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چکیده
امروزه توجه به مفهوم نشانه ها  در شهر، به عنوان یکی از دغدغه ها ی حرفه مندان و نظریه پردازان شهری تبدیل شده است. 
به کارگیری نشانه شناسی به مثابه ابزاری برای تحلیل و ارزیابی هویت، استعاره ها و داللت ها ی تصریحی و تلویحی در 
ساختار شهر، نمودی از کاربرد نشانه شناسی شهری است. در مقالۀ حاضر، پس از تبیین مفاهیم پایه و تشریح ضرورتهای 
نظری آنها در حوزۀ نشانه شناسی، به دستیابی اسلوبی در راستای بازشناسی و رمزگشایی از نظام ها   ی نشانه ای در شهر 
اشاره می شود و اصول و پارادایم ها ی این رویکرد به اختصار مورد توجه قرار می گیرد. در حال حاضر، فرایندهای تأویلی 
نظام ها  ی نشانه ای در شهر، که هدف آنها نشان دادن معنی اجتماعی- فرهنگی محیط کالبدی است، کمتر مورد توجه 
بوده و واکاوی پیرامون آن حائز اهمیت است. رویکرد نشانه شناسي شهري درصدد است تا شکل شهر را بر اساس نظام 
نشانه ها   تبیین کند. به عبارت دیگر نشانه شناسی شهری می خواهد بیان دارد که چگونه محیط کالبدي بر اساس عمل 
کردن به صورت نظام ها   ی نشانه ای معنای اجتماعي می یابد. بر این اساس می توان چنین نتیجه گرفت، که نشانه شناسی 

شهری ابزاری ارزشمند برای بازنمایی واقعیت در شهرها محسوب می گردد.
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مقدمه

در پرداختن به نشانه شناسی شهری و پژوهش پیرامون آن، توجه به برخی تعاریف پایه ای که در علم نشانه شناسی کاربرد 
دارد، الزامی است. این مفاهیم در تبیین موضوعات گوناگون نشانه شناختی به انحاء مختلف مورد تأکید بوده و در روند 
نشانه شناسی از کلیۀ نظام ها  یي که موضوع این علم اند، نقش اساسی ایفا می کند. مسلماً تحقق این مطلب با بررسی دقیق 
و درک کاملی از مفاهیمی همچون نشانه، رمزگان، نشانه شناسی، شهر و ارتباط تنگاتنگ و چند سویۀ آنها میسر است. 
جستجو براي بازیابي معاني ای که انسان به شهر مي  دهد کار دشواري است. شهرها زاییدۀ نیازهای اجتماعی انسان هستند 
و همین نیازها اَشکال و روش ها  ی بازنمایی آنها را مضاعف می سازد. از این رو، برای بازنمایی واقعّیت در شهرها، از روش ها  ي 
متداول در زبان شناسي و معني شناسي استفاده می شود. در زبان شناسي، معماري زباني است که شهر متن آن است. در 
معني شناسي، شکل شهري، متني است که تفسیر می شود. هدف نشانه شناسان مطالعۀ نظام یافتۀ معني از طریق نشانه ها  ی 

متبلور در صورت و محتوای شهر است.
از  بیان پیشینه ای  از  از منابع موجود، و پس  با بهره گیری  روش تحقیق پژوهش حاضر تحلیلی و اسنادی است، که 
تبیین  و  رمزگان  از  جامع  تعریفی  آنها،  نظریات  تطبیقی  مقایسۀ  و  نشانه  پیرامون  نشانه شناسی  متقّدمین  دیدگاه ها  ی 
شاخص ها  ی عملّیاتی آن صورت گرفت. سپس با بهره گیری از رمزگان ها  ، نظام ها  ی نشانه ای در شهر مورد کنکاش قرار 

گرفت و در نهایت شیوه ای برای بازنمایی نشانه ها   در شهر معرفی شد.

1. تعاریف و مفاهیم پایه
 نشانه	•

به نظر می رسد انسان در میان تمامی موجودات، گونه ای است که به شدت میل به معناسازی دارد، و معنا را از طریق 
تولید و تفسیر »نشانه ها   « به وجود می آورد. به تعبیری »فقط از طریق نشانه ها  ست که می تواند بیاندیشد«. نشانه ها   معموالً 
به شکل کلمات، تصاویر، اصوات، بوها، طعم ها   ، حرکات و اشیاء ظاهر می شوند. اما، این چیزها ذاتاً معنی دار نیست و فقط 
وقتی که معنایی به آنها منصوب شود تبدیل به نشانه می شود. هیچ چیز نشانه نیست مگر این که به عنوان »داللت گر«، 
ارجاع دهنده، یا اشاره گر به چیزی غیر از خودش تلقی شود. در این صورت می تواند نشانه باشد. درک نشانه ها   به طور 
کاماًل ناخودآگاه از طریق ارتباط دادن آن ها    با نظام ها  ی آشنایی از هنجارها و قراردادهاي اجتماعی تحقق می یابد. این 

استفادۀ معنادار از نشانه ها  ست که در کانون اهمیت نشانه شناسی قراردارد )چندلر، 1386: 45(.
بدین ترتیب، هر نشانه به یك واحِد اطالعات اشاره و داللت دارد. پیکربندِي نشانه ها    درکنار یکدیگر نیز داراي معني 
است. الگوهای اولیه که به بررسی ساختار نشانه پرداخته اند، متعلق به زبان شناس سوئیسی فردینان دو سوسور1 و فیلسوف 
اعتبار  از مفهوم نشانه مطرح کرده اند،  الگوهایي که سوسور و پیرس  آمریکایی چالرز سندرز پیرس2، می باشد. کماکان 
بنیادي خود را حفظ کرده و مبناي تحوالت بعدي شده است. لذا در ادامۀ این بحث، نخست مفهوم ساختار درونی نشانه و 
جایگاه نشانه در کلیت نظام نشانه ای از دیدگاه سوسور و سپس پیرس)جدول1( و سپس مقایسۀ تطبیقی از آنها )جدول2(

.)Deely, 2003( صورت می گیرد
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جدول1: نشانه از دیدگاه اندیشمندان متقّدم

سوسور

جایگاه نشانه در کلیت نظام نشانه ایساختار درونی نشانه
الگوی دو وجهی	•
 نشانه کلیتی از پیوند بین دال و مدلول است.	•
رابطه بین دال و مدلول را اصطالحاً "داللت" مي  نامد.	•
دو وجه نشانه وابستگی متقابل به یکدیگر دارند و 	•

هیچ یك مقدم بر دیگری نیستند.
تشخص 	• واقعیت  به  ارجاع  با  سوسوری  مدلول 

نمی یابد، بلکه مفهومی ذهنی است.
مدلول شیء نیست، بلکه تصور شیء است.	•
در الگوی سوسور، ارجاع نشانه به یك مفهوم است 	•

نه یك شيء.
بافت 	• از  ارزشي »مطلق« که مستقل  نشانه داراي 

آن باشد، نیست.

نشانه ها   در اصل به یکدیگر ارجاع می دهند.	•
ارزش نشانه، ناشی از رابطه آن با نشانه ها  ی دیگر است.	•
معنای نشانه ها   ، ناشی از رابطۀ نظام یافتۀ آنها با یکدیگر 	•

است.
بارزه ها   ی نظام نشانه ای ساخت گرا:	•
هویت نسبی نشانه ها   در ارتباط با یکدیگر در درون یك 	 

نظام، اصل اساسی نظریۀ ساخت گرایی است.
در تحلیل ساخت گرایانه، تأکید بر روابط ساختاری است.	 
تصور او از معنا در نظام نشانه ای به طور محض ساختاري 	 

و نسبي است نه ارجاعي.

پیرس

الگوی سه وجهی: نمود، تفسیر، مصداق.	•
تعامل بین نمود، شئ و تفسیر را پیرس "نشانگی" 	•

می نامد.
طبقه بندی سه گانۀ نشانه: نماد، نمایه، شمایل.	•
نقش تفسیرگر: هیچ گاه نمی توان کاربران نشانه ها   	•

را از نشانه ها   و از ارجاعات نشانه ها   جدا کرد.

این که نشانه ای نمادین است، شمایلی است یا نمایه ای، 	•
در اصل به شیوۀ کاربرد آن نشانه وابسته است.

خاص 	• بافت ها  ی  به  توجه  بدون  نمی توان  را  نشانه ها   
کاربردشان در سه حالت فوق الذکر طبقه بندی کرد.

هرچه دال بیشتر توسط مدلول تحمیل شود، »انگیزش« 	•
نشانه بیشتراست: نشانه ها  ی شمایلی به شدت انگیخته اند؛ 

نشانه ها  ی نمادین کاماًل غیرانگیخته اند.

جدول2: مقایسۀ نشانه از دیدگاه پیرس و سوسور

اشتراکاتافتراقات
در الگوی پیرس شاهد وجود ابژه یا چیزی شبیه  مصداق هستیم 
که در الگوی سوسوری جایی به آن داده نشده است. پیرس و 
سوسور واژه "نماد" را به دو معنی متفاوت به کار می برند. از دید 
پیرس نماد نشانه ای است که به موجب یك قانون بر ابژه خود 
داللت می کند و قراردادی است. اما سوسور معتقد است نمادها، 
ترکیب بندی ها  ی قراردادی و تهی نیستند، آنها دست کم نشانی 
از ارتباط طبیعی را با خود دارند. ارتباطی طبیعی بین دال و 

مدلول که سوسور آن را "عقالنی" نامیده است.

نیز  تفسیر  و  است  سوسوری  دال،  مشابه  بیش  و  کم  نمود 
بی شباهت به مدلول، سوسوری نیست.

چه در الگوی دو وجهی و چه درالگوی سه وجهی، نقش تفسیر گر 
مورد توجه است. در واقع هیچ گاه نمی توان کاربران نشانه ها   را از 
نشانه ها   و از ارجاعات نشانه ها   جدا کرد. مرز قاطعی بین نشانه ها  ی 
نمادین و آن دو نوع دیگر نمی توان کشید. و باید این نکته را به 
خاطر داشت که این سه مقوله از نشانه ها   الزاماً مقوله ها  ی قطعی 
و قطبی نیستند و در نوعی رابطۀ پیوستاری با یکدیگر قرار دارند.

بنابراین نشانه کلمه اي فراگیر3 است که اصطالح ها  ي نماد، نمایه و شمایل را در برمي  گیرد. بررسي ها  ي جدید تر علم 
نشانه شناسي رمزگان ها   را مورد توجه قرار مي  دهد)مبرهن، 1378: 7(. در این تحقیقات از رمزگان ها  ی به کار رفته در نظام ها  ، 
نحوۀ کنار هم قرارگرفتن آنها، مفاهیم هریك از رمزگان ها  ، عمل انتقال معنا و بافتي که معني هریك از رمزگان ها   درآن 

.)Deely, 2005( تعیین مي  شود، صحبت به میان مي  رود

 رمزگان	•
مفهوم »رمز« در نشانه شناسي بسیار بنیادي است. رمزگان چارچوبي را به وجود مي  آورد که در آن نشانه ها   معنا مي  یابند. 
در واقع نمي  توان چیزي را که در قلمرو رمزگان نیست نشانه نامید. به عالوه اگر رابطۀ میان دال و مدلول را اختیاري 
فرض کنیم، آنگاه روشن است که تفسیر معاني مرسوم نشانه ها  ، مستلزم آشنایي با مجموعه ها  ي مناسبي از قراردادها و 
هنجارها است. رمزگان، نشانه ها    را به نظام ها  ي معنادار تبدیل مي  سازد و بدین ترتیب باعث ایجاد رابطه میان دال و مدلول 
مي  گردد. تولید و تفسیر متون به وجود رمزگان یا قراردادهاي ارتباطي بستگي دارد. بنابراین معناي نشانه به رمزي که 

درآن قرار گرفته بستگي دارد. 
قراردادهاي رمزگان نشانگر بعدي اجتماعي در نشانه شناسي هستند. وقتي نشانه شناسان به مطالعۀ فرآیندهاي فرهنگي 
مي  پردازند، با اشیاء یا کنش ها  یي که براي اعضاي گروه ها   ي فرهنگي معنا دارند به عنوان نشانه برخورد مي  کنند، و به دنبال 
درک نقش ها   یا قراردادهاي فرآیند تولید معنا در فرهنگ مي  باشند. رمزگان صرفاً با »قراردادهاي ارتباطي« برابر نیستند؛ 
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بلکه عبارت از نظام ها  یي رویه اي از قراردادهاي مناسبي هستند که در قلمروهاي خاص خود عمل مي  کنند. نشانه شناسان 
به دنبال درک رمزگان و قواعد ضمني و محدودیت ها  یي هستند که در فرآیند تولید وتفسیر معناي هر رمز وجود دارد 

)چندلر، 1386: 219-221(.
از آن جا که رمزپردازي، خاستگاهي مکنون دارد، نوعي فرآیند است. کاربرد قرارداد را مشخص مي  کند و آن را گسترش 
مي  دهد و به این ترتیب است که نشانه، رمزپردازي و رمزگشایي می شود. این نسبي بودن ویژگي ها  ي نشانه، در اغلب 
مفاهیم عملیاتي نشانه شناسي وجود دارد. نشانه ها  ، بسته به مورد، کم یا زیاد انگیخته اند، نظام ها   کم یا زیاد ساختمند 
هستند و .... تحلیل نشانه شناختي هر متن یا فرآیند، شامل در نظر گرفتن چندین رمزگان و روابط میان آن ها   ست. نیاز 
به تقسیم رمزگان ها   در گروه ها  ي مختلف ضروری است. بدون طبقه بندي رمزگان ها  ، درک کاملی از نظام ها  ی نشانه ای 
صورت نمی گیرد. انواع رمزگان ها   در قالب علمی )منطقی(، اجتماعی و زیبایی شناختی قابل تفکیك اند و دارای تمایزات و 

.)Danesi, 2007( وجوه اشتراک می باشند
هدف یك رمزگان علمي، خنثي سازي و به حداقل رساندن تنوعات و ارزش ها  ي مبتني بر داللت ها  ي ضمني است. حال 
آنکه رمزگان ها  ي زیبایي شناختي تنوعات و ارزش ها    را تحقق مي  بخشند و به آنها پر و بال مي  دهند. رابطۀ میان دال و 
مدلول همواره مبتنی بر قراردادها است. اما، قرارداد مي  تواند تلویحي یا تصریحي باشد، و این یکي از مرزهایي )مرزهاي 

نامتعیني( است که رمزگان ها  ي منطقی را از رمزگان ها   ي زیبایی شناسی و هنري متمایز مي  کند )جدول3(.
مفهوم قرارداد "به ویژه قرارداد تلویحی" مفهومي نسبي است؛ نشانه ها   اغلب انگیخته اند؛ ولي تحول تاریخي گرایش 
به محو انگیختگي دارد. هنگامي که دیگر انگیختگي قابل مشاهده نباشد، نشانه ها    از داللت ها  ی تلویحی بهره می گیرد. 
قرارداد مراتب و مدارجي دارد، و میزان قوت، فراگیري، و محدود کنندگِي آن مي  تواند کم یا زیاد باشد. داللت نیز مي  تواند 
رمز پرداختگي کم یا زیاد داشته باشد. هرچه یك رمزگان منطقی تر باشد، مقیدتر، ساخت مندتر و اجتماعي شده تر است 

 .)Chandler, 2007( و بالعکس

جدول3: شاخص ها  ی عملیاتی رمزگان ها  

تمایزات بنیانی در شکل گیری انواع رمزگان ها  
داللت تصریحی )عینی(	 
نشانه تك معنا	 
فراگیری زیاد )استفاده توسط کاربران بیشتر(	 
دقیق تر	 
ارزش نشانه محدود )به تناسب کاربران تنوع معنای کمتر(	 
واجد ساختار مشخص)تعریف شده(	 
انگیختگی )رابطه بارز بین دال و مدلول(	 
o )انگیختگی درونی)همانندی در محتوی 
o )انگیختگی بیرونی)هم شکلی در صورت 
رمزگشایی آسان تر	 

داللت تلویحی)ضمنی- ذهنی(	 
نشانه چند معنا	 
فراگیری کم )استفاده توسط کاربران کمتر(	 
مبهم تر	 
ارزش نشانه نامحدود )به تناسب کاربران تنوع معنای بیشتر(	 
چند ساختاری )عدم وضوح در ساختار(	 
غیر انگیخته )ارتباط چندگانه بین دال و مدلول(	 
رمز گشایی دشوارتر	 

شاخص ها  ی عملیاتی 
رمزگان ها  ی منطقی

شاخص ها ی عملیاتی رمزگان ها ی 
زیبایی شناسی

شاخص ها ی عملیاتی رمزگان ها ی 
اجتماعی

اصول  از  نظامی  براساس  ماهیت: 
عینی طرح ریزی شده اند.  و  بدیهی 
انسان  ارتباطی  تفوق در داللت ها  ی 

با محیط و انسان با طبیعت.
کردن  هماهنگ  کاربرد:  دامنه 
جمعی  حرکات  تنظیم  کنش ها ، 
و  اطالعات  انتقال  جامعه،  افراد  در 
عینی  ساختار  بازنمایی  فرمان ها  ، 

یك واقعیت پیچیده.
نظام ها  ی  منطقی:  رمزگان  انواع 
عالمتی، قوانین، برنامه ها  ی آموزشی 

و ...

با  دارند،  شمایلی  َمنش  غالباً  ماهیت: 
آفرینش همراهند )قدرت آفرینندگی باال(، 
نشأت گرفته از تجربه احساسی. تفوق در 
و  محیط  با  انسان  ارتباطی  داللت ها ی 

طبیعت.
انتقال چند وجهی معنا،  دامنه کاربرد: 
موضوع  پیام،  )خود  ابژه  و  پیام  وحدت 

است(.
انواع رمزگان زیبایی شناسی: 

هنر)نقاشی، سفالگری، مجسمه سازی، ...(، 
ادبیات و معماری....

ماهیت: فرد توسط نشانه،  هویت و تعلق خود 
اما  می نماید،  مشخص  سازمانی  یا  گروه  به  را 
هم  و  است  نشانه  حامل  هم  او  حال  عین  در 
در  تفوق  مي   کند.  نهادینه  را  آن  و  جوهرش 
نشأت  انسان.  با  انسان  ارتباطی  داللت ها  ی 

گرفته از تجربه منطقی و احساسی.
و  جامعه  سازمان بندي  برای  کاربرد:  دامنه 

سازمان داللتي آن به کار می روند. 
انواع رمزگان ها  ی اجتماعی: نشانه ها ي هویت 
)نشان ها   و شاخص ها  ( و ارتباطات اجتماعي که 
میثاق ها ،  مراسم،  آیین ها  ، جشن ها  ،  بي شمارند: 

رمزگان ها ي ادب و بازي ها  ، ...
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  نشانه شناسی	•
پس از بحثی که درمورد عمده ترین دیدگاه ها   دربارۀ "نشانه" شد، حال ضروری است حوزۀ مطالعاتی نشانه شناسی مشخص 
گردد. معلوم گردد که نشانه شناسی به مطالعۀ چه می پردازد و چه جایگاهی در رابطه با دیگر علوم دارد. نشانه شناسي 
»نشانه شناسی  می گوید  نشانه شناسی  تعریف  در  سوسور  می شود.  شامل  را  آنها  تأویلي4  فرایندهاي  و  نشانه ها   مطالعۀ 
برای ما مشخص می سازد که نشانه از چه تشکیل شده و چه قوانینی بر آنها حاکم است. از آن جا که این دانش هنوز به 
وجود نیامده است، نمی توان گفت که چه خواهد بود، ولی چون حق وجود دارد، جایگاهش از پیش تعیین شده است. 
زبان شناسی تنها بخشی از این دانش عمومی است« )سجودی، 1383: 47-46(. باتوجه به وسعِت دامنۀ نشانه شناسي که علِم 
مربوط به همۀ نظام ها ي نشانه اي است، تنها زماني مي   توان برخوردي آموزشي با آن داشت که این نظام ها  به طور تجربي 

شکل گرفته و تحلیل گردند.
بنابراین از نشانه شناسی می آموزیم که در جهانی از نشانه ها  زندگی می کنیم و هیچ راهی برای فهم چیزها جز از طریق 
نشانه ها  و رمزگانی که در آن سازمان یافته اند نداریم. از طریق مطالعۀ نشانه شناسی آگاه می شویم که نظام ها ی نشانه ای 
و رمزگان شان معموالً شفاف اند و اعمال ما در »خوانش« آنها پنهان می شود. با زندگی در جهانی که نشانه ها ی بصری 
هر لحظه در آن بیشتر می شوند، الزم است بیاموزیم که حتی واقعی ترین نشانه ها  همان چیزهایی نیستند که نشانمان 
انجام  را  نشانه ها   مهم »خوانش«  تفسیر می شوند، عمل  آن  با  نشانه ها   که  رمزگانی  به  بیشتر  دادن وضوح  با  می دهند. 
می دهیم. البته همگی نشانه ها ، در بازنمایی ها ی واقعیت از شأنی برابر برخوردارنیستند. نشانه ها   در تعیین دادن به واقعیت 

کارکردهایی ایدئولوژیك دارند )چندلر، 1386: 40-42(. 

 شهر	•
معناي لغوي شهر عبارتست از: "مدینه، بلد و اجتماِع خانه ها  ي بسیار که مردمان در آن سکني مي   کنند. آبادي که بر 
خانه ها ي بسیار و خیابان ها  و میدان ها  و بازارها مشتمل و داراي سازمان ها ي اداري و انتظامي باشد" )دهخدا، 1378(. امروزه 
تعاریف متنوعي براي شهر ذکر مي   شود که هر کدام متأثر از پیش فرض ها یي است. اهِم این پیش فرض ها  عمدتاً کّمي 
هستند. اگر چه در عصر حاضر شاخص ها  ي مادي و کّمي به عنوان وجه تمایز شهر و انواع مجتمع ها ي زیستي دیگر به کار 
گرفته مي   شود، ولي از توجه به این نکتۀ اساسي نیز نباید غفلت کرد که در طول تاریخ ابعاد معنوي و فرهنگي و کیفي 
نیز در تعریف شهر، نقشي شایان توجه ایفا    نمود. ضمن آن که، تحوالت فکري جامعه بشري به همراه پیشرفت علوم و ارائۀ 
تئوري ها ي جدید، اهمیت ملحوظ داشتن و پرداختن به ابعاد کیفي و فرهنگی را بیش از پیش روشن کرده است. یکي از 
این مباحث، نگرش به شهر به عنوان موجودي زنده است، که در واقع بیانگر تجلي روح جمعي جامعه در کالبد و فضاهاي 

شهري و تنظیم روابط بین آنها مي   باشد )نقی زاده، 1385: 56-58(.
تاریخي خود، نقطه اي است که در آن حداکثر تمرکز قدرت و فرهنگ یك اجتماع متبلور مي   شود.  شهر در معناي 
شهر، شکل و نشانۀ روابط منسجم اجتماعي و جایگاه مراکز و فعالیت ها ی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... است. در شهر 
تجارب انساني به عالئم ماندگار، نمادها، الگوهاي رفتاري و دستگاه ها ي نظم ترجمه مي   شود. درآنجا مسایل تمدن متمرکز 
مي   گردد. آئین ها   و تشریفات هر از گاهي به درام پر جنب و جوش از جامعه اي کاماًل ناهمگون و خودآگاه تبدیل مي   شود. 
مصنوعات  با  مقایسه  در  عمومي،  معابر  و  یادمان ها   بناها،  مي   شود:  مرئي  زمان  در شهر،  زمان هستند.  شهرها محصول 
پراکنده نواحي غیرشهري، بیش از گذشته در برابر دیدگان انسان ها  خودنمایی می کند. زمان در تقابل و تعارض با مکان 
قرار مي   گیرد. عادات و ارزش ها  به فراسوي گروه ها  ي انساني معاصر انتقال مي   یابد و با الیه ها ي زمان که مشخصۀ هر نسل 
مجزایي است چیدمان مي  شود. ادوار گذشته الیه به الیه تا زماني که حیات تداوم دارد خود را در شهر حفظ مي  نمایند 

)مامفورد، 1385: 21-30(.
بنابراین، شهر براساس نیازها، فعالیت ها  و رفتارهاي ساکنین آن شکل می گیرد. هر رفتاري که توسط انسان صورت 
مي  گیرد اساساً متکي به فرهنگ است. فرهنگ به عنوان مجموعه دستاوردهاي معنوي و مادي یك جامعه )شامل ارزش ها  ، 
سنت ها  ، آداب و رسوم، سطح دانش و فن آوري و... مي  باشد(، برمعماري و فضاهاي شهري تأثیر مي  گذارد. به واقع آنها،  تبلور 
عینی این ذهنیت هستند. تصویر ذهنی نقش مهمی در ثبت نشانه ها  ایفا می کند. مکتب اندیشه ذهنی و مؤلفه ها ی آن 
و ادراک از این منظر در روند ایجاد تصویر ذهنی دخیل اند. ارتباط تنگاتنگ ادراک و تصویر ذهنی و تلفیق تار و پود آنها 
در یکدیگر بر کسی پوشیده نیست. تصویر ذهني منتج از عوامل متعددی است که مؤلفه ها ی تأثیرگذار در تصاویر ذهنی 

مشترک از شهر را ایجاد می نماید )نمودار1(.
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نمودار1: مؤلفه ها  ی تأثیر گذار در تصاویر ذهنی مشترک از شهر

ستاده ها ی حاصل از تصاویر ذهنی مشترک از شهر در تلفیقی چند وجهی به شکل گیری قراردادهای اجتماعی، الگوهای 
مشترک و ایجاد سامانه ای از رمزگان ها  منجر می شود؛ که در توصیف نظام ها ی نشانه ای در شهر و فرآیند رمزگشایی از 

آنها،  بُن مایه ها ی اصلی محسوب می گردد. 

2. جمع بندی
برای فهم علم نشانه شناسی در شهر، درک قواعد بازی نشانه ها   الزامی است. شهر ساختاری است که داللت کننده ها   را 
به کار می گیرد و این توجه خاص به چگونگی کاربرد داللت کننده ها ست، که علم نشانه شناسی شهر را پی ریزی می کند.

زمانی که از شهر صحبت می شود، آن را ورای دیدن، سکونت و گشت و گذار درک می کنیم. شهر محصول زمان است و در 
الیه ها ی متعدد آن خصیصه ها ی هر نسل ظهور می یابد. در تحلیل نشانه شناسانه، کشف معنا از طریق بازشناسی نظام ها ی 
نشانه ای صورت می گیرد. این تفسیر از استعاره و مجاز به تشریح نشانه ها  گذار می کند. این همان علم معانی است که با 
گسترش غیر قابل تصور، به ما در زمینۀ نشانه شناسی کمك خواهد کرد. فلسفۀ نشانه ها  باید درک شود، نشانه شناسی در 
پی شناسایی فلسفه آن ها  است، و تنها به چارچوب قواعد عمومی بین داللت کننده ها  و داللت شونده ها  و ارتباط معمولی 

آنها بسنده نمی کند.
بنابراین تکیه برداللت شونده ها  در ابتدا ناپایدار است و به همین دلیل الزم است، تا با توجه به داللت کننده ها ، نقش 
از مشخصات و طبقه بندی نشانه ها   داللت شونده ها  را تعیین کرد. در نشانه شناسی شهری می باید به دقت به تقسیمی 
پرداخت. پس از تبیین نظام ها ی نشانه شناختی در شهر، بازنمایی اَشکال نشانه ها  صورت می گیرد. داللت شونده ها  برای 
زنجیره ها یی  برابر  در  فرهنگی  مجموعۀ  هر  واقع  در  می شود.  تکرار  متقاباًل  امر  این  و  بوده  کننده  داللت  دیگر  گروهی 
نظر  از  تبدیل می شوند. شهر  به داللت کننده ها   به طوری که داللت شونده ها، خود  دارد،  قرار  پایان ناپذیر  استعاره ها ی  از 
نشانه شناسی محل برخورد و تالقی فرهنگ ها  است. می باید برای شهر زنجیره ای استعاره ای یافت؛ زنجیره ای که فناناپذیر 
باشد. بنابراین، می باید تصاویر عمیق تری از پدیده ها ی شهری را که در آن زندگی می کنیم، کشف نموده و با تسلط بر 

برداشت ها ی متعدد، از ساکنان شهر گرفته تا رهگذران و متخصصین، زبان شهر را رمزگشایی نمود )نمودار2(.
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نمودار2: صور بازنمایی نشانه ها  در شهر

بازشناسی بخش ها ی پایدار و طبقه بندی و ایجاد سامانه ای از نشانه ها ، با توجه به شاخص ها ی عملیاتی رمزگان ها  انجام 
می گیرد. شناسایی رمزگان ها  از الزامات عملی رسیدن به بخش ها ی پایدار در شهر است و اّطالعاتی از تحدید زمانی، مکانی 

و مفهومی رمزگان ها  در شهر ارائه می دهد )نمودار3(.
رمزگان اجتماعی در شهر، توسط همگرایی با هنجارهای اجتماعی- فرهنگی که از پیدایش هستۀ اولیۀ شهر تا کنون 
حضور داشته و مشتمل بر اعتقادات و باورها، فرهنگ و آداب و رسوم، آئین ها  و رسوم ملی و مذهبی و ارزش ها ی حاکم بر 
جامعه است، نمود می یابد. رمزگان ها ی زیبایی شناختی در شهر، با همگرایی از طریق تلفیق با هنرهای بومی، که مصداق 
عینی ذوق هنری و خالقّیت افراد در کاربرد نقوش نمادین و شکل واره ها  در صنایع دستی، نقاشی، مجسمه سازی، معماری 
و... است تجلّی پیدا می کند. رمزگان ها ی منطقی در شهر به واسطۀ همگرایی با عوامل طبیعی، از جمله موقعیت استقرار 
در طبیعت و سیر تحول کالبدی شهر در گذر زمان )انتظام ساختار فضایی شهر، استخوانبندی شهر، فضاهای شهری، 
گونه شناسی ابنیه، تصویر ذهنی از شهر و...( مشخص می شود. نهایتاً بر مبنای سامانه ای یکپارچه از رمزگان ها ی سه گانه، 

نظام ها ی نشانه ای در شهر به نظام ها ی معنادار تبدیل می شود.
نمودار3: بازشناسی بخش ها ی پایدار در شهر از طریق شکل گیری سامانه ای از نشانه ها 
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پی نوشت 

* جداول و نمودارهای این نوشتار اخذ شده از رساله دکتری شهرسازی زهرا السادات سعیده زرآبادی که به راهنمایی آقایان دکتر حمید ماجدی 
و دکتر محمد نقی زاده تحریر گردیده است.

** در این جا سه وجه نشانه با چند مثال روشنگر ارائه شده اند.1- وجه نمادین: در این وجه دال شباهت ظاهری به مدلول ندارد بنابراین رابطۀ 
میان دال و مدلول باید استنباط و درک شود. مثل: نخل گردانی و نخل در مراسم سوگواری و عزاداری نمادی از تکریم و ارادت به مقدسین، کاربرد 
شکل واره ها ی نمادین نقش بسته بر ظروف سفالین و سرامیك نشأت گرفته از طبیعت کویر با نقش ها ی اصیل »خورشید خانم« و »مرغ و ماهی« 
که شهرت فراوان دارد. »خورشید« سمبل آفتاب درخشان کویر، »مرغ« نماد گونه ای از گنجشکان نواحی کویری و »ماهی« کنایه از کم آبی این 
سرزمین است، برج آزادی و ...2- وجه شمایلی: در این وجه مدلول به خاطر شباهت به دال یا به این علت که تقلیدی از آن است دریافت می شود 
)تشخیص مدلول با نگاه کردن، گوش دادن، لمس کردن، چشیدن یا بوئیدن چیزی شبیه آن انجام می شود(. دال به علت دارا بودن بعضی از 
کیفیات مدلول شبیه آن است. مثل نقاشی چهره، ماکت ها  در معماری و شهرسازی و ... 3- وجه نمایه ای: در این وجه دال اختیاری نیست بلکه به 
طور مستقیم )فیزیکی یا علی( به مدلول مرتبط است، این ارتباط می تواند مشاهده یا استنتاج شود. مثل: »نشانه ها  ی طبیعی« )دود، رعد، جا ی 

پا، انعکاس صدا، طعم ها   و بوهای غیر مصنوع(، گونه شناسی ابنیه، تقسیمات و تناسبات نماها، مصالح و رنگ در اقلیم ها ی مختلف و....
1( Ferdinand De Saussure
2( Charles Sanders Peirce
3( Generic Term
4( Processes Interpretative  
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