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An Analysis on the Planning of Identity Signs 
in the Urban Spaces

[1] Criteria for identification and assessment of city identity [2] National identity elements
with researchial approach [3] Urban identity [4] Improvement and urban reconstruction
in terms of geography [5] Assessment of urban identity in the Iranian new towns in
base of the Isfahan identity school [6] A search in the concept of the Iranian city [7] The
openness of open space [8] Open urban spaces [9] The role of landscape architecture in
recreating signs of life and identity in urban landscape [10] Qualitative research methods
in human geography [11] An investigation of forces influence on urban space formation
[12] Environmental philosophy and geography schools

Aims Urban spatial planning may be defined as the spatial planning in the geographical 
location of the city, based on the approach of providing the needs of inhabitants within the 
geographic spaces, following the recreation of the roles and functions of urban elements. By 
planning identity signs in urban spaces, it is meant to make the safety and security of the city 
sustainable. By identifying the emotional, psychological, and educational needs of citizens, 
visual discipline is created; by planning the identity signs of city’s index and planning the 
signs, vitality is created for citizens; and in completion, with city architecture, facade and urban 
landscape will be managed in such a way that the citizens’ mental and objective needs are met. 
Given the role of signs in the city, the question of this study is in what situations, will signs meet 
the need for security and self-awareness of the inhabitants? In what situations, are vitality and 
beauty transmitted to the citizens and affect the city’s atmosphere? Applying a descriptive-
analytical method and using library studies as well as available documents, this study examined 
the planning of urban signs to achieve the main function of the sign. 
Conclusion Signs in urban spaces with appropriate planning can have positive effects and meet 
citizens’ needs for self-awareness, security, education, etc. In this regard, convergence should be 
created among decision makers, urban managers, and culture, community, economics, politics, 
and geography of the urban space of citizens.
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  چکيده
: آمایش شهری، به تعبیری آمایش سرزمین در محدوده فضای جغرافیایی مقدمه

دنبال شهر است که با رویکرد تحقق نیازهای سکنه در درون فضاهای جغرافیای به
های و کارکردهای عناصر شهری است. منظور از آمایش نشانه هانقشبازآفرینی 

پایدار شود. با هویتی در فضاهای شهری آن است که ایمنی و امنیت در شهر 
شناسایی نیازهای عاطفی، روانی و آموزشی شهروندان، انتظام بصری صورت 

ها، سرزندگی های هویتی شاخص شهر و آمایِش نشانهگیرد و با آمایش نشانه
برای شهروندان رقم بخورد و در تکمیل آن، با معماری شهر، نما و منظر شهری 

زهای ذهنی و عینی شهروندان برآورده ی که در ادامه نیااگونهبهمدیریت شود، 
ها این پژوهش این است که نشانه الئوسها در شهر؛ شود. با توجه به نقش نشانه

ی سکنه را برآورده خواهند کرد؟ سرزندگی خودآگاهدر چه صورتی نیاز به امنیت و 
شود و فضای شهر را متاثر و زیبایی در چه شرایطی به شهروندان منتقل می

گیری از مطالعات تحلیلی و با بهره - ین تحقیق با شیوه توصیفیکند؟ امی
های شهری برای ای و اسناد و مدارک موجود به بررسی آمایش نشانهکتابخانه

  رسیدن به کارکرد اصلی نشانه پرداخت. 
توانند کارکردهای ها در فضاهای شهری با آمایشی مناسب می: نشانهگیرینتیجه

از شهروندان به خودآگاهی، امنیت، آموزش و غیره مثبتی داشته باشد و نی
ریزان و مدیران شهری و برآورده کنند. در همین زمینه باید بین تصمیمات برنامه

فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، سیاست و جغرافیای فضای شهری شهروندان 
  همگرایی ایجاد شود.

  یشهر تیهو ،یتیعناصر هو ،یشهر یهانشانه ،یشهر شیآما ها:کلیدواژه
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	مقدمه
نیازهای جامعه از درون  تامینآمایش در کلیت خود به دنبال 

دهد. هایی است که فضای جغرافیایی در اختیار آن قرار میفرصت
در همین راستا آمایش، نیازمند شناخت محیط است و همچنین 

ی فضا است. ذهن انسان به دهسازمانانسان پیوسته در حال 
ی و تمایزبخشی فضاها نیاز دارد. گذارنامی، بندردهتشخیص، 

 .اندهای شناخت و معنادارکردن جهان هستییم پایهو حر یبندرده
ها و مناظر همگی نتیجه تالش زیستی، ساختمان یهامجتمع

کردن آن از بخشیدن به جهان و انسانیذهن انسان برای مفهوم
 از طریقنظم آگاهانه این  است. طریق اعمال نظمی خاص بر آن

صنوع در اجزا م یهاطیمح. شودیحاصل م یگذارو نام یدهسازمان
  و در کلیت خود منظم هستند. 

به  است فضایی پرداخته یدهسازمان که به مقوله هانری لوفبور
ها انسان و معتقد استکند فضا بیشتر توجه می یرمادیغ جنبه

دهی براساس نیازهای اجتماعی خود فضای زندگی خویش را سامان
برای  ییهادر تولید فضا و تبدیل آن به مکان رو نیا از ،ندینمایم
را دخیل آن ، تجربه حافظه تاریخی و زندگی روزمره یفرهنگ ستیز
 "تولید فضا" لوفبورفضایی یا به تعبیر  یده. نحوه سازمانداندیم

های تاریخی گوناگون به دلیل تغییر در بازیگران اجتماعی، در دوره
اشکال متفاوتی به غیره  ت وها، عملکردها، شیوه معیشموقعیت

نه فضای طبیعی و نه فضای ذهنی بلکه  جهینت در. گیردخود می
فضای اجتماعی است که برای انسان اهمیت بیشتری دارد. این 

کنش متقابل زندگی روزمره و  جهیداری، درنتفضا در جهان سرمایه
، دشدهیبنابراین فضای تول، شودیشهری تولید م یهایبندمیتقس
  گرفته از زندگی روزمره است.نشات، اجتماعی و مندخیتار

در بستر خواستگاه این فضای اجتماعی خوانش  شدهخلقمنظر 
هایی است که ضمن تجلی فرهنگ انسانی و جمع روایات انسان

روابط قدرت و تولید دارای شروع، وسط و انتهایی از بقای هویت، 
  قدرت، موفقیت و شکست است.

، اعمال را دهندیمد قوانین، واقعیت را نظام روایت منظر همانن
کردن به شیوه خاصی ترغیب یا و مردم را برای عمل کنندیمتوجیه 
درون فضاهای شهری با توجه به  هانشانه. حال کنندیممجبور 

هایی که دارند باید نیاز شهروندان به خودآگاهی، کارکردها و ویژگی
 برآوردهیتی شهر قرار دارد امنیت و آموزش را که درون کارکرد هو

را در راستای  هانشانهکند. به عبارتی مدیران شهری باید آمایش 
زمینه باید بین  نیدر همنیاز و اهداف شهروندان قرار دهند. 

شهری و فرهنگ، اجتماع، اقتصاد،  رانیو مدریزان تصمیمات برنامه
  .سیاست و جغرافیای فضای شهری شهروندان همگرایی ایجاد شود

  
	مبانی نظری پژوهش

هویت مستلزم درک دو معنای متضاد است؛ دو معنایی که هویت: 
 کنندهلیتکمگیرند ولی ی دوگانه در مقابل هم قرار میهاتقابلدر 

یک مفهوم به نام هویت هستند. این دو معنا همان شباهت و 
گروهی است. ی و تفاوت برونگروهدرونتفاوت هستند؛ شباهت 

بودن در عین هماهنگی نیز شباهت این کیفیت به مفهوم متباین
. [1]آن را تمایز از غیر و تشابه با خودی دانست توانیمدارد و 

صورت هویت گروهی  نیدر اباشد،  اگر گروه "من" بنابراین این
ای از خصایص مشترک اجتماعی و فرهنگی را شامل مجموعه

  .ها فاقد آن هستندشود که دیگر گروهمی
ها، اعتقادات، هنجارها، نمادها، ی هویت را ارزشهامولفهتوان می

ها، احساسات، نیازها و تمایالت دانست. هویت ها، طرز تلقیآگاهی
 هارا از دیگر جمع) گروه( معجمعی، هویت گروهی است که یک ج

بدیهی است که هویت ملی، هویت  .[2]سازدیمجدا ) هاگروه(
 باشهری، هویت روستایی و غیره در حوزه هویت جمعی قرار دارد. 

توان به هویت توان نتیجه گرفت که هویت را میمی وجود نیا
بندی کرد فردی یا شخصی و هویت جمعی یا اجتماعی تقسیم

  .[3])۱(جدول 
یافته در تاریخ، ای سرزمینی، تکوین: شهر، پدیدههویت شهری

های انسان در محیط های فضایی نقشحاصل فرهنگ و جلوه
محیط جغرافیایی، شامل  تاثیرجغرافیای است. هر شهر تحت 

گیرد. تاریخی آن منطقه جغرافیایی شکل می –ساختارهای فرهنگی
های حاکم لوژی و سیاستایدئو از جملهالبته ساختارهای فرهنگی 

 رو نیا از. گذاردیم تاثیربر هر منطقه جغرافیایی در هویت شهر 
. بدین [4]گفت هویت هر شهر تجلی فرهنگ در محیط است توانیم

یی دانست که هامشخصههویت شهری را شامل  توانیمترتیب 
از تاریخ، مکان، خاطره جمعی، متن روابط اجتماعی عام و  عبارت

ای، مکانی، خاص و احساس تعلق فردی، خانوادگی، گروهی، قبیله
رویدادهای اجتماعی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، 

ای حقوق و وظایف شهروندی یا فقدان آنها، های جامعهدگرگونی
کهتری و مهتری، جایگاه طبقاتی، روابط  ی و روابطاورنفسطح 

است. هویت شهری از خالل کنش و 	ی و جایگاه ملیالمللنیب
 برو از تضادها و فصول مشترک آنها سر  ادشدهواکنش عناصر ی



 ۸۵ یشهر یدر فضاها یتیهو یهانشانه شیبر آما یلیتحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شود و حاوی وجوه مثبت و پاید، دگرگون میبالد، می، میآوردیم
ری را با . بنابراین هر شهری اجزا و عناص][5شودیممنفی متعددی 
های خاصی داراست که موجب معرفی آن شهر و صفات و ویژگی

شود. هویت تمایز شهر و ساکنان آن با دیگر شهرها و دیگر افراد می
های خاص که شاخص کندیمو شخصیت شهر زمانی معنا پیدا 

 باو  دارند مکانهایی که ریشه در زمان و شهر نمود یابند. شاخص
. هویت شهر هم [4]اندجامعه پیوسته ، عقاید و فرهنگ آنسنت

عینی و هم ذهنی است. عینی از آن نظر که در شهر یکسری 
ها و خدمات انسانی دیده های بیرونی مانند معماری، سازهنمایه
ای هم ذهنی است و به تصوراتی که کالبد و شود. بخش عمدهمی

. ][5شودکند مربوط میفضای شهری در ذهن انسان ایجاد می
براین هویت شهری شهر را از سایر شهرها و ساکنان آن را از بنا

  .کندساکنان شهرهای دیگر جدا می
  

  انواع هویت )۱جدول 

  دیگری (غیر)  انواع هویت و پرسش از هویت
وجه ارتباط 
  با دیگری

قلمرو و تجسم 
  عینی آن

  هویت فردی
من به عنوان موجود چه کسی 

  انسان  موجودیت  جهان (هستی)  هستم؟ (هویت وجودی)

من به عنوان زن یا مرد چه 
  کسی هستم؟ (هویت جنسی)

  بدن (تن)  جنسیت  مرد/زن

من به عنوان یک سوژه (فاعل 
گر) چه کسی آزاد انتخاب

  هستم؟ (هویت فاعلی)
  نقش  فعلیت  من مفعولی

  هویت جمعی

من به عنوان یک ایرانی چه 
  کسی هستم؟ (هویت فرهنگی)

تمدن 
(دستاوردهای 

و  تمدنی
  فرهنگی)

  تاریخ و تمدن  فرهنگ

من به عنوان یک عضو در یک 
طبقه یا گروه چه کی هستم؟ 

  (هویت طبقاتی یا گروهی)

سایر طبقات و 
  هاگروه

ثروت، قدرت 
  و منزلت

مالکیت، اقتدار و 
سبک زندگی 

  (مصرف)
من به عنوان یک قوم یا نژاد 

چه کسی هستم؟ (هویت قومی 
  و نژادی)

سایر اقوام و 
  نژادها

نژاد (رنگ)، 
  زبان و
  قومیت

 -  

من به عنوان یک عضو در یک 
قلمرو سیاسی چه کسی 

  هستم؟ (هویت ملی)
  کشور دیگر

ملیت 
(عضویت 
 - سیاسی

  تابعیت)

ملت  - دولت
(قلمرو سیاسی 
 -و جغرافیایی
  کشور

	
نیز مانند  و شهرفضای شهری متعلق به شهر است فضای شهری: 
ساخت دیگر در همه مراتب وجودی خود جلوه هر پدیده انسان

های زیستی و ها، سنتحضور و اندیشه انسان و نمادی از ارزش
برخورداری از  عالوه برهنجارهای جاری در اندیشه مردمانی است که 

تعلق به یک قلمرو فرهنگی در  واسطه بهاصول فرهنگی مشترک 
ای از خود به مرتبه آن در روابط اجتماعی بعت بهباورهای جمعی و 

اند و بر این مبنا به مکان سکونت و همبستگی و توافق رسیده
 –ای فرهنگی. لذا شهر مجموعه][6انداستقرار مشترک خود شکل داده

ها و رفتارهای ساکنین آن کالبدی است که براساس نیازها، فعالیت
براساس نحوه  توانیماست. تقسیم فضاهای شهری را  گرفتهشکل

استفاده از آنها در سه دسته فضاهای عمومی، فضاهای 
ی بندمیتقس عمومی و فضاهای خصوصیی یا نیمهخصوصمهین

	کرد.
بخشی از فضاهای باز و عمومی شهرها هستند که فضاهای شهری 

معتقد است که لینچ  .[7]سازندماهیت زندگی جمعی را متبلور می

که به آن  دهدیمفضای شهری فضایی است که به همه مردم اجازه 
دسترسی داشته و در آن فعالیت کنند. در فضا فرصت آن وجود دارد 
که برخی مرزهای اجتماعی شکسته شوند و برخوردهای از پیش 

نیافته به وقوع بپیوندند و افراد در یک محیط اجتماعی تدوین
های مطرح فضای شهری ویژگی ادهزتقی .جدید با هم اختالط یابند

 حضور و نبودن، دسترسیعام، مسقف دسترسی از جمله امکان
  .][8)۲پیاده و غیره را تشریح کرده است (جدول 

  
	های مطرح فضای شهریویژگی )۲جدول 

	شرحویژگی فضای شهری

  امکان دسترسی عام

دسترسی همه مردم در همه اوقات بدون هیچ محدودیت 
امکان حضور مردم در یک فضا با خاص؛ هر چه 

ترین شرایط بیشتر باشد، این فضا گرایش به سمت سهل
  فضای شهری دارد.

  نبودنمسقف
فقدان سقف یکی از معیارهای اصلی فضای شهری است؛ 

این معیار با استناد به مصادیق رایج برای فضای شهری 
  شوند.از قبیل میدان، خیابان، پارک و کناره معرفی می

دسترسی و حضور 
  پیاده

ها در آن ای باشد که پیادهگونه فضای شهری باید به
های امکان حضور داشته باشند و صرفًا برای سواره

  محصور در اتاقک اتومبیل نباشد.

  حضور فیزیکی
در این دوران که فضای مجازی بر تعامالت و حضور و 

افراد زیارت افراد تأثیرگذار بوده توجه به حضور فیزیکی 
  در فضا برای فضای شهری بودن ضرورت دارد.

  بودنرایگان

برای حضور در فضای شهری نیازی به پرداخت 
وجهی نیست؛ البته این شرط مطلق نیست، بلکه هیچ

ها مبالغی دریافت مثًال شاید برای حضور در برخی پارک
  تعمیم نیست.طور کامل قابل  گردد و این موضوع به

  بودنعمومی

شود فضایی را فضای ترین ویژگی که باعث میاصلی
) ۱بودن این است که: شهری بنامیم، منظور از عمومی

همگان امکان ورود به آن را دارند و هیچ شهروندی از 
) عملکرد خاصی برای آن ۲شود. حضور در آن منع نمی

رغم عملکرد خاص، مشخص نشده باشد، یا اینکه علی
بدون پرداختن به آن فعالیت امکان حضور مردم در آن 

های خاص وجود خاص، با پرداختن به سایر فعالیت
  داشته باشد.

ظهور تعامالت 
  اجتماعی

شرط اصلی و ضروری ظهور یک فضا به عنوان فضای 
جای استفاده از  شهری است؛ و شاید اصلح باشد که به

تعبیر تعامالت اجتماعی از تعابیری چون حیات شهری، 
اجتماعی، حیات مدنی و احراز وحدت های فعالیت

  اجتماعی و ظهور هویت جمعی و ملی استفاده کرد.
  

فضای شهری بیشتر دارای کارکردی اجتماعی در ارتباط مستقیم با 
. حال هر آنچه درون فضای شهری قرار گیرد استروزمرگی شهروندان 

با شهروندان در ارتباط خواهد بود. ارتباط بین فضاهای شهری با 
شهروندان زمانی شکل خواهد گرفت که زبان ارتباط را شهروندان 

رسد که این زبان باید از جنس درک کنند، به عبارتی به نظر می
  .فرهنگ و هویت شهروندان باشد
گیری از مطالعات تحلیلی و با بهره - این پژوهش با شیوه توصیفی

های ای و اسناد و مدارک موجود به بررسی آمایش نشانهکتابخانه
  پردازد.شهری برای رسیدن به کارکرد اصلی نشانه می

منظر شهری سطح تماس انسان و پدیده شهر های شهری: نشانه
 به عنوانمتن از طریق یک واسط ارتباطی  مثابهبهاست. شهر 

ای دایمی و در دسترس همگان، همواره خود را به مخاطب رسانه
با توجه  کندیم برقرار. مخاطب با ارتباطی که با آن ][9داردیمعرضه 

و حتی با تکرار  ردیگیمآن قرار  تاثیری قبلی خود تحت هایآگاهبه 
دیگری است آموزش  نظر مدی خاصی که گاهی هاارزشاین ارتباط 
ارتباط،  برقرارکننده به عنوانی شهری هانشانه. شودیمو نهادینه 
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دار های غنی از نمادهای معنیکه با مشخصه استای رسانه
. فضای شهری یکی از عناصر بسیار مهم در خوانایی ][10اندآکنده

شهر و کلید درک شهر و رابطه اصولی شهروند و شهر است. عالوه بر 
های اساسی یک این ویژگی اجتماعی و عمومی بودن از شرط
و شهروندان  گریکدفضای شهری است که ارتباط بین شهروندان با ی

های شهری را با ها نشانهشود. با این توصیفبا شهر را موجب می
توان متنی برای خوانایی در توجه به مفهوم و تعریف نشانه، می

شهر و همچنین عامل و واسط رسانگی در ارتباط شهر و شهروند با 
  خود و دیگران دانست.

 شدهلیتشکدرون فضای شهری از دو بخش فرم و محتوا  هانشانه
توانند های شهری با توجه به مفهوم نشانه میاست؛ بنابراین نشانه

درون محیط فیزیکی یا کالبدی و حتی نظام اجتماعی، معنا و 
های شهری نشانه با این وجودمحتوا را در فضای شهری خلق کنند؛ 

ی از بنا و قسمتتنها در ُبعد فیزیکی و کالبدی (بدنه، ساختمان، 
شود. نیروهایی در فضای شهری نمی تجسدی) خالصه و تعریف

شوند اثرگذار هستند و موجب تحول و تکامل فضاهای شهری می
نیروهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و  از جمله. ][11)۳(جدول

های شهری و تحوالت فرمی و محتوایی گیری نشانهغیره در شکل
  باشند. گذارتاثیرتوانند آن می

  
  و تحوالت شهرینیروهای موثر بر فضا  )۳جدول 

نیروهای موثر بر فضا و 
	تحوالت شهری

	ویژگی نیرو

  نیروی زمان

محصول تجربه ساکنین یا همان فرهنگ و گذشته 
های تاریخی است، توجه به شرایط اقلیمی و ارزش

اجتماعی، با توجه به نیروی زمان فضای شهری نیز 
با  توجه به تحوالت فرهنگی و اجتماعی تغییر 

  کند.می

  نیروی اداری

های های توسعه شهری سعی دارد کنترلبا طرح
اداری را جایگزین نیروهای تاریخی کند؛ احداث 

سازهای منظم وهای شطرنجی و صدور ساختشبکه
که تحت تأثیر ذهن طراح بوده نه نیازهای انسانی 

برای همین غیرانسانی است یا واجد طرح و نقشه، 
  آرمانیذهنی طراح، از باال به پایین و 

  نیروی اقتصادی

های نسبی مکان، عدول از ضوابط توجه به مزیت
های جامع و تفصیلی به دلیل نیاز پیشنهادی طرح
ای که فضای شهری را گونه ها، بهمادی شهرداری
داران و نیازهای آنان سرمایه محصول سرمایه

کند تا محصول نیاز جامعه و طراحی برنامه می
	ریزان.

  نیروی سیاسی
مبتنی بر اراده حکومت مرکزی و تجلی قدرت و 

ایدئولوژی حکومت مرکزی در فضای شهری از طرق 
  مختلف، نماد شکوه و عظمت حکومت

  نیروی اجتماعی

های اجتماعی و مصالح بلندمدت توجه به ارزش
جامعه؛ تأثیر نیروهای اجتماعی در فضای شهری 

شود که فضای شهری بستر الزم برای منجر می
تقویت مناسبات اجتماعی را داشته باشد در نتیجه 

  احساس تعلق به اجتماع ساکن ایجاد شود.

  
ی هاچوبراهچبازنمایی (تولید معنا از طریق  به واسطهها نشانه

زبان یعنی "بازنمایی  به ویژهها، مفهومی و گفتمانی در داخل نشانه
مثال، نقش آن در  به طوربه لحاظ مفهومی") در دو جنبه مثبت (

بازسازی هویت قومی در برابر امپریالیسم فرهنگی و منفی "مبتنی 
بر ریاکاری و قلب حقایق در خدمت به سلطه و قدرت") ساخت و 

 ایوالکستکند. طبق نظر ی مینیآفرنقشخوانش فضای شهر 
کردن" در دادن به شیوه قاطع، به عبارتی طراحی"نمایاندن و نشان

و  ردیگیم، مدیریت فضای عمومی شهر را در دست قالب بازنمایی
تا  پردازدیمی شهری ملهم از تفکر حاکم بر شهر هانشانه دیبازتولبه 

  بتواند حافظه دیداری و شنیداری شهروندان را مدیریت نماید.
 به کنندیمی توسط نیروهایی که متن شهری را تدوین شهر تیهو

 و رندیگیمری قرار های شهمعنا و محتوا درون نشانه صورت
 موردی شهر تیهودر فضای شهری دست به ایجاد  موثرنیروهای 

زنند و با تکرار آن در خود از طریق نفوذ در اذهان شهروندان می نظر
  شوند. ی را سبب میشهر تیهوفضای شهری تقویت 

، کلید استفضای شهری یکی از عناصر بسیار مهم در خوانایی شهر 
شهروند و شهر است. عالوه بر این، ویژگی درک و رابطه اصولی 

های اساسی یک فضای شهری اجتماعی و عمومی بودن از شرط
و شهروندان با شهر را  گریکداست که ارتباط بین شهروندان با ی

توان های شهری را میها نشانهشود. با این توصیفموجب می
متنی برای خوانایی در شهر و همچنین عامل و واسط شهر و 

  روند با خود و دیگران دانست.شه
با توجه به کارکردهای فضای شهری مانند ظهور وحدت جمعی و 

ی، عملکردهای هنری، رفع نیازهای رساناطالعاجتماعی، انواع 
ها و انسانی و غیره فضاهای شهری برای ایفای چنین نقش

ی دارد که در این مورد هم عاملستمیسعملکردهایی نیاز به ابزارها و 
ای در اختیار فضاهای و رسانه ابزارگونه صورت بههای شهری نهنشا

گیرند تا در بطن این فضاها برای ایفای عملکردهای شهری قرار می
باشند. بدیهی است که نیروهای زمانی، اداری،  موثرفضای شهری 

ها را در اختیار فضاهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره نشانه
 عبارت بهدهند. در عملکردهایش قرار میآفرینی شهری برای نقش

ها" درون فضای شهری در ایفای عملکردهای آن با "نشانه گرید
های نشانهکنند. آفرینی میتوجه به ویژگی و تعریف نشانه نقش

، نماد شاخص فضای شهریو  شهری به عنوان یک عنصر خاص
اعتقادات ها و ها، روشها در راستای سبکاین نشانه .کنندیعمل م

توانند به معرفی یک منطقه خاص گیرند و مییک اجتماع شکل می
 یبپردازند که در برقرارغیره  فرهنگی و، به لحاظ تاریخی، جغرافیایی

وآمد دارند نقش ارتباط موثر شهروندان و کسانی که به محل رفت
کنند. به این طریق زمانی که "خودی" و حتی ایفا میمهمی 

 به واسطهشود، در این فضا فضای شهری وارد می "دیگری" به درون
شود؛ می متاثرها از معنای درون آن آگاهی میابد و از آن نشانه

و دارای رمزگانی از فرهنگ و  کدستحال چنانچه این معناها ی
  گیرد.هویت شهر باشد این آگاهی در همین راستا قرار می

اند در راستای توبه شهروند (مخاطب) می القاشدهمعنای نهفته و 
ی باشد. این عمل برای تداعی خاطرات ابیریمسخوانایی شهر برای 

های ذهنی، کمک به فضاهای شهری برای در ذهن شهروندان، نقشه
 به عنوانایفای نقش و عملکردهای خود در برابر شهروند یا 

قرار  تاثیرای، کالبد و محتوای فضای شهری را تحت وسیله
  دهند.می
گفتمان میان صورت ذهنی، جامعه و فضا که در بر  تاکیدبا 

 دست به، افراد اطالعات است مورد توجهجغرافیای رفتار فضایی 
اجتماعی  طیمح) و ساختانساناز محیط فیزیکی (طبیعی و  آمده

های سازند و از این طریق تصویر و بازنماییرا جذب و همسان می
ها ترسیم اقعیتخودشان را از و فرد به منحصری و شناختروان
. فضای جغرافیایی بر ذهن و رفتار (آگاهی) مخاطبان [12]کنندمی

ها در فضاهای شهری معنا و نشانه جهینت درگذارد، می تاثیرخود 
محتوای خود را با رمزگان خود بر مخاطب عرضه و مخاطب را از 

های کند و در ادامه در طراحی نقشهمی متاثرمعنای درون خود 
  کند.ذهنی شهروندان ایفای نقش می
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 هامولفهاز  متاثرهای شهری در معناها و محتواهای خود اگر نشانه
ی قرار گیرند، این معناها و محتواها را بر شهر تیهوو عناصر 

ی در اذهان شهر تیهوکنند و موجب بازنمایی مخاطب عرضه می
ها به زیرا شهروندان از طریق رمزگشایی نشانه شودمخاطبان می

شوند می متاثربرند و با کشف معنا از آن درون محتوای آنها پی می
  ).۱(شکل 

یک  به عنوانصاحبان اصلی فضای شهری  به عنوانساکنان شهر 
بینند و "ما" خود را از سایر شهروندان شهرهای "دیگر" جدا می

و  هامولفهدیگران خود را با خواهان این هستند که در مقابل 
هایی تعریف کنند. به همین منظور نیروهای متحول کننده ویژگی

شوند برای معرفی شهروندان خود معنا و فضاهای شهری مایل می
ها قرار دهند که هم معرف هویت شهروندان محتواها را درون نشانه

  ).۲باشد و هم ساکنان شهر را از دیگران جدا کنند (شکل 
و طراحی "ماِی شهروندی" که جدای از "دیگر" شهروندان  دییتای برا

؛ برای ایجاد استسایر شهرها است نیاز به ایجاد هویت شهری 
های ای چون نشانهی بین شهروندان نیاز به رسانهتیهوچنین 

به و عناصر هویت درون خود  هامولفهشهری است. با قراردادن 
کنند و می متاثراز هویت رمزگان، آگاهی شهروندان را  عنوان

شوند همچنین موجب بازنمایی هویت در فضاهای شهری می
   ).۳(شکل 

تواند مبنایی بر جدایی خود شهر و زمانی هویت در یک شهر می
شهروندانش از شهرها و دیگران باشد که نشانه درون فضاهای 
شهری بر پایه فرهنگ، تاریخ، جغرافیا و غیره شهر شکل بگیرد. حال 

و  همساز با هویت شهری موجب آرامش یفضاهاتوجه به اینکه  با
ی آنها در دهسازمان، نشانه و شودیت شهروندان مامنیت مشارک

فضاهای شهری محل  رایزیابد؛ فضاهای شهری اهمیت می
شود هایی دیده میتعامالت اجتماعی است و این تعامالت در مکان

د؛ فراهم نماین که برای شهروندان حس امنیت و حس تعلق را
هدفمند در راستای هویت  صورت بههای شهری باید بنابراین نشانه

و عناصر هویت شهری است  هامولفهشهری که برگرفته از 
ی شوند. برای رسیدن به این مقصود، مقوله معنا در دهسازمان

به ها باید دارای یکدستی و هماهنگی باشد فضاهای شهری و نشانه
حدی چون هویت شهری را انتقال دهد؛ در غیر معنای وا کهی طور
هر نوع آشفتگی در همین منظور، کارکردهای اصلی  صورت نیا

عنصر حیاتی شهر با مشکل مواجه  به عنوانفضای شهری را 
غیرهدفمندبودن و همچنین آشفتگی معناها حس  رایزکند؛ می

و با ضعف روبر هاستنشانهاز  متاثرامنیت و تعلق شهروندان را که 
به و شهر  افتهی کاهشسطح تعامالت اجتماعی  متقابالً کند و می

ی روبرو خواهد شد که بر کارکردهای فضای نظمیب باسیستم  عنوان

  ). ۴خواهد گذاشت (شکل  تاثیرشهری 
ها، ی هویت شهری درون نشانههامولفهوجود عناصر و  تاییدپس از 

ی نشانه باید در راستای دهسازمانشود که آمایش و مشخص می
ایجاد شرایطی قرار گیرد که کارکردهای فضای شهری را به دنبال 

کارکرد مناسب فضاهای شهری وابسته  گرید عبارت بهداشته باشد. 
. ایجاد چنین استبه ایجاد حس امنیت و تعلق در شهروندان 

ی شهری در هانشانهی دهسازماناحساسی در شهروندان نیاز به 
 گرفته قراریک کل واحد  به عنوانکه معناهای درون آن  راستایی

و مناسبی را القا کند،  میتعم قابلباشد و هدفمندانه هویت شهری 
  دارد. 

هویت مرز میان "ما" و "دیگران" است؛ بنابراین باید دارای یک سری 
های "ما" باشد. و عناصری باشد که بیانگر حقیقت و ویژگی هامولفه

، فرهنگی که در طول استجلی فرهنگ آن محیط هویت هر شهر ت
های جغرافیایی های علمی، شرایط و ویژگیزمان و بر پایه اندوخته

است. هویت شهر، خود شهر و شهروندان شهر را  گرفتهشکلمحیط 
کند. عمومی و از دیگر شهرها و ساکنان در سایر شهرها جدا می

است که با های ذاتی فضای شهری بودن از ویژگی اجتماعی
کند. ی نشانه درون آن این دو ویژگی را فراتر میریقرارگ
در راستای  استبودن نشانه که از ویژگی ذاتی آن یارسانه
بودن و تعامالت اجتماعی فضای شهری قرار دارد که عمومی

  در درون خود معناهای مختلفی را رمزگان کند.  تواندیم
  

  
گیری آگاهی های شهری در شکلرابطه عناصر هویت شهری و نشانه )۱شکل 

  شهروندان

  

	
	های شهریهای هویت شهری و نشانهرابطه عناصر و مولفه )۲شکل 

 ایجاد هویت شهری
"ما"  تایید و طراحی

بودن؛ جدایی از دیگران

ها و به کارگیری مولفه
عناصر هویت شهری 

های شهری درون نشانه
 به صورت رمزگان

های مولفه
هویت 
 شهری

 های شهرینشانه

های گیری نشانهشکل
شهری با رمزگان و 
های محتوای مولفه
 هویت شهری

ها رمزگشایی نشانه
 توسط شهروندان

 گیری آگاهی نسبت به هویت شهریشکل
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   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                                                 فضا یاسینامه آمايش سفصل

  
های چرخه مفهومی ایجاد هویت شهری در فضای شهر و در درون نشانه )۳شکل 
	شهری

  

  
  ها بر کارکردهای فضای شهریرابطه هویت شهری و آمایش نشانه )۴شکل 

  
	یریگجهینت

های شهری باید به دهد که نشانههای پژوهش نشان مییافته
منظور رفع نیازها و بهبود رابطه فضای شهری با شهروندان آمایش 
شوند. عناصر هویت شهری و ملی را در همه ابعاد درون خود داشته 

ضمن ایجاد خودآگاهی در شهروندان حس تعلق را  اینکهباشد تا 
تبدیل به احساس امنیت کرده تا پویایی و سرزندگی شهری ایجاد 
ها شود. به عبارتی نوعی همگرایی و نظم معنایی در ساختار نشانه

های فرهنگی، از خصوصیات و ویژگی برگرفتهوجود داشته باشد که 
 همی شهری باشد؛ تاریخی، اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی فضا

تکاملی خود را داشته باشد و هم اتصال با گذشته و هویت  روند
 خیابان به معنای کالسیکجامعه را حفظ کند. در همین زمینه باید 

یکپارچه و منسجم و وجود داشته باشد. خیابانی  فضای شهریدر 
اجتماعی و حیات  هایاز طرف دیگر فعالیتو واجد زیبایی و نظم 

داشته باشد، غلبه حکومت و قدرت در  جمعی در خیابان وجود

فضای شهری کمتر وجود داشته باشد و در فضاهای عمومی بر 
ی برگرفته از اجتماع اصالت داده شود و برای هاتیفعالروابط و 

معرفی شهر در مقیاس ملی و جهانی یک ِالمان برتر و برگرفته از 
  ت مذکور شهر، شکل بگیرد.و خصوصیا هامولفه
یی که موجب تجمع خاطرات در شهروندان هانشانهدادن به شکل

مشاركت در بهبود و ارتقای كیفیت  شود تا با ایجاد حس تعلق
 جهان شهربه  شدنلیتبدرا افزایش دهد. برای زندگی شهری 
برند جهانی گامی  به عنوانی فرهنگی، هانشانهفرهنگی، خلق 

با  توانندیم. منظرهای بومی و سنتی هم رودیماساسی به شمار 
بازگویی، تکثیر و تطبیق در طول زمان، موقعیت فرهنگی کسب 

را ها ایده توانندیمهایی که اگر ماهرانه ساخته شوند کنند. مکان
به تشتت اگر  یاتنوع نشانهکرده و احساسات را برانگیزانند.  انیب

و موجب اختالل در شبكه مل است ات بینجامد، قابل یانشانه
	).۵(شکل  شودیو اختالل در هویت شهری و شهروندان م یانشانه
ی شهری، هانشانهاخالل و نابسامانی در آمایش  هرگونه
خواهد کرد؛ زیرا  متاثری و آمایش کلی فضای شهری را دهسازمان

ها از فضای شهروندان زیر سایه تعلق و امنیتی که با کارکرد نشانه
، در اجرا و آمایش شهری همکاری خواهند کرد. رندیگیمشهری 

ها به منظور آموزش مفاهیم استفاده از کارکرد آموزشی نشانه
ی جامعه، در همین راستا فرهنگ یارتقافرهنگی و صلح پایه برای 

بردن یی و ازبینگرامصرفی مادی و هاشهیاندجلوگیری از رشد 
 مدتواند د نشانه میحس شکاف طبقاتی بین شهروندان در کارکر

  قرار بگیرد. نظر
  

  
های ها، خاطرات، تعلقات شهری، مشارکت و برنامهرابطه نشانه )۵شکل 
  دهیسازمان

  
مدرس  یتدانشگاه ترب یاسیس یایاز گروه جغراف تشکر و قدردانی:

الزم را  یطکه شرا یمو تشکر را دار یگروه کمال قدردان ینا یدو اسات
 یجادا یاسیس یایجغراف یننو یهاینهکار و پژوهش در زم برای

 شهر

 معرفی شهروندان

های هویت شهری در معنا و محتوای استفاده از عناصر و مولفه
 های شهریفضای شهری از طریق نشانه

بازنمایی هویت شهری در ذهن شهروندان از طریق 
 هارمزگشایی نشانه

 شهروندان

 شهر با فرهنگ، تاریخ و جغرافیای خاص خود

 هادهی نشانهسازمان

 هانشانه

 هویت شهری

 هانشانه هانشانه

 کارکرد فضاهای شهری

 ایهای ثابت شهری و محلهرفتن نشانهازبین
 برنامه و غیره)ها، بناها، تغییرات بی(نام

 شدن خاطرات شهروندانرنگکم

 ایهای ثابت شهری و محلهرفتن نشانهازبین
 برنامه و غیره)ها، بناها، تغییرات بی(نام

 محل زندگی خود و ایجاد حس نبود امنیتعدم تعلق خاطر به 

 عدم مشارکت در بهبود ارتقای زندگی شهری

 دهی فضای شهریشدن هرگونه سازمانبا مشکل مواجه
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