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نشانه شناسى شهرى
ــهرى به علت وي  ژگيهاي كالبدي و وجوه اجتماعي  ــانه هاى ش نش
ــتندترين معيارها در شناخت،  منضم به آن ها يكي از مهمترين و مس
ــت،  ــهر اس ــب هويت و تأمل در مفهوم ش ــاد تمايز، كس ادراك، ايج
ــاس مطالعه وي  ژگي هاي كيفي شهر واقع شوند و ضمن  مي توانند اس
ــى شهرى، به عنوان ابزار مهمي براي  فراهم آوردن امكان آسيب شناس

ــهر عمل  ــهري يا حتي كل ش ــت دادن به يك مكان يا حوزه ش هوي
ــهر در طول  ــكل گيري ش كنند. اين عناصر كه به تدريج در جريان ش
تاريخ به وجود آمده اند، در ذهن ساكنين شهر تصويري شفاف و واضح 
ــه در پيوند با خاطره هاي مردم از  ــتند ك يافته اند و داراي قدرتي هس

محيط سكونت قرار مي گيرند. 
هر يك از حوزه هاى مختلف شهرى در قالب يك اليه اطالعاتى، 
ــر مبناى نظام  ــت كه ب ــاختارى منحصر به فرد برخوردار اس از س
نشانه ُمترتب بر آن قابل بازخوانى است. بر هر نشانه معناى خاصى 
ُمترتب است و مجموعه نشانه ها با قواعد خاصى با يكديگر تركيب 
مى شوند تا مجموعه هاى معنى دار بزرگترى را شكل دهند. معناى 
ــت با معنايى كه  ــانه ها و يا تركيب هاى خاص آن ها ممكن اس نش
ــود متفاوت و يا برهم  ــهر درك مى ش از ظاهر عناصر محتوايى ش
منطبق باشند. در هرحال مجموعه معانى نشانه ها، ساختار معنايى 
شهر را تشكيل مى دهند كه مى توان آن را در قالب زمينه فرهنگى 
ــكل خاصى را به شهر بخشيده  ــايى نمود كه در مجموع ش شناس
ــانه در شهر، آن چيزى نشانه  ــت. از آن جا كه در نظام زبان نش اس
تلقى مى شود كه براى جامعه مفسر، معنى مشتركى داشته باشد؛ 
بنابراين هر نشانه در جامعه و فرهنگ مبدأ خود قابل درك است. 
ــانه ها در شهر، از يك گونه شناختى به شرح ذيل  در واقع نظام نش

برخوردار است :
 نشانه شناسى اكولوژيك : مطالعه ارتباطات نشانه اى بين طبيعت 
و فرهنگ در قالب نشانه شناسى اكولوژيك مطرح بوده و به نشانه هاى 
مكانى و نقش آن ها در زندگى انسان مى پردازد. با توجه به تأثير متقابل 
ــى اكولوژيك جزيى از نشانه شناسى  طبيعت و فرهنگ، نشانه شناس
ــوب شده و به دنبال مطالعه رفتار و روابط بين انسان  فرهنگى  محس
ــاس ادراك و تفسير نشانه هاست  ــت طبيعى اش بر اس و محيط زيس
ــيل هاى عناصر اكولوژيك  ــطه پتانس ــهر را به واس تا منظر عمومى ش

هويت مند سازد. 
 نشانه شناسى اجتماعى : تعمق در انواع فعاليت هاى اجتماعى، 
ــتر هر اجتماع و در ساختارى الگو مانند شكل مى گيرد به  كه در بس

منشأ بسيارى از بحران هاى اجتماعى 
و شهرنشينى، بى تفاوتى مردم نسبت 
به تغييرات محيط و تبعات آن همچون 
تضعيف فرهنگ و هويت هاى محلى 
اســت. عالئم و نمادهايى كه جامعه 
شهرى از طريق آشنايى وانس با آن، 
قادر به بازشناسى اطالعات محيط 
شهرى است، جزئى از منابع هويت 
فضايى اســت و نقش آن ها به مثابه 
دستور زبان ادراك خوانايى مكنونات اجتماعى و سياسى 
شهر اســت. منظر شــهرى، به عنوان تجلى خارجى يك 
كليت واحد، محصول انطباق اليه هاى اطالعاتى متعدد در 
حوزه هاى مختلف فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى، تاريخى، 
بوم شناختى و ... از شهر بوده و در گونه شناسى نقش هاى 
مختلفى كه تا كنون بر عهده داشته است، مهم ترين نقش آن، 
فراهم آوردن امكان قرائت كليت شــهر به مثابه يك «متن» 
است. بر اساس مطالعاتى كه از دهه 1960 ميالدى در زمينه 
«نشانه شناسى» شهرى به عمل آمده است، مى توان منظر 
شهرى را نظامى از «دال»ها انگاشت كه به مجموعه اى از 
«مدلول»ها اشاره مى نمايد. فهم منظر شهرى به مثابه «نظامى 
از نشانه ها» كه قادر به «پيام»رسانى در زمينه هاى گوناگون 
اســت، امكان «قرائت» و «خوانش» متن شهر وكشف و يا 

تاويل معانى آن را فراهم مى سازد.

ليـــال سلطانى
كارشناس ارشد معمارى منظر

فهم منظر شـهرى به 
مثابه «نظامى از نشانه ها» 
كه قادر به «پيام»رسانى 
در زمينه هاى گوناگون 
«قرائت»  امكان  است، 
و «خوانش» متن شهر 
وكشف و يا تاويل معانى 

آن را فراهم مى سازد.
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ــانه ها در قالب معنايى كه داراى كاركردى درونى است،  مطالعه نش
مى پردازد تا از طريق انتظام ميان نشانه ها با يكديگر و با كانون هاى 
ــو به ارتباط اجتماعى افراد جامعه كمك كند و از  فعاليت، از يك س
ــه به ايجاد يك  ــخص هر جامع ــوى ديگر با معرفى الگوهاى مش س
ــيارى از نشانه هاى شاخص  هويت اجتماعى بپردازد. بر اين مبنا بس
شهرى پتانسيل آن را دارند كه به كانون هاى فعاليت شهرى تبديل 

شوند. 
ــرى مطالعه  ــى بص ــى بصرى : حيطه نشانه شناس  نشانه شناس
ــه لحاظ بصري  ــرد و هم ب ــم از لحاظ كارك ــت كه ه ــرى اس عناص
ــته  است  ــطه يگانه بودن (قطب بودن يا بي مانند  بودن) توانس به واس
ــهري در پيرامون خود كاركرد يابد و يا بخشي  به عنوان نمادهاي ش
از شهر به نام آن خوانده شود. بر اين مبنا نشانه شناسى مى تواند به 
عنوان ابزارى كارامد جهت توليد داده هاى كيفى از شهرها بپردازد. 
ــانه هاى بصرى در سطح شهر  ــهرى مطلوب، توزيع نش در مناظر ش
ــانه هاى  معنى دار و داراى انتظام خاصى بوده به طورى كه تركيب نش
ــت. ارتباط جامع و  ــهر قابل تحليل اس ــرى در پروفيل منظر ش بص
ــر و نظرگاه ها (كانون هاى  ــانه هاى بصرى با يكديگ متقابل ميان نش
ــازمان بصرى مطلوب شهر را فراهم  ــتر تحقق س ادراك منظر) بس
ــانه هاى بصرى از  ــت كه نش ــازد. الزمه تحقق اين امر آن اس مى س
ــهر، خوانا و قابل رويت باشند. كيفيت و نظم  عرصه هاى عمومى ش
ــهر منوط به برقرارى اين ارتباط است.  ــطح ش مطلوب بصرى در س
به واسطه ارتباط با نشانه هاى بصرى، نظرگاه هاى شهرى، فرصت هاى 
ــتند و نيز قابليت دريافت و ادراك  مطلوب ايجاد فضاى عمومى هس
ــتند. در مناظر  ــهر را دارا هس ــتراتژيك مناظر ش ــاى اس كيفيت ه
ــانه شهرى ، عرصه هاى  ــتراتژيك، در پهنه هاى مجاور بستر نش اس
حفاظتى پيش بينى مى شود كه زمينه الزم براى تشخيص و ادراك 
ــانه هاى بصرى  ــانه را فراهم مى آورد . حفظ قابليت و كيفيت نش نش
ــتر نشانه و عرصه  ــت كه تمهيدات الزم در باب بس ــتلزم آن اس مس

حفاظتى آن انديشيده شود.
مديريت نظام نشانه ها

همان گونه كه ذكرشد هر گونه اى از نشانه شناختى شهر، دليل توجه 
مردم يا شدت و ضعف كيفيت آن بخش از شهر را نزد مفسرين شهر 
اعم از ساكنين، مديران و گردشگران، تبيين مى كند. شناخت جايگاه 

ــجام آن با  ــا و دامنه تأثيرگذارى آن ها  و برقرارى ارتباط و انس گونه ه
ساير بخش ها امكان درك يكپارچه ازشهر را فراهم مى كند. با توجه به 
پيچيدگى مناسبات شهرى اين امر نياز به برنامه ريزى و مديريت دارد 

كه برخى مالحظات آن ذكر مى شود : 
 به منظور ثبت عرصه هاى حفاظتى نقاط نشانه اى در برنامه توسعه 
ــت ابتدا ابعاد كيفى و محتوايى نشانه تعيين و سپس  ــهر، الزم اس ش
وضعيت نشانه در مناظر استراتژيك نسبت به پس زمينه، از مكان ها 
و كانون هاى مختلف عرصه عمومى بررسى و تبيين شود و در نهايت 
به همراه ضابطه ساخت و سازهاى داخل حريم منظر را جهت حفظ و 

توسعه منظر كنترل كند.
 سيماى توسعه هاى موجود و آتى در عرصه هاى حفاظتى و بستر نشانه، 
در كيفيت منظر موثر بوده و مى تواند در ادراك آن اختالل ايجاد كند. 
لذا نظرگاه ها نيازمند بازنگرى مداوم در مديريت منظر شهرى هستند.

ــش گياهى نيز در اين  ــت كيفيت، تراكم و ارتفاع پوش  الزم اس
عرصه ها به گونه اى مستمر تحت نظارت و كنترل باشد.   

ــعه در پهنه هاى عرصه و بستر نشانه هاى شاخص   هرگونه توس
ــوند به منظور  ــهرى كه در طرح هاى مديريت منظر تعيين مى ش ش
ــود تا نحوه توسعه در كيفيت خط  ــانه، كنترل ش حفظ و ارتقاء نش
آسمان تأثير نامطلوب نداشته باشد. اغتشاش بصرى در خط آسمان 
ــهر و تلفيقى از توپوگرافى و فرم  ــاخص هويت ش - كه معرف و ش
ساختار شهر است- خوانايى نشانه ها را تهديد مى كند به طورى كه در 

سيلوئت شهرى شاخص و خوانا نباشند.
ــناد توسعه شهرى (G.P.S) نمادهاى   در نقشه هاى ضميمه اس
ــانه هاى مهم كه داراى  ــهرى و ميراث فرهنگى ثبت جهانى يا نش ش
ــده و توسعه شهر با  ــتند، تعريف ش اهميت جهانى و بين المللى هس
ــه منظور حفظ و احياى آن ها  ــت اهميت و جايگاه اين عناصر ب رعاي

كنترل شود.   
 نشانه ها بسته به نوع و درجه اهميت طبقه بندى و براى هر سطح 
ضوابط و مقررات خاص تدوين شود. بر اين مبنا لحاظ نشانه هاى ثانوى 

(از جنبه اهميت) و ... مغفول نخواهد ماند.
ــر و حوزه هاى قابل  ــعه منظر اعم از اراضى باي ــاى توس  فرصت ه
ــانه ها بر مبناى هويت زمينه و متن  ــود و نش بازيافت مدنظر واقع ش

مستقر و طراحى شوند.     
جمع بندى 

مجموعه نشانه هاى شهرى بخش ثابت و قابل اتكايى از تصوير ذهنى 
شهروند از شهر را تشكيل مى دهند. تداوم نشانه هاى شهرى در طول 
تاريخ، بخشى از هويت هر شهر را تبيين كرده و مى تواند مبناى رشد 
ــود. تداوم هويت شهرى، در صورت فقدان  و توسعه آتى شهر واقع ش
پيوستگى ميان تصاوير ذهنى نسل هاى مختلف ساكن شهر، در معرض 
خطر قرار مى گيرد. تغييرات سريع منظر شهرى، بدون برنامه ريزى و 
ــاس تعلق و سكونت در شهر را تهديد مى كند لذا  مطالعه كافى احس
تسريع در برنامه ريزى براى ثبت نشانه هاى شهرى الزم و ضرورى است. 
در اين راستا بايد اليه هاى اطالعاتى، موقعيت مكانى، ارتباط و انتظام 
ــود و دامنه رويت نشانه هاى  ــانه ها بر روى نقشه شهر منعكس ش نش
ــود. ضابطه حفظ، احيا و توسعه  ــتراتژيك بر روى نقشه تبيين ش اس
ــجام  ــر، تهيه و مالك عمل قرار گيرد تا مبناى هم پيوندى و انس منظ
نظام نشانه هاى شهرى، وضوح كيفيت هاى بصرى سازنده هويت منظر 
ــهر  ــهرى، عامل تقويت حس مكان و نهايتاً تعلق خاطر افراد به ش ش

واقع شود. 

نشـانه هاى  مجموعه 
شـهرى بخش ثابت و 
قابل اتكايى از تصوير 
ذهنى شهروند از شهر 
را تشـكيل مى دهند. 
تداوم نشانه هاى شهرى 
در طول تاريخ، بخشى 
از هويـت هر شـهر را 
تبيين كرده و مى تواند 
مبناى رشـد و توسعه 

آتى شهر واقع شود.


