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شـهر، بی شـک یک » متن« اسـت و فضاهای شـهری نیز نظام هایی نشانه شـناختی اند؛ در واقع، شهر 
محصـول و برآیندی فرهنگی اسـت کـه از مجموعه های متنوع و پیچیده ای از نشـانه ها و نمادها تشـکیل 
شده  اسـت، این نشـانه ها و نمادها می توانند بازتاب گفتمان های متعددی باشند که در شهر اجازه ظهور یافته 
 اسـت؛ در اینجا، شـهروندان، قرائت کنندگان متون یا گفتمان هایی هسـتند که در فضای شـهری از طریق 

مجموعه هایی متنوع از نمادها و نشانه ها، خود را در معرض خوانش مداوم شهروندان قرار می دهد.
ارتباط شـهروندان با شـهر، فضاهای شـهری و جنبه های کارکردی و زیباشـناختی آن، بر اسـاس نوع 
مواجهه، خوانش، برداشـت و فهم آنها از نشـانه های شـهری و همچنین نشـانه های به کار رفته در فضاهای 
شـهری شـکل می گیرد؛ در واقع، میزان، نوع و چگونگی کاربرد نمادها یا نشـانه ها در فضاهای شـهری و 
معانی نشانه شـناختی آنها، می تواند نشـان دهنده اوضاع فرهنگی، سیاسـی، اجتماعی و اقتصادی یک شهر و 
شـهروندان سـاکن در آن باشد؛ از این رو اسـت که مدیریت کاربرد نمادها و نشانه ها در فضاهای شهری، 
یکی از مهمترین، حسـاس ترین، پیچیده ترین و در نتیجه دشـوارترین مقوالت و مباحث مطرح در مدیریت 
شـهری اسـت؛ این اهمیت و دشـواری به ویژه در فرهنگ های دینی و جوامع ایدئولوژی محور، دو چندان 
می شـود زیرا در این فرهنگ ها و جوامع، نشـانه ها و نمادهایی که »ضد فرهنگی« یا در تضاد با ارزش ها و 
هنجارهای حاکم بر جامعه تلقی می شـود و می تواند واکنش جدی و اعتراض آمیز گروه های قابل توجهی 
از شـهروندان، مدیران و فعاالن فرهنگی و سیاسـی را به دنبال داشته باشد؛ از سوی دیگر، جوامع ایدئولوژی 
محور، کاربرد نمادها و نشـانه هایی را در شـهر تجویز می کنند و مجاز برمی شمارند که در راستای بازنمایی 
یـا بازتولیـد ارزش ها و هنجارهای مطلوب آن جوامع باشـد؛ با این هدف، اگر چه تدوین قوانین و مقرراتی 
برای مدیریت کاربرد نمادها و نشـانه ها در فضاهای شـهری ضرورتی انکارناپذیر اسـت اما فراهم کردن 

سخن آغازین



چارچوب هـای نظری الزم برای فهم مفاهیم نشانه شـناختی و همچنین تدوین الگوهایی کاربردی و ترجیحا 
بومی در این زمینه، نیازی مقدماتی و ضروری تر تلقی می  شود. 

کالنشـهر تهران، همچون هر شـهر دیگری، نیازمند تدوین قوانین و مقرراتی جامع و همه جانبه نگر در 
موضوع کاربرد نمادها و نشانه ها در فضای شهری  است اما به نظر می رسد چنین اقدامی بدون داشتن دانش، 
آگاهـی و چارچوب هـا و الگوهـای نظری الزم در این باره، راه به جایـی نخواهد برد؛ در واقع، مدیریت و 
سـاماندهی کاربرد نمادها و نشـانه ها در فضاهای شهری، نیازمند آن اسـت که هم مدیران، سیاستگذاران و 
کارشناسـان مدیریت  شهری و هم فعاالن و دست اندرکاران در این زمینه ـ ازقبیل پژوهشگران، هنرمندان 
و طراحان و ...ـ   از سـطح سـواد نشانه شـناختی قابل قبولی برخوردار باشند. در اینجا منظور، نوعی از سواد 
نشانه شـناختی اسـت که در آن جنبه های فرهنگی، اجتماعی و انسان شناختی شهر و فرهنگ و هویت بومی 

جامعه مورد توجه قرار گرفته باشد.

در اینجا الزم می دانم از تالش های پژوهشـگر و نویسنده ارجمند این کتاب، افشین داورپناه، متخصص 
انسان شناسـی فرهنگی و عضو هیئت علمی پژوهشـکده فرهنگ و هنر جهاد دانشـگاهی، که اثر پیش رو 

حاصل پژوهش های یکساله اوست، تشکر و قدردانی کنم.  
بی شـک، این آغاز کار اسـت و امید است که موضوع مدیریت و کاربرد نمادها و نشانه ها در فضاهای 

شهری، مورد بررسی و توجه جدی سایر پژوهشگران حوزه های گوناگون مطالعات شهری قرار گیرد.

سید محمد جواد شوشتری

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران

مدیریت و کاربرد نمادها و نشانه ها در فضاي شهري سخن آغازین
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همانگونه که »روالن بارت« سال ها پیش گفته بود، شهر را باید یک متن تصورکرد؛ متنی که، 

مانند هر متن دیگر، همواره از در کنار هم قرار گرفتن نشـانه ها و نمادها شـکل می گیرد؛ نشانه ها 

و نمادهایی که گاه قاعده مند و بر اسـاس قراردادهایی اجتماعی و گاه نیز نه چندان قاعده مند، در 

کنار یکدیگر چینش شـده  اسـت؛ این چینش، چه بر اساس قواعدي مشخص و برنامه ریزي  شده و 

چه تصادفي شـکل گرفته باشـد، متنی است که همواره در معرض »خوانده شدن« قرار دارد؛ از این 

رو، شـهروندان همیشـه در حال خوانش متونی هسـتند که، خود به عنوان جزئی از آن و به عنوان 

کنشـگری فعـال در آن حضـور دارند؛ آنها رابطه خـود با محیط و فضاهـای عمومی و خصوصی 

پیرامون شـان را بر اسـاس نوع و سطح  برداشت و دریافتی که از این متون دارند مدیریت و تنظیم 

می کنند و این، امری اجتناب ناپذیر است که شهروندان خواسته یا ناخواسته در آن حضور دارد. در 

چنین شرایطی، تصور زندگی اجتماعی بدون نمادها و نشانه ها، محال مي نماید. فرایند اجتماعی شدن 

ما انسـان ها، حتی پیش از آنکه به شـکلی آگاهانه زبان گفتاری و نوشـتاری را بیاموزیم، از طریق 

نمادها و نشانه ها، آغاز شده است؛ پس از آن نیز با فراگیری مجموعه ای از نمادها و نشانه ها، زبان 

و کتابت را فرامی گیریم؛ در واقع، رابطه ما با جهان و خود، به واسطه نظامی از نمادها و نشانه های 

پیشگفتار
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قراردادی شکل می گیرد، از این رو رابطه ما با جهان و خود را باید رابطه ای نماد بنیاد دانست.

محیط اجتماعي با همه عوامل و متغیرهاي سیاسـي، اقتصادي و فرهنگي دخیل و موثر در آن، 

شـبکه هاي در هم تنیده اي از مواجهات نمادین اسـت که به ویژه از دهه هاي پایاني قرن بیسـتم و 

بر اسـاس رویکردهاي گوناگون، موضوع مطالعه جدي مطالعات نشانه شناسي، نشانه شناسي شهري، 

انسان شناسـي شـهري، جغرافیاي فرهنگي، مطالعات فرهنگي و ... بوده  اسـت؛ در چند دهه اخیر، 

گسترش ارتباطات نوین، رسانه اي شدن هر چه بیشتر زیست ـ جهان، افزایش و گسترش بي سابقه 

و حیرت انگیـز رویارویي هـا، مبادالت و تعامالت فرهنگـي و ... باعث اهمیت یافتن بیش ار پیش 

موضوع نمادها و نشانه ها در حوزه هاي گوناگون بوده است؛

در سال های اخیر، موضوع نمادها و نشانه ها، در جامعه شهري ایران به بحثی داغ و گاه جنجال 

برانگیـز تبدیـل شده اسـت؛ در واقع، تصویر و تحلیلي کـه گاهی از کاربرد نمادها و نشـانه ها در 

فضاي شـهري برخی از شـهرهای ایرانـ  و بیش از همه، شـهرهای بزرگ، به ویژه شهر تهرانـ  

ارائه مي شـود با اغراق ها و سـیاه نمایي همراه بوده اسـت؛ این نوع نگاه نادرست را باید بیشتر ناشی 

از بي اطالعي ها و ناآگاهي ها درباره نمادها و نشـانه ها، معنا، تحلیل و کاربرد آنها دانسـت. در این 

نگاه، معموال مرز میان مفاهیم نماد و نشـانه به قدری مبهم اسـت که عموما در کاربردهای روزانه 

ـ و متاسـفانه گاه تخصصیـ   این دو اصطالح کلیدی به یک معنا به کار برده  می شـود؛ نامشخص 

بودن اینکه چه چیزی در شـهر نماد  قلمداد می شـود و چه چیزی نشانه، موضوع جایگاه و کاربرد 

نمادها و نشانه ها در شهر و تحلیل آن را پیچیده تر می کند. 

از سوی دیگر، در برخی موارد این تصور و گمان نه چندان درست وجود دارد که یک نهاد یا 

سازمان به صورت دولتی، رسمی و متمرکز و صرفا با صدور چند بخش نامه یا آئین نامه، می تواند 

به طور کامل بر کاربرد و حضور نمادها یا نشـانه ها در شـهر و به طور مشـخص فضاهای عمومی 

شهر آن مدیریت و نظارت داشته باشد! منشاء  این تصور اشتباه، در مرحله نخست، نداشتن آگاهی 
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از چند و چون و سـاز و کارهای نمادسـازی و وضع نشـانه ها در اجتماعات انسانی است؛ اینکه در 

فرهنگ های انسانی متناسب با نیاز و اقتضائات موجود، فرایندی طبیعی از نماد و نشانه سازی جریان 

دارد و  بخش های وسیعی از این خواست فرهنگی، متناسب با کارکردهای خود ادامه حیات می دهد 

و هیـچ نظارتـی را بر نمی تابد. بنابراین نقش و حدود اختیارات دولتی یا حکومتی صرفا به نظارتی 

نسـبي بر انواع و قلمرهای مشـخصی از نمادها و نشانه ها در حوزه عمومی جامعه محدود می شود و 

نه تمام آن.

از سـوی دیگر، سـرعت باالی تغییرات و افزایش سـطح مبادالت فرهنگی، فضاهای شهری را 

با تنوع و فراوانی نمادها و نشـانه ها مواجه کرده اسـت؛ وضعیتی که چندان نظارت پذیر نیسـت!  با 

این حال مدیران فرهنگی و شـهری، سـخت به دنبال سـاماندهی و مدیریت بهتر نمادها و نشانه ها 

در فضای شـهری اند. دلیل این امر، عالوه بر مالحظات زیبایی شناختی و منظر شهری، تصور مغایر 

بودن بار معنایی برخی از نمادها و نشانه های به کار رفته در فضای شهری با ارزش ها و هنجارهای 

رسـمی، قانونی و بعضا دینی و مذهبی کشـور اسـت. اما سر و سامان بخشـیدن به وضعیت نمادها 

و نشـانه های شـهری، عالوه بر بنیان های نظری علمی نیازمند طراحی و تدوین مدل ها، رویه ها یا 

فرایندهایی اسـت که مدیران شـهری، طراحان و سـایر مراجع یا کسـانی که در حوزه نمادها و 

نشانه های شهری نقش یا وظیفه ای دارند، بتوانند بر اساس آن در ساماندهی بهتر به وضعیت نمادها 

و نشانه ها در فضای شهری موفق یا موفق تر باشند.

توجه به چنین نیازی و فقدان منبع مشخصی در این زمینه، انگیزه اساسی تدوین کتاب پیش رو 

بوده است؛ در این مسیر به طور عمده اهداف زیر دنبال شده است:

الـف ـ تدویـن چارچوبي نظري درباره نمادها و نشـانه ها، به وی ژه با رویکرد اسـتفاده از این 

چارچوب نظري در مباحث مدیریت فضاهاي شـهري از جمله در حوزه هاي طراحي منظر، مبلمان 

شهري، زیباسازي  شهري، معماري، تبلیغات شهري و ... .
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بر اسـاس این هدف، در بخش نخسـت کتاب، خواننده ابتدا با مفاهیم و مباحث اساسـي نماد و 

نشـانه و همچنین دیدگاه هاي نشانه شـناختي در این زمینه آشنا مي شود؛ در ادامه این بخش، درباره 

رویکرد رشـته هایي چون مطالعات شـهري، جغرافیاي فرهنگي، انسان شناسي شهري، جامعه شناسي 

شـهري و مطالعات فرهنگي به مبحث نشانه شناسـي و جایگاه نمادها و نشـانه ها در این حوزه هاي 

مطالعاتي اشاره شده است. 

اینکه منظور از فضای شـهری دقیقا چیسـت، موضوعی است که در فصل دیگری از این بخش 

به آن پرداخته شده است.

بـ  تدوین مدلي کاربردي درباره مدیریت و کاربرد نمادها و نشـانه ها در فضاي شـهري؛ در 

این مدل، عناصر و عوامل متعددي که در فرایند به کارگیري نمادها و نشـانه ها در فضاي شـهري 

دخیل اسـت معرفي و درباره هر یک توضیحاتي ارائه شده اسـت؛ در واقع این مدل، فرایند کاربرد 

نمادها و نشـانه ها را از زماني که یک اثر نمادین یا نشانه شـناختي، سفارش داده و خلق مي شود تا 

زماني که در معرض دید شهروندان )مخاطبان( قرار مي گیرد ترسیم مي کند؛ در این مدل همچنین 

بازخورد یا واکنش مخاطبان به نمادها و نشانه ها، و موانع احتمالي که در مسیر فهم و درك درست 

یک نماد یا نشانه شهري مي تواند وجود داشته باشد، مورد بحث و بررسي قرار مي گیرد.

در طول مباحث ارائه شـده، متناسـب با هر موضوع، مثال هایی از  نمادها و نشـانه ها در شـهر 

تهران آورده شـده  که  در واقع  بخشـی از  نتایج  مطالعات میدانی و مشـاهداتی است که همزمان 

در قالب یک پروژه پژوهشـی با موضع آسیب شناسی وضعیت کاربرد نمادها و نشانه ها در فضای 

شهری تهران، انجام شده است. 

پس از این دو بخش اصلي، در پیوسـت نخسـت، کوشش شده است تا در نمایي عمومی و البته 

مختصر، فهرستي از شناخته شده ترین و بحث برانگیزترین نمادها و نشانه هایي که متعلق به فرهنگ ها 

و ُخرده فرهنگ هاي گوناگون اسـت ارائه شـود؛ هدف در این قسـمت، به وی ژه معرفي مهمترین 
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و شـناخته شـده ترین نمادها و نشـانه هایي اسـت که به ویژه از سـوی فرهنگ حاکم و نهادهای 

ایدئولوژیکی کشور، در مواجهه با فرهنگ ایراني، »ضد فرهنگي« قلمداد مي شود یا در تعارض با 

هنجارها و ارزش هاي فرهنگ ایراني ـ و به طور مشخص چهارچوب هاي رسمي جمهوري اسالمي 

ایران ـ قرار دارد. در واقع، نمادها و نشـانه های معرفي شـده، شـامل برخي از مهمترین نمادها و 

نشـانه هایي اسـت که کاربرد آنها در فضاي شـهري ایران ممکن اسـت چالش برانگیز )یا جنجال 

برانگیز( باشـد و حساسـیت و مخالف گروه هایي را در پي داشـته باشد. آگاهي و اطالع طراحان، 

مدیران و کارشناسان فرهنگي و همچنین مدیران و کارشناسان شهري از معنا و مفهوم چنین نمادها 

و نشـانه هایي، مي تواند باعث ارتقا سـطح سواد بصري )نمادشناختي و نشانه شناختي( آنها و کمک 

به کاربرد بهتر و مناسب تر نمادها و نشانه ها در فضاي شهري شود. 

در پیوسـت دوم نیـز کوشـش شـده  تا با بررسـي تاریخ هنر و معمـاري ایران و بـا توجه به 

ظرفیت هاي طراحي که در پیشـینه یا سـنت هنـري و معماري این مرز و بوم وجود داشته اسـت، 

نمونه هایي از موتیف ها یا بن مایه هاي اساسـي و مهم ایراني که همچنان مي تواند در طراحي نمادها 

و نشانه ها مورد استفاده طراحان قرار گیرد، معرفی شود.   

بحـث نظری در باب نشانه شناسـی و نمادشناسـی ـ به عنوان زیر مجموعه ای از نشانه شناسـی 

ـ بسـیار گسـترده و در عین حال پیچیده است؛ این بحث وقتی شـکلی عملی و کاربردی به خود 

می گیرد و در ارتباط با موضوعاتی چون فضاهای عمومی شـهری مطرح می شـود، گسـترده  گی و 

پیچیده گی بیشتری می یابد. از این رو در این کتاب، صرفا درباره مهمترین سر فصل ها و متغیرهایی 

که در مبحث کاربرد نمادها و نشـانه ها در فضای شـهری می تواند قابل طرح باشـد، مقدماتی ارائه 

شده و برای مطالعه بیشتر عالقمندان در پایان هر فصل مجموعه ای از منابع تخصصی تر و مرتبط با 

موضوع، آورده شده است.
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تهیه و تدوین این کتاب، به طور مشخص مرهون حمایت »سازمان زیباسازی شهر تهران« به 

ویژه آقای دکتر جمال کامیاب، معاونت توسعه و برنامه ریزي سازمان زیباسازي شهر تهران؛ آقای 

فریبرز سـجادی، مدیر مطالعات و آموزش سازمان زیباسازی شهر تهران و کارشناسان و همکاران 

این معاونت، به ویژه آقایان مهندس محمد ابراهیمیان فر، مهندس سید جواد موسوی و خانم ها زهره 

موذنی و بهاره محبت خو است.

با قدردانی از 

مدیریت و همکاران پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

محسن موسیوند؛ پژوهشگر ارشد محترم حوزه پژوهش هنر

الهه قدیانی؛ پژوهشگر ارشد علوم ارتباطات و مدیریت رسانه  





ت
خس

ل ن
فص

نشانه، نشانه شناسي و مطالعات شهري
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مقدمه

اصطالحات »نماد« و »نشانه« معموال، نه تنها در زبان عامیانه بلکه حتی در بین بیشترکارشناسان 

و متخصصان رشته های مختلف، از جمله پژوهشگران و متخصصان مطالعات شهری و علوم مرتبط 

با آن ـ از قبیل طراحی منظر، معماری، شهرسـازی و ... ـ به جای یکدیگر و در یک معنا به کار 

برده می شود! از این رو در بیشتر موارد، وقتی از موضوعاتی چون نمادها، نشانه ها، عالئم، شاخص ها 

و نظایر آن در فضای شـهری سـخن گفته می شـود، موضوع و قلمرو بحث چندان مشخص نیست؛ 

آیا »نماد1« و »نشـانه2« دو مفهوم مشـابه اسـت؟ تفاوت این دو با »عالمت 3« چیسـت؟ حوزه و 

حدود مفهومی هر یک از این اصطالحات، به  ویژه در حوزه مطالعات شهری، چه و چگونه است؟

طرح چنین پرسـش هایی موید این اسـت که سـخن گفتن و مهمتر از آن، طرح مسئله یا ارائه 

تحلیل درباره وضعیت نمادها و نشـانه ها در یک فضای شـهری، بر خالف آنچه برخی می انگارند 

و لذا به راحتی خود را مجاز و محق به اظهار نظر شبه کارشناسـانه )؟!( درباره آن می پندارند، کار 

سـاده و آسـانی نیست و به طور جدی نیازمند آشنایی با این موضوع و تسلط نسبی بر مبانی نظری 

نشانه شناسی و نماد شناسی است.

1. Symbol
2. Sign
3. Landmark

مقدمه
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مقدمه

کوتاهی یا کم کاری در تدقیق و شفاف سـازی این مفاهیم در مطالعات و »میان رشته ای های1« 

شـهری، در حالی اسـت که تعداد قابل توجهی از صاحبنظران زبان شناسـی و به ویژه نشانه شناسی، 

سـال ها اسـت برای تفکیک و تدقیق هر یک از این مقوالت تالش های نظری جدی و چشمگیری 

داشـته اند. با این وجود، چالش ها و مناقشـات بر سـر برخی از مفاهیم نماد و نشانه شناسـی، در بین 

صاحبظران همچنان ادامه دارد.

در این فصل، کوشـش شده اسـت تا پیش از ورود به بحث کاربرد نمادها و نشانه ها در فضای 

شـهری، در توضیحاتـی مختصر و در حد ضرورت و نیاز، کلیاتـی درباره تعاریف و رویکردهای 

عمده و اساسـی در حوزه نماد و نشـانه از دیدگاه علم نشانه شناسـی ارائه شود؛ پس از آن، به طور 

موجز، به چگونگی گسترش و کاربرد مفاهیم نماد و نشانه در سایر رشته های علوم انسانی، به  وی ژه 

مطالعات شهری، پرداخته شده است.

از میان رشته ای ها »interdisciplinaries« در موضوعات شهری، مقوالتی چون »جغرافیای شهری«، »انسان شناسی  1. منظور 
شهری«، »جغرافیای فرهنگی«، »نشانه شناسی شهری«، »جامعه شناسی شهری« و نظایر آن است که می کوشد با تلفیق رویکردهای 

دو رشته علمی، به مطالعه موضوعات و مسائل شهری بپردازد.
مطالعات بین رشته ای »Cross-disciplinary«، فرا رشته ای »Trans-disciplinary« و چند رشته ای

»Multi-interdisciplinary« نیز از دیگر انواع مطالعات تلفیقی به شمار می آید که در حوزه مطالعات شهری  و به ویژه در 
موضوع نماد و نشانه، می تواند مورد توجه قرار گیرد.
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1ـ1ـ»نماد« و »نشانه«  در رویکرد نشانه شناسی

در پژوهش هاي فلسفي، تا کنون دو رویکرد عمومي درباره نمادها وجود داشته است؛

رویکرد اول، رویکرد فرهنگي ـ شناختي است که با تأکید بر خاستگاه ها و منشأ صورت هاي 

نمادین شـناخت و دانش آدمي همچون هنر، علم، زبان، اسـطوره و دین و با توجه به دستاوردهاي 

فرهنگي و تاریخي بشـر به مطالعه نمادها مي پردازد. نمونه برجسـته و شـناخته شـده این رویکرد 

مطالعات »ارنست کاسیرر« در اثر تاثیرگذار و به یادماندني اش، »فلسفه صورت هاي نمادین« است 

که در آن با تلفیق »مردم شناسـي فرهنگي« و »شناخت شناسـي« کانت و با پژوهش درباره روابط 

تکویني زبان، اسطوره، جادو و دین، هنر، علم و سایر »صورت هاي نمادین« تجربه آدمي، به نوعي 

»مردم شناسي فلسفي« درباره نمادها پرداخته است.

 رویکرد دوم، رویکرد »نشانه شـناختي« اسـت که ریشه در زبان شناسي دارد. اگر چه درآغاز 

شـکل گیري این رویکرد، نگاه تاریخی به نمادها چندان مورد توجه قرار نمی گرفت و بیشـتر بر 

تفاوت ها و شباهت هاي انواع مختلف نظام هاي نمادي منطقي ـ ریاضي، تصویري، نموداري، ایمایي، 

موسـیقایي و نظایر آن تأکید مي شـد اما در سـال های اخیر و به تدریج، به عامل زمان و مالحظات 

تاریخی نیز مورد توجه این رویکرد قرار گرفته است.

در این رویکرد شـیوه هاي گوناگون اسـتفاده از یک چیز براي داللت بر چیز دیگر، موضوع 

اصلـي مطالعه در نظام هاي نمادین ـ نظام هاي نمادي منطقي ـ ریاضي، تصویري، نموداري، ایمایي، 

موسیقایي و نظایر آن ـ تلقي مي شود.

دو رویکرد»فرهنگـي ـ شـناختي« و »نشانه شـناختي« اگرچه مکمل یکدیگرنـد، اما از برخي 

جهات اصولي، در روش و نوع تأکید با یکدیگر متفاوت اند)اولسون و همکاران، 50:1377(.

»نشانه شناسـي«، به عنوان یکي از روش هاي تحلیل متن، علمي اسـت که در آن به تفصیل از 

نشـانه و انواع نشـانه سـخن گفته می شود و به عنوان علم نشـانه ها، دو اصطالح »Semiology« و 
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»Semiotics« بـرای آن به کار مي رود. اسـتفاده از این دو اصطالح براي یک علم واحد، حاصل 

سـیر تاریخي این علم در دو حوزه جغرافیایي متفاوت بوده اسـت؛ در واقع، پیشگامان برجسته این 

علم، »فردیناند دوسوسـور1« )1913-1857م(، نشانه شناسـي سوئیسـي، براي ایـن علم از اصطالح 

»Semiology« و »چارلـز سـندرس پیـرس2« )1914-1839(، فیلسـوف آمریکایي، از اصطالح  

 »Semiology« براي اشـاره به این علم اسـتفاده کردند. یکـي از تفاوت هاي بین »Semiotics«

یا علم نشـانه ها و »Semiotics« یا نشانه شناسـي، تقسـیم بندي نشـانه ها اسـت؛ بدین معنا که هر 

کدام از رویکردهای سوسـوری و پیرسـی، تقسیم بندی و سنخ شناسی متفاوتی از انواع نشانه ها ارائه 

کرده است؛

از دیدگاه دوسوسـور، هر نشـانه شـامل دو بخش اسـت: الـف( دال )Signifier( ؛ مثل آوا، 

شـي ء تصویـر و مانند آنها ب( مدلول )Signified( یا مفهـوم. رابطه بین دال و مدلول یک رابطه 

»اختیاري« یا »قراردادي« اسـت. در واقع ما به صورت قراردادي، مي آموزیم که چیزي را نشـانه 

چیز دیگري بدانیم.

اما پیرس در »Semiotics« یک تقسیم بندي سه وجهي از نشانه ارایه مي کند:

1ـ نماد )Symbol(: در نماد، رابطه دال و مدلول اعتباري است؛ در واقع ما معناي هر مدلول را از 

طریق آموزش، یاد مي گیریم. براي مثال مي آموزیم که تصویر قلب )دال(، نماد عشق )مدلول( است.

1. Ferdinand de Saussure
2. Charles Sanders Peirce

 
 مدلول

 دال

نمودار شماره 1ـ الگوی دو بخشی سوسور
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2ـ  شــمایل، نگاره، عالمت )Icon(: بر اساس شباهت معنا پیدا مي کند؛ مانند عالئم راهنمایي 

و رانندگـي یـا نگاره ها )Icon( در روي صفحه مونیتور رایانه. عالمت یا نگاره به چیزي جز آنچه 

نشان مي دهد اشاره نمي کند و همیشه دیده مي شود.

3- نمایه )Index(: در نمایه، معنا با ربط منطقي دال و مدلول منتقل مي شود؛ مثل دود که دالي 

منطقي براي آتش است. نمایه ها را مي توان درك کرد؛ ما اگر چه آتش را نمي بینیم؛ اما از دود، به 

وجود یا اشاره به آتش پي مي بریم. به عبارت دیگر، پیرس نشانه ها را بر اساس سه مالك شباهت 

)مثـل عکـس و تندیس(، رابطه علی )عالئم بیماری، دود و آتش(، یـا قرارداد )کلمات ، اعداد و 

...(، به سه وجه شمایل ها، نمایه ها و نمادها تقسیم می کند.

در ایـن دیدگاه، نگاره ها یا شـمایل ها )Icon( و نمایه هـا )Index(، رابطه اي طبیعي با آن چه 

نشـان مي دهند، دارند؛ به عنوان مثال هر نقاشـي پرتره از شـي، یک نگاره به شـمار مي رود و دود 

نیز نشـانه آتش )یک رابطه طبیعي( اسـت. از نظر قراردادي بودن، این سـه وجه از نشانه، ترتیبي 

کاهشي دارند. در واقع هر چه از نماد به سمت شمایل و سپس به سمت نمایه حرکت مي کنیم، از 

میزان قراردادي بودن رابطه بین دال و مدلول کاسته مي شود؛ براي مثال، زبان یک وجه نمادین به 

شـدت قراردادي اسـت؛ وجه شمایلي )Iconic( نیز گاه و تا اندازه اي، قراردادي است، اما در وجه 

نمایه اي، دال اختیاري یا قراردادي نیست و به طور مستقیم )فیزیکي یا علي( به مدلول ارتباط پیدا 

مي کند. براي مثال ساعت نشان دهنده زمان است، درد نشانه یک بیماري است، تابلوهاي راهنمایي، 

در زدن، زنگ تلفن و ... . 

بیشـتر نشانه شناسـان معتقدند »نشـانه شـمایلی« ناب وجود نـدارد و همیشـه مالك»قرارداد 

اجتماعی«، تا حدودي در شـکل دهي به یک نشـانه تاثیرگذار اسـتـ  یا مي تواند تاثیرگذار باشد. 

در تأییـد این ادعا می توان به نظر پیرس درباره عکس و نقاشـی اشـاره کـرد زمانی که می گوید: 

»اگر چه هر تصویر مادی )مانند نقاشـی( ممکن اسـت مانند آن چه می نماید باشـد، اما به لحاظ 
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منش بازنمود، بسیار قراردادی است ... تصور کنید پرتره کسی به ما نشان داده شود که هرگز او 

را ندیده ایم! از آنجا که فقط بر مبنای آن چه دیده می شـود ایده ای از آن شـخص در ذهن ما شکل 

می گیرد، این تصویر یک نشـانه شـمایلی اسـت. اما در واقع، این تصویر یک نشـانه شمایلی ناب 

نیست، زیرا من به عنوان بیننده می دانم که این پرتره، اثری است که توسط یک هنرمند پدید آمده 

است« )سجودی،1387: 35( آنچه در واقعیت وجود دارد متفاوت، و شباهت آن نیز، نسبی است.

برخي از صاحب نظران نیز، بین »نشـانه« و »نماد« تمایز قائل شـده اند؛ از دیدگاه این گروه، 

نشـانه )sign( از معنای درونی شـیء حکایت می کند و بدون آنکه به شـکلي قراردادی و توافقي 

میان انسـان ها تعریف شـده باشـد، برای عموم افراد داراي معناي مشـابهي است؛ مثل رابطه دود و 

آتش یا رابطه سرخی صورت فرد با اضطراب یا عصبانیت. نشانه ها بر اساس حالت هاي طبیعی پدید 

مي آیند که تجربه آن برای افراد مختلف رخ داده باشد. 

اما نماد )symbol(، همان چیزي اسـت که در تقسـیم بندي سـه وجهي پیرس گفته شد. در 

واقع، دال )نماد( بر دایره وسیع معنایی )مدلول( داللت می کند؛ این  وجدان عمومی جوامع و تاریخ  

است که نمادها را می آفریند. گاه، به یک نماد، معانی گوناگونی اضافه می شود؛ بدین ترتیب، یک 

واژه واحد ـ که در مقام نماد قرار گرفته-است ـ پس از گذر زمان، ممکن است همزمان بر معانی 

گوناگون یا حتی کم و بیش متفاوتی داللت کند اما انتخاب معنای مورد نظر و درك و تدقیق آن 

بر عهده مخاطب اسـت؛ برای مثال، درخت سـرو با مفاهیمی چون عشـق، ایثار، جاودانگی، مهر و 
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امثال آن نسـبت داده می شـود اما این مخاطب است که بر اساس نیاز و کارکرد، در یک زمان، به 

یکی از این معانی اولویت بیشتری می دهد، برقرار از این گروه است

پیرس تعامل بین نمود، ابژه و تفسـیر را »نشـانگی« می نامد ـ که می توان آن را کلیت فرایند 

معنی سـازی دانسـت. از نظر پیرس، »نشانه«، چیزی اسـت که از جهتی یا بر حسب ظرفیت خود 

به جای چیز دیگری می نشیند و کسی را مخاطب قرار می دهد؛ یعنی، در ذهن آن شخص نشانه ای 

برابر یا شـاید نشـانه ای بسـط یافته تـر به وجود می آورد. او، چنین نشـانه ای را کـه نمود در ذهن 

مخاطب می آفریند، »تفسـیر نخست« می نامد. از دیدگاه او، نشانه به جای چیزی قرار می گیرد که 

همان موضوع یا ابژه نشـانه است. نشـانه از همه جهات به جای موضوع یا ابژه نمی نشیند، بلکه در 

ارجاع به نوعی اندیشه یا ایده که پیرس در جاهایی آن را »زمینه نمود« نامیده  است، جانشین ابژه 

می شود)پیرس،1380: 57(.

الگوی پیرسی از نشانه، از سه بخش تشکیل شده است: »نمود«، »ابژه« و »تفسیر«؛ برای مثال؛ 

یک چراغ راهنمایی و رانندگی طبق الگوی پیرسی اینگونه خواهد بود:

ـ چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی، یک »نمود« است، و

ـ توقف خودروها »ابژه« )موضوع( آن و 

ـ »تفسیر« آن اینکه: »چراغ قرمز بر سر چهار راه بدین معنا است که خودروها باید متوقف شوند«.

در یک نگاه، نشـانه هاـ  و از جمله نمادها به عنوان وجهي از نشـانهـ  مي توانند، به یکي از سه 

شکل زیر باشند:

1ـ تصویري؛ یعني نشـانه هایي که دیده مي شـوند؛ مثل آثار حجمي، آثار تجسـمي )نقاشـي، 

گرافیک، عکس و ... (؛ صحنه هاي یک فیلم و ...  .

2ـ صوتي؛ صداهاي مختلف مي توانند نشانه یا نماد اُب ژه یا اُب ژه هاي گوناگون باشند؛ و

3ـ صوتي ـ تصویري؛ بک اُبژه نمادین، ممکن است تر کیبي از صوت و تصویر باشد.
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1ـ1ـ1ـ گسترش قلمرو مطالعات نشانه شناختی

در نیمه دوم قرن بیستم، نظریه نشانه شناسي به نحو گسترده اي توسط نشانه شناسان و صاحب نظران 

فلسفه، فرهنگ و هنر گسترش یافت.»روالن بارت1«، »امبرتواکو2«، »لوئیس یِلمسُلف3«،»چارلز 

موریس«، »کلود لوي اشـتروس4«، »ژاك الکان«، »ژاك دریدا«،»جوري التمن5« و »اي.جي. 

گریمـاس6«، از مهم ترین این چهره ها به شـمار مي آیندـ اگر چه مبناي تفکر نشانه  شـناختي همه 

آنها، کم و بیش، الگوي »سوسوري ـ پیرسی« است.

 پس از سوسور و پیرس، جنجال برانگیزترین و جذاب ترین چهره های نشانه شناسی متعلق است 

به روالن بارت7 ، نشانه شناس فرانسوی و امبرتو اکو، نشانه شناس شناخته شده و تاثیرگذار ایتالیایي 

ـ دو چهره اي که دامنه اسـتفاده از تفکر و تحلیل هاي نشانه شـناختي را از دایره ادبیات رسـمي به 

حوزه مطالعات هنري ـ فیلم، عکس، نقاشـي، ادبیات عامیانه، سـینما، تئاتر و مطالعات شـهري ـ 

کشاندند.

از نظـر امبرتـو اکـو، ما واقعیتی به نام نشـانه نداریـم، بلکه هر آن چه که هسـت فقط »نقش 

نشانه ای« است. نقش نشانه ای زمانی حاصل می شود که محتوا و بیان )نقشگرها ( به رابطه همبسته 

دوسویه دست یابند اولی به بیان دومی و دومی به محتوای اولی بدل شود. اکو در توضیح و تبیین 

نقش نشـانه ای می نویسـد: »نقش نشـانه ای زمانی تحقق می یابد که »بیانی« با »محتوایی« مرتبط 

می شـود، دو عنصر بیانی و محتوائی که این چنین به یکدیگر مرتبط شـده اند، »عوامل نقشـی« یا 

»نقشگرها« ی این پیوند به شمار می رود)سجودی،1387: 39(؛ هر نقشگر )عامل نقشی( می تواند با 

نقشگر دیگری رابطه همبسته دوسویه بر قرار کند و به این ترتیب نقش نشانه ای تازه ای بیافریند. 

1. Roland Barthes (1980-1915)
2. Umberto Eco (1932 ـ ….)
3. LoiusHyelmslev (1899-1965)
4. Cloud Levi – Strauss (1908 –2009)
5. Juri Lotman (1922-1993)
6. A.J. Greimas (1917-1992)

7. درباره اندیشه های روالن بارت و به ویژه نشانه شناسی شهری او، در قسمت های بعدی سخن خواهیم گفت.
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نمادها و نشانه هادر مطالعات شهري

بر این اسـاس، نشانه ها نتیجه مشروط قوانین رمزگردانی هستند که همبستگی هایی گذرا و ناپایدار 

بیـن عناصـر به وجود می آورد و هر یـک از این عناصر می تواند در رابطه همبسـته دیگری وارد 

شـود تا نشـانه ای تازه شـکل گیرد« )سـجودی، همان: 197(؛ به این ترتیب اکو، با طرح مفهوم 

»نقش نشـانه ای«، از ناپایداری نشـانه ها و امکان شـکل گیری نقش های نشـانه ای جدید و زایش 

نشانه های جدید و روابط نشانه ای چند الیه سخن می گوید؛ موضوعی که به طور مشخص در بحث 

از »نشانه شناسی الیه ای« بسیار مهم  قلمداد می شود. بر اساس نشانه شناسی الیه ای، متن از الیه های 

متعددی تشـکیل شده  است که با یکدیگر در تعامل و تاثیر متقابل اند؛ بنابراین فهم خواننده از یک 

متن، به توان خوانش و تحلیل او از الیه های متعدد نشـانه ای و فهم روابط آنها با یکدیگر بسـتگی 

دارد.

1ـ2ـ نمادها و نشانه هادر مطالعات شهري

همان گونه که پیش از این نیز به آن اشـاره شـد، نشانه شناسـي اگر چه ریشه در زبان شناسي و 

به وی ژه »زبان-شناسـي سـاختارگرا« داشت اما به تدریج به سایر حوزه هاي هنر و علوم انساني نیز 

راه یافت؛ »روالن بارت« و »امبرتو اکو« پیشـگامان اسـتفاده از نشانه شناسي در مباحثي چون هنر 

)نقاشـي، عکاسي، سینما، زیبایي شناسـي، مد و... ( و مباحث شهري بودند. در ادامه این تالش ها و 

در دهه هاي پایاني قرن بیستم، جامعه شناسي، انسان شناسي، جغرافیا، روانشناسي، سیاست و مطالعات 

فرهنگي نیز به رویکردهاي نشانه شناسي توجه نشان دادند و کوشیدند تا با چنین رویکردي نیز به 

بررسـي و تحلیل اب ژه هاي مطالعاتي خود بپردازند. در این میان، برررسـي و تحلیل نمادها و نشانه ها 

در فرهنگ هـا و جوامـع گوناگـون، به موضوع جذابي براي انجام مطالعات نشانه شناسـي شـهري، 

نشانه شناسي فرهنگي، انسان شناسي شهري، مطالعات فرهنگي و جغرافیاي فرهنگي تبدیل شد.
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لینچ؛ عالمت و نشانه

درباره »نشانه شناسـي شـهری«، رویکردهاي گوناگوني وجود دارد؛ ایـن رویکردها، اگر چه 

اشتراکات و مشابهت های نسبتا قابل توجهی با یکدیگر دارد اما نگاه آنها به »نشانه شناسي شهري« 

و همچنیـن جایـگاه و نـوع مواجهه با نشـانه ها در شـهر، بر اسـاس تعاریفی که هـر یک از این 

رویکردها  از نشـانه و شـهر دارد، در برخی از موارد، تا حدودی متفاوت اسـت. در اینجا به طور 

مشـخص، به بررسـی اجمالی رویکردهاي»شهرسـازي و معماري«، » انسان شناسي« و »جغرافیاي 

فرهنگی« در این زمینه مي پردازیم.

1ـ2ـ1ـ لینچ؛ عالمت و نشانه

»کوین لینچ«، صاحبنظر مورد عالقه و مورد توجه بسیاري از پژوهشگران شهري است. یکي 

از مفاهیـم جـذاب در دیدگاه لینچ، طرح موضوع »عالمت هاي شـهري« اسـت. در ترجمه آثار و 

دیدگاه هاي لینچ به زبان فارسـي، معموال اصطالح »Landmarks« به »نشـانه« ترجمه شده است؛ 

ترجمه نه چندان دقیقی که باعث گمراهي هایی در درك این اصطالح و در نتیجه ارائه تحلیل هاي 

نادرسـتی بر اسـاس دیدگاه لینچ شده است. با توجه به مباني و چارچوب هاي نظري نشانه شناسي، به 

نظر مي رسـد بهترین معادل فارسـي براي اصطالح »Landmarks«، »عالمت« باشد. در این نگاه، 

عالمت را ـ که لینچ مطرح مي کند ـ باید زیر مجموعه نشـانه دانسـت؛ در واقع، عالمت ها، نوعي 

»نشانه شناسی شهری« و »مطالعه نشانه ها در شهر«
نماد، صرفا نوعي از نشانه است؛ از این رو مطالعه انواع نشانه ها، اعم از نمادها، نیز در ذیل مباحث 
منظر  از  تاکنون  که  مطالعاتي  عمده  عمل،  در  وجود  این  با  مي گیرد،  قرار  شهري  نشانه شناسي 
جغرافیایي فرهنگي و جغرافیاي شهري به نشانه شناسي شهر پرداخته، بیشتر کلي نگر بوده است؛ در 
واقع، بیشتر کلیت شهر به عنوان یک نماد یا نشانه مورد توجه قرار گرفته است! اما در دو دهه 
اخیر همزمان با رواج و گسترش مطالعات جزئي نگر، بررسي نشانه ها و نمادها در شهرها، نیز در 

مقیاسي ُخرد، مورد توجه همه حوزه هاي مطالعات شهري قرار گرفته است.
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لینچ؛ عالمت و نشانه

از نشانه به شمار مي  آید.

به زعم لینچ، عالمت های شـهری، عواملی اسـت که بیرون آن ها به دیده ناظر می آید و مقیاس 

آن ها ممکن اسـت بسیار متفاوت باشـد. از دیدگاه او، عالمت های شهری دارای دو ویژگی اصلی 

است:

الـف- منحصـر بفردی: یا تقابل شـدید با محیط؛ این ویژگی نشـانه را از نظر بصری در محیط 

خود برجسته می کند.

ب- برجسـتگی: برجسـتگی می تواند هنگامی رخ دهد که یک سازه یا ساختمان از مکان های 

مختلفی قابل مالحظه باشد و یا به صورت قابل توجهی در محل تقاطع چند مسیر قرار گرفته باشد.

لینـچ در ادامـه این بحث، ویژگی  های »فاصله«، »قابلیت رؤیـت از جهات مختلف« و »ایجاد 

خاطره در ذهن افراد« را در میزان نشـانه شـدن نشـانه های شـهری مؤثر می داند. لینچ بر آن است 

کـه عالمت هایـی که در فواصـل دور قرار گرفته اند، بـرای جهت یابی های کلی در شـهر و یا به 

عنوان نمادی که جهتی را مشـخص می کند، مورد اسـتفاده قرار می گیرند )لینچ، 1385: 149(. این 

ویژگي ها باعث مي شود، عالمت هاي شهري، به راحتي قابل مشاهده و رویت باشند و بتوان آنها را 

در یک بافت یا یک منظر شهري به راحتي تشخیص داد. 

در سـال های اخیر، ویژگی های دیگری نیز به عنوان ویژگی های این نشـانه های شهری مطرح 

شده است: 

• میزان در دسترس بودن )به عنوان نمونه قرارگرفتن در محل تقاطع چهار راه و یا تنها دور راه(؛

• محتوا و عملکرد

در این رویکرد، که رویکرد عمومی در شهرسـازی اسـت، معموال عالمت های شـهری به آن 

دسته عناصری گفته می شود که از طریق آنها می توان یک مکان را نقطه گذاری یا مشخص کرد. 

افراد از طریق این نشـانه، که می تواند یک بنای معماری، یک سـاختمان مشـخص، یک بنای یاد 
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بود، یک اثر حجمی یا هر چیز دیگری باشد، می توانند موقعیت خود، محیط اطراف و سایر مکان ها 

را تعیین کنند.

عالمت به مثابه نشانه
منظور لینج از »عالمت« عنصری فیزیکی است که برای ناظر مرجع به شمار می آید؛ یکی از 
صفات مشخص و بارز »عالمت«، منحصر به فرد بودن  آن است )Lynch, 1960: 78( برجستگی 
یا برتری فضایی  مکان عالمت و فعالیتی که با آن همراه اسـت یا معناهایی که منتقل می کند )از 

قبیل تداعی معانی تاریخی( عواملی است که »عالمت« را تقویت می کند.
عالمت هایی شـهري )Landmarks( که در نگاه لینچ مورد توجه قرار گرفته است، را صرفا  
مي توان نوعي از نشـانه ها قلمداد کرد. اما هر عالمت شـهري، مي تواند به »نماد« تبدیل شود. براي 
مثال، »برج میالد«، خواناترین عنصر شهري در تهران قلمداد مي شود؛ عالمتي که از همه جاي شهر 
دیده مي شود، شهروندان بر اساس آن مي توانند موقعیت خود را در هر نقطه از شهر تشخیص بدهند؛ 
در واقع هر ویژگي هاي »منحصر به فرد بودن« و »برجسته بودن« و »ایجاد خاطره« در آن وجود 
دارد؛ اما این عالمت مي تواند نماد شهر تهران، نماد توسعه یافتگي، پیشرفت، ثروت، سرمایه و نماد 
شـکوه و عظمت این شـهر و شـاید نمادي از ایران جدید نیز تلقی شود. در نگاهي منفي و بدبینانه 
نیز این برج مي تواند، نماد بي هویتي )از آن جهت که هیچ نشـانه  مشـخصي از سنت، فرهنگ، هنر 

لینچ؛ عالمت و نشانه

تصویر شماره1- برج میالد شهر تهران؛ عالمتي که عالوه بر برجستگی و منحصربه فرد 
بودن، از خوانایی باالیی در شهر تهران برخوردار است که مي تواند نماد باشد.

ماخذ عکس: آرشیو شخصی نگارنده.
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لینچ؛ عالمت و نشانه

و معماري ایرانيـ  حداقل به طور برجسـته و محسـوسـ   در آن دیده نمي شـود( و همچنین نماد 

توسعه نامتوازن، توزیع ناعادالنه ثروت و ... قلمداد شود!

از دیدگاه »رجینالدگالج1« نیز، از این نشـانه های شـهری می توان برای سازمان دهی به فضا یا 

.)Golledge, 1999:5( به عنوان وسیله اي برای راهنمایی و هدایت گری در شهرها سود جست

به نظر می رسد در چنین رویکردي به نشانه شهری، که در آن هر چیزی و هر نقطه ای در شهر 

نشانه شهری به شمار می آید یا می تواند به یک نشانه شهری تبدیل شود، تعریف نشانه، بسیار کلي 

و در عین حال تا حدودي مبهم اسـت. به همین دلیل نیز برخي از صاحبظران از قبیل »مونتللو« و 

Presson and Mon�( دپپرسون« این نوع نگاه به نشانه شهري را ناقص و ناکافي ارزیابي کرده ان

tello, 1988: 378(. در واقع در این تعریف از نشانه، بسیاري از ابعاد نشانه شناختي و تنوعي که 

در این موضوع وجود دارد، ندیده گرفته شده است.

براي تدقیق در مبحث نشانه هاي شهري، مي توان برخي از این نشانه ها را که جنبه هاي نمادین 

یافته اند، »نشانه هاي نمادین« نامید و بدین ترتیب آنها را از سایر انواع نشانه متمایز کرد؛ براي مثال 

آیا »برج آزادي« و »برج میالد« در تهران، که هر دو بر طبق تعریف لینچ و همفکرانش مي تواند 

به نوعی عالمت شهري تلقي  شود2، از نظر نشانه شناختي و به وی ژه از وجه نمادي، مشابه است؟ 

1ـ2ـ2ـ بارت، نشانه های شهری و اسطوره ها

بـه گفت »مارتین کرامپن3«، نشانه شـناس آلمانی، بارت را باید بنیانگذار یا پیشـگام کاربرد 

شیوه های نشانه شناختی در مطالعات شهری دانست )Krampen: 1979(. او تالش های نشانه شناختی 

خـود را از مطالعه در زبان آغاز کرد و سـپس به نشانه شناسـی ادبیـات و هنر و همچنین مطالعات 

1. Reginald Golledg
2. هر دو داراي وی ژگي »منحصربفردي« هستند؛ در شهر، یگانه و متمایزاند و داراي ویژگي »برجستگي« نیز هستند؛ یعني به 
خوبي در شهر قابل تشخیص اند؛ هم مي توانند براي افراد نشانه هاي خوبي جهت تشخیص موقعیت خود و محیط اطراف باشند و 

هم در ذهن افراد خاطره ایجاد کنند و ... .
3. Krampen, Martin
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بارت، نشانه های شهری و اسطوره ها

شهری رسید.

از نظر بارت، یک مدلول ممکن اسـت دال های مختلفی داشـته باشـد که در طول زمان تغییر 

می کننـد؛ ایـن نظر بارت در مورد همه نمادها و نشـانه هاـ  و از جمله نمادها و نشـانه هایی که در 

فضای شهری دیده می شوند ـ نیز می تواند مصداق داشته باشد.

بارت نشـانه ها را به دو دسـته »سالم« و »ناسالم« تقسـیم می کند و برآن است که نشانه سالم، 

قراردادی بودن خود را پنهان نمی کند اّما نشـانه ناسـالم از طبیعتی کاذب سـود می برد زیرا دارای 

انگیزش و قصد است )بارت، 1370: 45(. 

»اسطوره شناسـی« از دیگر موضوعات جدی و مورد عالقه بارت اسـت اما نگاه او به اسطوره، 

صرفا بر اسـاس دیدگاه های تاریخی، ادبی یا باستان شـناختی نیسـت بلکه در نگاه او به اسـطوره، 

رویکرد معناشـناختی و نشانه شـناختی نیز به طور جدي مورد توجه قرار مي گیرد و او تقریبا بیشتر 

تحلیل های اسطوره شناختی خود را با در نظر گرفتن دیدگاه های تاریخی، اجتماعی و ادبی به پیش 

می برد. 

از دیدگاه او، اسـطوره ها صرفا مقوالتی متعلق به گذشـته نیستند بلکه هر زمان می توانند وجود 

داشته باشند و مدام بازتولید شوند؛ »شهر«، نیز زمینه ای اجتماعی است که به ویژه در دوران مدرن 

محل و محمل ظهور اسـطوره های جدید بوده اسـت. در واقع، فضاهای شـهری و هر آنچه در شهر 

وجود دارد؛ از قبیل سـاختمان ها، پیاده روها، تبلیغات شـهری، بناهای یادبود و ... می  توانند در مقام 

اسـطوره قرار گیرند. بارت، فرایند تبدیل برخی از موضوعات به اسـطوره را از منظر معناشناختی و 

نشانه شـناختی توضیح می دهد؛ برای فهم درسـت منظور بارت، باید با دو اصطالح »داللت صریح« 

و »داللت ضمنی« در ادبیات بارت آشنا بود:

»داللت اولیه1« یا »داللت صریح2«؛ از نگاه بارت، هر نشانه، دارای یک داللت صریح یا اولیه 

1 . primary signification
2 . denotation
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است؛ برای مثال، برای واژه »گربه« یک معنا و مابه ازای واقعی و صریح وجود دارد یعنی»حیوان 

گربه  که در واقعیت و با چشم می بینیم«؛ این یک داللت اولیه یا صریح است اما وقتی می گوییم: 

فالن شـخص »گربه« اسـت، منظور ما از »گربه بودن« آن شـخص، معنای واقعی گربه نیسـت، 

بلکـه در اینجـا به صفت »بی وفایی« اشـاره کرده ایم زیرا در فرهنگ عامـه، گربه حیوانی بی وفا 

معرفی شده اسـت؛ بنابرایـن گربه بودن یا »گربه صفتی«به معنای بی وفایی اسـت و هر که به آن 

متصف باشد، بی وفا است. این یک »داللت ثانویه1« یا  »معنای ضمنی2« است؛ پس نمادسازی از 

خالل داللت های ثانویه یا ضمنی اسـت که انجام می شـود و و اسـطوره نیز، در سطح داللت ثانویه 

اسـت که شـکل می گیرد؛ از این رو، بارت اسـطوره را »نظام نشانه شناسـانه مرتبـه دوم« می داند 

)اباذری،1380:132(.

بخشـی از انتقاد بارت به الگوی سوسـوری نیـز این بود که الگوی سوسـوری صرفًا به »معنای 

صریح« نشانه ها می پرداخت و نمی توانست »معنای ضمنی« نشانه ها را آشکار کند، بنابراین در دایره 

تنگ )دالـ  مدلول( باقی می ماند و نمی توانست ابزار تحلیلی نشانه شناختی بسیار مناسبی باشد.

بارت در ادامه تالش های نشانه شناسانه  خود، پا را از این نیز فراتر می نهد و  با رد پذیرش معنای 

صریح برای نشانه ها، مفهوم »چند معنایی« بودن نشانه ها را مطرح می کند؛ یعنی اینکه نشانه ها حامل 

تعـدادی معانـی بالقوه اند و در نتیجه هر متن می تواند به شـیوه های گوناگـون یا متفاوتی قرائت و 

تفسـیر شـود؛ در واقع، خوانش هر متن به درگیری فعاالنه خوانندگان و قابلیت های فرهنگی آنها 

بسـتگی دارد؛ همچنین، تفسـیر متون به گنجینـه فرهنگی خوانندگان و شـناخت آنها از رمزگان 

اجتماعی آنها بستگی دارد )بارکر،1387 :173(. 

از این رو برای هر نشـانه  شـهری نیز، نمی توان صرفا معنایی اولیه و صریح قائل بود بلکه هر 

نشانه  شهری نیز، همزمان می تواند نزد شهروندان، بر اساس ویژگی های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی 

1 . secondry signification
2 . connotation
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و همچنین دامنه آشنایی آنها  با رمزگان های اجتماعی، معانی متعدد و گاه متفاوتی داشته باشد.

نگاه و شـیوه تحلیلی بارت درباره نشـانه ها و نمادها، در بررسـی و تحلیل هر آنچه که در یک 

فضای شهری دیده می شود نیز می تواند به کار گرفته شود.

بـارت در کتـاب » ژاپن؛ امپراتوری نشـانه ها« و مقالـه معروف »ایفل« به دنبـال یافتن این 

داللت هـای ضمنـی و ثانویه، و بـه کاربردن نگاهی معنا شـناختی و اسطوره شـناختی برای تحلیل 

چیزهایی است که در زندگی روزمره دیده می شود و معموال از توجه به معانی نمادین واسطوره ای 

آن غفلت می شود.

در »امپراتوری نشانه ها« بارت با صراحت می گوید: »شهر یک متن است.« بنابراین عالوه بر 

نظام کالمی ـ چیزهایی مثل ادبیات، شـعر، زبان ـ نظام های غیرکالمی از قبیل هنرهای تجسـمی، 

عکاسی، نمایشی، فیلم، معماری و شهرسازی نیز از دیدگاه نشانه شناختی قابل بررسی و تامل است 

)بارت، 1386(؛ از همین رو اسـت که بیشـتر مطالبی که بارت درباره نشـانه شناسـی نظام کالمی 

مطرح کرده است، درباره نظام های دیگر بیانی نیز می تواند مصداق داشته باشد.

او در پایان مقاله خود با عنوان »نشانه شناسـی و شهرسـازی« اینگونه می گوید: »... شـهر یک 

شعر است ... اما یک شعر کالسیک نیست، شعری است که به خوبی برروی یک موضوع متمرکز 

شده است. شعری است که دال را می گستراند و این نشانه شناسی شهری است که باید بکوشد تا 

.)Pipkin,1983 :166( »آن را درك کند

با این اوصاف، نگاه بارت به شهر و نشانه شناسی آن، نگاهی جدید و در عین حال در موضعی 

انتقادی نسبت به برخی دیگر از متخصصان مطالعات شهری، از جمله کوین لینچ، قرار می گیرد.  

از دیـدگاه روالن بـارت مفهـوم »خوانایـی« و مفاهیم »عالمـت«، »لبـه«، »راه«، »گره« و 

»حوزه« در دیدگاه کوین لینچ را باید مفاهیمی مربوط به تحلیل نشانه شـناختی به شـمار آورد. با 

این حال تحلیل لینچ را باید بیشـتر تحلیلی »گشـتالتی« یا »کل نگری« دانست تا تحلیلی ساختاری 
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)Barthes, 1997: 167(. اگر چه لینچ درباره معنایی که با یک »عالمت« حمل می شـود سـخن 

می گویـد امـا به قـدرت روابطی کـه در این فرایند رخ می دهـد توجه چندان نمی کنـد از این رو 

»عالمـت« در حد مفهومی خنثـی و توصیفی باقی می ماند. بنابراین کاربـرد مفهوم »نماد« به این 

دلیل که در بررسـی فرایند داللت و فهم معنای پنهان در پس نشـانه ها موثرتر اسـت، بر کاربرد 

مفهوم »عالمت« ارجحیت دارد.

با مقایسـه دیـدگاه لینج درباره شـهر و دیدگاه نشانه شـناختی بارت درباره شـهر، می توان به 

چارچوب مناسـب تر و کامل تری درباره نشانه شناسـی شـهری دسـت یافت؛ به ویژه با تاسـی به 

این دیدگاه بارت که در آن شـهر یک »گفتمان« در نظر گرفته می  شـود. بارت می گوید: شـهر 

یک گفتمان اسـت و این گفتمان، دقیقًا و به درسـتی، یک زبان است: شهر با ساکنان خود سخن 

می گوید، ما با شـهرمان سـخن می گوئیم صرفًا با زندگی کردن در آن، با نگاه کردن به آن و با 

پرسـه زدن در آن )Barthes, 1997: 168(. با این حال سـخن گفتن از »زبان شهر« بدون دقت 

و توجه به مفهوم »اسـتعاره1« بسـیار دشوار خواهد بود. بارت معتقد است بیش از هر حرفی درباره 

.)Barthes, 1997: 168( زبان شهر باید استفاده از تکنیک نمادها را آغاز کنیم

1 . Metaphor
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برج ایفل در نگاه بارت
مقاله »برج ایفل« روالن بارت یکی از نخستین و تاثیرگذارترین نوشته ها در زمینه نشانه شناسی 
و معناشناسی، و کاربرد این رویکرد در مطالعات شهری و مطالعات فرهنگی است؛ بارت در این 

مقاله می کوشد تا به تفسیر و نشانه شناسی برج ایفل بپردازد.
بارت معتقد است که ایفل چنان با زندگی روزمره ادغام شده که دیگر نمی توان برایش هیچ 

صفت خاصی خلق کرد زیرا مصمم است همانند یک پدیده طبیعی دوام داشته باشد.
و هر  پاریس  نماد جهانی  عنوان  به  هر چیز  از  قبل  دارد.  نیز حضور  دنیا  تمام  در  برج  این 
مسافرتی از هر کجای دنیا به فرانسه انجام می شود، به نوعی به نام برج است. برج ایفل به زبان 
جهانی مسافرت تعلق دارد و از آن باالتر، در ورای ماهیت کامال پاریسی آن، بر کلی ترین تخیالت 
بشری نیز تاثیر می گذارد؛ بارت علت این امر را آن می داند که شکل ساده و ابتدایی برج، قابلیت 
یک عدد بی نهایت را به آن داده است؛ برج ایفل در پاسخ به ندای تخیل ما، در ذهن ما به نماد 
پاریس، مدرنیته، ارتباطات، علم یا قرن نوزدهم، موشک، ساقه گیاه، دکل نفتی، اندام تناسلی، برق 

تصویر شماره2 ـ نمایي از برج ایفل
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گیر یا حشره تبدیل شده است.
موشک، ساقه گیاه، دکل نفتی، اندام تناسلی، برق گیر یا حشره تبدیل شده است.

ندیده گرفتن برج ایفل در شهر پاریس، تقریبا ناممکن است؛ در واقع فرار از این نشانه  ناب 
میسر نیست؛ تنها راه ندیده گرفتن برج ایفل، آن است که روی آن قرار داشته باشیم؛ جایی که 
منظره تمام قد پاریس در برابر دیدگان ما ظاهر خواهد شد؛ در اینجا ما از چشم برج به پاریش 
نظر می افکنیم. وقتی به آن نگاه می کنیم موضوع است، اما وقتی از آن بازدید می کنیم به نگاه 
تبدیل می شود و پاریسی که در زیر آن هم گسترده و هم مجتمع شده است و تا لحظه ای پیش به 
آن نگاه می کرد ، اینک، موضوع نگاه می شود؛ برج موضوع نگاهی است که خود می بیند، نگاهی 

که دیده می شود!
برج هم دارای ابعاد هنر مدرن است و هم نمادی از توانایی های فنی دوران مدرن و ترکیب آن 
با نگاه زیبایی شناسانه جدید. برج ایفل که نگاه و موضوع نگاه است یک نماد نیز هست؛ نماد 
انقالب، )که برج در صدمین سالگرد آن ساخته شد( و نماد صنعت، اما به تدریج معانی نمادین 

دیگری ـ همچمون معانی اجتماعی و فرهنگی ـ نیز به برج اضافه شد. 
منبع: دوشان ویون، ریمون )1381(؛ برج ایفل، ترجمه موگه رازانی، نشر فرزان روز

مفهوم »بینامتنیت1« از دیگر مفاهیم مورد تاکید در دیدگاه نشانه شناختی بارت است که به 

شدت بر تحلیل های نشانه شناختی تاثیرگذار بوده است. در دیدگاه بارت، یک متن، از الیه های متنی 

متعددی تشکیل شده ؛ در واقع، هر متن، با درجات مختلف، با متون دیگر رابطه دارد و در عین حال 

خود یک بینامتن است؛ بینامتن تمام متن را فرا می گیرد زیرا خود آن متن، میان متن یک متن 

دیگر به شمار می آید )Harari, 1979: 73�80( ؛ بنابراین، متون ـ اعم از هر متنی ـ بینامتنی اند. 

ویژگی بینامتنی بودن متون، نکته مهم و ظریفی است که در بررسی ها و تحلیل های نشانه شناسی 

شهری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

1 . Intertextuality
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1ـ2ـ3ـ گاتدینر و نشانه شناسي به مثابه نظامي از شناسایي

هر اندیشه  تا زمانی که تبدیل به نشانه نشود، بی معنا است و هر »نشانه« تا زمانی که دریافت 

نشده باشد، فاقد معناست، اّما فقط »دریافت1« کافی نیست؛ برای فهم یک نشانه باید آن را تعبیر و 

تفسیر کرد )Hoopes, 1991: 8(؛ تعبیر و تفسیر نیز بدون حضور متغیرهاي اجتماعي، فرهنگي، 

سیاسي و اقتصادي، امري ناممکن است؛ شهر، و نشانه ها و نمادهاي شهري نیز از آن جهت که 

ماهیتي انساني دارد، پیوندي ناگسستني با معیارهاي اجتماعي، فرهنگي، سیاسي و اقتصادي دارد.

نمادها برای همه شهروندان و گروه های گوناگوني که در یک شهر زندگی  این نشانه ها و 

می کنند دارای معنای الزامًا مشابهی نیست؛ در واقع گروه های مختلف اجتماعی با توجه به تفاوت 

در دیدگاه ها، سبک زندگی، طبقه اجتماعی، منش سیاسی- ایدئولوژیکی و... می توانند برداشت های 

متفاوتی از یک نماد واحد داشته باشند. اّما به طور مشخص نمادهای رسمی در یک شهر، نمادهایی 

است که قدرت و روابط قدرت سیاسی حاکم بر شهر را نمایندگی می کند و باز نمود آن تلقی 

می شود؛ قدرت، از طریق نمادهایی که آنها را نمادهای رسمی و مجاز شهری تلقی می کند، خود 

را ارائه و در این نماد خود را بازنمایی می کند.

را  نشانه شناسی  اجتماعی شهر،  مطالعات  »مارك گاتدینر2«، جامعه شناس شهری و متخصص 

رایج  مباحث  او  است؛  بنیادین  و  اصلی  واحد  »نشانه«،  آن  در  که  می داند  شناسایی  از  نظامی 

نشانه شناسی را به دو دسته تقسیم می کند؛ رهیافت پسا- سوسوری3  و دیگری رهیافت پیروان 

.)Gottdiener, 1995: 4(پیرس

از دیدگاه »پیرس«، اندیشیدن یا تفکر یک فرایند صرفًا ذهنی نیست که با جهان مادی و عینی 

بی ارتباط باشد و از این رو نشانه ها- از آن جهت که با جهان مادی در ارتباط است- ما را قادر به 

تفکر می کند؛ به عبارت دیگر ارتباط بین فرایندهای ذهنی و جهان مادی، ارتباطی مکانیکی نیست. 

1 . Perception
2 . Mark, Gottdiener:  استاد جامعه شناسی در دانشگاه بوفالو
3 . Post- Saussurian
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این نوع نگاه به نشانه ها یکی از مهمترین دالیلی است که گادینر کاربرد دیدگاه های پیرس را بر 

دیدگاه های سوسورترجیح می دهد. دلیل دیگر اینکه، از نظرپیرس بر خالف سوسور، ارتباط بین 

»معنا« و »نشانه« الزامًا اختیاری نیست )Hoops, 1991: 12( این نوع نگاه به ما کمک می کند 

تا بتوانیم عوامل تاریخی را نیز در تحلیل های نشانه شناختی به خدمت بگیریم. اینکه پیرس نشانه را 

به سه وجه »نمادین«، »شمایلی« و »نمایه یا شاخص« تقسیم کرده است نیز امکان بررسی، سنخ 

شناسی و تجزیه و تحلیل نشانه ها را هموارتر کرده است.

»گاتدینر« نیز در مباحث نشانه شناسی اجتماعی خود به شدت از پیرس تأثیر پذیرفته است 

به ویژه زمانی که از »نشانه« در زمینه مادی آن در زندگی روزمره بحث می کند. در نگاه او، 

ابژه ای که در پس معنا قرار دارد، مورد غفلت قرار نمی گیرد. از دیدگاه گاتدینر، هم جهان عینی 

و هم تفسیر نشانه ، از »ایدئولوژی ُکدبندی شده1« نشأت می گیرد. او در کتاب »شهر و نشانه« 

از  تا  مي کوشد  شهري،  نشانه شناسي  مفاهیم  ارائه  براي  است  تالشي  که   )Gottdiener, 1986(

رهیافت هاي مطرح نشانه شناسي براي ایجاد چهارچوب هایي جدید در جهت تحلیل مفاهیم و مسائل 

شهري استفاده کند؛ در این مسیر او نشان مي دهد که چگونه فرایندهاي نمادین در قالب شبکه هاي 

درهم تنیده و متعاملي از نظام ها و شبکه هاي نشانه شناختي بر رفتار ما در محیط شهر تاثیر مي گذارد. 

از دیدگاه او، نظام هاي نشانه شناختي در یک شهر، خود به خود تولید نمي شود بلکه در تولید و 

بازتولید آن فرآیندهایي غیر نشانه شناختي؛ یعني فرایندها و متغیرهاي اجتماعي، اقتصادي و سیاسي 

تاثیري قطعي و تعیین کننده دارد.

این  معتقد است که  فرانسوی، گاتدینر  فیلسوف ساختارگرای  از »لویی آلتوسر«،  پیروی  به 

ایدئولوژی های کدبندی شده، گفتمان هایی محض نیستند بلکه در جریان زندگی روزمره و به شکل 

مادی و فیزیکی تحقق می یابند و ما می توانیم آنها را در جنبه های مختلف زندگی قرائت کنیم، از 

جمله در نهادهایی از قبیل مدرسه، کلیسا، رسانه یا محیط مصنوع اطراف مان اما این بدین معنا نیست 

1 . Codified ideologies
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که ایدئولوژی های کدبندی شده فقط یک قرائت ثابت از یک نشانه ارائه می کنند بلکه پدیده »چند 

معنایی1« نیز در مورد آنها مصداق پیدا می کند. در چنین رویکردی، محیط مصنوع عبارت خواهد 

بود از مادی کردن ایدئولوژی ها2 در تاکتیکی ترین مفهوم از جهان. از دیدگاه گاتدینر، تقریبًا غیر 

ممکن است که کسی بتواند از معنای برساخته شده در محیط مصنوع بگریزد.

 )Gottdiener, 1994( »گاتدینر در کتاب معروف خود به نام »تولید اجتماعي فضاي شهري

ابتدا، سه وجه نشانه شناسي مکان را از  براي توصیف و تحلیل فرایندهاي نمادین در یک شهر، 

یکدیگر تفکیک مي کند:

1ـ درك محیط از راه ترسیم نقشه هاي ذهني و تحلیل اجتماعي ـ نشانه شناختي شهري

2ـ الگوهاي رفتاري در مکان هاي عمومي، و 

3ـ حس جامعه و شبکه هاي اجتماعي مرتبط با آن

او مي کوشد تا با بررسي و در کنار هم نهادن این سه وجه، امکان ارائه تحلیلي جامع از فرایندهاي 

نمادین شهري را فراهم کند؛ بدین نحو او به دنبال دست یابي به نظریه جدیدي در شهرسازي است.

1ـ2ـ4ـ  جغرافیای فرهنگی و نشانه شناسی

امروزه بسیاری از جغرافیدانان فرهنگی، منظر را به مثابه متن مورد توجه قرار می دهند. یک نظام 

نشانه ای3، از الیه های متعدد و چندگانه، بازنمایی معانی بسیار و قرائت های ناهمگرا و گوناگونی تشکیل 

می شود. اما چگونه مي توان درباره منظر شهری به عنوان یک مقوله  نمادین، مفهوم پردازی کرد؟

پیش از این و به شکلی سنتی، جغرافی دانان فرهنگی بیشتر بر موضوع »شمایل نگاری منظر4« 

تاکید داشتند. در نتیجه این رویکرد »چشم محور5«، همه ویژگی های بویایی، صوتی و حرکتی6  

1 . Polysemy
2 . materialization
3 . signifying system
4 . landscape’s iconography
5 . ocular-centricism
6 . kinetic
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منظر به ویژگی هایی صرفا بصری تقلیل می یابد؛ این»تعصب بصری« در واقع باعث ندیده گرفتن 

مقوله های مطرح در  از  منظر وجود دارد و  به دیگر خصایصی می شود که در هر  بی توجهی  یا 

بررسی منظر به شمار می آید. 

و  برنامه ریزی  متخصصان  و  شهری  طراحان  جمله  از  شهری  متخصصان  دغدغه های  از  یکی 

مردم  ارتباط  چگونگی  موضوع  همواره  شهری،  انسان شناسان  و  شهری  منظر  شهری،  مدیریت 

استاد جغرافیای  دانکن«،  نیز »جیمز  در جغرافیای شهری  است.  بوده  فضای شهری  یا  محیط  و 

دانشگاه کمبریج، یکی از نخستین و تأثیرگذارترین پژوهشگرانی بود که کوشید این موضوع را 

با رویکردی نشانه شناختی مورد توجه قرار دهد؛ در این باره، دانکن در دهه 1990، فرمول بندی و 

چارچوب های نظری ارایه شده در مبحث »سوپر ارگانیسم« که پیش از آن در مکتب برکلی ارایه 

شده بود را به طور جدی به چالش کشید. از دیدگاه او سخن از تقابل بین »زمین1« و »زندگی« و 

تأکید بر آن، در واقع، انسان ها را به »حامالن منفعل فرهنگ« تقلیل می دهد و بسیاری از عوامل 

و متغیرهای محیطی، سیاسی، اجتماعی و نشانه شناختی منظر شهری را یا نادیده می گیرد و یا مورد 

کم توجهی قرار می دهد. »دانکن« در کتاب »چشم اندازها به عنوان متن2« از منظر یا چشم انداز 

به عنوان یک »نظام نشانمندی3« بحث کرد. از نظر او منظر یک محصول صرفًا فرهنگی نیست 

بلکه مقوله ای است که بر زندگی سیاسی و مذهبی تأثیرگذار است. او در کتاب خود، ارتباط بین 

منظر از یک سو و قدرت و تالش برای دستیابی به قدرت را از سوی دیگر در پایتخت پادشاهی 

»کندی4« در مرکز سریالنکا )در سال های نخستین قرن نوزدهم( مورد بررسی و تحلیل قرار داد 

.)Boogaart, 2001: 38(

دیدگاه دانکن در ارزیابی شهر به عنوان یک متن، به تدریج در میان پژوهشگران جغرافیا طرفدارانی 

یافت و باعث شد تا رویکرد نشانه شناختی در جغرافیای فرهنگی و شهری توسعه پیدا کند )همان منبع: 39(.

1 . Land
2 . The Landscape as a text
3 . Signifying
4 . Kandy
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جغرافیدانان فرهنگی جدید1 ، اینک مدت ها است که منظر را نه به عنوان چیزی محصول و 

دست ساز بشر، بلکه به عنوان مقوله ای که به تقویت نظم اجتماعی کمک می کند مورد توجه قرار 

داده اند. در واقع امروزه فقط تعداد کمی از پژوهشگران همچنان منظر را به سبک و سیاق سنت 

قدیمی جغرافیا، صرفًا محصول زندگی مادی یا نتیجه فرعی زندگی اجتماعی می پندارند.

رهیافتی معنا شناختی به شهر؛ بررسی سه نماد شهری در آنکارا

»اِزگی ساریتاس2«، پژوهشگر ترکیه ای، در یک مطالعه شهری3 ، سه نماد شهری را در شهر 

آنکارا بر اساس دیدگاه های نشانه شناختی چارلز اس. پیرس و همچنین رویکرد »جامعه- نشانه 

شناختی4« مارك گاتدینر و تحلیل نشانه شناسی شهری روالن بارت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل 

قرار داده است.

و گوزن«،  نر  آنکارا« »گاوهاي  در  آتاتورك  یادبود  »بناي  از:  است  عبارت  نماد  سه  این 

و  شهری  فضای  دگرگونی های  تاریخی،  فرایندی  در  »ساریتاس«  آتاتورك«؛  خرید  »مرکز 

همچنین تغییرات و تحوالت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنکارا و به همراه آن دگرگونی های 

1 . New cultural geographers
2 . B. S. Ezgi Saritas
 A Semiatic Approach to the City: Three Urban Symbols « 3 . حاصل این مطالعه در قالب مقاله ای با عنوان

in Ankara« در نخستین همایش بین المللي پژوهش هاي مربوط به شهرهاي جوان در سال 2007 ارائه شده است.
4 . Socio- Semiotics

)Schatzki,1991: 653(نمودار شماره 2ـ مدل نشانه شناختي: منظر به مثابه متن
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معنایی این سه نماد را در گذر زمان بررسی می کند. او نشان  می دهد که این نمادها، تحت سیطره 

ایدئولوژی سیاسی حاکم بر این شهر قرار داشته و به نوعی بازنمایاننده همه آرمان ها و مفاهیم 

حکومتی بود؛ در این میان، صرفا یکی از سه نماد بررسی شده، نمایانگر مشارکت شهروندان در 

تصویر شماره3 ـ بناي یادبود آتاتورك در آنکارا؛ ساخت 1927 
 ماخذ عکس: اینترنت.

تصویر شماره 4ـ نماد »Hittite sun disk« یا »گاوهاي نر  و گوزن« در خیابان 
1978میالدی  سال  در  آنکارا  شهر  برای  که  است  نمادی  نخستین  آنکارا،  »صحت« 
ساخته شد؛ طرح این نماد برگرفته از آثار مربوط به تمدن هاي قدیمي آناتولي است 

)آثاري که اینک در موزه تمدن-هاي آناتولي نگهداري مي شود(.
ماخذ عکس: آرشیو شخصی نگارنده
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تصویر شماره 5 ـ برج آنکارا و مرکز خرید آتوك لو، ساخته شده در 
سال 1989 

ماخذ عکس: آرشیو شخصی نگارنده

شکل گیری معانی نمادین آن بوده  است؛ بناي یادبود آتاتورك در یکی از میادین اصلی آنکارا« 

متعدد، جشن ها،  برگزاری گردهمایی های  و  تجمع  محل  همواره  قرن،  نیم  از  بیش  در طول  که 

مناسبت ها و ... ـ بوده است.

با این حال هیچ کدام از این سه نماد امروزه دیگر دارای قدرت نمادین پیشین خود نیست؛ آنها 

نمادهایی تلقی می شود که تاریخ مصرف شان گذشته است. از سوی دیگر، هیچکدام از این نمادها 

دیگر به طور فعال، بخشی از زندگی روزانه شهروندان آنکارا نیست حتی مرکز خرید »آتوك لو« 

که همچنان به عنوان فروشگاه مورد استفاده شهروندان است!

به تأسی از ادبیات تطبیقی، تاریخ هنر و زبان شناسی، جغرافیدانان فرهنگی جدید، از نشانه شناسی 

به عنوان شیوه ای موثر برای بررسی و تحقیق درباره قدرت مکان استفاده می کنند. آنها استدالل 



مدیریت و کاربرد نمادها و نشانه ها در فضاي شهري

39

رویکرد انسان شناختی

می کنند که با در نظر گرفتن یک چشم انداز یا منظر شهری به عنوان یک متن، سطوح متفاوتی از 

معنا در یک منظر قابل تصور خواهد بود و از این رو می توان خوانش های متعددی را از یک منظر 

در پیش رو داشت.

ورود مفاهیم کلیدی نظریه های اجتماعی از قبیل ایدئولوژی، قدرت و هویت در گفتمان جغرافیا 

و گره خوردن آن به مباحث نشانه شناختی از یک سو و مفروض پنداشتن شباهت بین فرهنگ، 

منظر و متن از سوی دیگر، نه تنها به توسعه و تعمیق فهم چگونگی ارتباط بین مردم، منظر و 

فضاهای شهری کمک کرد بلکه ثابت کرد که منظر یا چشم انداز شهری و تأثیرات نشانه شناختی 

الگوهای  ارزش ها و  بر شکل گیری، جهت دهی و وقوع دگرگونی در  اجتماع و جامعه،  آن در 

رفتاری و ذهنی شهروندان تأثیری انکارناپذیر دارد.

1ـ2ـ5 ـ رویکرد انسان شناختی

موضوع نمادها و نمادگرایی، بسیار پیشتر از اینکه حتی در زبان شناسی دهه های اخیر رونق 

بگیرد و پیش از ایجاد رسمی علوم نشانه شناسی و مطالعات فرهنگی، جزو مباحث اساسی و تقریبا 

عمومی مطالعات مردم شناسی و انسان شناسی بود ه است؛ این البته به دلیل موضوع رشته مردم شناسی 

یا انسان شناسی است؛ یعنی مطالعه فرهنگ و فرهنگ ها. در مطالعات مردم شناسی ـ حتی قبل از 

به رسمیت شناخته شود ـ  پژوهشگران  به عنوان یک علم  اینکه مردم شناسی در دوران مدرن 

همواره با مجموعه  هایی گسترده و پیچیده از عالئم، نمادها و نشانه ها در فرهنگ ها مواجه بودند؛ 

این عالئم، نمادها یا نشانه ها، هم در بعد مادی فرهنگ )اشیاء، دست آفریده ها، هنر، معماری و ... ( 

و هم در بعد غیر مادی فرهنگ )رفتارها، آداب، رسوم، مناسک، زبان و مظاهر آن ـ شعر، داستان، 

اسطوره و ... ( همواره به طور اجتناب ناپذیری در حوزه مطالعاتی مردم شناس ها حضور داشته است؛ 

آنچنان که گویی کار مردم شناسی چیزی جز مطالعه نمادها و نشانه ها و تالش در جهت توصیف، 
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تحلیل و تبیین آنها نیست!  

با نمادها و  با این وجود، نوع رویکرد، مبانی نظری و روش شناسی انسان شناسان در مواجهه 

نشانه ها، و در همه عناصر و مقوالت فرهنگی ) هنر، دین، اقتصاد، ادبیات، سیاست و ... ( مورد 

مطالعه آنها، گوناگون و گاه حتی متفاوت بوده است. در این میان، گروهی از انسان شناسان، اساسا 

فرهنگ  عناصر  به  نمادین  رویکردی  داشتن  به  منوط  را  فرهنگ  یک  درست تر  درك  و  فهم 

»انسان شناسی  به  موسوم  انسان شناسی،  از  رویکردهایی  قالب  در  گروه،  این  نظریات  دانسته اند؛ 

نمادین1« و »انسان شناسی تفسیری2«  قرار می گیرد.

انسان شناسی نمادین که در دهه های 1960 و 1970 و به طور مشخص در انسان شناسی فرهنگی 

آمریکا شکل گرفت و توسعه یافت، از یک سو  دنباله ای از انسان شناسی دینی و از سوی دیگر تا 

حدود زیادی نیز تحت تاثیر لوی ـ استراوس، انسان شناس ساختارگرا، و به ویژه مباحث او درباره 

نمادین »مری داگالس«،  انسان شناسی  تاثیرگذارترین چهره های  قرار دارد. مهمترین و  اسطوره 

»ویکتور ترنر« و »کلیفورد گیرتز« به شمار می آیند.

حرف اساسی و اصلی این رویکرد آن است که، برای درك و تحلیل فرهنگ، باید به دنبال 

انسانی،  فرهنگ و کنش های  این رویکرد،  در  نشانه ها رفت.  و  نمادها  تحلیل  و  بررسی، درك 

مجموعه های مرتبط و درهم تنیده-ای از نمادها و نمادپردازی ها است که شناخت و فهم آن ها 

نیازمند مواجهه ای نمادین است؛ در این مسیر، موضوعات فرهنگی مورد مطالعه که به مثابه نماد 

و نشانه تلقی شده است، مقوله بندی و عناصر از یکدیگر متمایز، و تفاوت ها و شباهت ها مشخص 

می شود. بدین ترتیب، نظمی که به فهم هر چه بهتر ما کمک می کند ایجاد می شود.

عنوان  به  را  نمادها  منچستر،  مدرسه  برجسته  اعضاي  از  یکي   ،)1983-1920( ویکتورترنر3 

بخش مهمي از فرایند اجتماعي شدن مورد توجه قرار مي دهد. از دیدگاه او ما از رهگذر نشانه ها 

1 . Symbolic anthropology
2 . Interpretive anthropology
3 . Victor Terner
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بر جهان تسلط مي یابیم ... تسلط ما بر خودمان از طریق نمادها اتفاق مي افتد. او همچنین مفهوم 

»کومونیتاس« را مطرح مي کند که مي توان آن را به »جماعت واره« ترجمه کرد، کومونیتاس، 

زمینه آغازین یا حرکت خالق و آفرینشگر فرهنگ است که از طریق نمادپردازي مي توان به آن 

.)Davies :2005( دست یافت

ترنر، اگر چه بر ماهیت نمادین فرهنگ تاکید می کند اما توجه به نیروهای موثر در زندگی 

اجتماعی را در تحلیل و تبیین نمادین فرهنگ امری ضروری و الزم می داند. از نظر او نمادها در 

فرایند روابط و مبادالت اجتماعی است که خلق می شود و معنا می یابد. این معانی چندگانه است 

و هر فرد در جامعه ممکن است معنا یا معانی متفاوتی را از یک نماد واحد درك کند. از نظر او، 

برخی از نمادها شباهت های فراوانی با یکدیگر دارد؛ آنها از فشردگی معنایی باالیی برخوردار 

است؛ ماهیت ابدی ندارد و بر اساس تغییرات اجتماعی که در طول زمان رخ می دهد دستخوش 

 )Turner, 167: 28( دگرگونی می شود

ترنر در معروف ترین کتاب خود با عنوان »جنگل نمادها1« مفهوم »چند صدایی بودن نمادها2« 

را مطرح  مي کند و از این طریق درباره پیچیدگي معاني نهفته در نمادها بحث مي کند. منظور او 

از »چند صدایي بودن نمادها« این است که نمادها مي توانند داراي معاني متفاوت و متغیری  باشند. 

بنابراین باید در تعبیر و تفسیر آنها از روشي پویا، قابل انعطاف و چندگانه استفاده کرد؛ او براي 

این کار، رویکردي سه گانه در تحلیل نمادها را پیشنهاد مي کند: نخست »رویکردي تفسیري3« 

که در آن، درك بومي و »امیک4« از نمادها مطرح است؛ دوم »رویکرد عملیاتي5« که منظور از 

آن یک رویکرد »اتیک6« یعني درك مشاهده گر از مناسک و نمادها و برداشت جهانشمول از 

آن هاست و این که باید مسائل و داده ها خارج از مناسک و نمادها را نیز در تحلیل آنها دخالت 

1 . The Fores of Symbols (1967)
2 . Multivocally of Symbols
3 . Egegitcal approach
4 . Emic
5 . Operational approach
6 . Ethic
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داد. سوم؛ »رویکرد موقعیتي1« است که با تحلیل ساختاري نزدیک، درك مناسک و نمادها را بر 

پایه روابط میان نماد یا گروهي از نمادها با نماد یا گروهي دیگر، که با آن یک کل ساختاري را 

تشکیل مي دهند، قرار مي دهد )فکوهي، 1381: 262(.

از  است.  تفسیری  انسان شناسی  تاثیرگذار  و  برجسته  کلیفورد گیرتز2 )2006- 1926( چهره 

دیدگاه او، نمادها را باید همچون متوني که ساخته و پرداخته موضوعات اجتماعي است مورد توجه 

قرار داد. از این جهت دیدگاه گیرتز در نقطه مقابل لوي اشتروس، انسان شناس فرانسوي، قرار 

مي گیرد. گیرتز معتقد است تمرکز لوي ـ اشتروس بر روابط دروني عناصر نمادین، انسان را از 

منطق غیرصوري زندگي واقعي منحرف مي کند. از نظر او، آنچه در فرهنگ اتفاق می افتد، تبدیل 

شدن کنش ها به نشانه ها است؛ از این رو فرهنگ کنش ها را به نشانه ها تبدیل می کند و انسان ها 

برای فهم کنش ها، اقدام به قرائت و تفسیر نشانه ها می کنند.

گیرتز بر این نکته تاکید می کند که هم آفرینش نمادها و هم کاربرد آنها، به شکل اجتناب 

 Moor,( دارد  قرار  برداشت ها  در  تفاوت  و  برداشت ها  سوء  فهمی ها،  کج  معرض  در  ناپذیری 

از تعمیم  باید  انسان شناس یا پژوهشگر فرهنگ  236 :2009(. بر اساس گفته گیرتز، پس هر 

 های عمومی در عرصه فرهنگ دوری کند و توجه داشته باشد که فهم نمادها باید با توجه زمینه 

فرهنگ  یا  خرده فرهنگی که نمادها به آن تعلق دارد  مورد بررسی، تحلیل و تبیین صورت گیرد.

نشانه ها،  از  شبکه ای4  طریق  از  جامعه  در  افراد   ،)1920-2007( داگالس3  مری  دیدگاه  از   

مثل پوشاك، موسیقی، آرایش، سبک زندگی و نظایر آن، خود را از دیگران متمایز می کنند؛ 

در واقع اینگونه است که هویت و شخصیت هر فرهنگ از دیگر فرهنگ ها متمایز می شود؛ در 

اینجا دو مفهوم در ارتباط با یکدیگر قرار می-گیرد؛ الف ـ شبکه ای از نشانه ها و ب ـ گروهی 

که از طریق این شبکه از نشانه ها، محدوده یا قلمرو و مرزهای خود را از گروه های دیگر متمایز 

1 . Positional approach
2 . Cliford Gertz
3 . Mary Douglas
4 . grid
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می کند)فکوهی، 1385: 33(؛ در بسیاری از جوامع این مرزبندی نشانه ای بسیار دقیق، تیز و گاه 

خشن است؛ بدین معنا که گاه تعدی دیگران به نشانه های یک گروه، تهدیدی علیه آن گروه تلقی 

می شود و به همین دلیل است که گاه برخی از گروه ها در مقابل اعمال، گفتارها یا رفتارهایی که 

شبکه نشانه ای آن ها ـ که هویت آن ها نیز به شمار می آید ـ به تندی واکنش نشان می دهند. نظم 

فرهنگی به واسطه این شبکه از نشانه ها شکل گرفته و در هم ریختن این شبکه نشانه ای، باعث 

بی نظمی خواهد شد. 

دغدغه محوری و اساسی اندیشه داگالس البته، بحث از مرزهای بین خود و دیگری است و او 

زمانی که  از شبکه نشانه ها سخن می گوید در واقع یه دنبال چارچوبی نظری است که بر اساس 

آن، بحث خود و دیگری و مرزبندی میان آنها و مسائل مرتبط با ان را در فرهنگ بررسی، تحلیل 

و تفسیر کند. از دیدگاه او، گذر از این مرزها، باعث ایجاد بی نظمی می شود.

دیوید اشنایدر )1918-1995(، انسان شناس دیگري است که اساسًا فرهنگ را نظام کاملي از 

معاني و نمادها مي داند و بر آن است که نظام هاي نمادین را باید به صورت کلي و یکپارچه مورد 

توجه قرار داد. در واقع او معتقد است با تقسیم نظام هاي نمایش به اجزا، نمي توان به فهم درست و 

دقیق آن ها دست یافت )فکوهي، همان: 34(

در مجموع، همه انسان شناسان مي کوشند تا از نشانه شناسي به عنوان روشي براي یافتن منطق 

نهفته در پشت عملکردهاي اجتماعي استفاده کنند. اگر چه در روش ها و رویکردهاي آنها کم 

و بیش تفاوت هایي وجود دارد؛ اما آنچه در این دیدگاه بیشتر مورد توجه قرار مي گیرد، مبحث 

»نشانه شناسي اجتماعي« است. نشانه شناسي اجتماعي در پي توضیح آن است که چطور افراد با 

استفاده از همه منابع در دسترس شان اعم از زبان، تصویر، موسیقي، ادله ها، حرکات بدني، اشاره 

و... معني مي آفرینند )فکوهي، 1383: 302(.

در رویکردهاي انسان شناختي، در محبث نمادپردازي  به جاي عنصر پیام بر عامل یا بازیگر 
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تأکید مي شود؛ در واقع بیشتر به کسي که از نماد و نمادپردازي استفاده مي کند توجه شده و به 

جاي »رمز«، به عنوان یکي دیگر از عناصر تشکیل دهنده یک پیام یا یک نماد، بر »پیام« تأکید 

مي گردد. بدین ترتیب، رویکردهاي انسان شناختي متوجه فردي است که از نماد استفاده مي کند و 

همچنین پیامي که نماد در بردارنده آن است.

ناصر فکوهی، انسان شناس ایرانی، در نگاه انسان شناختی به نمادگرایی، ابتدا دو گونه نمادگرایی 

را از یکدیگر تفکیک می کند: الف ـ »نمادگرایی استنادی1«؛ که مواردی چون زبان تکلم شده، 

نوشتار، رمزهای تلگرافی، نشانه های ملی، چراغ فانوس های دریای و امثال آن را شامل می شود

رفتار،  یک  از  فشرده ای  بسیار  شکل  نمادگرایی،  نوع  این  در  انباشتی2«؛  »نمادگرایی  ـ  ب 

جایگزین همان رفتار می شود؛ در واقع از تحلیل نمادین این رفتار فشرده شده، می توان رفتار اصلی 

را فهم کرد. این دو نوع نمادگرایی معموال یکدیگر را همراهی می کنند و از یکدیگر قابل تفکیک 

نیستند؛ برای مثال برخی خطاطی-های تزئینی، شکل های نوشتار، تلفظ برخی از واژ ه ها به شگلی 

خاص و یا شعار دادن، نمادهایی استنادی است اما همین موارد ممکن است به راحتی به شکل یک 

مناسک ظاهری جلوه کند و در بین افراد و جامعه اهمیت بسیاری پیدا کند زیرا می تواند جایگزین 

بیان عاطفی شود؛ یعنی نشان دهنده یا به عبارت بهتر نمادی از یک رفتار عاطفی باشد )فکوهی، 

.)108 :1385

1ـ2ـ5 ـ1ـ انسان شناسی شهری؛ پیش به سوي نگاهي همدالنه با نمادها و نشانه ها

رویکرد انسان شناختی به نشانه ها و نمادها، عالوه بر رویکرد انسان شناسی نمادین، توسط میان 

رشته ای دیگری از انسان شناسی؛ یعنی»انسان شناسي شهري« به نحو چشمگیری مورد توجه قرار 

گرفته است.

1 . Referential  Symbolism
2 . Condensation Symbolism



مدیریت و کاربرد نمادها و نشانه ها در فضاي شهري

45

انسان شناسی شهری

از دیدگاه انسان شناسی شهری، »نشانه شناسي« علمي است که هدف خود را شناخت و تحلیل 

نشانه هاو نمادها، چه آن ها که به صورت زبان گفتاري یا نوشتاري درآمده اند و چه آن هایي که 

صورت هاي غیرزباني دارند، اعم از نشانه هاي فیزیولوژیک، بیولوژیک، نظام هاي معنایي، نظام هاي 

ارزشي، نظام هاي نمادین، جهان بیني هاي گوناگون و حتي همه اشکال حرکتي، حالتي، موقعیتي 

خودآگاه یا ناخودآگاه، تاکتیکي، استراتژیک، فکر شده یا فکر نشده و ... اعالم مي کند. 

در این رویکرد، نشانه شناسي شهري، علمي است میان  رشته اي که به مطالعه نمادها و نشانه ها 

در شهر و کارکردها و روابط آن ها با یکدیگر، با کلیت شهر و همچنین کاربري ها و کاربردهاي 

زیباشناختي و معناشناختي نمادها و نشانه ها در فضاهاي شهري مي پردازد. مضامیني که موضوع 

نشانه شناسي شهري است به طور عمومي عبارت است از:

1. شناخت تحول تاریخي شهر از خالل تحول نشانه هاي انسان شناختي ارتباط در شهر؛

2. شناخت ساختار نشانه ها در رفتارهاي شهري در چارچوب بین فرهنگي؛

3. تفکیک نشانه هاي سنتي محلي از نشانه هاي بین فرهنگي مشترك؛

4. گردآوري مواد مختلف گرافیکي) نظیر نقاشي هاي دیواري، دیوارنوشته ها، عکس ها، پوسترها 

)موسیقي ها،  آوایي  و  و...(  آرایش ها  لباس ها،  بدني،  حرکات  ژست ها،  )اداها،  رفتاري  و...(، 

ضرب آهنگ ها، صداها و ...(؛

5. تحلیل تعابیر مختلف خرده فرهنگي از نشانه ها، تکثر قرائت نشانه ها و معاني؛

)ایجاد  فعال  و  اینترنتي(  سایت هاي  )قرائت  منفعل  به صورت  مجازي  ـ  شبکه اي  تحلیل   .6

سایت هایي براي انگیزش کنش هاي متقابل()فکوهي، 1383: 300(.

تاثیر  از جهتي تحت  نمادها  و  نشانه ها  انسان شناسي شهري موضوع  در  پیداست،  آنگونه که 

دیدگاه هاي »علم نشانه شناسي« و نظریه هاي مطرح شده در آن و از سوي دیگر متاثر از رویکرد 

فرهنگي ـ شناختي »ارنست کاسیرر« بوده  که با توجه به دستاوردهاي فرهنگي و تاریخي بشر 
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به مطالعه نمادها پرداخته شده است. البته در سال هاي اخیر، رویکردهاي شهرسازي و معماري به 

نشانه شناسي شهري نیز تا حدود زیادي به دیدگاه انسان شناسي شهري درباره نشانه ها و نمادهاي 

شهري نزدیک و با آن تلفیق شده است.
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خالصه فصل
هر نشانه، سه وجه را شامل مي شود:

1ـ نماد )Symbol(؛
ـ شمایل، نگاره، عالمت )Icon(، و 2

)Index( 3- نمایه
بنابراین، نماد صرفا وجهي از نشانه به شمار مي آید با این وجود هر شمایل )نگاره(، عالمت یا 

نمایه نیز ممکن است به نماد تبدیل شود؛ 
در نماد، رابطه دال و مدلول اعتباري است؛ در واقع ما معناي هر مدلول را از طریق آموزش، 
یاد مي گیریم. براي مثال مي آموزیم که تصویر یک چشم)دال(، نماد آگاهي یا هوشیاري )مدلول( 

است.
Semi�« اصطالح  و  اروپا  حوزه  در   »Semiotics« اصطالح  دو  با  که  نشانه شناسی  مململ 
»فردیناند  توسط  ترتیب  به  مي شود  شناخته  )آنگلوساکسون(  آمریکایي  فرهنگ  در   »ology
دوسوسور« در فرانسه و »چارلز سندرس پیرس« در آمریکا پایه گذاري شد و هدف آن فراهم 

آوردن مفاهیم و چارچوب هایي نظري براي مطالعات نشانه شناختي بود.
 نشانه شناسي اگر چه ابتدا در زبان شناسي و مطالعات ادبیات رسمي مطرح شده بود اما به تدریج 
در حوزه هاي دیگر نیز مورد توجه قرار گرفت؛ از جمله در هنر )نقاشي، عکاسي، موسیقي، فیلم، 
تئاتر و ... (، مطالعات انسان شناسي، جغرافیا و مطالعات شهري؛ در این میان نشانه شناسي شهري 
حوزه اي گسترده از مطالعات بین رشته اي نشانه شناختي با محوریت زندگي شهري را شامل مي شود.
قرائت هاي  تلقي مي شد که مي توانست موضع  متني  مثابه  به  مطالعات، هر شهر  این  در همه 
گوناگون و گاه متفاوت باشد؛ چهره هایي چون روالن بارت، کوین لینج و مارتین کرامپن را باید 

جزو پیشگامان و صاحبنظران تاثیرگذار در این رویکرد نشانه شناختي دانست. 
باره، در  این  با بررسي مفاهیم نماد و نشانه و مرور نظریه هاي گوناگون و قابل توجهي در 

مي یابیم که:
علوم انساني  حوزه هاي  همه  در  تقریبا  که  است  موضوعي  نشانه ها،  و  نمادها  موضوع  1ـ 
)زبان شناسي، ادبیات، جامعه شناسي، انسان شناسي، جغرافیاي فرهنگي و ... ( و هنر، قابل بررسي 

و تحلیل است.
ـ توجه به موضوع کاربرد و مدیریت نمادها و نشانه ها، بدون توجه به رویکردهاي مختلفي  2
که در این زمینه مي تواند قابل طرح باشد، موضوعي عقیم و ناقص خواهد بود؛ در واقع، کاربرد 
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خالصه فصل

و مدیریت نمادها و نشانه ها باید با رویکردي جامع یا همه جانبه نگر و چند بعدي مورد توجه قرار 
گیرد.

نشانه ها ) و نمادها( مي توانند »تصویري« یا »صوتي« یا »صوتی - تصویری« باشند؛ در این 
کتاب به طور مشخص درباره نمادهاي تصویري سخن گفته شده است.
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مقدمه

همان گونه که پیش از این نیز گفته شد، شهر و هر آنچه را که در شهر وجود دارد می توان به 
مثابه متن، مورد توجه، بررسی و تحلیل قرار داد؛ در واقع، هم به کلیت یک شهر و هم به تمامی آنچه 
در فضاها و مکان  های گوناگون یک شـهر دیده می شـود می توان رویکردی نشانه شـناختی داشت؛ 
اما یک شـهر از چه قسـمت هایی تشـکیل شده است؟ این قسـمت ها هر یک، دارای چه ظرفیت ها 
و امکانـات نشانه شـناختی اسـت؟ ارتباط میان ایـن بخش ها، که هر کدام یک الیه متنی به شـمار 
می آید، با یکدیگر، یعنی با الیه های متنی، و همچنین با کلیت شـهر به عنوان یک متن، چیسـت و 
چگونه اسـت؟ پاسـخ به هر یک از این پرسـش ها، از توان این نوشته خارج است اما  در این فصل، 
صرفا با تفکیک و تعریف فضاهای گوناگون شهری، کوشش می شود تا یک سنخ شناسی و تعریف 
عمومی از فضاهای شـهری ، که در واقع الیه ها و صفحات متن مانند یک شـهر قلمداد می شود، ارائه 

می شود.
از آنجا که بحث اصلی این نوشته، جایگاه و کاربرد نمادها و نشانه ها در فضاهای عمومی شهری 
اسـت، آنچه در ادامه به طور مشـخص مورد توجه و بررسی قرار می گیرد، فضاهای عمومی شهری 
اسـت. بحث از کاربرد نمادها و نشـانه ها در فضاهای خصوصی شـهری، که بیشتر حوزه مطالعات 

فرهنگی، انسان شناسی و جامعه شناسی است خود مجالی دیگر می طلبد.

مقدمه
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مفهوم فضای شهری

2ـ1ـ مفهوم فضای شهری

اگر فضاها در شـهرها را به سـه دسـته »فضاهای عمومی«، »فضاهای خصوصی ـ عمومی« و 

»فضاهای خصوصی« تقسـیم کنیم، »فضاهای شـهری« را باید فضاهایی عمومی دانسـت که محل 

وقوع تعامل های اجتماعی شـهروندان به شـمار می آید. براین اساس، فضاهای شهری از سه ویژگی 

برخوردار است:

الف ـ عمومی بودن

ب ـ باز بودن

ج ـ محلی برای برقراری تعامل های اجتماعی

این ویژگی ها را در واقع باید ویژگی های فضاهای عمومی شـهری دانسـت؛ یعنی آنچه مورد 

بررسی این نوشته است: بررسی و جایگاه نمادها و نشانه ها در فضاهای عمومی شهری.

لینچ و فضاي شهري
از دیدگاه »کوین لینچ«، پنج عامل سازنده فضاهاي شهري که نقشی اساسي در سیماي شهر دارد 

عبارت است از:
1.ـ راه ها، که حرکات شهروندان و اشیا از خالل آن ها انجام مي شود؛

2ـ مرزها یا لبه ها، که حد فاصل دو یا چند فضاي شهري است؛
3ـ محله ها؛

4ـ گره ها، یعني نقاط استراتژیکي که در آن ها تقاطع به وجود مي آید؛ نظیر پایانه هاي حمل و 
نقلي، پل ها، ساختمان هاي اداري مرکزي و ... ؛

5ـ نشانه ها؛ یعني نقاطي که داراي تراکم مشخص از معاني نشانه شناختي در مجموعه نشانه هاي 
شهري هستند.

لینچ معتقد است فضاهاي شهري باید از »قابلیت خوانش1« یا »خوانایي« یا »دیده شدن« برخوردار 
باشند و شهروندان به عنوان کنش-گران اجتماعي بتوانند از طریق این »خوانش«، با فضاهاي شهر 
ارتباط برقرار کنند)فکوهي، 1383: 208(. در این صورت است که هر شهروند مي تواند ارتباط 
خود را با فضاهاي شهري و شهر به درستي مدیریت کند، در شهر احساس امنیت کند و از خالل 

1 . Visibility
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با توجه به سه ویژگی گفته شده، فضاهای شهری مورد نظر را می توان به پنج بخش تقسیم کرد:

1ـ میدان ها؛

2ـ مسیرها؛ که انواع مسیرها مانند کوچه، خیابان، پیاده روها، بلوارها، بزرگراه های شهری و... 

را شامل می شود؛

3ـ ورودی ها )ورودی ها بیشتر محل اتصال در مکان هستند و در بسیاری موارد نیمه خصوصی، 

نیمه عمومی اسـت. برای مثال ورودی برخی از خانه ها در گذشـته اگر چه به  شـکل کوچه طراحی 

می شد، اما فضایی عمومی را به فضایی خصوصی پیوند می داد، بنابراین همه فضاهایی که به  عنوان 

ورودی شناخته می شوند، فضاهایی شهری )به معنای فضاهای عمومی شهری( نیست.

4ـ سواحل یا کناره ها؛

5ـ پله هـا؛ بـرای مثال برخـی از کوچه ها یا معابـر عمومی به خاطر قرارگرفتن در سراشـیبی، 

به شکل پلکانی طراحی شده است )پاکزاد، 1384: 5(.

در نگاهی دیگر، عناصر تشـکیل دهنده فضاهای عمومی شـهری را می توان شامل چهار دسته 

عناصر دانست:

1ـ کـف: عناصـر افقی در فضا را شـامل می شـود؛ مانند کـف خیابان، کـف پیاده روها و ... 

.)Moughtin,1995:91(

2ـ بدنه: شامل همه عناصر عمودی محدودکننده فضا؛ مانند بدنه )دیوار( ساختمان ها، درخت ها، 

نرده ها، تیرهای چراغ برق و ... .

این رابطه و خوانش بتواند از حس اضطراب، افسردگي و گم شدگي در شهر مصون بماند. »هویت 
شهري« و »شخصیت شهري« نیز از خالل چگونگي این قرائت شکل مي گیرد، نشانه شناسي در اینجا 
اهمیت خاصي دارد، زیرا طراحي شهري باید بتواند نشانه هایي در شهر به وجود آورد که نه بیش از 
اندازه واضح و برجسته باشد که ایجاد مقاومت کند و نه بیش از اندازه گنگ و نامفهوم و غیرقابل 

تشخیص که تأثیرگذاري و انگیزه اش را از دست بدهد )همان: 209(.
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3ـ سـقف: مانند سـابات هایی که در کوچه های قدیمی ایرانی وجود داشت یا حتی سقف های 

کاذب یا کشویی )چادری، چتری( جلوی مغازه ها، سقف ایستگاه های اتوبوس و ... .

4ـ عناصر مستقر در فضا: این عناصر جزیی از بدنه، کف یا سقف نیستند، اما از نظر موقعیت، 

ابعاد، تناسبات، رنگ، فرم، شکل و حالت در فضا تاثیرگذارند. نیمکت های یک پارك، صندلی های 

ایستگاه اتوبوس، فضای سبز بلوارهای کناری وسط خیابان، فواره ها و آب نماها، چراغ های تزیینی، 

مجسـمه ها و احجام شـهری و ... از آن جمله اسـت؛ همه این عناصر را می توان در دو دسته خالصه 

کرد )کالنتری، 1390: 14(:

الف ـ پوشش گیاهی، و

ب ـ مبلمـان شـهری: مبلمان شـهری آن گـروه از عناصری اسـت که برای پاسـخگویی به 

نیازهای شـهروندان در فضاهای شـهری به گونه های متحرك یا نیمه متحرك، کاربردی یا تزیینی، 

دائمی یا فصلی ایجاد شده است. هدف از استقرار آن ها در فضاهای شهری، افزایش میزان ایمنی و 

سـطح آسایش یا زیبایی بخشـیدن به فضای شهری است؛ بنابراین اهداف و وظایف مبلمان شهری 

عبارت است از:

ـ رفع برخی از نیازهای عمومی شهروندان در فضای شهری؛

ـ کارکردهای زیبایی شناختی )زیبایی بخشیدن به فضاهای شهری(؛

ـ تعیین مسیرها و ارائه اطالعات به شهروندان )تابلوهای اطالع رسانی(؛

ـ ارائه مقررات )تابلوهای راهنمایی و رانندگی(؛

ـ حفاظت )نرده ها، حصارها، طارمی ها(؛

ـ کاربری به عنوان محل استراحت، پناهگاه، یا محل انتظار )نیمکت، سکو(؛

ـ کاربـری به عنوان محل جمع آوری زباله، ارائه خدمات پسـتی، خدمـات الکترونیکی و ... یا 

محل توزیع برخی کاالها )مثل دکه روزنامه فروشی و ...(؛
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ـ محل بازی کودکان؛

ـ محل نصب احجام شهری و مجسمه ها، تندیس ها و ... )یادبودها و ...(؛

ـ روشنایی.

همه فضاهایی که گفته شد و ویژگی مشترك و اساسی آنها عمومی بودن آنها است، همواره 

در پیـش روی شـهروندان قرار دارد؛ شـهروندان در بین آنها و در تعامـل با آنها زندگی می کنند؛ 

معماری، چینش، رنگ آمیزی و تزئین این فضاها می تواند حامل معانی نمادشناختی و نشانه شناختی 

برای شـهروندان باشـد. در این میان، مهم ترین محل ارائه و اسـتقرار نشـانه ها )نمادها، نگاره ها و 

عالئم( در شهر، مبلمان شهري است.

مجموعه عناصري که در فضاهاي عمومي شهري مي تواند محمل نمادها و نشانه ها یا داراي ابعاد 

نمادین باشد، در دو بخش جا مي گیرد:

ـ  مبلمان شهري 1

2ـ بناهاي شهري؛ شامل معماري ساختمان ها و نماهاي ساختمان، و 

همـه عناصري که ذیل ایـن دو بخش قرار مي گیرد مي تواند در نقش »نماد«، »نشـانه« یا در 

نقش »رسانه« براي نمادها و نشانه ها ظاهر شودـ  براي توضیحات بیشتر به فصل چهار، ذیل مبحث 

»رسانه نماد«، مراجعه شود.

2ـ2ـ عناصر مبلمان شهری

عناصر تشکیل دهنده مبلمان شهری شامل مواردي از این دست است:

نیمکت، سـکو، سـایه بان، سـرپناه اتوبوس، نرده، مانع، چراغ هـا، آب نما، فـواره، باجه تلفن، 

صندوق پسـتی، پارکینگ، وسایل بازی، مجسمه ها و احجام شهری، تابلوهای راهنمایی و رانندگی، 

تابلوهـای اطالع رسـانی، میله های پرچـم، تیرهای چراغ بـرق، جداول کنار خیابـان، آبخوری های 

عمومی، باجه تلفن، کیوسـک های روزنامه فروشـی، صندوق-پسـتی، پل های عابرپیاده، سـتون ها، 
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انواع مبلمان شهری

تابلوهای تبلیغات، تابلوهای سردر مغازه ها، فضای سبز کنار پیاده راه ها و ... .

2ـ2ـ1ـ انواع مبلمان شهری

1ـ مبلمان با کاربری زیباسازی؛

ـ نمادها، تندیس ها، مجسمه ها و سایر احجام شهری

ـ آب نماها

ـ گل ها و فضای سبز

تصاویر شماره 6 و 7- نمونه هایي از آب نماهای شهر تهران؛  در طراحی و ساخت 
این آب نماها از اِلمان هایی نمادین-آثار حجمی و مجسمه ـ استفاده شده  است.                                      

ماخذ عکس: آرشیو شخصی نگارنده
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انواع مبلمان شهری

تصویر شماره 8 ـ نمونه هایي از دیوارنگاره های شهری با کارکردهاي نمادین و زیبایي شناختي در شهر تهران
ماخذ عکس: آرشیو شخصی نگارنده
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انواع مبلمان شهری

2ـ مبلمان با کاربری رفاهی ـ تفریحی؛

ـ نیمکت ها و سکوها

ـ وسایل بازی کودکان

ـ وسایل ورزشی

تصویر شماره 9ـ  نمونه هایي از دیوارنگاره های شهری با کارکردهاي نمادین و زیبایي شناختي 
در شـهر تهـران                                         ماخـذ عکـس: آرشـیو شـخصی نگارنـده
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انواع مبلمان شهری

3ـ مبلمان با کاربری خدماتی

ـ انواع تابلوهای تبلیغاتی، تابلوهای راهنمایی و رانندگی، تابلوهای ارائه اطالعات )اطالع رسانی(، 

تابلوهای سر در مغازه ها

ـ سطل های زباله             ـ صندوق پست                                   ـ باجه تلفن

ـ ادوات آتش نشانی         ـ آبخوری ها                                       ـ پارکومترها                                                        

ـ ساعت ها                    ـ کیوسک های روزنامه فروشی و بلیط فروشی          

تصویر شماره10ـ  از استفاده یک اِلمان نمادین قدیمي )ملي(؛ شمایل شیر 
می تواند تاکیدی بر ملی گرایی قلمداد شود.

ماخذ عکس: آرشیو شخصی نگارنده

تصویر شماره 11ـ نمونه تبلیغ یک کافي نت بر آسفالت خیابان
ماخذ عکس: آرشیو شخصی نگارنده
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4ـ مبلمان با کاربری تردد و ارتباطی

ـ حفاظ هـا و جداکننده هـا )حفـاظ درختـان، حفاظ هـا و جداکننده های دو فضـا، حفاظ های 

پارکینگ های دوچرخه و کف پوش ها(

تصویر شماره 12 ـ نمونه ای از یک دیوار جداکننده، به عنوان عنصری از مبلمان شهری، در 
گرداگرد یک میدان که در حال بازسازی است؛ در نقوش به کار رفته بر روی این دیوار، 
تصویر یک قلب سرخ رنگ، به عنوان نمادی از عشق و محبت، دیده می شود که در زیر 
آن یک پیام تبلیغاتی مذهبي نوشته شده است: »کربال در کربال می ماند اگر زینب نبود«.                     

ماخذ عکس: آرشیو شخصی نگارنده

تصاویری  خیایان؛  کفپوش  در  نمادین  تصاویر  کاربرد  از  نمونه اي  ـ   13 شماره  تصویر 
نمادین و ساده که بیننده را به یاد نقاشی ها یا نگاره های انسان های ابتدایی در غارها می اندازد.                                                

ماخذ عکس: آرشیو شخصی نگارنده

انواع مبلمان شهری
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 اگر چه محمل و جایگاه نمادها و نشانه ها در فضاهاي شهري عمومي به طور مشخص، عناصر 

مبلمان شهري است اما بسیاري از فضاهاي خصوصي نیز از این جهت که در بخش یا بخش هایي از 

فضاي عمومي شهري، نمود و جلوه دارد، جزو فضاهاي عمومي به شمار مي آید؛ براي مثال اگر چه 

معماري و نماي سـاختمان ها، ممکن است متعلق به یک منزل مسکوني یا شرکت خصوصي باشد، 

امـا از آن جهـت که نما یا معماري بناها خواه نا خواه در معرض دید عموم شـهروندان قرار دارد، 

بخشي از فضاي عمومي به شمار مي آید؛ از همین رو است که در قوانین عموم کشورها و از جمله 

ایران، مجموعه اي از قوانین و مقررات درباره نماي سـاختمان و شـکل معماري بناها تهیه و تدوین 
شده که رعایت آن براي همه ضروري قلمداد مي شود.1

2ـ3ـ معماري بناها و نماي ساختمان ها

معمـاري بناهـا و نماي سـاختمان ها، مي توانـد داراي عناصـر نمادین باشـد؛ وضعیت نمادین 

دراین باره ممکن است به دو شکل اتفاق بیفتد:

الـفـ  زمانـي که اسـتفاده از عناصر یا المان هاي نمادین در معماري سـاختمان ها یا نماي بناها 

است،آگاهانه و با برنامه ریزي قبلي صورت مي گیرد؛ در این وضعیت، پیش از احداث ساختمان یا نما 

و در مرحله طراحي، معمار یا طراح به شیوه اي آگاهانه و براي انتقال معنا یا معاني مشخصي، کاربرد 

برخي نمادها و المان هاي نمادین را در شکل ساختمان و نماي آن در نظر مي گیرد. 

بـ  گاه ممکن اسـت مردم )شـهروندان( از برخي المان هاي به کار رفته در نما یا شکل یک 

سـاختمان، برداشتي نمادین داشته باشـند در حالیکه هیچ قصد و برنامه ریزي از پیش تعیین شده اي 

1 . در ایران، مجموعه این قوانین و مقررات عبارت است از:
- قوانین تبلیغات شهری ـ مصوب سازمان های تبلیغاتی کشور

- قوانین ساماندهی تبلیغات محیطی و شهری در تهران
- مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان

- دستورالعمل طراحی و اجرای نمای ساختمان
- ضوابط و استانداردهای طراحی ساختمان های مسکونی 

- ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری
در هیچکدام از این مقررات و آیین نامه ها، موضوع کاربرد نمادها و نشانه ها به طور مشخص و شفاف بیان نشده است.

انواع مبلمان شهری
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از سـوي معماران و طراحان بنا یا نما در این مورد وجود نداشـته اسـت؛ این وضعیت، جایي است 

که بحث کاربرد و مدیریت نمادها یا نشـانه ها در فضاهاي عمومي شـهري را دشـوار مي کند زیرا 

برنامه ریزي، مدیریت و نظارت بر چنین وضعیتي کار چندان آساني نیست.

تصویر شماره 14ـ نمونه  استفاده ار عناصر معماری پیش از اسالم در معماری و 
نمای ساختمان ها

ماخذ عکس: آرشیو شخصی نگارنده

تصویر شماره 15ـ  نمو نه اي از کاربرد شکل »هرم« و »نقش هاي یونانيـ  رومي« 
در یک ساختمان نیمه دولتي در شهر تهران؛ در سال هاي اخیر، برخي از جریان هاي 
کرده اند!                                تلقي  فراماسونري  نمادي  را  هرم  شکل  ایران،  در  سیاسي  و  فرهنگي 

ماخذ عکس: آرشیو شخصی نگارنده

انواع مبلمان شهری
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خالصه فصل
فضاهاي عمومي داراي سه وی ژگي است:

الف ـ عمومی بودن
ب ـ باز بودن

ج ـ محلی برای برقراری تعامل های اجتماعی
مدیریت نمادها و نشانه ها، به طور مشخص و عمده در مورد فضاهاي عمومي شهري است که 
مي تواند عملي باشد زیرا فضاهاي خصوصي شهري کمتر تحت نظارت و مدیریت واحد ویکپارچه 

شهري قرار مي گیرد.
مجموعه عناصري که در فضاهاي عمومي شـهري مي تواند محمل نمادها و نشـانه ها یا داراي 

ابعاد نمادین باشد، در دو بخش قابل بررسي است:
ـ مبلمان شهري؛ که اجزاي اساس آن عبارت است از: 1

ـ مبلمان با کاربری زیباسازی
ـ مبلمان با کاربری رفاهی ـ تفریحی؛

ـ مبلمان با کاربری خدماتی
ـ مبلمان با کاربری ترددي و ارتباطی

2ـ بناهاي شهري؛ شامل معماري ساختمان ها و نماهاي ساختمان، و 
همـه عناصـري که ذیل این دو بخش قرار مي گیرد مي تواند در نقش »نماد«، »نشـانه« یا در 
نقش »رسانه« براي نمادها و نشانه ها ظاهر شودـ  براي توضیحات بیشتر به فصل چهار، ذیل مبحث 

»رسانه نماد«، مراجعه شود.

خالصه فصل
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منابع

منابع براي مطالعه بیشتر

منابع فضاي شهري

1ـ بحریني، حسین )1375(؛ تحلیل فضاهاي شهري، انتشارات دانشگاه تهران

3ـ پاکـزاد جهانشـاه )1384(؛ راهنمـاي طراحـي فضاهاي شـهري ایران، وزارت مسـکن و 

شهرسازي، انتشارات شهیدي

3ـ پاکزاد،جهانشاه )1385(؛ مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری، انتشارات شهیدی

4ـ پور جعفر، محمدرضا و محمودي ن ژاد، هادي )1388(؛ طراحی شـهری و سرمایه اجتماعی 

در فضاهای شهری، نشر هاله

5ـ توسـلي، محمـود و بنیادي، ناصـر )1371(؛ طراحي فضاهاي شـهري، مرکـز مطالعات و 

تحقیقات و شهرسازي و معماري ایران

6ـ توسـلي، محمـود )1376(؛ قواعـد و معیارهاي طراحي فضاي شـهري، مرکـز مطالعات و 

تحقیقات و شهرسازي و معماري ایران

7ـ تیس، اونسن، توماس و نیبو، کولبیورن )1378(؛ گونه شناسی فضا در شهرسازی: روشی به 

منظور طراحی زیباشناسانه شهرها،ترجمه مهشید شکوهي، دانشگاه هنر

8ـ سعیدنیا، احمد )1387(؛ طراحي فضاها و مبلمان شهري، سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 

کشور

9ـ کارلن، مارك )1385(؛ اص ول ب رن ام ه ری زی ب رای ف ض اه ا، ترجمه م س ع ود پ اك ن ظر، نشر آذرخ ش  

10ـ کریـر، راب )1375(؛  فضـاي شـهري، ترجمه: خسـرو هاشـمي ن ژاد، انتشـارات جهاد 

دانشگاهي

11ـ لینچ، کوین)1381(؛ تئوري شـکل خوب شـهر، ترجمه: سید حسـین بحریني، انتشارات 

دانشگاه تهران



12ـ لینچ، کوین، )1381(؛ سیمای شهر، ترجمه: منوچهر مزینی، انتشارات دانشگاه تهران

ـ ن ای ی ب ا طراح ی م ح ی ط و م ن ظـر، ترجمه حوزه معاونت خدمات  13ـ ماتـالك، ج . ل)1379(؛ آش

شهری س ازم ان پ ارک  ه ا و ف ض ای س ب ز ش ه ر ت ه ران ، سازمان پ ارک  ه ا و ف ض ای س ب ز ش ه ر

14ـ محمودي ن ژاد، هادي )1390(؛ فضا و مکان در طراحي شهري، نشر طحان

15ـ مدني پور، علي )1389(؛ فضاهای عمومی و خصوصی شـهر، ترجمه فرشـاد نوریان، ناشر: 

شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری

ـ ی ب ر  ن گ رش ـ ه ری :  طراح ی ف ض ای ش سـیدرضا)1384(؛  مرتضایـی،  و  علـي  مدني پـور،  16ـ 

ف رآی ن دی اج ت م اع ی - م ک ان ی ، ش رک ت پ ردازش و ب رن ام ه ری زی ش ه ری   ت ه ران   

17ـ موره، ژان پیر )1371(؛  فضاهاي شـهري: طراحي, اجرا, مدیریت، ترجمه ناصر بنیادي، 

دفتر پژوهش هاي فرهنگي

18ـ هاشم پور رحیم )1388(؛  مبلمان شهري و زیباسازي شهري، سازمان همیاري شهرداي ها، 

تهران
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مقدمه

هر نماد یا نشـانه، در عین برخورداری از معنا یا بار نمادین، نوعی پیام اسـت؛ در واقع فرایند 
عملکرد نمادها و نشـانه ها نیز بر اسـاس الگوهای ارتباطی قابل بررسـی و تحلیل است؛ از این رو 
در این فصل کوشـش شده اسـت تا با توجه به موضعی که در اینجا مطرح اسـت ـ یعنی مدیریت 
و کاربـرد نمادها و نشـانه ها در فضای شـهریـ  و بر اسـاس الگوهای ارتباطـی پیام که در علوم 
ارتباطات مطرح شـده، الگویی مناسب، همه جانبه نگر و کاربردی براي استفاده کاربردي تدوین و 

پیشنهاد شود.

مقدمه
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تالش برای تدوین الگویی کاربردی

3ـ1ـ تالش برای تدوین الگویی کاربردی

در نگاهی عمومي، براي مطالعه نشانه شـناختي نمادها در فضاي شـهري، باید سـه حوزه از هر 

نشانه را مورد توجه قرار داد:

1- خود نشـانه: در این حوزه آنچه باید مورد بررسـي قرار گیرد عبارت اسـت از مطالعه انواع 

نشانه ها در فضاي شهري، شیوه هاي گوناگوني که معنا را انتقال مي دهد؛ شیوه اي که با افراد استفاده 

کننده ارتباط برقرار مي کند.

2- رمزها یا نظام هایي که نشـانه ها در آن سـامان داده مي شود. در این حوزه، شیوه هایي مورد 

مطالعـه قـرار مي گیرند که انواع رمزهـا را براي تامین نیازهاي جامعـه و فرهنگ و یا بکارگیري 

مجراهاي ارتباطي در دسترس براي انتقال آنها را به کار گیرد؛

3- فرهنگي که این رمزها و نشانه ها در درون آن عمل مي کنند.

براي بررسي و تحلیل نشانه ها، الگوهاي متعددي ارائه شده است؛ در اینجا براي تحلیل نمادها و 

نشانه ها در فضاي شهر، دو الگوي بسیار شناخته شده و پرنفوذ معرفي مي شود:

الگویي که »پیرس« در مورد چگونگي معنادار شـدن نشـانه، ارائه مي کند، سـه عنصر را در 

برمي گیرد؛ الفـ  »مفسـر1«،بـ  »نشـانه« و جـ  »موضوع« یا »ابژه«. منظور از »تفسیر«، تأثیر 

یا تأثیراتي اسـت که نشـانه در ذهن مخاطب یا کاربر نشانه ایجاد مي کند. این تاثیر یا تاثیرات به 

دلیل برداشت یا تفسیری است که مخاطب از یک نماد خاص دارد.

»موضوع« یا »اُبژه« چیزي است که نشانه به آن داللت مي کند.

الگوي دوم، الگویي اسـت که »اوگدن« و »ریچاردز« ارائه کرده اند و از سـه بخش تشـکیل 

شده است.در این الگو، »مرجع2« همان چیزي است که در الگوي پیرس، »تفسیر« نامیده مي شود 

و اشـاره به تصویر ذهني دارد که به وسـیله نماد یا نشـانه و تجربه اي که کاربر از موضوع مورد 

ارجاع3 دارد، خلق شـده اسـت. اما موضوع ارجاع یا مصداق، آنچیزي است که نشانه به آن داللت 
1 . Iterprenant
2 . Refrence
3 . Refrent
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دارد )اُسولیوان و همکاران، 1385:328(.

الگوهاي »پیرس« و »اوگدن« و »ریچاردز« بسـیار به هم شـبیه هستند. در شکل زیر این دو، 

به گونه ای مقایسه اي نشان داده شده است:

اگرچه براسـاس دو الگوي گفته شـده نیز مي توان به تجزیه و تحلیل نمادها در فضاي شـهري 

پرداخت، اما به نظر مي رسد، بسیاري از عوامل و عناصر در تشکیل یک نظام نمادین در این الگوها 

نادیده گرفته شده اند. منظور از »نظام نمادین« همه عوامل و عناصري است که در ارائه و فهم یک 

نماد دخالت دارند.

الگوی ارتباطی شرام؛ الگویی ایده بخش

 در اوایـل دهه 1980، الگویی با عنوان »bulls�eye model« توسـط نظریه پرداز آمریکایي 

ارتباطـات، ویلبـر شـرام )Wilbur LangSchramm( ارائـه شـد که نمونه کامل آن در شـکل 

شماره)4( آورده شده است:

نمودار شماره3ـ تطبیق الگوي »پیرس« با الگوي »اوگدن« و »ریچاردز«؛ 
اصطالحاتي که اوگدن و ریچاردز به کار برده اند در پرانتز قرار گرفته است.

)Danesi,2002:21( نمودار شماره 4ـ الگوی ارتباطاتي ویلبر شرام

  

نشانه  
)نماد(

تفسیر
)مرجع(

موضوع یا ابژه
)مصداق(

 

رمزگذا رمزگشا گيرنده
 ر

 منبع كانال پيام

 پارازيت
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در این نوشـته هدف آن بوده اسـت که با بهره گیري از الگو هایي شـبیه به مدل شـرام در علم 

ارتباطات، مدلي جدید براي تحلیل و تبیین نشانه ها ارائه شود؛

الگویي که بدین منظور در اینجا پیشنهاد مي شود از 10 بخش تشکیل شده است:

1- کاربر نماد
2- مرجع نماد )معنایی که کاربر نماد از نماد در نظر دارد(

3ـ رسانه نماد
4- مخاطب نماد

5- برداشت مخاطب )برداشتي که مخاطب از نماد دارد(
6- نماد )خودِ نماد یا متن(

7- پارازیت 
8- سازنده نماد
9ـ بازخورد1 

10ـ زمینه )شرایط مکانی)جغرافیای(، زماني، اجتماعي، سیاسي و...(

زمینه )شرایط مکانی، زمانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و...(

1 . Feedback

نمودار شماره 5ـ مدل پیشنهادي عناصر تشکیل دهنده نظام نمادین که مي توان براي تحلیل نمادها از آن سود جست.

 

 پارازيت

 بازخورد

 خوانش

بمخاط

مخاطمم

 ب

مخاطب برداشت  

نماد مخاطب نماد  

نماد رسانه  

نماد كاربر  

نماد مرجع  

نماد سازنده  

 بازخورد
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ـ منظور از »کاربر نماد«، شخص، سازمان یا مؤسسه اي است که نماد را با هدف یا اهدافي به 

کار مي برد. مانند سازماني که نمادي را به سازنده نماد سفارش مي دهد.

ـ سـازنده نماد اگرچه یکي از عناصر تشـکیل دهنده در چرخه ارائه نماد به شـمار مي رود، اما 

معمـواًل و در اکثـر موارد عنصر مهمـي در تحلیل یا دریافت معناي یک نماد به شـمار نمي آید و 

ممکن است برخي کار او را کاري صرفًا فني یا هنری قلمداد کنند.

- سـفارش دهنده یا سازنده نماد، مي خواهد از طریق این نماد »معاني« یا »مفاهیم« مشخص را 

به مخاطبان ارائه کند؛ این معنا، مفهوم و تصویري که سـازنده یا سـفارش دهنده نماد، انتظار دارد 

در ذهن مخاطب یا بیننده نماد ایجاد شود، »مرجع نماد« به شمار می آید.

- دربـاره »مخاطب نماد« چند نکته قابـل توجه وجوددارد: الف( هر نماد در هنگام طراحي و 

ساخت، هدف مشخصي دارد. در واقع سازنده یا سفارش دهنده، تعیین مي کند که مخاطب او در این 

اثر چه گروه یا گروه هایي از اجتماع هسـتند. ب( جداي از اینکه جامعه یا مخاطب هدف سـازنده 

یا خالق نماد، چه کسـي بوده اسـت، همه کساني که »نماد« را در فضاي شهري مشاهده مي کنند، 

خواسـته یا ناخواسـته، مخاطب »نماد« به شمار مي آیند و نوع مواجهه و برداشت آنها از یک نماد 

واحد الزامًا به طور کامل به یک شـکل واحد نیسـت) اگرچه مي تواند یک برداشـت کم و بیش 

عمومي وجود داشته باشد(. همه برداشت هاي مخاطبان از یک نماد، همان »برداشت مخاطب«، در 

این الگوي پیشنهادي است.

ـ »رسانه نماد«؛ منظور از »رسانه نماد«، هر وسیله اي است که نماد برروي آن ظهور یا تجسم 

مي یابد؛ این وسیله یا واسطه مي تواند کاغذ پوستر یا آگهي، بنر پارچه اي، دیوار، تابلوي فلزي و ... 

باشد؛ گاه تفکیک رسانه نماد از خود نماد کار چندان آساني نیست؛ براي مثال در یک اثر حجمي 

سـاخته شـده با تکه هاي از آهن، پیوند اسـتوار و در هم تنیده اي بین رسانه نماد و خود نماد وجود 

دارد؛ در اینجا، نماد در واثع تصور یا تجسم ذهني اي است که از طریق قطعات آهن تجلي و ظهور 
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پیدا کرده اسـت1 )درباره انواع نماد و انواع رسـانه نماد، به وی ژه با تاکید بر کاربري هاي شـهري، 

در فصل بعد و در ذیل بحث از طراحي و ساخت نماد با تفصیل بیشتري سخن گفته شده است(.

- خود »نماد«؛ تصویري از نماد که بر روی رسـانه نماد تجلي پیدا کرده اسـت؛ توجه داشـته 

باشـیم که برای مثال در یک اثر حجمی که مثال با مس سـاخته شده است، تصویری که توسط این 

سـازه ایجاد می شـود، خود نماد است و سـازه ای که آن نماد در آن عینیت یافته، رسانه نماد است؛ 

در مثال دیگر؛ یک بیلبورد، رسـانه نماد و شـکل، طرح یا تصویر نمادینی که بر آن ترسـیم شده، 

خودِ نماد است. 

- منظور از زمینه یا »Context« در این الگو شـامل مجموعه متعددي از عواملي اسـت که در 

زمینه یک نماد یا اثر قرار مي گیرد و در فهم، دریافت و دامنه فهم و دریافت یک نماد تأثیرگذار 

است. این عوامل عبارت است از:

- مکان یا محلي که »نماد« در آنجا قرار دارد )قرار داده مي شـود(. ممکن اسـت یک نماد در 

یک میدان، وسـط یک بلوار یا کنار پیاده رو قرار بگیرد و یا در جلو محله یا بافت شـهري از نظر 

کالبدي، فرهنگي، تاریخي، اقتصادي، سیاسي و... قرار گرفته باشد.

- شـرایط تاریخي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سیاسـي حاکم بر یک نماد چیست؟ معاني 

و مفاهیم برداشـت شـده از یک نماد در یک فضاي شهري در هر دوره تاریخي ممکن است کم و 

بیش متفاوت باشد. براي مثال، برخي از نمادها در شرایط تاریخي، سیاسي و فرهنگي خاصي ممکن 

اسـت از یک فضاي شـهري حذف شود یا چیزهایي به آن افزوده یا از آن کاسته شود. نمادي که 

در دوره اي مي تواند معناي پیشرفت، ترقي یا تمدن به شمار آید، ممکن است پس از وقوع تغییرات 

فرهنگي، اجتماعي و سیاسي ـ مثاًل وقوع یک انقالب یا یک جنبش اجتماعي ـ نمادي از استعمار 

یا وجود حکومتي خودکامه و مستبد تلقي شود.

1 . . تفکیک خود »نماد« از »رسانه نماد«، موضوعي نظري و مناقشه برانگیز است که در جاي خود باید به بحث از آن 
پرداخت. 
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- این احتمال وجود دارد که در چرخه ارائه و فهم یک نماد، عناصر یا پدیده هایي وارد شـود 

که فرایند ارائه و فهم نماد را دچار اختالل کند، به نحوي که فهم معناي نماد هرچه بیشتر و بیشتر 

پیچیده شـود و از آنچه مورد نظر کاربریا کاربران نماد اسـت فاصله بگیرد. این اتفاق »پارازیت1« 

یا »اختالل« به شمار مي آید؛ 

ـ اگر نشـانه ها )نمادها، شـمایل ها، نمایه ها( در فضاي شهري را به مثابه کد )رمز( تلقي کنیم، 

با این پرسـش اساسـي مواجه مي شویم که این نشانه ها چگونه توسـط شهروندان خوانش یا قرائت 

مي شـوند؟ در اینجا منظور از »خوانش« نحوه مواجهه افراد با نشانه ها است؛ اینکه افراد مختلف در 

رویارویي با یک نشـانه واحد، چه معنا یا معناهایي از آن برداشـت مي کنند. بنابراین هر نشـانه به 

منزلـه متني قلمداد مي شـود که افراد به خوانش )قرائت( آن اقـدام مي کنند تا معنا یا معاني آن را 

دریابند.

1 . Noise, Barrier
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خالصه فصل
براي بررسـي فرایند حاکم بر تولید و انتقال نمادها و نشـانه ها، داشتن به الگویي تا حد ممکن 
جامع و فراگیر ضروري است؛ این الگو همچنین مي تواند، ابزاري مناسب براي مدیریت و کاربرد 
بهتـر نمادهـا و نشـانه ها خواهد بود؛ در اینجا بر اسـاس این نیـاز ضروري، با توجـه به الگوهاي 
نشانه شـناختي ارائه شـده توسـط »پیرس« و »اوگدن« و »ریچاردز« و همچنین الهام از الگو هایي 
شـبیه به مدل شـرام در علم ارتباطات، مدلي پیشنهادي براي تحلیل و تبیین نشانه ها ارائه شده است؛ 

این الگویي از 10 بخش تشکیل شده است:
1- کاربر نماد

2- مرجع نماد )معنایی که کاربر نماد از نماد در نظر دارد(
3ـ رسانه نماد

4- مخاطب نماد
5- برداشت مخاطب )برداشتي که مخاطب از نماد دارد(

6- نماد )خودنماد یا متن(
7- پارازیت

8- سازنده نماد
9ـ بازخورد

10ـ زمینه )شرایط مکانی)جغرافیای(، زماني، اجتماعي، سیاسي و...(

در این الگو تالش شده  است تا فرایند »نمادسازي« یا »نمادین شدن« و تقریبا همه مراحلي که 
در این فرایند وجود دارد،  از زماني که ایده یا نیاز به ساخت یک نماد یا اثر نمادین شکل مي گیرد 

تا بازخورد مخاطبان به یک اثر نمادین، مورد توجه قرار گیرد.
 ،)Symbol( این الگو به گونه اي طراحي شده اسـت که تقریبا انواع وجوه نشانه شـناختي نماد

 شمایل، نگاره، عالمت )Icon(، و نمایه )Index( از طریق آن قابل بررسي و تحلیل است.



کارکرد نشانه ها در فضاهای شهری
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بدون برخورداری از آگاهی و دانش الزم درباره نقش و کارکرد1  نمادها و نشـانه ها، کاربرد 
آنها همواره با بي مالحظه گي ها، اشـتباهات یا سـوءتفاهم هایی همراه خواهد بود و در نتیجه، بخش 
مهمی از ظرفیت ها و امکاناتی که کاربرد نمادها و نشانه ها می تواند برای ایجاد شهری بهتر، فراهم 
کند استفاده نشده باقی می ماند؛ مطالعات و بررسی های انجام شده نیز موید این نکته است که دلیل 
عمده و اصلی کاربرد نادرسـت نمادها و نشـانه ها در فضای شـهری، اطالعات و تصورات اشتباه، 
مخدوش و ناقص درباره نقش و کارکرد آنها در فضای شهری است. این وضعیت باعث طراحی یا 
سفارش نامطلوب نمادها و نشانه ها، استفاده نادرست از آنها و در نتیجه، تاحدود زیادی بی خاصیت 

شدن و کم تاثیر شدن آنها می شود.
در این فصل، کارکردهاي گوناگون نمادها و نشـانه ها ـ به طور مشخص در فضاهاي عمومي 

شهري و با ارائه مثال-هایي ـ به شکلي موجز مورد توجه قرار گرفته است.

1 . Function

مقدمه
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انواع کارکرد

4ـ1ـ انواع کارکرد

زماني که از نشانه سخن مي گوییم، از سه وجه کم و بیش قابل تفکیک و متمایز »شمایل ها1« 

، »نمایه ها2«  و »نمادها3«  سخن مي گوییم؛ بنابراین هر سنخ از این نشانه ها مي تواند کارکردهایي 

گوناگـون در فضاهاي شـهري ایفـا کنند ـ اگرچه گاهي تفکیک سـه مقوله شـمایل ها، نمایه ها 

و نمادهـا و کارکردهـاي آن ها در فضاي شـهري بسـیار دشـوار و پیچیده می نمایـد. در اینجا از 

عمومي ترین، رایج ترین و شناخته شـده ترین کارکردهاي نشـانه ها در فضاي شهري خواهیم گفت، 

اگرچه تمرکز اصلي ما به طور مشخص بحث از »نمادها« است:

1ـ اطالع رســاني و راهنمایي: کارکرد اساسـي نشانه ها، انتقال اندیشـه از طریق پیام است از 

این رو اطالع رساني نیز از جمله کارکردهاي نشانه ها، به ویژه شمایل ها و نمایه ها است؛ در فضاهاي 

شهري انواع عکس ها، تندیس ها، نقشه ها، تابلوها )به عنوان شمایل ها(، ساعت، دماسنج، بادنما و... 

)به عنوان نمایه یا شـاخص( در زمینه های مشـخصی، کارکرد اطالع رسـاني به شـهروندان را ارائه 

مي دهـد. اسـتفاده از فیلم، تصاویر تلویزیوني، صداي ضبط شـده روي نـوار و... که از طریق انواع 

مونیتورها و بلندگوهاي مسـتقر در سطح شـهر انجام مي شود نیز چنین کارکردي ـ اطالع رساني و 

راهنمایي ـ را برعهده دارد.

مفهوم »عالمت4« که در اندیشـه هاي شـهري »کوین لینچ« مطرح شده است نیز عمدتًا چنین 

کارکـردي را ارائه مي کند؛ همانگونه که پیش از این نیز گفته شـد، »عالمت«، عنصري فیزیکي 

است که منحصر به فرد و بارز است و داراي برتري فضایي نسبت به سایر عناصر به کار رفته در 

فضاي شـهري اسـت از این رو مي تواند براي شـهروندان به عنوان راهنما، مرجع یا شاخص به کار 

برده شود؛ براي مثال شهروندان با توجه به یک عالمت ـ یک ساختمان برجسته، منحصر به فرد و 

قابل تفکیک در فضاي شهري ـ موقعیت مکاني خود را در شهر تشخیص مي دهند و براساس آن، 

1 . Icon
2 . Indexes
3 . Symboles
4 . Landmark
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شهر را به طور ذهني به شمال ـ جنوب یا شرق ـ غرب، مرکز ـ پیرامون و... تقسیم بندي مي کنند. 

»عالمت ها« مي تواند از بار نمادین نیز برخوردار باشـد؛ براي مثال برج میالد در شـهر تهران هم به 

عنوان نماد شهر تهران )و همچنین نماد پیشرفت، قدرت و توانمندي و...( و در عین حال به عنوان 

راهنما و شاخص )کارکرد راهنمایي( ایفای نقش می کند. به طور مشخص بناهاي معماري یا برخي 

آثار حجمي از ظرفیت باالیي براي تبدیل شد به »عالمت« و همچنین »نماد« برخوردار است.

2ـ کارکرد هنري یا زیبایي شناختي: بعد زیبایی شناختی نشانه ها و نمادها، معموال وجهی جدی 

و تفکیـک ناپذیـر از آنها اسـت؛ این موضوع درباره تمامي وجوه نشـانه )شـمایل، نمایه و نماد( 

مصداق دارد؛ براي مثال، زماني که قصد داریم یک تابلوي راهنماي مسـیر یا یک نقشـه راهنما در 

فضاي شـهر نصب کنبم، به جنبه هاي زیباشـناختي آن نیز توجه می کنیم. در واقع، همه نمادها یا 

نشانه ها کم و بیش از سطحي از کارکردهاي زیبایي شناختی برخوردار است. در بسیاری از موارد، 

شـهروندان به جاي آنکه مواجهه ای نمادین با یک نشانه داشته باشند، بیشتر به وجه زیبایي شناسانه 

آن توجـه مي کننـد و از آن لذت مي برند؛ براي مثـال زماني که اثري حجمي در یک میدان نصب 

مي شود، برخي از افراد به جاي خوانش این اثر به عنوان یک نماد )چیزي که مورد نظر سازندگان 

و نصب کنندگان آن بوده است( بیشتر به ابعاد زیبایي شناختي آن توجه مي کنند.

تصویر شماره 16ـ  یک تابلو در متروی شهری تهران؛ این تابلو اگر چه با نگاهی نمادین طراحی 
شده است اما در مطالعه ای میدانی مشخص شد که عموم شهروندان نگاهی زیبایی شناسانه به آن 
دارند. آنچه بیشتر در این تابلو برای عموم شهروندان مورد توجه بود نه نمادپردازی انتزاعی 
آن بلکه رنگ آمیزی پرتحرك و شاداب تابلو بود.   ماخذ عکس: آرشیو شخصی نگارنده.
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دریافـت زیبایي شـناختي هـر شـهروند از یک نشـانه )نماد( یا ابـژه نمادین، تابعي اسـت از 

تحصیالت، دیدگاه ها، پایگاه اجتماعي و سبک زندگي او؛ بنابراین از یک اثر واحد، برداشت هاي 

زیبایي شناختي گوناگوني مي تواند وجود داشته باشد؛ براي مثال هرچه یک نماد، انتزاعي تر طراحي 

و ساخته شده باشد، فهم زیباشناسانه آن ـ به طور معمول ممکن است براي طبقات پایین تر جامعه 

یا افراد فاقد سواد رسانه اي یا نشانه شناختي باال، دشوارتر باشد. اما نشانه ها یا نمادهایي که براساس 

مالك هاي زیباشناختي عمومي جامعه )توده مردم( طراحي و ساخته مي شود، کارکرد زیباشناسانه 

فراگیرتري خواهد داشـت از این رو عموم شهروندان نیز راحت تر آن را مي پذیرند زیرا به سالیق 

عمومي آنها نزدیکتر اسـت. به همین دلیل اسـت که عموم شـهروندان با ابژه هـاي نمادیني چون 

مجسـمه ها، تندیس ها و هر ابژه نمادین دیگري که با اِلمان هایي واقعگرایانه طراحي و سـاخته شده 

باشد، احساس قرابت بیشتري دارند.

چه  تهرانی،  شهروندان  عموم  می کنید  فکر  نمادین؛  اثر  سه  از  تصاویری  17ـ  شماره  تصویر 
برداشت های نمادگرایانه ای از این سه اثر داشته باشند؟

به طور مشخص، عموم مردم با آثاری که واقعگراتر ترسیم می شود، عالقه بیشتری نشان می دهند 
بررسی  یک  نتیجه  این  باشند!؛  داشته  نمادین  برداشت هایی  آن  از  می توانند  راحت تر  حتی  و 
میدانی است که در آن، دیدگاه نمونه هایی از شهروندان درباره این سه اثر پرسیده شد؛ نتایج 
از  نمادین خود  برداشت های  درباره  مصاحبه شوندگان،  بیشتر  بود:  بینی  پیش  قابل  بیش  و  کم 
و  امنیت  حس  بودن،  مادر  حس  از  نمادی  را  آن  و  می کردند  صحبت  راحت تر  دوم  تصویر 
یا  »قشنگ«  »زیبا«،  را  آنها  چه  اگر  سوم،  و  اول  اثر  درباره  می کردند.  عنوان  آرامش  حس 
و  راحتی  به  نمی توانستند  آنها،  از  خود  نمادین  برداشت های  بیان  در  اما  می دانستند  »جذاب« 
نگارنده. شخصی  آرشیو  عکس:  ماخذ  کنند.                           نظر  اظهار  آسانی 
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3ـ کارکردهــای هویت بخشــي: به نظر مي رسـد نمادها بیـش از دیگر وجوه نشانه شـناختي 

)شـمایل ها و نمایه ها( از ظرفیت ارائه کارکردهاي هویت بخشـي برخوردار باشـند؛ برای هویت 

بخشیدن به فضاهای شهری )محله، کوچه، خیابان و...( شهرسازان، طراحان و مدیران شهري، از دو 

شیوه »نمادین کردن« و »نمادسازي« استفاده می-کنند؛

الف ـ نمادین کردن: فرایندي است که در خالل آن، گاه آگاهانه و اختیاري و گاه ناخواسته، 

یک عنصر یا فضاي شهري داراي بار نمادین مي شود؛ و

ب ـ نمادسـازي: زماني اتفاق مي افتد که مدیران یا طراحان شـهري شهرسازان و... با طراحی، 

سـاختن و نصب عنصري که آگاهانه به شـکلي نمادین سـاخته شده اسـت )مثل یک اثر حجمي، 

ساختمان و... که در آن از عناصر نمادین استفاده شده( سعي در هویت بخشي به یک فضاي شهري 

دارند ـ درباره دو مفهوم »نمادین کردن« و »نماد سـازی« در فصل بعدی به تفصیل سـخن گفته 

شده است.

تصویر شماره 18ـ  تصاویري برگرفته از داستان هاي شاهنامه در باالي یک ایستگاه اتوبوس تندرو 
)BRT(؛ در شهر تهران شاهنامه و داستان ها و شخصیت هاي نقل شده در آن، در فرهنگ معاصر 
ایراني، نماد گذشته ایران، ریشه دار بودن فرهنگ و تمدن ایراني، نمادی برای منش پهلواني و کوشش 
براي خداگونه زیستن به شمار می آید.                                      ماخذ عکس: آرشیو شخصی نگارنده.
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4ـ کارکرد تبلیغي: نمادها )نشانه ها( مي توانند به عنوان ابزاري براي تبلیغ یا ترویج ارزش ها، 

آرمان هـا و یا اعتقادات سیاسـي، دیني، اقتصادي و فرهنگي و ایدئولوژیکي به کار گرفته شـوند. 

از سـوي دیگر، رواج برخي از نمادها و نشـانه هاي متعلق به یک جریان فکري، سیاسي، اقتصادي، 

دیني و ایدئولوژیکي( خاص در جامعه، مي تواند نشـان دهنده فراگیري یا سـلطه آن جریان فکري 

بر جامعه باشد ـ البته اگر عالیم یا نشانه هاي دیگر فراهم باشد.

کارکردهاي »همدلي« و »عاطفي« نیز در ارتباط تنگاتنگ با کارکرد هویت بخش قرار دارد.

5ـ عاطفي: برخي از نمادها بر برانگیختن احساسـات و عواطف مشـترك شهروندان، مي تواند 

کارکردي عاطفي داشـته باشـد؛ براي مثال یک اثر حجمي یا تصویر که یادآور مفهوم »شهادت« 

یا »ایثار« است؛ مواجهه با چنین نمادي عواطف جمعي را برمي انگیزاند.

6ـ همدلي: هرچه سـطح فهم مشترك یک نماد بین افراد افزایش پیدا کند مي تواند »همدلي« 

تصویر شماره 19ـ  نمایی از برج آزادی؛ برج آزادی با جلوه های بصری و زیبایی شناختی باال، در طول زمان و به دلیل قرار داشتن 
در زمینه اصلی بسیاری از وقایع تاریخی چند دهه اخیر، نه تنها همچنان به عنوان نماد هویتی شهر تهران شناخته می شود، بلکه 
نمادی ملی نیز به شمار می آید که حافظه تاریخی قابل توجهی آن را همراهی می کند؛ چیزهایی که این برج را به نمادی هویتی 
در سطح ملی و جهانی تبدیل کرده  است.                                                                               ماخذ عکس: آرشیو شخصی نگارنده.
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بیشـتري ایجاد کند؛ در واقع فهم مشـترك یک نماد، نوعي احسـاس نزدیکي و قرابت فکري بین 

افراد به وجود مي آورد؛ برای مثال، در فرهنگ معاصر ایران، استفاده از اِلمان های زیر در فضاهای 

شهری، نمونه هایی از کارکردهای همدلی، عاطفی و هویتی نمادها و نشانه ها است:

کاربرد اِلمان هایی که به عنوان نمادهایی ملی، احساسـات ملی را تقویت می کند، اسـتفاده از 

نمادهایی که به مفاهیم شهادت )تصویر پالك شهدا، الله، خون و چفیه و ... (، میهن دوستی )مثل 

پرچم، تصویر نقشـه ایران، تصاویر بزرگان فرهنگ، علم و هنر ایران و ... ( و اشـتراکات دینی 

)مثل نمادهای محرم یا عاشورا و ... ( اشاره دارد.

در یک تقسیم بندي دیگر، کارکردهاي یک نماد را مي توان شامل موارد زیر دانست:

1ـ کارکردهاي اجتماعي: مثل هویت بخشي، کمک به تقویت انسجام و همبستگي اجتماعي، ایجاد 

همدلي و همبستگي عاطفي بیشتر.

2ـ کارکردهاي روانشناختي: ویژگي هایي از جمله رنگ، شکل، حجم یا موقعیت و فضاي قرار گرفتن 

یک نماد مي تواند کارکردهاي روانشناختي ویژه اي داشته باشد؛ براي مثال در ادراك محیطي مخاطب.

3ـ کارکردهــاي فرهنگــي ـ هنري: تقویت باورها و ارزش هاي مشـترك ـ کـه خود از عوامل 

هویت بخشـي و تقویت انسـجام و همبستگي اجتماعي اسـت، کمک به تبلیغ و ترویج نوع یا انواع 

خاصي از جهان بیني، ایدئولوژي یا نگرش، کمک به زیبایي شناسـانه تر کردن فضاهاي شـهري و 

تقویـت نوعي فضـاي هنري و... از مهمترین و شناخته شـده ترین کارکردهـاي فرهنگي ـ هنري 

نمادها به شمار مي آید.
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4ـ کارکردهــاي سیاســي: یک نماد )یا نشـانه( مي تواند به عنوان ابـزاری فراگیر براي تبلیغ 

آرمان ها، ارزش ها و شـعارهاي سیاسـي احزاب، گروه ها، جنبش ها و ایدئولوژي هاي سیاسي مورد 

استفاده قرار گیرد. نظام ها، احزاب و گروه هاي سیاسي، ایدئولوژي هاي سیاسي هریک مجموعه اي 

از نمادها و نشانه ها را براي هویت بخشي به خود و همچنین معرفي خود به جامعه به کار مي گیرند. 

معمواًل نظام هاي سیاسـي در هر کشور در مقابل رواج نمادها و نشانه هاي نظام ها یا ایدئولوژي هاي 

سیاسي دیگر، از خود واکنش نشان مي دهند و از آن  جهت که رواج این نمادها و نشانه ها را ابزاري 

تبلیغي یا تهدیدکننده علیه خود و حاکمیت خود تلقي مي کنند، آشـکارا یا به طور غیر مسـتقیم، 

از گسـترش آن جلوگیري مي کنند. به نظر مي رسـد نظام هاي لیبرالیسـتي در این مورد انعطاف و 

تسامح بیشتري از خود نشان مي دهند این در حالي است که نظام هاي ایدئولوژیکي بسته، نظام هاي 

عنوان  به  پرچم  دیوارنگاره،  این  در  همدالنه!؛  کارکرد  با  نگاره  دیوار  یک  از  نمونه ای  20ـ  شماره  تصویر 
پرچم  این  دهد؛  سوق  همدالنه  احساس  سوی  به  را  مخاطبان  میهن پرستانه  احساسات  است  قرار  ملی،  نماد 
چندان  البته  که  محراب،  نماد  پرچم،  کنار  در  میهن؛  مام  از  است  نمادی  که  دارد  قرار  زن  یک  دست  در 
دارد؛ مخاطب  در  طلبی  کمال  و  معنوی  حس  نوعی  القای  در  سعی  و  شده  ترسیم  نیز  نشده است،  طراحی  خوب 
وجود تابلوهای تبلیغاتی مختلف در کنار و حتی در کادر این دیوار نگاره، اختالل بصری شدیدی در منظر آن ایجاد 
کرده است! این دیوارنگاره، بسیار ضعیف و سر دستی طراحی و اجرا شده و نامناسب بودن محل اجرای آنـ  قرار داشتن 
در میان تعدادی از پارازیت های تصویریـ  بر این ضعف افزوده است.                     ماخذ عکس: آرشیو شخصی نگارنده.
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توتالیسـتي )تمامیت طلب(، نظام هاي فاشیسـتي به شدت و گاه با خشـونت هرچه تمام تر با رواج 

نمادها و نشـانه هاي سـایر ایدئولوژي ها و نظام ها به ویژه در قلمرو خود برخورد مي کنند و در این 

زمینه قوانین و ممنوعیت هایي را وضع و اعمال مي کنند. با این وجود، تقریبًا همه مرام هاي سیاسي، 

کم یا زیاد، در مقابل نمادها و نشانه هاي دیگري، حساسیت و واکنش به خرج مي دهند.

اِلمان هایی  از  این تصویر  با  نماد پردازی سیاسی ـ مذهبی؛ در  تصویر شماره 21 ـ دیوار نگاره ای 
»تعالی  یا  »رهایی«  و  »شهادت«  مفاهیم  انتقال  برای  نمادین  طور  به  »پروانه«  و  الله«  »گل  چون 
روح« استفاده شده است. در کنار این اِلمان ها، تصاویر سه شهید و تمثال رهبر فقید جمهوری اسالمی 
آن  موضوع  که  اسالمی  انقالب  فقید  رهبر  از  جمله ای  نیز  تصویر  باالی  در  و  گرفته   قرار  ایران، 
اِلمان های سیاسی و مذهبی  نمادهایی در کنار  اینجا،  توصیه ای دینی است، آورده شده ؛ در واقع در 
ایدئولوژیک را بر ساخته که نه تنها  نتیجه، کلیت تصویر، یک مفهوم نمادین  قرار گرفته  است؛ در 
در جهت اهداف تبلیغات دینی ـ مذهبی، بلکه در جهت اهداف ایدئولوژیک و تبلیغات سیاسی نظام 
سیاسی حرکت می کند. عبور سیم های چراغ برق از روی این دیوار نگاره، باعث ایجاد اختالل بصری 
در روئیت آن شده است.                                               ماخذ عکس: آرشیو شخصی نگارنده.
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5ـ کارکردهــاي دیني ـ مذهبي: دین، مذهب و انواع کیش ها و آئین هاي اجتماعي از دیرباز 

به نحو گسترده اي از نماد و نمادپردازي استفاده کرده اند. مناسک و آئین هاي اعتقادي نیز همواره 

در بردارنـده رفتارهـا، قواعد و عناصر متعدد نمادین بوده اسـت. کاربرد نمادهاي مربوط به ادیان، 

مذاهب و کیش هاي گوناگون در فضاي زندگي انسـان ها ـ چه در شـهر، چه در روسـتا و چه در 

انواع جوامع کوچکتر و.... و چه در فضاهاي عمومي و خصوصي، همواره امري متداول و مرسـوم 

بوده اسـت. در بسیاري از جوامع چندفرهنگي1، همزیستي ادیان و مذاهب و پیروان آن ها، همواره 

با همزیسـتي نمادهاي دیني، مذهبي آن ها در کنار یکدیگر همراه بوده است. شهرهاي هند نمونه 

عالي و شناخته شده این همزیستي است. برخي از شهرهاي ایران نیز در طول تاریخ این همزیستي 

را براي قرن ها تجربه کرده اند همزیستي یهودیان، مسلمانان، مسیحیان، زرتشتیان و انواع فرقه هاي 

مختلف صوفیه و نمادها و نشانه هاي آن ها در شهرهایي چون اصفهان، یزد، کرمان و... نمونه هایي 

شـناخته شده از این همزیستي اسـت. با این وجود همواره قلمرو جغرافیایي پیروان هریک از این 

آئین ها و حتي محل قرار گرفتن بناهاي عبادي آنها )کلیسا، کنیسه، مسجد، آتشکده، خانقاه و...( 

محل اشـتغال آنها، محل قرارگرفتن نمادها و نشانه های آنها مشخص و کم و بیش تعریف شده بوده 

است. همچنین نوع همزیستي پیروان این آئین ها و نمادها و نشانه هاي ایشان نیز )براساس نوع دین 

و آئیین و شـرایط زماني( با یکدیگر متفاوت بوده اسـت؛ براي مثال در حالیکه معمواًل مسلمانان و 

یهودیان بیشـترین و شدیدترین خطوط و مرزگذاري ها را در مقابل یکدیگر داشتند، فاصله گذاري 

و مرزبندي هاي بین مسـلمانان و مسـیحیان کمتر و منعطف تر بود؛ در مقابل صوفیه معمواًل انعطاف 

و تسـامح بسـیار زیادي در مرزبندي و فاصله گذاري خود با دیگر ادیان و مذاهب داشـتند. با این 

وجود در برخي از مقاطع تاریخ و در برخي از شهرها هر نماد و نشانه اي که متعلق به صوفیه تلقي 

مي شـد، ممنوع و گاه محکـوم به نابودي بود؛ براي مثال خانقاه ها، کـه معماري نماد صوفیه بودند 

تخریب مي شـدند یا اساسـًا اجازه احداث آنها داده نمي شد و اسـتفاده از کشکول، تبرزین، شال یا 

1 . Multcultural
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رشته درویشي، کاله درویشي و..... که نماد متصوفه بود ممنوع بود.

بر همین سـیاق، در طول دهه 2010 میالدی با ایجاد و تقویت جریان اسـالم هراسي در غرب، 

بسیاري از عالیم، اعمال مناسکي )مناسک دسنی ـ مذهبی(، پوشاك و نوع پوشش که نماد اسالم 

تلقي مي شـد، مخالفت برخي از شـهروندان اروپایي را برمي انگیخت و در برخي از کشـورها حتي 

قوانیني براي محدود یا ممنوع کردن استفاده از هرآنچه که نماد اسالم تلقي مي شد، پیشنهاد شد.

در ایران، ممنوعیت یا تالشـي براي جلوگیري از رواج وگسترش نمادها و نشانه هایي متعلق به 

عرفان هاي نوظهور )عرفان هاي سرخپوسـتي، تلفیقي و آئین هاي بودیسم، ذن، شینتو، فراماسونري، 

شیطان پرستي و....( نیز از همین موضع انجام مي شود.

تصویر  مرغانی  تصویر،  این  در  فرهنگی؛  و  هویتی  کارکردهای  از  نمونه ای  22ـ  شماره  تصویر 
ادبیات عرفانی  استکمال در  استعال و  از  نمادین  نور در حال پرواز اند؛ مفهومی  به سمت  شده  اند که 
ایران و ملهم از آموزه های عرفان اسالمی. »پرنده ها« همچنین اشاره ای است به روایت »سی مرغ« 
الهام  ایرانی  ـ  اسالمی  عرفان  فرهنگ  از  سو  یک  از  نمادپردازی  این  عطار.  »سیمرغ«  منظومه  در 
گرفته شده و از سوی دیگر، خود در جهت ارائه، نکوداشت و تبلیغ یک عنصر فرهنگی و هویتی 
از  ماند  دور  کو  کسی  )هر  مولوی  از  معروف  شعری  نگاره،  دیوار  این  باالی  در  برمی دارد.  گام 
اصل خویش / بازجوید روزگار وصل خویش( نقش بسته  است که در فهم مطلوب اثر به مخاطب 
کمک می کند.                                                  ماخذ عکس: آرشیو شخصی نگارنده.



مدیریت و کاربرد نمادها و نشانه ها در فضاي شهري انواع کارکرد

92

6ـ کارکرد اقتصادي: برخي نشـانه و نمادها مي تواننـد به عنوان ابزاري تاثیرگذار در خدمت 

تبلیـغ کاالهـا یا خدمات قرار بگیرند. این روزها در فضاي شـهري کمتر جایـي را مي توانید پیدا 

کنیـد کـه در آن نماد یا نشـانه خدمات یا کاالیـي تجاري خودنمایي نکند1 ؛ در واقع شـهروندان 

منظر شـهري گویي به شـکلي اجتناب ناپذیر در معرض آلودگي هاي بصري فراواني قرار دارند که 

از طریق نمادها و نشـانه هاي کاالها و شـرکت هاي خدماتي و تجاري ایجاد شـده است. در برخي 

کشـورها به دالیل سیاسـي، ایدئولوژیکي، فرهنگي و حتي اقتصادي، کاربرد نمادها و نشـانه هاي 

برخي از کاالهاي محصوالت و خدمات تجاري در فضاهاي شهري ممنوع یا محدود اعالم مي شود.

بایـد توجه داشـت که یک نماد در عیـن حال کم  و  بیش کارکردهاي مختلفـي را ارایه مي کند 

اگرچه برخي کارکردها ممکن است از اهمیت بیشتري برخوردار باشد؛ در میزان کارکردهاي متعدد 

یک نماد، عناصر زیر تأثیرگذار است: زمان، شرایط فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سیاسي، تغییر یا 

دگرگوني در پس زمینه محیطي یک نماد و تغییرات نسلي؛ براي مثال: کارکردهاي متعدد یک نماد 

در زمان هاي مختلف ممکن اسـت دسـتخوش تغییر یا تحول شـود؛ براي مثال نمادي که بیشتر داراي 

کارکرد زیبایي شـناختي بوده اسـت و کمتر کارکرد اجتماعي یا سیاسي، ممکن است در گذر زمان 

با تغییر شرایط سیاسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بیشتر کارکردي سیاسي و اجتماعي پیدا کند.

با گذر زمان تغییرات نسـلي رخ مي دهد و برداشـت نسـل فعلي از یک نماد،  ممکن اسـت با 

برداشت نسل هاي قبلي یا بعدي متفاوت باشد، در این صورت برخي کارکردهاي یک نماد برجسته 

و برخي کم رنگ خواهد شد.

همچنیـن در طـول زمان احتمال دارد پس زمینه محیطي که یک نماد در آن قرار گرفته اسـت 

دچـار دگرگوني شـود؛ براي مثال در یک پارك، عناصري کـه در پیرامون یک نماد قرار دارد به 

مرور زمان تغییر کند و در این صورت ممکن است معنا و به دنبال آن برخي از کارکردهاي خود 

نماد نیز تحت تأثیر چیزهایي که در پیرامون آن قرار داردـ  کم و بیشـ  دستخوش دگرگوني شود.

1 . درباره چگونگی رابطه مفاهیم نشانه و نماد با اصطالحاتی چون »لوگو« و »آرم«، که بیشتر در تبلیغات تجاری و به عنوان 
نشانه هایی ویژه برای کاالها و خدمات به کار برده می شود، به فصل بعد مراجعه کنید.
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پیش از بحث درباره کارکردهاي نمادها و نشـانه ها در فضاي شـهري باید به این نکته توجه 

داشت که در مبحث نمادها و نشانه ها، دو وضعیت مواجهیم:
الف ـ نمادین کردن: فرایندي است که در خالل آن، گاه آگاهانه و اختیاري و گاه ناخواسته، 

یک عنصر یا فضاي شهري داراي بار نمادین مي شود؛ و
ب ـ نمادسـازي: زماني اتفاق مي افتد که مدیران یا طراحان شـهري شهرسازان و... با طراحی، 
سـاختن و نصب عنصري که آگاهانه به شـکلي نمادین سـاخته شده اسـت )مثل یک اثر حجمي، 
ساختمان و... که در آن از عناصر نمادین استفاده شده( سعي در هویت بخشي به یک فضاي شهري 
دارند ـ درباره دو مفهوم »نمادین کردن« و »نماد سـازی« در فصل بعدی به تفصیل سـخن گفته 

شده است.
در مجموع، کارکردهاي قابل تصور براي نمادها و نشـانه هاي شـهري را مي توان شامل موارد 

زیر دانست:

1ـ اطالع رساني و راهنمایي
2ـ کارکرد هنري یا زیبایي شناختي

3ـ کارکردهای هویت بخشي
4ـ کارکرد تبلیغي

5ـ عاطفي
6ـ همدلي

در تقسیم بندي دیگري، کارکردهاي یک نماد را مي توان شامل موارد زیر دانست:
1ـ کارکردهاي اجتماعي

2ـ کارکردهاي روانشناختي 
3ـ کارکردهاي فرهنگي ـ هنري

4ـ کارکردهاي سیاسي
5ـ کارکردهاي دیني ـ مذهبي

6ـ کارکرد اقتصادي





مدیریت و کاربرد نمادها و نشانه ها
در فضای شهری
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در بسیاری از موارد، سامان دهی وضعیت نمادها و نشانه ها در فضای شهری نه تنها کار آسانی 
نیست بلکه تا حدودی ممکن به نظر می رسد، زیرا:

ـ سـازمان ها و نهادهای زیادی با فضاهای عمومی شـهری سـر و کار دارند و در بسـیاری از 
موارد، یا قوانین جامع و یکپارچه  ای که رعایت آن برای همه سـازمان ها الزام داشـته باشـد وجود 
ندارد، یا در صورت وجود داشتن چنین قوانین و مقرراتی، چندان قدرت اعمال آن یا نظارت کامل 

بر حسن اجرای آن وجود ندارد!
ـ فضاهای شهری عمومی، متعلق به شهروندان است؛ شهروندانی از گروه ها و ُخرده فرهنگ های 
گوناگون و گاه کم و بیش متفاوت؛ شهروندانی که ارزش ها و سالیق گوناگونی دارند و هر یک 
تمایل دارند تا ارزش ها و سالیق خود را در عرصه عمومی شهر متجلی کنند؛ برای مثال، دیوارهای 
بیرونی خانه ای را تصور کنید که رو به منظر شهری است! شهروند می تواند دیوار یا نمای بیرونی 
خانه خود را تا حدود زیادی آنگونه که می خواهد طراحی کند یا بیاراید؛ البته در این زمینه معموال 
قوانین و مقرراتی در همه کشـورها وجود دارد اما این مقررات عموما، یا بسـیار کلی اسـت و یا 
اعمـال دقیـق آن چندان امکان پذیر نیسـت. در مثالی دیگر، اطالعیه ها یـا آگهی هایی را به خاطر 
بیاورید که هر روزه در سـطح شـهر منتشر می شـود! در این آگهی ها و اطالعیه ها، اِلمان ها، نمادها 
یا نشانه های بسیاری به کار می رود اما آیا ساماندهی و نظارت بر این وضعیت کار آسانی است؟

در چنین شرایطی، اساسا مدیریت کاربرد نمادها و نشانه ها در فضاهای شهری تا چه امکان  پذیر 
است؟

مقدمه
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پیش از هر چیز باید به این نکته توجه داشته باشیم که در موضوع مدیریت نمادها و نشانه ها، 
از چهار وظیفه یا کارکرد عمومي مدیریتی بحث می شود:

 1ـ برنامه ریزي1 
2ـ سازماندهي2 
 3ـ راهبري3  
4ـ نظارت4  

بـه عبـارت دیگر، برای مدیریت درسـت نمادها و نشـانه ها بایـد چهار مقولـه برنامه ریزی، 
سازماندهی، راهبری و نظارت در مبحث نمادها و نشانه ها مورد توجه قرار گیرد، اما:

الف ـ این چهار مقوله، اگر چه ارتباط، پیوسـتگی و در هم تنیدگی باالیی با یکدیگر دارد اما 
هر یک به تنهایی مبحثی جداگانه و گسـترده است. در موضوع مدیریت نمادها و نشانه ها نیز، هر 
یک از این مباحث مدیریتی نیازمند مجال و بحث مسـتقلی اسـت ـ که البته از حوصله این کتاب 
خارج اسـت و در اینجا صرفا در حد اشـاره ای کوتاه و بیشـتر با هدف طرح موضوع و تاکید بر 

اهمیت آن، آورده شده است.  
بـ  شـیوه مدیریت نمادها و نشـانه ها در هر جامعه، متناسـب با شرایط فرهنگي، اجتماعي و 
سیاسـی آن جامعه و براساس قوانین، اسناد باالدستي و استراتژي هاي تعیین شده، مشخص می شود؛ 
بـرای نمونه، در ایران به جز آنچه در قوانین و اسـناد باالدسـتي دربـاره چگونگی، حد و حدود، و 
باید و نبایدهای اسـتفاده از نشـانه ها و نمادها در سـطح جامعه آمده اسـت، سـازمان ها و نهادهایي 
که با موضوع و مقوله نمادها و نشـانه ها سـروکار دارند ـ از قبیل شـورای عالی انقالب فرهنگی، 
وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمی، سـازمان تبلیغات اسالمی، نیروی انتظامی، ستاد امر به معروف و 
نهی از منکرـ  معموال به دنبال این بوده اند تا در آئین نامه ها و دسـتورالعمل هاي اجرایي، بخشـي را 
نیز به موضوع نمادها و نشـانه ها اختصاص دهند؛ در مقیاس کوچک تر نیز نهادها و سـازمان هایی 
می کوشـند تا در سـطوح محلی چنین دسـتورالعمل هایی داشته باشـند؛ برای مثال، در شهر تهران، 
شـهرداري این شـهر و سازمان زیباسازي شـهر تهران مي تواند در مورد شرایط، چگونگي و حد و 
حدود کاربرد نمادها و نشانه ها در فضاي شهري و ممنوعیت های احتمالی که در این زمینه وجود 

دارد اظهار نظر کند.
بنابراین، موضوع مدیریت نمادها و نشـانه ها در فضاهای شـهری و چهار مبحث اساسـی آنـ  
برنامه ریزي، سازماندهي، راهبري و نظارت ـ هم در سطوح کالن مدیریت یک کشور یا جامعه، و 

1 . Planing
2 . Organizing
3 . Leading
4 . Controlling
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مقدمه

هم در سطوح خرد ـ مدیریت شهری، مدیریت فرهنگی و مدیریت هنری در ابعاد محلی ـ مطرح 
می شـود؛ هدف اساسی و نهایی این مدیریت، سـاماندهی به وضعیت نمادها و نشانه ها در فضاهای 
شـهری و در واقع کمک به کاربرد صحیح ترنمادها و نشـانه ها در فضاهای شـهری، متناسـب با 

اقتضائات و شرایط فرهنگی ـ سیاسی جامعه مورد نظراست.
چنین مدیریتی باید از توان ارزیابی و همچنین تحلیل دقیق و درست وضعیت نمادها و نشانه ها 
در یک فضای شهری،  برخوردار باشد؛ در غیر این صورت، در برنامه ریزي، سازماندهي، راهبري 

و نظارت نمادها و نشانه ها نمی توان به موفقیت چندانی امیدوار بود!
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فرایند کاربرد نشانه ها و نمادها

بر اسـاس آنچه گفته شـد، در ادامه بحث، می کوشـیم تا با توضیح درباره بخش ها و مقوالت 

گوناگون قابل طرح در »فرایند کاربرد نمادها و نشـانه ها در فضای شـهری«، ضمن ارائه الگویی 

برای تحلیل وضعیت نمادها و نشـانه ها در فضاهای شـهری، به مجموعـه ای از نکات مهم، کلیدی 

و قابـل توجـه در این زمینه اشـاره کنیم. دربـاره هر یک از مقوالت این فراینـد، می توان به طور 

مستقل و به تفصیل سخن گفت، اما هدف از این نوشته، بیشتر ترسیم خطوط کلی و ارائه مقدمات 

ضروری است.

5ـ1ـ فرایند کاربرد نشانه ها و نمادها

مقدمه: بازنگری در مفاهیم نماد و نشانه

پیش از ورود جدی به بحث کاربرد نمادها و نشانه ها، بهتر است بار دیگر منظور خود از نمادها 

و نشانه ها را به طور شفاف مشخص کنیم؛

توجه داشته باشیم که؛

الفـ   یک نشانه، از سه ویژگی ضروری برخوردار است: 1- شکل فیزیکی دارد، 2- به چیزی 

غیر از خودش داللت می کند و 3- مردم آن را به عنوان نشانه به رسمیت می شناسند )می پذیرند یا 

 .)O’Sullivan, 1994: 284( و به کار می برند )قبول دارند

ب ـ نشـانه ها شکل های بسـیار متعدد و متنوعی دارند و می توانند در قالب یا فرم نقاشی، آثار 

حجمی، موسیقی، تصاویر، کلمات )زبان( و... ظهور یابند.

ج ـ همان گونه که پیش از این نیز گفته شد، شرایط قرار گرفتن یک نشانه، می تواند آن را به 

نماد تبدیل کند، به عبارت دیگر، هر نشانه  در صورت نمادین شدن در جایگاه نماد قرار می گیرد، 

بنابراین هر آنچه که در یک شهر وجود دارد می تواند دارای بار نمادین شود و به نماد تبدیل شود؛ 

خودِ شـهر، محالت شـهر، کوچه ها، بناها، خیابان ها، میادین، مبلمان شـهری، احجام شهری، دیوار 
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کاربرد نمادهای موجود

نوشته ها و ... همه از چنین ظرفیت و امکانی برخوردار است.

به یاد داشـته باشـیم که »نشـانه« - بر اسـاس دیدگاه پیرس- دارای سـه وجه »شـمایلی1« ، 

»نمایه ای2«  و »نمادین3«  است، از این رو، وقتی از موضوع چگونگی کاربرد نشانه ها در فضاهای 

شهری سخن می گوییم، از سه وجه کم و بیش متمایز سخن می گوییم که کاربرد هر کدام، شرایط 

و اقتضائات خاص خود را دارد، اگرچه ارائه یک مرزبندی دقیق و قابل تشخیص بین این سه وجه 

و کاربرد آنها، گاه بسـیار دشـوار، پیچیده و در پاره ای از موارد حتی غیرممکن به نظر می رسد. با 

این وجود، بحث ما در اینجا، از هر نشانه ای است که می تواند در جایگاه نماد قرار گیرد؛ در واقع 

در اینجا از سه وضعیت سخن گفته می شود:

1ـ کاربرد نمادهای موجود، 2ـ نمادسازی، و 3ـ نمادین شدن؛

1ـ کاربرد نمادهای موجود

یعنی کاربرد نمادهایی که پیش از این در فرهنگ شکل گرفته  و کم و بیش برای عموم جامعه 

بـه عنوان نماد شـناخته شده اسـت؛ در واقع هر کدام از ما، از زمان کودکـی در معرض مواجهه با 

مجموعه ای وسیع و متنوع از نمادها و وجوه نشانه شناختی قرار می گیریم و فرایند »جامعه پذیری4« 

و »فرهنگ پذیـری5« ما با فراگیری فرهنگ نمادها و نشـانه ها در جامعه و چگونگی کاربرد آنها  

در موقعیت های گوناگون آغاز می شـود. زبان آموزی، سـواد آموزیـ  کتابت: خواندن و نوشـتن 

ـ ، آداب معاشـرت و ... همه و همه چیزی نیسـت جز فراگیری مجموعه ای از نمادها و نشـانه ها، 

و قواعـد و ضوابـط کاربرد آنها. ما در فراینـد فرهنگ پذیری می  آموزیم که برای مثال، هالل ماه، 

رنگ سبز یا نوع خاصی از گنبد و گلدسته و صدای اذان نماد اسالم و  مسلمانانی است؛ گل سرخ 

نماد عشق و دوست داشتن است؛ رنگ سیاد نماد عزا است و ... .

1 . Iconic
2 . Indexical
3 . Symbolic
4 . Socialization
5 . Acculturation
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نماد سازی

2- نماد سازی

منظور از »نمادسازی«، زمانی است که اثری با برنامه ریزی قبلی و اگاهانه، به این قصد که از 

آن به عنوان نماد اسـتفاده شـود، طراحی و ساخته می شود؛ برای مثال وقتی ساختن یک اثر حجمی 

)مجسمه، تندیس و...( برای یک میدان )یا هر فضای عمومی دیگر( و با هدف هویت بخشی به آن 

مکان )یا فضا( در برنامه کاری یک نهاد، موسسه یا سازمان قرار می گیرد؛ در اینجا قصد این است 

که اثری با معنا یا بار نمادین، بتواند به معنابخشی )هویت بخشی( یک مکان )فضا( کمک کند.

چنیـن وضعیتی می تواند در مورد هر فضای شـهر نیز اتفاق بیفتـد؛ زمانی که قصد داریم یک 

خیابان، کوچه یا هر فضای شهر دیگری، بار نمادین پیدا کند.

 3- نمادین شدن

منظور از نمادین شـدن عبارت اسـت از تبدیل شدن یک اُبژه )شیء، نقاشی، ساختمان، خیابان، 

کوچه، میدان، مجسـمه و...( بر اسـاس شـرایطی خاص، به نماد، بدون اینکه از قبل درباره تبدیل 

شـدن آن به نماد، برنامه ریزی شـده باشد؛ در اینجا فرایند نمادین شدن، بدون خواست و اراده قبلی 

رخ می دهد، چنین وضعیتی می تواند پیامد موارد زیر باشد:

الـف- وقـوع رخداد یا رخدادهایی که می تواند به یک اُبژه )شـیء، نشـانه، بنـا، خیابان و...( 

در فضای شـهری معنا یا معانی مشـخص و برجسـته ای بدهد؛ برای مثال وقوع یک رخداد سیاسی، 

مذهبی، اقتصادی، هنری و... در یک خیابان یا بنای مشـخص می تواند به این بنا یا خیابان معنایی 

نمادین ببخشد.

 ب ـ گاه قرار گرفتن مجموعه ای از عناصر در کنار یکدیگر )در یک شرایط زمانی و مکانی 

ویـژه( می توانـد یک چیز را به نمـاد تبدیل کند؛ برای مثال ممکن اسـت زمانی که از یک اِلمان 

در طراحی نرده های یک بلوار اسـتفاده می شـود، هدف طراحان صرفا استفاده زیبایی شناسانه از آن 

اِلمان باشد، اّما ممکن است بینندگان برداشتی نمادین از آن اِلمان داشته باشند یا وقتی این اِلمان در 
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نمادین شدن

کنـار دیگر اِلمان ها قرار می گیرد، تصویری ایجاد کنـد که نماد ویژه ای را به ذهن ناظران تداعی 

کند بدون اینکه از پیش، قصدی آگاهانه برای استفاده از آن تصویر یا اِلمان به عنوان نماد وجود 

داشته باشد.

نمادین شدن »شمال« ـ »جنوب«
شـهر تهران، در ذهن عموم شـهروندان تهرانی، معموال به دو بخش »شـمال شهر« و »جنوب 
شـهر«، تقشـیم بندی می-شود؛ این تقسیم بندی در یک فرایند تاریخی و تحت تاثیر دگرگونی های 
متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، و به طور مشخص از نیمه دوم حکومت پهلوی دوم 
به این سـو شکل گرفته اسـت. شکل گیری این تقسـیم بندی، نا آگاهانه و بدون برنامه ریزی قبلی 
بوده اسـت. در واقع، با در کنار هم قرار گرفتن مجموعه ای از عوامل تاریخی، اقتصادی، فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسـی، در طول زمان، مفاهیم »شـمال شـهر« و »جنوب شـهر« به مفاهیمی نمادین 
تبدیل شده اسـت؛ »شـمال شـهر« نمادی اسـت از تجمع ثروت، قدرت اقتصادی و سیاسی، رفاه و 
نظایر آن، اما معنای نمادین مفهوم »جنوب شهر« درست در نقطه مقابل قرار دارد؛ فقر، بی عدالتی، 
فقدان امکانات، سـطح پایین رفاه و نظایر آن. اما همین معانی سـمبولیک نیز در مقاطعی از زمان 
و متناسـب با شـرایط فرهنگی و سیاسی، دستخوش دگرگونی می شـد؛ برای مثال، در دهه 1360، 
بر اسـاس ارزش های فرهنگی که توسـط برخی نهادهای دینی و سیاسـی ایدئولوژیک حمایت و 
تشویق می شد، »شمال شهر« بیشتر به عنوان نمادی از »سرمایه داران زالوصفت«، »مرفهین بی درد« 

و نظایر آن و »جنوب شهر«، نمادی از »استضعاف«، »انقالبی گری« و امثال آن معرفی می شد.
معنای نمادین محله ها

برخی از نقاط یا محله ها ممکن اسـت به مرور زمان، معنایی نمادین در ذهن شـهروندان گرفته 
باد؛ برای مثال محله هایی چون »سرآسیاب«، »دروازه دوالب«، »جوادیه«، »بازارچه سید اسماعیل«، 
»تجریش«، »امامزاده قاسـم«، »کوچـه َدر دار«، »امیر آباد«، »میدان خراسـان«، »خیابان ایران«، 
»شکوفه«، »زعفرانیه« تعدادی از نقاط شهری یا محله های کالنشهر تهران است که هر کدام معنای 
نمادین کم و بیش مشخصی در ذهن شهروندان تهرانی دارد و البته گاه ممکن است هر یک از این 
محله ها، طیفی کم و بیش متنوع از معانی نمادین داشـته باشـد؛ برای مثال، معنای نمادین که از محله 
»دروازه دوالب« در ذهن یک شهروند متعلق به طبقات پایین اجتماع )با همه ویژگی های اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی طبقات پایین( تصویر می شود، الزاما صد در صد شبیه به معنای نمادینی که از 
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همین محله در ذهن شهروندی متعلق به طبقات باالی شهر تهران تصویر می شود، نیست.
این معانی نمادین در یک فرایند تاریخی و تحت تاثیر شـرایط جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعی جامعه و محله مورد نظر در ذهن شـهروندان ایجاد شده اسـت؛ گاه، برخی از این معانی 
نمادین از نظر شـهروندان و مسـئوالن شهری، مثبت ارزیابی نمی شود و به همین دلیل در برخی از 
موارد، مسـئوالن شهری یا شـهروندان تالش می کنند تا این معانی نمادین نامطلوب را تغییر دهند؛ 
برای این کار دست به اقداماتی زده می شود تا هویت شهری جدیدی برای نقاط یا محله های مورد 
نظر ایجاد شـود؛ تخریب و تغییر کاربری بخشـی از بافت شهری محله یا فضای شهری مورد نظر، 
ایجاد فضای سبز و نصب اِلمان ها، نمادها، ایجاد مجتمع های فرهنگی، هنری، تفریحی در محله هایی 

که هویت آن ها مثبت یا مطلوب تلقی نمی شود، نمونه هایی از این اقدامات است.

5ـ2ـ آغاز فرایند مدیریت و کاربرد

مدیریت فرایند کاربرد نمادها و نشانه ها، پیش از هر چیز نیازمند فراهم شدن این زمینه های مقدماتی است:

1ـ تدوین یا شفاف سـازی اسـتراتژی سـازمان )موسسـه یا نهاد(؛ بر اساس اسـناد باالدستی و 

همچنین »ماموریت1«  و »چشم انداز2« سازمان، استراتژی  سازمان توسط مدیران عالي و ارشد تدوین 

می شود یا در صورتی که این کار پیش از این انجام شده، استراتژی به طور شفاف مشخص می شود؛

2ـ بر اساس این استراتژی، درباره نمادها و نشانه ها سیاستگذاری  می شود؛

3ـ نتیجه این سیاستگذاری در قالب آئین نامه ها، مقررات و دستورالعمل ها، براي سازماندهي و 

اجرا به مدیران میاني و مدیران فني ـ اجرایي ابالغ می شود.

این موارد، در مدل ترسـیم شـده از فرایند کاربرد نمادها و نشـانه ها که در نمودار زیر نشـان 

داده شده ، به »کاربر« یا »سفارش دهنده« نماد یا نشانه مربوط می شود.

5ـ2ـ1ـ مرحله سفارش؛ کاربر یا کارگزار نماد و نشانه

همانگونه که گفته شد، پیش از آغاز این فرآیند باید براساس سیاست گذاری ها، چشم  اندازها  و 

1 . Mission
2 . Vision
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مأموریت های  هر سازمان، نهاد یا موسسه، سیاستگذاری های الزم درباره کاربرد نمادها و نشانه ها 

انجام شده و آئین نامه ها، ضوابط و دستورالعمل های الزم تدوین شده باشد. سازمان، نهاد، موسسه یا 

فـردی که یک نماد یا نشـانه را به دیگران عرضه می کنـد، به عنوان »کارگزار« یا »کاربر« نماد 

شناخته می شود.

سـفارش: کارگزار بر اسـاس سیاستگذاری ها، اهداف و وظایف از پیش تعیین شده، طراحی یا 

خلق یک اثر نمادین را به طراح یا سـازنده )هنرمند( سـفارش می دهد؛ وقتی موضوع سفارش یک 

اثر حجمی )مجسمه، تندیس و...( یا یک بنای یادبود باشد، مرحله سفارش اثر )نماد و نشانه( ساده 

خواهد بود، اما یک نماد یا نشانه ممکن است در هر چیزی به کار برود یا وجود داشته باشد؛ از آن 

باالتر اینکه، هر اُبژه ای ممکن اسـت توسط مخاطب، نمادین برداشت شود! اینجا است که موضوع 

نمادها و نشـانه ها در فضای شـهری به موضوعی پیچیده تبدیل می شـود؛ برای مثال، اِلمان هایی که 

در یک آگهی تبلیغاتی به کار می رود، اِلمان هایی که برای سـنگفرش پیاده روها یا نرده های کنار 

خیابان یا پارك طراحی می شود و... ، همه می تواند در  نقش نشانه یا نماد ظاهر شود؛ با این نگاه، 

گستره کاربرد نمادها و نشانه ها می تواند به وسعت گستره هر آن چیزی باشدکه در فضای شهری 

وجود دارد یا می تواند وجود داشته باشد! 

 

 پارازيت

 بازخورد

 خوانش

بمخاط

مخاطمم

 ب

مخاطب برداشت  

نماد مخاطب نماد  

نماد رسانه  

نماد كاربر  

نماد مرجع  

نماد سازنده  

 بازخورد

زمینه )شرایط مکانی، زمانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و...(

نمودار مدل فرایندکاربرد نمادها و نشانه ها
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در چنین شرایطی، کار برای سازمان ها یا نهادهایی که قرار است، نظارت فراگیر و همه جانبه ای 

بر تمام امور حوزه عمومی، و از جمله استفاده از نمادها و نشانه ها در فضاهای عمومی داشته باشند، 

بسـیار دشـوار خواهد بود زیرا باید از حضور و انتشـار هر نماد و نشـانه ای که هویت و هژمونی 

فرهنگی مورد نظر ایشـان را در معرض تهدید یا خطر قرار می دهد، یا احتماال توهین به برخی از 

ارزش ها و هنجارهای فرهنگی تلقی شود، جلوگیری کنند. در این وضعیت، موضوع »راهبری« و 

»نظارت« در طراحی و حضور نمادها، موضوعی بسیار جدی خواهد بود که وضع و اعمال ضوابط 

و مقررات شـدیدی در این باره را می طلبد؛ در این وضعیت، گاه حتی ترسـیم یک نقش یا طرح به 

ظاهر ساده؛ برای مثال یک دایره یا یک ُگل بر روی یک تابلو، تبلیغ، سنگفرش و... ممکن است 

واکنـش اعتراضـی یا تقابلی برخی افراد، گروه ها یا سـازمان هایی که آن تصویر را نمادی بیگانه، 

ممنوعه یا منتسب به جریانی خاص و تهدید کننده تلقی می کنند، در پی داشته باشد.

عالوه بر آنچه گفته شـد، سـفارش دهنده یا کارگزار، باید در هنگام سفارش ساخت یک اثر 

نمادین، مواردی را برای طراح و سـازنده به طور شـفاف مشخص کند؛ این موارد در ادامه بحث ـ  

در مرحله »طراحی و ساخت« ـ ذکر خواهد شد؛

5ـ2ـ2ـ مرحله طرا حی و ساخت

کارفرما )سفارش دهنده(، ساخت نمادي را به سازنده ـ هنرمند ـ سفارش مي دهد؛ سازنده نماد 

را براسـاس اهـداف و نوع سـفارش کارفرما طراحـي و تهیه مي کند و در اختیـار او قرار مي دهد. 

این نوع نگاه، اگرچه درباره برخي نمادها و برخي از سـازنده ها مي تواند صادق باشـد، اما فراگیر و 

همیشـگي نیسـت. در بسیاري از موارد نیز، یک نماد با طرح و ایده خود سازنده )هنرمند( طراحي 

و ساخته مي شود. 

نام هنرمند )خالق اثر( نیز در توجه مخاطبان به یک اثر یا فهم مخاطبان از یک اثر تاثیرگذار 

اسـت. در اینجا هنرمند، اثري را خلق مي کند که داراي ظرفیت یا معنایی نمادین اسـت و فرد یا 
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سازماني با خرید )تهیه( این اثر و قرار دادن آن در فضاي شهري، می توان آن را به اثري نمادین در 

فضاي شـهري تبدیل مي کند اما میزان معروف بودن یا مشـهور بودن خالق اثر، شخصیت، زندگي، 

نگرش، ایدئولوژي، سوابق هنري و ... مجموعه عواملي است که مي تواند در توجه به اثر، معروف 

شدن یا خوانش یا فهم یک اثر نمادین )یا نمادین شده( تأثیرگذار باشد؛  براي مثال نحوه مواجهه 

بسیاري از افراد با یک اثر حجمی از هنرمند )مجسمه ساز( معروف ایراني، »پرویز تناولي« که در 

یک میدان یا پارك نصب شده است، احتمااًل با نحوه برخورد همان افراد با یک اثر حجمی نمادین 

از یک هنرمند ناشناس متفاوت خواهد بود!

طراحـی، نقطـه آغازین و درعین حـال یکی از مهمتریـن مراحل در چرخه »نمادسـازی« یا 

»نمادین شدن« است؛ در اینجا، دو وضعیت می تواند وجود داشته باشد:

الــف ـ وضعیــت آگاهانه: زمانی که ما به  طور مشـخص به دنبال خلق اثـری )مانند یک اثر 

حجمی، دیوارنگاره، بنای یادبود، بنای معماری و ...(  هسـتیم و می خواهیم این اثر به عنوان یک 

نماد، در جای مشـخصی از فضای شـهری نصب یا به کار برده شـود؛ در اینجا، ما از اینکه به دنبال 

ایجاد یک نماد، یا استفاده از نمادها هستیم، آگاهیم.

 در این وضعیت، کارفرما، هنگام سفارش کار ) به یک هنرمند مجسمه ساز، نقاش، گرافیست، 

معمار، طراح منظر و ... ( باید موارد زیر را برای طراح مشخص کند:

1ـ هدف و موضوع از این ســفارش چیست؟ ) هدف از خلق و نصب این اثر چیست(؛ برای 

مثال، پاسداشـت مفهوم ایثار و فداکاری، پاسداشـت مقام مادر، یادبود شـهدای ارتش، یادبود یک 

سنت یا مناسبت مذهبی )عید فطر، نماز و ... (؛ این سفارش می توان طراحی یک پوستر تبلیغاتی، 

یک بنر مناسبتی، یک اثر حجمی و .... باشد؛

در اینجا نیز دو وضعیت وجود خواهد داشت:

الفـ  کارفرما، سفارش می دهد که چه چیزی می خواهد؛ برای مثال تندیس مادری که فرزندی 



مدیریت و کاربرد نمادها و نشانه ها در فضاي شهري

108

مرحله طراحی و ساخت

را در آغوش کشـیده اسـت، سـربازی که پرچم کشـور را بر دوش دارد و چفیه ای دور گردنش 

پیچیده اسـت و ...؛ که در این صورت ممکن اسـت همه اِلمان ها، شـکل ها و نمادهای مورد نظر یا 

برخی از آنها توسط کارفرما، برای سازنده )هنرمند( مشخص می شود.

ب ـ زمانی که کارفرما، همه فرایند ایده پردازی و خلق اثر را با توجه به موضوع سفارش داده 

شده بر عهده سازنده )هنرمند طرح( قرار می دهد. 

2ـ مکان کاربرد یا نصب اثر کجاســت؟ اینکه مکان کاربرد یا نصب اثر کجا باشـد می تواند 

در تعیین اندازه اثر ) البته اگر اندازه اثر توسط کارفرما مشخص نشده باشد(، جنس مصالحی که به 

کار گرفته می شود، چگونگی طراحی )جهت، سمت و سو و ... ( و .... موثر باشد؛ برای مثال اینکه 

اثر در محیط باز یا بسته به کار برده می شود در طراحی و ساخت اثر تاثیرگذار است.

3ـ چه ســقفی از هزینه برای کار در نظر گرفته شده است؟ اینکه برای طراحی یا ساختن اثر 

چه سـقف مالی در نظر گرفته شـده اسـت بر همه فرایند طراحی و ساخت، اثر خواهد گذاشت از 

جمله اینکه:

ـ از چه مواد و مصالحی و با چه کیفیتی برای ساختن اثر استفاده شود؛ طراح از ابتدا بر اساس 

نوع امکاناتی که در اختیار دارد ـ مصالح و مواد و کیفیت آن ـ به طراحی اثر می پردازد؛

ـ طراح، چه مقدار برای ایده پردازی، تهیه اتودهای اولیه و ... فرصت در اختیار دارد؛

گاه بـرای صرفه جویـی و کاهـش در مبالـغ هزینه هـای طراحـی و سـاخت، کارفرمایان یا 

سـفارش دهندگان به جای مراجعه به یک طراح، گرافیست، نقاش، مجسمه ساز یا معمار حرفه ای و 

شناخته شده، طرح مورد نظر را به مسابقه می گذارند؛ در چنین شرایطی فضا برای حضور تازه کارها 

و غیرحرفه ای ها ـ که اتفاقا ممکن است ایده های جالب توجه تری و درعین حال کم خرج تری نیز 

در سر داشته باشند ـ فراهم می شود.

ب ـ وضعیت ناآگاهانه: زمانی که در فضای شـهری )مبلمان شـهری، تبلیغات شـهری و...( 
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یـک اِلمان یـا تصاویـر، معنایی نمادیـن می یابد؛ برای مثال نرده هایی برای جداسـازی قسـمتی از 

خیابان طراحی، سـاخته و نصب می شـود اما برخی از شهروندان، شکل یا شکل های به کار رفته در 

ایـن نرده ها را شـبیه به نماد یا نمادهایی خاص تلقی می کننـد؛ یا زمانی که از یک عنصر یا اِلمان 

به کار رفته در یک دیوار نگاره، به دلیل شـباهت ظاهری )کم و بیش( آن با یک نماد معروف، 

برداشت نمادین می شود یا نماد خاصی را در ذهن برخی تداعی می کند.

در اینجا ممکن است طراح یا سازنده به هیچ وجه قصد اشاره به نماد یا نمادهای خاصی را نداشته 

و از سـوء برداشـت های احتمالی آگاهی نداشته باشد؛ از این رو کارفرما، طراح و ناظر پروژه )در 

صورتی که ناظری برای کار در نظر گرفته شـده باشـد( باید توجه داشته باشند که هنگام طراحی، 

از نمادها و نشانه هایی استفاده شود که سوء برداشت ها را به حداقل ممکن برساند.

چشمي که فراماسونري تلقي شد!

در سـال 1388 در ایسـتگاه های اتوبوس های تندرو )BRT( شهر تهران، برای جدا کردن حریم 

ایسـتگاه ها از بقیه خیابان، نرده هایی نصب شـد؛ طرحی که در این نرده ها به کار رفته بود ـ آنچنان 

که در تصویر زیر مشاهده می شودـ  می توانست تداعی کننده شکل »چشم« باشد؛ تصویر »چشم« در 

فرهنگ  های گوناگون همواره کاربردهایی نمادین  داشته است؛ در دوران معاصر، تصویر چشم، یکی 

از نمادهای شناخته شده در آئین »فراماسونری« و همچنین آئین »شیطان پرستی« نیز به شمار می آید، از 

این رو برخی از گروه های سیاسی ـ فرهنگی و رسانه های وابسته به آن ها، به شدت نسبت به کاربرد 

چنین طرحی در نرده های مذکور واکنش نشـان دادند و خواسـتار حذف این نمادها شدند.  فشارهای 

ایجاد شده در نهایت باعث شد تا شهرداری تهران، طرح به کار رفته در این نرده ها را تغییر دهد. 
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کار  به  طرح  اتوبوس؛   ایستگاه  نرده های  ـ   23 شماره  تصویر 
فراماسونری است. نماد چشم در آئین  تداعی کننده  رفته در آن 

تصویر شماره 24ـ  »چشم جهان بین1« ، چشم خدا یا چشم هورس 
در آئین فراماسونری  یا چشم شیطان یا »لوسیفر« در شیطان پرستی

1 . satanism

پیشنهاد:
بهتر است برای چنین پروژه هایی، ناظری که به مباحث نماد و نشانه شناسی آشنایی داشته باشد 
تعیین شـود یا اتودهای اولیه )طرح های اولیه( برای اظهارنظر به یک مشـاور نماد و نشانه شناسـی 

ارائه شود.
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5ـ2ـ2ـ1ـ انواع نماد و نشانه، انواع رسانه 

همانگونه که در فصل سوم گفته شد، در برخي موارد تفکیک »نماد« از »رسانه نماد« چندان 

آسـان نیسـت؛ براي مثال، آیا در یک مجسـمه واقعگرایانه که مي تواند کاربري یا بار نمادین نیز 

داشـته باشد، جدا کردن مواد )ماتریال( ساخت مجسمه از وجه نمادین آن عمال امکان پذیر است؟ 

اگر چه ممکن است چنین تفکیکی در ساحت نظر میسر باشد!

درباره بسیاري از آثار حجمی ـ که از بار نمادین برخورد است نیز وضعیت همین گونه است. 

اما در برخي از آثار، تفکیک خودِ »نماد« از »رسانه نماد« دشوار نیست؛ براي مثال، طراح بر روي 

کاغذ، طرحي را ترسـیم مي-کند که در آن از عناصر بصري نمادین اسـتفاده شده است؛ این طرح 

)نماد( مي تواند بر روي یک »رسانه ی نماد« مثل بنر، بیلبورد، تابلو  و ... نقش ببندد.

در طراحي یا سـاخت نماد، باید به رعایت تناسـب بین »نماد« و »رسـانه نماد«توجه کرد. در 

واقع، گاه تاثیرگذاري یک نماد یا نشـانه، به نحو چشـمگیري به رسانه اي که آن را منتقل مي کند 

بستگي دارد. 

با این توضیح، تفکیک انوع نماد از یکدیگر و همچنین انواع »رسانه نماد« ضروري مي نماید؛

1ـ انواع نماد و نشانه

تقسیم بندي نشانه ها و نمادها، همچنان یکي از جدي ترین و البته مناقشه برانگیزترین موضوعات 

در نشانه شناسي و نمادشناسي است.

همانگونـه کـه پیـش از اینـ  در فصل نخسـتـ  گفته شـد، در اینجا ما به تاسـي از »چارلز 

سـندرس پیرس«، »نماد« را صرفا یکي از وجوه »نشـانه« مي دانیم؛ دیگر وجوه نشانه شـناختی از 

دیدگاه پیرس عبارت بود از:

- »وجه نمایه اي« و
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- »وجه شمایلي«؛

 هر یک از این سه وجه از نشانه، خود، انواع گوناگوني را شامل مي شود؛ در جدول زیر، یک 

سنخ شناسی عمومي و کاربردي از انواع نمادها و نشانه ها ارائه شده است؛

»هوهنه گر«، در یک تقسیم بندی، نمادها را به سه دسته الف( نمادهای مفهومی، ب( نمادهای 

تصویری، ج( نمادهای مبتنی بر حروف، تقسـیم می کند؛ از دیدگاه او تفکیک این سـه نوع نماد 

از یکدیگر گاه کار چندان آسـانی نیسـت و میان نمادهای تصویری و نمادهای مفهومی به خودی 

خود، تفاوتی وجود ندارد اما چگونگی محتوا بخشیدن به آن ها، این تفاوت ها را به وجود می آورد؛ 

یـک نماد تصویری می تواند از طریق ایجاد تغییراتی در عناصر ایده مورد نظر به نحوی انتزاعی به 

وجـود آیـد اما نماد مفهومی، بر ماهیت یک ایده تأکید می کند و در نتیجه صورت هایی را به کار 

می گیرد که به جای اشـاره به خود شـی ء، به مفهوم آن اشاره می کند)هوهنه گر: 1376، 76(؛ برای 

مثال »دانشـگاه« نمادی اسـت از علم و دانش اما تصویر سر در ورودی یک دانشگاه مثل دانشگاه 

جدول شماره2 ـ انواع نشانه ، قلمروها و گونه ها

   _________ ________________________________   ي  شهري فضا در ها نشانه و نمادها كاربرد و تيريمد

 اهيجهاددانشگي معمار و هنر فرهنگ، پژوهشكده  ــــــــــــــــــ85 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

  ها گونه و قلمروها ، نشانه انواع ـ 2شماره جدول
 هاگونهوقلمروها،نشانهانواع

 ها گونه قلمرو نوع

 يصوت
 يقيموس انواع يقيموس
 ريغي صداها
 ييقايموس

 يعيطب ريغ وي عيطبيي قايموس ريغ اصوات انواع

 يداريد

 يتجسم

ي)حجم آثار ريسا و سيتند مجسمه،ي (حجم آثار
 ينقاش
 كيگراف

 خط

 ... و
 لميف انواع لميف

 زريلي  اهيپرداز نور ينور
 يگراف هولو ريتصاو

 يمعمار  انواع يمعمار
  

بندي، نمادها را به سه دسته الف) نمادهاي مفهومي، ب) نمادهاي تصويري، ج) ، در يك تقسيم»گرهوهنه«
ع نماد از يكديگر گاه كار چندان كند؛ از ديدگاه او تفكيك اين سه نو مبتني بر حروف، نيز تقسيم مي ينمادها

يست و ميان نمادهاي تصويري و نمادهاي مفهومي به خودي خود، تفاوتي وجود ندارد اما چگونگي ساني نآ
تواند از طريق ايجاد تغييراتي  آورد؛ يك نماد تصويري مي ها را به وجود مي ها، اين تفاوت محتوا بخشيدن به آن

كند و  بر ماهيت يك ايده تأكيد ميدر عناصر ايده مورد نظر به نحوي انتزاعي به وجود آيد اما نماد مفهومي، 
: 76كند( ء، به مفهوم آن اشاره ميگيرد كه به جاي اشاره به خود شي هايي را به كار مي در نتيجه صورت

نمادي است از علم و دانش اما تصوير سر در ورودي يك دانشگاه » دانشگاه«گر )؛ براي مثال ، هوهنه1376
تواند نمادي از دانشگاه تهران باشد و در اد تصويري ـ  در مرحله اول ميمثل دانشگاه تهران ـ به عنوان يك نم

اي كه  طراح يا سفارش دهنده و دانش باشد. اي مفهومي، نمادي از علمهاي بعدي معنايي و به گونهاليه
اه كند؛ براي مثال دانشگ خواهد موضوعي فرهنگي يا اجتماعي را نشان دهد از نمادي مفهومي استفاده مي مي

  = تعليم و تربيت = پيشرفت = رشد = گسترش.
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تهران ـ به عنوان یک نماد تصویری ـ  در مرحله اول می تواند نمادی از دانشگاه تهران باشد و در 

الیه های بعدی معنایی و به گونه  ای مفهومی، نمادی از علم و دانش باشد. طراح یا سفارش دهنده ای 

که می خواهد موضوعی فرهنگی یا اجتماعی را نشان دهد از نمادی مفهومی استفاده می کند؛ برای 

مثال دانشگاه = تعلیم و تربیت = پیشرفت = رشد = گسترش.

تقسـیم بندی هوهنه گـر از نمادهـا، چندان واضح نیسـت و در نتیجه به نظر می رسـد در حوزه 

کاربردی، به ویژه در مباحث شهری، چندان گره گشا نباشد؛ ا ز این رو، تقسیم بندی ساده و قابل 

فهم تر نشـانه ها ) و نمادها( به دو دسـته الف ـ تصویری و ب ـ صوتی، در این زمینه کاربردی تر 

و سـودمندتر به نظر می رسـد؛ در کنار نمادهای صوتی و تصویری، نوع دیگری از نمادها با عنوان 

نمادهای »صوتی تصویری« نیز وجود دارد.

نمادها و نشانه های موقت
در یک تقسیم بندی، هر نشانه یا نماد را می توان بر اساس طول زمان استفاده از آن به دو دسته 

تقسیم کرد:
1ـ نشانه های کوتاه مدت )موقت(، و 2ـ نشانه های طوالنی مدت؛

نشـانه های کوتاه مدت یا موقت، به آن دسـته از نشانه هایی گفته می شود که صرفا برای مدت 
زمانی کوتاه و معین، و به شـکلی موقت مورد اسـتفاده قرار می گیرد؛ نشـانه های یا نمادهایی که 
به مناسـبت های گوناگون )مذهبی، ملی و ... ( و برای مدتی کوتاه مورد اسـتفاده قرار می گیرد و 

می توان آنها را نشانه ها یا نمادهای مناسبتی نیز نامید، از این جمله است.
بـرای مثـال در تصویر زیر نمادی مذهبی نشـان داده شده اسـت که در ماه هـای محرم و صفر 
سـال1390 توسـط شـهرداری تهران و به طور موقت در فضاهای عمومی شهر نصب شد و پس از 

پایان این دو ماه از سطح شهر جمع آوری شد. 
آگهی  ها، بنرها، استندها، پالکاردها و امثال آنها نیز رسانه هایی است که به طور موقت و برای 
مدت زمانی کوتاه مورد اسـتفاده قرار می گیرد از این رو کاربردها و کارکردهای احتماال نمادین 

آنها را نیز باید، کوتاه مدت یا موقت به شمار آورد.
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برخی نشانه ها یا نمادها نیز کاربردی طوالنی مدت دارد؛ مثال برخی آثار حجمی یا دیوارنگاره ها 
با اِلمان های نمادپردازانه که سال ها است، دست نخورده سر جای خود باقی مانده .

تصویر شماره 25ـ دست هایی که  نماد  عاشورا است؛ نمادی که ویژه ماه های محرم و صفر طراحی 
شده و  در ماه های محرم و صفر سال 1390 هـ.ش به طور موقت در برخی از فضاهای عمومی شهر 

تهران نصب شده    بود.
ماخذ عکس: آرشیو شخصی نگارنده.
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»آرم«، »لوگو« و جایگاه نشانه شناختی و نمادین آنها
آنچه در زبان فارسـی »آرم« نامیده  می شـودـ  و با معادلی نه چندان دقیق در زبان فارسـی، به 
»نشانه« ترجمه شده است ـ بر اساس معیارهای نشانه شناسی، فقط انواعی از نشانه را در برمی گیرد.
معموال درباره تفاوت و شباهت مفاهیم »لوگو« و »آرم« بدفهمی هایی وجود دارد اما به طور 

ساده می توان چنین گفت:
 »لوگو« نوعی از »آرم« است؛

 تا کنون تقسـیم بندی های متعددی درباره لوگو و آرم ارائه شده اسـت اما در یک تقسیم بندی 
عمومی، انواع آرم را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد:

ـ لوگو تایپ  ها )Logo types(؛ نشـانه ای ویژه و انحصاری برای یک محصول یا موسسه که 
با استفاده گرافیکی از حروف ) مثال اسم کاال یا موسسه( طراحی شده است؛

ـ »تصویر نگاره ها« یا »پیکتوگرام  ها« )Pictograms(؛ به نشان ویژه و انحصاری یا تجاری 
یک کاال یا موسسـه گفته می شـود که با اسـتفاده از عناصر  بصری تصویـری طراحی یا آفریده 

شده است؛
ـ آرم های تلفیقی؛ امروزه معموال کاربرد لوگو تایپ و پیکتوگرام، به گونه ای تلفیقی اسـت؛ 
اسـتفاده تلفیقی عالمت انحصاری یک کاال یا موسسـه که با حروف، به گونه ای گرافیکی، خلق 

شده، در کنار عالمت یا نشان تصویری انحصاری همان کاال یا موسسه. 
آرم یا لوگوی یک موسسـه یا یک کاال، صرفا به هویت موسسـه یا نوع کاال داللت دارد اما 
بر اسـاس تعریفی که »بارت« از نماد ارائه می دهد؛ اگر یک آرم یا لوگو، عالوه بر این »داللت 
اولیـه«، دارای یک »داللت ثانویه« نیز باشـد، به یک نماد تبدیل می شـود؛ برای مثال اگر معنای 
لوگو یا آرم یک کاال،از داللت به آن کاالی خاص فراتر رود و برای مثال به یک مفهوم سیاسی، 

اجتماعی ویژه نیز داللت کند، آن آرم یا لوگو در جایگاهی نمادین قرار گرفته است. 
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2ـ انواع رسانه یِ  نشانه

رسانه هایي را که نمادها و نشانه ها از طریق آنها در معرض دید مخاطبان قرار مي گیرد، می توان 

به چند دسته تقسیم کرد:

1ـ مبلمان شـهري؛ درباره مبلمان شـهری و عناصری مبلمان شهری، پیش از این در فصل دوم 

به تفصیل سخن گفته شد. 

2ـ بناهاي شهري؛ ساختمان ها خود به تنهایی می توانند دربردارنده معانی نمادین باشند؛ دالیلی را 

که بر اساس آن یک بنا، معنایی نمادین به خود می گیرد می توان شامل موارد زیر دانست:

الف ـ برخورداری شکل بنا از یک معماری نمادین: معماری یک ساختمان ممکن است الهام 

گرفته از یک ابژه نمادین باشد؛ این ابژه نمادین می تواند هر چیزی باشد؛ یک بنا، یک اثر تاریخی، 

یک تصویر، یک کاال و ... ؛ برای مثال اگر یک سـاختمان به شـکل آرامگاه سـعدی، یک بطری 

کوکاکوال و ... ساخته شود؛ در اینجا، هر بیننده  با دیدن آن ساختمان، مشابه آن را در ذهن تداعی 

می کند؛ و اگر آنچه به ذهن تداعی شده اسـت خود دارای بار نمادین باشـد، این معنای نمادین در 

ساختمان اخیر نیز بازتولید می شود.

بـ  برخورداری نمای ساختمان از عناصر نمادین: ممکن است کلیت معماری ساختمان، دارای بار 

نمادین نباشد اما در طراحی و ساخت نمای بنا، اِلمان ها و عناصر نمادین به کار برده شده باشد.

)در این کتاب، عناصر مبلمان شهری به عنوان محمل یا رسانه  نمادها، بیش از معماری بناها یا 

نمای ساختمان ها مورد توجه و تاکید قرار گرفته است .(

با تاکید بر نقش و جایگاه عناصر مبلمان شـهری به عنوان رسـانه نماد ) و نشانه( یا جایگاهی 

برای قرار گرفتن رسـانه های نماد، در یک تقسیم بندي جزئي تر، انواع رسانه هاي نماد )و نشانه(در 

فضاي شهري به طور مشخص عبارت است از:
ـ رسانه های الکترونیک

ـ بیلبورد
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ـ تابلوی دیواری یا بورد 
ـ دیوارنویسی و دیوار نگاری

ـ تابلوهای روی بام
ـ تابلوهای قرقره ای

ـ آگهی نما
ـ استند

ـ بادکنک ها

ـ تابلوهای معرف

احجام شـهری ) مجسـمه ها، تندیس ها و ... (، اِلمان های به کار رفته در طراحی میادین، فضای 

سبز، نرده ها، کفپوش ها )سنگ فرش پیاده روها و ... ( و سایر عناصر فضای شهری را نیز باید به 

نوعی، رسانه نمادها  به شمار آورد ـ اگر چه همانگونه که پیش از این نیز گفته شد، تفکیک نماد 

و نشانه از رسانه )حامل( آن در مواردی از این دست، به سختی امکان پذیر است.

5ـ2ـ2ـ2ـ  مالحظات طراحی

1ـ امکانات طراحي

عناصری که برای طراحی در اختیار یک طراح قرار دارد عبارت است از:

1- اعداد

2- حروف

3- عناصر بصری پایه )نقطه، خط، سطح، حجم و متغیرهای دیگری چون شکل )فرم(، رنگ، 

نور، فاصله، بافت و...(

هـر یـک از این عناصر، خود به تنهایی نیز می تواند معانی نمادین داشـته باشـد از این رو در 

طراحی یک اِلمان یا استفاده از هریک از عناصر گفته شده در فضای شهری باید به  احتمال»نمادین 

بودن« یا احتمال »نمادین شدن« آن ها توجه داشت.
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اعداد

یک تصویر در فضای شهری )یک بنای معماری، یک نقاشی، تبلیغ شهری، اِلمان به کار رفته 

در مبلمان شهری و ...( می تواند ترکیبی از اعداد، حروف و سایر عناصر بصری )شکل ها، احجام، 

رنگ ها و...( باشد و باید توجه داشت که گاه اگرچه ممکن است این عناصر به  تنهایی به معنایی 

نمادین اشـاره نداشـته باشـد اما در ترکیبی که از کنار هم قرار گرفتن این عناصر ایجاد می شـود 

ممکن استتصویری خلق شود که معنایی نمادین را در ذهن بیننده بیافریند.

1ـ اعداد

بـه طـور عمومی در همه فرهنگ هـا، معانی نمادینی برای همه یا برخـی از اعداد وجود دارد؛ 

معنـای نمادیـن برخی از اعداد نیز اگر چه در بین بعضی فرهنگ ها مشـترك یا بسـیار نزدیک به 

یکدیگـر اسـت، اما برخی از اعـداد در یک فرهنگ دارای یک معنـی و در فرهنگ دیگر دارای 

معنای دیگری است؛ در جدولی که در ادامه این بحث آمده، برای نمونه به معانی نمادین چند عدد 

مهم و شناخته شده  اشاره شده است:

   _________ ________________________________   ي  شهري فضا در ها نشانه و نمادها كاربرد و تيريمد

 جهاددانشگاهيي معمار و هنر فرهنگ، دهپژوهشك  ــــــــــــــــــ91 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

  گوناگوني ها فرهنگ  خرده و ها فرهنگ در اعداد نينماد كاربرد ازيي ها نمونه ـ3 شماره جدول

 نينمادي معناي برخ عدد

13 

  

ي ها داللت رو نيا از است؛ مرگ وي بدشانس نحوست، نشانه ها فرهنگي تمام در باًيتقر زده،يس عدد
  .كند يمي تداع مردم ذهن به راي نامطلوبي ضمن

 

12 

  

ي حوار دوازده به اشاره تيحيمس در وي امام دوازده عهيش مذهب از استي نماد ،ياسالم فرهنگ در
  ).روز دوازده(سمسيكري روزها نيمچنه دارد؛) ع( حيمس حضرت

  .دارد ديمر دوازده ترايم ز،ين زرتشت نييآ در
  .دارد) سال ماه دوازده( زمان به اشاره فرهنگ همه در عدد نيا
 

7 

  

  است؛ برخوداري اديز نينماد تياهم و گاهيجا ازي اسالم فرهنگ در ژهيو به كه استي عدد
 طواف نماد اورنگ، هفت دل، طور هفت م،ياقل هفت ،يواد هفت( است سلوك و ريس مراحل نماد

 عرفا ازي اريبس كه است رو نيا از و است كامل عدد نينخست هفت). دنيچرخ كعبه گرد دور هفت(
  .اند خوانده مرحله هفت را كمال به دنيرس مراحل
  )Sirlot:2001:233() مركز اضافه بهي هست بعد شش( فضا جهت هفت نشانه

 

666 

  

 نوشتن از آني جا به و شود يم شناخته» يپرست طانيش«ي عددي نمادها ازي كي عنوان به كهي عدد
)FFF (حرف ـ شود يم استفاده زين F ، استي سيانگلي الفبا از حرف نيششم.  
 

  

 شده آورده دارند، ينينمادي معان گوناگوني ها فرهنگ در كهي اعداد ازي تركامل فهرست كتاب، نيا وستيپ در
  .است

  حروف -2
ي برخـ  بـودن  نمـاد  ،يمـوارد  در. انـد  گرفته خود به نينمادي معان اي معنا گوناگون،ي ها زبان در زين حروفي برخ

 ا(يـ  ريـ فراگي شـكل  آن، بـودن  نينمـاد  كهي نحو به است رفته ترفرا خودي اصل تماعاج اي جامعه رهيدا از حروف
  .است افتهي) يجهان
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حروف

در پیوسـت این کتاب، فهرسـت کامل تـری از اعدادی که در فرهنگ هـای گوناگون معانی 

نمادینی دارند، آورده شده است.

2- حروف

برخـی حـروف نیز در زبان های گوناگون، معنا یا معانی نمادین به خود گرفته اند. در مواردی، 

نماد بودن برخی حروف از دایره جامعه یا اجتماع اصلی خود فراتر رفته است به نحوی که نمادین 

بودن آن، شکلی فراگیر )یا جهانی( یافته است.

بر همین اسـاس، برخی از واژه ها نیز عالوه بر معنای لغوی خود، به یک اصطالح و در مرحله 

 »GOD« بعدی به نماد یک فرهنگ یا خرده فرهنگ تبدیل شده است؛ برای مثال کلمه »اهلل« یا

که اشاره به دین اسالم و مسیحیت دارد یا اصطالح »هو« که اشاره به فرهنگ تصوف )درویشی، 

عرفان( دارد.

3ـ  عناصر بصری پایه

عناصر تصویری اصلی عبارت است از:

نقطه، خط، سطح، حجم )احجام بسته، احجام باز(

و مهمترین و شناخته شده ترین احجام عبارت است از:

مکعب، هرم،ُکره ، نیم کره، استوانه، مخروط، مکعب مستطیل و منشور

در بسـیاری از مـوارد عناصـر پایه ای به صورت مجرد نمود پیـدا نمی کنند بلکه در ترکیب با 

ها در فضاي شهريكاربرد نمادها و نشانه  ___________________________________________________

 دانشگاهيجهادي معمار و هنر فرهنگ، پژوهشكده  ــــــــــــــــــ 92  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

نينماد حروف ازي ا نمونه ـ4 شماره جدول  

 نينمادي معان اي معنا حرف

G خدا به دارد اشاره و است» يفراماسونر« در نينماد شده شناخته حرف كه )Goodبـزرگ  معمـار  ا) ي 
 )Krik, 2001: 34(  Geomtry نيهمچن و) The great architect of universe( جهان

 

ي اريبسـ  در و اسـت  حيمس ناميي ابتدا حرف ،يوناني يالفبا براساس ،) CHI RHO( اي» روي خ« حرف
 .است شده برده كار به ت،يحيمسي مذهبي ها مكاني معمار در برجسته نقوش از

  
 كي نماد بهي بعد مرحله در و اصطالح كي به ،خودي ولغي معنا بر عالوه زين هاواژه ازي برخ اساس، نيهم بر
 تيحيمس و اسالم نيد به اشاره كه» GOD« اي» اهللا« كلمه مثالي برا ؛است شده ليتبد فرهنگ خرده اي رهنگف

  .دارد) عرفان ،يشيدرو( فتصو فرهنگ به اشاره كه» هو« اصطالح اي دارد
  
 هيپاي بصر عناصر  ـ3

  :از ستا عبارت ياصل يريوتص عناصر
  )باز احجام بسته، احجام( حجم سطح، خط، نقطه،

  :از است عبارت احجام نيتر شده شناخته و نيمهمتر و
  منشور و ليمستط مكعب ،مخروط استوانه، ،كره مين ، رهكُ،هرم مكعب،

 ريتصو كي عناصر، ريسا با بيترك در بلكه كنند ينم دايپ نمود مجرد صورت بهي ا هيپا عناصر موارد ازي اريبس در
  .است دشوار گر،يكدي از ها آن صيتشخ و مبهم عناصر نيا انيم زيتما گاه كهي شكل به آورند، يم وجود به را

 در توانـد يم بلكه باشدف برخوردار نينمادي معنا ازيي تنها به خود توانديم نكهيا بر عالوه عناصر، نيا از كي هر
  .نديافريب نينمادي ريتصو اعداد، و حروف ،يبصر عناصر هيبق با بيترك
 مثـال ي برا د؛ريگ يم زين قرار حركت و زمان رنگ، ر،نو چوني گريدي رهايمتغ با ارتباط در يبصر عناصر نيا اما
 وي ريـ گشـكل  در حركـت  و نـور  رنگ، چونيي رهايمتغ همزمان د،يكن يم مشاهده را هرم كي ريتصو شماي وقت

   است؛ رگذاريتأث ريتصو آن مشاهده
ي معنـا  در و همـراه  ريتصـو  كي يـ ا هيـ پا عناصر با گوناگون، ريمقاد و ها نسبت به البته و همواره، كه رهايمتغ نيا
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عناصر بصری پایه

سـایر عناصر، یک تصویر را به وجود می آورند، به شـکلی که گاه تمایز میان این عناصر مبهم و 

تشخیص آن ها از یکدیگر، دشوار است.

هـر یـک از این عناصر، عالوه بر اینکـه می تواند خود به تنهایی از معنـای نمادین برخوردار 

باشدف بلکه می تواند در ترکیب با بقیه عناصر بصری، حروف و اعداد، تصویری نمادین بیافریند.

امـا ایـن عناصر بصری در ارتباط با متغیرهای دیگری چون نـور، رنگ، زمان و حرکت قرار 

نیز می گیرد؛ برای مثال وقتی شـما تصویر یک هرم را مشـاهده می کنید، همزمان متغیرهایی چون 

رنگ، نور و حرکت در شکل-گیری و مشاهده آن تصویر تأثیرگذار است؛ 

این متغیرها که همواره، و البته به نسـبت ها و مقادیر گوناگون، با عناصر پایه ای یک تصویر 

همراه و در معنای نشانه شناختی یا نمادین یک تصویر تاثیرگذار است، عبارت است از:

شکل یا فرم، نور، رنگ، وضعیت، جهت، سمت و سو، اندازه، تعداد، فاصله، بافت، تراکم.

در اینجا ، اشاره ای کوتاه به جایگاه و نحوه تاثیر هر یک از این متغیرها، در ایجاد یا شکل  دهی 

بـه معانی نمادین اُبژه ها خواهیم داشـت و اینکه این متغیرهـا چگونه و تا چه حدودی می توانند در 

فرایند نمادسازی یا نمادین شدن اُبژه ها تاثیرگذار باشند. 

توجه به ظرفیت های نشانه شناختی در طراحی
تصاویری که انسان ها در اطراف خود، و از جمله در فضاهای شهری، مشاهده می کنند همواره 

ترکیبی است از؛
 1ـ عناصر تصویری )نقطه، خط، سطح، حجم ـ مکعب، هرم،ُکره ، نیم کره، استوانه، مخروط، 
مکعب مسـتطیل و منشـور( و متغیرهای همراه با این عناصر تصویری )شـکل یا فرم، نور، رنگ، 

زمان، وضعیت، جهت، سمت و سو، اندازه، تعداد، فاصله، بافت، تراکم(
2ـ اعداد

3ـ حروف
درباره حروف و اعداد دو نکته قابل توجه است: 

الف ـ اعداد و حروف نیز از این جهت که وجهی عینی، ترسـیمی و قابل مشـاهده می بایند، 
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شکل یا فرم

می توانند عناصری بصری به شمار آیند، و 
ب ـ اعداد و حروف نیز، زمانی که وجه تصویری )ترسـیمی( می یابند نیز با متغیرهایی چون 
شـکل یا فرم، نور، رنگ، وضعیت، جهت، سـمت و سـو، اندازه، تعداد، فاصله، بافت و تراکم در 

ارتباط قرار می گیرند.
عناصری که گفته شـد ـ عناصر بصری، اعداد و حروف ـ ابزار اساسی طراحی است؛ طراحی 
نمای یک ساختمان، طراحی یک پوستر، طراحی یک اثر حجمی و .... و هر طراح باید در هنگام 
طراحـی، وجـوه و ظرفیت های نشانه شـناختی هر یک از این عناصر را، به ویـژه با توجه به زمینه 

فرهنگی که اثر خلق شده در آن ارائه خواهد شد، مد نظر داشته باشد.

2ـ1ـ شــکل یا فرم : همه خطوط، سـطوح و اجسام دارای »شکل« »یا فرم«  است؛ شکل یا فرم 

در واقع اولین مفهومی است که موجب می شود ما عنصری را تشخیص بدهیم. »شکل«، چنان عامل 

پرقدرتی اسـت که فقط خطوط پیرامون یا خط آسـماِن بسـیاری از احجام برای ما کافی اسـت تا 

بتوانیم آنها را تشخیص بدهیم؛ به عبارت دیگر، ما می توانیم همه ویژگی های شیء را حذف کنیم و 

تنها شکل پایه آن را باقی بگذاریم، در این صورت همچنان توانایی تشخیص آن را خواهیم داشت 

)بل، 1387: 74(. »شکل ها« در یک طیف از ساده و هندسی تا ارگانیک و پیچیده متفاوت اند. در 

مواجهه با یک منظره، چشـم های آدمی به نحوی غیرارادی و بر اسـاس ساختارهای ذهنی شناختی، 

همواره به دنبال تشخیص فرم ها یا شکل هایی است که در یک منظره وجود دارد یا می تواند وجود 

داشـته باشـد؛ در واقع آدمی از خالل یک ادراك بصری )از طریق ربط دادن عناصری که در یک 

منظره وجود دارد( می تواند شکل هایی را بیابد که به هیچ وجه در ذهن آفریننده آن منظره وجود 

نداشته است؛ برای مثال افراد می توانند با نگاه کردن به چند تکه ابر، یا با نگاه در میان شاخ و برگ 

یک درخت، شکل های متعددی را تصور کنند؛ این موضوعی است که در طراحی، و به ویژه زمانی 

که از نمادها و نشـانه ها سـخن به میان می آید، بسـیار مهم است؛ اینکه افراد )مشاهده کنندگان( از 

خالل یک اثر می توانند در ذهن خود تصویری از یک نماد یا نشـانه را بازسـازی کنند که به هیچ 
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نور

وجه مورد نظر طراح، آفرینشگر و سفارش دهنده ان نبوده است.

 در یک تقسیم بندی ساده، شکل ها بر دو دسته اند:

الف ـ شکل های هندسی؛ که خود به دو دسته منظم و غیرمنظم تقسیم می شود؛ مثل: 

ب ـ شـکل های غیرهندسـی نامنظم که می تواند طبیعی )ارگانیک( یا انسـان سـاخت باشـد؛ 

بسیاری از نقاشی ها و تصاویری که توسط انسان ترسیم می شوند پر است از شکل های نامنظم انسان 

ساخت و عموم چیزهایی که در طبیعت دیده می شود )کوه و تپه، جنگل، حیوانات و ...( شکل های 

نامنظم طبیعی است.

باید توجه داشـت که شـکل های سه بعدی نیز ممکن است هندسـی، منظم یا ارگانیک باشند؛ 

شکل هایی چون هرم، استوانه، مخروط، مکعب، مکعب مستطیل، کره .

2ـ2ـ  نور

مقدار، جهت و کیفیت نور، در دریافت ما از یک تصویر، تأثیر جدی و تعیین کننده دارد. هیچ 

عنصر بصری از قبیل رنگ، شـکل، سایه بدون نور، قابل تصور نیست؛ نمادها و نشانه های دیداری 

نیز این اصل مسـتثنی نیسـت از این رو توجه به عنصر نور در مراحل الف ـ طراحی و، ب ـ کار 

برد یک نماد یا نشانه ) یا یک عنصر نمادین و نشانه ای ( امری ضروری است؛

در یک تقسیم بندی عمومی، انواع نور به دو دسته قابل تقسیم است؛

1ـ نور روز یا نور طبیعی؛ که همان نور خورشید است   و 

2ـ نور شب یا نور ساختگی )مصنوعی(؛ که کامال کنترل پذیر است

از سوی دیگر، در موضوع نور با دو وضعیت مواجهیم؛

1ـ زمانـی کـه موضوع، نور در فضای بیرونی اسـت؛ مثل محوطه های رو بـاز از قبیل پارك، 

پیاده رو و ... ، و

2ـ زمانی که موضوع، نور در فضای داخلی است؛ یعنی نور در فضاهای سرپوشیده.
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نور

با توجه با این موضوعات، در هنگام طراحی یک نماد یا نشانه دیداری، طراح باید توجه داشته 

باشد که؛ 

الف ـ آیا این نماد یا نشـانه برای کاربرد یا ارئه در فضایی بیرونی، طراحی و سـاخته می شود 

یا قرار است در فضای داخلی یا سرپوشیده قرار گیرد؟

بـ  در مورد نمادها یا نشـانه هایی که به شـدت وابسـته به رنگ اند و رنگ در آنها کاربردی 

نمادین دارد، وجود چه طیف نوری برای دیده شدن رنگ یا رنگ های مورد نظر، ضروری است؟ 

پـس از طراحی و سـاخت و در هنـگام کاربرد نمادها و نشـانه ها نیز، باید بـا توجه به چنین 

مقوله هایی برای نورپردازی برنامه ریزی و اقدام کرد؛ در واقع نورپردازی باید به گونه  ای باشد که:

الف ـ خوانایی اثر به بهترین شکل ممکن صورت گیرد و نماد یا نشانه به خوبی دیده شود؛

ب ـ وضعیت نور یا نورپردازی به گونه ای نباشـد که در معنای نمادین اثر اختالل ایجاد کند؛ 

برای مثال نورپردازی به نحوی نباشد که بخش یا بخش هایی از اثر دیده نشود یا رنگ های نمادین 

به کار رفته در اثر مشخص نباشد ـ با به شکلی که باید دیده نشود، نمایان نشود.

   _________ ________________________________   ي  شهري فضا در ها نشانه و نمادها كاربرد و تيريمد

 اهيجهاددانشگي معمار و هنر فرهنگ، پژوهشكده  ــــــــــــــــــ95 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   و  1است ديخورش نور همان كه ؛يعيطب نور اي روز نور ـ1
  است ريپذ كنترل كامال كه ؛ي)مصنوعي (ساختگ نور اي شب نور ـ2

  م؛يمواجه تيوضع دو با ورن موضوع در ،گريدي سو از
  و ،...  و رو ادهيپ پارك، ليقب از باز روي هامحوطه مثل است؛ي رونيبي فضا در نور موضوع، كهي زمان ـ1
  .دهيسرپوشي فضاها در نوري عني است؛ي داخلي فضا در نور موضوع، كهي زمان ـ2
  

  
  

   ؛كه باشد داشته توجه ديبا طراح ،يداريد نشانه اي نماد كي يطراح هنگام در موضوعات، نيا با توجه با
ي فضـا  در است قرار اي شوديم ساخته وي طراح ،يرونيبيي فضا در ارئه اي كاربردي برا نشانه اي نماد نيا ايآ ـ الف
  ؛رد؟يگ قرار دهيسرپوش اي يداخل

                                                       
ها و مبلمان شهري، جايگاه ر به ويژه در بحث نمادها و نشانههاي نورپردازي منظبينيشود اما در معادالت و پيشنور ماه نيز البته، نوري طبيعي قلمداد مي. 1

كه بر اساس نور ماه تنظيم شده ... و اهميتي ندارد زيرا ـ به جز موارد اندك استثنايي؛ مثل چيدمان بخشي از مبلمان شهري در يك فضاي باز  ـ پارك و 
 .ـ اين نور قابل نظارت و در نتيجه كاربرد نيست! باشد

  

  ها گوناگونهاي نوري براي رنگمحدود طيف
- نانومتر قرار دارد؛ عالوه بر اين، رنگ 780تا  380طيف انرژي تشعشعي كه براي انسان قابل ديدن است، بين طول موج 
  ):1: 1389تبار، (علوي هاي مختلف در محدوده اين طول موج، در در جات مختلفي قرار دارد

  گوناگون هارنگي براي نور يهافيط محدود ـ5 شماره جدول

 رنگ
 حسب بر موج طول

 نانومتر

   450 تا 380 بنفش

 490 تا 450 يآب

 550 تا 490 سبز

 890 تا 5580 زرد

 630 تا 590 ينارنج

 760 تا 630 قرمز
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در نورپردازی یک اثر گاه به جای توجه به »درخشـندگی«، به »روشنایی« و ایجاد روشنایی 

توجه شده اسـت، در حالی که آنچه برای نیروی بینایی مخاطب قابل درك اسـت »درخشـندگی« 

یـک اثر، تصویر یا منظره اسـت، نه روشـنایی آن. در برخی از موارد نیز، بـدون توجه به نمادها 

و نشـانه های بـه کار رفتـه در یک اثـر و تاثیر نور و نورپردازی در نمـود و معنای آنها، صرفا از 

نورپردازی برای جنبه های زیبایی شناسانه استفاده می شود؛ در این مورد نیز بعضا به جای نورپردازی 

درسـت، عمدتا به شـیوه ای نادرسـت و مخرب، بـا افزایش نورهای رنگی موضعـی، آنچه حاصل 

می شود نازیبایی و آلودگی بصری است!

توجه کنیم که بحث نور و نورپردازی به طور مشخص درباره آن دسته از نمادها و نشانه هایی 

اهمیت دارد که در قالب هایی چون بیلبورد، تابلو، آثار حجمی، دیوار نوشـته ها و دیوار نگاه ها در 

فضاهای عمومی باز یا بسته در معرض دید شهروندان قرار می گیرد.

2ـ3ـ رنگ

براسـاس دیدگاه »فرانک منک«، مواجهه انسـان ها )طراحان، نقاشـان و...( با رنگ ها در سـطوح 

گوناگوني اتفاق مي افتد؛ این تجربه رویارویي انسـان با رنگ ها را مي توان در هرمي که »هرم مواجهه 

انسان با رنگ« نامیده مي شود، ترسیم کرد. این هرم از شش قسمت تشکیل شده است که در آن هرچه 

از قاعده به سمت رأس هرم حرکت مي کنیم، اندازه تأثیرپذیري و واکنش هاي ما نسبت به رنگي که 

 .)Mahnke,1996( )2با آن مواجهه مي شویم کمتر یا کوچک تر مي شود )شکل شماره

 

فردي هايتجربه به مربوط هايواكنش  

)مد (اجتماعي هايجنبش قبال در هاواكنش  

فرهنگ با مرتبط هايواكنش  

نمادين آگاهانه هايواكنش  

ناخودآگاه هايواكنش  

بيولوژيك هايواكنش  

نمودار شماره7ـ  نمودار سطوح شش گانه مواجهه با رنگ
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براین اساس، دیدگاه ما درباره رنگ ها، تحت تأثیر شش الیه قرار دارد. در واقع در شکل دهي 

نـگاه فردي مـا به رنگ ها و همچنین تأثیرپذیري از رنگ ها)شـش سـطح تأثیرگذاري(، واکنش 

بیولوژیک، بیشـترین نقش را دارد و پس از آن، سـطوح دیگر قرار دارد. در این سلسـله مراتب، 

»نمادگرایي خودآگاه« در سـومین سـطح قرار دارد )Mahnke,1996:16(. ما به طور آگاهانه، 

معاني رنگ ها را در جامعه و در فرآیند جامعه پذیري فرا مي گیریم؛ مدرسه، خانواده، نظام هنجارها 

و ارزش هـا، باورهـا، اسـطوره ها و... تعاریف نمادیني از رنگ ها را به مـا مي آموزند. براي مثال ما 

مي آموزیـم که رنگ سـیاه، رنگ ماتم، عزا و اندوه اسـت یا اینکه رنگ قرمـز در زمینه اي چون 

عاشورا یا جنگ مي تواند نماد خون یا لشکر کفار باشد.

اسـتفاده نمادین از رنگ ها، بیشـترین و مهم ترین بخش کاربرد را در امور اجتماعي، تبلیغات، 

معماري، هنر )سینما، تئاتر، نقاشي، هنر مفهومي و...( دارد. بر همین اساس نیز، عنصر رنگ یکي 

از کلیدي ترین و تأثیرگذارترین عناصر در منظر شـهري، زیباسـازي و تبلیغات محیطي به شـمار 

مي آیـد ـ اما مهمترین عامل نمادین نیسـت. در واقع، رنگ معمـوال مي تواند به عنوان صرفا یک 

عنصر نشانه شناختي، معناي نمادین یک اثر را تقویت یا تضعیف کند.

سه عنصر »رنگ«، »نور« و »شکل«، اولین عناصری هستند که از هر جسم و محیطی در نگاه اول 

احساس می شود. از این رو، هماهنگی این سه عنصر با یکدیگر و با محیط از اهمیت خاصی برخوردار 

است. تفاوت رنگ ها می تواند گویای عملکرد و بیانگر تنوع و هماهنگی باشد )علی آبادی، 1381: 24(.

در کنـار رنگ، خـود فضا نیز از قابلیت های باالیی برای ترکیب های رنگی برخوردار اسـت؛ 

تشـخیص یک رنگ در محیط به عواملی از جمله زمان دیدن، رنگ زمینه، رنگ های ثابت، وجود 

و منابع نور طبیعی و مصنوعی بستگی دارد )مرتضایی، 1386: 13(. 

2ـ3ـ1ـ  اهمیت نمادین رنگ ها 

شـرایط مکانـي و زمانـي، و متـن فرهنگي که رنگ در آن مورد اسـتفاده قـرار مي گیرد، در 
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برداشـت نمادگرایانه از رنگ، تأثیري انکارناشـدني دارد. براي مثال در پوشـاك اروپاییان قرون 

وسـطي، آنچنان که از نقاشـي هاي به جامانده از آن دوران برمي آید، رنگ هاي قرمز، سیاه و سفید 

بیشـترین کاربرد را داشـته و به نظر مي رسـد برتن داشـتن لباس هایي با ترکیب مشـخص از این 

رنگ ها، داراي مطلوبیت اجتماعي ـ و مد ـ به شـمار مي آمده اسـت. رنگ قرمز در آن زمان البته 

از معاني مذهبي نیز برخوردار بود و نمادي از شـجاعت، فداکاري و پاکي مسـیح تلقي مي شـد. اما 

دهه ها بعد، یعني در دهه هاي 1930، براي چندین سال رنگ سیاه به عنوان مد، رنگ مطلوب جامعه 

اروپایي و آمریکایي بود.

در ایـران دهه 1360 نیز به طور عمومي رنگ هاي سـفید، خاکسـتري، آبـي کمرنگ که در 

دیدگاه مردم به اصطالح »رنگ هاي سـنگین« تلقي مي شـد، به عنوان نماد سـادگي و در الیه هاي 

بعدي نماد دینداری )انقالبی یا حزب الهي بودن و امثال آن( شناخته مي شد.

اشاره ای به جایگاه رنگ در فرهنگ اسالمی
در فلسفه هنر اسالمی، رکن اصلی مبانی سنتی رنگ ها، همان تحول نفس خویشتن است که در 
آن رنگ ها به شاخصی تبدیل می شود که به وسیله آن، انسان ها به مقام نورانی یا حقیقت وجودی 

خود دست مي یابند؛ 
در سنت عرفاني و فلسفي ایران، عرفا و فالسفه بسیاري از موضوع رنگ در مباحث خود یاد کرده اند؛ 
در این رابطه شیخ نجم الدین کبری، عارف بزرگ قرن ششم هجری قمری، عقیده دارد: »اگر 
سالک در مرتبه نفس لوامه باشد، نوری به رنگ کبود می بیند؛ نفس در این مرحله هنوز با تاریکی 
پیوسته است و اگر ظلمت نفس کمتر شود نور روح زیاد می شود و نوری »سرخ« مشاهده می شود 
و اگـر نور روح غلبه کند نور »زرد« که نشـانه ایمان اسـت به وجـود می آید و اگر تاریکی نفس 
کامال نابود شـود نور سـفید که نشـانه نور محض و توحید است سـاخته می شود و اگر نور روح با 
صفای دل یکی شود نوری»سبز« پدیدار می شود که نشانه نفس مطمئنه است و چنانچه روح هنرمند 
به مرحله شـهود کامل برسـد تمام رنگ ها برخیزند و »بی رنگی« حاکم شـود؛ بی رنگی که همان 

رنگ خدا است« )بلخاری، 1384 :21(
عالء الدوله سـمنانی، عارف و متکلم قرن هشـتم هجری، نیز مراحل سیر و سلوك الی اهلل را، با 
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هفت رنگ از یکدیگر متمایز کرده است )تشکری،1390: 37(:
این رنگ ها در یک رتبه بندی، جایگاه انسان از مرحله طبیعی و مادی ) رنگ سیاه( تا مراحل 
معنوی باالتر را نشان می هد؛ مرحله ششم یا »مرحله عیسوی« »وجود مقام سراالسرار« تصویر ذات 

الهی و به همین دلیل رنگ آن را سیاه روشن  است؛
مرحله هفتم، »مقام محمدیه« اسـت که همان عالم الهوت اسـت؛ رنگ سـبز، رنگ ویژه این 
مرحله، رنگی اسـت که به عنوان نماد اسـالم معروف شده  و نماد تعالی، پاکی و قداست، و از این 
رو، دارای نیروهایی مثبت و آسـمانی پنداشـته می شـود؛ این رنگ متعلق به »حضرت خضر نبی« 
و »پیامبر اسـالم« اسـت و نماد »سید بودن«، یعنی داشتن رابطه نسبی با پیامبر و امامان شیعه است 
ـ کسـانی که »سـید« هستند در بسـیاری از اجتماعات ایرانی معموال با نشانه ای سبز رنگ )شال، 

کمربند، عرق چین، دستار و ...( از دیگر مردم قابل تشخیص اند.

بسـیاری از رنگ ها در فرهنگ ایرانی ـ اسـالمی، معانی نمادیـن گوناگون و گاه کم و بیش 
متضادی به خود می گیرند؛ برای مثال، رنگ سـرخ، نمادخون، جهاد، مبارزه، حق طلبی، شـهادت و 

همچنین نمادی از خشم و عصبانیت است؛
از دیدگاه شـیخ شـهاب الدین سـهروردی، عارف قرن ششم هجری شمسـی و بیانگذار فلسفه 

»اشراق«، سرخ، رنگ عقل است؛

   _________ ________________________________   ي  شهري فضا در ها نشانه و نمادها كاربرد و تيريمد

 اهيجهاددانشگي معمار و هنر فرهنگ، پژوهشكده  ــــــــــــــــــ99 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  
  

  اي به جايگاه رنگ در فرهنگ اسالمياشاره

ها به شاخصي كه در آن رنگيشتن استها، همان تحول نفس خودر فلسفه هنر اسالمي، ركن اصلي مباني سنتي رنگ
  ابند؛ يبه مقام نوراني يا حقيقت وجودي خود دست ميهاانسانشود كه به وسيله آن، تبديل مي

  اند؛ در سنت عرفاني و فلسفي ايران، عرفا و فالسفه بسياري از موضوع رنگ در مباحث خود ياد كرده
اگر سالك در مرتبه نفس لوامه «ف بزرگ قرن ششم هجري قمري، عقيده دارد: الدين كبري، عاردر اين رابطه شيخ نجم

بيند؛ نفس در اين مرحله هنوز با تاريكي پيوسته است و اگر ظلمت نفس كمتر شود نور روح باشد، نوري به رنگ كبود مي
آيد و اگر وجود مييمان است بهكه نشانه ا» زرد«شود و اگر نور روح غلبه كند نور مشاهده مي» سرخ«شود و نوري زياد مي

شود و اگر نور روح با صفاي دل يكي ساخته مينور محض و توحيد استتاريكي نفس كامال نابود شود نور سفيد كه نشانه
-به مرحله شهود كامل برسد تمام رنگشود كه نشانه نفس مطمئنه است و چنانچه روح هنرمندپديدار مي» سبز«شود نوري

  )21: 1384(بلخاري، »رنگي كه همان رنگ خدا استحاكم شود؛ بي» رنگيبي«ها برخيزند و 
  

، نيز مراحل سير و سلوك الي اهللا را، با هفت رنگ از يكديگر متمايز هشتم هجريقرنو متكلمعارف، الدوله سمنانيعالء
  :)37 :1390تشكري،(است كرده

  

رنگنام مقامجايگاه مرحله
  سياه»لطيفه قالبيه«مرحله اول

(و سرد)

  »نوح وجود«مرحله دوم
»لطيفه نفسيه«

  آبي
(رنگ فيروزه)

  »ابراهيم وجود«مرحله سوم
»لطيفه قلبيه«

  سرخ
(رنگ عقيق)

  »موسي وجود«مرحله چهارم
سفيد»لطيفه سريه«

  »داوود وجود«مرحله پنجم
زرد»لطيفه روحيه«

  »عيسي وجود«مرحله ششم
سياه روشن»لطيفه خفيه«

  »مقام محمديه«مرحله هفتم
سبز»لطيفه حقيه«

  

هد؛ بندي، جايگاه انسان از مرحله طبيعي و مادي ( رنگ سياه) تا مراحل معنوي باالتر را نشان ميها در يك رتبهاين رنگ
  است؛آن را سياه روشن دليل رنگ همين  و بهتصوير ذات الهي » وجود مقام سراالسرار« »سويمرحله عي«مرحله ششم يا 
؛ رنگ سبز، رنگ ويژه اين مرحله، رنگي است كه به عنوان همان عالم الهوت استاست كه  »مقام محمديه«مرحله هفتم، 

شود؛ اين رنگ و نماد تعالي، پاكي و قداست، و از اين رو، داراي نيروهايي مثبت و آسماني پنداشته مي نماد اسالم معروف شده
، يعني داشتن رابطه نسبي با پيامبر و امامان شيعه »سيد بودن«است و نماد » بر اسالمپيام«و » حضرت خضر نبي«متعلق به 

چين، دستار اي سبز رنگ (شال، كمربند، عرقهستند در بسياري از اجتماعات ايراني معموال با نشانه» سيد«است ـ كساني كه 
  اند.و ...) از ديگر مردم قابل تشخيص

گيرند؛ براي مثال، اني ـ اسالمي، معاني نمادين گوناگون و گاه كم و بيش متضادي به خود ميها در فرهنگ ايربسياري از رنگ
  طلبي، شهادت و همچنين نمادي از خشم و عصبانيت است؛رنگ سرخ، نمادخون، جهاد، مبارزه، حق

رنگ عقل است؛  ، سرخ،»اشراق«الدين سهروردي، عارف قرن ششم هجري شمسي و بيانگذار فلسفه از ديدگاه شيخ شهاب
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وضعیت

2ـ4ـ وضعیت؛ شکل در فضا در سه وضعیت اصلی می توانند وجود داشته باشند: افقی، عمودی و 

مورب؛ معنای نشانه شناختی یا نمادشناختی یک تصویر ممکن است با تغییر وضعیت دچار دگرگونی 

شود؛ برای مثال، تصویر »صلیب« ایستاده )عمودی( همواره نماد مسیحیت تلقی می شود، اما تصویر 

صلیب افتاده )افقی(، دیگر نماد مسیحیت به شمار نمی رود و صرفا یک تصویر غیر نمادین است.

2ـ5ـ جهت؛ هر عنصر یا شـکل ممکن اسـت یک جهت را نشان دهد یا بر یک جهت تأکید 

داشته باشد؛ برای مثال شکل هرم، همواره به جهت راس هرم تأکید دارد )حرکت از قاعده به رأس 

هرم(؛ رأس هرم ممکن است به جهت باال، پایین، راست یا چپ اشاره باشد.

برای مثال؛ ستاره پنج پر، که یکی از پرکاربردترین نمادها در جهان است، قرن ها پیش در آئین 

مهرپرستی ایران باستان، سمبلی مهم و نماد پنج عنصر خاك، آب، باد، آتش و زمین بوده است 

اما در دهه های اخیر ستاره پنج پر وارونه در آئین »شیطان پرستی« یا در فرقه »ویکان« به عنوان 

سمبل شیطان شناخته می شود.

2ـ6ـ سمت و سو؛ از ترکیب وضعیت و جهت، سمت و سو تشکیل می شود، سه نوع سمت از 

یکدیگر قابل تشخیص است:

الف ـ وقتی سمت بر اساس جهات جغرافیایی مشخص می شود )شرق، غرب، شمال، جنوب و... (

ب ـ وقتی سمت و سوی یک شکل یا عنصر تصویری، بر اساس ارتباط آن با سطح زمین مشخص 

می شود؛ مثل راست بودن، کج بودن.

ج ـ وقتی سمت و سوی یک شکل یا عنصر تصویری بر اساس ارتباط آن با ناظر تعیین می شود؛ 
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سمت و سو

وقتی ما از پایین یا باال به یک تصویر یا یک بنا نگاه می کنیم.

قرار گرفتن برخی از تصاویر یا اِلمان ها در یک سمت و سوی خاص، در معنای نمادینی که منتقل 

می کنند موثر است.

2ـ7 ـ اندازه؛ کوچک، بزرگ، کوتاه، بلند، کم عمق، عمیق، باریک، کلفت و ... ؛ این ویژگی 

بصری زائیده مقایسه است؛ کوچک در برابر بزرگ، کوتاه در برابر بلند و ...؛ بنابراین عنصری 

است که در صورت امکان مقایسه با متناظر خود معنا می یابد. از این رو، این ویژگی در ارتباط با 

کلیت تصویر یا متنی که در آن قرار گرفته است می تواند معنایی نمادین داشته باشد. 

2ـ8ـ تعداد؛ ویژگی »تعداد« به این موضوع می پردازد که چه تعداد از یک عنصر پایه ای در یک 

تصویر وجود دارد؛ برای مثال در پرچم بسیاری از کشورها از »ستاره« استفاده شده است، برخی 

از این ستاره ها کامال به هم شبیه است اما در هر پرچم، تعداد ستاره های ترسیم شده بر روی آن، 

در معنابخشی نمادین به آن موثر است؛ پرچم آمریکا، همواره باید 50 ستاره داشته باشد ـ نمادی 

از پنجاه ایالت امروزین آن. در ایران، عنصر تعداد، همانگونه که پیشتر نیز گفته شد، در معنای 

نشانه شناختی »اعداد« و »حروف« نیز موثر است؛

مثال: تکرار سه تا عدد شش در کنار هم )666( یکی از نمادهای شیطان پرستی تلقی می شود؛

یا  مساوی  است  ممکن  تصویر،  یک  دهنده  تشکیل  عناصر  بین  فواصل  یا  فاصله  فاصله؛  2ـ9ـ 

باشد. فاصله  الگوی خاص و مشخصی نداشته  یا  الگوی خاصی پیروی کند  از  باشد؛  غیرمساوی 

عناصر از یکدیگر، می تواند در معنا یا بار نمادین یک اُبژه تاثیرگذار باشد؛ برای مثال، یک ستاره 

شش پر به تنهایی می تواند، نماد صهیونیسم تلقی شود اما قرار گرفتن چند ستاره شش پر با فواصل 

مختلف در یک زمینه، دیگر معنای نمادین پیشین را نمی دهد.

2ـ10ـ بافت؛ بافت به اندازه عناصر و فاصله آنها بستگی دارد؛ یک بافت می تواند »نرم« یا »زبر« 

باشد. فاصله ما به عنوان ناظر نیز در درشت بودن یا ریز دیدن بافت موثر است.
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تعداد

2ـ11ـ تراکم؛ فاصله و بافت، دو چیزی است که تراکم را در یک تصویر تعیین می کند؛ برای 

بافت در آن تصویر متراکم تر  باشد،  به کار رفته در یک تصویر کم  مثال وقتی فاصله عناصر 

خواهد بود.

با مطالعه نماد و نشانه ها، به نظر می رسد، از میان متغیرهایی گفته شده، متغیرهای بافت، تراکم و 

اندازه، کمترین تاثیر را در معنای نشانه شناختی یک تصویر و هویت بخشی نمادین به آن دارد!

5ـ2ـ2ـ زمینه 

هر نماد یا نشانه، به عنوان یک »متن« در یک »زمینه« قرار دارد. »زمینه« می تواند یکی از موارد 

زیر باشد:

- پس زمینه نماد یا نشانه؛ برخی اوقات، پس زمینه یک اثر نیز، »زمینه نامنفصل« آن می تواند تلقی 

شود؛ برای مثال لوگو یا نشان تبلیغاتی یک کاال ـ لوگویی که دارای معنای نمادین است ـ ، یا 

طرحی گرافیکی که در یک پوستر کار شده است پوستر می تواند قاب یا زمینه کار تلقی  شود؛

آنچه در اطراف یک اِلمان یا صحنه و تصویری که در پس زمینه اِلمان در یک تابلوی تبلیغاتی 

ترسیم شده است، نیز می تواند زمینه آن اِلمان تلقی شود ـ در اینجا منظور ما هر اِلمان یا نشانه ای 

نیست بلکه اِلمانی است که به نماد تبدیل شده است و مخاطب از آن برداشت نمادین دارد. 

 - مکان جغرافیایی، محوطه یا فضایی که نماد یا نشانه در آن قرار دارد؛

- شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی؛ معنای یک نماد یا نشانه ممکن است در شرایط گوناگون 

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یکسان نباشد.

- شرایط زمانی؛ با تغییر شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در گذر زمان، این احتمال وجود دارد 

که معنای یک نماد یا نشانه دچار دگرگونی شود.

بر اساس آنچه گفته شد، در یک تقسیم بندی، برای هر اثر، چهار زمینه را می توان مشخص کرد: 

1ـ پس زمینه خود اثر
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زمینه

2ـ زمینه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ـ که شرایط اقتصادی و دینی را نیز شامل می شود؛

3ـ زمان

4ـ مکان

از این رو، سفارش دهنده یک اثر نمادین و طراح یا سازنده آن، باید هنگام سفارش، طراحی، خرید 

یا کاربرد آن، مالحظاتی را درباره هر یک از این چهار زمینه در مورد توجه قرار دهند؛ در اینجا 

به طور اختصار  به مهمترین و اساسی ترین این مالحظات اشاره شده است:

5ـ2ـ2ـ1ـ پس زمینه خوِد اثر

یک اثر، ممکن است از عناصر یا اِلمان های گوناگونی تشکیل شده باشد اما ممکن است صرفا یک 

یا چند عنصر به کار رفته در یک اثر، نماد یا نمادین باشد؛ در این صورت در مرحله طراحی باید 

این عناصر به نحوی در اثر به کار رفته باشد که در میان عناصر دیگر مجال و اجازه دیده شدن 

داشته باشد و عناصر همجوار یا پس زمینه ای خود اثر، آن را مخدوش نکند؛ برای مثال، در یک 

دیوار نگاره اگر طراح بخواهد از عنصر یا عناصر نمادین استفاده کند، نباید سایر عناصر ـ که 

باید پس زمینه اثر را تشکیل  دهد ـ چنان برجسته یا شلوغ به کار برده شود که امکان خوانایی 

نماد را سلب کند.

5ـ2ـ2ـ2ـ زمینه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی

براي رسیدن به تفسیر و فهم درستي از هر نشانه باید به فرهنگي که نماد یا نشانه در آن به کار برده 

شده است توجه داشت: »مارسل دانسي« به جاي »فرهنگ« در اینجا اصطالح »نظم داللت کننده« 

را به کار مي برد )Danesi, 2002: 26(. در واقع نشانه ها )نمادها( در یک شبکه معنایي پیچیده 

و درهم تنیده قرار دارند و بدون فهم درست این شبکه معنایي و نظمي که بر آن حاکم است، 

دریافت معناي اصلي امکان پذیر نیست.
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پس زمینه خودِ اثر

از همین رو، در استفاده از نمادها یا نشانه ها یا در طراحی آثار نمادین باید زمینه فرهنگی، اجتماعی 

و سیاسی جامعه مورد توجه قرار گیرد؛ گاه حتی ممکن است این زمینه ها در بین دو محله همجوار 

در یک شهر با یکدیگر متفاوت باشد.

5ـ2ـ2ـ3ـ زمینه یا شرایط تاریخی

برخی از نمادها، تاریخمند است بدین معنا که کاربرد و معنای آن در گذر زمان دستخوش تغییر 

و تحول می شود.

فرهنگی  و  سیاسی  شرایط  اساس  بر  نمادها،  برخی  از  استفاده  تاریخ،  از  مقاطعی  در  همچنین، 

عرف  حتی  یا  دینی  حکومتی،  دولتی،  مراجع  برخی  سوی  از  کلی  طور  به  یا  جامعه،  بر  حاکم 

این  می شود؛  گرفته  نظر  در  آن  برای  خاصی  محدودیت های  یا  و  می شود  اعالم  ممنوع  جامعه، 

ممنوعیت ها یا محدودیت ها الزاما به شکل آئین نامه ها یا دستورالعمل هایی مشخص و نوشته شده 

نیست و در بسیاری از موارد به صورت نانوشته وجود دارد و اعمال می شود؛ برای نمونه می توان به 

محدودیت ها و ممنوعیت هاي رسمي و غیر رسمي در مورد استفاده از نماد »شیر و خورشید« بعد 

از تاسیس جمهوری اسالمی در ایران اشاره کرد؛
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شیر و خورشید؛ حضور و غیبت
شـیر و خورشـید نمادی اسـت که حضور آن در فرهنگ ایرانی را می توان به طور مشخص از 
قرن ششم هجری دنبال کرد. از دوران صفویه به بعد تصویر شیر و خورشید به یکی از جدی ترین 
نقوش بر رو درفش های حکومتی تبدیل می شـود و در حکومت پهلوی نیز به طور رسـمی و جدی 
به عنوان نمادی ملی و شاهنشـاهی ایران مطرح می شـود1؛  پس از وقوع انقالب اسـالمی ایران در 
سـال 1357، این نشـانه که نماد سلطنت، طاغوت و ایرانی گرایی منهای اسالم تلقی می شد، از روی 
پرچم ها و سـایر اشـیاء زدوده و به این صورت، به نماد مخالفان حکومت جدید و طور مشـخص 
سـلطنت طلبان، پان ایرانیسـت ها و برخی دیگر از گروه های اپوزیسـیون تبدیل شد؛ این در حالی 
اسـت که در دوران های صفویه، افشـار و قاجاریه، برای این نماد، معانی دینیـ  مذهبی نیز شـکل 
گرفته بود و همچنان نیز در برخی از مناسبت های مذهبی ـ همچون روی چادر پارچه ای برخی از 

تکایا، بیرق ها و علم های عزاداری در محرم و پرده خوانی ها می توان این نقش را دید.

1 . ـ برای مطالعه بشتر مراجعه کنید به:
کسروی، احمد)6531( تاریخچه شیر و خورشید، چاپ رشدیه، 6531؛ کوپریلی، فؤاد )5731( »تاریخچه پرچم در جهان اسالم«، 

دانشنامه جهان اسالم؛ نفیسی، سعید)9231( درفش ایران و شیر و خورشید،تهران: چاپ رنگین.
درباره نشان شیر و خورشید اظهار نظرهای متعدد، گوناگون و مناقشه برانگیزی ارائه شده  که برخی از آنها بیشتر به داستان سرایی 
شبیه است؛ برخی آن را نقشی غیر ایرانی دانسته اند که در قرن ششم و از فرهنگ های ترکی مغولی شرق و شمال شرقی فالت ایران 
به عاریت گرفته شده و برخی نیز سعی در معرفی آن به عنوان نشانی متعلق به ایران قبل از اسالم داشته اند )؟!( احمد کسروی، 

مجتبی مینوی و سعید نفیسی از جمله کسانی بودند که در این زمینه قلمفرسایی  کردند.
 ـ برای مثال در دوره صفویه، شیر و خورشید نماد دین و حکومت تلقی می شد؛ در قاجاریه شیر نمادی از شیر منتسب به حضرت 
علی )ع(، که در برخی افسانه ها و پره خوانی ها آمده بود، پنداشته می شد و در روی بسیاری از بیرق ها و علم های عزاداری می شد ان 

را مشاهده کرد و ... ؛ در واقع این نقش، کامال ایرانی شده ورنگ و بویی دینی )شیعی( به آن داده شده بود.

تصویر شماره 26ـ نماد شیر و خورشید؛ که در کاشی کاری برخی کاخ ها، حمام ها، تکایا و  دروازه ها و ... به کار 
می رفت. تصویر فوق از کاشی کاری های محوطه کاخ گلستان است.                              ماخذ عکس: آرشیو شخصی نگارنده.
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5ـ2ـ2ـ4ـ زمینه یا شرایط مکانی؛

در مرحله کاربرد یک نماد یا نشانه، مکان یابی، مهمترین موضوع است؛

5ـ2ـ2ـ4ـ1ـ مکان یابــی: محـل نصـب یا نمایش یک نماد، نشـانه یا اثری کـه دربردارنده معانی 

نمادین و نشـانه ای اسـت باید حتی المقدور از آغاز مشخص باشد؛ به طور مشخص برای مکان یابی 

صحیح، مالحظات زیر باید در نظر گرفته شود:

الف ـ مالحظات انسانی؛ که توجه به ویژگی های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محل 

نصب اثر نمادی است ؛ برای مثال این احتمال وجود دارد که ساکنان محله، منطقه یا شهری نسبت 

به قرار گرفتن یک تندیس یا یک اِلمان شهری در فضای عمومی شهری خود واکنش نشان دهند 

در حالی که ممکن است همان تندیس یا اِلمان شهری در محله، منطقه یا شهر دیگری به راحتی و 

بدون واکنش منفی شـهروندان نصب یا ارئه شود و بتواند متناسب با زمینه های سیاسی، فرهنگی و 

اجتماعی آن محله نقش ها و کارکردهای مثبتی ایفا کند.

ب ـ مالحظات جغرافیایی؛ توجه به ویژگی های اقلیمی از جمله شـرایط آب و هوایی، میزان 

دما، برودت یا خشکی هوا، کوهستانی بودن؛ دشت بودن و ... ؛ 

- اثر با شـرایط جغرافیایی )آب و هوا( سـازگاری و هماهنگی داشـته باشـد؛ یک اثر حجمی 

چوبی را تصور کنید که در یک محیط جغرافیایی نمناك یا نمور نصب  شـود یا دیوارنگاره ای را 

که به شـدت در معرض باران و آفتاب قرار دارد! این آثار به شـدت در معرض فرسایش، تخریب 

و نابودی قرار دارد. 

ج ـ مالحظات بصری: در این باره باید به موارد زیر توجه داشت:

- اثر، مثال یک اثر حجمی یا بنای یادبود، باید با فضای اطراف خود هماهنگی داشـته باشـد؛ 

این تناسـب و هماهنگی باید در رنگ، مقیاس و حجم لحاظ شـود به نحوی که اثر )نماد یا نشانه( 

به خوبی دیده شود و بتواند نقش نمادین خود را ایفا کند.
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- اثر )نماد یا نشـانه( باید ضمن کارکردهای نمادین، از نظر زیباشـناختی و هویت بخشـی نیز 

بتواند باعث ارتقاء فضای شهری پیرامون خود شود؛ 

زیبایی غیرنمادین !
همانگونه که گفته شد، چیزهایی که در فضا یا مبلمان شهری دیده می شود، همیشه دارای معنا 
یا کارکرد نمادین یا نشـانه ای نیسـت؛ در واقع بسـیاری از عناصری که در فضاهای شهری دیده 

می شود، صرفا کاربردها و کارکردهایي خدماتی یا زیبایی شناختی است.
در تصویر زیر به مجسمه ای از یک بز که در بلوار پیرامون میدان تجریش تهران قرار گرفته 

است نگاه کنید! 

به نظر نمی رسد، بتوان کارکرد یا کارکردهای نمادینی برای این اثر متصور شد! 
با این وجود، در بررسی و تحلیل این تصویر، نکات زیر قابل توجه است: 

الف ـ مکانی که این مجسـمه قرار گرفته اسـت هیچ تناسـب و توجیهی با محل قرار گرفتن 
آن ندارد! 

ب ـ این مجسمه دقیقا در روبروی دروازه ورودی امامزاده صالح قرار گرفته است که از این 
نظر ممکن است توسط برخی از شهروندان، توهین آمیز قلمداد شود!

جـ  در بهتریـن حالت، مجسـمه بز می توانسـت برای زیبایی بخشـیدن به ایـن بلوار و فضای 

تصویر شماره 27ـ نمونه ای از مکان یابی نادرست؛ بی توجهی به سایر عناصر و مالحظات اجتماعی 
)فرهنگی، ارزشی( در انتخاب محل استقرار یک اثر                  ماخذ عکس: آرشیو شخصی نگارنده
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اطـراف آن کاربرد داشـته باشـد اما با دقت به مجموعه فضای شـهری میـدان تجریش و همچنین 
مبلمان شهری به کار رفته در این فضا، خواهیم دید این مجسمه حتی چنین کاربردی نیز نمی تواند 
داشـته باشـد؛ همانگونه که در تصویر زیر، دیده می شـود، میدان تجریش و  پیرامون آن آنچنان با 
مبلمان شهری نامناسب ) ازدیاد و عدم تناسب چیدمان مبلمان شهری(، ترافیک،  محدود بودن فضا 

و دایره دید موجه است که جایی برای خودنمایی این مجسمه باقی نمی گذارد.
دـ بنابراین چنین عناصری معنا یا کارکردی نمادین ندارند اما وجود آنها در فضاهای عمومی 
یا مبلمان شـهری می-تواند بر عملکرد و کارکرد سایر عناصری که قرار است یا می تواند نمادین 
باشـد، تاثیر یا تاثیرات منفی داشـته باشد؛ برای مثال با ایجاد اختالل یا پارازیت بصری، خوانایی یا 

در معرض دید بودن سایر عناصر نمادین را محدود یا مخدوش کند.

مدیریت نورها، »آلودگی نوری« و »تجاوز نوری«

»آلودگی نوری«، می تواند عامل ایجاد اختالل در دیده شدن نماد یا نشانه و انتقال پیام نمادین 

یک اثر باشد؛ روشنایی های آزار دهنده ای که در پیرامون یک اثر قرار دارد نیز، به عنوان »تجاوز 

نوری«، عامل مهمی در ایجاد اختالل بصری به شـمار می آید. بنابراین در ارائه یا نصب یک نماد 

باید به دنبال کاسـتن یا رفع آلودگی-هاي نوری بود که ممکن اسـت همه یا قسمت هایي از اثر را 

تحت تاثیر خود قرار بدهد؛ برای نیل به چنین هدفی، اقدامات زیر ضروری است: 

 ـ هر چه بیشتر کاستن از نورهای بدون هدف در پیرامون اثر؛ این نورها ممکن است در اثر 

بازتابش نورهای موجود دیگر در محیط پیرامون اثر ایجاد شود، مثل بازتابش نور از طریق شیشه ها، 

آینه ها و سایر اشیائی که از ویژگی بازتابندگی نور در حد تاثیرگذاری برخوردار است.

ـ کاستن یا جلوگیری از تداخل و تاثیرگذاری نورهای پیرامونی 

ـ در مورد آثاری که در فضای بیرونی قرار دارد به زمان شـروع نورپردازی باید توجه کرد؛ 

اینکه با نزدیک شدن به انتهای روز یا ساعت آغازین صبح، از چه ساعتی الزم است که نورپردازی 

در نظر گرفته شده اعمال یا قطع شود .

در سـال هاي اخیر با اسـتفاده از فیلترها، عدسـی ها، رفلکتورها و سـایر وسـایل و همچنین با 
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برنامه ریزی هـای رایانه ای، می تـوان به راحتی اختالالت نوری از قبیل آلودگی های نوری یا تجاوز 

نوری به شکل چشمگیري کاهش داد.

دـ مالحظات حفظ و نگهداری

- مکانی که اثر در آنجا استقرار می یابد )ترسیم یا نصب می شود( باید به گونه ای باشد که امکان 

اتخاذ تدابیری برای حفظ و حراست از آن عملی ـ و حتی المقدور سهل ـ باشد. همان گونه که بیش 

از این گفته شد، طراح یا سازنده اثر در هنگام طراحی و خلق اثر باید از شرایط مکانی و جغرافیایی 

محل ارائه یا نصب اثر آگاهی داشته باشد و مالحظاتی از قبیل آنچه گفته شد را مورد توجه قرار دهد.

آبخوری هایی که نماد نیست و هست!
در سـال 1383، سازمان زیباسازی شهر تهران، آبخوری هایی را با الهام از سقاخانه های قدیمی 
و با هدف ارائه کارکرد خدماتی )آبخوری( و همچنین کارکردهای نمادین و زیبا شناختی طراحی 
کرد. این آبخوری ها در سـطح مناطق 22 سـاخته شـد. بر روي کاشـي هاي بدنه هر آبخوری نیز 

تصویر یا تصاویری از شهدای جنگ تحمیلی نقش بست.
این سـازه ، دیگر یک آبخوری نیسـت، آب آن قطع و شـیرهای آن مسدود شده است. برخي 
شـهروندان از بدنه این سازه برای درج آگهی ها و تبلیغات استفاده می کنند. نداشتن ارتباط با بافت 
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پیرامونی و ناتوانی در برقراری ارتباط با عابران )شهروندان( از دیگر ویژگی های این سازه است.
این آبخوری ها در عمل، به دلیل غیربهداشتی بودن و بعضا قرار گرفتن در مکان هایی نه چندان 
مناسب،کمتر مورد استفاده شهروندان قرار گرفت و در عوض نقش نمادین و زیباشناختی آنها در 
مبلمان شـهری اهمیت پیدا کرد؛ در واقع این آبخوری ها می توانسـت نمادی از گذشـته )سنت( و 

همچنین فرهنگ ایثار و شهادت )برگرفته از واقعه عاشورا و جنگ تحمیلی( باشد!
اینک پس از گذشـت سال ها، این سـازه ها، بیش از آنکه کارکردی نمادین ) به منظوري که 
گفته شد( ایفا کند، باعث ایجاد یا افزایش آشفتگی و اختالل  بصری در منظر شهری شده است. 

نمونه ای که در تصویر زیر دیده می شـود، نمونه ای از مکان  یابی های اشـتباه در مورد یکی از 
این آبخوری ها است؛ همانگونه که در تصویر دیده می شود، اگر این آبخوری در محاصره سازه ها 
و عوامل مختل کننده دیگر قرار نداشت، می توانست مجالی و فرصتی برای ایفای کارکرد نمادین 
یا زیباشناختی داشته باشد؛ نداشتن هماهنگی با بافت و عناصر پیرامونی )کیوسک نیروی انتظامی، 
تابلوی برق، صندوق صدقات، تابلوهای راهنما( و قرار گرفتن در جای نامناسبی از معبر پیاده رو، 
این سـازه را به عنصری زائد که صرفا مزاحت بصری ایجاد کرده تبدیل کرده اسـت ـ اگر چه در 
بیشـتر موارد، برخی آگهی ها و تبلیغات به طور غیر مجاز بر روی این سـازه چسبانده می شـود و از 

این حیث دارای کاربرد است!
با این حال، این سـازه ها را می توان نمادی از آشفتگی و برخوردهای سطحی و غیرمتخصصانه 

در حوزه مبلمان شهری تلقی کرد!

ارائه  در  اختالل  نتیجه  در  و  سازه  یک  نادرست  مکان یابی  از  نمونه ای  30ـ   شماره  تصویر 
کارکردهای نمادین آن                                                            ماخذ عکس: آرشیو شخصی نگارنده.
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5ـ2ـ4ـ خوانش نمادها یا نشانه ها

منظور از »خوانش1« یا »قرائت«، فرایندي اسـت که طي آن، مخاطب، با نماد و نشـانه مواجه 

می شـود و تالش می کند آن را معنی و فهم  کند؛ بر اسـاس چگونگي این مواجهه، برداشت معنایي 

مخاطب شـکل مي گیرد؛ در واقع، همانگونه که نشانه شناسـی شـهری و کسـانی چون »بارت« و 

»گاتدینـر« می گوینـد، هر تصویر )هر عنصري که در فضاي شـهري دیده مي شـود، هر  نماد یا 

نشـانه( را می توان به مثابه متني قلمداد کرد که همواره در معرض خوانش شـهروندان )مخاطبان( 

قرار دارد؛ تصورکنید در فضاي شـهري با یک تصویر مواجه مي شـوید؛ این تصویر مي تواند یک 

اِلمان به کار رفته در یک پوستر، تابلو، مجسمه، نماي یک بنا یا هر چیز دیگر باشد. دریافتي که 

شما از این تصویر خواهید داشت نتیجه خوانش شما از این تصویر است.

مهمترین عوامل و متغیرهایي که مي تواند در شکل گیري یک خوانش، موثر باشد، در مجموع 

عبارت است از:

ـ عوامـل محیطـي و پیراموني: شـامل محل قرار گرفتن یک نماد یا نشـانه و چیزهایي که در 

پیرامون یک نماد یا نشـانه قرار دارد )شـکل ها، اِلمان ها، اشیاء و ...(؛ برای مثال، تصاویری که در 

زمینـه یک اثر حجمی نمادین مشـاهده می شـود یا قرار گرفتن یک اِلمـان نمادین در یک فضای 

سـبز )در زمینـه چمن یا در کنار باغچـه ای از گل و گیاه( می تواند در خوانش و دریافت مخاطب 

موثر باشد.

ـ سـطح آگاهي هـا و اطالعـات مخاطبان: هر نماد یا نشـانه بر اسـاس پشـتوانه ها یا مفاهیمي 

تاریخي، هنري، اسـطوره اي و ... طراحي مي شـود و بنابراین نوع و سـطح برداشت و دریافت افراد 

گوناگون بر اسـاس میزان اطالعـات و آگاهي هاي آنها، گوناگون و گاهـي متفاوت خواهد بود. 

تحت تاثیر چنین عوامل و متغیرهایي است که گاه از یک نشانه یا نماد واحد، تعبیر و نفسیرهاي 

گوناگون یا متفاوتي ارائه مي شود. 

1 . Reading
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از سـوي دیگر، برخي از نمادها یا نشـانه ها بیشتر به یک »متن باز1« شبیه  است و برخي بیشتر 

به یک »متن  بسته«؛ یعني برخي نمادها و نشانه ها به نحوي است که به شدت قابلیت برداشت هاي 

گوناگون و متفاوت از آنها وجود دارد )متن باز(، اما در مواجهه با برخي از نمادها و نشانه ها امکان 

رسیدن به خوانش هاي متعدد، محدود است )متن بسته2( . 

با توجه به تنوع مخاطبان در فضاهاي عمومي و وجود ظرفیت  باال در امکان رسیدن برداشت هاي 

متنوع از سـوي مخاطبان، دقت در طراحي یک اثر نمادین و تالش در جهت محدود کردن امکان  

قرائت هاي متعدد، مي تواند در فهم مطلوب تر اثر توسط مخاطبان نقش مهمي ایفا کند.

5ـ2ـ4ـ 1ـ گونه  شناسي خوانش ها

در علم ارتباطات، نوع رمزگشـایي مخاطبان از کدها به شـکل هاي مختلف مطرح شـده است؛ 

پارکین بر آن است که خوانش کدها )رمزها( توسط هر فرد به یکي از این سه شکل اتفاق مي افتد 

)Parkin: 1972(؛

1- خوانش مسلط3 : فرد معنا یا معناهاي یک متن )تبلیغ تجاري، برنامه تلویزیوني یا هر چیز 

دیگر( را، به همان شـکلي که مورد نظر رمزگذار بوده اسـت مي پذیرد؛ مثل زمانی که شهروندان، 

معنای یک نشـانه را،  آنچنان که منظور وضع کننده یا ارائه کننده یک نشـانه در فضای شـهری 

بوده است، دریافت می کنند.

2- خوانــش تابــع 4: اگـر چه مخاطب معنا یـا معاني متـن را آنگونه که مورد نظر فرسـتنده 

)رمزگذار( بوده اسـت درمي یابد، اما در پذیرش آن منفعل نیسـت؛ در چنین شـرایطی، شهروندان 

درباره معنای یک نشـانه، برخوردی نقادانه دارند؛ برای مثال زمانی که گروهی از شهروندان نحوه 
1 . open text
2 . »متن باز« اصطالحي است که »امبرتو اکو« آن را براي اشاره به متوني به کار مي برد که معناي واحدي ندارند و مي توان از 

آن تفسیرهاي متعدد یا متفاوتي ارائه کرد. در مقابل متن باز، »متن بسته« قرار دارد؛ یعني متني که معناي واحد یا محدودي دارد 
و در واقع معاني و تفاسیر محدودي مي توان از آن به دست داد.

3 . dominant reading
4 . subordinate reading
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ارائه و معنای یک شنانه شهری را به چالش می کشند. 

3- خوانــش رادیکال: مخاطب )خواننده( متن، به هیچ وجه معنا یا معاني مورد نظر فرسـتنده 

)رمزگـذار( را نمي پذیرد و در مقابل آن به شـدت موضع گیري مي کنـد؛ خوانش رادیکال ممکن 

اسـت ناشـی از خوانش نادرست یک نشانه باشـد ـ برای مثالی در این باره به صفحات بعدی ذیل 

مبحث »کژخوانی نمادها و نشانه ها« مراجعه کنید.

خوانش نشـانه ها و نمادهای شـهری نیز، می تواند به شـکل یکي از این سـه نوع خوانش یا با 

ترکیبي از این سه شکل، اتفاق بیفتد. 

هال و همکارانش، سه سنخي را که پارکین ارائه کرده بود بسط دادند و به سه شکل زیر مطرح 

:)Hall and al : 1980( کردند

1- خوانش هژمونیک؛ که همان خوانش مسط است.

2- خوانش توافقي1 ؛ که شبیه به خوانش تابع است؛ در واقع مخاطب یا مشاهده کننده نشانه، 

بر سر رسیدن به معنای درست نشانه، با وضع کننده آن نشانه، وارد بحث و گفتگو می شود؛ 

3- خوانش تقابلي2؛ که مخاطب، نماد و معنای نمادین آن موضعی سلبی در پیش می گیرد.

»پاول هرنادی3« انواع اساسی خوانش یک متن را به نحو دیگري، در سه سطح قابل تصور می داند. این 

سه سطح البته با گونه های خوانشی که »پارکین« و »هال« برشمرده اند، همپوشانی دارد.

از دیدگاه »هرنادی« در هر خوانش، سه سطح می تواند وجود داشته باشد؛ این سه سطح، ممکن 

اسـت در یک خوانش، همزمان و به طور تلفیقی، اتفاق  بیفتد )Czarniawska, 2005:60(؛ در 

واقع، هر عنصر از یک متن، به شـیوه ای گوناگون و در سـطوح متفاوت قرائت یا خوانده می شود؛ 

این سه سطح خوانش عبارت است از: 

1ـ توضیح4 ؛ در این سـطح، خواننده یک متن، آن را به واژه های تشـکیل دهنده آن بر می گرداند؛ 
1 . The negotiated
The oppositionalـ . 2
3 . Paul Hernadi
4 . explication
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»ترجمه بازتولیدی1« یا »بازسازی2« یک متن، شیوه هایی است که در این سطح از خوانش اتفاق می افتد.

2ـ تبییــن3 ؛ در این سـطح، خواننـده یک متن، با آن بـه صورت انتقادی برخـورد می کند و 

می کوشـد تا با »واسـازی4« متن به شیوه ای استنتاجی یا استنباطی5، به شناسایی متن و پاسخ به این 

پرسش که متن چگونه و چرا می گوید، نائل شود.

3ـ کشــف6 ؛ در این سـطح از خوانش، خواننده متن می کوشـد در جایگاه مولف یا نویسـنده 

)خالق( متن قرار گیرد.

هرنادی البته این سه سطح از خوانش را به طور مشخص درباره خوانش متون نوشتاری به کار 

برده اسـت امـا به راحتی می توان آن را بـرای تحلیل خوانش هر نوع متن یا نشـانه دیگری اعم از 

تصاویر )عکس، نقاشـی، فیلم و...( نیز به کار گرفت. مواجهه هر شـهروند با یک نماد یا نشانه در 

فضای شهری، ممکن است در یکی از این سطوح قرار داشته باشد و اینکه هر مخاطب در چه سطح 

از خوانش با یک متن یا نشـانه مواجه می شـود، وابستگی  شـدیدی به سطح سواد »نشانه شناختی« 

مخاطب دارد. 

5ـ2ـ4ـ 2 ـ سواد نشانه شناختی

منظور از سـواد نشانه شـناختی، که می توانیم آن را  گونه ای از سـواد رسـانه ای قلمداد کنیم؛ 

مجموعه آگاهی های مخاطب درباره نشـانه  و نمادها اسـت. در میزان سـواد نشانه شـناختی به طور 

مشخص عوامل زیر تاثیرگذار است:

ـ آموزش هایی که درباره نمادها و نشـانه هادر خالل فرایندهایی از قبیل »اجتماعی شـدن7« یا 

1 . Reproductive translation
2 . Reconstruction
3 . explanation
4 . deconstruction
5 . inferential
6 . exploration
7 . sociolozation
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»فرهنگ پذیری1« و از طریق فرهنگ عمومی جامعه به اعضای جامعه )شهروندان( داده می شود؛

ـ سـطح تحصیالت افراد؛ باید توجه داشت که افزایش سطح تحصیالت، الزاما به افزایش سواد 

نشانه شـناختی افراد منجر نمی شـود اما همواره می تواند به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در این 

زمنیه تلقی شود؛

ـ آموزش های غیر رسـمی که عموما از طریق رسـانه ها )رادیو، تلوزیـون، مطبوعات، فضای 

مجازی و ... ( به افراد داده می شود.

ـ مطالعات شخصی؛ برخی افراد، عالقمند به افزایش سواد نشانه شناسی شان هستند و این هدف 

را با مطالعات شخصی دنبال می کنند.

پیشنهاداتی برای ارتقاء سواد نشانه شناختی شهروندان
ـ در کنار بسیاری از آثار نشانه شناختی یا نمادین به کار رفته در فضای شهری؛ از قبیل آثار 

حجمی، دیوار نوشته ها و ... ، می توان توضیحاتی را به صورت مکتوب به شهروندان ارائه کرد؛
ـ در کتابچه ها، نشریات، رسانه های گوناگون و فیم های آموزشی که با هدف ارائه آموزش های 
شـهروندی منتشـر می شود، به طور مستقیم یا غیر مسـتقیم می توان آموزش هایی را با هدف ارتقاء 

سواد رسانه ای نشانه شناختی شهروندان نیز ارائه کرد.

5ـ2ـ4ـ3ـ »کژخواني« یا  »رمزگشایي نابجا«

زماني که مخاطبان معناي یک نشانه یا نماد را متفاوت از آن چیزي که مقصود و منظور اصلي 

طراح یا سفارش دهنده آن بوده است، قرائت و فهم می کنند، »ک ژخواني« یا »رمزگشایی نابجا«رخ 

داده است؛ 

به عبارت دیگر، وقتي معناي دریافت شـده یا برداشـت شـده از یک نشـانه یا نماد، با معنایی 

که مورد نظر آن بوده اسـت متفاوت باشـد و پیامي که براسـاس یک کد )رمز( رمزگذاري شده، 

براسـاس کد یا کدهاي دیگري رمزگشایي شود، در معناي دریافت شده یا برداشت شده، انحراف 

1 . acculturation
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ایجاد مي شـود و باعث کژخواني در قرائت یا فهم مخاطب مي شـود. این وضعیت شـبیه آن چیزي 

است که امبرتور اکو آن را »رمزگشایي نابجا1« مي نامد. کژخواني یا رمزگشایي نابجاي یک نماد 

یا نشانه، طیف وسیعي از تفاوت را شامل مي شود؛ گاهي اوقات، برخي از مخاطبان ممکن است از 

نشانه ایي برداشت نمادین کنند بدون اینکه طراح یا ارائه کننده آن نشانه چنین قصدي داشته باشد؛ 

در این حالت کژخواني رخ داده  است.

:)O’sullvian, 1994:1( رمزگشایي نابجا« مي تواند دالیل متعددي داشته باشد از جمله«

- ناآشنایي با رمزها )کدها(

- نادیده گرفتن کدهاي اصلي

- تحمیل کردن2  معناي کدهاي بعدي بر پیام یا کدها

در مثال های زیر، به نمونه هایی از »رمزگشـایی نابجا« و کژخوانی نشانه ها و نمادها در فضای 

شهری اشاره شده است:

کژخواني ها؛ نمونه اول
چشم ها؛ خوانش فراماسونیک نشانه ها در تهران !

ابتدا به دقت به تصاویر زیر نگاه کنید:

1 . Aberrant Decoding
2 . Imposition
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از سـال 1388، به تدریج در برخي از وبالگ ها و سـپس خبرگزاري ها غیر رسـمي و رسمي، 
و مطبوعـات ایـران، موجـي از  انتقـادات و اعتراضات درباره بـه کارگیري بعضـي از نمادهایي 
که نمادهاي متعلق به فراماسـونري یا شیطان پرسـتي تصور مي شـد، آغاز شـد؛ در این میان شـاید 
جنجال برانگیزترین انتقاد موتجه به کاربردن نقش چشم در برخي تابلوها یا بخش-هایي از مبلمان 

شهري بود ـ مشابه به آنچه در تصاویر باال آمده است.
نقش چشـم و به وی ژه تک چشـم، البته یکي از نمادهاي نشـاخته شـده در مجموعه نمادهاي 
فراماسـونري به شـمار مي رود و در فرقه شیطان پرستي )Satanism( و عموم فرقه هاي جادگري 

در فرهنگ هاي مختلف نیز از نقش چشم تک چشم به عنوان نمادي جادویي استفاده مي شود.
چشم جادویي )MAGIC EYE(؛ اعتقاد به چشم شیطان )چشم زخم( در مدیترانه و خاور نزدیک 
بسیار معمول است. تصور مي کردند که طلسمي به شکل چشم، چشم شیطان را دور مي کند، و یا نگاه هاي 
بد با مقاصد پلید را منحرف مي کند این گونه طلسم ها اغلب از شیشه و به شکل چشم واقعي ساخته مي شدند.

تصویر شماره 31ـ تصاویري از نمادها و نقش ها در فضاي شهري تهران )پاییز1390( که برخي، 
آنها را تداعي کننده نمادهاي فراماسونري دانسته اند!؟        ماخذ عکس: آرشیو شخصی نگارنده.
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البته در هیچ یک از نقوشي از چشم که در سطح تهران دیده مي شد، هیچ قصدي براي به کار بردن 
این نماد نقش به عنوان نمادي فراماسونري یا ... نبوده است. در اینجا، چشم به معناي دانایي، هشیاري، 
تماشا و با اهداف زیبایي شناختي به کار رفته است. کاربرد نمادین چشم در فرهنگ ایراني ـ اسالمي 
نیز داراي پیشینه بوده است ـ اگر چه این کاربرد نمادین چندان رایج و مرسوم نبوده است؛ براي مثال، 

به این نقش توجه کنید:

تصویر این چشم، متعلق به قرن 15 میالدي است؛ تصویري اسالمي که بسیار به نماد »مانداال« شبیه 
است و نماد دروازه معنوي است که انسان را به سمت خرد و حقیقت راهنمایي مي کند. درون دایره محیطي 
روح، یک دایره مرکزي است که درون یا باطن حقیقي و روحاني شخص است )میت فورد، 1388: 76(.

با این وجود، برخي از گروه ها در شهر تهران، نماد تک چشم را صرفا نمادي متعلق به گروه هاي 
ضد فرهنگي از قبیل فراماسونري و شیطان پرستي تصو رکردند!

در اینجا چنانچه طراحان مي توانستند نقش چشم را با عناصري بصري از فرهنگ ایرانيـ  اسالمي 
تلفیـق کننـدـ  چه در خود نقش و چه در زمینه آنـ  احتمال قرائت ها یا برداشـت هاي منفي از این 

تصاویرکاهش مي یافت.

)EYES OF WISDOM( تصویر شماره 32ـ نقش چشم خرد
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کژخواني ها؛ نمونه دوم
ماسونی خواندن برخي از عناصر معماری

سـالیق بصری برخی طراحان و شـهروندان، در چند سـال اخیر به سمت استفاده از شکل هاي 
هرم و گنبد در بناها گرایش پیدا کرده اسـت. اما شـباهت این هرم ها و گنبدها به برخي از عناصر 

در معماري شـناخته شـده فراماسـونري یا بهاییت،  اعتراض و واکنش برخي گروه های فرهنگی و 
مذهبی، مدیران فرهنگی و شهری کالنشهر تهران را در پي داشته است.

بررسی ها نشان می دهد که دلیل اصلي و اساسي استفاده از این عناصر در معماري بناها و نماها، 
کاربردها و کارکردهای زیبایي شناسـانه این نوع از معماري بوده اسـت. در واقع در استفاده از این 
گونه عناصر معماري، هیچ جریان فرهنگی یا سیاسـی مشـخص و شناخته  شده اي با اهداف از پیش 

طراحي شده وجود نداشته است ـ در واقع چنین فرضیه اي اثبات نشده است.
از سـوی دیگر، معناداري نمادین یک شـکل یا معماري، منوط به وجود ما به ازاهاي اجتماعي 

تصاویر شماره 33ـ نمونه اي از اِلمان هاي معماري که مشابه با برخي از نمادهاي 
فراماسونري تلقي شده است.                                       ماخذ عکس: آرشیو شخصی نگارنده.
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اسـت؛ گروه  ها، جریان ها، خرده فرهنگ ها و تشکل هاي شـناخته شده اي که به صورتي هدفمند و 
برنامه ریزي شده، چنین نمادهایي را به نشانه ترویج و اشاعه تفکرات خود، به خدمت مي گیرند.

5ـ2ـ4ـ4ـ نماد آگاهي

منظـور از »نمادآگاهي« وضعیتی اسـت کـه در آن، مخاطبان )شـهروندان(، کامال از معناي 

نمادین یک ابژه )نشـانه( آنگونه که مورد نظر طراح یا ارائه کننده آن بوده اسـت آگاهي داشـته 

باشند؛ در واقع، »نماد آگاهی« به »خوانش ترجیحی« منجر خواهد شد. 

5ـ2ـ4ـ5ـ خوانش ترجیحي1 

متون را از دیدگاه نشانه شـناختي مي توان براسـاس دیدگاه »امبرتو اکو« )1981( ، به دو دسته 

تقسیم کرد: »متون باز« و »متون بسته«. براي درك بهتر یک »متن باز« باید آن را به شکل هاي 

مختلف قرائت کرد، به نحوي که تفاسـیر متعددي از آن به دسـت آید. در این متن، هیچکدام از 

تفاسـیر به دست آمده نمي تواند بر دیگر تفاسـیر ارجحیت داشته باشد، اما در »متن بسته« همواره 

یکي از خوانش ها )تفاسیر( بر دیگر خوانش ها، ارجحیت دارد )Q’Sullivan, 1994:238(. یک 

نماد، همواره بازتر از یک »شمایل« یا »نگاره« است، زیر در »نماد« امکان قرائت هاي متعددتري 

وجود دارد. وقتي به یک نقاشـي پرتره نگاه مي کنید )که مي تواند به عنوان یک شـمایل یا نماد به 

کار برده شـود(، معاني یا خوانش هایي که مي توانید داشـته باشید بسیار کمتراز زماني است که به 

یک نقاشي یا طرح انتزاعي )آبستره( نگاه مي کنید.

در مقابـل »خوانش ترجیحي« ، »خوانش تقابلي2« قرار دارد، یعني زماني که معناي برداشـت 

شده از یک نماد یا نشانه )کد(، کاماًل در مقابل معنایي قرار دارد که فرستندگان یا ارائه کنندگان 

آن نماد یا نشانه در نظر داشته اند.

1 . Preferred reading
2 . The oppositional reading
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در واقع افراد در مواجهه با نمادها و نشانه ها، تمایل به تفسیر آنها براساس وضعیت فرهنگي 

ـ اجتماعـي خـود دارند؛ نحـوه مواجهه یک فـرد تحصیلکرده با یک نشـانه و به ویژه یک نماد 

در سـطح شـهر، مي تواند متفاوت از یک فرد تحصیل نکرده باشـد. حتي نمونه مواجهه یک فرد 

تحصیلکرده از طبقه اجتماعي باال با فرد تحصیلکرده اي که متعلق به طبقه پایین اجتماع است نیز 

متفاوت خواهدبود. بنابراین افراد گرایش و تمایل به تفسـیر نمادها و نشـانه ها )کدها( براساس 

موقعیـت فرهنگـي  -   اجتماعـي خـود   دارنـد.

شباهت ها و احتمال کژخواني ها

دست هاي ایراني، دست هاي غیر ایراني

به تصاویر ارائه شـده زیر توجه کنید! آیا بین کاربرد تصویر »دسـت« در فضاهاي شـهري 

تهران و دسـت هاي نمادین در آئین شیطان پرسـتي و دست »همسا«، که نمادی از یهودیت است،  

شباهتي مي بینید؟
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خوانش ترجیحي

تصویر شماه 34ـ  نمونه هایي از کاربرد نمادین تصویر دست در 
فضاهاي شهري تهران         ماخذ عکس: آرشیو شخصی نگارنده.

تصویر شماره 35
سمت راست: »دست همسا1«  با » دست مریم« با نقش تک چشم در کف آن

سمت چپ: برخی عالئم نمادین دست در آئین شیطان پرستي

1 . نمادي جادویي که به عنوان بالگردان کاربرد داشته و در فرهنگ عبري و یهودي به نام دست مریم ـ خواهر موسي ـ  
شناخته مي شود.
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5ـ2ـ4ـ6 ـ موانع خوانش مطلوب

5ـ2ـ4ـ6 ـ 1ـ پارازیت؛ مانعي جدي در خوانش مطلوب

پارازیت یا اختالل به هر نوع اختاللي گفته مي شود که به عالمت میان »رمزگذار« و »رمزگشا« 

اضافه و بدین ترتیب رمزگشایي دقیق را دشوارتر کند )سولیوان و همکاران، 1385:274(. این 

یکي از مهم ترین دالیل اصلي وقوع خطا در برخورد با نمادهاست. به عبارت دیگر، پارازیت هر 

آن چیزي است که در فرایند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده اختالل ایجاد کند؛ هر آنچه که در 

مسیر ارسال تا دریافت یک پیام یا نشانه وارد می شود ـ اضافه می شود ـ بدون آنکه فرستنده پیام 

 :) Fiske,2002:8( بخواهد و در معنایی که از آن پیام یا نشانه دریافت می شود تاثیرگذار باشد

اختالل ممکن است به یکي از شکل هاي زیر اتفاق بیفتد:

1- اختالل در خود نماد: این نوع اختالل ممکن است به چند شکل وجود داشته باشد؛

الف( اینکه خود نماد آسیب دیده باشد؛ براي مثال بخشي از یک نقاشي یا اثر جمعي نمادین از بین رفته باشد.

ب( محل قرار گرفتن نماد، مناسب نباشد؛ براي مثال رشد شاخه و برگ درختان جلوي نماد را گرفته باشد 

یا در معناي نماد اختاللي ایجاد کرده باشد یا اینکه در اطراف نماد یا روي خود نماد آگهي هاي تبلیغاتي 

و اصالحاتي نصب شده باشد و... .

2- اختالل در معناي پیام: زماني است که اساسًا نوع و شکل طراحي و ساخت نماد، نتوانسته 

و  فرهنگي  تفاوت هاي  کند.  منتقل  و  ارائه  مناسبي  و  خوب  شکل  به  را  نظر  مورد  معاني  باشد 

اجتماعي بین ارائه کننده یا سازنده نماد )رمزگذار( و مخاطب نماد )رمزگشا( نیز مي تواند دلیل 

البته براي کاستن از چنین اختالل هایي یا رفع آنها، مي توان تدابیري  وقوع چنین اختاللي باشد. 

اندیشید )براي مثال از طریق »افزونگي1« یا »بازخورد«( که در بخش هاي آتي به تفصیل از آن 

سخن خواهیم گفت.

پارازیت یکی از عمده ترین و مهمترین موانع در هر ارتباط به شمار می آید.

1 . Redundancy

موانع خوانش مطلوب
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موانع خوانش مطلوب

معمواًل سه نوع مانع ارتباطي در انتقال پیام یک نماد یا نشانه مي تواند وجود داشته باشد.

الف( موانع مکانیکي 

ب( موانع معنایي

ج( موانع رواني

موانع معنایی، زماني مطرح مي شود که فرستنده، نشانه را به شکل نامناسب، ناکافي یا اشتباه 

رمزگذاري کرده باشد یا گیرنده )مخاطب نشانه( به اشتباه رمزگشایي کند یا در رمزگشایي اش 

کوتاهي و غفلتي وجود داشته باشد. در واقع موانع معنایي مي تواند هم از طرف فرستنده نشانه و هم 

از طرف مخاطب نشانه باشد. معمواًل مشکالت معنایی در دو وضعیت اتفاق مي افتد؛

الف( زماني که رمزگان مشترکي بین افراد وجود ندارد؛

ب( زماني که آشنایي افراد با کدهاي موجود در نشانه، یکسان نیست.

موانع رواني که مي تواند باعث ایجاد یا دامن زدن به پارازیت در دریافت یا درك یک نشانه 

شود، زماني رخ مي دهد که نوع نگاه، نگرش یا دیدگاه پیشین ما در مواجهه با یک نشانه و دریافت 

و درك آن تأثیرگذار باشد. براي مثال وقتي دیدگاه ما درباره سازمان یا فردي که نشانه اي را ارائه 

کرده است، منفي باشد، خوانش ما از آن نشانه، تحت تأثیر این دیدگاه منفي قرار خواهد گرفت. 

هستندکه  دالیلي  مهم ترین  »قوم مداري4«  و  قالبي3«  »تفکرات   ، »پیش داوري2«   ، »سوگیري1« 

باعث ایجاد یا گسترش موانع رواني و در نتیجه ایجاد یا گسترش پارازیت مي شوند.

5ـ2ـ4ـ7ـ لنگر اندازی

یکی از شگردهای رایج برای ایجاد سهولت در فهم یک نشانه، استفاده از عناصری است که 

مخاطب را به سمت و سوی فهم معنایی که مورد نظر فرستنده بوده است، سوق می دهد؛ برای مثال 

در متن یک نشانه یا نماد شهري یا در حاشیه آن می توان از طریق نوشتن کلمه یا کلمات یا به کار 

1 . Bias
2 . Prejudice
3 . Stereotyp
4 . Ethnocentrism
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لنگر اندازی

بردن نشانه های دیگر، مخاطب را به سمت »خوانش مرجح1« نشانه و فهم و درك آن به شکلی که 

مورد نظر ایجاد کننده یا واضع )فرستنده( آن نشانه است، رهنمون می شد. »روالن بارت« چنین 

.)Hartley, 2002: 178( تدبیری را »لنگر اندازی2«  می نامد

در بسیاری از موارد، هنرمندان )خالقان( آثار، از اینکه در کنار اثر خود توضیحی درباره آن نوشته 

شود خود داری می کنند و مایل اند تا در رویکردی هنرمنوتیکی یا تاویگرایانه، مخاطبان در برداشت از اثر 

و فهم آن، آزاد گذاشته شوند. در واقع، این هنرمندان مایل اند معنا توسط مخاطب )بیننده( اثر آفریده شود.

5ـ2ـ4ـ8ـ »آنتروپي3« و »حشو4«

منظور از آنتروپي، در هم ریختگي یا آشفتگي در یک پیام )تصویر( است که باعث پیش بیني 

ناپذیري در فرم )شکل( یا محتواي آن پیام مي شود؛ در واقع اگر یک پیام )یک تصویر(، فاقد 

قابلیت پیش بیني پذیري5 باشد با آنتروپي مواجهیم؛ براي مثال، اگر عناصر به کار رفته در یک 

تصویر )که قرار است مفهومي را از طریق عناصري نمادین منتقل کند( آنچنان براي مخاطب یا 

بیننده دور از ذهن و نا آشنا باشد که چیزي را در دهن او تداعي نکند، نمي تواند کارکرد یا هدف 

نشانه اي یا نمادیني که براي آن در نظر گرفته شده است را ایفا کند یا به خوبي ایفا کندـ بنابراین 

آن تصویر نمي تواند نزد مخاطب به عنوان نماد و نشانه شانخته شود، مگر آنکه؛

الف( اطالعاتي درباره آن عنصر یا عناصر پیش بیني ناپذیر و نا آشنا به گون اي حاشیه اي و 

کمک کننده در اختیار مخاطب یا ناظر تصویر قرار گیرد، یا 

ب( در گذر زمان آن تصویر )یا عنصر تشکیل دهنده آن( براي مخاطب به نشانه یا نماد چیز 

یا چیزهایي تبدیل شودکه در این صورت به احتمال زیاد معناي ایجاد شده با آنچه در نظر مولف 

یا خالق اثر بوده است متفاوت خواهد بود.

1 . از میان معنای مختلفی که از یک نشانه یا نماد می توان برداشت کرد، یکی از معانی همواره نسبت به دیگر معانی، ارجحیت 
دارد؛ این همان خوانش )معنایی( است که به آنچه مورد نظر فرستنده پیام یا کاربرد نشانه بوده، نزدیک تر است.

2 . anchorage
3 . entropy
4 . Redundancy
5 . predictability
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»آنتروپي« و »حشو«

مفهوم »حشو« در مقابل مفهوم »آنتروپی« قرار دارد؛ حشو زمانی است که یک پیام یا قواعد 

حاکم بر آن، پیش بینی پذیر یا قراردادی باشد ـ در حالی که در وضعیت آنتروپی، پیش بین پذیری 

.)Fiske,2002:9�10(اندك است

تکرار، نوعی حشو است؛ در واقع با تکرار یک عنصر تصویری می توان آن را به نمادی آشنا 

برای مخاطبان تبدیل کرد؛ این شیوه ای است که به طور عمده در تبلیغات از آن سود جسته می شود 

آن هم زمانی که با تکرار یک برنامه تبلیغی )یک برنامه تلوزیونی، یک آگهی، یک بیلبورد و ... 

( تصاویر یا المان های تصویری ارائه شده در آن تبلیغ به تدریج آنچنان در ذهن افراد نقش می بندد 

کـه بـا دیدن آن اِلمان هـا در هر کجا، تصویر یا پیام تبلیغ مورد نظر به ذهن آنها تداعی می شـود. 

بنابراین زمانی که قواعدی ثابت در مسیر نمادسازی وجود داشته باشد، نماد زودتر شکل می گیرد 

زیرا افراد بر اسـاس این قواعد به سـطح باالیی از »پیش بینی پذیری« دست می یابند و می توانند از 

یک اِلمان، تصویر و ... معنایی مشخص که نمادین شده است در ذهن داشته باشند.

در آثار هنری معموال از حشـو بسـیار اسـتفاده می شود زیرا حشـو به قاعده مند شدن یک اثر 

هنری و در نتیجه به افزایش قابلیت پیش بینی نزد مخاطب و از این رو به خوانش بهتر و صمیمی تر 

او منجر می شـود. نشـانه ها و نمادهای استفاده شده در فضاهای شـهری نیز همواره محصول کاری 

هنرمندانه اسـت اما هر چقدر قواعد هنری حاکم بر خلق یک اثر نمادین یا نشـانه، از مالك ها و 

قواعد هنری عمومی تر و شناخته شده تر بهره ببردـ  یعنی خود را پیش بینی پذیرتر کندـ  شهروندان 

بیشتری قادر به پذیرش، خوانش مطلوب تر و ارتباط بیشتر با آن خواهند بود.

موانع خوانش نماد یا نشانه
در یک نگاه، مجموعه عواملي که مانع از خوانش ترجیحي یک نشانه یا نمادمي شود، عبارت است از:

ـ پارازیت
ـ رمزگشایي نابجا

ـ پیش بیني ناپذیري 
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بازخورد

5ـ2ـ5ـ بازخورد1 

واکنشـي که مخاطب به دریافت هر پیام و از جمله مشـاهده نمادها و نشانه ها از خود نشان مي دهد، 

»بازخورد« نامیده مي شود؛ فرستند پیام از بازخورد مخاطب مي تواند، دریافت و برداشت مخاطب و همچنین 

میزان و چگونگي تاثیرگذاري پیام خود را دریابد و احتماال تالش کند تا نوع نگاه، سـلیقه و خواسـت 

مخاطب یا اشکاالت، ک ژي ها یا نواقصي را که از طریق بازخورد مخاطب به آن پي برده  است، اصالح کند.  

با الهام از سه گونه خوانشی که »هرنادی« و »هال« از آن سخن گفته اند، مواجهه مخاطبان و در نتیجه 

بازخورد احتمالی آنها در مقابل یک نشانه یا نماد را می توان در سه گونه کلی و عمومی تصور کرد:

الف( مخاطبان بي تفاوت یا منفعل ؛ برخي از شـهروندان اساسـا نسـبت بـه محیط اطراف خود 

و فضاي شـهري بي تفاوت اند، نمادها و نشـانه هاي شـهري نیز عموما مـورد بي توجهي آنان قرار 

مي گیرد. دلیل بي تفاوتي در میان برخي از افراد این است که نمي توانند برخي از نمادها یا نشانه ها 

را درك کننـد یـا قادر به برقراراي ارتباط و فهم آن نیسـتند، زیرا متناسـب بـا درك فرهنگي و 

نشانه شـناختي یا سطح اگاهي ها و اطالعات آنها طراحي نشده  یا فرایند کاربرد نمادها و نشانه ها به 

خوبي انجام نشده است. »بي تفاوتي«، خود مي تواند بازخورد تلقي شود؛ در این شرایط، فرستنده پیام 

)نماد و نشـانه( باید به دنبال چرایي این بي تفاوتي باشـد و چناچنه در طراحي، سـاخت یا مجموعه 

فرایند کاربرد نماد یا نشـانه موانعي براي فهم و ارتباط با شـهروندان قرار دارد، کوشـش کند تا با 

اعمال اصالحات و تغییرات الزم، مخاطب منفعل به مخاطبي فعال تبدیل شود.

ب( مخاطبان پذیرنده  نسـبتا مطلق؛ عموم شـهروندان، سطوح متفاوتي از ارتباط را با یک نماد 

یا نشانه برقرار مي کنند اما برخي صرفا پذیرنده )مشاهده کننده( یک نماد یا نشانه اند و به سطحي 

که دریافت مي کنند بسنده مي کنند؛ 

ج( مخاطبان منتقد ؛ گروهي از مخاطبان نمادها و نشانه ها در فضاي شهري نیز، در مقابل نمادها 

و نشانه ها در فضاي شهري، موضعي انتقادي دارند.

1 . Feedback
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بازخورد

بازخورد
ستاره هاي میدان انقالب؛ از اعتراض تا تخریب

در طرح جدیدي که در سال 1388 براي وسط میدان انقالب تهیه شده بود، گل هاي چهارگوشي 
بـه کاررفتـه بود کـه از تکرار این گل ها و مثلث هایی که میان آنها قرار داشـتـ  آنگونه که در 
تصویر زیر مي بیند، شـکل ستاره هاي شـش پر تداعي مي شود؛ ستاره هایي که البته پیش از این در 
معماري ایرانيـ  اسـالمي نیز کاربرد داشـته اسـت اما در دهه هاي اخیر، سـتاره شـش پر با رنگ 
آبي، نماد صهیونیسـت هاي اسـرائیلي است؛ پس از ساخت و پرده برداري از این طرح، گروه هایي، 
سـتاره هاي شـش پر قابل تداعي در نماي این سازه را، همان ستاره داوود یا ستاره نماد صهیونیسم 
دانستند و بدین ترتیب موجي سانه ای از اعتراضات در این باره، در برخی مطبوعات به وجود آمد.
پس از گذشت بیش از یکسال، باالخره براي پایان دادن به حساسیت ایجاد شده و اعتراض ها، 
و احترام به دیدگاه گروه هایي از شـهروندان، سازمان زیباسازي شهر تهران، این سازه را تخریب و 

ساخت نماي جایگزین را آغاز کرد.
»بازخـورد« و واکنش یا واکنش ها به بازخورد را مي توان آخرین مرحله در فرایند آفرینش، 

کاربرد یا انتقال یک نماد یا نشانه دانست.

از  بعد  انقالب که یک سال  نماي سازه طراحي شده در میدان  تصویر شماره 36ـ 
پرده برداري تخریب شد.                                         ماخذ عکس: آرشیو شخصی نگارنده

تصویر شماره 37ـ تصاویري از میدان انقالب تهران و برداشت ستاره از نقوش آن؛ در یکی از تصاویر، 
عملیات تخریب سازه براي از بین بردن ستاره هایي که ستاره هاي صهیونیستي تلقي مي شدند، دیده مي شود.  
ماخذ عکس سمت راست:  خبرگزاری فارس                                       ماخذ عکس سمت چپ: آرشیو شخصی نگارنده
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خالصه فصل

خالصه فصل
بحث  مدیریتی  عمومي  کارکرد  یا  وظیفه  چهار  از  نشانه ها،  و  نمادها  مدیریت  موضوع  در 

می شود:
1ـ برنامه ریزي
2ـ سازماندهي
3ـ راهبري، و 

4ـ نظارت؛ 
موفقیت در کارکردهاي گوناگون مدیریت نیازمند چند چیز است:

و  باالدستی  اسناد  اساس  بر  نهاد(؛  یا  )موسسه  سازمان  استراتژی  شفاف سازی  یا  تدوین  1ـ 
همچنین »ماموریت«و »چشم انداز« سازمان؛ 

2ـ سیاستگذاری  درباره نمادها و نشانه ها بر اساس استراتژی اتخاذ شده، و
3ـ نتیجه این سیاستگذاری در قالب آئین نامه ها، مقررات و دستورالعمل ها، براي سازماندهي و 

اجرا به مدیران میاني و مدیران فني ـ اجرایي ابالغ می شود.
تنها  نه  جامعه،  هر  در  نشانه ها  و  نمادها  مدیریت  شیوه  که  داشت  توجه  باید  مسیر  این  در 
براساس قوانین، اسناد باالدستي و استراتژي هاي تعیین شده، بلکه باید همچنین متناسب با شرایط 

فرهنگي، اجتماعي و سیاسی آن جامعه باشد.
با توجه به نکات گفته شده، از مدل ده گانه ارائه شده در فصل پنجم می توان به عنوان ابزاری 
مناسب برای ساماندهی به مدیریت و کاربرد نمادها و نشانه ها در فضای شهری سود جست؛ اجزای 

این مدل ده گانه عبارت است از:
1- کاربر نماد، 2- مرجع نماد، 3ـ رسانه نماد، 4- مخاطب نماد، 5- برداشت مخاطب، 6- نماد، 

7- پارازیت، 8- سازنده نماد، 9ـ بازخورد، 10ـ زمینه 
در این فرآیند، سه عاملی که مانع خوانش و قرائت مطلوب نمادها و نشانه ها مي شود، عبارت 

است از:
ـ پارازیت

ـ رمزگشایي نابجا
ـ پیش بیني ناپذیري

در مبحث مدیریت و کاربرد نمادها و نشانه ها، کاستن از این موانع، به ارتقاء و اثربخشی بیشتر 
نمادها و نشانه ها در فضای شهری می انجامد.
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کالم آخر؛ توجه به تحلیل هاي اجتماعي واقعگرایانه

آشنایي دقیق و همه جانبه با مراحل و عناصر اصلي، فرعي و حاشیه اي موجود در فرایند کاربرد 

نشـانه ها و نمادهـا و همچنین شـناخت علمي از مفاهیم مطرح شـده در این فراینـد، پس از تعیین 

استراتژي در باره کاربرد نمادها و نشانه ها، مهمترین عامل در مدیریت بهتر نمادها و نشانه ها است. 

در تحلیل وضعیت نمادها و نشـانه ها در جامعه، گذشـته از دانش نظري و مالحظات مدیریتي، 

باید واقعگرا بود؛ واقعگرا در این زمینه در سـایه داشـتن تحلیل هاي اجتماعي از وضعیت نمادها و 

نشـانه ها در جامعه اسـت؛ در واقع باید توجه داشـت که فرایند کاربرد نمادها و نشانه ها در جامعه، 

تا حدود زیادي امري اجتماعي اسـت، بدین معنا که مردم تحت تاثیر مراودات فرهنگي، نیازها و 

کارکردهاي فرهنگي و اجتماعي ـ از قبیل تالش براي هویت بخشـي، هویت یابي و ... ـ به سـه 

شیوه از نمادها و نشانه ها استفاده مي کنند: 

الف ـ خلق یا ابداع نشانه ها: مردم در فرهنگ هاي گوناگون، دست به خلق یا ابداع مجموعه اي 

از نمادها و نشـانه ها مي زنند. در این مورد، یک فرهنگ  به صورتي درون زا و بر اسـاس سنت هاي 

فرهنگي خود، نمادها و نشانه هایي را خلق مي کنند.

ب ـ اشـاعه فرهنگي1 : مفهوم اشـاعه فرهنگي، از مفاهیم اساسـي در انسان شناسي و مطالعات 

فرهنگ اسـت و به وضعیتي اشـاره دارد که در آن فرهنگ ها )مردم(، برخي عناصري فرهنگي را 

از یکدیگر اخذ مي کنند. 

در دنیاي معاصر با توجه به گسترش عظیم امکانات ارتباطي و افزایش سطح مواجهات فرهنگي، 

اشاعه فرهنگي به عنصري اساسي و تاثیرگذار در شکل دهي به هویت هاي فرهنگي جوامعه معاصر 

تبدیـل شده اسـت؛ فرهنگ ها، امروزه عناصر فرهنگي زیـادي را از یکدیگر اخذ مي کنند و همراه 

با آن ها مجموعه متنوع و وسـیعي از نمادها و نشـانه ها و نظام هاي نمادین و نشانه شـناختي نیز از 

فرهنگي به فرهنگ دیگر منتقل مي شـود؛ این فرایندي تا حدود زیادي اجتناب ناپذیر اسـت. در 
1 . Cultural Diffusion



مدیریت و کاربرد نمادها و نشانه ها در فضاي شهري

159

کالم آخر

واقع، امروزه در جوامع مختلف، مجموعه اي از نمادها و نشانه ها حضور دارد که پیشینه اي در سنت 

فرهنگي آن جوامع ندارد و به طور کامل، وارداتي به شمار مي آید. 

ج ـ نشـانه ها و نمادهـاي مونتاژي: برخـي از فرهنگ ها، ار ترکیب نمادها و نشـانه هاي خود 

با نمادها و نشـانه هاي فرهنگ هاي دیگر، نمادها و نشـانه هایي جدید مي آفرینند؛ این نیز فرایندي 

عمومي و طبیعي در فرهنگ ها است.

در همه موارد گفته شـده، توجه به این نکته ضروري اسـت که هیچ نهاد یا قدرت متمرکزي 

ـ از قبیـل دولت یا دسـتگاه هاي نظارتي وابسـته به آن ـ نمي تواند داعیه نظـارت تام و تمامي بر 

فرایند کاربرد نمادها و نشـانه ها باشـد، زیرا همانگونه که پیش از این نیز گفته شد، صرفا بر بخش 

یا بخش هایي از کاربرد نمادها و نشانه ها مي-توان نظارت و مدیریت داشت که در حیطه فضاهاي 

عمومـي قـرار دارد؛ این نظارت یا مدیریت نیز معموال نمي-تواند مطلق باشـد زیرا فرآیند تولید و 

کاربرد نمادها و نشانه ها، فرآیندي پویا است و گاه مسائل و موارد جدیدي در حوزه کاربرد نمادها 

و نشـانه ها در فضاهاي عمومي مطرح مي شـود که در آئین نامه ها یا دستور العمل هاي نوشته و ابالغ 

شده دستگاه هاي نظارتي، چیزي درباره آنها نیامده است! 

گرایش عمومي در جامعه به سـوي اسـتفاده از نشـانه ها و نمادهاي جدید و غیرمرسوم را باید 

نشـانه اي از وقـوع تغییرات و تحوالت در فرهنگ جامعه یـا بخش هایي از جامعه تلقي کرد؛ براي 

مثال،  اینکه ُخرده فرهنگ هایي در جامعه به سوي استفاده از نمادها و نشانه هایي حرکت کرده اند 

کـه بـا توجه به فضاي عمومي فرهنگ جامعه، نمادها و نشـانه هایي ضـد فرهنگي و در تعارض با 

فرهنگ و ارزش هاي عمومي جامعه تلقي مي شود1 ـ مي-تواند نشانه اي جدي از فرایند شکل گیري 

و گسـترش انواعي از آسـیب هاي اجتماعي در جامعه باشـد. با این حال، نهادهایي از قبیل دولت، 

شـهرداري ها یا نیروهاي انتظامي بیشتر مي توانند با بخش یا بخش هایي از این فرایند مقابله کنند یا 

بر آن بخش هایي اعمال مدیریت کنند که در حوزه عمومي جامعه قرار دارد.

1 . یعني منتسب به فرهنگ ها یا ُخرده فرهنگ هاي ضد فرهنگي است.
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از سـوي دیگر، مدیریت نمادها و نشـانه ها، به شـکلي انکارناپذیر، در گروي سـواد رسانه اي 

نشانه شـناختي جامعه اسـت. در این مورد، آموزش یا ارائه آگاهي هاي نشانه شناختي به شهروندان، 

عاملي ضروري براي ارتقاء سطح مدیدریت نمادها و نشانه ها به شمار مي آید. 
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مقدمه

حدس مي زنید چه تعداد فرهنگ و خرده فرهنگ در سرتاسر جهان وجود داشته باشد؟

در هر یک از این فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها، چه تعداد نشانه یا نماد وجود دارد؟

هر سال یا هر ماه، چه تعداد نماد یا نشانه جدید طراحي و وضع مي شود؟؛

و مهمتر از همه اینکه؛ فکر می کنید چه تعداد پژوهشـگر یا صاحبنظر وجود دارد که با تمام 

یا حداقل دایره وسیعي از این نمادها و نشانه ها آشنایي داشته باشد؟! 

این پرسـش ها تاکیدی اسـت دوباره برگسـترده و پیچیـده بودن موضوع نمادها و نشـانه ها؛ 

مقولـه اي کـه چون موجودي زنده هـر روز تولید و بازتولید مي شـود. بنابرایـن، نظارت پذیري و 

مدیریت نمادها و نشـانه هاي امري بسـیار دشوار است. بنابراین همانگونه که پیش از این نیز گفته 

شد، بهتر است در زمان طراحي یک نماد یا نشانه و یا کاربرد یک تصویر )در قالب تابلو، بیلبورد، 

اثر حجمي، پوسـتر و ...( در فضاهاي عمومي، از مشـاوره با  یک کارشـناس متخصص نمادها و 

نشانه ها استفاده کرد.

با توجه به گستردگي نمادها و نشانه ها، اگر چه گردآوري مجموعه اي قابل توجه از نمادها و 

نشـانه ها در یک مجلد، و آن هم به عنوان پیوسـت، امکان پذیر نیست؛ با این وجود در اینجا براي 

مقدمه



مدیریت و کاربرد نمادها و نشانه ها در فضاي شهري

166
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آشنایي عمومي و براي نمونه کوشش شده است تا برخي از عمومي ترین نمادها و نشانه هاي متعلق 

به فرهنگ ها، خرده فرهنگ ها، ادیان و فرق غیز ایراني )غیر بومي( ارائه شـود به وی ژه با تاکید بر 

نمادها و نشانه هاي بسیار پرکاربرد و نشانه هایي که در فرهنگ ایراني یا اسالمي نیز بعضا تصاویر، 

اِلمان ها یا نمادهایي کم و بیش مشابه با آنها وجود دارد.

دربـاره معنا یـا کاربرد نمادها و نشـانه هاي ارائه شـده بنا بر ضرورت توضیحـي کوتاه داده 

شده اسـت. با داشـتن چنین اطالعاتي، طراح با هوشـیاري و در نظر گرفتن حساسیت هاي احتمالي 

مخاطبـان، بـه طراحي یا سـاخت یـک اثر که قرار اسـت در فضاي عمومي شـهر در معرض دید 

شهروندان قرار گیرد، اقدام مي کند.

در پایان بخش پیوسـت ها، براي مطالعه بیشـتر و دقیق تر، فهرستي از مهمترین منابع در زمینه 

آشنایي با نمادها و نشانه ها آورده شده است.
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مهمترین نمادهاي مسیحیت

صلیب )چلیپا(

صلیب، قرن هاسـت که مهمترین نماد مسـحیت به شـمار می  آید و همانگونه که در تصاویر 

باال دیده می شـود، به شـکل های گوناگون و گاه همراه با اضافات )نوشته ها و تصاویر دیگر ی در 

کنار آن( ترسـیم می شـود؛ در تصاویر زیر، گونه های متعددی از کاربرد صلیب در مسیحیت دیده 

می شود:

   _____ ________________________________ ________________________________    1 وستيپ

 اهيجهاددانشگي معمار و هنر فرهنگ، پژوهشكده  ــــــــــــــــــ137 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  
مسيحيت نمادهاي مهمترين  

 
 

  
  

  
  )پايچل( بيصل
ي هـا شـكل  به شود،يم دهيد باال ريتصاو در كه همانگونه و ديآيم شمار به تيمسح نماد نيمهمتر كه هاستقرن ب،يصل

ي متعدد يها گونه ر،يز ريتصاو در شود؛يم ميترس) آن كنار دري  گريد ريتصاو و اهنوشته( اضافات با همراه گاه و گوناگون
  :شوديم دهيد تيحيمس در بيصل كاربرد از
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بـا این حال شـکل صلیب، پیش از آنکه به نماد اصلی فرهنگ مسـیحی تبدیل شـود، در بین 

تمدن ها و فرهنگ های دیگر نیز با معانی مختلف کاربرد داشـته است؛ برای مثال می توان به شکل 

»سوآسـتیکا / Swastica«یا صلیب شکسـته )چلیپای شکسـته( اشـاره کرد؛ ایـن نماد به گفته 

.)Cirlot, 1995( لودویک مولر« در عصر آهن، نمادی از برترین خدا بوده است«

خورشـید آریایی یا گردونه مهر )گردونه خورشید( نام های دیگری برای »سوآستیکا« است. 

گفته شـده اسـت، زادگاه این نماد آسیای مرکزی بوده. در نگاه ایرانیان، هر شاخه از این عالمت، 

نمادی از عناصر چهارگانه بوده است.

نمونه هایی از این نقش که در ایران پیش از تاریخ و همچنین آئین های بودیسـم، هندوئیسـم و 

»جینیسم«1 کاربردی نمادین داشته  در تصاویر زیر آورده شده است:

1 . دین جینیسم )Jainism( در واقع نسخه هندی بودیسم است.

از شهر شوش؛  یافت شده  در سفال های  رفته  به کار  نقوش  از  یکی  تصویر 
مربوط به ظروف سفالین پیش از تاریخ؛ در این تصویر نقش گردونه مهر دیده 

می شود که اشاره به کاربرد نمادین این نقش در ایران پیش از تاریخ دارد. 

تصویری از نماد سوآستیکا در آئین »جین«
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در هند، عالمت صلیب شکسـته که با جواهر آالت و سنگ های قیمتی تزئین شده است، نشانه 

خوشبختی پنداشته می شود. 

با وجود پیشـینه طوالنی و معنی مثبت نماد صلیب شکسـته در ایران باسـتان و تاریخ گذشـته 

مشرق زمین، این نماد امروزه بیش از هر چیز یادآور نازیسم و در دو سه دهه اخیر، نقشی نمادین 

با محتوا و معنایی شـیطانی قلمداد می شـود؛ در واقع این نقش به یکی از تصاویر نمادین پر کاربرد 

در بسیاری از گروه های شیطان پرستی یا ضد فرهنگی تبدیل شده است.

ماهی

یکی از مهمترین نمادهای مسـیحیت، به ویژه در مسـیحیت متقدم اسـت؛ در زبان یونانی، از 

کنار هم گذاشـتن حروف اول واژ های عبـارت »IesousChristos Theou Yios Soter«؛ 

یعنی»مسیح، پسر خدای ناجی«، کلمه »ichthys« ساخته می شودکه در یونانی به معنای »ماهی« 

است.

تصویر سه ماهي نیز نمادي از تثلیث است.

نمـاد سوآسـتیکا در حالـت مـورب، در 
قـرن بیسـتم به نمـاد نازیسـم تبدیل شـد.
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تسبیح 

تسـبیح کاتولیک ها 165دانه دارد که به پانزده دسـته یازده تایي تقسیم مي شود و مومنان زماني 

که به پانزده راز مریم مقدس مي اندیشند آن را به کار مي برند.

کبوتر

در روایات مسـیحی از قول »یوحنا« گفته اسـت که »روح  اقدس« به شکل کبوتری بر عیسی 

مسـیح ظاهر می شده اسـت؛ بر این اسـاس، کبوتر پرنده ای قدسـی و نمادی از روح القدس به شمار 

می آید.  

شبدر 

شبدر سه برگ نمادی است از تثلیث؛ پدر، پسر و روح القدس.

در ایرلند این نقش، نمادی مقدس و نمادی از »سنت پاتریک«، قدیس مورد احترام آنها است.
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نمادشناسی اعداد مسیحیت؛ مهمترین اعداد1 

مهمترین نمادهاي یهودیت

شمعدان

شـمعدان هفت شـاخه یا »منوراه« یکی از شـناخته شـده ترین نمادهای یهودیت است. منوراه  
همچنین نماد بیت المقدس )اورشلیم( و حتی ارتش اسرائیل نیز به شمار می آید.

ستاره داوود
یک سـتاره پنج پر که از قرار گرفتن دو مثلث روی یکدیگر تشـکیل شده است؛ به این نماد، 

»مهر سلیمان« یا »سپر داوود« نیز گفته می شود.
این ستاره با رنگ آبی، به عنووان نماد صهیونیسم شناخته می شود.

1 . برای مطالعه بیشتر درباره معانی نشانه شناختی اعداد مراجعه کنید به: )نورآقایی، 1387(
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  1اعداد نيمهمتر مسيحيت؛ اعدادي نمادشناس

 

تاريخ، معنا و كاربرد نمادينعدد

ژه مسيحيت و نمادي از تثليث  عدد وي3

  است؛اشاره به صليب دارد كه از تقاطع دو خط؛ يكي عمودي و ديگري افقي تشكيل شده2
گونه بود.همچنين اشاره به سرشت مسيح (ع) دارد كه خداگونه و در عين حال انسان

به پنج زخم بدن مسيح (ع) اشاره دارد.5
است.هاي مسيحيت آمدهاشاره به هفت كليسا و هفت فرشته در راس آنها كه در برخي آموزه7
زيرا مسيح(ع) در روز هشتم برخاست. رستاخيز؛ نماد 8
، عدد حواريون مسيح (ع) و نماد كليسا است؛ در مسيحيت همچنين دوازده عيد وجود دارد.1212

نام مسيح به حساب ابجد يوناني888

  

  
  

                                                       
 )1387شناختي اعداد مراجعه كنيد به: (نورآقايي، . براي مطالعه بيشتر درباره معاني نشانه1

 كبوتر
ي كبـوتر  شكل به» اقدسروح« كه است گفته» وحناي« قول ازي حيمس اتيروا در
ي نماد وي قدسي اپرنده كبوتر اساس، نيا بر است؛شدهيم ظاهر حيمسي سيع بر
 .  ديآيم شمار به القدسروح از

 شبدر
  .القدسروح و پسر پدر، ث؛يتثل از استي نماد برگ سه شبدر

 مـورد  سيقـد  ،»كيپاتر سنت« ازي نماد و مقدسي نماد نقش، نيا رلنديا در
 .است آنها احترام
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دست همسا یا دست مریم

نقش دسـتی با تصویر یک چشـم در وسط آن، ریشـه در فرهنگ عبری دارد و به عنوان یک 

نقش بالگردان که دارای خواص جادویی اسـت کاربرد داشـته؛ در یهودیت این نقش  به عنوان 

نمادی از  دست مریمـ   خواهر حضرت موسي )ع(ـ و با همان خاصیت بالگردانی شناخته می شود. 

)Chai( »های« یا »خای

یهودیـت بر مفهوم زندگی تاکید زیـادی دارد؛ »های« یا »خای« )Chai( نیز واژه ای عبری 

به معنای »زندگی« اسـت که نزد یهودیان به عنوان نماد زندگی و تاکید بر آن شـناخته می شـود؛ 

برخی یهودیان این نماد را روی گردنبند خود نقش می کنند؛ گاهی تنها و گاهی همراه با سـتاره 

داوود یا نماد همسا. 
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نمادشناسی مهمترین اعداد در یهودیت

مهمترین نمادهاي بهائیت 

ستاره پنج پر بهایی یا هیکل

سـتاره پنج پر با دو پایه کشـیده نماد رسـمی آئین بهائیت اسـت که در عبری »هیکل« ـ به 

معنای معبد ـ نامیده می شود؛ بر طبق حروف ابجد، واژه »باب« برابر 5 است.

ستاره نه پر بهایی

سـتاره نه پر از نمادهای اصلي بهائیت  اسـت.عدد 9 در ابجد برابر با کلمه »بهاء«، سـر سلسله 

بهائیت است.
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  تيهودي در اعداد نيمهمتري ناسشنماد
 

تاريخ، معنا و كاربرد نمادينعدد

.استاي از اعداد دو بنا نهادهد جهان را بر اساس پايهاند كه خداونيهوديان بر آن2
.به موسي منسوب است 9عدد 9

هاي شمعدان يهوديان (منوراه) كه نمادي است از خورشيد، ماه، سيارات، هفت روز هفته، تعداد شاخه7
.هفت ستاره دب اكبر، هفت دوره و نيرو در جهان

  س گفته مكاشفاتالمقدس بر اساهاي بيتتعداد دروازه12
.قبيله بني اسرائيل از آنها منشعب شد 12پسر يعقوب كه  12

نماد نام خدا15
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نماد نقش سنگ )نقش اسم اعظم یا نقش انگشتر(

این نقش که عموما بر روی نگین انگشـتر و یا تابلو، دیده می شـود توسط »عبدالبهاء« طراحی 

شده اسـت. این طرح شـامل سه خط افقی است که نشـان دهنده عالم حق )عالم خداوند(، عالم امر 

)عالـم پیامبران( و عالم خلق )عالم انسـان( اسـت. خط عمودی که این سـه خـط را قطع می کند، 

نشان دهنده مظهر ظهور یا پیامبر است که ارتباط دهنده عالم خداوند به عالم انسان است. دو ستاره 

در اطراف نشان دهنده باب و بهاءاهلل هستند. چهار حرف »هـ« نمادي است از بهاءاهلل و دو خطی 

که به شکل »ب« هستند، نشانگر باب می باشد.

نماد اسم اعظم

یا بهاءاالبهی مفهومی از دعا و اسـتمداد دارد و به معنای »ای روشـن ترین روشـنائی ها« است. 

این نقش، در خانه بسیاري از بهائیان دیده مي شود.
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معماري بهایي

در عموم بناهاییکه منسـوب به بهائیت اسـت، به وی ژه در نیم قرن اخیر، برخي از ویژگي هاي 

معماري و زیبایي شناختي به نحو چشمگیري مشترك است. 

بناهاي عبادي بهائیان، »مشرق االذکار« نامیده مي شود؛ این نامي است که »بهاءاهلل« براي چنین 

مکان هایي برگزیده اسـت. مشـرق االذکار صرفا محل نیایش اختصاصی بهائیان نیسـت بلکه درب 

آن بر روی پیروان سایر ادیان نیز باز است. تا سال 1390 فقط هفت مشرق االذکار در دنیا احداث 

شده اسـتـ  در هـر قاره حداقل یکـی از بناهاي مشـرق االذکار 9 درب ورودي دارد و یک گنبد 

مرکزی؛ در اطراف مشـرق االذکار باید نیز موسسـات فرهنگی، بهداشـتی، محل نگهداری بینوایان 

و عاجـزان )دارالعجزه(، محل مشـورت و مالقات، یتیم خانه و موسسـات تحقیقـات علمی و ... بنا 

مي شـود. هر بناي مشـارق االذکار، در کنار این ویژگي هاي ثابت، طرحی مخصوص به خود دارد. 

طراحي این بناها به صورت گل »لوتوس« یکي از رایج ترین این طرح ها اسـت. بهائیان این بنا را 

نماد عشق بشر به خداوند یگانه مي دانند.

در تصاویر زیر، تعدادی از بناهای مشرق االذکار نشان داده شده  است:

بنای مشرق الذکار در استرالیا، سیدنی
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جدیدترین مشرق االذکار بهائیان با نام معبد نیلوفر آبی

)Bahá›íHouses ofWorship( یا لوتوستمپل )Lotus Temple( یا در شهر دهلی 

 نو پایتخت هندوسـتان که به عنوان مادر معابد شـبه قاره هند شناخته شده است. در این بنا 

البته به ندرت مناسـک ویژه بهائیان انجام می شـود و بیشـتر برای معرفی بهائیت و بازدید 

گردشگران از ادیان گوناگون احداث شده است.

نمادشناسی مهمترین اعداد در بهائیت

سـه عـدد )5(، )9( و )19( در بهائیت بیش از بقیه اعداد مـورد توجه قرار گرفته و از وجهی 

نمادین برخوردار است:

   _____ ________________________________ ________________________________    1 وستيپ

 اهيجهاددانشگي معمار و هنر فرهنگ، پژوهشكده  ــــــــــــــــــ145 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 
 
 

بهائيت در اعداد نيمهمتري نمادشناس  
 

  
  

  در بهائيت بيش از بقيه اعداد مورد توجه قرار گرفته و از وجهي نمادين برخوردار است:  )19) و (9)، (5عدد ( سه
  

تاريخ، معنا و كاربرد نمادينعدد

5
  

  .) است5بر اساس حساب ابجد، عدد (» باب«معادل واژه 

9
استو از اين نظر نزد  سلسله بهائيت سرآيد، كه نام ) به دست مي9(عدد در ابجد  »بهاء«معادل واژه 

  ) در معماري بسيار رايج است.9بهائيان رو مقدس است؛ كاربرد نمادين عدد (

19

شمار بهترين عدد بهائيان مهمترين و مقدس است كه )19(به حساب ابجد، عدد »بهايي«معادل واژه 
ال، روزهاي ماه، ميزان مهريه زنان، هاي ستعدادماه. است هاي ديني آنهاپايه تقويم و آرايشآيدو مي

- به مدت نوزده روز از طلوع تا غروب آفتاب آخرين ماه سال ـ و حتي تعداد فصلـجزاي نقدي و روزه 
  .استهمه بر پايه عدد نوزده تدوين شده ،شودناميده مي» اقدس«هاي كتاب مقدس آنها كه 
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مهمترین نمادهاي هندوئیسم

)Aum( اوم

معروفتریـن و شناخته شـده ترین نماد هندوئیسـم؛ هجایی 

مقدس که در مدیتیشن کاربرد دارد؛ آوایی که ادای آن، 

همزمان، قدرت و آرامش می آفریند.

)The swastika( سوآستیکا

نقش چلیپای شکسته که در هندوئیسم نماد خوش شانسی 

و اقبال اسـت و با سـنگ های قیمتـی و جواهرات تزئین 

می شود.

گانشا

نماد پیروزی بر مشکالت، بی باکی و شهامت.
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)The Sri Yantra( سری یانترا

که سـری چاکرا نیز نامیده می شـود از نه مثلث تشـکیل 

شده اسـت؛ چهار مثلت رو به باال که اشاره به جنبه مردانه 

»شـیوا« دارد و پنـج مثلث رو به پایین کـه نماد زنانگی 

یا »شـاکتی« ـ مادر آسـمانی یا الهی ـ  است؛ نمادی از 

وحدت و یگانگی الوهیت زنانه و مردانه؛ نماد وحدت هر 

چیز در جهان.

)The tilaka( تیالکا

نمادی که بیشـتر بر پیشانی سالکان و زاهدان هندو نقش 

بسـته می شـود؛ این نماد به شـکل های گوناگونی ترسیم 

می شود.

نمادشناسی مهمترین  اعداد در هندوئیسم
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  سميهندوئ در اعداد  نيمهمتر ينمادشناس
  

تاريخ، معنا و كاربرد نمادينعدد

٣ 
 اشاره) كننده ويران خداي( شيوا و) نگهدارنده خداي( ويشنو ،)آفريننده خداي( برهما گانه سه به

 .دارد

٥ 
 پنج با گاه و كنديم حكومت منطقه پنج بر كه است جهاني خدا وا،يش است؛ وايش نماد عدد

 .شوديم ارائه چهره

٧ 
 اشاره )دويپا سپتا( اقليم هفت و) كوالچا سپتا( كوه هفت دريا، فته به هندوئيسم فرهنگ در

 .است شده تشكيل طبقه هفت از نيز زمين. استشده

  
  

)The tilaka(الكايت

 سالكاني شانيپ بر شتريب كهي نماد
 شود؛يم بسته نقش هندو زاهدان و
ي گوناگوني هاشكل به نماد نيا

  .شوديم ميترس



مدیریت و کاربرد نمادها و نشانه ها در فضاي شهري

179

مهمترین نمادهاي بودیسم

مهمترین نمادهاي بودیسم

چتر سایه بان

نماد محافظت از افراد در برابر آسیب ها و بالیا.

دو ماهی طالیی

بـه معنـای بخت و اقبال؛ همچنین رشـادت و بی باکی در 

مواجهه با اقیانوس بالیا و مصائب

)The Dharma( چرخ دارما

بـر روی چرخ دارما، مانتراها )افسـون هـا و آموزه های 

نمادین بودیسم( نوشـته می شود؛ برخی بودائیان معتقدند 

چرخانـدن این چرخ، به مثابه خواندن مانتراهای روی آن 

به شمار می آید.
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گل لوتوس

نمـاد خلـق و همچنین نمادی اسـت از »ویشـنو«ـ  ایزد 

ایزدان ـ ، »برهما« ـ ایزد آفرینش ـ  و »الکشـمی« ـ 

ایزدبانوی پیروزبختی و توانگری.

تصویر این گل از نماهای مختلف ترسیم می«شود.

گره ازلی

خطـوط در هـم پیچیده که نمـادی از در هـم تنیدگی و 

پیچیدگی مسائل همیشگی و بی پایان هستی است؛ نمادی 

از اینکـه همـه چیز در جهـان به یکدیگر مرتبط اسـت؛ 

همچنیـن نمـادی از اینکه چگونه امـور دینی و دنیوی به 

یکدیگر گره خورده اند.

کوزه یا گلدان سفالین

به معنای بارش سالمتی، ثروت، کامیابی و همه چیزهایی 

که در پی روشـنگری نصیب انسان می شود؛ تصویری از 

گلدانی که خاك فرد متوفی در آن نگهداری می شود.
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درفش پیروزی

بودیسم  در  راما  »راما«؛  دیو  بر  بودا  پیروزی  از  نمادی 

با  ها  انسان  هوس؛  و  هوی  و  شهوت  از  است  نمادی 

روشنگری می توانند بر این دیو پیروز شوند.

این درفش به شکل های متعدد و گوناگونی دیده می شود.

نمادشناسی مهمترین اعداد در بودیسم

مهمترین نمادهاي جین

)Ahimsa( دست اهیمسا

نماد اهیمسا، نقشی از یک کف دست که گردونه ای بر 

روی آن ترسیم شده، نمادی از »عدم خشونت« است؛ 

گردونه در اینجا نمادی از چرخه تناسخ است.
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  سميبود در اعداد نيمهمتري نمادشناس
  

تاريخ، معنا و كاربرد نمادينعدد

 تعالي و عروج عدد7

 .استشده ليتشك عضو دوازده از المايي داالي شورا12
.دهدروش گوناگون نجات مي 33بودا انسان را به 33

 يازلگره
 ســائلمي دگيــچيپ وي دگيــتن هــم در ازي نمــاد كــه دهيــچيپ هــم در خطــوط

 گريكدي به جهان در زيچ همه نكهيا ازي نماد است؛ي هست انيپايب وي شگيهم
 گريكـد ي بـه ي ويـ دن وي نـ يد امور چگونه نكهيا ازي نماد نيهمچن است؛ مرتبط

.اندخورده گره

 نيسفالگلدانايكوزه
ي روشنگري پ در كهيي زهايچ همه وي ابيكام ثروت، ،يسالمت بارشي معنا به
ي نگهـدار  آن دري متوف فرد خاك كهي گلدان ازي ريتصو شود؛يم انسان بينص
 .شوديم

 يروزيپدرفش
ي هو و شهوت از استي نماد سميبود در راما ؛»راما« ويد بر بوداي روزيپ ازي نماد

  .شوند روزيپ ويد نيا بر تواننديمي روشنگر با هاانسان هوس؛ و
 .شوديم دهيدي گوناگون و متعددي هاشكل به درفش نيا
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سوآستیکا

نقـش سواسـتیکا در آئین جین نیـز دارای معنای نمادین 

اسـت؛ سه نقطه در باالی صلیب شکسته به مفهوم »ایمان 

درسـت«، »معرفت درست« و »سـلوك« درست اشاره 

دارد و با چهار نقطه ای که میان شاخه های صلیب شکسته 

قرار دارد، معنای جین هفتم را می رساند.  

نماد سوآسـتیکا و دست اهیمسـا در کنار یکدیگر نیز به 

کار می رود.

جای پای بودا

نقشی از جای پای بودا که در آن مجموعه ای از نمادهای 

بودایی جا گرفته است و  نقش راهنما را برای سالکان راه 

بودیسم ایفا می کند.
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تخته رسم ماسونی
رسم«  »تخته  به  که  تصویر  این  در 
مهم  نمادهای  همه  است،  معروف 

فراماسونری آورده  شده  است.
نمادهای  معرفی  برای  تصویر  این  از   
اعضا  به  آنها  معانی  و  فراماسونری 

جدید فراماسونری استفاده می شده است؛

ماه و ستاره: نماد شب

خورشید: نماد روز و اگاهی

در فراماسونری نیز از نقش ماه و خورشید که دارای صورت انسانی است به عنوان نماد استفاده 

شده است؛ ماه، نمادی از تاریخ، فرهنگ و شکوفایی روحی و خورشید نمادی از زندگی و حیات

چشم نورانی )مشعشع(: چشم خداوند ناظر

نردبام یعقوب: نماد راهیی که آسمان و زمین را به یکدیگر پیوند مرتبط می کند؛ ایمان، امید و 

احسان و نیکوکاری پله های این بردبان است.

زمین شطرنجی:که به رنگ سیاه و سفید است و نماد روشنایی و تاریکی یا خیر و شر و نزدکی 

آنها به یکدیگر است.
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ســنگ تراشیده )آشالر( و ســنگ تراشــیده:که در انتهای این صحنه دیده می شودبه ترتیب 

نمادی از انسان تکامل نیافته و انسان تکامل یافته است.

ســتون ها: سـه ستون که بر پایین آنها سه حرف )b(، )s( و )w( نقش بسته و نمادی است از 

خرد )Wisdom(، زیبایی)Beauty( و )(.

حروف E,W,S,N: که در چهار طرف قاب این تخته نوشته شده نماد چهار جهت جغرافیایی 

و عالمگیری این اندیشه است.

G پرگار، گونیا و حرف

فراماسونری )Freemasonary( به معنای آئین »بناهای 

آزاد« اسـت و بـه همین خاطر نیـز، وسـایل پرکاربرد و 

ضروری در معماری و بنایی؛ از قبیل گونیا، خط کش نقاله 

و چکش در آن به نقش هایی نمادین تبدیل شده است.

 گونیا و خط کش نقاله، در فراماسونری نمادی است از 

تـالش بـرای طراحـی و سـاختن دنیایی جدیـد. حرف 

 Grand( یا خـدا یا )God( نیـز از ابتـدای واژه )G(

architect( گرفته شده-اسـت که معمار یا بنای بزرگ 

جهان به شمار می آید.

)all�seeing eye( چشم جهان بین

تصویر چشـم در بسـیاری از فرهنگ ها کاربـرد نمادین 

داشته اسـت؛ پیشـینه اسـتفاده نمادین از نقش تک چشم 

ریشـه در بودیسم و مصر باسـتان داردو امروزه بیشتر به 
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عنوان یکی از چند نماد مهم فراماسونری شناخته می شود.

این چشـم، نمادی از چشم خداوند ـ مهمار بزرگ جهان 

اسـت که شـاهد بر اعمال، رفتار و گفتار ادمیان اسـت؛ 

همیشه و همه جا. 

تک چشم فراماسونری به وفور در میان سایر نمادهای این 

آئین و در ترکیب با آنها در نقاشـی ها یا معماری بناهای 

مربوط به آئین، نقش تک چشـم در میان نقش خورشید، 

در باالی ورودی به ساختمان ها و ... دیده می شود. 

بـرای مثال، از انواع تصویر چشـم فراماسـونری، گونه ای 

مسیحی از این  تک چشم است که درون یک مثلث قرار 

گرفته و به عقیده تثلیث در مسیحیت نیز اشاره دارد.

گِل هرگز فراموشم نکن

)The small blue forget-me-not flower(

از سـال 1926 در آلمـان این گل به نمـادی برای فراموش 

نکـردن فقر و بیچارگی تبدیل شـد اما امـروزه در فرهنگ 

ماسـونی به عنـوان نمادی از قربانیان جنـگ جهانی دوم به 

دسـت نازی ها به ویژه قربانیان فراماسـون و یهودی به کار 

می رود.
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خوشه گندم )ساقه گندم(

)Grain Stalk(

دانه غالت، شـراب و روغن عناصر اساسـی ماسـون ها به 

شـمار می آید؛ این سـه، از مهمترین محصوالت و ثروت 

مردم مشـرق زمین بود کـه زندگی آنها را تامین می کرد 

و بـه آنها نیـرو می بخشـید. داوود )ع( آنهـا را از زمره 

بزرگترین برکات برشمرده اسـت و از این رو نماد خیر و 

حیات به شمار می رود.

قضیه چهل و هفتم اقلیدس

)47th The Problem of Euclid(

ایـن تصویر، به قضیه یا مسـئله چهـل و هفتم کتاب اول 

اصول هندسه اقلیدس اشاره دارد؛ در این قضیه برای اقامه 

برهان به قضیه ای دیگر اسـتناد می شود و آن قضیه نیز به 

قضیـه ای دیگر، و همین طور ادامـه می یابد تا در آخر به 

یک تعریف نخسـتین و اصول متعارف می رسد؛ در مسئله 

چهـل و هفتم اقلیـدس در فرهنگ فراماسـونری جایگاه 

مهمی دراد از این رو این تصویر نیز گاهی، بسته به متنی 

که در آن قرار گرفته اسـت، به عنوان نماد ماسـونی تلقی 

می شود. 
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نمادهای لژهای منطقه ای یا محلی فراماسونری

بسـیاری از لژهای منطقه ای فراماسونری، متناسـب با پیشینه فرهنگی و سنن تاریخی کشور یا 

منطقه ای که در آن قرار گرفته اند، از تلفیق برخی از نمادها و نشـانه های محلی و منطقه ای شـان با 

نمادهای اساسی فراماسونری، نمادهایی جدید می آفرینند تا عالمت یا نماد ویژه آنها به شمار آید؛ 

برای مثال:

یکی از نمادهای لژ فراماسونری اسکاتلند

نمـاد گرانـد لژ فراماسـونری ایـران که در سـال 1969 

طراحی شد؛ در این نماد، آمیختگی نمادهای فراماسونری 

بـا نمادهای ایران باسـتان و آئین زرتشـتی )اهورامزدا و 

فروهر( دیده می شود.
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معماری فراماسونری
در معمـاری مربـوط به بناهای فراماسـونری معموال ویژگی های مشـترك قابل توجهی وجود 

دارد؛ ایـن معماری به شـدت گذشـته نگر )باسـتان گرا( اسـت، بدین معنی که کاربـرد طرح ها و 

اِلمان های معماری یونان باسـتان )مثل هرم، آبلیسـک(، و همچنین اِلمان های معماری یونان و روم 

)مثل کاربرد سـتون های عظیم، شـکل مثلث گونه نمای خارجی و ... ( در آن بسـیار مشهود است. 

تاکید بر استفاده از شکل هرم ـ به عنوان یکی از نمادهای جدی فراماسونری ـ ، ستون های بلند و 

گاهی ابلیسک، مهمترین ویژگی معروف بناهای ماسونی است.

ستون ها

سـتون ها در نقاشی ها و معماری فراماسـونری، معموال به مراحل و مراتب رشد و تعالی در این 

آئین اشاره دارد. به طور مشخص، انواع ستون ها در فراماسونری عبارت است از:

دو ستون نماد نگهداري آسمان به شمار مي آید و عبور از میان آنها در معابد، اشاره به ورود به 

جهاني دیگر و ابدیت دارد. دو سـتون که بر راس هر کدام یک گوی ـ نماد زمین ـ قرار گرفته  

و نمادی از معبد سلیمان است.

یکـی از ایـن دو سـتون، نماد روح مذکر و دیگری نماد روح مونث اسـت. به این دو سـتون 

همچنین ستون های ماه و خورشید نیز گفته اند.
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در تصویر باال، سـتون هایی قرار دارد که سـطوح گوناگون آگاهی را نشـان می دهد؛ معموال 

کاربرد این ستون ها در بناهای ماسونی دیده می شود.

هرم

شـکل هرم که بر اسـاس عالقه فراماسونری به اسـتفاده از نمادهای مصر باستان وارد فرهنگ 

این آئین شده است، به عنوان نمادی برای نشان دادن سلسله مراتب در فراماسونری استفاده می شود.

همچنین به شکل هرمی که در راس آن ـ و با فاصله ای از راس ـ یک هرم کوچک ـ مطابق 

شـکل زیر ـ قرار دارد؛ بر روی این هرم کوچک، چشـم جهان بین ترسـیم شده است که در واقع، 

چشم معمار بزرگ جهان ـ خداوند ـ است که شاهد بر اعمال و رفتار انسان ها است.
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)Obelisk( اُبلیسک

در هیچکدام از کتاب های رسـمی درباره فراماسـونری، اُبلیسک به عنوان نماد فراگیر و قطعی 

این آئین اشـاره نشده اسـت. با این حال، بسیاری، درست یا اشـتباه، چنین سازه هایی را مطلقا نماد 

ماسون ها تلقی می کنند)!؟(.

ستون سنگی چهار وجهی بلند با نوك تیز به شکل هرم که در مصر باستان نماد خورشید بود 

و معموال کتیبه های هروگلیف بر روی ان حک می شد؛ در دوران جدید و در بسیاری از کشورها 

از ابلیسـک بـه عنـوان یادمان وقایع و اتفاقات مهم اسـتفاده می شـود و معموال بـر روی بدنه آن، 

نوشته هایی در مورد موضوع یادمان درج یا حک می شود.

این نماد، متعلق به آئین هایی چون شیطان پرسـتی یا فراماسـونری نیست اگر چه گاه در چنین 

مضمون هایی نیز به کار برده می شود.

یادبود جرج واشنگتن در آمریکا که به صورت یک اُبلیسک طراحی و 
ساخته شده، دیده می شود.
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تصویری از کاربرد دو ستون، سر ستون ها و چشم 
فراماسونری در باالی آن

ساختمان اصلی لژ فراماسونری در انگلیس، لندن، خیابان 
ملکه کبیر
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نمادشناسی مهمترین اعداد در فراماسونری

در آئین فراماسونری شمار قابل توجهی از اعداد، وضعیتی نمادین یافته است. در اینجا صرفا به 

مهمترین این اعداد جهت اطالع اشاره شده است: 

)Satanism( مهمترین نمادها در شیطان پرستی
شـیطان پرسـت ها معموال به صورتی تعمدی و آگاهانه نمادهایی را که پیش از این در مذاهب 

و فرهنگ های دیگر وجود داشته اسـت از آن خود کرده و کوشـیده اند تا کاربرد نمادین خود را از 

آنها داشته باشند. در این راه، آنها معتقدند با وارونه کرده نمادهایی که وجود دارد، معنای شیطانی 

به آن می بخشند.

)Baphomet( بافومت

موجودی با سـر بز، بدن انسان و بال های کالغ؛ موجودی 

خیالی که نشانه پرستیدن کسی جز خدا است.

ها در فضاي شهريكاربرد نمادها و نشانه  ___________________________________________________

 دانشگاهيجهادي معمار و هنر فرهنگ، پژوهشكده  ــــــــــــــــــ 156  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

  

  يفراماسونر در اعداد نيمهمتري نمادشناس
 جهت اعداد نيا نيمهمتر به صرفا نجايا در. استافتهي نينمادي تيوضع اعداد، ازي توجه قابل مارشي فراماسونر نيآئ در

  : استشده اشاره اطالع
  

تاريخ، معنا و كاربرد نمادينعدد

٣ 
  دارد اختصاص ديجدي اعضا و نواموزان به كهي فراماسونر مراتب سلسله در گاهيجا  اي درجه نيترنييپا
  احساس ويي شنوا ،يينايب است؛ برخورداري شتريب تياهم از هاماسوني برا حس سه گانه،پنج حواس انيم از

 دارد اشارهي فراماسونر» ينوران پرپنج ستاره« به ٥

٧ 
) Great( بزرگ واژه  ا) يGod( خدا واژه اول حرف)G( است؛ي سيانگل زبان دري الفبا در حرف نيهفتم كه) G( حرف ازي نماد
 .دارد اشاره خداـ ـ جهان معمار بزرگ به و است

 .اندكرده ذكر حلقه 9 را اتحاد رهيزنج زين فراماسونرها ازي برخ است؛ ضربه 9ي فراماسونر دري استادي هاضربه تعداد ٩

پر هاي پنج پر و ششدرجه سي و سوم فراماسونري حاصل ضرب درجه سوم در يازده است؛ يازده همچنين حاصل جمع ستاره11
... . است و

١٣ 
  هافراماسون نزد مقدسي عدد
  كرد انتيخ حيمس به كه بودي كس) هودا(ي زدهميس نفر ،يحوار دوازده كنار در
  استداده رخ دارد ارتباط زدهيس با كهيي هاخيتار در جهان عيوقا ازي اريبس

باالترين درجه يا مقام در فراماسونري33

  

ـ  دري فراماسـونر  لژي اصل ساختمان  ابـان يخ لنـدن،  س،يانگل
 ريكب ملكه

ي فراماسونر چشم و هاستون سر ستون، دو كاربرد ازي ريتصو
 آنيباالدر
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)Wicca( ویکا

نمـاد ویـکا یـا جـادو ورزی )Witchcraft( امـروزه 

به عنـوان یکـی از نمادهای شیطان پرسـتی نیز شـناخته 

می شـود.  »ویـکا« در اصل، یک مذهب یـا کیش کفر 

آمیز )ملحدانه( مـدرن بود که د ر دهه های 1960-1950 

توسط جرالد گاردندر )Gerald Gardner( در انگلستان 

پایه گذاری شـد و گسـترش پیدا کرد؛ پیروان فرقه ویکا 

بـه وجود شـیطان و خدا اعتقاد ندارند و بسـتر طبیعت را 

می پرستند.

در این آئین گزینه های گوناگون و گاه متضادی مثل تک خدایی، چند خدایی، بی خدایی و ..  در کنار 

یکدیگر ارائه می شود و پیروان این فرقه هر کدام را که بخواهند می توانند برگزینند؛ از این رو تعریف 

»ویکا« چندان آسان نیست.

ستاره پنج بر به عنوان نماد ایمان در فرقه ویکا به کار می رود.

پنج ضلع این ستاره نماد پنج چیز است: زمین، آب، هوا، آتش و روح.

صلیب

عالمـت صلیب پیش از آنکه مربوط به مسـیحیت باشـد 

نمادی متعلق به بابل و آئین پرسـتش میترا )پسر خدا ( و 

تموز بود. این نماد از قرن چهارم میالدی و بعد از برقرار 

امپراتوری کنستانتین به عنوان نماد مسیحیت مطرح شد.
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صلیب پیتر

منصوب به پیتر مقدس که دو هزار سال پیش به صورت 

وارنه مصلوب شد.

)ANKH( آنخ

نمادی از کلید زندگی اسـت و ریشـه در آئین های مصر 

باسـتان دارد. این نشـانه، بعدها به نماد کلیسـای مسیحی 

قبطـی در مصر تبدیل شـد. این نشـانه همچنین به عنوان 

نماد مراسـم باروری است و از این رو به یگانگی حاصل 

از شـهوت بین زن و مرد نیز تعبیر می شود. نام دیگر این 

نمـاد، »مهر عمر طوالنی« اسـت.امروزه به نماد برخی از 

گروه هـای خرده فرهنگی نیز تبدیل شده اسـت؛ از جمله 

نشـانه گروه موسـیقی سـبک »گوتیک متال« به شـمار 

می آیـد که حضـور مضامین مربوط به  خون آشـام ها در 

موسیقی آنها چشمگیر است.
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ماهی

 که به عنوان نماد »Ichthys« )واژه یونانی که به معنای 

ماهی است( نیز شناخته می شود؛ در گذشته و در بین کفار 

نماد الهه مادر بود و به دلیل شباهت به آلت زنانه )مادگی(، 

نمـادی از آن نیـز به شـمار می آمد. این نمـاد همچنین به 

ویشنو در آئین هندو و بیش از آن به خدا ـ ماهی

)fish-god( در فلسطین نیز مربوط است. نام »داگون« از 

داگ مشتق شده  است که ماهی معنی می دهد. داگون، الهه 

بابلی آشوری باروری بود که شکل یک خدا ماهی بود.

نماد سه گانه یا )Triquetra(  اگر چه به عنوان نمادی از تثلیث در نمادپردازی مسیحی نیز دارای 

 )Neopaganism( پیشینه است اما در دهه های اخیر به یکی از نمادهای آئین های الحادی مدرن

تبدیل شده اسـت؛ این نماد نیز به شـکل های ترکیبی گوناگونی دیده می شود؛ گاه این نماد با یک 

دایره بر روی آن ترسیم می شود.
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نماد حمایت یا محافظت

نمـاد حریمی دایره وار که انسـان درون آن در محافظت 

قرار می گیرد.

نماد زمین

نماد مادر زمین در آئین های الحادی همچون فرقه »ویکا« 

و سـایر آئین هـای جادویی. این عالمـت در نجوم نیز به 

عنـوان نماد زمیـن کاربرد دارد. این نماد بـه عنوان نماد 

صلیب پسـر نیز شناخته می شود. همچنین به عنوان صلیب 

خورشیدی و چرخه پزشـکی هوپی )یکی از قبایل بومی 

سرخپوست در ایالت آریزونا( و نمادی از چهار فصل نیز 

به کار می رود. همچنین اشـاره دارد به عناصر چهارگانه: 

آب، آتش، هوا و خاك.

نماد صلح

به عنوان صلیب »نرو« نیز شـناخته می شود؛ این در واقع 

تصویر یک صلیب شکسـته و وارونه شـده اسـت که در 

یک دایره یا چرخه محصور شـده؛ ایـن دایره نماد بینش 

نرو اسـت؛ نرو معتقـد بود بدون مسـیحیت، صلح جهانی 

می تواند وجود داشته باشد.
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نماد آنارشی)هرج و مرج(

که بـا عنوان »چرخه A « نیز معروف اسـت؛A  حرف 

اول واژه Anarchy اسـت و آنارشـی یعنی وضعیتی که 

در آن هیـچ قانـون و قاعده ای حضور نـدارد و از قوانین 

موجود نیز فرمانبرداری نمی شود. این نخستین قانون آئین 

شـیطان پرستی اسـت. وقتی این آموزه به شکلی روحانی 

و معنوی به کار برده می شـود، آموزه ای در مورد گناه به 

شمار می آید.

)GAY( نماد همجنس خواهی

در سـحر به عنوان مثلث سـحرآمیز  نیز شناخته می شود. 

جهـل در بین اجتماعـات همجنس گرا، همان خوشـی و 

سـعادت اسـت. مثلث در اینجا به عنـوان درب یا دورازه 

ورود و دایره، دایره محدوده قدرت تلقی می شود.

ستاره پنج پر

عمومی تریـن و پرکاربردتریـن سـتاره در نمادپـردازی 

اسـت. بسـیاری از کفـار یا بت پرسـتان ـ که از سـوی 

مسـیحی ها، به همه غیر مسیحی ها نیز اطالق می شد ـ این 

نمـاد را به عنوان گـردن آویز به گردن خود می آویختند 

تا با کاردبردی رمزگونه و جادویی محافظ آنها باشـد! یا 
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حتی در مکان های مختلف خانه یا محل کار آن را نصب 

می کردند.

)PENTAGRAM( ستاره پنج پر وارونه

ایـن عالمـت بر روی پوشـاك شـیطان پرسـت ها و در 

مناسـک شیطان پرسـتی به کار برده می-شود؛ این نقش،  

به یکی از نمادهای هوی متال ها نیز تبدیل شده است.

)HEXAGRAM( ستاره شش پر

درون یک دایره که نمادی در جادوگری به شما می رود؛ 

کابرد این نماد در بین شیطان-پرسـت ها چندان عمومیت 

نـدارد؛ برخـی آن را با نماد »سـپر داوود« یا آنگونه که 

معروف تر است »ستاره داوود« اشتباه می گیرند.

سـلیمان  مهـر  یـا   )MAGEN DAVID(داوود سـپر 

)Solomon›s Seal( نمـاد قوم یا نژاد برگزیده اسـت. 

ناآشـنایان با نمادشناسی، معموال این نماد را با سایر شش 

ضلعی های مشـابه اشـتباه می گیرنـد. MAGEN کلمه ای 

عبری اسـت به معنای پوشـش یـا محافظ؛ در داسـتان ها 

آمده اسـت که سپر حضرت داوود به این شکل بوده است. 
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این احتمال نیز وجود دارد این نماد، نشـانی اسـت که بر 

روی قبصه شمشیر حضرت سلیمان نقش بسته بوده است.

)double bladed ax( تبر دو لبه

در  ویـژه  مراسـم  یـک  ـ  مـرگ  مراسـم  از  نمـادی 

شیطان پرسـتی. وارونه شـده این تصویر، نماد ضد عدالت 

)anti-justice( نامیده می شود. 

صلیب لوسیفر

نمادي برای اشـاره به بی کرانگی یا جاودانگی که از نماد 

رومـی»Lorraine Cross« گرفتـه شده-اسـت. نـزد 

شـیمیدانان، این عالمت، نمادی از عنصر گوگرد بود که 

»لوی« آنرا به عنوان اشـاره ای فکاهی و برای خندیدن به 

مسیحیت، در زمره نمادهای شیطان پرستی آورده  است.

)s( شیطاني

نمـاد قـدرت و برتـري داشـتن بـر دیگـران اسـت. در 

 )s(بـه شـبیه  تقریبـا  زئـوس  اسـحله  اسطوره شناسـي، 

تصویرشده اسـت. دو )S( درکنار یکدیگر، نماد نازیسـم 

است.
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صلیب شیطاني

یک عالمت سـئوال به شـکل وارونه که انتهاي آن به یک 

صلیب تبدیل شده اسـت؛ این عالمت سـئوال نمـاد پرس از 

»وظیفه خداوند« است. نمادي از سه لبه تاج شاهزاده: اهریمن، 

شیطان ولویاتان که نمادي است از قدرت مطلق لوسیفر.

)Black Mass Indicator( نشان توده سیاه نماد

نمادی از توده سـیاهی اسـت که وجـود دارد یا در حال 

ظهور است.

عالمت شیطان

بخشی از عالمت رمزی شیطان )sigil of Lucifer( که 

نمادی است از شیطان.
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)Unincursive Hexagram( ستاره شش پر غیر تهاجمي

این نماد توسـط »آلیسـتر کراولي« طراحي شده  است به 

عنوان نمادي از جایگاه و رتبه او درمقام »ستاره نقره اي«

Veve

»ِو ِو« یـا )Veve(در آئیـن وودوو )Voodoo(، کـه 

آئینـي جادویی در هائیتي اسـت، تصاویر یا نقاشـی های 

متعـددی اسـت کـه از طریـق  آن و همراه با مناسـک 

خاصـی، روح )خدا( یـا »لوآ / Loa« اخضار می شـود. 

 )Veve( نقاشـی یا تصویر ،)برای احضار هر روح )خدا

ویژه ای وجود دارد.

در زیر، تعدادی دیگر از »Veve« هابرای نمونه آورده شده است:
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نمونه های اخیری که آورده شد، جزو نمادهای شیطان پرستی نیست.

نمادشناسی مهمترین اعداد در شیطان پرستی

در آنچه آئین شیطان پرسـتی نام گرفته اسـتـ  والبته بسـیار متنوع اسـتـ  شماری از اعداد، 

نمادین شده است؛ مهمترین و قابل توجه ترین این اعداد عبارت است از:  

ها در فضاي شهريكاربرد نمادها و نشانه  ___________________________________________________

 دانشگاهيجهادي معمار و هنر فرهنگ، پژوهشكده  ــــــــــــــــــ 164  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
  يپرست طانيش در اعداد نيمهمتر ينمادشناس

 و نيمهمتر است؛شده نينماد اعداد، ازي شمار ـ است متنوع اريبس لبتهوا ـ است گرفته نامي پرستطانيش نيآئ آنچه در
  :  از است عبارت اعداد نيا نيترتوجه قابل

  
تاريخ، معنا و كاربرد نمادينعدد

 است اهيسي جاد و» منياهر بز« نماد كه وارونه پرپنج ستاره ٥

٦٦٦ 

   است؛ي سيانگل حرف نيشمش ،Fحرف رايز شوديم استفاده زين) FFF( از آني جا به كه
- شده اشاره آن به) وحناي مكاشف باب( ليانج در كه تيا نيالت ابجد حرف در طانيش نام معادل666
  .است
 

١٣ 

ي ارابطه 13 عدد با مهم، اتفاقات ازي اريبس وقوع است؛ي طانيشيي هاقدرتي دارا كهي عدد
  .دارد رمزگونه و تنگاتنگ

  .دارد اشاره زيني پرستطانيش نيآئ دري برادر قانون 13 به
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مهمترین نمادها در سایر آئین ها

آئین ذن

نماد جهانی آئین ذهن که اشاره به نیروی سیال در جهان 

و چرخه حیات دارد. 

آئین تائوئیسم

)Yin and yang( »تایجیتو«یا »یین و یان«

در تائوئیسم و همچنین ذن، نمادي از ترکیب دو قطب 

متضاد زندگي یا نیروهاي مکمل زندگي است؛ نیروهاي 

مادینه و نرینه که یکدیگر را کامل مي کنند؛ نیمه دنیوي 

و نیمه آسماني. هر یک از این بخش ها در درون خود، 

آن نیمه دیگر را نیز دارند اشاره به نقطه هاي سیاه و سفید.

آئین سیک

)Khanda( خاندا

نمادپیروان آئین سیک در هند و پاکستان؛ شمشیری دو 

دم )خاندا( که نماد حقیقت و عدالت است و دو شمشیر 

نماد  این  دایره ای که در  نماد خداوند است.  متقاطع که 

دیده می شود، »چاکار«  نامیده می شود به معنای یگانگی 

و وحدت انسان ها است.
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در این نماد، همچنین، نقش دو شمشیر یک لبه )کرپان( 

دیده می شود که یکی به معنای میری )استقالل سیاسی( و 

دیگری به معنای پیری )استقالل معنوی( است. 

آئین شینتو

ُتری )دروازه ورودی(

نامیده   )Torri( ُتری  شینتو،  معابد  به  ورودی  دروازه 

می شود که سمبل آئین شینتو شناخته نیز به شمار می آید؛ 

نشانه ای از ورود به جهان معنوی و بهشت.

برخی از مهمترین نمادهای جادو
ستاره پنج  پر

ستاره پنج پر، پرکاربردترین نماد در جهان است؛ ستاره 

پنج پر وارونه از گذشته های دور سمبل شیطان بوده است. 

پرهاي آن سمبل نور، روحانیت بود و بر سر در یا دیوار 

مي شد.  نقاشي  شیطان،  دورکنندۀ  عنوان  به  و  خانه ها 

همچنین شیطان پرست ها نیز آن را با یک بز که، ریشش 

در ضلع پایین،  گوش هایش در دو ضلع وسط و شاخ هایش 

به کار می برده اند. پیش  باال تصویر می شد،  در دو ضلع 

از همه اینها، نقش ستاره پنج پر در آئین مهرپرستی ایران 

باستان، سمبلی اصلی و به عنوان نماد پنج عنصر خاك، 

آب، باد، آتش و زمین بوده است.
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)Wadjet( واجت

)The Eye of Horus( چشم هورس

»واجت« نمادی است از مصر باستان و نمادی از  چشم 

»َرع«، مهمترین خدای مصر باستان و تجسم شخصت آفتاب 

یا نیمروز. این نقش، همچنین نماد چشم چپ »هوروس«، 

خدای آسمان بود که »چشم ماه« نیز نامیده می شد؛ 

به چشم سبز رنگ داشت؛ چشم  اشاره  بود و  معنای »سبز«  به  باستان  )Wadet( در مصر  واژه 

ابزاری  عنوان  به  رو  این  از  بود  روشنایی  نشانه  و  قدرتمند  و  جادویی  مقدس،  طلسمی  واجت، 

جادویی و در نقش بالگردان، دفع چشم زخم و رسیدن به کامیابی و سالمتی کاربرد داشت. این 

چشم، »چشم شانس« نیز نامیده می شود.

این نماد، گاهی به عنوان یکی از نمادهای شیطان پرستی نیز شناخته می شود.

نعل اسب

نعل اسب شانس مي آورد و چشم بد را دور مي کند. اگر 

آن را وارونه آویزان کنند بدشانسي مي آورد.
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تاس

نماد شـانس اسـت و دو تاس نمـاد پیش بیني پذیر نبودن 

زندگي اسـت. در مسـیحیت نیز، تـاس داراي بار نمادین 

اسـت زیـرا پس از به صلیب کشـده شـدن مسـیح )ع(، 

سـربازاني کـه اطراف او بودند بر سـر اینکـه جامه او به 

کدامیک مي رسد، تاس انداختند. 

)MAGIC EYE( چشم جادویي

اعتقاد به چشـم شیطان )چشـم زخم( در مدیترانه و خاور 

نزدیک بسـیار معمول است. تصور مي کردند که طلسمي 

به شکل چشم، چشم شیطان را دور مي کند، و یا نگاه هاي 

بد بـا مقاصد پلیـد را منحرف مي کند این گونه طلسـم ها 

اغلب از شیشه و به شکل چشم واقعي ساخته مي شدند.

شبدر چهار برگ

شبدر معموال سه برگ دارد اما اگر کسی بتواند شبدرهای 

کمیابي را بیابد که چهار برگ دارند، نشـانه خوش اقبالی 

و بخت بلند اوسـت از این رو شبدر به نمادی از شانس و 

اقبال تبدیل شده و چهار برگ آن معموال نمادی از عشق، 

وفاداری، شهرت و رفاه تلقی می شود.



نمونه هایی از
عناصر و بن مایه های تصویری بومی

وم
ت د

وس
پی
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بخش اول: نمایی از مهمترین نمادهای زنده در ایران
در اینجا، هدف صرفا اشاره به برخي از مهمترین نمادهاي موجود در فرهنگ ایراني اسالمي است؛

در ادامه، به برخي از عناصر اساسـي و اصلي بصري که در فرهنگ ایراني ـ اسـالمي ریشه اي 

دیرینه دارد اشاره و نمونه هایي آورده شده است؛ با الهام و ترکیب این عناصر مي توان براي طراحي 

نمادها یا اِلمان هاي جدید بهره برد.

   _____ ________________________________ ________________________________    2وستيپ

 جهاددانشگاهيي معمار و هنر فرهنگ، دهپژوهشك  ــــــــــــــــــ169 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

  رانيا در زندهي نمادها نيمهمتر ازيي نما: اول بخش
  است؛ اسالمي ـ ايراني فرهنگ در موجود نمادهاي مهمترين از برخي اشاره صرفا هدف اينجا، در
 و اشـاره  دردا يرينـه د ايريشـه  اسـالمي  ــ  ايرانـي  فرهنگ در كه بصري اصلي و اساسي عناصر از برخي به ادامه، در

  .برد بهره جديد هاي المان يا نمادها طراحي براي توانمي عناصر اين تركيب و الهام با است؛شده آورده هايي نمونه
  

 اسالم از بعد اسالمازقبل نمادموضع

 هارنگ

 سبز ديسپ

 ديسف يآب

 قرمز
 ياروزهيفي آب

 قرمز

 
  نقوش ريسا

 ديخورش و ريش

 هجق بته

 حسنلو جام اءياش ريسا
   كوروش منشور

 اسالم از بعد اسالمازقبل نمادموضع
  
  
  
  

 ،يمذهبي نمادها
 فروهر يارزش

  دست نقش

 گلدسته و گنبد نقش

ي هاعلم و محرمي هارقيب
 يعزادار

 هيچف

  پالك
 رزمندگان و سربازانيي شناسا(

 )جنگ در
  ذوالفقار

 )دم دو ريشمش(
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عناصر به کار رفته در معماری، می تواند به عنوان سـمبل مورد اسـتفاده قرار گیرد؛ برای مثال 

تصویر گنبد، گلدسـته، آب انبار، بادگیر، حجره، صفه، شبسـتان سـتون دار و رواق ، همانگونه که 

تصویر چارتاقی می تواند به عنوان نماد ایران قبل از اسالم تلقي شود.

   _____ ________________________________ ________________________________    2وستيپ

 جهاددانشگاهيي معمار و هنر فرهنگ، دهپژوهشك  ــــــــــــــــــ171 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
  

 اسالم از بعد اسالمازقبل نمادموضوع

ي نمادها
 از ملهم
 عتيطب

 و درخت
 اهيگ

 الله لوتوس گل

 قيشقا سرو
 سرو ديخورش

 واناتيح

 مرغيس مرغيس

 ذوالجناح )رخش ز،يشبد( اسب

 ريش ريش

 بز

 بز

 دري اليخ پرندگان ريسا
 ينگارگر

 ريسا
 ديخورش

 ديخورش
 ددماون كوه

  
 اسالم از بعد اسالمازقبل نمادموضع

 يمعمار

ي معمار در رفته كار به عناصر
  د؛يجمش تخت مجموعه
 دروازه ها،دروازه ها،سرستون

  كوروش مقبره ملل،
 

  گنبد انواع
 گلدسته انواع

 

 

  كوروش منشور

  
 گلدسـته،  گنبـد،  ريتصو مثالي برا رد؛يگ قرار دهاستفا مورد سمبل عنوان به توانديم ،يمعمار در رفته كار به عناصر

 رانيـ ا نمـاد  عنوان به توانديمي چارتاق ريتصو كه همانگونه ، رواق و دارستون شبستان صفه، حجره، ر،يبادگ انبار، آب
  .شود تلقي اسالم از قبل

برج آزادی

برج میالد

و ...
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نمادشناسی مهمترین اعداد در فرهنگ اسالمی ـ ایرانی
ها در فضاي شهريكاربرد نمادها و نشانه  ___________________________________________________

 دانشگاهيجهادي معمار و هنر فرهنگ، پژوهشكده  ــــــــــــــــــ 172  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
  يرانيا ـي اسالم فرهنگ در اعداد نيمهمتري نمادشناس

  

دينتاريخ، معنا و كاربرد نماعدد

٣ 
  داشت اشاره آناهيتا و مهر اهورامزدا، گانه سه به باستان ايران در

 نبوت و معاد توحيد، اصل سه به اشاره

 عبا آل تن پنج به اشاره ٥

٧ 

   است 7 عدد اسالمي فرهنگ در كامل عدد نخستين
  دارد طبقه هفت دوزخ
  حج مراسم در طواف دورهاي تعداد

  دل طور هفت و دارد سلوك و سير رحلهم هفت به اشاره اسالمي عرفان در
  است امشاسپندان شش و هرمزد جمع حاصل زرتشتي، آئين در

 .شد آغاز زندگي هفتم، روز از و شد آفريده روز شش مدت در جهان

٨ 

 مربط دو تقاطع از دارد چشمگيري كاربرد اسالمي معماري در كه است عددي 8 بهشت؛ گذرگاه هشت از نمادي
 اسالمي هايكاريكاشي روي ضلي هشت نقوش و هاكاشي و گيردمي شكل ضلعي هشت يك يكديگر، روي بر

 .استبوده رايج بسيرا

١٢ 

  شيعه امام دوازده به اشاره
  دارد مريد دوازده ميترايي،ميترا آئين در
 است گلبرگ دوزاده داراي جمشيد تخت شده هايحجاري هاييگل

 معصوم چهارده به اشاره ١٤

٧،٩،١٢ ،
٢٨

 فرد اولين كامل، عدد: ترتيب به را اعداد اين آنها است؛بوده توجه مورد بيشتر الصفااخوان بين در اعداد اين
 .دانندمي تمام و زائد مجذور،

 .شودمي ادا كه است تكبيري تعداد) س( زهرا حضرت تسبيحات در كه ٣٣

٤٠ 

  .شد بعوثم رسالت به سالگي چهل در نيز اسالم پامبر. است كمال عدد
 براي( دارد تعالي مراحل و كمال به اشاره و شودمي تلقي مقدسي عدد عرفان، در هم و اديان در هم چهل عدد
 سينا طور در روز چهل موسي، حضرت ؛... ) و شدمي شامل را روزه چهل دوره يك معموال كه هارياضت مثال
 ... . و كرد موعظه ماه چهل ،)ع( عيس ماند،

 »اهللا« با است معادل بجدا حساب به ٦٦
دانه دارد. 99صفت آمده و تبسيح مسلمانان نيز  99صفات خداوند در قرآن 99

  .يسنا فصل 72 به است اياشاره و دارد رشته 72 نيز ـ دارد نام» كستي« يا» كشتي« كه ـ زرتشتيان كمربندي72
تعداد ياران امام حسين (ع)

 شيدراو و متصوفه عرفا، نيب در نماد نيا ؛»يعل« با استي مساو ابجد سابح به كه» ي  ل، ع،«  حروف جمع110
 .استشده شناخته

 .است» يعل اي« ابجد جمع كه شيدراو و متصوفه نزدي نماد121



مدیریت و کاربرد نمادها و نشانه ها در فضاي شهري

212

طرح های ایده بخش بومی در نمادسازی

بخش دوم: طرح های ایده بخش بومی در نمادسازی

طراحان معموال از بن مایه ها )موتیف ها( و اِلمان های تصویری موجود، و از تلفیق و ترکیب آنها با 

یکدیگر در طراحی نشانه ها و نمادهای جدید استفاده می کنند. تاکید بر کاربرد موتیف ها و عناصر 

بصری نمادین موجود در فرهنگ بومی، از رویکردهایی است که در چند دهه اخیر به شدت مورد 

توجه طراحان قرار گرفته؛ این روند تا حدود تحت تأثیر تکثر گرایی ها پسـت مدرنیسـتی و توجه 

به خرده فرهنگ ها و سالیق و ارزش های اقلیت ها و همچنین توجه به فرهنگ های بومی، تقویت 

شـده اسـت و  با این وجود ضعف سواد نشانه شـناختی برخی طراحان، به ویژه ضعف نشانه شناختی 

آنها در آشـنایی با نشـانه ها و نمادهای بومی و همچنین ظرفیت ها و قابلیت های بصری موجود در 

فرهنگ و هنر بومی شـان، در آثار برخی از طراحان به شـدت مشـهود اسـت. برخی از طراحان به 

شکلی آگاهانه از نمادها و نشانه های غیر بومی در کارهای خود استفاده می کنند؛ این عده، نمادها 

و نشـانه ها را ظرفیت های فرهنگی می دانند که متعلق به همه فرهنگ هاسـت و  از سـوی دیگر، 

امکانات خوبی برای طراحی و خالقیت های بیشتر در این زمینه در اختیار آنها قرار می دهد.

بخش قابل توجهی از کاربرد نمادها و نشانه های غیر بومی در طراحی آثار ـ و از جمله آثاری که 

دارای بار نمادین هستند ـ اجتناب ناپذیر می نماید؛ این فرایند را باید نتیجه افزایش سطح مبادالت 

و مواجهات فرهنگی در دنیای معاصر و نتیجه فرایند جهانی شـدن در عرصه فرهنگ و هنر تلقی 

کرد. با این وجود، بعضی اوقات، اسـتفاده از برخی المان ها، نمادها و نشـانه های غیربومی، ممکن 

است در تقابل با برخی از ارزش های حاکم بر یک جامعه قلمداد شود. در این صورت ممکن است 

گروه هایی از جامعه در برابر اسـتفاده از برخی نمادها و نشـانه ها، واکنش های سلبی و اعتراضی از 

خود نشان دهند؛ در اینجا است که توجه به استفاده آگاهانه تر و محتاطانه تر از نمادها و نشانه های 

غیر بومی توسط طراحان، اهمیت می یابد.

در اینجا، برای نمونه، برخی از عناصر بصری و اِلمان های تصویری که در گذشـته فرهنگ و هنر 
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ایران زمین وجود داشته  و نشانه ای از وجود ظرفیت های  بصری باال در پیشینه فرهنگ و هنر ایرانی 

اسـت، آورده شده اسـت؛ این نمونه ها، نقش ها و اِلمان هایی از ایران باسـتان، ایران قبل از اسالم و 

ایران اسـالمی را شـامل می شود؛ همچنین حتی المقدور تالش شده اسـت ـ تا متناسب با این مجال 

اندك ـ نمونه هایی متنوعاز کاربرد این نقش ها و بن مایه ها درهنرها و صنایع دسـتی از قبیل نقش 

سفال، نقاشی، گچبری، نقش پارچه، کاشی کاری و ... آورده شود.

در اینجا چند نکته قابل توجه است:

الفـ  برای طراحی هر اثری که در فضای شهری قرار می گیرد باید از آن اِلمان ها و عناصر بصری 

استفاده کرد که نشانه یا نماد آشکار و صریحی از یک ضد فرهنگ نباشد. 

ب ـ برخـی از اِلمان هـا و عناصـر بصـری در بسـیاری از فرهنگ هـا کاربردی نمادشـناختی یا 

نشانه شناختی دارد؛ مثل شکل انواع گوناگون ستاره، عناصری از طبیعت و .... ؛ در صورت استفاده 

از چنین شـکل ها و عناصری، طراح با آگاهی از چنین شباهت ظاهری، باید حتی المقدور از فراهم 

شدن زمینه های سوء تعبیر یا کژخوانی نمادین یا نشانه شناختی اثری که خلق می کند بکاهد؛ برای 

رسیدن به این هدف او می تواند عناصر تصویری مورد نظر را همراه با عناصر تصویری یا اِلمان های 

دیگری به کار ببرد تا از معنای نمادین نامطلوب آن کاسته شود.

ج ـ برای خلق نمادها و نشانه های جدید، طراحان در هر فرهنگ می توانند حتی المقدور از گنجینه 

بصری بومی همان فرهنگ استفاده کنند. 
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نقش سفال از سیک

نقش سفال از سیلک

نقش سفال از شوش

نقش سفال از آثار تَِل باکون

نقش سفال از سیلک

نقش سفال از تپه گیان
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نقش سفال از شوش 

نقش سفال از تپه گیان

نقش سفال از تَِل باکون

نقش سفال از سیلک

نقش سفال از تَِل باکون

نقوش سفال از سیلک
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نقوش سفال از سیلک

نقوش سفال از سیلک

نقش سفال از تَِل باکون

نقوش سفال از سیلک

نقوش سفال از سیلک

نقش سفال از تپه گیان
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گل نگاره های تزئینی دوره ساسانیان
)خزائی، همان(

گل نگاره های تزئینی دوره ساسانیان
)خزائی، همان(

گل نگاره های تزئینی دوره ساسانیان
)خزائی، همان(

گل نگاره های تزئینی دوره ساسانیان
)خزائی، همان(

گل نگاره های تزئینی دوره ساسانیان
)خزائی، همان(

گل نگاره های تزئینی دوره ساسانیان
)خزائی، همان(
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گل نگاره های تزئینی دوره ساسانیان
)خزائی، 1381: 74(

نقش برجسته گچبری، قرن ششم هجری

نقش برجسته گچبری، قرن ششم هجری

گچبری مسجد جامع نائین، قرن چهارم
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تصاویر باال، انواع گره هاي بنایي در »هنر گره سازی1 « است که در معماري گذشته ایران کاربرد 

داشته است. از درون هر یک از این گره ها یا برش و ترکیب آنها با یکدیگر تعداد بسیار زیادي 

از شکل هاي جدید به دست مي آید )تصاویر نقل از : رئیس زاده، 1384: 142-143(.

1 . »گره سازي« به تزئیناتي گفته مي شود که به صورت هندسي و با قواعد مشخص رسم مي شود و در بسیاري از مکان ها 
مي تواند استفاده شود.
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شکل هاي بنیادین گره سازي )همان منبع: 124(
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نمونه هایی از کاشی های هشت ضلعی با نقوش متفاوت شیر و خورشید، آیات قرآن، سیمرغ و 

شکل هاس هندسی متنوع؛

تزیینات گچی بر پایه هندسه تقسیمات مربعی؛ ایران، 
مقبره خواف

موزه  کاشان،  نقش دار،  کاشی  ضلعی  هشت  کاشی 
اسلو، قرن 7 ـ 8 هجری

کاشی نقش دار با نقش شیر و خورشید، امام زاده یحیی 
ورامین، موزه لوور پاریس، قرن هفتم هجری

کاشی نقش دار با نقش سیمرغ، موزه هنرهای تزیینی 
پاریس، آرکت دکور
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کاشی نقش دار مرکزی، کاشان، عمل »استاد جمال 
نقاش«

کاشی نقش دار با نقش پرنده )قرن هشتم هجری(

نقش پارچه ابریشم، موزه برلین کاشی نقش دار، کاشان، قرن هفتم هجری
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کاشی نقش دار کاشان، مجموعه کاوکن ) نیمه اول 
قرن هفتم هجری(

موزه  چلیپا،  و  هشت پر  ستاره  نقش دار،  کاشی های 
ویکتوریا و آلبرت لندن ) قرن هفتم هجری(

نقش پارچه ابریشمی، شهرری )قرن 6 یا 7 هجری( نقش پارچه ابریشم، سفید با رنگ های ترکیبی )قرن 
5 یا 6 هجری(
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 نقش های آجری به کار رفته در رباط شرف
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نمونه اي از شمسه گرهي به کار رفته در 
آرایش هاي قرآتي صفحه چهارم، قرن 6 ه . ق.

ستاره شش پر در آرامگاه الجایتو در سلطانیه، 
قرن 8 هجری )14 میالدی(

ستاره شش پر در آرامگاه الجایتو در سلطانیه، 
قرن 8 هجری )14 میالدی(

ستاره شش پر در آرامگاه الجایتو در سلطانیه، 
قرن 8 هجری )14 میالدی(

ستاره شش پر در آرامگاه الجایتو در سلطانیه، 
قرن 8 هجری )14 میالدی(

ستاره شش پر در آرامگاه الجایتو در سلطانیه، 
قرن 8 هجری )14 میالدی(
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صفحه اي از قرآن متعلق به سال 559 ه . ق با نقش 
شمسه اي متداخل.

جامع  مسجد  در  ضلعي  و  گرهي  نقش  از  نمونه اي 
اصفهان، سال 481 ه . ق.

مقبره سالن سنجر در مرو، سال 522 ه . ق.
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