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Urban spaces are rich in memories that remain in the minds of residents as well as visitors. Memories are sometimes
individual and sometimes collective, which shared by all citizens and members of society. Events in the city create
memories and memories create lives. Those memory-making spaces, that previously existed in our cities, have been
forgotten or qualitatively degraded, resulting in reducing the proper context for urban events and social interactions,
and thereby the citizens’ sense of belonging to space. What makes urban spaces memorable is the objective and
subjective instances of semiotic patterns. Today, signs have faded in urban spaces, and this has been an introduction
to the amnesia of urban spaces. So, the signs are regarded as an important tool for the continuity and transfer of
collective memories. In this regard, the present study aims to compare the memorability level of urban spaces. To
this end, in the present study, it is attempted to extract the components contributing to the formation of a collective
memory of urban spaces using a semiotic approach. Content analysis and deductive reasoning are the main
methods of establishing the intellectual bases of the research. Confirmatory factor analysis is applied for statistical
analysis using LISREL software. The results show that although at present, perceptual, social and semantic codes
(perceptual-mental and social-temporal components) of the sense of collective memory have the most impact on
the memorability of Hasanabad Square and Azadi Square. The perceptual and social codes have the highest effect
in Azadi Square and Hasanabad Square, respectively which can be justified regarding the spatial properties of these
two spaces (logical codes).
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1. INTRODUCTION
At present, urban spaces are mainly formed as a
degraded product between buildings and merely act
as a commuting distance between citizens’ workplace
and their residence places. On the other hand, now we
are at a point where we encounter a vast accumulation
of signs in the new urban forms. Unfamiliar signs in
cities, which are due to the inevitable radical cultural,
social, economic and demographic changes, have
influenced societies.
At present, many urban spaces are not memorable due
to the loss of semiotic patterns in spatial, semantic, and
social-event dimensions. As it can be said that the past
memory of these spaces is vanishing. In particular,
the texture of today’s Tehran city has a few signs of
its historical identities. So, meaningfulness, as an
association of urban memories, is a measure that is
not limited to the landscape but also transforms the
structure and planning of the city, and its effects can be
seen in urban spaces.
The collective memory refers to individuals’ common
memory of the events and incidences experienced in a
social and spatial context by them as a group member
(Saed-Panah & Asasi, 2015, p. 5). Events in the city
create memories and memories create lives. Those
memory-making spaces, that previously existed in
our cities, have been forgotten (for example, urban
squares and local squares) or qualitatively degraded
(for example, streets, alleys and walkways), resulting
in reducing the proper context for urban events and
social interactions, and thereby the citizens’ sense of
belonging to a space, and cities have been downgraded
to places for frequent commuting.
Aldo Rossi believed that cities themselves are citizens’
collective memories, that are formed in conjunction
with objects and places. Nowadays, the signs have
faded in urban spaces, and this has been an introduction
to the amnesia of urban spaces, and greatly affected the
meaningfulness of urban spaces. Therefore, signs are
regarded as an important tool for the continuity and
transfer of collective memories.
Therefore, the present study aims to propose a
conceptual model with a strong theoretical basis for
evaluating the sense of collective memory of urban
spaces based on semiotic patterns hidden in these
spaces. In this regard, first, using the content analysis
technique, those texts including the theorization of the
sense of collective memory and semiotics are analyzed
and the criteria forming the sense of collective memory
and semiotics are extracted from them. The criteria are
logically combined and present the desired pattern.
In the next step, Hasanabad Square and Azadi Square
in Tehran are investigated and compared as sample
case studies in order to retrieve the sense of collective
memory.

2. RESEARCH BACKGROUND
On the research background, it can be mentioned to a

study entitled “Assessment Criteria of the Feasibility
of Formation, Registration and Transfer of Collective
Memories in a City” published in Honar-Ha-Ye-Ziba
Journal by Mahta Mir-Moghtadaii. This paper provides
a primary review of the concepts of “memory”
and “collective memory”, based on the theoretical
foundations presented by Maurice Halbwachs (MirMoghtadaii, 2009, p. 7).
In another study entitled “An Inquiry to Urban
Semiotics” published in Armanshahr Journal by Hamid
Majedi and Zahra Sadat Saideh Zarabadi Magazine,
after explaining the basic concepts and describing
their theoretical necessities in the field of semiotics,
an approach is presented to recognize and encode sign
systems in the city and the principles and paradigms
of this approach are briefly addressed (Majedi &
zarabadi, 2010, p. 52). Also, in another article entitled
“Marked City as a Land-Oriented City” published in
the Quarterly Journal of Cultural Research by the same
two authors, sign systems are applied to create a landoriented city. According to the research backgrounds,
semiotics will be specifically used as an approach to
evaluate and compare the sense of collective memory
in urban spaces, which is not mentioned in any of the
abovementioned studies (Majedi & zarabadi, 2010, p.
10).

3. THEORETICAL FOUNDATIONS
The theoretical foundations refer to theories and
scientific models chosen as the cornerstone of his/
her research in order to explain research results by
the researcher. To this end, existing theories on the
research topic are reviewed and criticized (Pazkzad,
2010, pp .34 52).

3.1. Collective Memory
In Dehkhoda’s dictionary, the term “memory” is
defined as follows:
“Things that have happened to a person and some
effects of which have left in his/her mind, i.e. his/her
past. It is past events that a person has seen or heard,
i.e. things seen or heard in the past” (Dehkhoda, 1966,
p. 66).
in Longman’s Dictionary, memory is defined as
“Someone’s ability to remember objects, places,
experiences” (Longman, 2010, p. 1093).
In Webster’s dictionary, it is defined as “the capability
or process of recalling or reproducing what has been
learned or remembered, in particular, using associative
mechanisms of meaning” (Merriam-Webster, 2003, p.
725).
According to the lexical definitions presented above,
“ memory is to recall past events and incidents by
recalling people, objects, places and experiences”.
Examination of the various definitions indicates that
one of the key aspects in defining “memory” is an
event.
The events intended in these definitions are not merely
those events written in history books, but also include
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those events that someone himself has experienced. So,
to define “memory” more precisely, it can be said that
memory is to recall experienced events and incidents
by recalling people, objects, places and experiences,
and by means of associative mechanisms of meanings.
Memory can be individual or collective. Collective
memories are events recalled by a group of people who
are involved in building and forming that memory. The
greater the number of people remember that common
memory, the higher the connotation of that memory
(Mir-Moghtadaii, 2009, p. 7). Maurice Halbwachs was
the first person who introduced the social frameworks
of memory as collective memory.

3.2. Memorability of Urban Places and
Spaces
The social nature of memory reveals its relationship
with the public spaces of the city. Since memories
shaped in the collective residential setting are of social
nature, the context where they are formed must also be
the place of social interaction (i.e., the city).
The perception of urban environments is a mental
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process. The human being receives the sensory
messages of the environment and creates an image
of it that is called the memories of the environment.
Although memory is an abstract and subjective concept,
the possibility of its occurrence is a physical reality
with a concept beyond a position or place, which acts
as a container for the occurrence of events to help the
human’s mind to record memories. A memory directly
drives us to a specific place. Humans sometimes gain
experiences in a place where others are present. This
links them to all human beings who have experienced
such a process in the past or will experience it in the
future. According to Madanipoor, these connecting
segments provide stability and continuity for public
spaces. It is in these spaces that people have common
experiences. In fact, these experiences are collective
memories (Asgari & Naghibi, 2015, p. 8).

3.3. Factors and Components Affecting the
Formation of Collective Memory
The components forming the collective memory are
summarized in (Table 1) and (Fig. 1).

Temporal Component

Since collective memories, such as the historical memory of one nation, are
transferred from generation to generation, the history and time of residence is a
factor reinforcing collective memories (Lewika, 2008, p. 23).

Spatial Component

Memories requires a spatial reference to form. According to Halbwachs, any
change in the physical form of urban spaces makes a significant change in
the mental image of the city’s inhabitants and affects their collective memory.
As long as the place of buildings, rocks and trees in a city is not changed, the
inhabitants’ mental image of that space would not change and there would be
its inhabitants’ a sense of belonging to the place and collective memory (Abd
Elrahman & Mahmoud, 2016, p. 57).

Social Component

It is the manifestations of these communities that make the public arenas lively
and deepen relationships and the passage of time enhance a sense of collective
memory (Habibi, 1999, p. 44).

Perceptual-mental Component Mental and individual experiences, including occupation, education, and
the extent to which a person interacts with the environment as well as one’s
perception of the environment, are other components forming and influencing
collective memories.

Fig. 1. The Dimensions and Components Forming the Sense of Collective Memory
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Table 1. The Components Forming the Collective Memory
Type of Component
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3.4. Semiotics

3.5. Codes
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About one hundred years ago, the American pragmatist
philosopher, Charles Sanders Peirce used the term
“Semiosis” as the study of the relationship between
a sign and its interpretation. In the last year of his
life, Pierce had used the term “semiotics”. In the
same decade, Ferdinand de Saussure had used the
word “Semiology” for semiotics. In other words,
semiotics is a systematic and organized study of all
the effective factors contributing to the interpretation
of signs. Semiotics is the study of phenomena based
on the significant relationship to create and produce
meaning. Semiotics seeks to discover deeper layers of
meaning, and includes all the readings derived from the
decoding of phenomena. It is important to use signs
because truth and right meaning are often incorrectly
understood in a form other than signs and codes. In
the arts, architecture, and urbanism of Iran, we often
encounter signs and cryptic objects and shapes, that
familiarize their audiences with different layers of
meaning and truth in their designer’s mind, in addition
to their own role in the form of decorations, geometry,
form and so on. Signs are “things that have meaning to
man” (Sojoudi, 2014, p. 72).
Nothing is considered a sign unless it is referred as
a signifier, referent or pointer to something other
than itself. In this case, it can be a sign. Signs are
completely unconsciously understood by linking them
to familiar systems of social norms and conventions. It
is the significant use of signs, which is emphasized by
semiotics (Chandler, 2008, p. 45). To understand the
semiotics in the city, it is essential to understand the
rules of semiotics. The city is a structure that applies
signifiers, and particular attention to how signifiers
are applied founds the semiotics of the city (Majedi &
Zarabadi, 2010, p. 50).

The concept of code is very fundamental in semiotics.

codes create a framework in which the signs become
meaningful. In fact, one cannot call something sign
if it cannot be codified. Codes transform sings into
meaningful systems, thereby creating a relationship
between the signifier and the signified. The production
and interpretation of texts depend on the existence of
codes or communicational conventions. Therefore, the
meaning of the sign depends on the code in which it is.
Conventions of codes represent the social aspect of
semiotics. Codes are procedural systems of appropriate
conventions that act in their certain domains. Semiotics
seek to understand the codes and implicit rules and
limitations that exist in the process of producing and
interpreting the meaning of each code (Chandler, 2008,
p. 56).

3.6. Types of Codes
Social codes: They can be identified when they
converge with socio-cultural norms.
Perceptual codes: These codes can be identified
through mental interaction with the environment as
well as one’s perception of the environment based on
his/her mental and individual characteristics.
Semantic codes: These codes can be identified
through the signs of semantic communication with the
environment.
Logical codes: These codes can be identified when
they convert with natural factors, including position
(Majedi & zarabadi, 2010, p. 10).
The functions of signs, as a tool for better understanding
of the semiotic patterns (Table 2), are listed in Table2.
In the following (Figs. 2 & 3), it is presented how to
integrate the subject of collective memory and semiotic
patterns in the form of a model of urban spaces analysis
in order to retrieve the sense of collective memory
using the semiotic approach and conceptual research
model.

3.7. Functions of Signs

Table 2. Functions of Signs
Type of Sign Function

Function

Referral Function

Establishing a relationship between the message and the issue to which the message
refers

Emotional Function

Expressing the attitude towards the issues by the recipient

Judgmental or Ironic Function Causing the recipient’s action
Involving the recipient's intellect or feeling
Artistic or Aesthetic Function Expressing the message of art and literature
Communicational Function

Establishing, maintaining and stopping communication
(Majedi & Zarabadi, 2010)
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Fig. 2. Urban Space Analysis Pattern Used to Retrieve the Sense of Collective Memories Using a Semiotic
Approach
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Fig. 3. Conceptual Research Model
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4. METHOD

Hasani Mianroodi, N. et al.

The present study is theoretical-practical research.
The necessity of producing a tool to examine urban
planners and practitioners’ attitudes and views about
its method led the researcher to gather data using the
content analysis method. In addition, an exploratory
survey was used to identify the factors contributing
to the formation of collective memories. Next, the
operational indices of social, semantic and perceptual
codes that were collected in the earlier stages through
archived documents, books and articles, were
organized in spatial, mental-perceptual, temporal,
and sociocultural dimensions after being coded and
integrated with memorability components of urban
spaces. The confirmatory factor analysis was used
to analyze the extracted data, after determining the
validity and reliability of the questionnaires.
The Reason Behind the Use of Confirmatory Factor
Analysis: Confirmatory methods determine whether
the data are consistent with a certain factor structure
(shown in the research model in Figure 3). Using this
method, the researcher expects to examine a specific
scheme of hidden factors beyond the variables. In
this case, variables are expected to have a particular
configuration.
Using this method, the researcher tests hypotheses
about a particular factor structure. In this analysis, the
researcher seeks to develop a model about which it is
assumed that it explains or justifies empirical data on
the basis of relatively few parameters. This form of
factor analysis is performed using LISREL software.

Volume 12, Issue 29, Winter 2020
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4.1. Statistical Population
The statistical population defined in this study consists
of different audiences and experts with different levels
of familiarity with the case study. On the other hand,
considering the multifunctional role of the case study,
a wide range of individuals in three general forms
of businessmen, customers and pedestrians, and
urban experts constitute another part of the statistical
population. Since the number of population was not
known, to sample the population, the studied streets
and squares were identified on the map, and then the

respondents were located in designated locations and
randomly collected the information from the target
population. In the present study, samples were selected
using single-stage cluster sampling. Due to the large
size of the statistical population, Cochran’s formula
was used to determine the sample size.

Where, Z equals 1.96  ؛p = q = 0.5  ؛d denotes the
allowed error value (error value is usually considered
to be between 0.01 and 0.1).
The sample size was estimated 196 (6 experts in urban
planning and 190 people of other groups) with an error
rate of 0.07.

4.2. Developing the Questionnaire (Research
Tool)
Due to the lack of a standard questionnaire for
measurement in the area of the present research, a
researcher-made questionnaire with a set of measures
and items was designed and used as a research tool based
on the obtained conceptual diagram. The operational
indices of social, semantic, and perceptual codes
were collected through archived documents, books,
and articles that were organized in spatial, mentalperceptual, temporal, and sociocultural dimensions
after being coded and integrated with memorability
components of urban spaces. Components related to
each dimension, measures of perceptual, semantic and
social dimensions were introduced as effective codes
contributing to the formation of a sense of collective
memory. organizing these measures within the
framework of qualitative norms provides the basis for
measuring each measure on a Likert scale. Interviewing
with experts to identify their attitudes was the next
important step in the questionnaire design phase.
To this end, the content obtained from the analysis
of the interviews with the experts was organized in
the following figures (Figs. 4&6) to provide a better
understanding of the framework for developing the
questionnaire.
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Fig. 4. The Questions Related to Semantic Codes

Would you like to meet your friends in this
place?
Do people talk to each other in this place?

Visiting friends in the
place
Communication with
stranger

Do people tend to pick up garbage to keep the space clean when seeing garbage in it?

Social
interactions
Cooperation

Do users of this space and building staff have a tendency to voluntarily take a measure to maintain
and repair this space?
Do you see the maintenance of gathering places in this space?
Are rituals and ceremonies held in this space?
Is this place only used by a certain age group and a specific type of people or is there a diversity of users?

Are people voluntarily in this place?

Do people tend to use this space alone or in group?

Holding rituals and
celebrations
Formation of cultural
events
Composition of various
age and ethic groups

Gender diversity
Individual and collective
use of space
Voluntary presence in
space

Fig. 5. The Questions Related to Social Codes

Memorymaking event

Groups
attending the
texture

Social codes
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Do people in this space smile?

Eye contacts with
strangers
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Do strangers have eye contact with each other?
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Values and
attitudes

Did you attend this place for a long term?

Are you forced to attend here or volunteered?

Type and duration
of presence

Do you have a mentality of this space?

Individual
characteristic

Mental images

Do you perceive the order, coherence, unity and continuity of the edges in
this space?
Do you perceive the harmony and alignment of the edges and walls of this
space?
Do you perceive the quality of visual corridors in this space?

Coherence and
continuity of edge

Quality of
landscape

Perceptualmental codes

Landscapes and
quality of corridors

Do you perceive this space quickly when being in it, and is the clarity of signs and marks high?
How do natural and synthetic elements make you remember the place?

Clarity of signs and
marks

Is the space entrance visible from far away?

Mental interaction
with the
environment

To what extent can you determine your direction in this space?
Legibility of the
environment

Is it easy to figure out what is happening in this space?
Are there enough signs, maps and spatial information in this space?
Is the sense of enclosure caused by buildings, walls, natural pillars, and porches?

Enclosure of space

Is it possible to identify the plaza by surrounding buildings?
Do people have easy access to this place?

Induction of
centrality, pause
and human scale

Fig. 6. The Questions Related to Perceptual-mental Codes

4.3. Validation of the Questionnaire
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Is it possible to develop a specific land pattern for the identity, comfort and beauty of the environment? Is it
possible to create an outward expression to induce a sense of centrality, pausing and moving? Is it possible to
create a human scale and quickly understand the space?

The measurement tool must have the required
reliability and validity. Validity and reliability are the
characteristics that every measurement tool including
questionnaire should have. Validity is the degree to
which the tool measures what it claims to measure.
Also, reliability is the degree to which an assessment
tool produces stable and consistent results.
4.3.1. Pilot Test (Pre-test)
The questionnaire should be tested (formally and
informally) before it is applied:
Informal pre-test: at this stage, the preliminary
examination is mostly advisory and not all statistical
population is evaluated. Most of the people who are
asked include professors, experts, researchers, and
those who have a specialty in the research topic, and
some are part of the statistical population.
Formal pre-test: At this stage, the data are collected
in the same way used for the main data collection
phase, but it is limited. In other words, the people who
respond to the questionnaire should be representative

of the actual sampling. The main purpose of a formal
pre-test is to examine the pattern of the answers,
so the pre-test sample should be large enough. The
results of this step will help the researcher decide
which questions have the least or most respondents.
Moreover, the repeated questions are identified, and
how the questionnaire is responded estimates the
approximate time required for the main sampling. In
this study, a statistical population of 80 was used for
the formal pre-test.
4.3.2. Validity and Reliability of the Questionnaire
To investigate the validity of the questionnaire, its
face validity and content validity were evaluated.
In order to validate the face validity, 6 experts in
urban planning who were familiar with the research
topic were asked to determine whether the questions
were appropriate to determine the purpose of the
research. According to the results obtained from the
statistical analysis of the preliminary implementation,
a number of questions were removed from the initial
questionnaire and the final test was performed with
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40 questions.
The conceptual research model derived from
theoretical studies was also used to design the
questions to confirm their content validity. It should
be noted that Cronbach’s alpha was used to assess the
reliability of the questionnaire. In the present study,
the reliability of all questions was estimated 0.7,
confirming the reliability of the questionnaire.

5. CASE STUDY
In each study including case study, the case
study should be clearly identified. This is of great
importance because it is practically impossible to
perform a research with no defined case study and
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the results will not be valid if the subject is studied
without a certain case study.

5.1. Hasanabad Square
It is located in the middle part of Tehran’s central
zone. The square is in a historical texture called
“Hesar Nasseri”. According to Tehran municipality
divisions, Hasanabad Square is the boundary of
districts 11 and 12. Hasanabad Square has a unique
design and dates back to the Qajar and Pahlavi eras.
There are four buildings around the square body that
make it distinguished. They were constructed in the
neoclassical style combined with Baroque architecture
in 1934 by engineer Mirza Alikhan (Bani-masoud,
2011, p. 232) (Fig. 7).

It was called “Shahyad Square” before the Islamic
Revolution of Iran. It is the largest square of Tehran
City and located in west Tehran. According to the
municipality division, it is in district 9. The square was

designed and built along with Azadi Tower in 1970
and named “Azadi Square” in 1978 after the Islamic
Revolution of Iran. Azadi Tower is the symbol of
Tehran City and has witnessed many political events
before and after the Islamic Revolution of Iran (Fig. 8).

Fig. 8. Location of Azadi Square in Tehran City
(Strategic Management Plan for Improving the Quality of Urban Spaces of Tehran, 2012)
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5.2. Azadi Square
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Fig. 7. Location of Hasanabad Square in Tehran City
(Strategic Management Plan for Improving the Quality of Urban Spaces of Tehran, 2012)
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6. FINDINGS
In this study, in order to evaluate the memorability
level of urban spaces, the components contributing
to the formation of a sense of collective memories
in urban spaces have been studied using a semiotic
approach and by developing measures, as discussed in
detail in this article. These measures were introduced
as the diagrams of operational indices of codes,
namely four logical, perceptual, social, and semantic
codes, and were investigated in Hasanabad Square
and Azadi Square.
In this regard, qualitative norms of perceptual,
semantic and social dimensions of semiotic patterns
hidden in the urban spaces of Hasanabad Square and
Azadi Square were evaluated by using a questionnaire
filled out by citizens and urban space experts. The
results of the questionnaire were presented as findings,
analysis of tables and charts by reviewing the view of
190 respondents, as the research statistical population.
In order to analyze the data collected, using LISREL
software, the following path analysis was applied. So,
the correlations between variables were presented
for both Azadi Square and Hassanabad Square to
compare them.

6.1. Model Interpretation

Volume 12, Issue 29, Winter 2020
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The results of the analysis show that eleven factors
affect the memorability of urban spaces based on
semiotic patterns. According to the theoretical research
model, the correlations between these eleven factors
are shown as the following hypothetical model.
Based on semiotic patterns hidden in urban spaces,
social interaction, cooperation, memory-making
events, groups attending the texture, as social codes,
are considered as a factor forming social events,

and individual characteristics, quality of landscape,
and mental interaction with the environment, as
perceptual codes, are considered as a factor forming
the audiences’ mental image of space, and two factors
of meaningfulness of space and the historical evolution
of space, as semantic codes, are considered as a factor
identifying the space. Moreover, two factors of space
function and space body, as logical codes also play
significant roles in shaping the properties of each space.
The end product of this set, which was named “the
semiotic pattern hidden in urban spaces, influences
the formation of a sense of collective memory that can
be assessed with spatial, socio-cultural, and mentalperceptual components in urban spaces. Of course, the
effect of logical codes should not be neglected. Logical
codes, which correspond to the spatial component of
collective memory, as support codes directly influence
perceptual codes, and on the other hand, differentiate
the qualities of different spaces by injecting specific
spatial features.
As a result of this model process, two independent
sets are obtained. There is a causal relationship
between these two sets (Figs. 7 & 8). In the first set, the
operational indices of the four codes, as independent
variables, influence the formation of semiotic patterns.
Moreover, semiotic patterns, as mediator variables,
depend on the operational indices of the four codes,
on the one hand, and as an independent variable,
influence the formation of a sense of collective
memory, on the other hand, indicating that the semiotic
pattern recognition is effective in retrieval of a sense
of collective memories. The values of the direct
relationship between perceptual, logical, semantic and
social codes are 0.80, 0.57, 0.75, 0.69 in Hasanabad
Square and 0.5, 0.56, 0.46 and 0.7 in Azadi Square,
respectively.

Fig. 9. The Output Diagram of LISREL Software for Hasanabad Square
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7. ANALYSIS OF FINDINGS

The semantic codes of square have been assessed
with two criteria, including: 1- Historical evolution,
2- Meaningfulness, as operational indices of semantic
codes and the most influential criteria on space
identity. Another important factor influencing the
memorability of Hasanabad Square is the historical
background and the passage of time process in the
square. Fortunately, the meaningfulness and identity
are well seen in the square (Fig. 11).
Recent functional and operational changes in
Hasanabad Square have influenced social codes in
the square, which were assessed by four criteria
including: 1- social interactions 2- memory-making
events 3- Cooperation 4- groups attending the texture,
as operational indices of social codes and the most
influential criteria in the formation of memorymaking events as well as social interactions.

Fig. 11. Realization of the Four Codes in Hasanabad Square
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The results show that Hasanabad Square is a
memorable space with the realization of the four
abovementioned codes as much as 70%. The high level
of memorability of Hasanabad Square is primarily due
to the high values of operational indices of perceptualmental codes (quality of landscape, mental interaction
with the environment and individual characteristics).
What is perceptually very effective in Hasanabad
Square is the preservation of its main body from
its inception until today. This feature enhances the
quality of landscape and improves the audiences’
mental interaction with the square. Moreover, the
preservation of the main square body is closely
related with the audiences’ mental image of space and
plays a key role in the memorability of this square.

Armanshahr Architecture & Urban Development

Fig. 10. The Output Diagram of LISREL Software for Azadi Square
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About Azadi Square, the results show that it is a
memorable space with the realization of the four
abovementioned codes as much as 55%. The high level
of memorability of Azadi Square is primarily due to the
high values of operational indices of social codes. The
social codes in the square were assessed by the four
criteria (including: 1- social interactions 2- memorymaking events 3- Cooperation 4- groups attending the

texture) as the operational indices of social codes and
the most effective criteria in the formation of memorymaking event as well as social interactions. Azadi
Square is an event square which is a gathering place
on the anniversary of the Islamic Revolution of Iran
and this has an acceptable impact on the memorability
of the square.
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Fig. 12. Realization of the Four Codes in Azadi Square

Perceptual codes have been assessed with three
criteria (including: 1- Quality of landscape 2- Mental
interaction with the environment 3- Individual
characteristics) as the operational indices of perceptual
codes and the most influential criteria in forming
individuals’ mental image. What is perceptually
very effective in Azadi Square is the presence of
Azadi element and Azadi Tower in the main space
of the square, which is considered one of the most
valuable visual manifestation both in Azadi Square
and in Tehran. This feature of the square enhances the
quality of landscape and leads to audiences’ mental
interaction with it. On the other hand, the presence of
Azadi element is closely related with the audiences’
mental image and plays an important role in the
memorability of the square (Fig. 12).
To evaluate semantic codes, two criteria (including:
1. historical evolution 2. Meaningfulness) were
used as operational indices of semantic codes and
the most influential criteria in space identity. What
is semantically influential in Azadi Square is the
historical background and the passage of time process
in Azadi Square, and also the important events in the
contemporary history of Tehran have a significant
impact on the memorability of Azadi Square.
Unfortunately, the recent functional and operational
changes in Azadi Square and the transformation of
the square into a traffic square, with the terminal
role currently evoked in the audiences’ minds, have
a negative impact on its memorability. Moreover, this

results in the reduction of the social vitality of the
square and the presence of different social classes.

8. CONCLUSION
The results of the measures show that according to the
respondents, the urban spaces of Hassanabad Square
and Azadi Square is still memorable, and according to
the results of path analysis and structural equations,
the memorability of Hasanabad Square is due to the
perceptual codes and the formation of audiences’
mental image of space and the memorability of Azadi
Square is due to the social codes and the formation of
social events in it.
The results obtained from confirmatory factor analysis
indicate that perceptual codes, as mentioned in the
diagram of “combination of components forming
collective memories and semiotic codes”, represent
the perceptual-mental component of the sense of
collective memory in Hasanabad Square, which has
the greatest impact on the memorability of Hassanabad
Square. While in Azadi Square, social codes, as
shown in the abovementioned diagram, represent the
social component of the sense of collective memory,
which is the most influential factor in the formation
of the sense of collective memory in Azadi Square.
In the last step, the operational indices of the
semantic codes, which are represented by time and
meaningfulness criteria, were measured and analyzed
for both Azadi Square and Hasanabad Square. The

A Comparative Study of the Memorability Level of Urban
Spaces Using Semiotic Patterns
Page Numbers: 223-236

Fig. 13. Comparison of the Results Obtained for Hasanabad Square and Azadi Square
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Therefore, attention to the activity dimensions of
space in measuring the quality of space is more
noticeable, while experts are more concerned with
physical indices. The intersection of environmental
quality derived from the citizens’ mental perceptions
and qualitative norms considered by urban designers
for urban space promotion can illustrate the quality of
responsiveness of a place to a wide range of audiences
and space designers. Thus, taking an approach by
which the views of experts and end-users of space
come together should be on the agenda of organization
of urban spaces. Despite specific situation in Iran, it
is not to be expected that these conditions will be
improved without a public awareness system about
the memorability of urban spaces and the continuity
of these conditions could lead to public dissatisfaction
with urban spaces. Certainly, people’s conscious
and knowledgeable interaction with urban spaces
can result in richness of space, perception of space
richness and growth and awareness of people. On
the other hand, people’s common understanding can
shape, perpetuate, and deepen collective memories of
the environment, and thereby deepening the sense of
collective belonging to the environment, society, and
the development of identity.

Armanshahr Architecture & Urban Development

results of the confirmatory factor analysis indicate
that semantic codes, which represent the temporal
component of collective memories, have a greater
influence on memorability of Hasanabad Square, as
compared to Azadi Square (Fig. 13). According to
the results of the analysis, the criteria of identity and
historical evolution of space, which were introduced
as operational indices of semantic codes, lead to the
creation of collective memories in Hasanabad Square
through their influence on the identity of Hassanabad
Square. However, in Azadi Square, these two criteria
are less important and this is justified by the spatial
features of Azadi and Hassanabad squares, which
were referred to as logical codes in this paper.
In this applied research, according to the
investigations and their results, to shape a memorable
area for citizens, in addition to perceptual-mental and
social components of collective memories, which
are currently at accepted levelin the urban spaces of
Hassanabad Square and Azadi Square, it is required
to pay attention to spatial and temporal components
which are at unfavorable level due to changes made
in recent years.
This illustrates the inability of space to present
the potential expected by the audience in space.
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241

بررسی تطبیقی میزان خاطرهانگیزی فضاهای شهری با استفاده از
*
الگوهای نشانهشناختی ،مورد مطالعاتی :میدانهای آزادی و حسن آباد
نسیم حسنی میانرودی -1حمید ماجدی -**2زهرا سادات سعیده زرآبادی -3یوسفعلی زیاری

4

1 .1دکتری شهرسازی ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران ،ایران.
2 .2استاد گروه شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری ،دانشکده عمران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول).
3 .3دانشیار گروه شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری ،دانشکده عمران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
4 .4دانشیار گروه شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت              96/06/22 :تاریخ اصالحات               96/10/16 :تاریخ پذیرش نهایی             96/12/20 :تاریخ انتشار98/12/29 :

چکیده

فضاهای شهری ،سرشار از خاطراتی است که در ذهن ساکنان و همچنین مراجعان همیشه ماندنی هستند .خاطراتی
که گاه فردیاند و گاه ،جمعی و در میان همه شهروندان و اعضای جامعه ،مشترک هستند .وقایع در شهر خاطرات را
میسازند و خاطرات ،زندگی میآفرینند ،فضاهای خاطرهسازی که قب ً
ال در شهرهای ما وجود داشتهاند به دست فراموشی
سپرده شده و یا تنزل کیفیت یافتهاند ،و با کاهش بسترهای مناسب برای رویداد وقایع شهری و تعامالت اجتماعی ،از
هیجانات تعلقزای شهروندان به محیط کاسته شده است .آنچه فضاهای شهری را مستعد خاطرهانگیزی میکند ،مصادیق
عینی و ذهنی الگوهای نشانهشناختی است .امروزه نشانهها  ،1در فضاهای شهری کمرنگ شدهاند و این موضوع مقدمهای
بر خاطرهزدایی از فضاهای شهری شده است ،از این رو نشانهها بهعنوان ابزاری با اهمیت جهت تداوم و انتقال خاطرات
جمعی 2محسوب میشوند .در این راستا هدف پژوهش ،ارزیابی خاطرهانگیزی فضاهای شهری ،استخراج مؤلفههای دخیل
در شکلگیری حس خاطرهجمعی فضاهای شهری با رویکرد نشانهشناسی ،از طریق شیوه انتظام سنجهها به منظور
بررسی تطبیقی میزان خاطرهانگیزی فضاهای شهری است .تحلیل محتوا و استدالل قیاسی روش اصلی در ایجاد پایههای
فکری تحقیق است ،به منظور تحلیلهای آماری از روش تحلیل عاملی تأییدی در نرمافزار لیزرل بهره گرفته شده است.
نتایج تحقیق بیانگر آن است که اگرچه در حال حاضر رمزگانهای ادراکی 3و اجتماعی 4و معنایی( 5مؤلفههای ادراکی-
ذهنی و اجتماعی و زمانی) حس خاطرهجمعی ،در فضای شهری میدان حسنآباد و میدان آزادی بیشترین تأثیر را در
خاطرهانگیزی ایفا میکنند .میدان آزادی رمزگانهای ادراکی و در میدان حسنآباد رمزگانهای اجتماعی باالترین اثر را
دارند که با توجه به خصلتهای فضایی این دو فضا (رمزگانهای منطقی) قابل توجیه است.
واژگان کلیدی :خاطرهجمعی ،نشانهشناسی ،رمزگانهای ادراکی و رمزگانهای اجتماعی ،تحلیل عاملی تأییدی.

  شماره  .29زمستان 1398

معماری و شهرسازی آرمانشهر
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اسالمی واحد تهران شمال با عنوان «بازشناسی الگوی نشانهشناختی در راستای بازیابی حس خاطرهجمعی در فضاهای شهری» است.
** E_mail: majedi_h@yahoo.com

242

 .1مقدمه

  شماره  .29زمستان 1398

                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

در حال حاضر فضاهای شهری بهطور عمده بهعنوان
محصولی تنزل یافته در فضای بین ساختمانها شکل
میگیرند و صرفاً   بهعنوان فضاي مسافت آمدوشد
شهروندان بين مكان کار و زندگیشان عمل میکنند .از
طرف دیگر ما هم اکنون به نقطهای رسیدهایم که در آن
با انباشت وسیعی از نشانهها در صور شهری جدید مواجه
هستیم .نشانههای نامانوس در جامعه که ناشی از تحوالت
ریشهای اجتنابناپذیر فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و
جمعیتی است ،جوامع را تحت تأثیر قرار دادهاند.
در حال حاضر بسیاری از فضاهای شهری بهواسطه از دست
دادن الگوهای نشانهای در ابعاد فضایی ،معنایی و رویدادی-
اجتماعی خاطرهانگیز نیستند .بهطوریکه میتوان گفت،
بار خاطرهای گذشته این فضاها در حال اضمحالل است.
بهطور خاص ،ساختار بافت امروز شهر تهران ،نشانههاي
بسيار كوچكي از هويتهاي تاريخي خود را به همراه
دارد .از اينرو معنامندی به منزله تداعي خاطرات شهري،
اقدامي است كه منحصر به دخالت در سيماي محيط
نميشود .بلكه جنبههاي ساختاري و برنامهريزي شهر را
نيز دستخوش دگرگوني ميكند و در نهایت تأثيرات آن در
فضاهاي شهري مشاهده ميشود.
خاطرهجمعی خاطره مشترك افراد از وقایع و رویدادهاي
تجربه شده به وسیله آنها ،بهعنوان عضوي از گروه ،در
چارچوبی اجتماعی و فضایی اس تSaedPanah & Asa�( 1
 .)si, 2015, p. 5وقایع در شهر خاطرات را میسازند و
خاطرات ،زندگی میآفرینند ،فضاهای خاطرهسازی که قب ً
ال
در شهرهای ما وجود داشتهاند به دست فراموشی سپرده
شده (مانند :میدانهای شهری و میدانچهها در محالت)
و یا تنزل کیفیت یافتهاند (مانند :خیابانها ،کوچهها و
گذرهای پیاده) ،از این رو با کاهش بسترهای مناسب
برای رویداد وقایع شهری و تعامالت اجتماعی ،از هیجانات
تعلقزای شهروندان به محیط کاسته شده و شهرها جز
بستری برای رفت و آمدهای مکرر نیستند.
آلدوروسی عقیده داشت که شهرها خود خاطرهجمعی
شهروندان محسوب میشوند ،خاطراتی که در پیوند
با اشیاء و مکانها شکل گرفته است .امروزه نشانهها در
فضاهای شهری کمرنگ شدهاند و این موضوع مقدمهای
بر خاطرهزدایی از فضاهای شهری شده است و در ادامه
معنامندی فضاهای شهری را به شدت تحت تأثیر قرار
میدهد .از این رو نشانهها بهعنوان ابزاری با اهمیت جهت
تداوم و انتقال خاطرات جمعی محسوب میشوند.
لذا در این نوشتار هدف آن است که الگوی مفهومی با
پایه نظری قوی جهت ارزیابی حس خاطرهجمعی فضاهای
شهری با تکیه بر الگوهای نشانهشناختی مستتر در
این فضاها پیشنهاد شود .در این راستا ابتدا با استفاده
از روش تحلیل محتوا متون شهرسازی که در ارتباط با
خاطرهجمعی و نشانهشناسی نظریهپردازی کردهاند ،مورد

مطالعه تحلیلی قرار گرفته و معیارهای شکلدهنده حس
خاطرهجمعی و نشانهشناسی از آنها استخراج شده است،
این معیارها در یک فرآیند منطقی ادغام شده و الگوی
مورد نظر را ارایه داده است .در گام بعد دو میدان حسنآباد
و میدان آزادی در شهر تهران بهعنوان نمونههای مورد
مطالعه این نوشتار در راستای بازیابی حس خاطرهجمعی
مورد بررسی و مقایسه قرار میگیرد.

 .2پیشینه پژوهش

در خصوص پیشینه تحقیق میتوان به مقالهای تحت
عنوان «معیارهای سنجش امکان شکلگیری ،ثبت و انتقال
خاطرات جمعی در شهر»  که توسط مهتا میرمقتدایی در
نشریه هنرهای زیبا به چاپ رسیده است ،اشاره کرد .در
این مقاله به مروری اولیه بر مفاهیم خاطره و خاطرهجمعی
با استناد به مبانی نظری موریس هالبواکس میپردازد
(.)Mir-Moghtadaii, 2009, p. 7
در مقاله دیگری که توسط حمید ماجدی و زهرا السادات
سعیده زرآبادی تحت عنوان «جستاری در نشانهشناسی
شهری» در مجله آرمانشهر به چاپ رسیده است ،پس از
تبیین مفاهیم پایه و تشریح   عنوان ضرورتهای نظری
آنها در حوزه نشانهشناسی ،به دستیابی اسلوبی در راستای
بازشناسی و رمزگشایی از نظامهای نشانهای در شهر اشاره
میشود و اصول و پارادیمهای این رویکرد به اختصار مورد
توجه قرار میگیرد (.)Majedi & Zarabadi, 2010, p. 52
همچنین در مقاله دیگری از این دو پژوهشگر تحت عنوان
«شهر نشاندار به مثابه شهر زمینهگرا» که در فصلنامه
تحقیقات فرهنگی چاپ شده است نیز از نظامهای نشانهای
در راستای خلق شهر زمینهگرا بهره گرفته میشود .با توجه
به سوابق پژوهش ،بهطور خاص از نشانهشناسی بهعنوان
یک رویکرد در راستای ارزیابی و بررسی تطبیقی حس
خاطرهجمعی در فضاهای شهری استفاده خواهد شد که در
هیچ یک از مقاالت فوق به آن اشاره نشده است (Majedi
.)& Zarabadi, 2010, p. 10

 .3مبانی نظری

منظور از مبانی نظری ،تئوریها ،نظریهها و مدلهای
علمی است که پژوهشگر بهعنوان سنگ بنای پژوهش خود
انتخاب میکند تا بدین طریق بتواند نتایج پژوهش خود
را ،تبیین کند .به این منظور :بررسی نظریات و تئوریهای
موجود در باب موضوع پژوهش ،نقد نظریات و تئوریها
مدنظر قرار میگیرد (.)Pakzad, 2010, pp.34-52

 -1-3خاطرهجمعی

واژه «خاطره» در لغتنامه دهخدا به صورت زیر تعریف شده
است:
«اموری که بر شخص گذشته باشد و آثاری از آن در ذهن
شخص مانده باشد ،گذشته آدمی .وقایع گذشته که شخص

بررسی تطبیقی میزان خاطرهانگیزی فضاهای شهری با استفاده از الگوهای نشانهشناختی
شامره صفحه مقاله241-255 :

آن را دیده یا شنیده است.دیدههای گذشته یا شنیدههای
گذشته» (.)Dehkhoda, 1966, p. 66
خاطره  در لغتنامه النگمن«توانایی فرد در به خاطر آوردن
اشیا ،مکانها ،تجربهها» ( )Longman, 2010, p. 1093و
در لغتنامه وبستر «توانایی و یا روند یادآوری یا بازتولید
آنچه آموخته شده و یا به خاطر سپرده شده خصوصاً از
طریق سازوکارهای تداعی معانی» تعریف شده است
(.)Merriam-webster, 2003, p. 725
براساس تعاریف لغوی ارائه شده «خاطره به یا دآوردن
وقایع و رویدادهای گذشته به وسیله فرد از طریق به
یادآوردن افراد ،اشیا ،مکانها و تجربیات است» .بررسی
تعاریف گوناگون نشان میدهد که یکی از جنبههای
کلیدی در تعریف خاطره «رویداد» میباشد.
رویدادهای مورد نظر در این تعریف ،نه رویدادهای صرفاً
مکتوب در کتابهای تاریخی ،بلکه رویدادهایی است که
فرد خود ،آنها را تجربه کرده است .بنابراین در تعریفی
دقیقتر از خاطره میتوان گفت :خاطره به یاد آوردن
وقایع و رویدادهای تجربه شده به وسیله فرد از طریق به
یادآوردن افراد ،اشیا ،مکانها و تجربیات و با استفاده از
سازوکار های تداعی معانی است.
خاطره میتواند فردی یا جمعی باشد .خاطرات جمعی
وقایعی است که بهواسطه یک گروه از افراد به یاد آورده
میشود ،افرادی که خود در ساختن و شکل دادن آن
خاطره نقش دارند .هر چه افراد بیشتری آن خاطره
مشترک را به یاد آورند ،بار معنایی و جمعی آن خاطره
باالتر میرود ( .)Mir-Moghtadaii, 2009, p. 7موریس
هالبواکس 6اولین فردی بود که چارچوبهای اجتماعی
خاطره را تحت عنوان خاطرهجمعی مطرح کرد.
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 -2-3خاطرهانگیزی ،مکان و فضاهای شهری

ماهیت اجتماعی خاطره ،ارتباط آن با فضاهاي عمومی شهر
را آشکار میکند .شکلگیري خاطرات ،در قلمرو سکونتگاه
جمعی ماهیت اجتماعی دارند ،بستر شکلگیري آنها نیز
باید محل تعامل اجتماعی (یعنی شهر) باشد.
درک محیطهای شهری فرآیندی ذهنی است .انسان
پیامهای حسی محیط را دریافت کرده و تصویری از آن
میسازد که همان خاطرات محیط است .هرچند که خاطره
یک مفهوم انتزاعی و ذهنی بوده است اما امکان رویداد
خاطره یک واقعیت کالبدی است البته با مفهومی فراتر از
یک موقعیت یا خاستگاه مکان بهعنوان ظرفی برای وقوع
رویدادها به ذهن انسان در ثبت خاطرات یاری میرساند.
یک خاطره به صورت واضح ما را مستقیماً به یک مکان
مشخص سوق میدهد .انسانها بعضاً با حضور در مکانی که
سایرین در آن حضور دارند به تجربههایی دست مییابند
که آنها را با تمام انسانهایی که در گذشته یا آینده
چنین فرآیندی را تجربه میکنند پیوند میدهد .بر طبق
گفتههای مدنیپور این بخشهای پیونددهنده به فضاهای
عمومی ثبات و تداوم میبخشد .در این فضاها است که
مردم به داشتن تجربههای مشترک دست مییابند .که
در حقیقت این تجربهها همان خاطرات جمعی هستند
(.)Asgari & Naghibi, 2015, p. 8

 -3-3عوامل و مؤلفههای مؤثر در شکلگیری
خاطرهجمعی

مؤلفههای شکلدهنده حس خاطرهجمعی در (جدول  )1و
(شکل  )1به تفصیل بیان شدهاند.

جدول  :1مؤلفههای شکلدهنده حس خاطرهجمعی

مؤلفه فضایی

خاطرات برای شکلگیری نیازمند یک مرجع فضایی میباشند .بر اساس دیدگاه هالبواکس هر تغییری در
سیمای کالبدی فضاهای شهری باعث تغییر جدی تصویر ذهنی ساکنان شهر شده و بر حس خاطرهجمعی
آنها اثر دارد .تا زمانی که مکان ساختمانهای یک شهر ،سنگها و درختها در یک شهر تغییر نکرده
است تصویر ذهنی ساکنان از آن فضا تغییر نیافته و حس تعلق مکانی و خاطرهجمعی ساکنان آن وجود
دارد ()Abd Elrahman & Mahmoud, 2016, p. 57

مؤلفه اجتماعی

تجلی این اجتماعات است که عرصههای عمومی حیات مییابند و روابط عمیقتر شده و گذر زمان
خاطرات جمعی را معنا میبخشند (.)Habibi, 1999, p. 44

مؤلفه ادراکی ذهنی

تجربههای ذهنی و فردی از جمله شغل ،تحصیالت و میزان ارتباط فرد با محیط و همچنین نحوه ادراک
وی از محیط ،از دیگر مؤلفههای شکلدهنده و اثرگذار خاطرهجمعی است.

  شماره  .29زمستان 1398

مؤلفه زمانی

خاطرات جمعی مانند حافظه تاریخی یک ملت از نسلی به نسل دیگر منتقل میشوند در نتیجه سابقه و
زمان سکونت در یک شهر ،عامل تقویت خاطرات جمعی است (.)Lewika, 2008, p. 23

معماری و شهرسازی آرمانشهر

انواع مؤلفهها

دیدگاه
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 -4-3نشانهشناسی

7

  شماره  .29زمستان 1398
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حدود یكصد سال پیش فیلسوف پراگماتیست آمریكایي،
چارلز سندرس پیرس اصطالح  Semiosisرا به کار برد و
آن را پژوهش نسبت میان نشانه ،مورد تاویلي و موضوع
دانست ،پیرس در آخرین سال زندگیش از اصطالح
 Semioticsیا نشانهشناسي استفاده کرد ،مصادف با
همین دهه و همزمان با پیرس ،فردینان دوسوسور از واژه  
 Semiologyبراي نشانهشناسي استفاده کرده بود .به
دیگر سخن نشانهشناسي مطالعه منظم و سامانمند بر روي
همه مجموعه عوامل مؤثر در ظهور تاویل نشانههاست.
نشانهشناسي مطالعه پدیدهها بر پایه روابط داللتي است
که به آفرینش و تولید معنا ميپردازد .نشانهشناسي به
دنبال کشف الیههاي عمیقتري از ظهور معناست و تمامي
خوانشهاي  برآمده از رمزگشایي پدیدهها را در برمیگیرد،
استفاده از نشانه اهمیت دارد زیرا دریافت حقیقت و معنای
واقعی اغلب در قالبی غیر از قالب نشانه و رمز به درستی
ادا نمیشود .در هنر و معماری و شهرسازی این مرز و بوم
به کرات نشانهها و نمودهایی از کاربرد رمزین اشیا و اشکال
برخورد میکنیم که عالوه بر ایفای نقش ظاهری خود چه
در قالب تزیینات ،هندسه ،فرم و غیره مخاطب خود را با
الیههای مختلفی از معنا و حقیقتی که در ورای ذهن طراح
خود است آشنا می کند .نشانهها «چیزهایی هستند که
برای انسان معنا دارند» (.)Sojoudi, 2014, p. 72
هیچ چیز نشانه نیست مگر این که بهعنوان داللتگر،
ارجاعدهنده یا اشارهگر به چیزی غیر از خودش تلقی شود.
در این صورت میتواند نشانه باشد .درک نشانهها بهطور
کام ً
ال ناخودآگاه از طریق ارتباط دادن آنها با نظامهای
آشنایی از هنجارها و قراردادهای اجتماعی تحقق مییابد.
این استفاده معنادار از نشانههاست که در کانون اهمیت
نشانهشناسی قرار دارد ( .)Chandler, 2008, p. 45برای
فهم علم نشانهشناسی در شهر ،درک قواعد بازی نشانهها
الزامی است .شهر ساختاری است که داللتکنندهها را

به کار میگیرد و این توجه خاص به چگونگی کاربرد
داللتکنندههاست ،که علم نشانهشناسی شهر را پیریزی
میکند.)Majedi & Zarabadi, 2010, p. 50)0

 -5-3رمزگان

8

مفهوم رمز در نشانهشناسي بسيار بنيادي است .رمزگان
چارچوبي را به وجود میآورد كه در آن نشانهها معنا
ميیابند .در واقع نميتوان چيزي را كه در قلمرو رمزگان
نيست؛ نشانه ناميد .رمزگان ،نشانهها را به نظامهاي معنادار
تبديل ميسازد و بدين ترتيب باعث ايجاد رابطه ميان دال
و مدلول ميشود .توليد و تفسير متون به وجود رمزگان يا
قراردادهاي ارتباطي بستگي دارد .بنابراين معناي نشانه به
رمزي كه درآن قرار گرفته بستگي دارد.
قراردادهاي رمزگان نشانگر بعدي اجتماعي و قراردادهای
ارتباطی در نشانهشناسي هستند .عبارت از نظامهاي
رويهاي از قراردادهاي مناسبي هستند كه در قلمروهاي
خاص خود عمل ميکنند .نشانهشناسان به دنبال درك 
رمزگان و قواعد ضمني و محدوديتهایی هستند كه در
فرآيند توليد و تفسير معناي هر رمز وجود دارد(  (�Chan
.)dler, 2008, p. 56

 -6-3انواع رمزگانها

رمزگانهای اجتماعی :این رمزگانها از طریق همگرایی
با هنجارهای اجتماعی -فرهنگی قابل تشخیص هستند.
رمزگانهای ادراکی :این رمزگانها از طریق تعامل ذهنی
با محیط و همچنین ادراک محیط توسط فرد با توجه به
ویژگیهای ذهنی و فردی قابل تشخیص هستند.
رمزگانهای معنایی :این رمزگانها از طریق نشانههای
ارتباط معنایی با محیط قابل تشخیص هستند.
رمزگانهای منطقی :این رمزگانها همگرایی با عوامل
طبیعی ،از جمله موقعیت ،قابل تشخیص هستند (Majedi
)& Zarabadi, 2010, p. 10

بررسی تطبیقی میزان خاطرهانگیزی فضاهای شهری با استفاده از الگوهای نشانهشناختی
شامره صفحه مقاله241-255 :

کارکرد نشانهها بهعنوان ابزاری در درک بهتر الگوهای
نشانهشناختی در (جدول  )2ارائه شده است .در ادامه در
(شکلهای 2و  ،)3نحوه تلفیق موضوع خاطرهجمعی و
الگوهای نشانهشناختی تحت عنوان الگوی تحلیل فضاهای
شهری در راستای بازیابی حس خاطرهجمعی با رویکرد
نشانهشناختی و مدل مفهومی پژوهش آورده شده است.
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 -7-3کارکرد نشانهها

کارکرد نشانه شامل مواردی همچون ارجاعی ،عاطفی،
حکمی یا کنایی ،هنری یا زیباشناختی و تأکید بر تماس
می باشد که در جدول  2به تفضیل آمده است.

جدول  :2کارکردهای نشانه
انواع کارکرد نشانه

کارکرد

کارکرد ارجاعی

برقراری روابط میان پیام و موضوعی که پیام به آن ارجاع میدهد.

کارکرد عاطفی

بیان نگرش نسبت به موضوعات توسط گیرنده

کارکرد حکمی یا کنایی

ایجاد واکنش نزد گیرنده
درگیری عقل گیرنده یا احساس او

کارکرد هنری یا زیباییشناختی

بیان پیام هنر و ادبیات ،ورای نشانههای بیواسطه

کارکرد تأکید بر تماس

برقراری ،حفظ یا توقف ارتباط
)(Majedi & Zarabadi, 2010

شکل  :2الگوی تحلیل فضاهای شهری در راستای بازیابی حس خاطره جمعی با رویکرد نشانهشناختی
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شکل  :3مدل مفهومی پژوهش

 .4روش پژوهش
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ماهیت پژوهش پیش رو نظری -کاربردی است .لزوم
تولید ابزاری که به وسیله آن بتوان نگرش و دیدگاههای
صاحبنظران و دستاندرکاران حرفه شهرسازی را نسبت
به روش آن مورد بررسی قرار داد ،پژوهشگر را به گردآوری
دادههای پژوهش از روش تحلیل محتوا سوق داد .در
ادامه نیز برای شناخت عوامل مؤثر در شکلگیری حس
خاطرهجمعی ،از روش پژوهش پیمایشی اکتشافی استفاده
شده است .در ادامه شاخصهای عملیاتی رمزگانهای
اجتماعی ،معنایی و ادراکی  که در مراحل قبل از طریق
منابع کتابخانهای ،مجموعه کتب و مقاالت جمعآوری شده
بود ،پس از کدگذاری و تلفیق با مؤلفههای خاطرهانگیزی
فضاهای شهری در ابعاد فضایی ،ذهنی ادراکی ،زمانی و
اجتماعی فرهنگی انتظام یافت .پس از تعیین روایی و
پایانی برای تحلیل دادههای مستخرج از پرسشنامهها در
این پژوهش از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده
است.
دلیل استفاده از تحلیل عاملی تأییدی :در حالی که
روشهای تأییدی تعیین میکنند که دادهها با یک ساختار
عاملی معین (که در مدل پژوهش شکل  )3هماهنگاند یا
نه .طی این روش محقق انتظار دارد طرح و نقشه خاصی

از عوامل پنهان در ماورای متغیرها را بیازماید .در این نوع،
انتظار میرود متغیرها چیدمان خاصی داشته باشند.
در این روش محقق به آزمون فرضیاتی مربوط به یک
ساختار عاملی خاص اقدام میکند .در این تحلیل پژوهشگر
به دنبال تهیه مدلی است که فرض میشود دادههای تجربی
را بر پایه چند پارامتر نسبتاً اندک ،توصیف تبیین یا توجیه
میکند .این شکل از تحلیل عاملی از طریق نرمافزارهای
 Lisrelمحاسبه میشود.

 -1-4جامعه آماری مورد مطالعه

جامعه آماری تعریف شده در این پژوهش مشتمل بر
مخاطبین و متخصصین از سطوح متفاوت آشنایی با محدوده
است .از سویی با مدنظر قرار دادن نقش چندعملکردی
مجموعه در ارتباط با حوزه فراگیر آن ،با طیف گستردهای
از افراد در سه قالب کلی کسبه ،مراجعین و عابرین از فضا
و متخصصین در عرصه شهری بخش دیگر جامعه آماری
را تشکیل میدهند .با توجه به اینکه تعداد جمعیت مورد
مطالعه در دست نبود ،بنابراین برای نمونهگیری ،خیابانها
و میدانهای مورد مطالعه از روی نقشه مشخص شد و
آنگاه پرسشگران در جایگاههای مورد تعیین مستقر شدند
و به صورت اتفاقی از جامعه هدف اطالعات را گردآوری

بررسی تطبیقی میزان خاطرهانگیزی فضاهای شهری با استفاده از الگوهای نشانهشناختی
شامره صفحه مقاله241-255 :

نمودهاند .در پژوهش حاضر ،نمونهگیری با روش خوشهای
تک مرحلهای انجام پذیرفت در اجرای این طرح با توجه به
وسیع بودن حجم جامعه آماری از فرمول کوکران در حالت
جامعه نامحدود به منظور تعیین حجم نمونه استفاده شد.
که در آن:
 Zبرابر ۱.۹۶؛ p=q=0.5؛  :dمقدار اشتباه مجاز (مقدار
خطا معموالً بین  0.01تا  0.1در نظر گرفته میشود).

حجم نمونه آماری در پژوهش حاضر تعداد  6( 196نفر
متخصصین حوزه شهرسازی و  190نفر شامل سایر اقشار)
با در نظر گرفتن میزان خطا  0.07در نظر گرفته شده
است.

 -2-4طراحی پرسشنامه (ابزار پژوهش)

با توجه به نبود پرسشنامه استاندارد برای سنجش در زمینه
پژوهش حاضر ،پرسشنامه محقق ساخته با مجموعهای از
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سنجهها و گویهها بهعنوان ابزار پژوهش بر پایه نمودار
مفهومی به دست آمده طراحی و استفاده شد .شاخصهای
عملیاتی رمزگانهای اجتماعی ،معنایی و ادراکی  از طریق
منابع کتابخانهای ،مجموعه کتب و مقاالت جمعآوری شده
که پس از کدگذاری و تلفیق با مؤلفههای خاطرهانگیزی
فضاهای شهری در ابعاد فضایی ،ذهنی ادراکی ،زمانی و
اجتماعی فرهنگی انتظام یافت .مؤلفههای مرتبط با هر یک
از ابعاد ،سنجههای ابعاد ادراکی و معنایی و اجتماعی تحت
عنوان رمزگانهای مؤثر در شکلگیری حس خاطرهجمعی
معرفی شد .انتظام این سنجهها در چارچوب هنجارهای
کیفی زمینه ساز سنجش هر یک از سنجهها در قالب طیف
لیکرت میشود .مصاحبه با صاحبنظران به منظور شناخت
نگرشها گام مهم بعدی در مرحله تنظیم پرسشنامه بود.
بدین منظور محتوای به دست آمده از تحلیل مصاحبه
صاحبنظران در محدوده تعیین شده برای پژوهش یعنی
رویکردهای میان بخشی در شکلهای ذیل (شکلهای 4
الی  )6انتظام یافت تا چارچوبی منسجم برای تبیین و تهیه
پرسشنامه باشد.

شکل  :4سؤاالت مرتبط با رمزگان معنایی
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شکل  :6سؤاالت مرتبط با رمزگان ادراکی ذهنی
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 -3-4اعتبار سنجی ابزار پرسشنامه

ابزار سنجش میبایست از پایایی و روایی الزم برخوردار
باشد .روایی و پایایی ویژگیهایی هستند که هر ابزار
سنجشی از جمله پرسشنامه باید دارا باشند .منظور از
روایی اینست که محتوای ابزار و یا سؤاالت مندرج در

پرسشنامه ،بهطور دقیق متغیرها و موضوع مورد مطالعه
را میسنجد یا نه؟ همچنین منظور از اعتبار یا پایایی ابزار
اندازهگیری نیز ایناست که اگر سنجش ،تحت شرایط
مشابه مجددا ً تکرار شود ،نتایج حاصل تا چه حد ،مشابه و
قابل اعتماد است؟

بررسی تطبیقی میزان خاطرهانگیزی فضاهای شهری با استفاده از الگوهای نشانهشناختی
شامره صفحه مقاله241-255 :

 -1-3-4تست پایلوت (پیش آزمون)

پرسشنامه باید قبل از اجرا بهصورت آزمایشی (رسمی و
غیررسمی) آزمون شود.
پیش آزمون غیررسمی :بررسی مقدماتی در این مرحله
بیشتر جنبه مشورتی دارد و تمام جامعه آماری ارزیابی
نمیشوند .بلکه اکثرا ً اساتید ،کارشناسان ،محققان و کسانی
هستند که در زمینه موضوع تحقیق تخصص دارند و
ممکن است برخی از آنها جزو جامعه آماری نیز باشند.
پیش آزمون رسمی :در این مرحله گردآوری اطالعات هیچ
گونه تفاوتی با مرحله اصلی گردآوری اطالعات ندارد اما به
صورت محدود انجام میگیرد .به عبارت دیگر افرادی که
میبایست به پرسشنامه پاسخ دهند باید حداالمکان مشابه
نمونهگیری واقعی انتخاب شوند .هدف اصلی پیش آزمون
رسمی ،بررسی الگوی پاسخها است ،به همین دلیل نمونه
پیش آزمون باید به حد کافی بزرگ باشد .نتایج این مرحله
به محقق کمک میکند در خصوص سؤاالتی که کمترین
پاسخدهنده یا بیشترین پاسخدهنده را داشته تصمیم بگیرد
به عالوه سؤاالت تکراری مشخص میشود همچنین نحوه
پاسخ به پرسشنامهها زمان احتمالی نمونهگیری اصلی را با
احتمال باالیی تخمین میزند .در این پژوهش به منظور
پیش آزمون رسمی از یک جامعه آماری  80نفری بهره
گرفته شد.

 -2-3-4روایی و پایایی پرسشنامه

روش به کار گرفته شده در این پژوهش به منظور بررسی
روایی پرسشنامه روش صوری -محتوایی میباشد .در این
پژوهش برای تعیین اعتبار صوری سؤاالت پرسشنامه از
شش نفر از اساتید مجرب و متخصص در حوزه شهرسازی
که با موضوع پژوهش آشنایی داشتند خواسته شد معلوم
کنند آیا سؤاالت برای تعیین هدف پژوهش مناسب است یا
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خیر .بر پایه نتایج به دست آمده از انجام تحلیلهای آماری
الزم از اجرای مقدماتی تعدادی از سؤاالت ،از پرسشنامه
اولیه حذف شده و آزمون نهایی با  40سؤال به اجرا درآمد.
همچنین هنگام طراحی سؤاالت از مدل مفهومی پژوهش
که برگرفته از مطالعات نظری است ،برای تأیید روایی
محتوایی سؤاالت استفاده شد .الزم به ذکر است به منظور
سنجش پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ بهره گرفته شد.
در این پژوهش میزان پایایی تمام سؤاالت پرسشنامه باالی
 0.7به دست آمد که بیانگر اعتبار سؤاالت است.

 .5معرفی محدوده مورد مطالعه

در طرح موضوع ،محدوده مورد مطالعه نیز ،باید بهطور
روشن و بهوضوح مشخص شود .این یکی از مسائلی است
که بسیار حائز اهمیت است .زیرا انجام تحقیقی که محدوده
و چارچوب مشخصی نداشته باشد عم ً
ال امکانپذیر نیست
و چنانچه موضوع را بدون در نظر گرفتن محدوده و حد
و مرز معینی مورد مطالعه قرار ندهیم نتایج بهدست آمده
اعتبار نخواهد داشت.

 -1-5ميدان حسنآباد

در پهنه مرکزي حوزه مياني شهر تهران قرار دارد .ميدان
مذکور در محدوده بافت تاريخي و حصار ناصري واقع شده
است .طبق تقسيمات شهرداري تهران ،ميدان حسنآباد
مرز مناطق  12و  11شهرداري به شمار ميرود .میدان
حسنآباد (قاجاریه و پهلوی) میدانی با طراحی منحصر
به فرد است .وجود بناهای چهارگانهای که بدنه میدان را
به وجود آوردهاند ،از شاخصهای مهم میدان است که به
سبک نئوکالسیک با تلفیق معماری باروک فرانسوی  در
سال  1313توسط میرزا علیخان مهندس طراحی شدهاند  
(( .)Bani-masoud, 2011, p. 232شکل .)7

شکل  :7موقعیت قرارگیری میدان حسن آباد در شهر تهران
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 -2-5میدان آزادی

که پیش از انقالب اسالمی میدان شهیاد نام داشت،
بزرگترین میدان شهر تهران است که در بخش غربی
آن و طبق تقسيمات شهرداري ،در منطقه  9شهرداري
تهران جای گرفته است .این میدان به همراه برج آزادی در

سال  ۱۳۴۹طراحی و ساخته شد و پس از انقالب اسالمی
درسال  ۱۳۵۷به نام «میدان آزادی» نام گرفت .برج
آزادی نمادی برای شهر تهران است شاهد بسیاری اتفاقات
سیاسی پیش از انقالب اسالمی و پس از آن تا زمان معاصر
بوده است (شکل .)8

شکل  :8موقعیت قرارگیری میدان آزادی در شهر تهران

)(Strategic Management Plan of Improving the Quality of Urban Spaces of Tehran, 2012

 .6یافتهها
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در این پژوهش ،به منظور ارزیابی میزان خاطرهانگیزی
فضاهای شهری ،مؤلفههای دخیل در شکلگیری حس
خاطرهجمعی فضاهای شهری با رویکرد نشانه شناسی،
از طریق شیوه انتظام سنجهها که مفصل در مقاله بدان
پرداخته شد ،انجام گرفته است .این سنجهها در قالب
نمودار شاخصهای عملیاتی رمزگانها ،تحت عنوان چهار
رمزگان منطقی ،ادراکی ،اجتماعی و معنایی معرفی گردید
و در دو میدان حسنآباد و آزادی برداشت شد.
در این راستا سنجههای هنجارهای کیفی ابعاد ادراکی و
معنایی و اجتماعی الگوهای نشانهشناختی مستتر در فضای
شهری میدان حسنآباد و میدان آزادی ،توسط سؤاالت
پرسشنامهای مورد ارزیابی شهروندان و متخصصین عرصه
شهری قرار گرفت .نتایج پرسشنامه از طریق بازخوانی
دیدگاههای پاسخدهندگان در یک جامعه آماری 190
نفری در چارچوب جمعبندی یافتهها ،تحلیل جداول و
نمودارها از محدوده مطالعاتی ارایه شد .در ادامه به منظور
تحلیل دادههای گردآوری  شده با استفاده از نرمافزار لیزرل
در قالب نمودارهای تحلیل مسیر زیر ،میزان همبستگی و
ارتباطات بین متغیرها در دو میدان آزادی و حسنآباد به
منظور بررسی تطبیقی ،تعریف شده است.

 -1-6تفسیر مدل

نتایج حاصل از تحلیل نشان میدهد که یازده عامل

بر خاطرهانگیزی فضاهای شهری بر اساس الگوهای
نشانهشناختی تأثیرگذار میباشند .بر اساس چارچوب مدل
نظری پژوهش ،ارتباط این عوامل یازدهگانه به صورت مدل
فرضی ذیل نشان داده شده میباشد.
بر مبنای مدل الگوهای نشانهشناختی مستتر در فضاهای
شهری (تعامل اجتماعی ،تعاون و مشارکت ،رویدادهای
خاطرهساز ،گروههای حاضر در بافت) بهعنوان رمزگان
اجتماعی ،عامل شکلگیری رویدادهای اجتماعی،
(ویژگیهای فردی ،کیفیت دید و منظر ،تعامل ذهنی با
محیط) بهعنوان رمزگان ادراکی ،عامل شکلگیری تصویر
ذهنی مخاطبان فضا در الگوی یاد شده محسوب میشود
و دو عامل (معنامندی فضا و سیر تطور تاریخی فضا)
بهعنوان رمزگان معنایی عامل هویتمندی فضا محسوب
میشوند ،همچنین دو عامل (کارکرد و کالبد فضا) نیز
بهعنوان رمزگان منطقی نقش قابل توجهی در شکلگیری
خصلتهای هر فضا ایفا میکند.
محصول این مجموعه که بهعنوان الگوی نشانهشناختی
مستتر در فضاهای شهری نامگذاری شده است بر روی
مجموعه شکلگیری حس خاطرهجمعی  که با مؤلفههای
فضایی ،زمانی اجتماعی -فرهنگی و ذهنی -ادراکی قابل
ارزیابی در فضاهای شهری است ،تأثیر میگذارد .البته در
موضوع حس خاطرهجمعی تأثیر رمزگان منطقی را نباید
نادیده گرفت .رمزگانهای منطقی که متناظر با مؤلفه
فضایی خاطرهجمعی محسوب میشوند ،بهعنوان رمزگان
پشتیبان بر رمزگانهای ادراکی تأثیر مستقیم داشته و

بررسی تطبیقی میزان خاطرهانگیزی فضاهای شهری با استفاده از الگوهای نشانهشناختی
شامره صفحه مقاله241-255 :

از طرف دیگر به واسطه تزریق ویژگیهای فضایی خاص
کیفیات فضاهای مختلف را متمایز میکند.
در نتیجه فرآیند این مدل به دو مجموعه مستقل دست پیدا
میکنیم .این دو مجموعه با یکدیگر رابطه علی و معلولی
دارند (شکلهای  7و  .)8در مجموعه اول شاخصهای
عملیاتی رمزگانهای چهارگانه بهعنوان متغیرهای مستقل
در شکلگیری الگوهای نشانهشناختی اثر دارند .از طرف
دیگر الگوهای نشانهشناختی بهعنوان متغیرهای واسطهای
از طرفی وابسته به شاخصهای عملیاتی رمزگانهای
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چهارگانه هستند و از طرف دیگر بر شکلگیری حس
خاطرهجمعی بهعنوان یک متغیر مستقل اثر میگذارد و
نشاندهنده این است که بازشناسی الگوهای نشانهشناختی
در بازیابی حس خاطرهجمعی اثرگذار است .مقدار رابطه
مستقیم رمزگانهای ادراکی ،منطقی ،معنایی و اجتماعی
در میدان حسنآباد به ترتیب برابر با ،0.75 ،0.57 ،0.80
 0.69و در میدان آزادی به ترتیب برابر با 0.46 ،0.56 ،0.5
و   0.7است.

شکل  :9نمودارهای خروجی نرم افزار لیزرل در مورد میدان حسنآباد

شکل  :10نمودارهای خروجی نرم افزار لیزرل در مورد میدان آزادی

رمزگانهای معنایی میدان که تحت تأثیر معیارهای دوگانه
(شامل -1 :سیر تحول تاریخی  -2معنامندی) بهعنوان
شاخصهای عملیاتی رمزگان معنایی و تأثیرگذارترین
معیارها در هویتمندی فضا استفاده شده است .از عوامل
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نتایج به دست آمده حاکی از خاطرهانگیزی میدان حسنآباد
با  70درصد تحققپذیری رمزگانهای چهارگانه بهعنوان
یک فضای خاطرهانگیز محسوب میشود .درصد قابل قبول
تحققپذیری میدان حسنآباد در خصوص شکلگیری حس
خاطرهجمعی در وهله اول به واسطه باال بودن شاخصهای
عملیاتی رمزگانهای ادراکی -ذهنی (کیفیت دید و منظر،
تعامل ذهنی با محیط و ویژگیهای فردی) میدان است.
آنچه به لحاظ ادراکی در میدان حسنآباد بسیار تأثیرگذار
است ،حفظ بدنههای اصلی میدان از زمان شکلگیری آن تا
به امروز است .این ویژگی میدان باعث باالرفتن کیفیت دید

و منظر و تعامل ذهنی بهتر مخاطبان فضا با آن شده است از
طرف دیگر حفظ ساختار کالبدی بدنههای میدان با تصویر
ذهنی مخاطبان فضا از آن قرابت دارد و در خاطرهانگیزی
میدان نقش مهمی بازی میکند.
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مهم دیگر در خاطرهانگیزی میدان حسنآباد سبقه تاریخی
و فرآیند گذر زمان در میدان است که خوشبختانه،
معنامندی و هویتمندی درحال حاضر در میدان به خوبی
دیده میشود (شکل .)11
تغییرات کارکردی و عملکردی اخیر در میدان حسنآباد
رمزگانهای اجتماعی در میدان که به واسطه معیارهای

چهارگانه (شامل -1 :تعامالت اجتماعی  -2رویدادهای
خاطرهساز  -3تعاون و مشارکت  -4گروههای حاضر در
بافت) بهعنوان شاخصهای عملیاتی رمزگان اجتماعی
و تأثیرگذارترین معیارها در شکلگیری رویدادهای
خاطرهساز و شکلگیری تعامالت اجتماعی برداشت شده
است را تحت تأثیر قرار داده است.

شکل  :11بررسی تحققپذیری رمزگانهای چهارگانه در میدان حسنآباد
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نتایج به دست آمده در خصوص میدان آزادی از
خاطرهانگیزی میدان با  55درصد تحققپذیری رمزگانهای
چهارگانه بهعنوان یک فضای خاطرهانگیز محسوب میشود.
درصد قابل قبول خاطرهانگیزی میدان آزادی در وهله اول
به واسطه باال بودن شاخصهای عملیاتی رمزگانهای
اجتماعی میدان است .رمزگانهای اجتماعی در میدان که
بهواسطه معیارهای چهارگانه (شامل -1 :تعامالت اجتماعی
 -2رویدادهای خاطرهساز  -3تعاون و مشارکت  -4گروههای
حاضر در بافت) بهعنوان شاخصهای عملیاتی رمزگان

اجتماعی و تأثیرگذارترین معیارها در شکلگیری رویدادهای
خاطرهساز و شکلگیری تعامالت اجتماعی برداشت شده
است .میدان آزادی یک میدان رویدادی محسوب میشود
و هر سال در سالگرد پیروزی انقالب اسالمی مکان تجمع
و جشن پیروزی است ،اگرچه تجمعات مردمی و برگزاری
تظاهرات سیاسی در زمان مبارزات گسترده مردم به منظور
پیروزی انقالب اسالمی همواره این ویژگی و خصلت را در
میدان به یاد میآورد و تأثیر قابل قبولی در خاطرهانگیزی
میدان دارد.

شکل  :12بررسی تحققپذیری رمزگانهای چهارگانه در میدان آزادی
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شامره صفحه مقاله241-255 :

رمزگانهای ادراکی ناشی از معیارهای سه گانه (شامل:
 -1کیفیت دید و منظر  -2تعامل ذهنی با محیط -3
ویژگیهای فردی) ،بهعنوان شاخصهای عملیاتی رمزگان
ادراکی و تأثیرگذارترین معیارها در شکلگیری تصویر
ذهنی افراد استفاده شده است .آنچه به لحاظ ادراکی در
میدان آزادی بسیار تأثیرگذار است ،وجود المان و برج آزادی
در فضای اصلی میدان است که یکی از جلوههای بصری
با ارزش چه در میدان آزادی و چه در سطح شهر تهران
محسوب میشود .این ویژگی میدان باعث ارتقا کیفیت دید
و منظر و تعامل ذهنی مخاطبان فضا با آن شده است ،از
طرف دیگر وجود المان آزادی با تصویر ذهنی مخاطبان فضا
از آن در قرابت است و در خاطرهانگیزی میدان نقش مهمی
بازی میکند (شکل .)12
به منظور ارزیابی رمزگانهای معنایی از معیارهای دوگانه
(شامل -1 :سیر تحول تاریخی  -2معنامندی) بهعنوان
شاخصهای عملیاتی رمزگان معنایی و تأثیرگذارترین
معیارها در هویتمندی فضا استفاده شده است .آنچه به
لحاظ معنایی در میدان آزادی اثرگذار است ،سبقه تاریخی
و فرآیند گذر زمان در میدان است و رویدادهای مهم تاریخ
معاصر تهران ،تأثیر قابل مالحظهای در خاطرهانگیزی فضای
میدان آزادی دارد .متأسفانه تغییرات کارکردی و عملکردی
اخیر در میدان آزادی و تبدیل شدن میدان به یک فلکه
ترافیکی به همراه نقش پایانهای که در حال حاضر در ذهن
مخاطبان فضا متصور است تأثیر منفی در خاطرهانگیزی
میدان دارد  .حتی این موضوع در کاهش سرزندگی اجتماعی
میدان و حضور قشرهای مختلف اجتماعی اثرگذار است.

 .8نتیجهگیری
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نتایج سنجهها حاکی از آن است که با توجه به اشارات
پاسخدهندگان ،فضای شهری میدان حسنآباد و میدان
آزادی هنوز هم خاطرهانگیز است اما بر اساس مدل تحلیل
مسیر و معادالت ساختاری ،خاطرهانگیزی میدان حسنآباد
به واسطه رمزگانهای ادراکی و شکلگیری تصویر ذهنی
مخاطبان فضا و در میدان آزادی به واسطه رمزگانهای
اجتماعی و شکلگیری رویدادهای اجتماعی در آن است.
نتایج بهدست آمده در روش تحلیل عاملی تأییدی حاکی
از آنست که رمزگان ادراکی ،همانطور که در نمودار
«تلفیق مؤلفههای شکلدهنده خاطرهجمعی و رمزگانهای
نشانهشناختی» ،ذکر شد ،بیانگر مؤلفه ادراکی -ذهنی
حس خاطرهجمعی در میدان حسنآباد است و بیشترین
تأثیر را در خاطرهانگیزی میدان حسنآباد دارد .در حالیکه
در میدان آزادی رمزگان اجتماعی که مطابق با شکل اشاره
شده ،بیانگر مؤلفه اجتماعی حس خاطرهجمعی است،
اثرگذارترین عامل در شکلگیری حس خاطرهجمعی در
فضای میدان آزادی محسوب میشود.
در مرحله آخر شاخصهای عملیاتی رمزگانهای معنایی
که با معیارهای زمان و معنامندی معرفی میشوند ،در مورد

هر دو میدان آزادی و حسنآباد مورد سنجش و تحلیل قرار
گرفت .نتایج بهدست آمده در روش تحلیل عاملی تأییدی
حاکی از آنست که رمزگان معنایی ،همانطور که بیانگر
مؤلفه زمانی حس خاطرهجمعی است  ،در میدان حسنآباد
در قیاس با میدان آزادی تأثیر بیشتری در شکلگیری
حس خاطرهجمعی دارد (شکل  .)13با توجه به نتایج
تحلیلها ،معیارهای هویتمندی و سیر تطور تاریخی
فضا که تحت عنوان شاخصهای عملیاتی رمزگان معنایی
معرفی شدند ،بهواسطه تأثیر در هویتمندی فضای میدان
حسنآباد موجب شکلگیری حس خاطرهجمعی در میدان
حسنآباد می شوند .این در حالیاست که دو معیار عنوان
شده در میدان آزادی اهمیت کمتری دارد و این موضوع با
توجه به خصلتهای فضایی دو میدان آزادی و حسنآباد
که در این نوشتار از آن به رمزگان منطقی یاد شد ،قابل
توجیه میباشد.
در این تحقیق کاربردی برای شکلدادن به عرصهای که
برای شهروندان خاطرهانگیز باشد ،باتوجه به مطالعات
انجام گرفته و نتایج بهدست آمده ،اگرچه در حال حاضر
مؤلفههای ادراکی -ذهنی و اجتماعی حس خاطرهجمعی،
در فضای شهری میدان حسنآباد و میدان آزادی قابل
قبول و پذیرفته شدهاند؛ اما مؤلفههای فضایی و زمانی
بهواسطه تغییرات رخ داده در سالهای اخیر در وضعیت
نامطلوبی قرار دارند که نادیده انگاشتن آنها صدمات قابل
توجهی به فضای این دو میدان وارد میآورد.
  این موضوع گویای ناتوانی فضا در ارایه پتانسیلهای مورد
انتظار مخاطب در فضاست .از این رو توجه به ابعاد فعالیتی
فضا در سنجش کیفیت فضا پررنگ تر بوده در حالی
که کارشناسان بیشتر متوجة شاخصهای کالبدیاند.
فصل مشترک کیفیت محیطی حاصل از ادراکات ذهنی
شهروندان و هنجارهای کیفی مدنظر طراحان شهری در
ارتقاء فضای شهری میتواند گویای کیفیات پاسخدهندگی
مکان به طیف وسیع مخاطبین و طراحان فضا باشد .بدین
ترتیب ،پیش گرفتن روشی که طی آن نظر کارشناسان و
مصرفکنندگان نهایی فضا به یکدیگر نزدیک شود میباید
در دستور کار دست اندرکاران ساماندهی فضاهای شهری
قرار گیرد .با وجود شرایط خاص ما در ایران نباید توقع
داشت که بدون وجود یک نظام آگاهی عمومی در مورد
خاطرهانگیزی فضاهای شهری این شرایط بهبود یابد و اگر
این وضع ادامه یابد میتواند به نارضایتی مردم از فضاهای
شهری بیانجامد .مسلماً تعامل آگاهانه و همراه با دانش
عمومی مردم با فضاهای شهری میتواند موجب غنای فضا،
غنای
ادراک فضا و رشد و آگاهی مردم شود .از سوی دیگر ،درک
مشترک مردم میتواند موجب شکلگیری ،تداوم و تعمیق
خاطرات جمعی از محیط ،و از طریق آن ،تعمیق احساس
تعلق خاطر جمعی به محیط ،جامعه و توسعه هویتمندی
میشود.
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