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چکیده
شهر مجموعهای از عالئم و نشانههایی است که مفاهیم گونا گونی را بیان مینماید .مبادی ورودی شهر ،به سبب تأثیر بسزا
در تصورات مخاطبان از شهر در نگاه نخست و در حقیقت در ابتدای ورود به آن ،از مهمترین مکانهای قرارگیری نشانهها
و نمادها در ساختار شهری محسوب میگردند؛ لذا نشانههای ساختهشده در ورودی ،با گذشت زمان ،به نمادهایی بدل
میگردند که تمامیت شهر را به نمایش گذاشته و سعی در معرفی آن به مخاطب دارند .در این راستا ِا ِلمانهای ورودی شهرها
به عنوان یک نماد شهری ،عناصری هستند که باید دقت الزم در طراحی آنها اعمال گردد تا ضمن پذیرفته شدن توسط
مخاطب ،تصور مناسبی از شهر را در ذهن ناظر متبادر سازند .بر این اساس هدف از انجام این پژوهش ،دستیابی به اصول
الزم در طراحی نمادهای ورودی شهرها و ارزیابی کیفیت نماد ورودی شهر قزوین بر اساس معیارهای کالبدی بهدستآمده
میباشد .در راستای رسیدن به هدف یاد شده ،معیارها و شاخصههای الزم با مطالع ه منابع کتابخانهای استخراج گردیده و
ن مینودر (به عنوان نمادی نوساز در ورودی شرقی شهر قزوین) مورد مطالعه قرار گرفت ه است .نظرات مخاطبان بر اساس
ِا ِلما 
دو گروه مردم و دانشجویان،کارشناسان و متخصصان معماری و شهرسازی در مورد نماد بررسی شده و تحلیل دادهها در
نرمافزار SPSSانجام پذیرفت ه است .بر مبنای موارد مطرحشده ،روش انجام این پژوهش را میتوان توصیفی_مطالعه موردی
دانست .زیبایی ،خوانایی اثر و معرفی شهر ،سه معیار اصلی طراحی نماد ورودی یک شهر میباشند .بر مبنای مطالعات
سختی درک معنای
انجامگرفته ،عمده ضعف موجود در نماد ساخت ه شده ورودی شهر قزوین ،عدم ارتباط با هویت شهر و
ِ
آن توسط مخاطب میباشد.
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 .1مقدمه
شهر مکانی است شامل عالئم و نشانههای گونا گون که هریک
مفهومی را در ذهن مخاطب متبادر میسازند؛ عالئمی که احساسی
را در ناظر برمیانگیزد و در بسیاری موارد او را بر انجام کاری ترغیب
کرده یا از انجام کاری باز میدارد .در این میان ،نشانههای ساخته
شده توسط انسان بیشترین سهم را در محدود ه سکونتگاههای
انسانی به خود اختصاص دادهاند .در حقیقت تمامی ساختمانها،
تابلوها ،مبلمان شهری و  ...نشانههایی مصنوع هستند که
پیامهایی را بیان مینمایند.
در میان عالئم و نشانههایی که به صورت عام در تمام زمینهها
مطرح میگردند ،برخی عالئم به صورت خاص در شهر به عنوان
نشانههای شهری شناخته میشوند .برخی از این نشانهها به
سبب موقعیت قرارگیری و به دلیل انتقال مفاهیم ارزشی و منطبق
با فرهنگ و اعتقادات مردمی مورد پذیرش عموم قرار گرفته و با
گذشت زمان به یک نماد شهری با مفاهیم خاص تبدیل میگردند.
ی شهری نیز از جمله عناصری هستند که به سبب
نشانههای ورود 
حجم باالی مخاطب آنها (اعم از سا کنان شهر و مسافران) امکان
تبدیل به یک نماد شهری را دارا میباشند .در حقیقت نشانههای
ورودی شهر باید به گونهای مبین فرهنگ عام ه مردم و ویژگیهای
خاص شهر بوده تا ضمن عملکرد خود به عنوان نماد ورود به یک
شهر خــاص ،به عنوان معرف شهر ،از سوی سا کنان و مسافران
پذیرفته گردند.
نماد ورودی شهر قزوین (از سمت تهران) در میدان مینودر این
شهر ،از جمله عناصر شهری است که به تازگی ساخت آن به اتمام
رسیدهاست (البته تنها ساخت کالبد المان) .ساخت این ِا ِلمان در
ورودی قزوین نظرات گونا گونی را به دنبال داشتهاست .بنابراین
در این پژوهش ،مسئله اصلی ،طراحی مناسب نمادهای ورودی
شهر و سنجش کیفیت کالبدی نماد ورودی قزوین میباشد .بر این
اساس سئواالت تحقیق بدین صورت مطرح میگردد :معیارهای
طراحی نماد ورودی شهر کدامند؟ میزان مقبولیت نماد ورودی
قزوین در میان مخاطبان چگونه است؟ در کدام جنبه از طراحی
کالبدی نماد مینودر نیاز به بازبینی و اصالح وجود دارد؟
بر مبنای مسائل مطرح شده ،هدف از انجام پژوهش ،شناسایی
معیارهای طراحی نمادهای ورودی شهر به منظور طراحی مناسب
این نمادها در آینده و همچنین ارزیابی میزان موفقیت نماد ورودی
قزوین به کمک این معیارها و تالش به منظور بهبود کیفیت آن در
صورت امکان میباشد.

نمودار شماره  :1مفاهیم تأثیرگذار بر نماد ورودی شهر

 .2روششناسی
پژوهش حاضر با هدف کاربردی و با روش توصیفی_مطالعه موردی
به بررسی نظرات مخاطبان در باب نماد ورودی قزوین پرداخته
است .جمعآوری اطالعات پژوهش در بخش مبانی نظری به کمک
منابع کتابخانهای و در بخش مطالعه موردی به کمک پرسشنامه
(به صورت نیمهباز) و بر حسب نیاز ،مصاحبه با مخاطب منطبق با
سئواالت پرسشنامه انجام پذیرفتهاست.
در این پژوهش دو دسته کلی جامعه مورد توجه قرار گرفته است.
دسته نخست ناظرانی هستند که نماد را دیدهاند که خود به دو
دست ه قزوینی و غیرقزوینی (مسافران) قابل تقسیماند( ،محدوده
سنی مورد نظر در این پژوهش  18سال به باال میباشد) .دسته
دوم دانشجویان ،کارشناسان و متخصصان معماری و شهرسازی
هستند که امتیازدهی به مؤلفههای کالبدی را انجام دادهانــد.
بنابراین به طــور کلی 200نفر نمونه در ایــن پژوهش مد نظر قرار
گرفتهاند که از این تعداد  100نفر مربوط به گرو ه نخست و  100نفر
مربوط به گروه دوم میباشند.
نمونهها در دسته نخست بدین گونه به دست آمده است :در سه
روز و در دو مکان متفاوت (ترمینال قزوین و ایستگاه اتوبوس پارک_
سوار قزوین که به سبب تقاطع خطوط متعدد با مخاطبان فراوانی
روبروست) ،در باز ه زمانی دو ساعته ،اشخاصی که در مکان حاضر
به پاسخگویی به پرسشنامه بودند ،بدین منظور مورد مطالعه قرار
گرفتند .همچنین  20پرسشنامه در اختیار نمونههای در دسترس
ً
دارای پرا کندگی نسبتا مناسب در گروههای مختلف جامعه آماری،
قرار گرفت.
گفتنی اســت پیش از انجام پژوهش پایلوت کــار با توزیع هشت
پرسشنامه در جامعه هدف نخست انجام گرفت که تغییراتی پس
از آن اعمال گردید.
بخش دوم پرسشنامهها مربوط به امتیازدهی به شاخصههای
پژوهش میباشد که در این قسمت ،پرسشنامه به دانشجویان،
کــارشــنــاســان و متخصصان شــهــرســازی و مــعــمــاری ارائ ــه شــده و
ضمن امتیازدهی شاخصهها ،نظرات آنان در مورد نماد ورودی
مورد بررسی قرار گرفته است .در مورد ارزیابی شاخصهها ،عدد 6
ص یافته به هر مورد بوده
باالترین و عدد  1پایینترین امتیاز تخصی 
که قرارگیری میانگین امتیازات هر شاخصه در زیر میانگین ()3.5
نشانه ضعف شاخصه و قرارگیری در باالی میانگین ،نشانه قوت
نسبی آن میباشد.
تحلیل دادهها در نرمافزار  SPSSانجام گرفته که در آن ضمن بررسی
آمارهای مربوط به میزان رضایتمندی مخاطب از نماد ورودی
ی شــده در مبانی نظری
قزوین ،شاخصههای کالبدی شناسای 
پژوهش ،در مورد نماد ورودی قزوین مورد بررسی واقع شدهاست.
 .3مبانی نظری
 .3.1ورودی شهر
درواز ه یک مکان ،در دید نخست مدخلی است که امکان حضور
در آن محیط را فراهم میسازد و امکان حرکت در مراحل بعد را
ً
فراهم میآورد " .ما معموال به هنگام ورود به یک فضا ،به سرعت

امکانها ،گزینهها و جذابیتهای آن را شناسایی میکنیم و به
ایــن ترتیب ،درب ــار ه حرکت بعدی خــود در مکان مــزبــور ،تصمیم
میگیریم"( .)Carmona & Tiesdell, 2011: 310بنابراین میتوان
گفت از نظر ادرا کــی ،این مدخل بیانگر خصوصیات درونی فضا و
مبین ویژگیهای سا کنان آن میباشد.
ورودی شهر نیز فضایی است که ارتباط فضای خارج از محدوده
شهر را ،با درون آن امکانپذیر میسازد؛ مفصلی است که ورود به
فضایی متمایز را اعالم میدارد و نشانهای است که موجودیت شهر
را بیان مینماید .ورودی ،از دیرباز یکی از عناصر اصلی ساختار شهر
را شکل داده و متأثر از عوامل گونا گون ،به حاالت مختلف نمود
پیدا کرد ه است .در شهرهای تمدنهای کهن توجه به مکانیابی
مبادی ورودی شهر در انطباق با اعتقادات سنتی مورد توجه بوده
است ،چنانکه در شهر چینی میتوان دید" :اعتقاد سنتی به جهان
مربع شکل در یک شهر که از طریق دیوارها احاطه میشد. ...
هریک از دیوارهای چهارگانه دروازهای رو به یکی از چهار قسمت
جهان داشت که در ارتباط نمادین با یک حیوان ،یک رنگ ،یک

فلز یک فصل و غیره قرار میگرفت ...قصرهای معابد و دروازههای
شهر نوعی نظم اجتماعی را از طریق ارتباط دادن آن با نظم کیهانی
به وجود میآورند"( .)Madanipour, 2011: 13به طور کلی دروازهها
از جمله عناصر اساسی در یک شهر محسوب میشدند..." :این
دروازهها در لب ه خارجی محدود ه شهر یعنی در حصار آن جا داشتند.
در قدیم سواد (ربض یا حومه) معدودی از شهرهای بزرگ دارای
حصار و دروازههــای جدا گانه بود که جزو دروازههــای بیرونی شهر
به شمار میآمدند .هم ه دروازههای بیرونی همواره در امتداد مسیر
جادهها و راههای منتهی به شهر قرار داشتند"(Soltanzadeh,1993:
 .)142با گذشت زمان و پدید آمدن تحول در فعالیتهای شهرها
و ارتباطات ،حصارهای شهری رو به نابودی نهادند و به تبع آن
دروازههای شهر تخریب شده یا به صورت نادر به عنوان یک نماد
شهری حفظ گردیدند .نمادی که به سبب رشد شهر از پیرامون
در بافت میانی شهر واقع شده و یادآور ورودی شهر و حدود آن در
گذشته میباشد؛ بنابراین در شهرهای معاصر ورودی به معنای
قدیم آن وجود ندارد.

تصویر شماره  :1ورودی قدیم شهر شیراز (دروازه قرآن )

تصویر شماره  :2دروازه ورودی قدیم شهر قزوین (دروازه تهران قدیم)

ورودی شهرهای قدیم دارای ویژگیهای ادرا ک ــی و عملکردی
بودند .ویژگیهای ادرا کــی ورودی شهرها شامل دعــوت کردن،
هویت بخشیدن ،ایجاد حس ورود ،آماده ساختن برای درک فضای
جدید ،برقراری ارتباط ادرا کی و بصری بین دو فضا و ویژگیهای
عملکردی شامل برقراری ارتباط فیزیکی بین دو فضا ،تأمین امنیت
و نظارت بر ارتباط ،هدایت ،معرفی شهر و حضور فضای ورودی در
فعالیتهای روزمره شهر بودهاست (Bahreiny & Alitaleb, 2003:
 .)16-17این ویژگیهای ورودی ،در بسیاری جهات ،قابل انطباق
با ورودیهای شهرهای امروزیست ،اما ورودیهای شهر در دوران
معاصر ،نهتنها این خصایص را به کمال به نمایش نمیگذارند،
بلکه در بسیاری موارد نماینده ضعفهای ادرا کی و دیداری بوده و
آشفتگیهای بصری و نماهای نامناسب جدارههای تعمیرگاههای
اتومبیل ،انبارهای متروک و  ...پذیرای وارد شوندگان به شهر
میباشند .ورود به شهر توسط خودرو و از طریق مسیرهای عبوری،
بارزترین نوع ورودی شهر است که بهکار بردن مناسب معیارها و
طراحی مناسب آن تأثیر بسزایی در چهر ه شهر میگذارد .در طراحی
مسیرهای ورودی به شهر ،توجه به سرعت حرکت نقش عمدهای
ایفا میکند .بنابراین باید نقش سرعت حرکت در محیط و منظر و
تأثیر آن بر ادرا ک مد نظر قرار گیرد .از سوی دیگر ،در طراحی مناسب

عناصر ورودی شهر باید دقت الزم انجام پذیرد ،زیرا عنصری که در
فضا قرار میگیرد ،کیفیتی مجسمهوار پیدا میکند؛ ا گرچه به صورت
فرم شناخته میشود ،ولی رابطهای متقابل با فضا برقرار کرده و آن
را تعریف میکند .با حرکت فرد در فضا و تغییر موقعیت او ،رابطهای
پویا و متحول میان عنصر و فضا ،عنصر و لب ه فضا و عنصر و سایر
عناصر شکل میگیرد و فضا برای فرد دارای هویت میگردد .این
عناصر هویتبخش در دو دسته طبیعی و مصنوع جا میگیرند
( .)Gharib, 2003: 31نسبت استفاده از هر کدام از این عناصر ،بر
اساس خواص ویژ ه شهر ،در طراحی ورودی آن ،نهتنها میتواند
شهر را در نگاه نخست به ناظر معرفی نموده و هویتساز ورودی
باشد ،بلکه نوعی احترام به وارد شونده و حالت دعوتکنندگی را
فراهم میآورد.
 .3.2نشانه و نماد
جهان مجموعهای از نشانههایی است که آدمــی با تفسیر آنها و
درک معنایشان ،به برقراری ارتباط با محیط پیرامونی میپردازد.
اما نشانه در معنای خاص آن موضوعی است که در وهل ه نخست
فــردی به نام فردینان دوسوسور در مطالعات زبانشناسی آن را
مطرح نمود" .زبان ،نظامی است که در یک سوی آن «پیام» و در
سوی دیگرش نمادها و نشانهها قرار دارند .فردینان دو سوسور این
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دو سو را دال و مدلول 1میخواند" (.)Ramin & Other, 2010 : 663
فردینان دو سوسور در «درس زبانشناسی عمومی» در تعریف نشانه
اینچنین میگوید ...« :من ترکیب یک مفهوم با یک تصویر آوایی
ً
را نشانه مینامم ،اما کلم ه نشانه در کاربرد رایجش عموما دال بر
ً
یک تصویر آوایی یا یک واژه مثال (درخت و غیره) است» (Saussure,
" .)2009: 181از نظر سوسور هر عنصر نشانهشناسانه باید درون
مجموعهای که خود جزئی از آن تلقی میشود ،مطالعه شود تا
معنای آن از جایگاهش در میان مجموعه استخراج شود" (Tabeyi,
 .)2005: 155در حقیقت سوسور نشانه را از نگاه ساختارگرایانه مورد
توجه قرار داده و درک معنای نشانه را مستلزم درک ساختار و روابط
حا کم بر عناصر موجود در ساختار میداند.
در کنار عقاید ساختارگرایانه و زبانشناسانه ســوســور در باب
نشانه ،چارلز سندرس پیرس ،به عنوان یک فیلسوف به بررسی
مبانی نشانه پرداخت" .نزد پیرس نشانه مفهومی پیچیدهتر دارد:
«مقصود من از نشانه یک کنش یا تأثیر است که از هماهنگی سه
چیز تشکیل شدهباشد :مبنای نشانه ،موضوع و مورد تأویلی آن»"(
 .)Ahmadi, 2010: 23در حقیقت الگوی نشانه در نگاه پیرس
الگویی سهتایی است که موضوعی را نشان داده که در اثر آن تفسیر
صورت میپذیرد.
پیرس ده گونه دستهبندی نشانهها را بیان نمودهاست .هر یک
بر اساس ضابطهای ویژه مطرح شده و میان آنها تقسیم نشانهها
به شمایل ،نمایه و نماد کارایی بیشتری دارد و مشهورتر است.
در نشانههای نمادین ،رابط ه میان دال و مدلول استوار به قرارداد
است .بنا به قراردادهایی ،داللتهای خاصی در فرهنگی ساخته
میشود (مانند پوشیدن لباس مشکی عالمت عزاست) (Ahmadi,
 .)2010: 25-28در بیان نشانههای نمادین ،توجه به مفاهیم
فرهنگی واجد اهمیت میگردد ،چنانکه «امبرتو ا کو» نیز در تعریف
مفاهیم نشانه به فرهنگ اشاره داشتهاست«".امبرتو ا کو» به نقش
نشانهای هر پدیده و هر متن پرداخته و معتقد اســت که نقش
نشانهای رابطهای قراردادی میان بیان و محتوای هر متن بوده که
باید در قلمرو اجتماعی_فرهنگیشان بررسی شود"( & Dabbagh
" .)Mokhtabad Amraei, 2011: 64کاترین بلزی" 2در بیان معنای
ت شــده در حکایات ،تشریفات
فرهنگ میگوید " :فرهنگ ،ثب 
مذهبی ،سنتها ،اشیا و عملی از معناهای در گردش در یک زمان
و مکان خاص اســت ".از طرف دیگر فرهنگ ،شیوههای روزمــره
و اهدافی را که در آن ارزشهــای یک جامعه شکل گرفته ،شامل
میشود ( .)Miles, 2007: 30بنابراین مفاهیم نشانهها با توجه به
ارزشهای جامعه ،آداب و رسوم و سنتها و به طور کلی فرهنگ
جامعه میتواند متغیر باشد.
بر اساس موارد یاد شده ،مهمترین عامل در تبدیل یک نشانه به
عنصری نمادین ،رسوخ باورهای اعتقادی و هویتی مردم به عنوان
بخشی از فرهنگشان در نشانه میباشد ،به گونهای که یادآوری
آن نشانه در اذهــان عموم مــردم ،معنای یکسان را متبادر سازد؛
 1مدلول ،معنایی است که از نشانه فهمیده میشود .دال ،چیزی
است که آن معنا را میرساند (.)Ward, 2008 127 :
2 Catherine Belsey

چنان است که در فرهنگ عمید نماد به معنای «نمود»« ،نما»و
«نماینده» آمده است (" .)Amid, 1983: 1045نماد ،" 3در معنای
عــام ،بازنمایی ادبــی یا هنری صفتی یا وضعیتی با وساطت یک
ً
نشانه (مثال شکل جغد ،خردمندی را مینمایاند و صلیب مسیحیت
را) .در معنای خاص ،تأویل بصری از یک موضوع انتزاعی از طریق
تبدیل مشخصات پویای آن موضوع به صفات ویژه شکل ،رنگ و
حرکت" میباشد ( .) Pakbaz, 1999: 604در تعریف کالسیک کاسیرر
از نماد" ،هرگاه معنایی _ به هر شکل _ در پس حجاب شکل یا مورد
محسوس پنهان شود ،شکلی از نماد ایجاد میشود" (Ahmadi,
 .)2010: 268بنابراین میتوان گفت نماد ،معنایی است در پس
یک نشانه که در فرهنگ جامعه نهادینه شدهاست.
 .3 .3نماد و نشانه در شهر
نشانهشناسی که در ابتدا در زبانشناسی نمود یافتهبود ،به تدریج
به علوم دیگر راه یافت .در معماری نیز نشانهشناسی در دو دسته
نشانهشناسی ساختارگرا (سوسور) و نشانهشناسی پساساختارگرا
مــورد توجه قــرار گرفت .در دیــدگــاه نخست معماری مانند زبان
از همنشینی اجــزای مختلفی تشکیل شــده و اجــزای ساختمان
مانند کلمات یک جمله ،ضمن دارا بودن ارزشهــا و نقشهایی
جدا گانه ،یک مفهوم کلی را به مخاطب منتقل مینمایند .در
دیدگاه پساساختارگرا نشانهشناسی به دنبال تأویل و ساخت معنا
برای یک طرح معماریست ( Dabbagh & Mokhtabad Amraei,
" .)2011: 63معماری طیف وسیعی از واقعیتهای اجتماعی یعنی
ویژگیها و منابع طبیعی ،مهارتهای حرفهای ،سنت تجربی و
دانش عملی به کار رفته در معماری ،فرآیندهای تعاون و سازمان
اجتماعی و باورها و جهانبینی جامعه را مورد توجه قرار داده و
منعکس مـیســازد" ( .)Mumford, 2006: 530بنابراین هر بنای
معماری نشانهایست که مفاهیمی بس عظیم را نمایان میسازد.
در پی توجه به بنا به عنوان نشانه ،شهر مجموعهای از نشانههایی
گردید که هریک معنای خاصی را در ذهن ناظر متبادر میساختند؛
بنابراین بحث نشانهشناسی به زمینههای شهری راه یافت".در
دوران پــســامــدرن ،نشانهشناسی بــه واسـطـ ه آث ــاری همچون «
نشانهشناسی و شهرسازی» ( )1967نوشت ه بارت که در آن فرایندی
را در خوانش شهر به مثابه یک متن ارائه میدهد ،در ادرا ک شهر
نیز تأثیر گذاشته است .بارت میگوید :یک شهر بافتی است  ...از
عناصر قوی و عناصر خنثی [بینشان] ( ...ما میدانیم که تقابل
میان نشانه و غیاب نشانه ،میان درج ه ُپری و درج ه صفر ،یکی
از فرایندهای اصلی در پروراندن معناست)" (.)Nesbitt, 2007: 84
ل دهنده بافت شهر که دارای فرمی
در حقیقت تمام اشیای تشکی 
مشخص بوده و به چشم آیند ،نشانهای هستند که معنایی را از
خود ساطع ساخته و بر ادرا ک مخاطب از شهر تأثیر میگذارند .اما
مفهوم دیگر از نشانه را که امــروزه بسیار مورد توجه قرار میگیرد،
کوین لینچ مطرح ساخت" :از خصوصیات مشخص ه «نشانه»ها
بینظیر بودن آنهاست ،عاملی که منحصر به فرد باشد و در ذهن
خاطرهای بگذارد .ا گر «نشانه»ها فرمی واضح داشته باشند ،ا گر
با زمین ه خود متضاد باشند و ا گر محل آنها بر اطراف خود غالب و
3 symbol

مسلط باشد ،شناخت آنها به آسانی بیشتر میسر است و احتمال
بیشتر هست که بر آن معنایی متصور باشد؛ به نظر میرسد نقش،
تصویر و یا فرمی که از زمین ه خود متمایز باشد ،مؤثرترین عامل در
بهوجود آوردن یک «نشانه» باشد" ( .)Lynch, 1996: 144بنابراین
ایجاد وضوح بصری در یک عنصر به طرق متفاوت ،اصلیترین عامل
در ایجاد یک نشانه شهری است .نشانهها در شهر ،انواع گونا گونی
را شامل میشوند :خصوصیات طبیعی ،ساختمانها و عناصر غیر
ساختمان مانند هرمها ،فوارهها و مجسمهها (Moughtin & Other
). , 1999 : 104- 108
اما تبدیل یک نشانه ،به نماد شهری مستلزم برقراری شرایطی
وابسته به هویت و فرهنگ است .نماد عنصر اصلی تداعی معانی
شهری است .عناصر میتوانند کالبدی پایدار و ساختهشد ه شهری
داشته باشند و با گذر زمان معانی متفاوتی را در خود متبلور سازند
و به عنوان عناصر نمادین خاطرههای جمعی ،نسلهای متفاوت
را به هم پیوند زنند .نشانهها نیز میتوانند به صورتی باشند که یا
وقایع و حوادث نسل حاضر را بیان کنند و یا نقشی از حضور سه
نسل همزمان را متبلور سازند .نشانهها هرگاه بتوانند موقعیت
خود را بیش از سه نسل حفظ نمایند ،میتوانند به نماد تبدیل

گردند ( .)Habibi & Maghsoodi, 2014: 12از سوی دیگر موقعیت
قرارگیری نشانه به همراه توجه به معانی مشترک مستتر در مفهوم
یک اثر ،میتواند عاملی بر تبدیل یک نشانه به نماد شهری گردد،
چنانکه در نشانههای ورودی شهر میتواند اینچنین رخ دهد.
توجه به این نکته ضروری است که نماد ورودی شهر باید در عین
بدیع بودن ،واجد ارزشهای آشنای جامعه بوده و قابل فهم برای
مخاطب باشد ،چرا که اصل مهم در طراحی نماد ،دریافت و فهم
اطالعات از اثر میباشد .اطالعات از نظر محتوایی دارای تفاوت
میباشند؛ اطالعات زیباشناسی از احساسات ما سخن میگویند
و عواطف ما را برمیانگیزانند .این اطالعات از جنبههای روحی و
اجتماعی تأثیر گرفتهاند و وابستگی شدیدی به گیرنده داشته و به
سختی قابل انتقالاند .در نقطه عکس آن ،اطالعات معناشناسی
قــرار دارد کــه فاقد ارزش زیباییشناسیاند ،ولــی بیانگر معنا و
مفهومی بوده و به ما چیزی میآموزند .از این پیامها میتوان به
نتیجه مشخصی رسید و در پی آن نحوه عملکردمان نیز تعیین
مـیشــود ( .)Grutter, 2010: 4بدین روی در دریــافــت مناسب
اطالعات یک نماد ورودی ،توجه به اطالعات زیباشناسی در کنار
اطالعات معناشناسی اثر ضروری است.

جدول شماره  :1مهمترین مشخصههای ورودی ،نماد و نشانه شهری

 .3.4نماد ورودی شهر
ً
از نقطه نظر فرهنگی ورودی شهر معموال به عنوان نماد ،نشانه
شهر و نمایانگر فرهنگ ،آداب و رسوم ،شهرسازی و معماری مردم
آن شهر اســت ( ،)Daneshpour & Mastyani, 2014: 7بنابراین
طراحی مناسب ایــن مبادی به میزان زیــادی بر تصور مخاطب
از شهر تأثیرگذار میباشد .در میان عناصر انسانساخت ورودی
شهرِ ،ا ِلمانها و مجسمههای شهری ،در نمونههای بسیاری مورد
استفاده طراحان قرار میگیرند .در حقیقت ِا ِلمان در ورودی شهر،
نشانهای است که به سبب قرارگیری در مبدأ ورود به شهر ،به عنصر
هویتبخش و در حقیقت نماد شهری بدل میگردد.
با توجه به بررسی کلیت ایــن نمادهای ورودی در شهرها ،سه

گونه عمده قابل بررسی اســت :مــورد نخست نمادهایی هستند
که به صــورت مجسمههایی بر مبنای واقعیت و به صــورت رئال
ساخته میشوند و برگرفته از عناصر سمبلیک و یا فرهنگ غالب
شهر میباشند .ایــن تندیسها نمادهایی هستند که در عین
بیان مفهوم قابل درک عموم و معرفی آسان شهر به مخاطب ،به
صورت عام فاقد بداعت و تازگی و در نتیجه جذابیت برای مخاطب
هستند .مــورد دوم نمادهایی را شامل میگردند که به صورت
انتزاعی در ورودی شهر ساخته شده و باورهای اعتقادی مردم و
عناصر هویتی شهر را به صورت غیر مستقیم به تصویر میکشند.
در نوع دوم توجه به زیبایی اثر و وجود عناصر آشنا برای مردم در
ن صورت ارتباط میان
جزئیات طرح ضروری است ،چرا که در غیر ای 
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نماد و نشانه شهری
ورودی شهر
 نقش ،تصویر و یا فرمی که از زمین ه خود متمایز باشد ،مؤثرترین عامل دربهوجود آوردن یک «نشانه» ( )Lynch, 1996
 نمایانی یا تمایز نسبت به بافت اطراف (منحصر به فردی ،برجستگی) و برقراری ارتباط فیزیکی مناسب بین شهر و پیرامون آن و هدایتکننده بهداللت بر موضوعی غیر از خودش (داللت مشترک میان شهروندان) معیارها
بخشهای مهم شهر ،جذابیت بصری ،خوشآمدگو و دعوتکننده ،ایجاد
و متغیرهای بازشناسی نشانهها در فضاهای شهری هستند (Torkashvand
رابطه مطلوب و مناسب با مسافر ،معرفی شهر و انعکاسدهنده هویت و
)& Majidi, 2013
شخصیت شهر ،هویتمندی ،خدماترسانی مسافر ،عمل به عنوان مدخل
 تبدیل نشانه به نماد در صورت حفظ موقعیت نشانه بیش از سه نسلو دروازه شهر ،ایجاد حس ورود به شهر ،تغییر و گذار ،ایجاد فضایی پویا و
()Habibi & Maghsoodi, 2014
حاضر در فعالیتهای روزمــره شهر ،رؤیتپذیری عناصر مختلف و مناظر
 نــمــاد ،در مــقــابــل بــه نــشــانــه ،چــیــزی اس ــت کــه بــه چــیــز دیــگــری اش ــارهمطلوب در شهر در ورودی ()Bahreiny & Alitaleb, 2003
دارد و ارزش بــیــرونــی دارد .نــمــاد شــهــری خ ــود را از طــریــق پــدیــدههــای
 پذیرندگی ،خوانایی و تشخص ()Pakzad, 2008مــخــتــلــف بــیــان م ـیکــنــد مــانــنــد طـ ــرح ی ــک شــهــر ،م ــع ــم ــاری ،مجسمه،
 توجه به سه حوزه طراحی ورودی شهر :حوزه نخست یا حوزه خارجی بان ــام مــکــان و خــیــابــان ،اشــعــار و همچنین آداب و رسـ ــوم ،جــشــنــواره ها
ویژگیهای طبیعی بیشتر ،حوزه میانی یا حد واسط ،حوزه داخلی که ناظر را
و م ــراس ــم ،زمــیــنــه دیــگــر شــامــل اس ــط ــورهه ــا ،رم ـ ــان ،فــیــلــم ،شــعــر ،رپ،
آماده ورود به شهر میسازد ()Torabi & Sima, 2014
موسیقی ،آهنگها و وب سایتها ،همه اینها را میتوان به نام حامل نماد
نام برد .تا کنون چهار نوع حامل نماد وجود داشته است :مادی ،گفتمانی،
یادمانی و رفتاری (.)Nas, 2011

مخاطب و طرح برقرار نشده و نماد ورودی شهر نهتنها در معرفی
شهر موفق نخواهد بود ،بلکه به عنوان عنصری نازیبا و بیمعنا
شناخته خواهد شد .گونه سوم نمادهای انتزاعی_رئال هستند
که خود بر دو قسم میباشند :به کاربردن تندیسهای رئــال که
مفاهیمی انتزاعی را به تصویر میکشند و یا عناصر انتزاعی که
مفاهیم واقعی را نمایش میدهند.
در نتیج ه بررسی معیارهای مطرحشده در طراحی ورودی شهرها
و همچنین عوامل مؤثر در طراحی مناسب نمادها و نشانههای
شهری ،میتوان معیارهای زیــر را در طراحی مناسب نمادهای
ورودی شهر مؤثر دانست .بسیاری از معیارها و شاخصهای مربوط
به آنها ،امکان انطباق با نشانهها درون شهری را دارا میباشند،
اما از آنجا که نشانه ورودی شهرها ،معرف شهر برای همگان بوده
(حتی مسافرانی که تنها از شهر عبور مینمایند) و به سبب موقعیت
قرارگیری خــود به سرعت به یک نماد شهری تبدیل میگردد،
انطباق عوامل مطرح شده در جدول با نمادهای ورودی شهر و با
توجه به سرعت حرکت مخاطب و دید ناظر ضروری است (جدول
شماره.)3

طراحی فرم نماد در نمونه مورد مطالعه به گونهای است که امکان
تزریق فعالیت در آن وجود ندارد ،اما منطبق با طرح پیشنهادی
فضا ،تزریق فعالیت در محوط ه پیرامونی آن صورت خواهد گرفت.
بنابراین در زمــان انجام پــژوهــش ،تنها به بررسی شاخصههای
کالبدی طراحی نماد ،بــدون در نظر گرفتن فعالیت آن پرداخته
شده است.
 .4موردپژوهی
 .4.1نمونه مورد مطالعه
نمونه مورد مطالعهِ ،ا ِلمانی در ورودی شرقی شهر قزوین (ورودی از
سمت تهران) ،در میدان مینودر این شهر میباشد .میدان مینودر
و شریانهای اطراف آن در استخوانبندی شهر قزوین از جایگاه
وی ــژهای بــرخــوردار میباشد؛ زیــرا از یکسو با قرارگیری در محل
تالقی چند شریان ارتباطی فرا شهری اصلیترین شاخص ورودی
شهر از سمت شرق بوده و از سوی دیگر هسته مرکزی منظومهای
از عملکردهای تفریحی و فراغتی در مقیاس شهر است که آن را به
عنوان یک نماد شهری مطرح میکند .از این نظر در شهریورماه
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نمودار شماره  :2انواع نماد ورودی شهر بر مبنای عناصر و مفاهیم سازنده

ارزیابی نماد ورودی شهرها بر مبنای مؤلفههای کالبدی طراحی

جدول شماره  :2نمون ه نمادهای ورودی شهر

1

 1مفاهیم انتزاعی بیان شده منطبق با فهم عموم مردم یا اظهارنظر مسئوالن مربوطه میباشد.

جدول شماره  :3معیارهای طراحی نماد ورودی شهر
ردیف

معیار

1

زیبایی

شاخصههای عملکردی

شاخصههای کالبدی
 زیبایی فرم زیبایی رنگ نورپردازی مناسب در شب -توجه به دید ناظر در تمام جهات

————————

2

 وضوح رنگی اثر در زمینه اندازه مناسبخوانایی اثر  -مکانیابی مناسب در فضا
 جایگاه مناسب نماد نسبت به سطح زمین (فاصله از کف) -وضوح نماد در شب

 فعالیت شاخص در کالبد اثر -تزریق کاربری با جذب جمعیت باال

3

 مبین هویت شهر و فرهنگ سا کنانمعرفی شهر  -هماهنگی فرمهای بهکاررفته در اثر با ساختارهای ذهنی مخاطب
 -دعوتکننده به شهر

 -تزریق فعالیتهای سنتی و شاخص شهر در کالبد نماد

 1385طرح این نماد شهری از طریق فراخوان عمومی به مسابقه
گذاشته شد .پس از انجام داوری ،این طرح به عنوان طرح برگزیده
به تصویب رسید .در بهمنماه سال  1385قرارداد طراحی فاز یک
و دو پروژه انجام شده و پس از دو مرحله بازنگری در اسفندماه 88
عملیات اجرایی آن آغــاز شد (سایت شهرداری قزوین) .ساخت
مجموعه فرهنگی در زیر نماد ساخته شده همچنان ادامه دارد.
در تفسیر نماد اینچنین بیان شــده اســت که رنــگ سفید بنا و
ساختار دعوتکننده آن تمثیلی است از مینودر یا دروازه بهشت
(بابالجنه) که یکی از نامهای شهر قزوین و نیز نام میدان محل
قرارگیری پــروژه میباشد (سایت شــهــرداری قــزویــن) .بنابراین بر
مبنای مطالعات انجام گرفته در بخش پیش ،این نماد ،از نوع
انتزاعی است و باید دید با جایگاه ویــژ ه خود در شهر و پشتوانه
مفهومی بیان شده تا چه انــدازه با مخاطب ارتباط برقرار کرده و
مورد پسند مردم میباشد.
 .4.2یافتههای پژوهش
به منظور ارزیابی نظرات مردم و دانشجویان و متخصصان معماری
و شهرسازی ،دو گونه سئوال مطرح شــده که بخش نخست،
سئواالتی مربوط به نظرات مخاطب در مــورد مقبولیت و فهم
معنای نماد بوده و در دو جامعه مورد بررسی مشترک میباشد.
گونه دوم ،سئواالت مختص جامعه دوم (دانشجویان و متخصصان
معماری و شهرسازی) بوده و شاخصههای ارزیابی را شامل میگردد
که امتیازات مربوط به هر شاخصه از  1تا  6متغیر میباشد .بر این
اساس میانگین امتیازات داده شده به هر شاخص ،نشاندهنده

امتیاز آن بوده و در صورت قرار داشتن در زیر میانگین امتیازات
(میانگین ،)3.5 :از دید مخاطبان ضعف در آن بخش وجود دارد.
بر اساس نتایج ب ه دست آمده از پرسشنامههای مردمی18 ،درصد
مردم اعالم کردند که معنای نماد را (به مفهوم در بهشت) میدانند
ُ
که از این تعداد حدود نه درصد با تشخیص خودشان به این مفهوم
دست یافتهاند .از سوی دیگر تنها حدود 22درصد مردم در پاسخ
به ایــن سئوال که "نماد ورودی قزوین چه مفهومی را در ذهن
شما یــادآور میشود" به دروازه یا در بهشت اشاره نمودهاند .این
عامل نشان از ضعف نماد در برقراری ارتباط با ساختارهای ذهنی
مخاطبان (که یکی از شاخصههای کالبدی طراحی نماد ورودی
شهرهاست) دارد .همچنین 28درصد مخاطبان مردمی آیه قرآن
نوشته شده بر کتیبه نماد ( بخشی از آیه  126سوره بقره) را دیدهاند
(که البته عد ه بسیاری از این تعداد از مضمون آیه بیاطالع بودهاند)
ن دهنده بیتوجهی به حرکت سریع ناظر در
که این موضوع نشا 
طراحی جزئیات نماد میباشد .رنگ آیه نوشته شده و اندازه آن
متناسب با سرعت حرکت ناظر و ابعاد فضا نیست.
در نهایت 55درصــد از مــردم این المان را به عنوان نماد ورودی
قزوین پسندیدهاند .دلیل عمدهای که مردم در پذیرش نماد بیان
نمودهاند ،زیبایی آن بودهاست.
بر اســاس نظرسنجی از دانشجویان ،کارشناسان و متخصصان
معماری و شهرسازی33 ،درص ــد معنای نماد را (بــه مفهوم در
بهشت) میدانند40 .درص ــد در پاسخ به ایــن سئوال که "نماد
ورودی قزوین چه مفهومی را در ذهــن شما ی ــادآور مـیشــود" به
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دروازه یا در بهشت اشاره نمودهاند .در مجموع در این نمونه 200
نفری25.5 ،درصــد معنای نماد را میدانند و در 31درصد نمونه،
ساختارهای ذهنی مخاطبان با مفهوم فرمهای به کار رفته در نماد
منطبق میباشد که این موضوع نشان از ضعف اثر در ارتباط با
ساختارهای ذهنی مخاطب میباشد.
در مقایسه قبول نماد توسط مردم (55درصــد) ،حدود 67درصد
گــروه دوم طراحی ِا ِلــمــان را به عنوان نماد ورودی شهر مناسب
نــم ـیدانــنــد .ع ــدم رضــایــت دانــشــجــویــان و متخصصان بــه طــور
عمده عواملی چون عدم درک مفهوم آن توسط مردم و ارتباط با
ناظر ،عدم ارتباط با تاریخ و هویت شهر ،نامناسب بودن از منظر
زیباییشناسی و طراحی غیر قابل قبول را شامل میشده است.
این در حالی است که عمده دلیل مردم در پذیرش نماد ،زیبایی
و جذابیت آن بود ه است .در کل میتوان گفت 44درصد نمونه،

المان را به عنوان نماد ورودی قزوین پذیرفتهاند.
بر اســاس امتیازدهی شاخصههای طراحی ،نمایش هویت شهر
توسط نماد ،کمترین امتیاز ( )2.57و مکان مناسب نماد بیشترین
امتیاز (  )4.66را به خود اختصاص دادهانــد .بر مبنای امتیازات
تعلقگرفته به شاخصهها ،تنها چهار گزینه اندازه مناسب ،وضوح
نماد در شب ،فاصله از کف و مکانیابی مناسب در فضا ،امتیازاتی
بیشتر از میانگین ( )3.5را به خــود اختصاص دادهان ــد ،که این
موضوع نشان از وجود ضعف در سایر بخشها از دید کارشناسان
است.
در ج ــدول شــمــاره  ،5بــر مــبــنــای امــتــیــازات شــاخـصـههــا ،امتیاز
معیارهای طراحی به لحاظ کالبدی مورد بررسی قرار گرفته است
که بر مبنای آن ،تنها مؤلفه خوانایی ،امتیازی باالتر از میانگین را
به خود اختصاص داده و از نگاه کارشناسان مناسب بودهاست.
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نمودار شماره  :3درصد فراوانی قبول نماد در کل نمونه

جدول شماره  :4امتیازات تعلقگرفته به شاخصههای نماد ورودی قزوین توسط دانشجویان ،کارشناسان و متخصصان معماری و شهرسازی

جدول شماره  :5تحلیل معیارهای کالبدی طراحی نماد ورودی قزوین
معیار

امتیاز

زیبایی

3.232

خوانایی اثر

4.074

معرفی شهر

2.913

نقاط قوت

ً
رنگ مناسب نماد در زمینه آبی آسمان و همنشینی زیبای دو رنگ آبی و سفید؛ نورپردازی نسبتا جذاب
در شب

نقاط ضعف

تنش شدید در نماد به دلیل قرارگیری قوس داخلی در کنار فرم خشن و با گوشههای تیز کلیت بیرونی
المان ،بدون ترکیب مناسب این دو و همچنین عدم رعایت وزن در ساختار کلی نماد؛ عدم توجه به دید
ناظر در جهات مختلف طی حرکت به دور میدان و فرم های نامفهوم در برخی جهات دید

نقاط ضعف

افزودن عناصر جدید به نماد ،به گونهای که دید مناسب در جهات دیگر را تأمین کرده و تنش شدید
موجود در فرم نماد را تعدیل نماید؛ استفاده از نورپردازی به منظور ترکیب مناسب فرمهای متضاد
ً
تناسب اندازه اثر با مقیاس فضا؛ مکانیابی مناسب نماد در میانه میدان؛ فاصله نسبتا مناسب المان از
سطح زمین؛ وضوح المان در شب به کمک نورپردازی
ً
وضوح رنگی نسبتا پایین نماد در زمینه

پیشنهادها

نورپردازی اثر در روز به منظور روشنایی و وضوح قسمت تاریک فرم؛ تقویت لبههای بیرونی فرم

نقاط قوت

فرم مرتبط با نام مکان و شهر؛ استفاده از قوس در ارتباط با معماری تاریخی و اسالمی؛ فرم گشوده المان
به دو سمت ،دعوت کننده به شهر

نقاط ضعف

عدم ارتباط نماد با ویژگیهای بومی و سنتی شهر قزوین؛ ارتباط ضعیف فرم نماد با ساختارهای ذهنی
مخاطب و درک پایینی از مفهوم آن

پیشنهادات

به کارگیری عناصر مرتبط با شاخصههای فرهنگی ،هنری و تاریخی شهر همچون سابقه درخشان
خوشنویسی در این شهر و بناهای تاریخی آن در طرح توسعه نماد

پیشنهادها
نقاط قوت
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 .5نتیجهگیری
چنانکه بــیــان شــد ،هــدف از انــجــام ایــن پــژوهــش دستیابی به
معیارهای الزم در طــراحــی نمادهای ورودی شهرها و ارزیــابــی
کیفیت نماد ورودی شهر قزوین بر اساس معیارهای کالبدی است.
نشانههای ساخته شده در ورودی شهرها ،در صورت دارا بودن
مفاهیم قوی و مرتبط با فرهنگ مردمی و با گذشت زمان و پذیرفته
شــدن توسط عامه م ــردم ،به نمادهای شهری بــدل میگردند.
بنابراین طراحی آنها نیازمند توجه به تمام ابعاد بصری و ادرا کی
آنهاست .بر این اساس زیبایی ،خوانایی اثر و معرفی شهر (در دو
بعد کالبدی و عملکردی) سه معیار اصلی طراحی نماد ورودی
شهرهاست تا ضمن خوشایند بــودن جلو ه بصری آن ،مفاهیم
الزم مرتبط با هویت شهر را به ذهن مخاطب متبادر سازد(نمودار
شماره.)4
مجموع
بر اساس پژوهش انجامگرفته پیرامون ِا ِلمان مینودر ،در
ِ
نمونه ،درصد بیشتری از مخاطبان ِا ِلمان را به عنوان نماد ورودی

قزوین مورد قبول نمیدانند.
از میان سه معیار بیان شده ،بر مبنای امتیازدهی نمونه دوم ،در
بخش کالبدیِ ،ا ِلمان مینودر در معیار خوانایی اثر ،دارای بیشترین
امتیاز میباشد که این امر تا حد زیادی به دلیل اندازه و مکانیابی
مناسب نماد است .زیبایی اثر در رده بعدی قرار میگیرد و امتیازی
پایینتر از میانگین را به خود اختصاص داده و عمده دلیل ضعف
آن ،عدم توجه به دید ناظر در تمام جهات و فرم نه چندان زیبای
آن (تنش شدید در فرم) است .در نهایت معرفی شهر ضعیفترین
معیار در طراحی ِا ِلمان مینودر ارزیابی شده و این عامل ناشی از
عدم ارتباط فرم ِا ِلمان با هویت شهر و سا کنان و به سختی درک
شدن مفهوم ِا ِلمان توسط مخاطبان است (ایــن نماد بر مبنای
مینودر که یکی از نامهای قزوین است به صورت انتزاعی طراحی
شده ،اما به دلیل عدم ارتباط با شاخصههای هویتی فرهنگی و
تاریخی شهر و عدم انطباق با ساختارهای ذهنی مخاطبان ،به
سختی قابل درک است).
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 هویت آن و تاریخ، معرف شهر،کالم آخر آنکه نماد ورودی شهرها
و فرهنگ سا کنان آن در ابتدای ورود به شهر و دارای مخاطبان
فراوان (اعم از سا کنان و مسافران) است و از سوی دیگر میتواند
 بنابراین.بــه عــنــوان یــک عنصر هویتساز شهری عمل نماید
.طراحی آن نیازمند توجه دقیق به ابعاد ادرا کــی و بصری است
در این میان به منظور درک معنای ِا ِلمان و برقراری ارتباط بین
: دو راهکار اساسی پیشنهاد میگردد،مخاطب و اثر
طراحی ِا ِلمان به کمک فرم رئال (با مفهوم انتزاعی یا رئال در1 .1
 فرهنگ و تاریخ شهر همچون نماد ورودی،ارتباط با هویت
.)شهر سبزوار
طراحی ِا ِلمان با فرم انتزاعی واجد معیارهای زیباییشناسانه2 .2
مورد پسند عامه مردم و با استفاده از فرمهای هماهنگ با
ساختارهای ذهنی مخاطب و طبیعت انسانی (همچون برج
.)آزادی در ورودی شهر تهران
 توجه به ورودی، تزریق عملکرد مناسب به فضا،از سوی دیگر
شهرها به عنوان یک مکان شهری پویا و ترکیب نماد ورودی
 خود عاملی بر تقویت معیارهای،شهرها با فعالیتهای گونا گون
کیفیت ِا ِلمان ورودی شهرها به صورت عام بوده و بر جنبههای
.مختلف طراحی اثرگذار خواهد بود
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