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Background: Urban elements play a significant role in the formation, transformation and 
reproduction of urban identity. They also predispose the context to the emergence of signs 
and symbols. Signs could appear in various forms in the urban space, affecting the visibility 
and activity of the city as well as the persistence of its image in the audiences' minds. Urban 
volumes are part of urban art and graphic, which their visual and contextual quality affect 
urban spaces. The current study seeks to understand the function of urban elements in 
creating an urban identity through the nostalgic approach. It also tries to see how 
communicating process of signs in urban volumes in relation to the audience is. 
Objectives: The current study considers the analysis of the elements of Rasht city through a 
nostalgic approach. It also studies the process of formation of Icons, Hypericons and 
Hypoicons in the selected examples. 
Methodology: The research method is descriptive-analytical. The method of gathering 
materials is a combination of library studies and field observations, and the data analysis is 
qualitative. 
Results: Results suggest that a sense of nostalgia is created by the use of elements and 
volumes derived from art and culture in the urban environment as parts of the city identity. 
Conclusion: The association of nostalgia can be found in some of the Rasht sculptures which 
have historical and cultural themes. Some sculptures in the city of Rasht, referring to the 
indigenous nature, traditional jobs and occupations, historical monuments as well as epic 
and heroic events, create a sense of belonging and place in the audience. 

Highlights: 
Some of the Rasht elements which are designed to express transcendent or political values, 
not only instil a sense of nostalgia through the signs of the elements but those which are 
related to the citizenry move more prominently, and consequently become high. Through 
passing the icons, they turn into hyper-icons. These signs in their interaction, intertwining, 
and cultural exchange can develop as symbol and metaphor. 

 

Cite this article: 
Abeddoust, H. (2020). A Nostalgic and Iconic Analysis of the Function of the Urban Elements of Rasht. Urban Planning Knowledge, 4(2), 19-41. 
doi: 10.22124/upk.2020.15253.1358 

mailto:habeddost@guilan.ac.ir


  

 

 

 
ISSN: 2645-5412 

 

   تحلیلی نوستالوژیک و آیکونیک از کارکرد 

 1های شهری رشتالمان

 
 * حسین عابددوست

  استادیار گروه گرافیک، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیالن، رشت، ایران

  habeddost@guilan.ac.irده مسئول: * نویسن

 

 چکیده اطالعات مقاله

 9911، شهرسازیدانش 
 49-91صفحات ، 2، شماره 4 دوره

 19/91/9911 تاریخ دریافت:
 22/12/9911 تاریخ پذیرش:

 گروه شهرسازی، دانشگاه گیالن

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

های شهری، المان ها:کلید واژه
های شهری ، نوستالژی، فرایند شانهن

 آیکونیک، شهر رشت

گیری، تغییر و بازتولید هویت شهری دارند، این عناصر یکی از گیری در شکلهای شهری نقش چشمالمانبیان مسأله: 

در پویایی و توانند در فضای شهری ظهور یابند و های مختلف میها به شکلها و نمادها هستند. نشانهزمینه های ظهور نشانه
شهری های شهری بخشی از گرافیک حجمجذابیت بصری شهر و نیز ماندگاری تصویر آن در ذهن مخاطب تاثیرگذار باشند. 

پرسش اصلی تحقیق است.  های بصری و محتوایی آنها بر فضای شهر تاثیرگذارو زیر مجموعه هنر شهری است و کیفیت
-انگیزی چیست و فرایند ارتباطی نشانهایجاد هویت شهری با رویکرد خاطره های شهری درحاضر این است که کارکرد المان

  های شهری در ارتباط با مخاطب چگونه است. های موجود در حجم

گیری های منتخب، فرایند شکلهای شهر رشت با رویکرد نوستالژی مورد توجه قرار گرفته و در نمونهتحلیل المان هدف:

 گیرد.آیکن مورد بررسی قرار میآیکن، هایپرآیکن و هایپو

ای و مشاهدات میدانی است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری مطالب ترکیبی از مطالعات کتابخانه روش:

 ها کیفی است.تجزیه تحلیل داده

شود که بخشی از می های برگرفته از هنر و فرهنگ در محیط شهری ایجادها و حجمحس نوستالژی با کاربرد المان: هایافته

 هویت شهر است.

های شهر رشت با مضامین تاریخی و فرهنگی مشاهده کرد. تعدادی از توان در مجسمهتداعی نوستالژی را می :گیرینتیجه

های شهر رشت با ارجاع به طبیعت بومی، کارها و مشاغل سنتی، آثار تاریخی و نیز وقایع حماسی و قهرمانی، احساس مجسمه
 کند. خاطر  و حس مکان را در مخاطب ایجاد میتعلق 

 نکات برجسته:
اند عالوه بر القای حس نوستالژی های متعالی یا سیاسی طراحی شدههای شهر رشت که عموما با هدف بیان ارزشبرخی ازحجم

کنند و با گذر از آیکن به ان، حرکت به سوی واالیی را طی میهای نمادین در ارتباط با شهروندها، نشانههای حجماز طریق نشانه
ها در تعامل، آمیختگی و داد و ستد فرهنگی با شهروندان، امکان توسعه به سوی نماد و شوند. این نشانههایپر آیکن تبدیل می

 یابد.استعاره را می

 
  .49-91 ،(2)4 ،شهرسازی دانش. رشت شهری هایالمان کارکرد از آیکونیک و نوستالوژیک تحلیلی(. 9911. )عابددوست، حسین ارجاع به این مقاله:

doi: 10.22124/upk.2020.15758.1404  
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 1399 ، تابستان41-19، 2شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 بیان مسأله 
شناختی، ییهای زیباهای بصری و جنبهایی است که عالوه بر داشتن ویژگیهمناسبی برای ظهور عالئم و نشانه کالبد شهر بستر

توانند معانی و مفاهیم ارزشی را نیز به شهروندان منتقل کنند. تمهیدات هنری، سهم مهمی در شخصیت دادن و هویت بخشیدن می
ای ها جایگاه ویژهها و یادمان(. در طراحی شهرها، موقعیت نماد121، 1،2202دیویس) کنندم را جذب مکان میو مردبه محل دارند 

و  )پوری رحیم، خانی دارد. این آثار عالوه بر دید بصری و زیبایی محیط و منظر، یادآور بسیاری از یادها و خاطرات گذشته هستند
طی، آرامش روانی شهروندان و همانند سایر اجزای هنر شهری در ایجاد تعادل محی هاها و مجسمه(. تندیس66، 1131بیطرفان، 

شوند. عناصر الینفک هنر شهری محسوب می ها ازباید توجه داشت که مجسمه (.0 ،1131)ایلوخانی، است سازی شهری تاثیرگذارزیبا
ها از موارد مورد استفاده عمومی از معرفی یادمان عبور و مرور، های بصری، جلب توجه، شاخص نمودن نقاط، هدایتایجاد جذابیت

تواند به عنوان یک نقطه عطف کالبدی و بصری در فضا، نیروی کششی یک مجسمه می(. 113، 1133 این عناصر است)آسیابی،
منبع  تریناز مهمبدون شک فرهنگ یکی  (. امروزه بحث هویت  شهری از موارد مورد توجه است.31 ،1132ایجاد کند)هاشمی،

مکان را در جامعه شهری  هاست. حفظ معنا و هویت شهر از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا حس هویت وو گروههویت افراد 
توان نادیده گرفت. این موضوع بخشی های سنتی یک شهر را نمیهویت و ارزش(. 02110زالی، زمانی پور و آرغاش، ) کندتقویت می

 های شهری  تقویت کننده هویت شهر هستندها و المانمجسمه. (0211زالی و همکاران، ) تاز مبحث برندسازی شهری اس
اربرد باشند. تقویت کهای استعاری میری، بستر مناسبی برای حضور نشانهو به عنوان بخشی از گرافیک شه (022، 1133)آسیابی،

و خوانایی فضای شهری را فراهم کند و ماندگاری تصویر  تواند زمینه ارتقای تصویر ذهنی شهروندانها در فضای شهری میهنشان
شوند، هدایت ذهن مخاطبان و مند در آن  طراحی میدر شهری که عناصر یکپارچه و نظامشهر را در ذهن مخاطب افزایش دهد. 

ی در جسم یری، کیفیتکند، اصل تصویرپذهمانطور که لینچ مطرح میالقای تاثیرات مطلوب روان شناختی بر آنها محقق خواهد شد. 
های گرافیکی و ( و کارکرد نشانه12-3، 1362، 1لینخ) فیزیکی است که خاصیت آن برانگیختن تصویری نیرومند در ذهن ناظر است

لینچ هویت محیط را سبب داشتن تصویر ذهنی روشن از آن دانست معنادار، در برانگیختن تصویر نیرومند در ذهن ناظر آشکار است. 
بنابراین اشیاء و  (.1362لینخ، )  دهدتمایز یک شیء از دیگری توضیح می (. وی هویت را وجه11 ،1131 ی و صفرنژاد،)کریمی آذر

توانند هویت مدار طراحی شوند و به عنوان عنصر موثر در طراحی شهری و بخشی از زیبایی عناصر زیر مجموعه گرافیک شهری می
رهنگ، هایی که به فنمادها و نشانهدها و نیز زمینه فعال انتقال پیام به مخاطب، باشند. شهر این قابلیت را دارند که محل ظهور نما

و  انگیزیضای شهری به کار روند و حس خاطرهتوانند در فومی ارجاع دارند به شکل وسیعی میها و باورهای قومی و بتاریخ، ایده
یک منطقه  ت بومیتباطی است، تقویت بعد اجتماعی و بعد تاریخیِ هوینیز معنامندی آن را افزایش دهند. آنچه محصول این فرایند ار

کنند که در آن ارتباط هویت در حیات ذهنی شهروندان تداعی می ها برگرفته از فرهنگ، هنر و تاریخ، هویتی رااست. برخی نشانه
ک افراد یک منطقه از گذشته تاریخی و ها در فضای شهری قادرند آگاهی مشترشود. برخی نشانهرار میفردی، با هویت بومی برق
ای هزند. این فرایند پیوند دهنده نسلپنداری را در شهروندان برانگیو احساس هویت تاریخی و هم تاریخ احساس دلبستگی به آن

 .(14، 1131)کریمی آذری و همکاران،  مختلف یک شهر به یکدیگر است
ها در . نصب حجماست نظاره مختلف قابل جهات از که است هنرمندانه بیان و فرم دارای و بعدیسه هایهای شهری حجمالمان 

 زندگی ساختن غنی در بسزایی نقش توانندمی فضاهای شهری دارد. این آثار کیفیت ارتقاء مهمی در سهم میادین و سایر نقاط شهر،

 اهمیت از هستند، توجه شهروندان کانون که شهر عطف نقاط ها،میدان در ویژه به امر این باشند. هنری داشته بیان طریق از شهری

 متنوع آن ترکیب ناظران و شوندبا این آثار بسیار روبرو می شهری، هایحجم بینندگان.(31، 1130)استوار، است برخوردار بیشتری

ت. باید توجه داشت اس ناظران به پیامی انتقال یا بخشی هویت تزئین، ها عالوه برحجم اصلی (. کارکرد31، 1130است )استوار،
ی که ااثیر محیط بر انسان است. به گونهها و فرایندهای تبا فضا و محیط خویش، یکی از روش احساس هویت یا این همانی انسان

پندارد و یا چنان هویت محیط را هویت خویش میکند و یا به عبارت دیگر، ویش را در هویت محیط جست و جو میانسان هویت خ
به سمت کسب مختصات  شود که سعی در دگرگونی مختصات هویت خویشمی برای عوامل هویت محیط قائل میارزش و احترا

بخشی در یک مکان است. هویت به معنای احساس ز نقش و میزان مشارکت وی در هویتکند. هویت انسان، تابعی اهویت محیط می

                                                           
1 Davies 
2 Zali, Zamani-Poor & Arghash,2014 
3 Lynch, 1960 
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از کارکردهای .../  عابددوست تحلیلی نوستالوژیک و آیکونیک  

 
های حجم کارکردهای مهمترین از یکی (.03، 1131و همکاران،  کریمی آذری) شودن همانی با محیط در نظر گرفته میتعلق و ای
ه های به یاد ماندنی در ذهن انسان است.کیت منحصر به فرد و برخی از ویژگیاست، هر مکان دارای هو مکان حس ایجاد شهری،

با حس عاطفی دلبستگی  حس مکان عموما با حس تعلق همراه است و (0224، 1)لی فلمینگ شوداصطالحا به آن حس مکان گفته می
دار بودن را تقویت کند و حس هویت بخشی را با محلی خاص همراه سازد. تواند حس ریشهشود. مکان میمیبه یک مکان مرتبط 

فرم  (. سه عنصر اصلی هویت مکان،133 ،0221، 0)کارمونا، هیت و تیسدل دار بودن غالبا با حس ناخودآگاه مکان همراه استریشه
، 1346، 1رلف) گیردن با این سه عامل حس مکان شکل میشود که از ارتباط انساو معنای مرتبط با فضا بیان میها عالیتکالبدی، ف

زمینه  اثرگذارند و های فردیتهای شهری نیز هم از نظر فرم فیزیکی و هم از نظر معنایی بر فعالیتهای اجتماعی و ذهینی(. المان11
ط های عاطفی تجربی از محیت تاثیر کارکردهای فیزیکی و جنبهند. به طور کلی هویت مکان تحهای محیطی متمایزساز تجربه

شوند و تصاویر پایدار از مکان طریق روند ذهنی منجر به ادراک میشوند و از وضوع که چگونه اطالعات پردازش میاست. این م
براون و پرکینز معتقدند دلبستگی به مکان دربردارنده  (.0211زالی و همکاران، ) کند از اهمیت بسزایی برخوردار استمی ایجاد

ساالری ) آورندفردی و اشتراکی هویت به وجود می پیوندهای تجربی مثبت با مکان است که این پیوندها چارچوبی برای جنبه های
های مرتبط با هویت ملی و ی و المانحجم آثار از هوشمندانه برداریتوان این نکته را مطرح کرد که بهرهبنابراین می(. 1134 پور،

 باشد. عالوه بر این، هماهنگی المان با موثر شهر کیفیت فضایی ارتقای حس مکان، دلبستگی، سرزندگی و نیز در تواندمی بومی

ها این انشهری را به همراه دارد. کاربرد الم فضاهای سرزندگی ایجاد و کیفیت پیرامون، ارتقای محیط بصری انسجام تقویت و محیط
 روحیه و عملکرد فرهنگی را فراهم کند و یا معرف ارزشهای و نمادها معرفی و عمومی های آگاهی قابلیت را دارد که زمینه ارتقای

های شهری از یک سو به لحاظ شکل و فرم حجم. (31 ،1130)استوار، باشد یا فرهنگی تاریخی عملکرد تداعی یا آن پیرامون محدوده
شهری هستند و از یک سو به لحاظ محتوا و نوع ارتباط با مخاطب بر فضای شهری تاثیرگذارند. همانگونه که هنر مرتبط با منظر 

(. همچنین منظر شهری سطح تماس انسان و پدیده 112،1131)حبیب،ه منظر و فضای شهر تاثیرگذاراست شهری بر این دو مولف
ی راهکارهایگیرد. بنابراین یط شهروندان تحت تاثیر آن شکل میطف محشهر است و از این رو بخش قابل توجهی از دانش و عوا

های هنری یکی از این راهکارهای های شهری با کیفیتگیرد. حجموجود دارد که در محیط شهری ذهن مخاطب تحت تاثیر قرار 
 ا در مخاطب تقویت کنند. هیچتوانند حس هویت و تعلق به مکان ربخشی از منظر شهری هستند و می اثر بخشی است. این آثار

مکانی نیست که به نحوی به هویت سوژه مرتبط نباشد و هر  مکانِ هویتی، مکانی معنادار، عاطفی، انسان شناختی، کاربردی، زیبایی 
 تشناختی است، پس مکان معنادار است و این نه به دلیل حضور فیزیکی مکان، بلکه به سبب تعامل و آمیختگی انسان با مکان اس

 ،0221)کارمونا و همکاران،  (. یک مکان، موفق به درگیری ذهنی و تجربه حسی و فعال ناظران خواهد بود010 ،1131)شعیری،
های سه بعدی بستر مطلوب طراحی هدفمند در جهت ایجاد و هدایت . حجم(. شهر به عنوان یک مکان مستعد معناداری است012

ها یکی از راهکارها عملی طراحان گرافیک و هنر شهری در راستای وی نمادها و نشانهجم های شهری حاحس است. توسعه کاربرد ح
ا رند و ذهن فرد را بافزایش سطح معنامندی فضا و افزایش حس خاطره جمعی در شهر است. بنابراین المانهای شهری بار معنایی دا

رد را به تواند فداند که میمعنا را خاصیتی از محیط می لینچ سازد. همان طور کهز زندگی شخصی و اجتماعی مرتبط میهایی ابخش
کنند، حسی نوستالژیک را در مخاطب ایجاد می ها جریانی(. برخی المان110، 1133 )آسیابی، های زندگی مرتبط سازددیگر جنبه

کند. یم  های شهری فراهمی تحلیل فرایند آیکونیک در مجسمهفردی و در سطحی باالتر حسی اجتماعی. این مقوله زمینه را برا
عیت و بافت وجه به موقآیکن به معنی تصویر است. بنابراین هر حجم یک آیکن است. باید به این نکته توجه داشت که آیکن با ت

هد و ددر این حالت توسعه آیکونیک رخ میتواند از خود فاصله گرفته و در این حرکت فراتر از آنچه هست تجلی یابد. گفتمانی می
نامند. اما وضعیت دیگری هم وجود دارد که در آن آیکون یونده خورده است، هایپر آیکون میی آیکونیکی را که با این توسعه پشانهن

طع ارتباط با ابژه بیرونی را قهای یعنی حالتی که در آن آیکون راهیابد، ای میگردد، تنزل نشانهقعیت آیکونیک خود جدا میاز وا
رایندی گردد. بر این اساس آیکون کارکردی فیت آیکون به هایپو آیکن تبدیل میه خودش متکی باشد. در این وضعکند تا تنها بمی

دارد و نباید آن را محدود به شباهتی که با ابژه دارد دانست. به دلیل همین تغییرات است که آیکون قادر است راه توسعه و واالیی را 

                                                           
1 Lee  Fleming, 2007 
2 Carmona, Heath and Tisdell  
3 Relph,1976 
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آیکن یا هایپرآیکن ظهور توانند در حد یک هایپوهای شهری به عنوان آیکن میاساس حجم. بر این (106، 1132)شعیری، طی کند 
یابند. یعنی فرایند معنامندی ِاستعاری را در فضای شهری و در تعامل با مخاطب ایجاد کنند یا صرفا اشکالی فرمالیستی باشند از این 

، 1336، 1)ترنر سازد و بخش اساسی خالقیت استرا می ستعاره معناگردد. اه در گرافیک و هنر شهری آشکار مینظر اهمیت استعار
اند. استعاره دهای بنیادین انتقال معنا میرا یکی از منشتوان به نظر یاکوبسن اشاره کرد. وی استعاره در تعریف استعاره می (.114

یکی انگیزی نوستالژی یا خاطره(. 62 ،1134)سجودی، دهد که موضوعی برحسب شباهت به دنبال موضوع دیگری بیایدزمانی رخ می
ت کنند. نوستالژی برای اینکه متنیمیانگیزی کمک  خاطره ها به القای حسو آن زمانی است که نشانه ها استاز کارکردهای آیکن

لژی مثل هر نوستا هاست.ی سازمان دادن میل در قالب نشانهداشته باشد گریزی از نشانگی ندارد. نوستالژی نوعی از بیان است نوع
ا و بخصوص هگفتمانشود. تولید و ارائه میهای متفاوت باز دئولوژیک است و تحت تاثیر گفتمانای سیاسی و ایحوزه حوزه دیگری،

خاطره جمعی  منددهی نظاملای در دستکاری و شکنقش تعیین کننده گفتمان مسلط به واسطه دسترسی گسترده به منابع قدرت،
انگیزی را در شهروندان ایجاد کند و هم توانند هم حس خاطرهیهای شهری محجم(. بدین ترتیب 1131)سجودی، کند بازی می

دینی  -ها یک تفکر سیاسی ها با یاری نشانهحجممعنای استعاری را در ذهن مخاطب تداعی کند یا ایدئولوژی را مطرح کنند. گاهی 
واقع نشانه در این فرآیند  پرورانند. درمفاهیمی را در ذهن مخاطب شهری میستعاری ها از طریق روابط اکنند. نشانهرا مطرح می

د به گیرتصویریست که عالوه بر معنای صریح خود که ارجاع به محیط بیرونی دارد، مفاهیم ارزشی را که در فرهنگ شکل می
 هایکیفیت بخشیدن به مکان را از طریق ایجاد الیههای شهری ها و نمادهای ظهور یافته در الماننشانهدهد. طب انتقال میمخا
انتقال  ضمنی را نیز به مخاطب ها عالوه بر معنای صریح، معانیدهند. فرایندی که در آن نشانهایی در فرایندی آیکونیک ارائه میمعن
ی معنادار، نمونه موردی شهر هابه عنوان بستر ظهور نشانه های شهریدهند. تحقیق حاضر سعی دارد به بررسی کارکرد المانمی

یق این است که اصلی تحق رشت با رویکرد نوستالژی و فرایند آیکونیک یعنی جریان تبدیل آیکن به هایپر آیکن بپردازد. پرسش
یج به نتا کرد. برای دستیابیهای شهری را با رویکرد نوستالژی و فرایند آیکونیک تحلیل ها در المانتوان کارکرد نشانهچگونه می

رفته  های به کارکه نشانه گرددمیشود و این پرسش بنیادین مطرح رشت با دو رویکرد مذکور تحلیل میهای شهر تر، حجمجزیی
های فرهنگ ملی دارند. هدف تحقیق تحلیل چه ارتباطی با هویت بومی و ارزش های شهر رشت با چه مفاهیمی همراهند ودر المان
ن با هویت آها و ارتباط های صریح و ضمنی نشانهداللتهای شهر رشت  با تمرکز بر ه کار رفته در المانهای باستعاری نشانه مفاهیم

ها و کنش انتقال معنا و در های شهری از مجرای نشانهنگی فرایند ارتباطی مخاطب با حجمتحلیل چگوشهری و حس مکان است. 
د کلی های شهری در یک برآورپژوهش حاضر است. در تحلیل حجملی نهایت خلق یک تصویر ذهنی موثر در مخاطب، محور اص

انگیزی تحلیل خواهد شد. از طرفی سعی بر این است بندی شده و ارتباط آنها با خاطرهشهر رشت دسته هایموضوعات مرتبط با المان
دان از طریق رونتقال معنای نمادین به شهها مورد بررسی قرار گیرد و فرایند انحجمتبدیل یک نشانه به نشانه استعاری در برخی از 

دهد. این ساختار ت ساختاری تحلیل حاضر را نشان میکلی 1های شهری تحلیل شود. شکل های موجود در حجمروابط میان نشانه
ب رای مخاطببر اساس نظریه ارتباط یاکوبسن طراحی شده  است. به نظر یاکوبسن فرستنده از طریق مجرای فیزیکی پیامی را 

المان شهری  1(. در شکل 143، 1131)صفوی، فرستد و فرستنده، گیرنده، مجرای ارتباط، پیام، رمز، موضوع، ارکان اصلی آن استمی
نقش مجازی فرستنده پیام را دارد البته با در نظر گرفتن نقش غیابی مولف اثر یا سفارش دهندگان مالی و سیاسی اثر هنری که در 

طه ها، واسالمان های نمادین نقش گیرنده پیام را دارد و نشانهضای عمومی شهر هستند. مخاطب شهری اصل فرستنده پیام در ف
ا با این دو هفرایند آیکونیک است، تحلیل نشانهانتقال معنا به مخاطب هستند. به لحاظ اینکه رویکرد نظری پژوهش نوستالژی و 

 گردد. لی را در ذهن مخاطب شهری موجب میی حسی و استدالهاقرار گرفته که به شکل منطقی کنش منظر مورد توجه

                                                           
1 Turner 
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 الگوی پیام یاکوبسن، تحلیل فرایند انتقال پیام با رویکرد ارتباط مخاطب شهری با المان شهری، با الهام از .1شکل 

 نوستالژی و فرایند ایکونیک

  پژوهش و پیشینه مبانی نظری

، فرهنگ و ایدئولوژی ها از طریق جامعههای مختلف عالیم و نشانهاند. الیهشای شهری دارای معنی، نماد و ارزهکلیه محیط
ن با محیط برقرار (. ارتباط یک امر طبیعی و انسانی است. در هر ارتباطی که انسا131، 0221)کارمونا و همکاران ، مورد تفسیر است

(. در 143، 1131)صفوی، یاکوبسن، فرستنده، گیرنده و پیام استکند فرایند انتقال معنا وجود دارد. ارکان یک ارتباط، بنا بر نظر می
یز های شهری نحجمتوان جامعه هدف و یا گیرنده پیام دانست. اساسی این ارتباطند، آنها را می فضای شهری شهروندان یک رکن

 ییمند. پیام در واقع محتواهای شهری بستر ظهور پیاحجمشود. پس جرای آن به سوی مخاطب فرستاده میبستریست که پیام از م
ابد. یکه جزوی از محیط شهریست ظهور می شود. پیام در یک المان شهریبا مخاطب دریافت میها است که از فرایند ارتباطی نشانه

است که معنی در ذهن مخاطب شکل شوند، این نکته قابل بحث همزمان تولید و تفسیر میاز آنجا که معانی محیطی و مناظر 
رد یا در شیء و عنصر محیطی زیرا بعضی از عناصر محیط در ذهن گروه زیادی از نظاره کنندگان دارای معانی ثابت هستند. گیمی

 ،کارمونا و همکاران) کند تمایز قائل شداطب از محیط دریافت میرود منتقل شود و پیامی که مخین باید میان پیامی که انتظار میبنابرا
ای ههای به کار رفته در حجمنمادها و نشانهی به ارتباط مطلوب این الگوی ارتباطی مستلزم آن است که (. جهت دستیاب130، 0221

ه در های به کار رفتصل از نشانههای فکری مخاطب باشد و کنش حاو برگرفته از فرهنگ بصری و زمینهشهری برای مخاطب آشنا 
ش شناخته های از پیای ملموس با روابط منطقی که پیامهند. حاصل کاربرد نشانههری ایفا کاثر، تعاملِ پویا و فزاینده را در فضای ش

های ایهکی از پکنند، تصویر ذهنی ماندگار و افزایش حس مکان خواهد بود. زیرا تعلق مکانی یمیای را در فضای شهری پدیدار شده
(. هدف این کنش ارتقاء هویت و حس مشارکت 1133 یی، حیدری ترکمانی و دیبا،بالیی اسکو) ارتباطی شهروندان و محیط است

خی مفاهیم ل برانگیزی را مبنای تحلیر رویکرد نظری نوستالژی یا خاطرهاجتماعی در مخاطب شهریست. بر این اساس تحلیل حاض
ی . معیار بررسخاطب بپردازدهای شهری قرار داد تا از این رهیافت به چگونگی انتقال معنا به مهای المانضمنی و صریح نشانه

در این زمینه برخی اصطالحات به شرح  قومیت و فضای فرهنگی و ملی است. ، مفاهیم مشترک در خاطره جمعی با توجه بههانشانه
 زیر است:

آرزومندی  های گذشته است.انگیز همراه با شادی به اشیا، اشخاص و موقعیتانگیزی یک احساس غم: حس خاطرهنوستالژی

های اصلی آن دلتنگی شدید برای زادگاه است. امروزه اغلب معتقدند گرمی نسبت به موقعیتی در گذشته که از جنبهعاطفی و احساس 
شود و نوعی اشتیاق برای یک مکان در انسان ایجاد میبه عنوان تجربه از دست دادن با گذشت زمان و دوری از مکان این احساس 

 ه را به همراه دارد وگذاری مثبت نسبت به گذشتگیرد. حالت نوعی ارزشرا در بر می متفاوت از حال حاضر و آرزومندی برای زمانی
ماعی دهد، عزت نفس و ارتباطات اجتنتایج بسیار مثبتی برای فرد داشته باشد، هیجان و همزمان وقار را افزایش میتواند متعاقبا می
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ی خصوصی دلتنگی علی رغم اینکه حس (0224، 1)بویم بخشدمی عنیدهد، با ایجاد ارتباط بین گذشته و حال به زندگی مرا رشد می 
بسیاری بر این باورند که نوستالژی پیامد  (1343، 0)دیویس توان حسی عمیقا اجتماعی و جمعی دانستو فردی است اما آن را می

. صنایع فرهنگی ما را با (1، 1021، 1)بونتکند اساسی در سبک زندگی را تجربه می ای که بشر تغییراتدورهدوران مدرنیته است. 
پویا جهت ای انگیزی زمینهاز این منظر به کارگیری حس خاطره (.0224)بویم،  کنندراث گذشته در عصر حاضر رهنمون میاحیای می

رات تصوتوان گفت به طور کلی می (0212، 1)بارتولتی کندیری معنای مشترک فرهنگی فراهم میگاجتماعی و شکلافزایش تعامل 
 در این پژوهش منظور از نوستالژی، حس تعلق به مکان و (0212، 1)دیویس در شکل دادن به آینده تأثیر گذار است نوستالژیک

مندی تشود. این احساس با لذتی همراه است که حس رضایهای بصری در فرد ایجاد میکها و محرفرهنگ است که با توجه به یادمان
نوان بخشی از های شهری به عحجمکند. به عنوان یک پدیده طبیعی مفروض است. در این پژوهش و هویت را در فرد ایجاد می

  آمیز ارجاع دهد. و نیز عناصر فرهنگی خاطره ها، باورهاها، مکانانند فرد را به زماناند که بتوهایی فرض شدهگرافیک محیطی، آیکن

ای آیکونیک است. اما چنین شباهتی بدون در گردد، رابطه چیز برقرار ای که بر اساس شباهت بین دورابطه فرایند آیکونیک:

 ای از زمان است که. آیکون، لحظهسازد، امری مکانیکی استی دیگر را ممکن میای به نشانهاز نشانه نظر گرفتن حضوری که عبور
و  کنش،کنشگران، موقعیت ی در نظر گرفت کهای مرکزهمین دلیل باید آن را مانند هستهدر درون فرآیندی زمانی قرار گیرد، به 

دهد کارکرد آیکونیک، کارکردی فرآیندی و پویاست. در همین فرآیند پروراند. این نکته نشان میمی جریان های پویا را  پیرامون خود
ت که ون فرآیندی اسابد. پس آیکیرکت به سوی نماد و استعاره را میاست که آیکون امکان توسعه نشانه یا عبور از خود برای ح

، آیکونی است آیکنیکون تا مرز استعاره است و هایپوآیکون همان توسعه اتواند به هایپوآیکون و هایپرآیکون تبدیل گردد. هایپرمی
 (.101 ،1132که برای خودش است و هیچ ارتباطی با ابژه بیرونی ندارد )شعیری،

(. در طی تاریخ این 66، 1131 اند است)نامورمطلق،دانستهال را برگزیده : آیکن را برخی محققان معادل شمایل و برخی تمثآیکن

(. در 01، 1132)عبدی، الفظی و عینی به کار رفته استنتزاعی و فیلسوفانه تا کامال تحتکلمه در مشتقاتی با معانی گوناگون از ا
خود  باهت آن با ابژه بیرون ازخود چیزی دارد که سبب شاند که در ای دانستهیکون ارایه شده است، آن را نشانهتعریف رایجی که از آ

پیرس (. 106 ،1132)مختاریان، گردد. اما معنای آیکن محدود به شباهت با ابژه نیست و با تولید و خلق معنا ارتباط نزدیکی داردمی
 ای برای آن وجود نداشته باشدهیچ ابژهمعناداربودن را داراست، حتی اگر  هایداند که به خودی خود همه ویژگیای میآیکن را نشانه

 (.111، 1311-1311، 6)پیرس

نشانه یا نشانگر، چیزی است که برای کسی در مناسبتی خاص و به عنوانی خاص، نشان چیز دیگری  «پیرس»: به اعتقاد نشانه

، 1131آید )صفوی، حساب می ش اشاره کند یک نشانه بههر چیزی به موضوعی غیر از خود (. در حقیقت01 ،1132)احمدی، باشد
کند. ارتباط اط و رشد معرفت بشری را تبیین میها، ارتبهت اهمیت دارد که با بررسی نشانهشناسی از این ج. به نظر پیرس نشانه(11

واژه نشانه  سوسور (166، 1331، 4)جوهانسن داندها را شرط ارتباط و شناخت میگیرد. او وجود نشانهها صورت مینها به کمک نشانهت
(. نشانه حاصل انطباق این دو عنصر، یعنی دال و مدلول است. نشانه 3 ،1130را برای مطالعۀ واحدهای زبانی به کار برد )ضیمران، 

همیشه مدلول را دارد. دال بدون مدلول یا به عبارتی دالی که به هیچ مفهومی داللت نکند صدایی گنگ بیش نیست و مدلولی که 
(. نشانه از 11،  1134)سجودی،  لی( برای داللت آن وجود نداشته باشد امکان ندارد و قابل دریافت و شناخت نیست)دا هیچ صورتی

قعیت واهمانند هر را ست که تصویر انش نشانهشناسی معتقد دا(. 11، 1130)ضیمران،  پذیردمینظر سوسور از فرایند فرهنگ تاثیر 
تباطی یا اریند اهر فردر برخی نیز معتقدند د. ها تحمیل کرننساابر ی آن را معناد و رکض مسلّم فرو بدیهی ان هرگز نمیتودی ما

، شناسی به شرایط دنیای واقعی فیزیکیبافت در نشانه. اصطالح (1136هفتخوانی،  )بشیر و جعفری اندواسطهنشانهها ، تجربۀ معنایی

                                                           
1 Boym, 2007 
2 Davis,1979 
3 Bonnett, 2015 
4 Bartoletti, 2010 
5 Davis, 2010 
6 Peirce,1931-1935 
7 Johansen,1993 
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 دهدشود و چه معنایی میکند چگونه نشانه ساخته میایت تعیین میارجاع دارد که در نهشناختی، تاریخی، اجتماعی، و غیره  روان

 .(11 ،0220، 1)دانسی
ها خاطره جمعی در فرایند احیای خانهسنجش نقش  . در مقاله(1133) زاده و فرزانه ملک جهانعنانهاد، محمود و حمزه غالمعلی

ای قدیمی احیا شده پرداخته است. اسماعیلیان، سحر و های نوستالژیک فضاهساغریسازان  رشت، به بررسی جنبه و بافت قدیمی
 گیری و انتقال خاطرات جمعی در فضاهای عمومی شهریهای موثر بر شکل(. در مقاله بررسی تطبیقی مولفه1131احسان رنجبر )

های نوستالژی در مکانارهای ایجاد حس ، میدان بهارستان و میدانچه تئاتر شهر، به تحلیل راهکنمونه موردی تهران، میدان تجریش
(. در مقاله تحلیلی بر راهکارهای اثر گذاری کیفیت نوستالژی بر طراحی 1131) اند.چنگلوایی یونس و شهرزاد فتوحیعمومی پرداخته

های گروهی و افزایش تعامالت اجتماعی، فعالیت فضای شهری) نمونه موردی شهر جدید بهارستان اصفهان( معیارهایی را جهت
(. در مقاله 1131انگیزی در شهر جدید بهارستان ارائه کرده است. حبیبی، سیدمحسن و سیده کهربا سیدبرنجی )و خاطرهاجتماعی 

ه بررسی ارتباط هویت ، نمونه موردی میدان شهرداری، باجتماعی در بازآفرینی هویت شهریانگیزی و مشارکت رابطه بین خاطره
انگیزی در افزایش هویت ن نتیجه رسیده است که شاخص خاطرهداخته است و به ایانگیزی و مشارکت اجتماعی پرمکان، خاطره

ی های شهری از منظر نوستالژالت پیشین به بررسی حجمهای انجام شده هیچ یک از مقاثیرگذارتر است. با توجه به بررسیمکان تا
شهری از منظر معنامندی در فضای شهری تحلیل  هایدر این پژوهش سعی شده کارکرد حجم اند.و نیز فرایند آیکونیک نپرداخته

های بومی رهنگ و ارزشهایی است که  ذهن مخاطب را به طبیعت، تاریخ، فر تمرکز تحلیل بر نمادها و نشانهگردد. برای این منظو
انگیزی، ره و خاطرهتعلق خاطهای تحلیل شده، ند آیکونیک و نوستالژی است. شاخصدهند. رویکرد کلی تحلیل فرایو ملی، ارجاع می

های دینی و سیاسی، ارجاع به مکان و طبیعت، حرکت موزون و کان، تعلق به فرهنگ ایرانی، ارزشتمایز، فرهنگ و تاریخ، حس م
 .(0)شکل ریتم در فرم و تقلیداست

 

 های شهریهای المانمدل مفهومی تحلیل کارکرد نشانه .0شکل

 پژوهشروش 
برداری و  تصویرخوانی مطالعات کتابخانه ای از طریق فیشها ترکیبی از ست. روش گردآوری دادهفی تحلیلی اروش تحقیق توصی

ل کیفی  و به شکل است با استدال شده ها کیفی است. در روند تحلیل سعیهاست. روش تجزیه تحلیل دادمشاهدات میدانی  و نیز
شت مورد شهر رهای حجم در ذهن شهروندان در رویارویی با ستعاریای اها و تبدیل آن به نشانهمتعالی شدن نشانهمنطقی چگونگی 

                                                           
1 Danci, 2002  
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گیرد در تعامل با مخاطب شهری قرار می یکن یا نشانه صرفآشهری که تنها در حد یک  حجمهایهایی از بررسی قرار گیرد و نمونه 
و نیز ها از منظر خاطره انگیزی زی نشانهدهد و معنا پردای فرمی اثر را مورد توجه قرار میهاتوصیف موضوعات و ویژگیبیان گردد. 

 تحلیلی پژوهش است. هایویژگیانگیزی و حس مکان از و ارتباط آنها با حس هویت، خاطرهها تفسیر معنای استعاری نشانه

 یافته ها و بحث
های یر را برای مجسمهدی کلی مضامین زبنیک تقسیمهای شهر رشت با رویکرد نوستالژیک و فرایند آیکونیک با تحلیل الماندر 

هایی که ارجاع به طبیعت دارند، حجم با هایی که ارجاع به مکان دارند، حجم با نشانهحجم با نشانهتوان بیان کرد: شهر رشت می
 زنانه با مفهوم کار و فعالیت اقتصادی، حجم با هایحجم با مفاهیم شیعی، حجممضامین قهرمانی، حجم در پیوند با ادبیات گیالن، 

حجم با ویژگی از آن خودسازی. در بحث  موضوع مشاهیر گیالن، های دفاع مقدس، حجم باحجم با مفاهیم و ارزش نمادهای ایرانی،
باط معنایی تآیکن تحلیل گردد و نمونه آثاری که ارفرایند تبدیل آیکن به هایپر انگیزی وهمحرکهای حس خاطر اصلی سعی شده است
 شوند مورد بحث قرار گیرند.ایی متضاد یا چندگانه را موجب میو یا آثاری که انتقال معنکنند با مخاطب برقرار نمی

 ی که ارجاع به محل یا مکان دارندهایحجم با نشانه

 ها نقش اصلی را در ایجادکنند. در این فرایند نشانههای شهر رشت فرایندی ارتباطی را با مخاطب برقرار میهایی از حجمنمونه
 با القای مکان وهایی هستند که طراحی آن متناسب های به کار رفته در سطح شهر رشت، حجمرعهده دارند. برخی از حجمارتباط ب
های تصویری و نوشتاری، ارجاع مستقیم به مکان مورد نظر ها نشانهای مورد توجه قرار گرفته است. در این حجمهای منطقهویژگی

شناسی، معنای صریح و معنای ضمنی در حقیقت مفاهیمی هستند که در نشانه نیروی دریایی است. ها، حجم میداندارند. بارزترین آن
شوند. مدلول صریح و مدلول ضمنی. معنای صریح معنای هم متمایز می ی دال و مدلول سروکار دارند و دو نوع مدلول ازبا رابطه

در این حجم (. 44 ،1134،)سجودی صی نشانه اشاره داردفرهنگی و شخ -های اجتماعیبدیهی است و معنای ضمنی به تداعی
ای قرار دارد که نقشه گیالن بر آن شتی است. این سکان میانه نیم کرهترین و نافذترین نشانه به لحاظ انتقال معنا سکان کصریح

رکز نیروی جم ارجاع به محک شده است. سکان به عنوان نشانه با معنای صریح کشتیرانی بر نیم کره آبی رنگ مسلط است و کل ح
دهد که از پیوستن این سه حرکت،  قاب میدریایی استان گیالن دارد. قاب اصلی این نشانه را سه حرکت صعودی بال مانند تشکیل 

است و حس آب و آسمان را گیرد. بالها به رنگ آبی هستند. رنگ آبی سرد و مرطوب محرابی شکل، نیم کره و سکان را در بر می
های ضمنی را نیز در نظر گرفت. مفهوم توان داللتها می(. بنابراین در این حجم برای آیکن01، 1،1334کند )شی جی وامیتداعی 

یایی به شود. از اینجاست که حجم نیروی درات میان سکان و نیم کره آشکار میآبها از تناسب حرکت روی آب، قدرتمندی و تسلط بر
 شودحجم به نماد نیروی دریایی بدل میدهد. در ذهن شهروندان این و توسعه آیکونیک رخ مییابد عنوان یک نشانه توسعه می

ار گرفته است. الویت انگیزی حجم ضعیف است بنابراین القای حس عاطفی در حجم کمتر مورد توجه قرهای خاطرهجنبه .(1)شکل
ره با نشان جغرافیایی گیالن نیز، با توجه به کوچک ات نیم کها به مکان نیروی دریایی و جغرافیای گیالن است، جزییارجاع نشانه
نی و علمی نیز در اثر به چشم نمیها ارجاع ضعیفی به طبیعت گیالن دارد. ارجاع به الگوهای کهن و یا الگوهای قهرمابودن  نشانه

های فرهنگی و تاریخی، در اثر نیز انهمنطقه، شاخص تمایز از نظر نش خورد. به دلیل کم رنگ بودن نشانه با ارجاع به هویت بومی
شود. البته کاربرد المان در میدان به شکل منطقی تمایز مکان نیروی دریایی را از سایر ف است و به ذهن مخاطب متبادر نمیضعی

ها به اشیاء انهطراحی فرم محدود به ارجاع نش شود. تقلید درریتم و حرکت بصری در اثر دیده میرشت فراهم کرده است.  میادین شهر
شود. حجم شهری به شکل های هنری در اثر دیده نمیکره است. تقلید حجم از سایر حجم و ابزارهای بیرونی، مانند سکان یا نیم

ک، های نوستالژیه بر جنبهکند که ارجاع مکانی آن در اولویت قرار دارد. آیکن رادیو عالوای را آشکار میربرد آیکن یا نشانهرادیو نیز کا
انگیز و عاطفی را به دنبال دارد. رون است. فرم اثر القای حس خاطرهکند بنابراین فرم تقلیدی از اشیاء بییوهای قدیم را بازنمایی میراد

به دلیل تعلق رادیو به تاریخی از  شود و آنفرهنگ و تاریخ گیالن نیز دیده میهاست. ارجاع نشانه به ای صریح نشانهکه حاصل معن
هایی از حس تمایز فرهنگی و بومی در اثر ضعیف است. ها با مدلولگیالن و ایران است. کاربرد نشانهت سطح زندگی مردم تغییرا

ها در ارجاع صریح و مستقیم اشاره به ساختمان صدا و سیمای رشت و نام نشانه هرچند القای مکان نوعی تمایز را به همراه دارد، 

                                                           
1 Shi Jay va 
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های قهرمانی و (. حجم رادیو فاقد الگو1)شکلشهروندان تبدیل به نمادی از صدا و سیما شده است.مکان دارد و با گذر زمان برای 

ز و، ریتم و حرکت بصری متمایعلمی است و خودِ بومی در اثر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به جز تکرار جزییات اندکی از رادی
 خورد. ای در اثر به چشم نمیویژه

 
 
 

 

 طبیعتآورهای یادحجم
از جمله های طبیعت گیالنند. کننده ویژگیگذارند که تداعیهایی را به نمایش میم به کار رفته در شهر رشت، نشانهبرخی از احجا

هایی ها همانند نشانه. این حجمهای تاریخی گاو مارلیک اشاره کرددان نیروی دریایی و حجم با ویژگیتوان به آهو و گوزن در میمی

محیط هایی که صرفا زنند. البته المانگیالن پیوند می ه مفاهیم صریح آن، مخاطب شهری را به فضای طبیعی و تاریخیهستند ک

هایی ها و آهوها، صرفا نشانهتوان بیان کرد. بنابراین گوزننمیها برای آنکنند. مفاهیم ضمنی قدرتمندی طبیعی گیالن را بازنمایی می

کند. اثر ارجاع به تاریخ ندارد. فاقد دش در طبیعت را به ذهن متبادر میاین آثار حس شیرین گر .(1ل)شک با ارجاع طبیعی هستند

ها در ضلعی از میدان به چشم طبیعی است. ریتم در تکرار مجسمه الگوپردازی فرهنگی است. تقلید در آن محدود به تقلید از عناصر

د های صنعتی و مصنوع فضای شهری در اینجا آشکار است. در واقع تضانشانههای طبیعی در کنار خورد. نوعی همنشینی نشانهمی

های او مارلیک عالوه بر اینکه بر گاوتوان مشاهده کرد اما مجسمه گطبیعت و فرهنگ را در ارتباط با این المان و فضای شهری می

که نوعی ارجاع به طبیعت است به تاریخ و کند ش در طبیعت گیالن را بازنمایی میبومی استان داللت دارد و حس شیرین گرد

( تمایز در اثر بازر است و آن مرهون کاربرد فرمی شناخته شده و منحصر به فرد از 6سنتهای هنری گیالن نیز داللت دارد. )شکل

این نوع است. ها از لحاظ سبکی متمایز از سایر مجسمه هنرهای باستانی گیالن است. این شیء  مجسمه گاو مارلک گیالن است و به

گیری تصویر ذهنی و تعلق مکان در به الگوهای کهن بومی دارد و شکل انگیزی و نوستالژیک اثر بارز است. اثر ارجاعحس خاطره

خطوط منحنی نوعی حرکت بصری  ذهن مخاطب محصول فرایند ارتباط شهروند با آن است. فرم اثر فاقد ریتم است. البته کاربرد

 شناسی، خالقیت، هنربومی و هویت تاریخی دارد. زیباییهای ضمنی اثر تاکید بر خودِکند. داللتننده ایجاد میطیفی را در ذهن  بیل

حجم مذکور تقلیدی است از آثار باستانی گیالن و تاکیدی است بر بعد تاریخی  های گیالنیان معانی ضمنی این اثر است.مهارتو 

 هویت شهر رشت.

 

حجم شهری میدان  .1شکل 
 هفت آذر رشت

حجم شهری رادیو، میدان  .1شکل 
 شهدای بسیج رسانه رشت
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مجسمه های میدان نیروی گوزن و آهو،  .1شکل 

نشانه عالوه برالقای حس   .دریایی رشت
 نوستالژی،ارجاع به طبیعت دارد.

 .حجم گاو مارلیک، خیابان گلسار رشت .6شکل 
و  نشانه عالوه برالقای حس  تاریخی بودن

 نوستالژی، ارجاع به طبیعت دارد.

 

 حجم با مفاهیم قهرمانی و حماسی
های شهری است. این موضوع به دلیل اهمیت و جایگاه ویژه آن با مردم ترین موضوعات حجماصلیمفاهیم قهرمانی و حماسی از 

دکتر  ،خاناست. در شهر رشت مجسمه میرزاکوچکمورد توجه  در گرافیک شهری های آموزشی و تبلیغی هموارهجنبهدلیل و به 
دارد. فرایند )شیء(داللت ه چیزی فراتر از  تصویر یا ابژهها آیکن بمجو از این جمله است. در این حجمنا مرحوم محمودحشمت و 

 کهای نوستالژیدارد. جنبهمانی و پهلوانی به مخاطب عرضه میکند که مجسمه را نمادی از قهرآیکونیک جریانی ذهنی را هدایت می
نگیزی را در شهروندان به وجود میاهریخی گذشته اشاره دارد، حس خاطرنشانه یا آیکن نیز آشکار است. از آنجا که حجم به وقایع تا

 .(3و  3 ،4)شکل پیوند نزدیکی دارد و قهرمانی دوستی و دفاع از سرزمینهایی مثل وطنآورد. حسی که با مدلول
ای آیکونیک هستند که معانی بلکه استعاره های یادمانی صرف نیستند.دیگر مجسمهو  ها امکان رسیدن به واالیی را دارنداین آیکن

به هایپرآیکن صورت می حجم به عنوان یک آیکن کنند. از اینجاست که گذرداکاری و سلحشوری را بازنمایی مینهان رشادت، فپ
انگیزی، ارجاع به فرهنگ و تاریخ و نیز حس مکان را این نوع حس عاطفی، تعلق و خاطره هایی ازتوان گفت حجمبنابراین می گیرد.

ز ابژه هایی از این نوع معموال تقلیدی اا اثر معموال فاقد ریتم است. حجمشود امها دیده میر مجسمههمراه دارند. حرکت بصری دبه 
 دهد.بیرونی را  نشان می

 

 

 ورودی خان، میرزاکوچک مجسمه .4 شکل

 سح برالقای عالوه نشانه .رشت سعدی خیابان

 .است مبارزه و قهرمانی نماد نوستالژی،

 نامجو محمود مجسمه .3 شکل شمتدکترح برجسته نقش .3 شکل
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 حجم برگرفته از ادبیات گیالن

دهد ها فیگورهای انسانی را نشان میباران است. این حجم های بازهای شهر رشت، مجموعه حجمانگیزترین حجمیکی از خاطره
گی در شمال ایران را و پویایی و زندحرکت  ،آن نوشته شده است باران به خط نستعلیق بر هایی که شعر بازکه برخی در کنار مکعب

های صریح که ناشی از داللت اثر آشکار است در و حس عاطفی انگیزیو برافروختن حس خاطره ککنند. ویژگی نوستالژیبازنمایی می
د حس شنیداری توانویر میشناسی از ترکیب عوامل و عناصر دیداری، تعدد یا تکرار آنها، تغییر سطح، تصهاست، در علم نشانهنشانه

و  هاپیوستگی حجم ،گرددمی هاارتباط خوب شهروندان با این حجم آنچه باعث (.111، 1131)شعیری، )موسیقی پنهان( را القاءکند
ادراکی –حسی  ،این قطعات آیکونیکه ادراکی موسیقایی را به اثر بخشیده است.  باران است قطعات شعر بازنیز و  ریتم و تکرار در آنها

پس ارجاع به فرهنگ و طبیعت  شود.دان و لحظات زیبای طبیعت شمال میکه سبب زنده شدن خاطرات کودکی شهرون جاد نمودهرا ای
این احساس ناب در کودکی با خواندن شعر در کتابهای کنند. احساسی ناب را به ذهن متبادر می هادارد. نشانه هم در این اثر وجود

زمان اکنون به هایی است که ذهن شهروند را از ار آن در محیط شهر، همچون نشانهره است. تکدرسی در هر شهروندی به وجود آمد
پیوندد. را به هم می کودکی و حال(این ارتباط است که دو سوی زمان )باران هسته مرکزی  کند. پس شعر باززمان قدیم متصل می

رود و تا مرز نماد پیش گردد که از خود فراتر میکونی تبدیل میو حجم به آیرد و شعر یگاین اساس فرایندی آیکونیک شکل می بر
ه نماد د نوستالژی بررود. حجم نماد کودکی است. نماد شادی کودکی و پویایی دوران کودکی. بدین ترتیب حجم عالوه بر کارکمی

 –در این اثر، القای حسی دد.گرتبدیل میو گذر به زمان کیفی کودکی  رهایی از چارچوب زمان خشک و مکانیکی حال شهروند
توان آیکن را پویا و معناساز دانست. شعر حک شده بر مجموعه به همین دلیل است که میهای نوشتاریست. ادراکی مدیون نشانه

آیکن که در  کننده شادی کودکانه است. از طرفی این حرکت پویایرکت به سوی نماد را دارد و تداعیبازباران توانایی توسعه و ح
های ارزشی، حس ت و ویژگی متمایز آن نسبت به حجمافتد قابل تحلیل ازمنظر نوستالژی در فضای شهری اسذهن شهروند اتفاق می

ها برگرفته از فرهنگ گیالن این حجم هایسعی داشته با کاربرد برخی نشانه لطیف کودکی و ارتباط انسان با طبیعت است. هنرمند
به عنوان مثال، آیکن  ها را به همراه دارد.دِ بومی در اثر بارز است و این شاخصه تمایز المان با سایر المانبنابراین خو تر کند.را بومی

)کسی که در قدیم در بازارهای کننده باران و حس خوب قدم زدن زیر باران است. آیکن چونکِش تر در دست فیگور انسانی که تداعیچ
ها حس تفکر را به مخاطب القاء رخی از فیگورب (11)شکل از مشاغل قدیم گیالن است.که فروخت(میمحلی مرغ و تخم مرغ محلی 

 .(12)شکل  کنندمی

 

  

مجموعه حجم شهری بازباران، پیاده راه علم الهدی رشت  .12شکل 
شانه عالوه برالقای حس نوستالژی، احساس شادی ( ن1133)نگارنده:

 . این مجموعه نوعیکودکی و تفکر را به مخاطب شهری القاء می کند
 حس شنیداری و موسیقی پنهان را القاء می کند.

باران، پیاده راه علم  مجموعه حجم شهری باز .11شکل 
( نشانه عالوه برالقای حس 1133ه:الهدی رشت )نگارند

کاربرد مشاغل بومی استان، احساس  خاطره انگیزی با
 تعلق به گذشته و بومی بودن را به اثر بخشیده است.
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 حجم با مفاهیم شیعی 

ها از حجم یهایکنند. در شهر رشت  نمونهلوژی و مفاهیم ارزشی را تداعی میها هستند که ایدئودر محیط شهری برخی از حجم
)ع( در میدان امام کنند. حجم نوشتاری علی ولی اهللادآوری از امام شیعه را تداعی میهای نوشتاری و تصویری یاز طریق کاربردنشانه

معنای صریح آن اعتقاد به امام شیعه  ارجاع به مکان دارد. که گذاردمیهای نوشتاری را به نمایش نشینی نشانههم لی)ع(،ع
های تصویری و ، نشانه)ع(رضاموسیابنمانند علی شود. اما در حجم مهرانگیزی در حجم دیده نمیحس خاطره (11)شکلاست.

بلوار امام رضا واقع شده و داللت به مسیر حرکت ابتدای ورودی مکانی نیز دارد. این حجم در نوشتاری عالوه بر شیعی بودن، ارجاع 
از طرفی مهر نشان تایید بودن دارد  حس عاطفی را به همراه دارد. های ضمنی اثر نوعی حس مکان وداللت به سوی مشهد نیز دارد.

که نوعی حس عاطفی و تعلق خاطر را  برای مخاطب  باط با امام هشتمبنابراین حجم حس نوستالژی نیز دارد. نوستالژی زیارت و ارت
در این حجم ذهن مخاطب ها متمایز است. این المان به لحاظ تعلق آن به باورهای شیعی با سایر المان  (10)شکل. شیعه به همراه دارد

ای میان کند. واسطهان و دو مکان را فراهم میط دو زممهر ارتبا شود.های دوره اسالمی هدایت میو دستنویس، مهرها به طومارها
مکان و زمان حاضر که شهروند در مواجه حجم با آن سرو کار دارد و زمان و مکانی که شاید در گذشته یا آینده هر ایرانی وجود داشته 

 آیکن یاد کرد.توان به عنوان هایپرکه از آن می باشد و آن زیارت است

  

ابتدای ورودی ، لی بن موسی الرضاحجم شهری مهر ع .10شکل 
نشانه ارجاع مکانی به مسیر مشهد مقدس دارد،  .)ع(بلوار امام رضا

 نشانه امکان توسعه به نماد را دارد.

ری با نشانه نوشتاری علی ولی ا... ، میدان امام حجم شه .11شکل
و  ندرا بازنمایی می کنشانه صراحتا ایدئولوژی و شیعی بودن  .علی)ع(

 ارجاع به مکان دارد.

 های زنانه حجم

 ،نهای گیالهای فرهنگ گیالن باشد. حجمفعال زن در جامعه گیالن و ویژگی تواند نماینده حضورهای زنانه در گیالن میحضور حجم
های ا نشانههاند. در این حجمکتر مادری مصور کردهو یا با کار زنان را در حال اشتغال به کارهای سنتی و صنایع دستی، کشاورزی، فروش کاال

ن بودن، زکند. تنها معنای زن بودن را تداعی نمیکند. حجم به عنوان یک آیکن ن و زحمتکش بودن زنان را مصور میتصویری بومی بود
رت، رنج و  تالشی را زیبایی، قدار های ضمنی این آثار قابل توجه است. این آثهاست. اما داللتصریح این حجم هایمادر بودن داللت

هیم فابارز است. حجم م حس مکان در اثر های منحصر به فرد زنان روستایی است.د که در فرهنگ سنتی گیالن، ویژگیکنبازنمایی می
 است سازی انسانستعاره مبنای نظام فکری یا مفهومها است. اهای ضمنی نشانهاشی از  داللتکند، که ناستعاری را به ذهن متبادر می

هایی از این در واقع حجم .(131- 130 ،1،0221)چندلر شامل یک کنش انتقال نیز باشند توانندهای بصری میاستعاره (.61، 1134)سجودی،
ها مهسپدیدار است. بنابراین این مج گشاید، عالمی که در آن سادگی و پویایی برای حیات و زندگیعالمی را می ،قبیل برای مخاطب شهری

کند. زنمایی میی از فرهنگ گیالن را باها بخشگشاید، گفتمانی که در آن نشانهفضایی گفتمانی را برای مخاطب می ،نیز به عنوان یک آیکن
در ده است. مفاهیم تداعی ش نتریاصلی ،رنج زنان و در عین حال حضور آنها در فعالیت اقتصادی در کنار وظیفه مادر بودنصالبت، کوشایی، 

اع خودِ بومی در اثر بارز است. حس عاطفی و ارج گردد.یکنیک مشاهده میآهای الیی آیکن و تبدیل آن به استعارهدر این آثار فرایند وا نهایت

                                                           
1 Chundler 
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ا نهفته هما حرکت بصری لطیفی در طراحی حجمشود اها دیده نمیالمان خورد. ریتم دریعی گیالن نیز در آثار به چشم میبه فضاهای طب

 .(11ست )شکلا

 

نشانه صراحتا  .حجم شهری زنان گیالن، پیاده راه فرهنگی خیابان امام خمینی شهر رشت .11شکل 
شخصیت تالشگر زنان گیالن را بازنمایی می کند. سازندگی و تاثیرگذاری بر چرخه اقتصادی مدلول 

 های این آیکن ها هستند.

 های هندسی حجم

اصی ازی خمعناپرد کنند کهمی های هندسی را بازنماییاین آثار نشانه خورد.ی شهر رشت به چشم میهاهای هندسی نیز در مجسمهحجم
نه از ه ویژه آن است. این نمودارد و فرم و شکل اثر، مشخص )حداقلی( حجم شهری حضوری مینیمالیستی کنند.را برای مخاطب عرضه نمی

مصداق بیرونی دارد. مصداق این در فضای شهری نه جنبه نوستالژیک دارند و نه اند، ای مدرن طراحی شدههها که تحت تاثیر هنرحجم
ند هایپو وآیکن یاد کرد. پیشوتوان به عنوان هایپو از آن می ای داردندهدیدگاه  فرمالیستی، حجم سه مکعب روی هم است که ایستایی شکن

زه تر از آیکون قرار دارد و هنوز به مرحله آیکون نرسیده و در حد و اندانآیکن، آیکونی است که پاییو هایپو کافیستبه معنی کم، زیرین و نا
آن مصداق تعیین  توان براینرسیده و نمیایست که اصالت ندارد. برای خودش است، یعنی اینکه به مرحله اثبات آیکن نشانههایپو آن نیست.

عی گاهی ابژه آن هم واق و حتی و بیشترین شباهت را با آن دارد استیکن با ابژه بیرونی مرتبط آدر حالی که . (111 ،1132) شعیری، کرد
حرکت بصری  (11)شکل آیکن فقط برای خودش حضور دارد، بدون آنکه معادلی برای آن یافت شده باشدهایپو .(1132،110شعیری،) نیست

های رمکند که تاکید آن بر فحداقل را بازنمایی میستی یا هنر های مینیمالید آمده است. المان تقلیدی از حجماز طریق ریتم در اثر بوجو
 هایی است که حس مکان، تعلق خاطر، هویت بومی، تمایز، و ارجاع به فرهنگ و طبیعت را به مخاطب القاء کند.    هندسی است. اثر فاقد نشانه

 

 های ویژگی فاقد ها نشانه ساالری غالمرضا شهید میدان هندسی شهری حجم. 11 شکل
 گرفت نظر در توان نمی آن برای مستقلی معنای و تبومیس
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 حجم با نمادهای ایرانی 

 های سنتی و نوین نمایان گشته است. برخی ازود دارد که وجوه مختلف آن در هنرای از نمادها را در خفرهنگ ایرانی مجموعه
دهه  توان به حجم چهارجمله می اند. از آنادهد شهری این نمادها را مجرای انتقال معنا به مخاطب شهری قرار هایالمان طراحان

هه د دهد که نشانه نوشتاری چهارسفید و قرمز را نشان می، در رشت اشاره کرد. این حجم شهری چهار سرو به رنگ سبزسربلندی 
رد. گیر میها را در بهای ضمنی نشانههاست، سایر معانی داللتدرخت سرو داللت صریح نشانهبرآن حک شده است. سربلندی 

 های آتش است )شیرنگ پرشوری است. رنگ قلب و زبانهو  ها برگرفته از سه رنگ اصلی پرچم ایران است. قرمز رنگ خونرنگ
 سبز رنگ آرامش و باروری است (.03، 1334)شی جی وا، گناهی و صلح است، بیآالیشی. سفید رنگ پاکی و بی(00، 1334جی وا،

گشاید. در و معناپردازی آن  می مسیر حرکت ذهن مخاطب را به نماد پرچم ایران المان شهریبراین . بنا(01، 1334 )شی جی وا،
 ،کند. بنابراین راه توسعه نشانه باز است. شکل سرو به عنوان نشانهدیگری را بازنمایی می نماد و معنایای است که واقع حجم نشانه

تی هری را در بافهمراه با نشانه نوشتاری، مخاطب ش ،طبیعت و فرهنگ ایران دارده رساند و ارجاع بمفهوم ایستادگی و مقاومت را می
ارجاع  رهشناختی، تاریخی، اجتماعی، و غی، روانیشناسی به شرایط دنیای واقعی فیزیکاصطالح بافت در نشانه دهد.گفتمانی قرار می

 درخت سرو یک دهد. در این بافتی زمینه بافت اثر را تشکیل میراندر اینجا فرهنگ، تاریخ و باورهای ای .(11 ،0220)دانسی،  دارد
 تبط استمر حیات جاودانیزیت زندگی و باروری، دانش و نیز در فرهنگ ایرانی با سه بن مایه اصلیِ مرک این نمادنماد ایرانی است. 

و  کندمیشت در اوستا به نوعی سرو اشاره (. زرد1136،162شود. )یاحقی،گاه سرو درخت حیات نامیده می(. 11-3 ،1،3331)دوبوکور
 و هر کس آن را بچیند جاودانه خواهد بود)دادور و منصوری، ردش خِرَبَ کند که برگش دانش است وآن را درختی بهشتی خطاب می

توان می شتمفاهیم نمادین درخت سرو و عبارت نوشتاری چهاردهه سربلندی بر سروهای افراشته در حجم شهر ر . بنابر(120، 1131
انی و فشردهه انقالب است. دهه اول با جاناز چهااستعاره آیکن مطرح کرد. در اینجا سرو سپس به هایپر ،تعالی آیکن را به سمبل

رشادت همراه است که به رنگ قرمز است. دو دهه با صلح و بازسازی همراه است و دهه چهارم دهه شکوفایی است. این مفاهیمی 
 باشد. شود که مرتبط با فرهنگاست زمانی آیکن به نماد تبدیل میروشن  شود.یکن به هایپر آیکن گشوده میسعه آاست که از تو
 پذیرد.یهای متفاوتی را مبنابراین نشانه خوانش دهد.متفاوت قرار مینماید و آن را در موقعیت سازی میآن نشانه را باز ،یعنی فرهنگ

 و فرهنگ ع به طبیعتاشکل سروها برگرفته از هنر ایرانی است و ارج. (111 ،1132،هد)شعیریدای رخ میدر این حالت توسعه نشانه
. زون استهای مو. المان مذکور دارای ریتم و حرکتانگیزی اثر یاد کردهای خاطرهتوان به عنوان ویژگیایران نیز دارد. که از آن می

ارزشهای سیاسی  خورد و هم  در تکرار سروها. بیان ایدئولوژی ومی های گردان میانه سروها به چشمحرکت بصری هم در اسلیمی
 (16شود. اما صرفا تقلیدی نیست. )شکل ز هنر ایرانی در این اثر دیده میها در این اثر است. تقلید اداللت ضمنی نشانه

 

 هانشانه .تخمینی شهر رشامامحجم شهری با نماد ایرانی، انتهای پیاده راه فرهنگی خیابان .16شکل 
 کنند.نمادین هستند. ایستایی و زندگی را بازنمایی می

                                                           
1 De Beaucorps 
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 های انقالب اسالمی با تاکید بر ارزشهای دفاع مقدسحجم با ارزش

ا ههنرمند سعی دارد با کاربرد نشانهکننده ارزشهای دفاع مقدس هستند. در این آثار های شهر رشت، بازنماییای از المانمجموعه
ه های دفاع مقدس را بازنمایی کند. نماد، نشانفشانیها و جانو متاثرکننده رنجانگیز ی را بازنمایی کند که حس خاطرهیتو نمادها، روا

 (.11، 1134)سجودی، ای قراردادی به موضوع داللت داردایست که مشابه موضوعش نیست بلکه بر اساس رابطه
ند اه چهل سال قدمت هنر انقالب اسالمی با مخاطب ایرانی ارتباط برقرار کردهاند که به اندازها نمادهایی به کار رفتهدر این حجم
انگیزی و حس مکان را با خود به همراه دارند. آثاری از این دست، ارجاع به فرهنگ و تاریخ سیاسی ایران دارد. و حس خاطره

پرنده، نردبان، قوس محراب از کرد. پرنده، بال توان به عنوان یک حجم ایدئولوژیکی یا سیاسی یادهایی از این نوع را میحجم
 های متحد کننده عالم زمین و آسمان است. پرنده نماد روح استپرنده از نشانههاست. به کار رفته در این حجم ترین نمادهایاصلی

 0و زمین هستند ) شوالیه و گربران آیند در ارتباط با آسمانی که از پرواز پرندگان به دست مینمادهای(. 13، 1331، 1)بارینگ و کشفورد
(. بال نماد فرامادی بودن و نماد طبیعت روحانی است 021، 1336)شوالیه و همکاران ، (. پرنده، نماد قدرت و زندگی است136، 1336،

ن که در حجم نردبا(. 11، 1،1331)کوپر نماد تحرک، استعالی جهان مادی، خستگی ناپذیری، پرواز اندیشه، فکر و نماد پیروزی است
 نشناسی است. رابطه میاای از هستیرسوخ به سطح تازهبه مرحله دیگر است. نماد  پله دارد، نماد گذر از یک مرحلههفت  11شماره 

های پلهنماید. از این رو نردبان نماد محور جهان است. مظهر رسیدن به واقعیت مطلق است. آسمان و زمین است که عروج را می
نیروی صعود عقل انسان است به هنگام عبور از همه درجات هستی. آنها مظهر درجات راز آشنایی نیز هستند. این نردبان معرف 

های تصویری و نوشتاری وظیفه انتقال ع مقدس، نشانهدر حجم میدان دفا (.161 ،1331)کوپر، اندمعموال هفت یا دوازده درجه درجات
ایز ها در دو زمان متمکه به یاری نشانه گشایدو گفتمانی را برای مخاطب می کندمصور میرا دارند. حجم روایتی را معنا به مخاطب 

( در یک سو مادر و 14گونه دو زمان و دو مکان روایت را از هم جدا کرده است. )شکلتصویر کشیده شده است. قوس محراب به
وداع را ایستا مصور کرده است. در سوی دیگر قوس  ای است. گفتمان مستقلی که لحظهکودک در حال آبریزی پشت پای رزمنده

محراب رزمنده در حال باال رفتن از نردبانی است که به سوی آسمان است. نردبان نماد صعود به آسمان و نماد تعالی است و قوس 
انگیز مزنند که از حس غرقم میای را ها معناپردازی توسعه یافتهها و آیکننیروهای معنویست. بنابراین نشانهمحراب نماد ارتباط با 

در  توان در این آثار از توسعه آیکن به هایپر آیکن یاد کرد.به روحانی قابلیت تفسیر دارد. میجدایی تا احساس تعالی و صعود به مرت
ه قابل استناد دارد چرا کشود، شبیه پرنده در دنیای بیرون. پرنده جنبه آیکونیک میای دیده یا پرنده هایی با این مضمون، کبوترالمان

ام یکن در نظتوان به عنوان معنای صریح نشانه یاد کرد اما از آنجا که این نشانه یا آ( و از آن می13)شکل )شیء( بیرونی است به ابژه
ود کبوتر یا شدر بافت فرهنگی تحلیل میتواند مستقل و خارج از بافت در نظر گرفته شود. زمانی که نشانه ای قرار گرفته، نمینشانه

توان بافت، می با توجه بهکند. در اینجا نیست و مفاهیمی دیگر را تداعی میپرنده فقط مرتبط با ابژه بیرونی یعنی فقط یک پرنده 
ی به یعنپرنده را نماد عروج، نماد حرکت به سمت آسمان و نماد آزادی تفسیر کرد. در نهایت پرنده در این آثار هایپر آیکن است. 

ا فرصت هخواهد یافت. بنابراین نشانهها به ادراک اثر دست . مخاطب شهری بر مبنای این نشانهای از پرنده تبدیل شده استارهاستع
ت تنها در مواجه مخاطب اسگیرد و ها شکل مید در رویارویی با حجمیابند. این فرایند با حضور شهرونحرکت به سوی واالیی را می

ه ها حرکت بصری دیدگردد. راه واالیی نشانه، راهی باز است. در این المانیا نشانه تولید شده کشف مین اثر های پنهاکه جنبه
شود اما روایت و ها دیده میدر نمادها و فرم کنند. معموال تقلیدها صعود به سمت باالرا تداعی میشود و مجموعه عناصر در حجممی

 های نوستالژیک آن بارز است.عاطفی در این آثار به دلیل جنبه رد است. حسها منحصر به فگفتمان ایجاد شده در المان

 

                                                           
1 Baring & Cashford ,1991 
2 Schwalier and Gerbran 
3 Cooper 
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 های شهری از مشاهیر گیالنحجم
هایی که حس ش محیط شهر رشت است. حجمبخگیالن آذین ، دینیورزشی شهری از سردیس مشاهیر علمی، ادبی،های حجم
ستند هایی هآیکن،وابغ گیالننکند. سردیس اطبان شهری این آثار ایجاد میمخ ای را درشیرین و در عین حال آموزنده انگیز،خاطره

 موفقیت و فتخار، حس شادی، حس حرکت و کوشش، تواناییاکنند. حس غرور، ای از مفاهیم مواجه میگر را با مجموعهکه خوانش
گیرد. از طرفی کاربرد این ها را در بر میجممعناپردازی این ح های مختلف تاریخ گیالن،، ظهور نوابغ در دورهدر کنار نوستالژی

هستند  هاییهای مشاهیر نه تنها آیکنند آموزنده باشد. بنابراین سردیستوامی برای الگوسازی شهروندان ها در فضای شهریحجم
ند که از ی نمادین هستکنند بلکه به دلیل قابلیت آنها در ایجاد معناپردازی استعاری، عناصرشهر را نمایان می که بخشی از هویت

 .(13شکل) کنندیم ذهن مخاطب تداعی ای از معنا را درهای توسعه یافته که زنجیرهنشانهآیکن یادکرد. توان به عنوان هایپرمی آنها
ع ود. ارجاشاثیرگذار بومی در مخاطب ایجاد میهای تی و تعلق خاطر شهروندان به شخصیتدر این آثار حس عاطفی به سبب نوستالژ

رار شونده حرکت بصری را تداعی های تکها بر اساس ریتمفرهنگ گیالن دارد. چیدمان سردیس های واالیی دربه فرهنگ، ارزش
 ها بر اساس تقلیدی از ابژه بیرونی به سبک واقعگرایی است.کند و طراحی سردیسمی

 
 . حجم شهری با موضوع مشاهیرگیالن، سبزه میدان .13شکل 

 کند.های بومیست، حس نوستالژی همراه با افتخار و غرور  را به ذهن مخاطب متبادر میای ویژگیها دارنشانه 

 .ی با موضوع دفاع مقدس، میدان دفاع مقدسحجم شهر .14شکل 
یزی انگنشانه ها فاقد ویژگی های بومیست اما حس نوستالژی غم

کند. اثر با نوعی حس کاتارسیس در را به ذهن مخاطب متبادر می
 مخاطب همراه است.  کارکرد نمادها در انتقال معنا بارز است.

اسداران و میدان حجم شهری با موضوع دفاع مقدس، میدان پ. 13شکل 
های بومیست اما حس نوستالژی ها فاقد ویژگینشانه. شهدای ذهاب

کند. اثر با نوعی حس انگیزی را به ذهن مخاطب متبادر میغم
)تزکیه( در مخاطب همراه است.  کارکرد نمادها در انتقال  کاتارسیس

 معنا بارز است.کبوتر و بال بارزترین نماد است.
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  حجم با ویژگی از آن خودسازی

 خود ( به معنای مال خود است. آن را قرض گرفتن، اقتباس کردن، اختیار کردن، بازیافت و از آنappropriationِ) خودسازیازآنِ
را گویند، به این مفهوم که آنچه را متعلق به دیگری است به تصرف و تملک خود در آورند. در اصل این  کردن نمونه یا تمام چیزی

توانند ر میگن در این متن است. هنرمندان تصرفاصطالح به معنای تغییر مکان یک شیء به یک متن هنری نوین و عملکرد جدید آ
های مه، دست سازهها، تاریخ هنر، فرهنگ عاشکال و سبک خود را از دیگر فرهنگ، اها، نمادها، آثار باستانی، تصویر، صدا، اشیاءایده
برداری از (. در این سبک بهره121 ،1131ترین واژه به آن در هنر، اقتباس است )کنگرانی،ن برای کار جدید اخذ کنند. نزدیکانسا

یری های نوین مورد توجه قرار گیرد و تفسای برای اندیشهن وسیلهتواند به عنواولید آنها ضمن روشی در آموزش، میآثار دیگران و بازت
های شهر رشت تاثیرپذیری هنرمند از آثار غیر ایرانی (. برخی از نمونه حجم111 ،1131)کنگرانی، نوین از جامعه و فرهنگ ارایه کند

میدان نیروی دریایی ابتدای ورودی بلوار امام علی  دهد.  نمونه بارز آن حجم چکش خمیده درآن با اندک تغییراتی را نشان می و ارائه
بندی کرد، هنرمند تالش نموده با اندک خود سازی، دسته سبک از آنِ توان آن را جزوی ازدر این اثر که می .(02)شکل  )ع( است

ودسازی، از شهری با مضمون خ تغییراتی اثر را متناسب با شعائر و ایدئولوژی ایرانی، اسالمی ارائه کند. باتوجه به برگرفتگی حجم
ت انگیزی است. فقط آیکن است که شباهت به چکش دارد، این داللفاقد تاثیرات خاطره یک اثر سوررئالیستی غیر ایرانی، المان مذکور

قرار دارند ه تها در نظامی پیوسن پذیر است. به لحاظ اینکه نشانهها امکامحتوا در این آیکن از طریق نشانهصریح نشانه است. انتقال 
ند با کای است که حسی از صنعتی بودن و قدرت را بازنمایی میثر چکش خمیدهکنند که قابل تامل است. امفاهیمی را متبادر می

ترین نقطه انتقال معنا در این آیکن، جاییست که در وهله گردد. مهم، این احساس سختی فلز تشدید میتوجه به فضای اطراف شهری
نی اثر های ضمکه داللت شود، در اثر دیده میکند. حس ضربه خوردن، خسارت، فشارودن دسته چکش را بازنمایی میته باول شکس

ند. میخ کبرای ترمیم شکست را بازنمایی می است. نقطه شکست در باال قرار دارد و کوبیده شدن میخ بر نقطه شکست، نوعی تالش
خراشد. سعی چکش برای ترمیم خود ر است. تیزی میخ ذهن مخاطب را مینادانشانه است. چکش نشانه است. حجم یک آیکن مع

های نوشتاری در کنار احی شده است و این معنا با نشانهجالب توجه است. این اثر با نام خودسازی در ورودی بلوار امام علی)ع( طر
تواند چکشی را بازنمایی کند که تقال دهد. اما میبه شهروندان ان یابد. هنرمند سعی کرده حس مقاومت و خودسازی راآن تکامل می

شود و جراحتی که به دسته چکش ها از میخ آغاز میکردن خودش است. یعنی خوانش نشانهبا کوبیدن میخ به خود در حال زخمی 
ح یا ضرب عه شود. اصطالشود اگر به بافت فرهنگی ایران مراجتر مید میخ است. دریافت این محتوا قویوارد شده نتیجه پایانی کارکر

دهد در بافت فرهنگ ایرانی، زخمی شدن کند، نشان میاش را زخمی نمید یا داس دستهبرثل ایرانی چاقو دسته خودش را نمیالم
یک ابزار توسط خودش و به صورت تمثیلی، ضربه خوردن انسان از خودش، مضمون طرد شده ایست. بنابراین با این زمینه فکری، 

شود. بنابراین اگر نشانه نوشتاری خودسازی در شهررشت در ذهن مخاطب دور می هوم خودسازی از حجم چکش خمیدهبرداشت مف
ها و نوع خوانشِ مخاطبِ شهری این اثر، دریافت متضاد و دو گانه را به نباشد یا دیده نشود، روابط نشانهکنار حجم شهری رشت 

شود زمانی که نمونه احتمالی پیش متن و مرجع این حجم مورد بررسی قرار گیرد. سئو اثر بیشتر وارد مید. این نقد به همراه دار
ها و اعتقادات متناقض است. وی سعی دارد از طریق ارائه آثارش به شیوه د الگوهای غیر منطقی رفتار انسانمنتقدر آثارش  1سیزمیک

نگیز و امهای غی به روش طنز آمیز و تلخ، موقعیت. آثار وسوررئالیستی، سواالت اساسی را در مورد وضعیت بشر امروز مطرح کند
زمیک، )سی گذارد و دین و جنگ مضامین مکرر آثار وی است.اشیاء پیش پا افتاده به نمایش میروزمره زندگی را با به کار گیری 

در حجم شهری  .(01ل)شک ها قدری متمایز از نمونه موجود در شهر رشت استدر اثر چکش خمیده سیزمیک، نشانه (.0213
ده کند. چکش خمییا قدرتمندی که خود را ترمیم می کند،ه قدرت شکسته شده را بازنمایی میخودسازی، دسته آهنی ترک خورد

د. در وشنتایج عملکردش بر خودش آشکار می کند که در الیه اولای ظریف، انعطافی را بازنمایی میسیزمیک با دسته چوبی و انحن
کوبی به دسته، مفاهیمی همچون جراحت، الیه دوم فرایند تبدیل آیکنِ میخکنند. در را دچار تردید نمیها مخاطب هاین اثر نشان

دیل یک آیکن به هایپرآیکن و کند که با سایر آثارش هم خوانی دارد. در واقع فرایند تبآزاری، خشم و خشونت را متبادر میخود
در صورتی که گفتمانی که حجم خودسازی در  .(01)شکل گیردبه خوبی صورت میری در ذهن مخاطب گیری معنای استعاشکل
 ، حرکت دو گانه آیکن را به هایپرآیکن با مفاهیمکند بدون در نظر گرفتن نشانه نوشتاریرشت در ذهن مخاطب شهری ایجاد می شهر

                                                           
1 Seyo Cizmic 
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 لق مکان، حس مکان و هویت بومی و ارجاع بهدهد. تقلید در اثر بارز است و فقدان هر گونه حس نوستالژی، تعمتضاد نشان می 
اش بر همه شهروندان که به سبب محتوای غنایی و احساسیانگیز دیگری اثر خاطره شود.فرهنگ و طبیعت در اثر مشاهده می

 تترین بخش اثر اسمهمشیوه قرار گیری پیکره و در آغوش گرفتن کودک  .(00)شکل گذار است، مجسمه مادر و کودک استتاثیر
های موجود در تصویر و لحظه دهد. نشانهوابستگی کودک را به مادر نشان میکند و وفت و مهربانی مادری را تداعی میکه عط

درآغوش کشیدن کودک توسط مادر، واسطه ایست که ذهن مخاطب را از زمان حال به زمان گذشته و از مکان حاضر به مکان آشنای 
. بنابراین جنبه نوستالژیک اثر آشکار است. حجم عالوه بر کارکرد نوستالژیک به نماد رهایی کنداسی ناب متصل میکودکی  و احس

وان  آن تگردد. به همین دلیل است که میگذر به زمان کیفی کودکی تبدیل میاز چارچوب زمان خشک و مکانیکی حال شهروند و 
 به سبب پاکی و نفوذش موضوعکند. قداست مهر مادری که می و پاکی را بازنمایی را آیکنی پویا و معناساز دانست. اثر قداست

مه سازی به شیوه های شهری و سایر آثار هنری در سراسر دنیا قرار گرفته است. شکل اجرای مجسمه مادر، سبک مجسمجسمه
یم مقدس است. هر های غربی از مرجسمهها و مو شیوه پوشش مجسمه یادآور نقاشی نگاریدهد. جزییات چهرهرومی را نشان می

ی های هنر بومازنمایی این حجم شهری فاقد ویژگینظر مضمون و شیوه بشود اما از اینجا کپی برداری محض مشاهده نمیچند در 
ابراین ( بن01)شکل (1133دی  10)وب سایت لیلیت آرت گالری، است و شباهتش با هنر تصاویر مریم مقدس و کودک بارز است. 

ورد. از خچشم نمیداشته باشد در المان به  ای که داللت بر هنر و فرهنگ و طبیعت گیالنشود و نشانهده نمیحس تمایز در اثر دی
دارد. این آثار از یک سو هویت هنگی، اهمیت بسزایی در هنر شهری نظر محتوا  انتقال معانی صریح و معانی ضمنی در بافت فر

انگیزی بر مشارکت اجتماعی و ایجاد حس تعلق به مکان، تاثیر بسزایی خاطرههند و از طرفی با ایجاد حس دشهری را تشکیل می
 دارند. 

 

    

 عنوان با شهری حجم .02 شکل
. (ع)علی امام بلوار ابتدای خودسازی،

 وحس بومی های ویژگی فاقد ها نشانه
 .است نوستالژیک

 اثر ای مجسمه .01 شکل
 یتوضع منتقد هنرمند سئوسیزمیک،

)برگرفته از: سیزمیک،  امروز بشر
0213)  

حجم شهری  .00شکل 
 مادر، میدان مادر 

مریم عذرای  .01شکل 
اوایل قرن جهاردهم  پاریس،

نوتردام پاریس  م. کلیسای
 ( 066،   1143)جنسن، 
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 دهد.ل پیام ارائه میشهر رشت در انتقاهای المانهای رد مطالعه در زمینه کارکرد نشانههای موطرح واره ای از تحلیل شاخص
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 + ارزش های انسانی

 رینتیجه گی
بود میزان دهد. بهران و انسان با محیط را تشکیل میگیری روابط مختلف انسان با خود و دیگشهر پدیده ایست که بستر شکل

کیفیت این ارتباط، پویایی و سرزندگی و مشارکت اجتماعی شهروندان را در پی خواهد داشت. تمرکز بر گرافیک محیطی و گرافیک 
شهری به عنوان بخشی از گرافیک  هایالمانکیفیت فضای شهری و ارتباط شهروندان است. شهری، یکی از راهکارهای بهبود 

یت و کم توانند عالوه بر افزایش کیفیتمی آثارشهری به لحاظ فرم و محتوا تاثیر بسزایی در زیبایی شهر و معنامندی فضا دارند. این 
 های شهری بر اساس آن طراحیش دهند. بنابراین مضامینی که حجمایانگیزی شهر را نیز افزمندی و خاطرهتعامالت اجتماعی، هویت
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دم و هماهنگی یا ع های شهریالمانهای زیبایی شناختی یل قرار گیرند. صرف نظر از ویژگیاند، همواره باید مورد توجه و تحلشده 
هن ا بر ذطالعه انتقال معنا و مفاهیم رانگیزی و فرایند آیکونیک، ممطالعه حجم شهری با رویکرد خاطرههماهنگی آن با محیط، 
یخی رای است که به سبب ساختار طبیعی ذهن انسان، با به یاد آوردن وقایع تاانگیزی مولفه ویژهکند. خاطرهشهروندان امکان پذیر می

ذهن مخاطب شهری دهد و عمدتا حس رضایتمندی و لذت را به دنبال دارد. این کنش ارتباطی میان و حوادث گذشته در ذهن رخ می
ای هاطب به همراه دارد. کاربرد مولفهشناختی مطلوبی را برای مخهای تعلیمی، ویژگی روانشهری، عالوه بر داشتن جنبه المانو 

های طبیعی یک منطقه و هنرهای پیشینی و یا مضامین تاریخی یک ی، علمی، پهلوانی، بازسازی ویژگیبومی و فرهنگی، مشاهیر ادب
های لوب در محیط شهری و به واسطه حجمانگیزی مطز راهکارهای اصلی ایجاد حس خاطرهدوده جغرافیایی، افرهنگ و مح

افت و ها و ارجاع آنها به بکنش انتقال معنا از تعامل نشانه ها وها، وابسته به عملکرد نشانهیست. فرایند ارتباط مخاطب با حجمشهر
ی نبوده ا هندسانتزاعی ی هایحجمهای شهری صرفا طلبد حجمتر، مید تاثیرات مطلوبنابراین جهت ایجاپس زمینه فرهنگی است. ب

رسی بر بندی کلیتوان در یک دستهشهر رشت را می هایالمانها در انتقال معنا در مورد آنها مورد توجه قرار گیرد. بلکه کارکرد نشانه
 برگرفته از ادبیات گیالن، بامفاهیم قهرمانی و حماسی، یادآور طبیعت، هایی که ارجاع به محل یا مکان دارند، کرد. حجم با نشانه

 و های زنانهن، با ویژگی از آن خودسازی، حجمهای دفاع مقدس، با موضوع مشاهیر گیالیعی، با نمادهای ایرانی، با ارزشمفاهیم ش
نیک، د آیکوو فراین کهر رشت با رویکرد نوستالژیش هایالمانهایی از ترین این موارد است. تحلیل نمونهاز مهمهای هندسی حجم

نی انتقال آیکن هستند. یعمت واالیی یافته و در واقع هایپرمکان توسعه به سبرخی از آثار ا ها دردهد که نشانهاین نتیجه را نشان می
د، معنا از کننها کمک میاین نشانه معنامندی اثر باز است.ها در اثر امکان پذیر شده و دفتر نشانهمعنا به شکل استعاری از طریق 

ای هدریافت شوند. در اکثر حجمهای ملی یا ارزشهای ضمنی نشانه با ارجاع به بافت هنر و فرهنگ و باورهای گیالن مجرای داللت
ا، آن چیزی هد. ابژهانونی را اساس طراحی اثر قرار دادههای بیرآثار تقلید از ابژهخورد. البته بیشترین شهر رشت تقلید به چشم می

در جهان بیرون از اثر  های صریح در ذهن مخاطب هستند. در واقع انسان، حیوان و یا اشیاء کهگیری داللتهستند که مرجع شکل
ن در یکآاند. توسعه آیکن به هایپرنرایرانی یا آثار غربی طراحی شدهبرخی از آثار با الهام از نمادهای ه ها هستند.شوند، ابژهشناخته می

ها ا در المانهانات طبیعی. بنابراین توسعه آیکنهای هندسی و یا آثار تقلیدی از حیوشود به جز حجماکثر آثار کم و بیش دیده می
یکی از مجراهای اصلی انتقال معانی ضمنی به مخاطب هستندکه کنش استداللی و منطقی ذهن مخاطب را به دنبال دارند. بیشتر 

ه کار رفته است، تمایز، حس های بومی و فرهنگی بهمراه دارند. در آثاری که مولفه عاطفی و نوستالژی را به های رشت، حسالمان
ها ارجاع به طبیعت ا به همراه دارند. برخی از المانتر است. این آثار کنش حسی ذهن مخاطب رانگیزی و حس مکان قویخاطره

شود و این نشان قی و مذهبی در برخی آثار دیده میپردازی قهرمانی، علمی، اخالتر است. الگوگیالن دارند که تعداد آنها محدود
ظر های خالق، معانی مورد نبنابراین باید در این زمینه فرم ای برای بیان این الگوها باشند.تواند زمینههای شهری میدهد المانمی

از این دست در محیط شهری از میزان اثر بخشی آنها ممکن است  های شناخته شدهنوین ارائه دهند زیرا تکرار فرم هایرا به روش
خودسازی اثر یا  ها از آنِدر برخی از حجمها یکسان نیست. الگوپردازی اخالقی در همه المان بکاهد. از طرفی میزان انتقال معنا و

ته، فاقد ها صورت گرفخودسازی در آن ه از آنِآثار صرفا هندسی و یا آثاری کرابطه برگرفتگی از آثار غیر ایرانی صورت گرفته است. 
 کند. فرایند تبدیلانگیزی و عاطفی را به ذهن مخاطب متبادر نمیهنگی است و به همین سبب حس خاطرههای بومی، فرمولفه
ه ک هایی استانهی شهری عرصه ظهور نمادها و نشهاتوان گفت، الماند. در نهایت میخورنیز در این آثار کمتر به چشم می هاآیکن

تواند برقرار سازد و فضای شهری را تحت تاثیر قرار داده، تصویر ذهنی و با کیفیت مطلوب را در ذهن گفتمانی پویا را با مخاطب می
 مخاطب تداعی کند.

 منابع
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 .13-01 (،1)0دانش شهرسازی،  .بررسی فرایند دلبستگی کودکان به محله: مطالعه محله گلسار شهر رشت (.1134) ساالری پور، علی اکبر.

 تهران: انتشارات علم. .نشانه شناسی کاربردی(. 1134) سجودی، فرزان.
 www.bookcity.org،1610پایگاه شهر کتاب:کد .تاملی نشانه شناختی بر مفهوم نوستالژی .(1131) فرزان. سجودی،

 خانه هنرمندان ایران تهران: 1،کتاب تخصصی شماره نقدنامه .هایپرآیکن هایپوآیکن، آیکن، بررسی فرایند آیکونیک،(. 1132) شعیری،حمیدرضا.
 .نشر سخن تهران:. معناشناسی دیداری-نشانه(. 1131) حمیدرضا. شعیری،

 .نشرکارنگ ( ، تهران:1144) شتی شاهرخترجمه فریال دهد .هم نشینی رنگها(. 1334) شی جی وا،هیداکی.

 (، تهران : نشر جیحون.1133) ترجمه سودابه فضایلی .فرهنگ نمادها(. 1336) شوالیه، ژان، گربران، آلن.
 تهران: پژواک کیوان. .آشنایی با معنی شناسی(. 1131صفوی، کورش. )

 تهران: نشر علمی. .رسیآشنایی با زبان شناسی در مطالعات ادب فا (.1131) کوروش. صفوی،
 تهران : نشر قصه. .درآمدی بر نشانه شناسی هنر(. 1130) ضیمران، محمد.

ترجمه فریبا  .ان های عمومی، فضاهای شهری، ابعاد گوناگون طراحی شهری(. مک0221)  کارمونا، متیو، هیت، تیم، تیسدل،تنزاک و  استیون.
 تهران: انتشارات دانشگاه هنر. (،1131) صالحیزهرا اهری و اسماعیل   مهشید شکوهی، قرائی،

 (، تهران: نشر نو. 1136) ترجمه ملیحه کرباسیان، .فرهنگ مصورنمادهای سنتی(. 1331) کوپر،جی،سی.

 خانه هنرمندان ایران. ،0نقدنامه ،کتاب تخصصی شماره  .ترامتنیت و ازآنِ خودسازی (.1131کنگرانی، منیژه. )
 گیالن: انتشارات دانشگاه  گیالن. .هویت در معماری(. 1131). مهسا ،و صفر نژادامیررضا  کریمی آذری،

 .خانه هنرمندان ایران تهران: 1نقدنامه،کتاب تخصصی شماره  .اهمیت ایکونوگرافی و آیکونولوژی در دین پژوهشی. (1132). بهار مختاریان،

 خنتهران: نشر س .(. درآمدی بر آیکونولوژی1132) عبدی، ناهید.
 تهران: خانه هنرمندان ایران. ،1نقدنامه، شماره . پیشینه شناسی تحلیلی آیکونوگرافی از سزارریپاتا امیل مال (.1132) بهمن. نامورمطلق،

 از 1133دی  10. بازیابی شده )هودجتریا و تئوتوکوس( و )بانو الیسا( در نقاشی اصطالح .(1133) .وب سایت لیلیت آرت گالری

.http://lilit.ir/39615 / 

 تهران: انتشارات طهان/هله. .مبانی و روش های طراحی شهری(. 1132) هاشمی، سید مناف.
 .تهران: انتشارات فرهنگ معاصر .فرهنگ اسطوره ها و داستان واره ها (. 1133) یاحقی ، محمد جعفر.
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