار دیگر در »داللت مشترک 
میان شهروندان«، کاربری و قدمت تاریخی یک عنصر شهری است. 
با توجه به این که کاربری هایی عمومی )گره ها، بناهای فرهنگی، 
از  تری  با طیف گسترده  آن(  نظایر  و  فضای سبز  درمانی،  مذهبی، 

ساکنین سر و کار دارند؛ پتانسیل بیشتری برای نشانه شدن در ذهن 
شهروندان نیز دارند. در همین حال، هر قدر زمان حضور یک عنصر در 
فضای شهری طوالنی تر باشد؛ امکان بیشتری برای تبدیل شدن آن به 
یکی از عناصر ثابت و قابل اتکا در تصویر ذهنی نسل های مختلف یک 
شهر فراهم می شود.  بر اساس مطالب پیش گفته، می توان معیارهای 
بازشناسی نشانه ها و متغیرهای مرتبط با این معیارها را در جدول زیر 

خالصه کرد:

متغیرهای مرتبطوجوه اصلی نشانه معیارهای بازشناسی وجوه نشانه ها

داللت بر موضوعی غیر از خودش

نمایانی، یامتمایز بودن
از بافت اطراف

داللت مشترک میان کاربران

منحصر به فردی

برجستگی

تعداد تکرار در نقشه های شناختی
قدمت تاریخی

کاربری

تمایز شکلی
تمایز اندازه ای
تمایز ارتفاعی

مصالح بنا
رنگ بنا 

محل استقرار عنصر در بافت 
نوع محوری که در مجاورت عنصر قرار گرفته است

نحوه استقرار عنصر در بافت شهری
 مشاهده پذیری در شب

جدول 1. معیارها و متغیرهای بازشناسی نشانه ها در فضاهای شهری 

2. پیمایش های میدانی

3. یافته ها 

    برای فهم ارتباط میان متغیرها و نیز، وزن دهی به آن ها، از یک 
پیمایش میدانی استفاده شده است. وزن دهی به متغیرها، نقش هر 
نشانه شدن یک عنصر کالبدی شهری، آشکار  را در  از آن ها  یک 
خواهد ساخت. برای این منظور، یک پرسشنامه ای بسته، با دوازده 
سوال و با استفاده از مقیاس لیکرت با طیف 5 تایی، جهت سنجیدن 
وزن هریک از متغیرها، طراحی شد. وزن دهی به متغیرها، می تواند 
بدین  ترتیب،  شود.  انجام  حوزه  این  در  صاحب نظر  افراد  توسط 
جامعه ی آماری، متخصصین حوزه ی معماری و شهرسازی است. با 
توجه به محدودیت تحقیق، جامعه ی نمونه، به تعداد 35 نفر، از میان 
اساتید دانشگاههای کشور در حوزه ی معماری و شهرسازی انتخاب 

شده است. در نهایت، داده های به دست آمده از پرسشنامه ها، توسط 
آزمون  آماری تحلیل عاملی، تحلیل شده و بر این اساس، متغیرهای 
تاثیرگذار در نشانه شدن یک عنصر در شهر، دسته بندی  مستقل 
و ارزش گذاری شده است. هم چنین، برای اطمینان از کافی بودن 
  KMOتعداد نمونه ها برای تحلیل عاملی، از آزمون بارتلت و شاخص

استفاده شده است.

است  بوده  درصد   5 از  کوچکتر  بارتلت،  آزمون  در   sig مقدار      
مدل  ساختار  شناسایی  برای  عاملی  تحلیل  دهد  می  نشان  که 
عاملی در این پژوهش، مناسب است. هم چنین، شاخصKMO با 
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مقدار 0/688 نشان دهنده ی آن است که تعداد نمونه)تعداد پاسخ 
دهندگان( برای تحلیل عاملی تقریباً کافی بوده است. تحلیل نتایج 
حاصل از پرسشنامه ها نشان می دهد که از میان دوازده متغیر مستقل 
ارائه شده، به ترتیب، تمایز فرمی عنصر نسبت به بافت اطراف، محل 
استقرار در بافت، نوع محوری که در مجاورت عنصر وجود دارد، تعداد 
تکرار یک عنصر در نقشه های شناختی، تمایز ارتفاعی نسبت به بافت 
اطراف، کاربری، مشاهده پذیری در شب، نحوه ی استقرار در بافت، 
قدمت تاریخی، تمایز نسبت به بافت اطراف، مصالح و رنگ به کار رفته 
در نمای یک بنا به نظر متخصصین، از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در 

نشانه شدن یک عنصر در شهر هستند.
    آزمون تحلیل عاملی، دوازده متغیر موثر در نشانه شدن یک عنصر 
به  با توجه  در شهر را در سه عامل کلی تقسیم بندی کرده است. 
بررسی ادبیات موضوع، این سه عامل »منحصر بفردی«، »برجستگی« 
آماری،  آزمون  این  هستند.  شهروندان«  میان   مشترک  »داللت  و 
فرمی،  تمایز  شهری،  بافت  در  عنصر  استقرار  ی  نحوه  متغیرهای 
عامل  تحت  را  اطرافش  بافت  به  نسبت  عنصر  ارتفاعی  و  اندازه ای 
»منحصر بفردی« قرار داده است. در همین حال، متغیرهای محل 
استقرار عنصر در بافت، نوع محوری که در مجاورت عنصر قرار گرفته 
است، مصالح و رنگ نمای بنا و نورپردازی عنصر در شب، تحت عامل 
دوم، که »برجستگی« است؛ قرار داده و متغیرهای تعداد تکرار عنصر 
در نقشه های شناختی، قدمت تاریخی عنصر و کاربری را زیرمجموعه 
ی عامل سوم، که با نام »داللت مشترک میان  شهروندان« نام گذاری 

شده، معرفی کرده است.
    بر اساس مطالعات کتابخانه ای، به نظر می رسید که رابطه ای 
مثبت و معنادار میان دوازده متغیر مستقِل پیش گفته و نشانه شدن 

یک عنصر در  شهر وجود دارد. به منظور بررسی این فرضیه، از آزمون 
ضریب همبستگی استفاده شده است. تحلیل انجام گرفته از طریق 
آزمون ضریب همبستگی نشان داد که میان تعداد تکرار یک عنصر 
قدمت  بافت،  در  عنصر  یک  استقرار  های شناختی، محل  نقشه  در 
تاریخی یک عنصر، نوع محوری که در مجاورت عنصر وجود دارد، 
رنگ به کار رفته در نمای یک بنا،  مشاهده پذیری یک بنا در شب و 
تمایز فرمی، اندازه ای و ارتفاعی یک عنصر نسبت به بافت اطراف با 
نشانه شدن آن در فضای شهری رابطه ی مثبت و معناداری با سطح 
معناداری میان 0/00 تا 0/005 وجود دارد.13 در همین حال نتایج 
این آزمون نشان داد که میان کاربری یک عنصر، نحوه ی استقرار 
آن در بافت و مصالح به کار رفته در نمای یک بنا با نشانه شدن آن 
در شهر همبستگی چندانی وجود ندارد. از این رو، از میان متغیرهای 
ذکر شده، آن دسته از متغیرهای مستقل که رابطه ی معناداری با 
متغیر وابسته )نشانه شدن یک بنا در شهر( ندارند؛ حذف  شده و آن 
دسته که رابطه ی معنادار و مثبتی با متغیر وابسته دارند؛ بر اساس 
درصد فراوانی و میانگین امتیازاتی که متخصصین به آن ها داده اند؛ 

ارزش-گذاری  شده  اند.
    خالصه نتایج به دست آمده، در جدول شماره 2  ارائه شده است. 
در این جدول، ارتباط میان معیارها و متغیرها مشخص شده و وزن 
هر کدام از متغیرها، نیز ارائه شده است. برای محاسبه وزن هر کدام 
از  کدام  هر  به  شوندگان  پرسش  که  امتیازاتی  مجموع  متغیرها،  از 
فراوانی  درصد  به  توجه  با  محاسبه شد. سپس  بودند  داده  متغیرها 
هر کدام از گویه ها، وزن آن ها بر حسب امتیازشان تعیین شد. این 
کالبدی  عناصر  و سنجش  مقایسه  برای   مبنایی  تواند  می  جدول، 

موجود در یک شهر، برای بازشناسی نشانه از میان آن ها باشد.

 وزن متغیرمتغیرهای مستقلمعیارها

داللت مشترک میان کاربران

منحصر بفردی

برجستگی

تعداد تکرار در نقشه های شناختی

قدمت تاریخی

تمایز فرمی
تمایز اندازه ای
تمایز ارتفاعی

محل استقرار عنصر در بافت
نوع محوری که در مجاورت عنصر قرار گرفته است

رنگ نمای بنا
رؤیت پذیری در شب
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جدول 2. وزن دهی متغیرهای مستقل تاثیرگذار در نشانه شدن یک عنصر در فضای شهری)ماخذ: نگارندگان( 
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4. نتیجه گیری:

    نشانه های شهری، از عناصر بسیار مهم در محیط کالبدی شهر 
محسوب می شوند. آن ها در هر مقیاس و از هر نوعی که باشند؛ در 
واقع توانسته اند ارتباطی صریح و عمیق با مخاطب برقرار نموده و 
بخشی از هویت کالبدی شهر و به تبع آن هویت فردی شهروندان 
را  شهر  از  شهروندان  ذهنی  شناخت  همچنین،  و  داده  تشکیل  را 
شناسایی  برای  که  داد  نشان  شده  انجام  مطالعات  بدهند.  سازمان 
این عناصر از میان سایر عناصر فرم شهری، وجوهی از مفهوم نشانه، 
میان  مشترک  »داللت  و  اطراف«  بافت  به  نسبت  همچون»تمایز 
کاربران« می توانند مورد استفاده قرار گیرند. هر کدام از وجوه، از 
طریق معیارهایی چون »داللت مشترک میان شهروندان«، »منحصر 

را  معیارها  این  بازشناسی هستند.  قابل  »برجستگی«  و  فردی«  به 
از متغیرها، که هریک وزن متفاوتی دارند؛  با مجموعه ای  می توان 
از  کدام  تاثیر هر  میزان  و  متغیرها  این  دو،  سنجید. جدول شماره 
آن ها را در نشانه شدن یک عنصر کالبدی در فضای شهری نشان 
می دهد. بازشناسی نشانه ها از میان سایر عناصر فرم شهری، می-

تواند به تقویت آن ها و افزایش خوانایی شهر کمک کند. عالوه بر 
این، تحلیل کالبدی و روانشناختی این نشانه ها، در کنار متغیرهای 
بازشناسی آن ها، می تواند در دستیابی به راهبردهایی برای طراحی 
نشانه های جدید در شهرها یاری رسان باشد. بخشی از این راهبردها 

در جدول شماره 4 آمده است.

متغیرهای کالبدی موثر 
بر ادراک کالبدی نشانه

تعداد تکرار در نقشه های 
شناختی

کاربری

محل استقرار در بافت

نحوه ی استقرار در بافت

منابعراهبردهای طراحی

- جاذب برای گروه های مختلف سنی و جنسی جامعه باشد.

- خاص و متمایز از واحدهای مجاور خود و حتی مستقر در کل شهر باشد.
- با کاربری های اطراف سازگار باشد.

- عمومی باشد.
- برای اولین بار وارد سازمان فضایی شهر شود.

نگارندگان

نگارندگان

نگارندگان

پورجعفر و 
منتظرالحجه)1389(

- در بافت میانی یا بیرونی مکان یابی گردد تا بتواند 
هویت آن بخش ها را تا حد مطلوبی افزایش دهد.

- به نحوی در بافت استقرار یابد که بیشترین میزان 
نفوذپذیری را داشته باشد. 

- در قسمت هایی از بافت مکان یابی گردد که کریدور 
بصری مطلوبی به آن وجود داشته باشد.

- طوری استقرار یابد که دسترسی به آن راحت و بی 
مشکل باشد.

بنتلی، ای ین 
و همکاران 

)1385(

نگارندگان- منفرد قرار گرفتن در بافت.

جدول 4. متغیرهای بازشناسی نشانه ها و راهبردهایی برای طراحی نشانه های جدید در فضاهای شهری.
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تمایز فرمی- اندازه ای- 
ارتفاعی

نوع محور مجاور

مشاهده پذیری در شب

- فرمی متمایز نسبت به اطرافش داشته باشد. 

- دارای اندازه ای متفاوت نسبت به دانه های اطراف 
باشد.

- ارتفاع نسبی شاخصی داشته باشد.

گروتر
)1386(

نگارندگان

پورجعفر و 

منتظرالحجه

)1389(

-در شریان های درجه 2 فرعی یا اصلی واقع شود به نحوی که دسترسی سواره و پیاده به آن 
به سهولت امکان پذیر باشد.

- در محل تقاطع این محورها با هم یا در طول آن ها قرار داشته باشد.

- در بخشی از محورها قرار گیرد که بیشترین میزان رفت و آمد و متعاقباً بیشترین میزان بار 
بصری وجود داشته باشد.

- ایجاد کنتراست در نورپردازی و رنگ بین نشانه و زمینه اش، که 
قابلیت دید آن را افزایش می دهد.

- تأکید بر جزییات معماری یک لبه، که آن را تبدیل به 
یک نشانه می کند.

حقگویی
)1390(

- تاکید کردن روی سه بعد یک ساختمان به عنوان نشانه بوسیله نورپردازی.

نگارندگان- برجسته کردن بخش هایی از بنا که تمایز فضایی یا بصری ویژه ای را ایجاد می کند.
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