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1. مقدمه
شهری1 فضای1 هویت1ساز1 اجزای1 از1 شهری11 نشانه1های1
محسوب1می1شوند1که1در1تعامل1و1درک1شهروندان1از1فضا،1
نقش1مؤثری1ایفا1می1کنند.1پژوهش1حاضر1در1نظر1دارد1تا1
با1نگرش1نشانه1شناسانه12به1بررسی1ابعاد1اجتماعی،1فرهنگی1
و1کالبدی1نشانه1های1موجود1در1محور1خیابان1سپه1قزوین1
نشانه1های1 ویژگی1های1 میان1 رابطه1 بدین1ترتیب1 تا1 بپردازد1
غنی،1 ادراک1 فرآیند1 با1 را1 سپه1 خیابان1 تاریخی1 محور1
به1 و1 شهروندان1 نزد1 خیابان1 ذهنی1 ماندگاری1 و1 تصورات1
تبع1آن1هویتمندی1آن1مورد1بررسی1قرار1دهد.1در1خصوص1
ماندگاری1 در1 ذهنی1شهروندان1 تصورات1 و1 ادراک1 اهمیت1
نظر1 در1 با1 پدیدارشناسانه13 نگرش1 فضای1شهری،1 و1هویت1
داشتن1تأثیر1زمینه1های14فرهنگی1و1اجتماعی1و1نیز1رابطه1
تکاملی1در1انتخاب1مؤلفه1های1خود1با1نگرش1نشانه1شناسانه،1
بدین11ترتیب1 شده1است.1 استفاده1 مکان1 هویت1 خوانش1 در1
نشانه1های1 معیارهای1 تحلیلی1 توصیفی-1 روش1 به1 ابتدا1
با1 سپس1 و1 شده11 گردآوری1 نشانه1شناسی1 منظر1 از1 شهری1
مؤلفه1های1هویت1ساز1مکان1از1منظر1پدیدارشناسی1مطابقت1
صورت1می1گیرد1تا1از1طریق1تنظیم1پرسش1نامه1و1مصاحبه1
با1شهروندان،1نتایج1در1نمونه1ای1در1خور1تامل،1با1توجه1به1
به1آزمون1 قرارگیری1خود1در1فضای1شهری1 متن1و1زمینه1

گذاشته11شوند.

2. پیشینه پژوهش 
حوزه1 دو1 کاربرد1 در1 موجود1 منابع1 حاضر1 پژوهش1 در1
در1 و1 معماری1 عرصه1 در1 نشانه1شناسی1 و1 پدیدارشناسی1
رابطه1با1مفهوم1مکان1مورد1بررسی1قرار1گرفته1اند.1در1زمینه1
منابع1موجود1در1استفاده1از1روش1نشانه1شناسی1در1معماری1
می1توان1به1کتاب1هال1با1مطرح1کردن1موضوعی1از1فضا1در1
رابطه1با1نشانه1شناسی1در1مورد1استفاده1از1فضاهای1شخصی1
و1عمومی1و1تأکید1بر1عملکرد1ارتباطی1فضا1با1تکیه1مستقیم1
مختلف1 گروه1های1 فرهنگ1 تأثیر1 تحت1 مخاطبان1 رفتار1 بر1
ابزار1 انسانیHall, 1990(1(1و1مفهوم1فضا1و1زمان1به1عنوان1
انتقال1پیام1متاثر1از1ساختارهای1فرهنگی1استفاده1کنندگان1
کلیدی1 مباحث1 با1 رابطه1 در1 کتاب1چندلر1 )Hall, 1959(؛1
نشانه1شناسی1و1تجزیه1و1تحلیل1موضوعات1فرهنگی1توسط1
نشانه1شناسی1و1گستردگی1این1رویکرد1در1حوزه1های1مختلف1
هنری1و1معماریChandler, 2017(1(؛1کتاب1انکلر1در1مورد1
ارتباط1 نشانه1شناسی،1 با1 معماری1 روابط1 و1 عناصر1 ارتباط1
هویت1و1موقعیت1فضایی،1بیان1ویژگی1های1فضایی1با1تکیه1
بر1پارادایم1های1نشانه1شناسی1و1زبان1شناسی1در1ویژگی1های1
)Ankerl & Ankerl, 2013(؛1 فضا1 مورفولوژی1 و1 هندسی1
مقاله1اکو1در1راستای1اهمیت1جنبه1های1مفهومی1در1عملکرد1
فضای1معماری1و1در1نتیجه1آن1ارتباط1با1مخاطب1به1واسطه1
عملکرد،1کدهای1معنایی1و1نحوی1در1کنار1عملکرد1ساختمان1
در1رابطه1با1نوع1فضا1و1معنای1آن1و1معانی1ضمنی1و1صریح1در1
طبقه1بندی1فضایی1محیطEco Cited in Leach, 2005(1(؛1

مقاالتی1در1رابطه1با1استفاده1از1رویکرد1نشانه1شناسی1فضایی1
هویت1 موضوع1 بر1 فضا1 استفاده1کنندگان1 تأثیر1 بررسی1 در1
فضایی1و1تحلیل1و1درک1نشانه1های1مفهومی1فضا1با1در1نظر1
)Gaines, 2006(؛1 آن1 به1 وابسته1 عوامل1 و1 زمینه1 داشتن1
نمادین1 هنر1 به1عنوان1 معماری1 زبان1 ویژگی1های1 شناسایی1
از1منظر1نشانه1شناسی1و1توجه1به1بستر1فرهنگی1و1تاریخی1
 Lazutina,( آن1 زیبایی1شناختی1 و1 نمادین1 ارزش1 ضمن1
 Pupysheva, Shcherbinin, Baksheev, & Patrakova,
2016(؛1استفاده1از1تئوری1نشانه1شناسی1گرماس15در1تحلیل1
فضا1در1راستای1انطباق1فرم1ظاهری1با1محتوا1جهت1خوانش1
 Juodinytė-Kuznetsova,( معماری1 فضای1 از1 معنادار1
2011(؛1خوانش1صریح1و1تفسیر1معانی1پنهان1نشانه1ها1در1
حوزه1معماری1در1توجه1به1رمزگان1های1فرهنگی،1اجتماعی،1
 Botwina & Botwina,( نشانه1شناسی1 روش1 با1 تاریخی1
توجه1 با1 فضاسازی1 طریق1 از1 معنا1 انتقال1 توانایی1 2012(؛1
به1تجزیه1و1تحلیل1ادراک1آدمی1در1خوانش1نشانه1شناسانه1
)Gawlikowska, 2013(؛1بررسی1هویت1و1تعلق1مکانی1به1
مفاهیم1 داشتن1 نظر1 در1 با1 بین1المللی1 شاخص1 مکان1های1
مفاهیم1 معانی،1 انتقال1 به1 توجه1 راستای1 در1 نشانه1شناسانه1
1)Mueller & Schade, 2012( نمادین1 و1 جامعه1شناختی1
از1رویکرد1نشانه1شناسی1الیه1ای1در1بررسی1فرم1 و1استفاده1
Daneshpour, Rezaza-(1 نشهر،1کارکرد،1معنا1و1هویت1آ
در1 اشاره1کرد.1 1)deh, Sojoodi, & Mohammadi, 2013
زمینه1پدیدارشناسی1معماری1و1ارتباط1آن1با1موضوع1هویت1
در1 پدیدارشناسی«1 و1 »مکان1 کتاب1 به1 می1توان1 نیز1 مکان1
منظر1 از1 آن1 با1 مرتبط1 مفاهیم1 و1 مکان1 مسئله1 با1 رابطه1
پدیدارشناسی1و1تمایل1انسان1به1فضاهای1تاریخی1و1ماندگار1
در1حافظه1ذهنیDonohoe, 2017(1(؛1کتاب1»تعلق1مکانی«1
درباره1احساس1هویت1به1مکان1براساس1تعلق1افراد،1حافظه1و1
 Manzo & Devine-Wright,(1شرایط1فرهنگی1و1اجتماعی
محیط1های1 ادراک1 در1 مکان1 هویت1 »نقش1 کتاب1 2014(؛1
ارتباط1 با1محوریت1موضوع1هویت1مکانی1و1 ساخته1شده«1
آن1با1هویت1فرد1و1عوامل1مؤثر1بر1ادراک1محیط1و1تجربه1
Casakin& Ber- )پدیدارشناسانه1از1آن1توسط1کاربران1فضا1
nardo, 2012(؛1مقاالتی1در1رابطه1با1اهمیت1مکان1و1هویت1
شکل1گیری1 نحوه1 بررسی1 و1 پدیدارشناسی1 رویکرد1 با1 آن1
 Taban, Pourjafar,( آن1 در1 مؤثر1 عوامل1 و1 مکانی1 هویت1
با1 مکان1 و1 هویت1 میان1 ارتباط1 و1 1)& Pourmand, 2012
 Pourjafar,( تاریخی1 بافت1های1 در1 پدیدارشناسی1 رویکرد1
 Pourmand, Zabihi, Hashemi Demneh, & Taban,
2011(1اشاره1کرد.1پیشینه1بیان1شده1در1ظاهر1و1به1صورت1
با1 پدیدارشناسی1 و1 نشانه1شناسی1 ارتباط1 به1 منحصر1 کلی،1
معماری1می1باشد1که1به1صورت1مستقیم1یا1غیرمستقیم1و1
در1بطن1خود1همواره1به1موضوع1هویت1مکانی1پرداخته1است.1
موضوع1پدیدارشناسی1و1نشانه1شناسی1هویت1مکان1با1این1که1
در1اجزا1و1عناصر1مختلف1مکان،1به1لحاظ1کالبدی،1عملکردی1
و1مفهومی1مورد1مداقه1قرار1گرفته،1به1صورتی1منسجم1در1
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بررسی1اجزای1خاص1فضای1شهری1)نشانه1های1شهری(1و1
در1 پدیدارشناسی1 و1 نشانه1شناسی1 هم1راستای1 استفاده1 در1
لذا1 نشده1است.1 واقع1 بررسی1 مورد1 مکان1 هویت1 سنجش1
نگرش1 پیش1گرفتن1 در1 با1 تا1 دارد1 نظر1 در1 حاضر1 پژوهش1
نشانه1شناسانه1در1بررسی1نشانه1های1محدوده1مورد1بررسی1
همجواری1 در1 را1 تاریخی1 خیابان1 این1 ماندگاری1 و1 هویت1
با1نشانه1های1متعدد1آن1با1توجه1به1ساختارهای1اجتماعی،1
فرهنگی1و1تاریخی1و1خوانش1ذهنیت1مخاطبان1در1رویکرد1
پدیدارشناسانه1مورد1بررسی1قرار1دهد1تا1بدین1ترتیب1اهمیت1
زمینه1های1 در1 را1 فضایی1 هویتمندی1 در1 نشانه1ها1 نقش1
فرهنگی،1اجتماعی،1ذهنی1و1رفتاری1شهروندان1جست1و1جو1

کند.1

3. ادبیات پژوهش 
ماهیت1 در1خصوص1شناخت1 پژوهش1 موضوع1 به1 توجه1 با1
نشانه1های1شهری1از1منظر1نشانه1شناسی1در1ارتباط1با1هویت1

نظری1 مبانی1 در1 پدیدارشناسانه،1 بررسی1 در1 شهروندان1
حوزه1 در1 آن1 کاربرد1 و1 نشانه1شناسی1 موضوع1 به1 تحقیق1
معماری،1ویژگی1نشانه1های1شهری1و1هویت1مکانی1از1منظر1

پدیدارشناسی1پرداخته1شده1است.

3-1- نشانه شناسی و کاربرد آن در حوزه معماری
بررسی1 طریق1 از1 پدیده1ها1 مطالعه1 دانش1 نشانه1شناسی1
عالئم1 و1 نشانه1ها1 تاویل1 و1 ظهور1 بر1 مؤثر1 عوامل1 مجموعه1
.)Pourjafar & Montazerolhojjah, 2010, p. 17(1است
و1 حرکات1 صداها،1 تصاویر،1 کلمات،1 شکل1 به1 را1 عالئم1 که1
 Chandler, 2007a, p.( می1دهد1 قرار1 مطالعه1 مورد1 اشیا1
که1 است1 کارآمدی1 روش1های1 از1 یکی1 نشانه1شناسی1 1.)2
با1 بارت16 روالن1 تعبیر1 به1 یا1 پدیده1ها1 در1 معانی1 بررسی1 با1
 Strinati, 2001,(1فرآیند1معنی1دار1شدن«1سر11وکار1دارد«
نشانه1 مفهوم1 از1 تعاریف1 مهم1ترین1 11 در1جدول1 1.)p. 153

گردآوری1شده1است.

جدول 1: معنای نشانه از منظر نشانه شناسی
ویژگیشاخصتعریفنشانهنظریهپرداز

آیین ها، سوسور7 نظیر  اجتماعی  ارتباطات  از  اشکالی  »به  را  نشانه  مفهوم  سوسور 
.)Giro, 2001, p. 16(1»مراسم، آداب معاشرت و غیره گسترش می دهد

 Chandler,( است  »معنادار«  حال  عین  در  و  موضوعی»فیزیکی«  نشانه 
انسان  ادراک حسی  با  که  است  دال  آن  2007b, p. 21(. سویه محسوس 
دریافت می شود و سویه  پنهان مدلول نام دارد. معنایی که مخاطب در ذهن 

 .)Ahmadi, 1992, p. 33( خود می آفریند و مفهومی که ساخته می شود
ارزش نشانه ناشی از رابطه آن با نشانه های دیگر است. هیچ معنا و مفهومی 
بدون توسل به نظام نشانه ای و بروز متنی و مادی بیرونی آن ها ممکن نیست 

.)Mohammadi, 2011, p. 157(

- ارتباطات اجتماعی نظیر آیین ها،
   مراسم

- موضوعی فیزیکی و معنادار
- دال )محسوس( 

- مدلول )پنهان( و ذهنی
- ارزش نشانه ها در ارتباط با یکدیگر
- ایجاد معنا در گرو نظام نشانه ای و

  بروز متنی و مادی

دیگر پیرس8 به چیزی  هر شکل  به  که  هر چیزی  است.  مفهومی همگانی  نشانه 
 .)Ahmadi, 1992, p. 34( داللت کند

- مفهومی همگانی

نشانه تمام آن چیزهایی است که بر پایه قراردادی اجتماعی، چیزی را به اکو9
 .)Ahmadi, 1992, p. 32( جای چیز دیگر معرفی می کند

که  داشت  اظهار  می توان  نشانه ها  ماهیت  به  هستی شناسانه  نگاهی  در 
استنباط  او  وجود  و  انسان  تأثیر  تحت  و  زمان  گرو  در  نشانه  موجودیت 

.)Eco,1986, p. 16( می شود

- قراردادی اجتماعی
- معرفی چیزی به جای چیز دیگر
- استنباط موجودیت نشانه در گرو
  زمان و متاثر از انسان و وجود او

نشانه اشیا را قادر می سازد متمایز شوند و هویت ویژه خویش را حفظ کنند فوکو
.)Foucault cited in Kachooyan, 2003, p. 114(

- ارتباط با حفظ هویت
- امکان تمایز

نشانه بودن مستلزم آن است که یک شکل فیزیکی وجود داشته باشد و به ترنر10
 Hall, McRobbie, Bennett, Turner, Fowler,( چیزی جز خود اشاره کند

 .)& Parry, 2011, p. 104

- یک شکل فیزیکی
- اشاره به غیر خود

- داللت نشانه ها به مفاهیمنشانه ها به مفاهیم داللت دارند )Sojoodi, 2008, p. 21(. سجودی

قالب1 در1 پژوهش1 این1 در1 رفته1 به1کار1 نشانه1شناسی1 روش11
زمینه1های1 دادن1 قرار1 اولویت1 با1 که1 است1 تحلیلی1 روشی1
خوانش1 به1 شدن1 قائل1 محوریت1 و1 فرهنگی1 و1 اجتماعی1
پیش1فرض1های1ذهنی1مخاطب1در1مواجهه1با1ابژه1معماری،1

عوامل1معنا1دهنده1و1هویت1بخش1را1عیان1می1سازد.1در1واقع1
مواردی1 جمله1 از1 فضاسازی1 طریق1 از1 معنا1 انتقال1 توانایی1
ارتباط1نشانه1شناسی1 است1که1سبب1به1رسمیت1شناختن1
1.)Gawlikowska, 2013, p. 50( است1 شده1 معماری1 و1
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که1 می1دهد1 رخ1 زمانی1 نشانه1ای1 و1 عنصر1 هر1 از1 معنا1 فهم1
انسان1به1تحلیل1زمینه1شکل1گیری1موضوع1می1پردازد1و1به1
با1ادراکات1و1احساسات1خود1با1آن1مواجه1 فراخور1موضوع1
می1شود.1نقش1دستیابی1به1مفهومی1اصیل1و1معنای1پدیده1ها1
بدین1ترتیب1 است.1 اهمیت1 واجد1 بسیار1 نشانه1شناسی1 در1
عمل1 نتیجه1 در1 معماری1 نشانه1شناسی1 گفت1 می1توان1
معماری1پدید1نیامده1و1تأثیرش1پیش1تر،1به1ویژه1در1خصوص1
 Norberg-Schulz, 2004,(1طلب1معنا1قابل1تعمق1بوده1است
p. 101(.1در1نهایت1می1توان1چنین1اذعان1داشت1که1رویکرد1
به1عنوان1 معماری1 آثار1 به1 بینشی1 معماری1 نشانه1شناسی1
ارائه1می1دهد1که1می1توان1مالحظات1عملکردی،1 اثر111هنری1
آن1 در1 را1 اقتصادی1 و1 سیاسی1 اجتماعی،1 زیبایی1شناختی،1
 Juodinytė-Kuznetsova, 2011, pp.( دانست1 صادق1

.)1270-1271

3-2- نشانه   شهری و ویژگی های آن
با1توجه1به1هدف1پژوهش1در1راستای1ارتباط1میان1نشانه1های1
ویژگی1های1 آن،1 هویت1 و1 سپه1 خیابان1 تاریخی1 محور1
توضیح1 شهروندان1 با1 آن1 ارتباط1 و1 شهری1 نشانه1های1
مفهومی1 شهری1 نشانه1 شهری،1 ادبیات1 در1 داده1می1شود.1
استفاده1 مورد1 مختلفی1 طرق1 به1 اساسی1 به1طور1 که1 است1
از1 کلی1 بیانی1 در1 نویسندگان1 از1 برخی1 گرفته1است.1 قرار1
واژه1نشانه11شهری1به1عنوان1نقطه1مرجع1برای1تصمیم1گیری1
Pourjafar & Montazerol-( 1 کرده1ان استفاده1 فضا1 ددر1
کالبد1 به1دلیل1 اغلب1 نشانه1ها1 زیرا1 1.)hojjah, 2010, p. 32
اجتماعی1و1فرهنگی1 اهمیت1 نیز1 و1 قابل1مشاهده1و1ممتاز1
Apple- می1آیند1 خاطر1 به1 و1 بسته1 نقش1 ذهن1 در1 )خود1
yard Cited in Golledge, 1999, p. 17(1و1به1عنوان1نقاط1
کلیدی1موجب1به1یاد1ماندن1و1قابل1تشخیص1بودن1شهرها1و1

Pourjafar & Mon- )قسمت1های1مختلف1آن1ها1می1گردند1
tazerolhojjah, 2010, p. 5(.1نشانه1ها1نقاط»ارجاع1دادنی1
هستند1که1غالب1مردم1نقش1نشانه1ای1شان1را1از1بیرون1تجربه1
 Bentley, Alcock, Murrain, McGlynn, &(11»می1کنند
نشانه1ها1 مشخص1 ویژگی1های1 از1 1.)Smith, 2014, p. 121
بی1نظیر1بودن1آن1ها1است.1عاملی1که1منحصربه1فرد1باشد1و1
در1ذهن1خاطره1ای1بگذارد.1بدین1ترتیب1اگر1نشانه1ها1فرمی1
واضح1داشته1باشند،1اگر1با1زمینه1خود1متضاد1باشند1و1اگر1
شناخت1 باشد1 مسلط1 و1 غالب1 خود1 اطراف1 بر1 آن1ها1 محل1
 Lynch,(1و1تصور1معنایی1بر1آن1ها1به1آسانی1میسر1می1شود
می1توانند1 شهری1 نشانه1های1 همچنین1 1.)2010, p. 144
دارای1جنبه1های1نمادین1و1ملی1باشند1که1براساس1تجربیات1
شده1اند1 ایجاد1 جامعه1 ریشه1دار1 و1 فرهنگی1 اندوخته1های1 و1
)Pourjafar, 2009, p. 83(1و1می1توانند1پدیده1ای1اجتماعی1
به1حساب11آیندLynch, 2005, p. 178(1(.1در1نتیجه1می1توان1
رابطه1میان1انسان1و1نشانه1را1دو1طرفه1دانست،1زیرا1کنش1
و1خواست1انسانی1معنا1را1به1نشانه1مرتبط1می1سازد1و1نشانه11
به1واسطه1 و1 می1نماید1 تبدیل1 تجربه1شده1 عنصر1 یک1 به1 را1
معنایش1به1ارزش1ها1و1مفاهیم1انسان1خط1می1دهد.1به1همین1
در1 و1 است1 هویت1شخص1 به1 معطوف1 نشانه1 هویت1 خاطر1
بازتابی1 بنابراین1 می1یابد.1 رشد1 محیط1 مستقیم1 تجربه1 اثر1
Pourjafar & Mon- )از1وجوه1اجتماعی1و1فرهنگی1است1
نشانه11 tazerolhojjah, 2010, p. 50(.1در1شکل11می1توان1
طیفی1 در1 تمایز1 و1 برجستگی1 دارای1 عنصری1 را1 شهری1
خاطرات1 با1 پیوند1 در1 و1 مفهومی1 تا1 کالبدی1 موضوعات1 از1
شهروندان1به1فضای1شهری1تلقی1کرد.1عاملی1که1می1تواند1
در1راستای1توجه1به1زمینه1های1فکری1و1فرهنگی1شهروندان1

ایجاد1کننده1غنای1حسی1و1ماندگاری1فضای1شهری1شود.

  شکل 1: ویژگی نشانه شهری

 
3-3- هویت مکان از منظر پدیدارشناسی 

هویت1مکان1به1معنی1تصویر1ذهنی،1تولید1تجارب،1تفسیر1
تفکرات،1 باشد،1 باید1 آنچه1 و1 هست1 آنچه1 از1 هدفمند1
Aminzadeh cit- است1 بی1واسطه1 احساسات1 و1 )خاطرات1
با1 1.)ed in Daneshpajouh & Modiri, 2014, p. 200
توجه1به1این1که1مکان1یک1پدیده1مربوط1به1تجربه1روزمره1
آکادمیک1مقدم1 برداشت1های1 و1 بر1کلیه1مفاهیم1 می1باشد،1

این1 پیچیدگی1 که1 است1 رویکردی1 پدیدارشناسی1 است.1
ابعاد1 روشن1کردن1 آن1 هدف1 و1 می1کند1 تصدیق1 را1 تجربه1
نیز1 معماری1 عرصه1 در1 1.)Relph, 2010( است1 تجربه1 این1
پدیدارشناسی،1 فلسفه1 دستاوردهای1 مهم1ترین1 از1 یکی1
مفاهیمی1مربوط1به1مکان1است1که1مکان1را1فضایی1دارای1
تجلی1گاه1 که1 به1گونه1ای1 است،1 دانسته1 معین1 خصوصیات1
 Alborzi &1Parvineyan, 2019, p.( باشد1 انسان1 حضور1
6(.1پدیدارشناسي1مي1تواند1با1استفاده1از1آگاهي1فرد،1به1ذات1
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موضوع1یا1)ابژه(1برگشته1و1به1فرد1در1بازگرداندن1موضوعات1
1.)Bachelard, 1994, p. XIX(1عیني1به1ذهني1کمک1کند
لذا1در1مقاله1حاضر1نگریستن1به1ابعاد1مختلف1ارتباط1هویت1
شهر1و1شهروندان1از1منظر1پدیدارشناسی1انجام1شده1است؛1
زیرا1جدایی1ناپذیر1بودن1از1ذهنیت1در1پدیدارشناسی1که1از1

تجارب1 یا1 فرد1 حال1 و1 گذشته1 تجارب1 میان1 پیوند1 طریق1
 Merleau-Ponty,( می1شود1 ایجاد1 فرد1 به1 دیگر1 اشخاص1
p. 21 ,2012(،1می1تواند1در1خوانش1هویت1مکانی1مؤثر1واقع1
شود.1در1جدول12برخی1مؤلفه1های1هویت1ساز1فضای1شهری1

بیان1شده1اند.
جدول 2: مؤلفه های هویت ساز مکان

عاملهویتسازنظریهپرداز
تاریخ، تخیل، راز و رمز، لذت، شگفتی، امنیت، شور و سرزندگی و خاطره )Partovi, 2008, p. 122(. استیل11

عوامل مشخص طبیعی و نمود ظاهـری آن، فعالیت های مشاهده پذیر و کارکردها، مفاهیم یا نمادها )Relph رلف
 Relph,( ؛ تجارب، روابط بین جامعه، عقاید و ارزش ها)Cited in Shakuie, 2006, p. 275; Relph, 2010, p. 80

 .)2010, pp. 45-60

تاثیرگذاری رویدادها و حوادث در بررسی هویت مکان، شکل ها، رنگ ها و بافت ها )Norberg-Schulz, 1979(. نوربرگ - شولتز
-Rapoport Cited in Daneshpaراپاپورت )رویدادهای مهم و معنادار، خاطره انگیز، نمادها و قابلیت های تامین فعالیت 

 .)jouh & Modiri, 2014, p. 211

خاطره انگیزی، تعلق، وابستگی )Daneshpour Cited in Ansari, 2014, p. 85(.لینچ
.)Lynch Cited in Daneshpajouh & Modiri, 2014, p. 212( منحصر به فرد بودن از سایر مکان ها

حس تعلق به صورت فردی و جمعی نسبت به بخشی از محیط شهر )Behzadfar, 2007, p. 42(. اپلیارد12
تصاویر ذهنی و خاطرات افـراد )Partovi Cited in Daneshpajouh & Modiri, 2014, p. 212(. پرتوی
ارزش گذاری در رابطه با اندوخته های ذهنی فرد از تجارب مستقیم تا فرهنگ و سنت )Pakzad,1996, p. 100(.پاکزاد

1بدین1ترتیب1عامل1ایجادکننده1هویت1مکان1را1می1بایست1
و1 حسی1 غنای1 و1 کالبدی1 ویژه1 خصوصیات1 به1واسطه1 هم1
هم1به1واسطه1ابعاد1اجتماعی،1تاریخی1و1فرهنگی1مکان1در1

ارتباط1با1هویت1جمعی1مورد1مطالعه1قرار1داد.1با1توجه1به1
در1جمع1بندی1 اولیه1 کدگذاری1 مطرح1شده،1 نظری1 مبانی1

چارچوب1نظری1پژوهش1در1جدول131بیان1شده1است.

جدول 3: کدهای منتخب مبانی نظری در خصوص ارتباط هویت و نشانه شهری
خصوصیاتنشانههااز
منظرنشانهشناسی

مؤلفههایپدیدارشناسی
هویتمکان

خصوصیاتنشانههااز
منظرنشانهشناسی

مؤلفههایپدیدارشناسی
 هویتمکان

شکلی از ارتباطات 
اجتماعی، آیین و 

مراسم

- هماهنگی با ارزش ها، 
فرهنگ و شرایط 

اجتماعی
- ممزوج شدن با زندگی 

شهروندان
- تعلق به جمع و 
مشارکت عمومی

- حضور در خاطره 
جمعی و فردی

دارای مفاهیم ذهنی 
)مدلول(

- ذهنیت فرد
- تجربه

- وابستگی

ارزش نشانه ها در 
تعامل با نشانه های 
دیگر )توجه به نظام 

نشانه ای(
قابل اداراک برای 

مخاطب
 ایجاد معنا در گرو نظام 
نشانه ای و بروز متنی 
دارای سویه محسوس 

)دال( و درک به واسطه 
ادراکات حسی

شکل، فرم، رنگ و بافت 
ممتاز

موضوعی فیزیکی و در 
عین حال معنادار

- فعالیت و کارکرد
- شور و سرزندگی 

داللت بر چیزی غیر 
از خود

- مفاهیم و نمادها
- تخیل

- راز و رمز

- امکان تمایز 
 و مؤثر در حفظ هویت

منحصربه فرد بودن

جدول1،31بیانگر1آن1است1که1مجموعه1نشانه1های1کالبدی1
بار1هویتی1هستند1و1بخش1عمده1ای1 یا1غیرکالبدی1دارای1

و1 داشته1 قرار1 آن1ها1 ظهور1 و1 نفوذ1 تحت1 شهری1 هویت1 از1
و1 داشتن1 نشانه1 یعنی1 داشتن1 هویت1 به1طور1خالصه1 دارد.1
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این1نشانه1می1تواند1الگوی1رفتاری،1زبانی،1فرهنگی،1معماری1
و1شهرسازی1باشد1که1حضور1و1تسلط1آن1ها1بر1فضا1به1ویژه1
این1 نزدیک1 و1 دور1 فضایی1 و1 معماری1 عناصر1 بین1 ارتباط1

.)Mojabi, 2009, pp. 95-139(1هویت1را1القا1می1نماید

4. روش تحقیق
نشانه1های1 ماهیت1 شناخت1 حاضر،1 پژوهش1 از1 هدف1
به1روش1 با1هویت1خیابان1 ارتباط1 در1 شهری1خیابان1سپه1
توصیفی1تحلیلی1و1پیمایشی11است.1روش1کیفی1با1رویکرد1
پدیدارشناسی1و1به1شیوه1توصیفی-1تحلیلی1جهت1مطالعه1
موضوعات1 حوزه1 در1 مختلف1 دیدگاه1های1 و1 کتب1 اسناد،1
راستای1 در1 کدگذاری1 سپس1 و1 استفاده1 تحقیق،1 کلیدی1
انطباق1مطالعات1نظری1 تلخیص1اطالعات1جهت1تحلیل1و1
انجام11شده1است.1در1نهایت1کدهای1مستخرج1از1تئوری1های1
بررسی1شده1به1روش1پیمایشی1در1فرآیند1مشاهده1و1بررسی1
رفتار1شهروندان1و1نشانه1های1خیابان1منجر1به1ارائه1مولفه1هایی1
داده1های1 تحلیل1 از1 استفاده1 و1 پرسش1نامه1 تنظیم1 جهت1
آن1ها1گردیده1اند.1با1توجه1به1کاربرد1رویکرد1پدیدارشناسی1
در1خوانش1هویت1مکان،1سؤاالت1پرسش1نامه1در1سه1گروه1
باز،1بسته1و1ترسیمی1تدوین1شده1اند.1بدین1ترتیب1در1سؤاالت1
بسته1تعداد110گویه1بسته1با1طیف1پنج1گزینه1ای1لیکرت113با1
درجه1بسیار1زیاد،1زیاد،1متوسط،1کم،1بسیارکم1و1در1رابطه1
با1سؤاالت1باز1تعداد1هفت1گویه1باز1به1شیوه1مصاحبه1و1یک1
گویه1با1عنوان1ترسیم1برداشت1شخصی1افراد1از1نشانه1های1
با1در1اختیار1گذاشتن1کاغذ1و1وسایل1ترسیم1 خیابان1سپه1
نتایج1 تحلیل1 در1 شده1اند.1 تعریف1 پرسش1شوندگان،1 برای1
آماری1 تنوع1طیفی1آن1ها،1تحلیل1های1 به1 توجه1 با1 سؤاالت1
نرم1افزار1SPSS 201بسته1به1نوع1پرسش1ها1به1کار1رفته1اند.1
بررسی1 در1 کوکران1،14 فرمول1 از1 نمونه1 حجم1 یافتن1 برای1
سنجش1 جهت1 و1 پیش1آزمون1 روش1 از1 پرسش1نامه1 روایی1
شده1است.1 استفاده1 کرونباخ115 آلفای1 فرمول1 از1 آن1 پایایی1

پرسش1های1 داده1های1 استباطی1 تحلیل1 جهت1 همچنین1
اسمیرنوف1،16 کولموگروف-1 آزمون1 انجام1 از1 پس1 بسته،1
آزمون1ناپارامتریک1همبستگی1اسپیرمن117به1جهت1آگاهی1
از1تأثیر1متغیرهای1پژوهش1و1ارتباط1معنادار1آن1ها1با1یکدیگر1
به1کار1رفته1است.1در1تحلیل1استنباطی1سؤاالت1باز1و1پرسش1
ترسیمی1میانگین1داده1ها1مالک1بررسی1قرار1گرفته1است1تا1
نتیجه1دقیق1تر1از1انطباق1مبانی1نظری،1مشاهدات،1مصاحبه1
نشانه1های1 تعامل1 و1 اهمیت1 نظر1شهروندان1در1خصوص1 و1

خیابان1سپه1با1هویت1آن1به1دست1آید.11

5. معرفی و بررسی مورد مطالعاتی
و1 تاریخی1 فضا1های1 در1 نشانه1ها1 ارزشمندی1 به1 توجه1 با1
محور1 حاضر،1 پژوهش1 مطالعاتی1 مورد1 آن1ها1 هویتمندی1
خیابان1 شده1است.1 انتخاب1 قزوین1 سپه1 خیابان1 تاریخی1
دارای1 فضایی1 از1 درک1 در1 ریشه1 بافت1شناسی،1 به1جهت1
 Mojabi,( دارد1 و1سروها1 ردیف1چنارها1 و1 و1جدول1 جوی1
با1 طوالنی1 و1 عریض1 معبر1 و1 گذر1 چنین1 1.)2009, p. 215
دو1معبر1باریک1تر1در1دو1طرف1آن1و1نهر1آب1و1درختانی1در1
اول1 طهماسب1 شاه1 توسط1 قزوین،1 در1 بار1 نخستین1 دوسو1
 Dabirsiaghi,(11ایجاد1شده1است).صفوی1)1930تا1980ه.ق
فعلی(1 شهدای1 )خیابان1 سپه1 خیابان1 1.)2000, p. 202
دارای1نشانه1های1شهری1متعدد1می1باشد؛1سردرب1شهربانی1
)عمارت1عالی1قاپو(،1مسجد1جامع1کبیر،1خانه1های1تاریخی1
آن1 نشانه1های1شهری1 و1 اجزا1 از1 بازارچه1 و1 طرفین1خیابان1
هستند.1پایداری1این1نشانه1از1دوره1اول1صفوی1تاکنون1از1
Moja- )مصادیق1قابل1تامل1تجربیات1شهرسازی1ایران1است1
نشانه1های1 اهمیت1 تا1 است1 آن1 bi, 2009, p. 323(.1هدف1
آن1 به1 نسبت1 شهروندان1 هویتمندی1 در1 خیابان1 تاریخی1
در1 نشانه1ها1 این1 مختلف1 ابعاد1 از1 خوانشی1 و1 شود1 بررسی1
در1 شود.1 ارائه1 آن1ها1 مفهومی1 تا1 کالبدی1 معنای1 خصوص1

جدول1،41موقعیت1و1نشانه1های1خیابان1مشخص1شده1اند.
جدول 4: معرفی و بررسی موقعیت خیابان سپه قزوین

 
مسجد مدرسه 

شیخ االسالم
 

سردر عالی قاپو

معرفی موقعیت خیابان در شهر و نمایش نشانه های با اهمیت آن

1. سردر عالی قاپو
2. خیابان سپه

3. مسجد جامع کبیر 
4. بازارچه خیابان سپه

5. مسجد مدرسه شیخ االسالم
6. آب انبار مسجد جامع

 Administration of Cultural Heritage of(بازارچه خیابان سپهمسجد جامع کبیر
Qazvin, 2015(

خیابان سپه
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6. بیان فرضیه و مدل مفهومی پژوهش
در1پژوهش1حاضر1فرض1بر1آن1است1که1ارتباط1میان1نشانه1های1
دارای1 نشانه1شناسی1 منظر1 از1 تاریخی1خیابان1سپه1 و1 مهم1
نقشی1تاثیرگذار1در1خوانش1هویت1مکانی1خیابان1در1ادراک1
است.1 پدیدارشناسانه11 منظر1 از1 شهروندان1 عینی1 و1 ذهنی1

مؤلفه1های1 ارتباط1 خصوص1 در1 پژوهش1 فرضیه1 به1 نظر1 با1
نشانه1شهری1با1پدیدارشناسی1هویت1مکان،1کدهای1منتج1
در1 انجام1شده1 مشاهدات1 با1 انطباق1 در1 نظری1 مطالعات1 از1
محدوده1مورد1بررسی،1در1شکل121برای1تدوین1پرسش1نامه1

مطرح1شده1اند.1

جدول 5: ارائه مدل مفهومی پژوهش
خصوصیات

نشانههاازمنظر
نشانهشناسی

مؤلفههایپدیدارشناسی
هویتمکان

ارتباطمؤلفههایهویت
مکانونشانهشهری

خصوصیات
نشانههاازمنظر
نشانهشناسی

مؤلفههایپدیدارشناسی
هویتمکان

ارتباطمؤلفههایهویت
مکانونشانهشهری

- شکلی از 
ارتباطات اجتماعی، 

آیین، مراسم و 
آداب معاشرت

- هماهنگی با ارزش ها، 
فرهنگ و شرایط 

اجتماعی
- ممزوج شدن با زندگی 

شهروندان
- تعلق به جمع و 
مشارکت عمومی

- حضور در خاطره 
جمعی و فردی

- معناداری نشانه 
در رابطه با زمینه و 

خوانش عناصر وابسته 
به آن

- دارای سویه 
محسوس )دال( 
و درک به واسطه 

ادراکات حسی

- شکل، فرم، رنگ و 
بافت ممتاز

برجستگی و تمایز 
کالبدی

- ارزش نشانه ها در 
تعامل با نشانه های 
دیگر )توجه به نظام 

نشانه ای( 

- داللت بر 
چیزی غیر از 

خود

- مفاهیم و نمادها
- تخیل

- راز و رمز

برجستگی و تمایز 
مفهومی

- معناداری نشانه در 
رابطه با خاطره جمعی 
و فردی و پایداری در 

گذر زمان - ایجاد معنا در 
گرو نظام نشانه ای و 

بروز متنی

- دارای مفاهیم 
ذهنی )مدلول( 

- ذهنیت فرد
- تجربه

- وابستگی

ظاهر شدن در تجربه،
 ذهنیت

و
احساسات مخاطب

- امکان تمایز
و موثر در حفظ 

هویت

- قابل شناسایی، خوانا، منحصربه فرد بودن
ممتاز و منحصربه فرد، 

- قابل ادراک  دارای ثبات
و تجربه برای 

مخاطب - موضوعی فیزیکی 
و در عین حال 

معنادار

- فعالیت و کارکرد
- شور و سرزندگی 

- برجستگی و تمایز 
کارکردی و عملکردی

7. حجم جامعه مورد مطالعه
نظر1به1اهمیت1خیابان1سپه1در1شهر1قزوین1و1احساس1تعلق1
شهر1 جمعیت1 پژوهش،1 آماری1 جامعه1 آن،1 به1 شهروندان1
استعالم1 در1سال113951طبق1 تعداد15969321 به1 قزوین1
سازمان1میراث1فرهنگی1و1گردشگری1و1شهرداری1قزوین1در1
نظر1گرفته1شده1که1براساس11فرمول1کوکران1تعداد13841
پرسش1نامه1جهت1پاسخ1گویی1به1سؤاالت1مورد1نیاز1می1باشد.1
پرسش1نامه1یاد1شده1در1محدوده1خیابان1سپه1و1در1روزهای1

مختلف1هفته1در1بین1شهروندان1توزیع1شده1است.11

و  مشاهدات  براساس  پرسش نامه  تدوین    .8
مؤلفه های پژوهش

مؤلفه1های1 ابتدا1 1،5 جدول1 در1 مفهومی1 مدل1 به1 توجه1 با1
مورد1 مکان1 در1 مشاهدات1صورت1پذیرفته1 در1 معرفی1شده1
مطالعه1در1قالب1تصاویر1جدول1،61بررسی1و1سپس1با1توجه1
به1امکانات1و1ویژگی1های1نمونه،1پرسش1های1پژوهش1مطرح1

می1شوند.
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جدول 6: بررسی نقش نشانه ها در رفتار و تعلق شهروندان به خیابان سپه با توجه به مؤلفه های پژوهش
نمودمؤلفههایمؤثردرهویتمکانونشانهشهریدرخیابانسپهدرفرآیندمشاهده

قابل شناسایی، 
خوانا، ممتاز و 
منحصربه فرد و 

دارای ثبات
برجستگی و 
تمایز کالبدی

منحصربه فرد بودن نشانه ها جهت شناسایی 
در ساعات مختلف 

مقیاس، تناسبات و زیبایی ظاهری 
نشانه های تاریخی 

معناداری نشانه در 
رابطه با خاطرات 
و پایداری در گذر 

زمان 
برجستگی و 
تمایز مفهومی

شهروندان،  پررنگ  حضور  و  مشاهده 
به  آن ها  توجه  و  سالمند  قشر  به خصوص 
در  حضور  و  فضا  به  تعلق  بیانگر  نشانه ها، 

خاطرات شهروندان است.

سرزندگی 
بازارچه به دلیل 
حضور مردم در 
ساعات مختلف 

فضای معنامند 
مقابل مسجد جامع 

ظاهر شدن در 
تجربه

و
احساسات مخاطب

برجستگی و     
تمایز کارکردی و 

عملکردی

سه نشانه اصلی خیابان که بیانگر نشانه های 
حکومتی، مردمی و مذهبی هستند حضور 

در تجربه شهروندان را به راحتی میسر 
می سازند .

جلوخان مسجد 
جامع محل 

گفت و گو و تعامل 

عملکرد تجاری 
بازارچه در رفع نیاز 

روزمره

معناداری نشانه 
در رابطه با زمینه 
و خوانش عناصر 

وابسته به آن
       

برگزاری مراسم 
مذهبی محرم؛ 
سردرعالی قاپو 
 Gholikhani,(

 )2018

خلق احساس 
متفاوت در مواجهه 
با نشانه های خیابان؛ 
جلوخان مسجد جامع 
) Dadashi, 2013(کبیر

سردر عالی قاپو در ارتباط با خیابان سپه )محل تجمع در 
بهمن 1357(

)Administration of cultural Heritage of Qazvin, 2015(

سؤاالت1 موجود،1 مؤلفه1های1 و1 مشاهدات1 به1 توجه1 با1
پرسش1نامه1در1راستای1سنجش1اهمیت1نشانه1ها1در1هویت1

خیابان1به1شرح1ذیل1در1جدول171خواهند1بود.1
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جدول 7: پرسش های باز، بسته و ترسیمی در رابطه با مؤلفه های پژوهش
ارتباطمؤلفههایهویت
مکانونشانهشهری

پرسشها

معناداری نشانه در 
رابطه زمینه  

1. آیا احساس شما در بخش های مختلف خیابان سپه متفاوت است؟ آن قسمت ها را معرفی نمایید.
2. مجاورت نشانه ها و ارتباط مستقیم با خیابان سپه تا چه حدی نقش نشانگی آن ها را در هویت خیابان 

تقویت می کند؟  
3. رویدادهای رخ داده در محل نشانه های خیابان )مراسم مذهبی، جشن های ملی و غیره( چه میزان در 

معنادار ساختن نشانه ها مؤثر هستند؟ 
معناداری نشانه در رابطه 
با خاطره جمعی و فردی 
و پایداری در گذر زمان  

4. تأثیر نشانه های خیابان در خاطره جمعی شما چه میزان پررنگ است؟ 
5. تأثیر نشانه های خیابان در خاطره فردی شما چه میزان پررنگ است؟ 

6. گذر زمان و قدمت نشانه های خیابان تا چه میزان در هویت دهی به خیابان و ایجاد تصویر ماندگار 
در ذهن مؤثر هستند؟  

7. خیابان را برای کسی که تاکنون آن را ندیده و تجربه نکرده، توصیف کنید.  
8. چه عواملی شما را ترغیب به انتخاب خیابان می کند؟  

9. در صورت حذف نشانه های اصلی خیابان، هویت آن تا چه حدودی تحت شعاع قرار می گیرد؟ 
برجستگی و تمایز 

کالبدی
10. برجستگی نشانه ها و منحصربه فرد بودن آن ها از نظر فرمی و ظاهری تا چه حدودی می باشند؟ 

برجستگی و تمایز 
مفهومی  

11. میزان برجستگی نشانه ها از نظر مفهومی چه میزان است؟ 

برجستگی و تمایز 
عملکردی

12. منحصربه فرد بودن نشانه ها از نظر کارکردی و عملکردی چه میزان است؟ 

خوانا،  شناسایی،  قابل 
منحصربه فرد،  و  ممتاز 

دارای ثبات

13. از خیابان کروکی ترسیم و نقاط مهم را مشخص کنید. 
14. اهمیت و برجستگی سردرعالی قاپو، مسجد جامع و بازارچه را با دادن امتیاز از 1تا 3 درحالت پیاده، 

سواره، روز و شب مشخص کنید. 
15. تشخیص هویت خیابان تا چه میزان برای شما راحت است؟  

16. آیا توان شناسایی شما در بخش های مختلف خیابان متفاوت است؟ در صورت پاسخ مثبت، به نام 
بخش ها اشاره شود.  

17. علل قابل تشخیص بودن هویت خیابان را در چه می دانید؟  
18. کدام بخش از خیابان دارای بیش ترین ماندگاری در تصور ذهنی شما است؟  

8-1- بررسی پرسش های بسته
شده1 توزیع1 پرسش1نامه1 1384 از1 آمده1 به1دست1 نتیجه1

و110 18 در1جدول1 1SPSS 20 نرم1افزار1 در1 شهروندان1 نزد1
فراوانی1 ارائه1شده،1 داده1های1 میان1 از1 گردآوری1شده1است.1

نسبی1و1درصد1آن1جهت1مقایسه1آورده1شده1اند.1
جدول 8: نتایج آماری سؤاالت بسته براساس طیف لیکرت پنج گزینه ای

فراوانیگزینهپرسشمتغیر
نسبی

بیشترین
درصدفراوانی

نسبی

فراوانیگزینهپرسشمتغیر
نسبی

بیشترین
درصدفراوانی

نسبی

معناداری نشانه در 
رابطه با زمینه و خوانش 

عناصر وابسته به آن

ظاهر شدن در 27972.7بسیار زیاد2
تجربه و

احساسات مخاطب

37196.6بسیار زیاد9

برجستگی و تمایز 30178.4بسیار زیاد3
کالبدی

32183.6بسیار زیاد10
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فراوانیگزینهپرسشمتغیر
نسبی

بیشترین
درصدفراوانی

نسبی

فراوانیگزینهپرسشمتغیر
نسبی

بیشترین
درصدفراوانی

نسبی

معناداری نشانه در 
رابطه با خاطره جمعی 
و فردی و پایداری در 

گذر زمان

برجستگی و تمایز 26168.0بسیار زیاد4
مفهومی

20352.9بسیار زیاد11

برجستگی و تمایز 28173.2بسیار زیاد5
عملکردی

20753.9زیاد12

قابل شناسایی، خوانا، 20753.9زیاد6
ممتاز و منحصربه فرد، 

دارای ثبات

3186.2بسیار زیاد15

8-2- بررسی پرسش  ترسیمی
جهت1خوانش1برداشت1های1ذهنی1شهروندان1از1اهمیت1و1
ماندگاری1نشانه1ها،1با1در1اختیار1قرار1دادن1ابزار1ترسیم1نزد1

پرسش1شوندگان،1ترسیم1گرافیکی1ساده1از1خیابان1و1نقاط1
شاخص1آن1از1نظر1شهروندان1صورت1گرفته1است.1در1شکل1
12از1میان13841ترسیم،1به1صورت1تصادفی1از1هر1251ترسیم،1

یک1مورد1انتخاب1و1ارائه1شده1است.

شکل2: کروکی های ترسیم شده از خیابان توسط شهروندان

شماره 25شماره 50شماره 75شماره 100شماره 125شماره 150شماره 175

شماره 1شماره 225شماره 250شماره 275شماره 300شماره 325شماره 350شماره 375شماره 200

نشانه1های1 به1 12 شکل1 در1 شده1 ارائه1 کروکی1های1 تمامی1
مد1نظر1پژوهش1)سردر1عالی1قاپو،1مسجد1جامع1و1بازارچه1
نوشتن1 با1 آن1ها1 اهمیت1 و1 داشته1اند1 اشاره1 سپه(1 خیابان1
نام1یا1عالمت1گذاری1به1وضوح1مطرح1شده1است.1همچنین1
با1تصور1 از1کروکی1ها1در1ترسیم1گرافیکی1خیابان1 بسیاری1
مدرسه1 مسجد1 مانند:1 نشانه1ها1 سایر1 پررنگ1تری،1 ذهنی1
شیخ1االسالم،1آب1انبار1مسجد1جامع1و1کاربری1هایی1مانند:1
حوزه1نظام1وظیفه1و1سینما1سابق1و1نیز1گذرهای1فرعی1و1
مهم1مرتبط1با1خیابان1را1ترسیم1کرده1اند.1عالوه1بر1این1در1
به1خیابان1 نسبت1 نشانه1ها1 استقرار1 نحوه1 تمامی1کروکی1ها1
مثال1 به1عنوان1 شده1اند.1 مشخص1 آن1ها1 کالبدی1 ساختار1 و1
فضای1عقب1رفته1جلوخان1مسجد1جامع1و1سردر1عالی1قاپو1
نسبت1به1خیابان1و1فرم1طولی1و1کشیده1بازارچه1و1جانمایی1
نمایانگر1 که1 است1 مشهود1 به1خوبی1 مسجد1 مقابل1 در1 آن1
تصویر1صحیح1و1پررنگی1از1خیابان1در1ذهن1افراد1و1هویت1
و1 سپه1 خیابان1 با1 نشانه1ها1 مفهومی1 و1 کارکردی1 کالبدی،1

همراه1 1،9 جدول1 در1 است.1 زمان1 طول1 در1 شهروندان1 نیز1
درباره1 توضیحاتی1 پژوهش،1 باز1 پرسش1های1 تحلیل1 با1
آمار1 همراه1 به1 شهروندان1 گرافیکی1 ترسیمات1 ویژگی1های1

توصیفی1آن1ها1ارائه1شده1اند.

8-3- بررسی پرسش های باز
پژوهش،1 در1 پدیدارشناسی1 رویکرد1 کاربرد1 جهت1 به1
جهت1 شهروندان1 با1 مصاحبه1 و1 باز1 سؤاالت1 طراحی1 لزوم1
با1 رابطه1 در1 آنان1 ذهنیات1 و1 دیدگاه1های1شخصی1 خوانش1
علت1هویت1دهی1به1خیابان1و1نشانه1های1آن1ضروری1به1نظر1
می1رسد.1بدین1ترتیب1در1سؤاالت1باز1از1شهروندان1در1رابطه1
با1توصیف1آزادانه1خیابان،1احساس1و1عالقمندی1خود1به1آن،1
دقت1در1شناسایی1نشانه1ها1و1ماندگاری1تصاویری1از1خیابان1
در1ذهنیت1آنان،1پرسش1هایی1مطرح1شده1اند.1نتایج1تحلیلی1
این1پرسش1ها1به1طور1مبسوط1و1با1آمار1توصیفی1در1جدول1

19ارائه1شده1اند.
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جدول 9: نتایج آماری پرسش های باز و ترسیمی با رویکرد پدیدارشناسی
فراوانیدستهبندیپاسخپرسشهایبازوترسیمیپرسش

نسبی
درصد فراوانی

نسبی
نمودار

1. تفاوت 
احساس در 
بخش های 

مختلف

379بله
محدوده 

آثار تاریخی 
)نشانه های 
شاخص 
خیابان( 

سردر عالی قاپو

%93.3

37697.9

35893.2مسجد جامع کبیر

34188.8بازارچه خیابان سپه

 %98.7
16442.7جداره ها و نماهای مرمت شده

7319.0نشانه های فرعی نسبت به خیابان

5خیر
——51.3

%1.3

7. توصیف 
خیابان

38199.2توصیف با نشانه های اصلی

37497.4توصیف براساس قدمت

29677.1خاطرات شخصی از نشانه ها

وظیفه،  نظام  حوزه  مهمان خانه،  )مانند:  بین  رفته  از  نشانه های  با  توصیف 
سینمای خیابان و غیره( 

5313.8

10126.3توصیف با اشاره به مناسب بودن دسترسی خیابان )شاهراه( 

توصیف براساس ظاهر و کالبد )ابعاد و تناسبات، ارتباط با طبیعت و سنگفرش 
خیابان( 

20954.4

20653.6کاربری های متنوع و عملکرد خیابان

19751.5توصیف با جداره های مرمتی

102.6توصیف با خانه های قدیمی دو طرف خیابان

27872.4نظم )جانمایی درست و مناسب اجزا( 

و  شیخ االسالم  مسجد  آب انبار،  بازارچه،  در  واقع  )زورخانه  فرعی  نشانه های 
غیره( 

19450.5

8. علت ترغیب 
به انتخاب

384100.0وجود نشانه ها و زیبایی و اصالت آن ها

37798.2نوستالژی )ارتباط با گذشته تاریخی، احساس هویت( 

37697.9دسترسی مناسب

32785.2جذابیت بصری خیابان )به واسطه بخش های مرمت شده(  

فراهم  پاتوق  به عنوان  نشانه ها  که  بخش هایی  در  دوستان  با  مالقات  امکان 
آورده اند )بازارچه و جلوخان مسجد جامع(

37296.9

36194.0اصالت و تاریخی بودن خیابان )آگاهی از اولین خیابان طراحی شده ایران( 

123.1مغازه های قدیمی

28975.3تنوع کاربری ها

31983.1حضور مردم و سرزندگی 

29376.5وابستگی و تعلق به خیابان 

236.0جذابیت به واسطه ارتباط با طبیعت
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فراوانیدستهبندیپاسخپرسشهایبازوترسیمیپرسش
نسبی

درصد فراوانی
نسبی

نمودار

13. نتیجه 
کروکی ترسیم 

شده

توجه به نشانه های شاخص در 
ترسیم

سه نشانه )بازارچه، مسجد 
و سردرعالی قاپو( 

%100

37996.7

10.3سردرعالی قاپو و بازارچه

10.3مسجد و بازارچه

30.8سردرعالی قاپو و مسجد

38498.0انتخاب نشانه های اصلی به عنوان نقاط مهم

37294.9جانمایی صحیح نشانه ها در ترسیم و رعایت ارتباط آن ها با خیابان

21153.8توجه به نشانه های فرعی در کنار نشانه های اصلی  

ترسیم صحیح و واضح نشانه های شاخص خیابان به لحاظ کالبدی )جلوخان 
مسجد، سردر عالی قاپو، بازارچه( 

29475.0

14. امتیاز 
از 1تا 3 به 
برجستگی 
نشانه های 

اصلی

)امتیاز3، 
نمایانگر 

برجستگی 
زیاد، امتیاز2، 
برجستگی 
متوسط 
امتیاز1، 

برجستگی کم(

سوارهپیادهروزشبنشانه

درصد 
برجستگی 
نشانه ها 
نسبت به 
یکدیگر

درصد 
برجستگی 
نشانه ها 
نسبت به 
موقعیت

برجستگی نشانه ها 
نسبت به یکدیگر

برجستگی نشانه ها 
نسبت به چهار 

موقعیت

مسجد جامع
273
103

8

3
2
1

38433843
324
51
9

3
2
188.07

شب
61.46

بیشترین درصد 
82.7%100%100%69.6%فراوانی

روز
98.96

سردر عالی قاپو
213
171

3
2

38433843
113
262
9

3
2
170.77

بیشترین درصد 
28.8%100%100%54.3%فراوانی

پیاده
100

بازارچه
237
19
8

3
2
1

380
4

3
2

3843
375
8
1

3
2
188.27

سواره
69.06

بیشترین درصد 
95.7%100%96.9%60.5%فراوانی

16. سنجش 
توانایی 

شناسایی 
بخش های 

مختلف

376بله
در بخش آثار تاریخی و نشانه ها قدرت 

شناسایی بیشتر
376

7

8

95.9

1.8

4.1

در بخش جداره های مرمتی%95.9

خیابان 8خیر بودن  سنگفرش  جهت  به 
شناسایی تمام بخش ها به یک میزان

%4.1
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فراوانیدستهبندیپاسخپرسشهایبازوترسیمیپرسش
نسبی

درصد فراوانی
نسبی

نمودار

17. علل قابل 
تشخیص بودن 
هویت خیابان

37395.2نشانه های اصلی

ظاهر و کالبد )سنگفرش خیابان، محور طولی و مستقیم با ردیف درختان در 
دو طرف(

36793.6

35991.6حضور در خاطرات 

24362.0عناصر و جداره های مرمتی

21454.6کاربری ها

20151.3حضور مداوم مردم

30577.8نشانه های فرعی درکنار اصلی

18. بیش ترین 
ماندگاری در 
تصور ذهنی

38197.2محل نشانه های اصلی )بازارچه، مسجد و سردرعالی قاپو(

215.4محل نشانه های فرعی در کنار اصلی

41.0محدوده جداره های مرمتی

9. یافته های آمار استنباطی پرسش های بسته
از1 بسته،1 پرسش1های1 داده1های1 استنباطی1 تحلیل1 جهت1
تشخیص1 به1عنوان1مالک1 اسمیرنوف1 کولموگروف-1 آزمون1
استفاده1 آزمون1 نوع1 بودن1 ناپارامتریک1 یا1 پارامتریک1
سؤاالت1 با1 رابطه1 در1 آزمون1 نتایج1 براساس1 شده1است.1

)21،31،41،51،61،91،101،111،121،15(1در1جدول110و1در1
نظر1داشتن1سطح1خطای1،0.051با1توجه1به1این1که1مقدار1
آمده1است.1 دست1 به1 10.05 از1 کوچکتر1 معناداری118 سطح1
در1سطح1خطای1 آزمون1 که1 نتیجه1گرفت1 می1توان1چنین1
مشخص1شده1معنادار1است.1بدین1ترتیب1آزمون1ناپارامتریک1

جهت1تحلیل1استنباطی1داده1ها1مناسب1خواهد1بود.

جدول 10: نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف
پرسشها3 و62 و 5 و 1512111094

حجم جامعه 384384384384384384384
میانگین 1.152.151.491.171.031.42361.2656

پارامترهای نرمال 
انحراف معیار 0.384.719.564.407.181.49360.47084
مقدار مطلق 0.512.290.338.502.540.252.440

حداکثر اختالف  مثبت 0.512.290.338.502.540.252.440
منفی 286.-195.-426.-334.-286.-249.-0.350-
آماره کولموگروف- اسمیرنوف 10.0405.6906.6309.83810.5884.9438.627

سطح معناداری در وضعیت دو دامنه 000.000.000.000.000.000.000.
)معیار تصمیم(

با1توجه1به1فرضیه1پژوهش1در1خصوص1تأثیر1نشانه1های1خیابان1
سپه1بر1هویت1مکانی1در1ذهن1شهروندان1و1لزوم1آگاهی1از1
ارتباط1بین1مؤلفه1های1انتخابی1در1زمینه1نشانه1شناسی1نشانه1
شهری1و1پدیدارشناسی1هویت1مکان1از1آزمون1همبستگی1
اسپیرمن1از1دسته1آزمون1های1ناپارامتریک1استفاده1می1شود.1

این1آزمون1رابطه1میان1مؤلفه1ها1را1مورد1بررسی1قرار1داده1و1
نشان1دهنده1آن1است1که1تمامی1مؤلفه1های1مرتبط1با1نشانه1
رابطه1معنادار1 بر1هویت1مکان1دارای1 اثرگذاری1 شهری1در1
سطح1 با1 اسپیرمن1 آزمون1 نتایج1 111 جدول1 در1 هستند.1

خطای10.011محاسبه1شده1اند.
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جدول 11: نتایج آزمون اسپیرمن
مؤلفههایپژوهشپرسشها3 و62 و 5 و 1512111094

ضریب همبستگی 1.000**815.**378.**779.**657.**829.**709.

3 و 2
معناداری نشانه در 

رابطه با زمینه و خوانش 
عناصر وابسته به آن 

سطح معناداری در 000.000.000.000.000.0000.
وضعیت دو دامنه

حجم جامعه384384384384384384384
ضریب همبستگی**1.000.815**330.**627.**865.**846.**580.

6 و 5 و 4

معناداری نشانه در 
رابطه با خاطره جمعی 
و فردی و پایداری در 

گذر زمان

سطح معناداری در 000.000.000.000.0000.000.
وضعیت دو دامنه 

حجم جامعه384384384384384384384
ضریب همبستگی **378.**1.000.330**442.**260.**325.**485.

ظاهر شدن در تجربه و 9
احساسات مخاطب  سطح معناداری در 000.000.000.0000.000.000.

وضعیت دو دامنه
حجم جامعه384384384384384384384

ضریب همبستگی **779.**627.**1.000.442**492.**617.**906.

برجستگی و تمایز 10
کالبدی سطح معناداری در 000.000.0000.000.000.000.

وضعیت دو دامنه
حجم جامعه384384384384384384384

ضریب همبستگی **657.**865.**260.**1.000.492**719.**450.

برجستگی و تمایز 11
مفهومی سطح معناداری در 000.0000.000.000.000.000.

وضعیت دو دامنه
حجم جامعه384384384384384384384

ضریب همبستگی **829.**846.**325.**617.**1.000.719**564.

برجستگی و تمایز 12
کارکردی و عملکردی  سطح معناداری در 0000.000.000.000.000.000.

وضعیت دو دامنه
حجم جامعه384384384384384384384

ضریب همبستگی **709.**580.**485.**906.**450.**1.000.564

15
قابل شناسایی، خوانا، 

ممتاز و منحصربه فرد و 
دارای ثبات 

سطح معناداری در 0.000.000.000.000.000.000
وضعیت دو دامنه

حجم جامعه384384384384384384384

با1توجه1به1این1که1مقدار1سطح11معناداری1کوچک1تر1از10.011
و1میزان1ضریب1همبستگی119بین1صفر1و1یک1به1دست1آمده1
است1می1توان1چنین1نتیجه1گرفت1که1میان1تمام1مؤلفه1ها1
در1حوزه1های1مختلف1عینی1تا1ذهنی،1در1زمینه1مؤلفه1های1
هویت1ساز1مکان1متاثر1از1خوانش1نشانه1شناسانه1نشانه1های1
شهری1از1نظر1نمونه1مورد1مطالعه1رابطه1معنادار1و1مطلوب1

وجود1دارد.

10. روایی و پایایی پرسش نامه
تنوع1 به1 توجه1 با1 حاضر1 پژوهش1 سنجش1 ابزار1 روایی1
به1 بسته،1 و1 ترسیمی1 باز،1 پرسش1های1 وجود1 و1 سؤاالت1
تا1بدین1ترتیب1آگاهی1 انجام1گرفته1است1 روش1پیش1آزمون1
ویژگی1های1جامعه1مورد1 انتظار،1 پاسخ1های1مورد1 از1 نسبی1
به1سؤاالت1و1 قابلیت1پرسش1نامه1در1پاسخگویی1 بررسی1و1
اهداف1پژوهش1حاصل1شود.1ضمن1این1که1هماهنگی1کامل1
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هویت1 سنجش1 راستای1 در1 تحقیق1 مؤلفه1های1 با1 سؤاالت1
ذهنیت1 خوانش1 در1 شهری1 نشانه1های1 از1 متأثر1 مکانی1
شهروندان1می1تواند1دلیل1دیگری1بر1روایی1پرسش1نامه1تلقی1
شود.1جهت1سنجش1پایایی1پرسش1نامه1و1قابلیت1آزمون1در1
اندازه1گیری1مؤلفه1های1پژوهش1از1آزمون1آلفای1کرونباخ1در1
که1 استفاده1شده1است1 نهایی1 آزمون1 و1 پیش1آزمون1 مرحله1

دارای1مقدار1عددی1قابل1قبول1و1نزدیک1به1هم1در1هر1دو1
مرحله1برگزاری1آزمون1می1باشد.1نتیجه1حاصل1از1محاسبه1
آلفای1کرونباخ1در1آزمون1نهایی1در1جدول1121آمده1است؛1
با1توجه1به1عدد1به1دست1آمده1و1بزرگ1تر1بودن1ضریب1آلفا1
این1پرسش1نامه1را1در1سطح1 پایایی1 از1مقدار10.71می1توان1

مطلوب1ارزیابی1کرد.1

جدول 12: محاسبه آلفای کرونباخ
ضریبآلفایکرونباختعدادسؤاالت

70.921

11. بحث
در1نگاهی1کلی1به1نتایج1پرسش1های1باز1پژوهش1و1اولویت1
عالقه1 شهروندان،1 احساسات1 در1 سپه1 خیابان1 نشانه1های1
شخصی1به1انتخاب1خیابان1به1واسطه1نشانه1ها1و1اهمیت1آن1ها1
گرافیکی،1 ترسیمات1 در1 ممتاز1 و1 شناسا1 نقاطی1 به1عنوان1
اشاره1 در1هویت1خیابان1 نشانه1ها1 پررنگ1 نقش1 به1 می1توان1
تمامی1 در1 خیابان1 نشانه1های1 اشتراک1 با1 هم1راستا1 داشت.1
پرسش1های1باز،1نتایج1آماری1پرسش1های1بسته1در1آزمون1
در1 شده1 یاد1 مؤلفه1های1 ارتباط1 به1 اشاره1 نیز1 اسپیرمن1
هویت1 پدیدارشناسانه1 بررسی1 در1 نشانه1ها1 اهمیت1 مورد1
فراوانی1 میزان1 بیش1ترین1 براساس1 13 شکل1 دارند.1 مکان1
ترسیم1 نتایج1 بررسی1کلی1 بسته،1جهت1 و1 باز1 پرسش1های1
نتایج1آماری1پاسخ1ها،1در1 این1که1 با1توجه1به1 شده1است؛1
اند1 ارزیابی1شده1 مثبت1 و1 ها1مشترک1 مولفه1 تمامی1 مورد1
قرار1 تا11001 بازه152.91 فراوانی1نسبی1آن1ها1در1 و1درصد1
خصوص1 در1 پژوهش1 فرض1 بودن1 معنادار1 می1توان1 دارد،1
ارتباط1نشانه1های1خیابان1و1هویت1آن1را1صحیح1تلقی1کرد.1
در1نگاهی1دقیق1تر،1از1میان1مؤلفه1های1مطرح1شده،1قابلیت1
ذهن1 در1 نشانه1ها1 ثبات1 و1 بودن1 خوانا1 و1 ممتاز1 شناسایی،1
با1احساسات1و1تجارب1آنان1و1 ارتباط1 شهروندان1به1همراه1
قابل1درک1بودن،1دارای1بیش1ترین1درجه1اهمیت1و1سپس1
معناداری1نشانه1به1جهت1ارتباط1با1زمینه1های1اجتماعی1و1
فرهنگی1و1امتیازات1ویژه1کالبدی1و1تاریخی1آن1در1درجات1
بعدی1دارای1نقشی1مؤثر1در1ادراک1ذهنی1و1عینی1شهروندان1

از1هویت1خیابان1هستند.
قیاس1 در1 تحقیق،1 یافته1های1 براساس1 عنوان1شده1 مطالب1
سایر1 کلی1 ساختار1 با1 هماهنگی1 ضمن1 پژوهش،1 سابقه1 با1
در1 و1 مکانی1 هویت1 حوزه1 در1 بررسی1شده1 پژوهش1های1
به1سبب1 پدیدارشناسی،1 و1 نشانه1شناسی1 رویکرد1 کاربرد1
اهمیت1نشانه1ها1در1هویتمندی1فضا1و1استفاده1از1تئوری1های1

مفهومی1 مدل1 طرح1 در1 نشانه1شناسی1 و1 پدیدارشناسی1
پژوهش،1جنبه1های1متفاوت1دیگر1را1مطرح1می1کنند.1پیشینه1
پژوهش1مطرح1شده1در1مورد1»اهمیت1بر1ارتباط1و1تعامل1
فضا1با1مخاطب1و1با1تأکید1بسیار1بر1بررسی1رفتار1مخاطبان،1
آنان1و1 اجتماعی1 و1 تعلقات1فرهنگی1 و1 به1ساختارها1 توجه1
موقعیت،1فرم1و1کالبد1ظاهری1در1راستای1ارتباط1با1محتوا1
رمزگان1های1 و1 زمینه1 به1 توجه1 فضا،1 از1 معنادار1 خوانش1 و1
فرهنگی،1تاریخی1و1اجتماعی،1قابلیت1فضا1در1انتقال1معنا1
و1ادراک1صریح1شهروندان1از1آن،1اهمیت1بر1حافظه1ذهنی1
و1احساس1تعلق1و1هویت1به1مکان1های1تاریخی«1با1پژوهش1
حاضر1دارای1شباهت1و1هم1پوشانی1است.1تفاوت1مطرح1شده1
سابقه1 در1 مشابه1 تحقیقات1 نتایج1 با1 حاضر1 پژوهش1 میان1
پژوهش1از1حیث1نگریستن1به1مسئله1هویت1مکانی1با1توجه1
می1باشد.1 بررسی1 مورد1 تاریخی1 محدوده1 نشانه1های1 به1
منظر1 از1 نشانه1ها1 خصوصیات1 به1 توجه1 لزوم1 بر1این11اساس1
با1مؤلفه1های1پدیدارشناسی1مکان1 تعامل1 نشانه1شناسی1در1
پژوهش1 اصلی1 موضوع1 با1 مرتبط1 مؤلفه1های1 ارائه1 جهت1
گرفته1است.1 قرار1 مد1نظر1 شهری(1 نشانه1 و1 مکان1 )هویت1
تاثیرگذار1 عوامل1 به1 توجه1 ضمن1 عنوان1شده1 مؤلفه1های1
با1هویت1 در1تبدیل1یک1عنصر1به1نشانه11شهری1در1قرابت1
مکان1از1منظر1پدیدارشناسی1با1محوریت1توجه1به1ذهنیت1
در1 مطرح1 تفاوت1های1 از11دیگر1 شده1اند.1 معرفی1 شهروندان1
مقایسه1با1پیشینه1پژوهش،1در1راستای1حفظ1اصالت1مبانی1
رویکرد1پدیدارشناسی،1طرح1پرسش1از1شهروندان1در1قالب1
مصاحبه1های1عمیق1و1نیز1پرسش1ترسیمی1جهت1خوانش1
عمیق1تر1ذهنیات1آنان1نسبت1به1نشانه1های1محدوده1مورد1
فضا1 به1 مخاطبان1 هویت1 از1 آگاهی1 راستای1 در1 بررسی1
با1 رابطه1 در1 نشانه1 معناداری1 اساس1 این1 بر1 که1 می1باشند1
ویژگی1های1 و1 مخاطبان1 تجربه1 و1 ذهنیت1 با1 پیوند1 زمینه،1
تاثیرگذارترین1عوامل1در1هویت1 به1عنوان1 نشانه1ها1 شاخص1

مکانی1محدوده1انتخابی1پژوهش1مطرح1شده1اند.1
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شکل 3: نتایج پاسخ پرسش های باز و بسته

 

12. نتیجه گیری
کالبدی1 ساختار1 عناصر1 مهم1ترین1 از1 شهری1 نشانه1های1
ظاهر1شاخص1 ورای1 که1 می1شوند1 فضای1شهری1محسوب1
با1 عمیق1 ارتباط1 و1 معنادار1 ویژگی11های1 درصورت1 خود،1
هویت1مندی1 بستر1 شهروندان،1 فردی1 و1 جمعی1 خاطره1
با1هدف1 پژوهش1حاضر1 فراهم1می1کنند.1 را1 فضای1شهری1
سپه1 خیابان1 تاریخی1 محور1 شهری1 نشانه1های1 بررسی1
منظر1 از1 شهروندان،1 نزد1 ماندگار1 شهری1 فضای1 به1عنوان1
نشانه1شناسی1و1در1راستای1ارتباط1با1پدیدارشناسی1هویت1
مطالعات1 براساس1 منظور1 بدین1 گرفته1است.1 شکل1 مکان1
انجام1گرفته1در1محل1مورد1مطالعاتی1 و1مشاهدات1 نظری1
و1 شهری1 نشانه1های1 با1 شهروندان1 متقابل1 رابطه1 مورد1 در1
باز،1 پرسش1های1 تنظیم1 جهت1 مولفه1هایی1 مکانی،1 هویت1
بسته1و1ترسیمی1در1طیفی1از1موضوعات1کالبدی،1اجتماعی،1
توصیفی- آنالیز1 طبق1 شده1اند.1 مطرح1 معنایی1 و1 فرهنگی1
از1 برداشت1های1حاصل1 و1 باز1 و1 بسته1 پرسش1های1 تحلیلی1
انجام1شده1 ترسیمی1شهروندان،1مصاحبه1های1 گرافیک1های1
بیان1 می1توان1 آمده1 به1دست1 توصیفی1 آمار1 براساس1 نیز1 و1
کرد1که1پدیدارشناسی1هویت1مکان1در1ارتباط1با1نشانه1های1
شهری1تحت1تأثیر1عواملی1چون1معنادارای1نشانه1در1رابطه1
با1زمینه1و1خوانش1عناصر1وابسته1به1آن،1معناداری1در1رابطه1
پایداری1در1گذر1زمان،1ظاهر1 با1خاطره1جمعی1و1فردی1و1
شدن1در1تجربه،1ذهنیت1و1احساسات1مخاطب،1برجستگی1
کالبدی،1مفهومی1و1کارکردی1و1در1نهایت1قابلیت1شناسایی،1

ثبات،1منحصربه1فرد1و1خوانا1بودن،1مثبت1ارزیابی1شده1است.1
شکل141ارتباط1و1اثرگذاری1نشانه1های1شهری1بررسی1شده1
از1منظر1نشانه1شناسی1با1پدیدارشناسی1هویت1را1در1خصوص1
بررسی1های1تئوری1و1آماری1پژوهش1معرفی1می1کند.1طبق1
با1عنوان1هویت1و1نشانه11 شکل،1دو1موضوع1اصلی1پژوهش1
مشخص1 هریک1 بررسی1 مورد1 رویکرد1 همراه1 به1 شهری1
شده1اند.1در1بررسی1پدیدارشناسانه1موضوع1هویت،1»توجه1
به1ارزش1ها،1فرهنگ،1فعالیت،1سرزندگی1و1تعلق،1تعامل1و1
ارتباط1با1زندگی1شهروندان1و1منحصربه1فرد1بودن1فضا«1از1
جمله1مؤلفه1های1با1اهمیت1شناخته111شده1و1در1مورد1خوانش1
نشانه1شهری1نیز1مهم1ترین1مؤلفه1ها1در1ارتباط1با1»اهمیت1
ذهنی1 و1 عینی1 معنادار1 مفاهیم1 قرارگیری،1 متن1 و1 زمینه1
عنوان1 یکدیگر«،1 با1 تعامل1 در1 نشانه1ها1 معنادار1 ارتباط1 و1
شده1اند.1در1این1راستا1نشانه11شهری1از1منظر1نشانه1شناسی1
و1در1رابطه1با1آن1هویت1مکان1از1نقطه1نظر1پدیدارشناسی،1
مورد1 محدوده1 ویژگی1های1 براساس1 و1 پژوهش1 مسیر1 در1
مطالعه،1در1ترکیب1با1هم،1مؤلفه1های1اصلی1را1که1در1بردارنده1
نشانه1شهری1هستند1 و1 هویت1 میان1 ویژگی1های1مشترک1
معرفی1 بررسی1 مورد1 محدوده1 هویتمندی1 سنجش1 جهت1
می1کنند1که1طبق1تحلیل1های1انجام1گرفته1بر1پایه1ترسیمات1
با1شهروندان1در1نهایت1سه1ویژگی1»معناداری1 و1مصاحبه1
ذهنیت1 تجربه،1 در1 ظاهر1شدن1 زمینه،1 با1 رابطه1 در1 نشانه1
قابلیت1 و1 ممتاز1 ثبات،1 خوانایی،1 و1 مخاطبان1 احساسات1 و1
هویت1 در1 نشانه1ها1 ویژگی11 مؤثرترین1 به1عنوان1 شناسایی«1

فضا1مطرح1شده1اند.1
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شکل 4: ارتباط و اثرگذاری نشانه های شهری در آفرینش هویت مکان

 

یک1 هر1 به1 امتیازدهی1 و1 صورت1گرفته1 بررسی1های1 در1
با1 نشانه1ها1 ارتباط1 نوع1 با1 رابطه1 در1 یاد1شده1 مؤلفه1های1 از1
هویت1نمونه1مورد1بررسی1نشانه1های1خیابان1به1جهت1قدرت1
شناسایی1باالی1خود1در1شاخص1کردن1و1ماندگاری1تصویری1
شفاف1از1خیابان1و1ارتباط1با1تجارب1و1احساسات1شهروندان1
به1جهت1ارتباط1با1زمینه1های1اجتماعی1و1فرهنگی1به1عاملی1
سپه1 خیابان1 به1 هویت1 احساس1 در1 جدایی1ناپذیر1 و1 پایدار1
تبدیل1شده1اند1که1نشان1از1ارتباط1غنی1نشانه1ها1با1یکدیگر1و1
با1شهروندان1در1فرآیند1ادراک1خیابان1و1ثبات1و1پایداری1در1

ذهنیت1افراد1و1خاطره1جمعی1و1فردی1آنان1دارند.1بدین1ترتیب1
بررسی1ضمن1قدمت1و1ساختار1طراحی1شده1 خیابان1مورد1
خود1به1جهت1وجود1نشانه1های1مهمی1چون1سردرعالی1قاپو،1
مسجد1جامع1و1بازارچه1و1به1سبب1ویژگی1های1شاخص1از1
نظر1فرهنگی،1اجتماعی،1معنایی،1کالبدی1و1کارکردی1نزد1
احساس1 القای1 در1 اثرگذاری1 و1 تعامل1 دارای1 شهروندان،1
هویت1به1شهروندان1و1ارائه1تصویر1ذهنی1ماندگار1از1خیابان1

متاثر1از1این1نشانه1ها1می1باشد.

پی نوشت
1. Landmark
2. Semiology/ Semiotics
3. Phenomenology
4. Context
5. Algirdas Julien Greimas
6. Roland Barthes 
7. Ferdinand de Saussure
8. Charles Sanders Peirce
9. Umberto Eco
10. Graeme Turner
11. Fritz Steele
12. Donald Appleyard
13. Likert
14. CochranFormula
15. Cronbach Alpha Coefficient Formula
16. Kolmogorov–Smirnov Test 
17. Spearman Correlation
18. Level of Significance
19. Correlation Coefficient
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