
                                                                       

 University of Guilan 

 
        
 

Urban Planning Knowledge 

ISSN: 2645-5412 

 
Sensory Meaning of Type in Urban Space  

(Case Study of Rasht City)1 

 

Hossein Abeddoust * 

Assistant Professor, Department of Graphics, Faculty of Art and Architecture, University of Guilan, Rasht, Iran 
 

* Corresponding Author, habeddost@guilan.ac.ir  
 

 

A R T I C L E  I N F O A B S T R A C T 

UPK, 2021 
VOL.5, Issue.1, PP, 23-45 
Received: 20 Sep 2020 
Accepted: 17 Jan 2021 
Dep. of Urban Planning 
Research article 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: Sensory 
meaning of type, harmony 
and contrast, sense of 
place, Rasht 

Background: Today, type is an integral part of urban space that can be mentioned as a social necessity 
and reality, and its role in creating a visual experience is clear to observers. Type in urban space has two 
main aspects, one is linguistic aspect and the other is visual aspect. The linguistic aspect is related to the 
audience's linguistic perception, the visual aspect of the type depends on the visual arrangements and 
design methods. Therefore, the second aspect is related to the visual arts. According to this, two kinds of 
meanings can be assumed for type; the explicit meaning that is formed through linguistic relations in the 
mind of the audience and the implicit and sensory meaning that affects the audience through image 
quality and visual elements. The main question of the present study is how the sensory meaning of type 
appears in urban space and what role it plays in creating a sense of harmony and contrast in urban 
space. 
Objectives: The main purpose of the research is to analyze the sensory meaning of type in Rasht as part 
of urban graphics and elements of urban identity. The role of type in creating harmony and contrast as 
well as expressive and effective functions of type has been considered. In this regard, in case studies, the 
sensory meaning of the type was analyzed individually for each brand and also in the city and the lack of 
organization of the type in the city was expressed. 
Methodology: This study is descriptive-analytical in terms of methodology. The data collection method 
is combination of library review (i.e. note taking and image analysis) and field observations. Data 
analysis was done qualitatively. 
Results: The research findings show that type in urban space conveys sensory meaning. The emergence 

of the desired sensory meaning of type requires a context that provides the ground for a favorable 
relationship with the audience and does not harm the beauty of the city. 
Conclusion: In the city of Rasht, type with unique meanings along with severe visual distinction has 
caused undesirable visual contrast. Type in an urban space requires a layout that creates a visual 
harmony in the urban space. In the city of Rasht, due to the lack of page layout, type harmony is not seen. 

Highlights: 
In the city of Rasht, Type with unique meanings along with severe visual distinction has caused undesirable visual 
contrast. Type in an urban space requires a layout that creates a visual harmony in the urban space. In the city of Rasht, 
due to the lack of page layout, Harmony of type is not seen. 
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 نوشتار، حسی معنای ها:کلید واژه
 شهر مکان، تضاد، حس و هماهنگی

 رشت

توان یاد ان یک ضرورت و واقعیت اجتماعی میشهریست که از آن به عنو از فضایناپذیر امروزه نوشتار بخشی جداییله: ئبیان مس

 و زبانی وجه یکی ،است اصلی وجه دو دارای شهری فضای در است. نوشتار کرد و نقش آن در ایجاد تجربه دیداری بر ناظران آشکار
 طراحی یهاشیوه و بصری تمهیدهای به تارنوش بصری وجه است، مخاطب زبانی ادراک با مرتبط زبانی وجه بصری. وجه دیگری
 معنای کرد، فرض نوشتار برای را معنا نوع دو توانمی اساس، بر این. ارتباط دارد تصویری با هنرهای دوم وجه بنابراین،. است وابسته
 تصویری و بصری عناصر طریق از که حسی و ضمنی معنای و گیردمی شکل مخاطب ذهن در زبانی مناسبات طریق از که صریح

 و یابدمی ظهور چگونه شهری فضای نوشتار در حسی معنای که است این حاضر تحقیق اصلی پرسش. است ارمخاطب تاثیرگذ بر اثر
  دارد. نقشی چه شهری فضای در تضاد و هماهنگی حس ایجاد در

 هدف ر،هویت بخش شه شهری و عناصر گرافیک از بخشی عنوان به رشت شهر فضای در نوشتار حسی معنای تحلیل هدف:

 در. استتضاد و نیز کارکردهای بیانگر و تاثیرگذار مورد توجه قرار گرفته و هماهنگی ایجاد در نوشتار است. نقش قیقاین تح اصلی
 عدم معنای حسی نوشتار به شکل فردی برای هر برند و نیز در قاب شهر تحلیل گردید و موردی، هایدر نمونه راستا، این

 .بیان شد است نوشتار در فضای شهر سازماندهی

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

 ها کیفی است.و تحلیل داده

 مطلوب، حسی معنای ظهور. دارد همراه به را حسی معنای انتقال شهری فضای در نوشتار دهد،می نشان تحقیق هاییافته: هایافته

 .نزند شهر زیبایی به آسیبی و کند فراهم مخاطب با مطلوب ارتباط ایجاد برای را زمینه که بستری دارد، بستر به نیاز

 نامطلوب بصری تضاد ایجاد موجب شدید، بصری تمایز با همراه فرد به منحصر معانی با نوشتار رشت، شهر در: گیرینتیجه

 در. کند ایجاد شهری فضای در را بصری هماهنگی ایجاد زمینه که است آراییصفحه نیازمند شهری فضای در نوشتار. استگردیده
 .شودنمی هماهنگی نوشتار دیده آرایی، صفحه وجود عدم دلیل به رشت شهر

 نکات برجسته:
ی و شناسایی مکان ب از برند، تعیین هویت سازمانشهری، معرف کاال و خدمات است و بر تفسیر مخاطنوشتار به عنوان بخشی از گرافیک

. کندتاثیرگذار است. نوشتار با سازماندهی مطلوب در فضای شهری تفسیر مثبت مخاطب از شهر، مسیریابی و تقویت حس مکان را تسهیل می
را تحت تضعیف و حس مکان  را بایی شهرامنیت دیداری و زی شهری و نبود بستر یکپارچه مدیریت فضا و نوشتار، با فضای نوشتار هماهنگی عدم

 دهد.ثیر قرار میأت

 
  .55-32 ،(1)5 ،شهرسازی دانش. (رشت شهر موردی نمونه) شهری فضای نوشتاردر حسی عنایم(. 1533. )عابددوست، حسین ه:ارجاع به این مقال
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 بیان مسئله
و  های متنوع بصری با هدف ایجاد ارتباطی نوشتاری است که همانند ضرباهنگهانشانه های متمایزی ازشهر بستر ظهور شکل    

 طراحی در. در فضای شهریست ما روزمره تجربیات از بخشی نوشتاراند. ختلف ظهور یافتهمسطوح متفاوت و در اقالم  انتقال پیام بر
)والسکو،  است همراه آن با بصری زیبایی هایویژگی از وسیعی رود و طیفمی کار به تجاری برندهای معرفی نیز و محصوالت

انسان داشته  رفتار و ادراک بر روانشناختی اثرات و آورد بوجود را مختلفی معنای تواندمی نوشتار. (4، 4112، 1هیندمن و اسپنس
 فرستنده و مخاطب بین است قراردادی نوشتار گفت توانمی واقع در .(114، 4112، 6الکر و 622، 4112، 4)دویل و باتوملی باشد
-داشته مخاطب ذهن بر بیشتری نفوذ تا گرددمی همراه قوی بیانی با ،گرافیک طراحان هنر و بصری تمهیدات به واسطه که پیام

 حسی معنای پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که در شهر است. طه ارتباط انسان با محیط پیرامونواس این نوشتار،. باشد
چیستی ؟ دارد نقشی چه شهری فضای دربصری  تضاد و هماهنگی حس ایجاد در و یابدمی ظهور چگونه شهری فضای در نوشتار

تحلیل چگونگی ظهور  ،هدف تحقیق های مورد توجه تحقیق است.پرسش نوشتار و حس مکان در شهر ازارتباط معنای حسی 
نوشتار و انتقال معنای حسی انواع اقالم  گذار بر خوانشتأثیرهای هعه زمیننوشتار در فضای شهری از منظر معنای حسی است. مطال

مورد توجه است. بیان وجود اغتشاش و آلودگی بصری به  لیغاتی یا به شکل کلی در قاب شهربه شکل جزیی در یک تابلوی تب
 آرایی نوشتار در شهر از دیگرصفحهگرافیک شهری و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود  عنوان نتیجه کاربرد غیر صحیح نوشتار در

 از (،شودتایپوگرافی یاد میز آن به عنوان که ا) گرافیک در طراحی نوشتار طراحان که اهداف این پژوهش است. باید توجه داشت
 مشتری جذب تا کشندمی تصویر به ،فن این از استفاده با را تبلیغات شعارهای و کنندمی استفاده همیشگی اصلی عنوان به بیان فن

 که کنندمی استفاده مخاطبین با ارتباط ایجاد برای مناسب بصری هایسبک از طراحان. گیرد صورت بیشتری قدرت با مخاطب و
 مفاهیم با ،شده طراحی نوشتار .(162 ،4111 سلنتیس،) است تکنیک این از مهمی بخش کار، برای مناسب فونت از استفاده

 باشد فکری محرک وشتار این قابلیت را دارد کهن .کند منتقل می یا آرامش را سرگر زندگی، مفهوم تواندمی و است مرتبط احساسی
 ،4111 سلنتیس،) کند منتقل را پاشیدگی هم از و انحطاط طورهمین و تکامل زمان، مفهوم تواندمی نوشتار .(121، 4111 سلنتیس،)

تواند انبوهی الفبا می (.116 ،4111 ،2)وایت ، نمادهایی از احساسات و عقایدی است که خواننده را در کنترل خود داردکلمات .(172
 و طراحان وقتی (.111، 4111 )سلنتیس، به تصویر بکشد را قدیمی بودنبودن یا  از احساسات را مانند استحکام، قدرت و پیشرو

 ابزاری بهشود و به شکل تایپوگرافی خلق می نوشتار انتزاعی هایفرم دهند،می تغییر های معمولشکل از را حروف هنرمندان
. (414 ،4111سلنتیس، ) شودمی بخشیده نوشتار به مفهومی ویژگی گاهی .(122 ،4111 سلنتیس،)گردد می تبدیلگذار تأثیر

 شکل به و خوانایی هدف با نوشتاری پیام اگر های محتوایی و حسی نوشتار دارد.دیکی با ویژگیفرم نوشتار ارتباط نز ،بنابراین
 از ارتباط ایجاد در را خود کاربرد شده تولید اثر نگیرد، قرار مخاطب اختیار در معین هایزمان در و نشود سازی تیپ ایحرفهرسامی 

 مخاطب نگاه از را شده تولید کاالی توانندمی تایپوگرافی سبک به شده طراحی هاینشان. (22 ،1624 ،ئیچار) داد خواهد دست
 لوگوتایپ، عنوان تحت تایپوگرافی رسامی و طراحی اجرای عملیات .شود آن از مردم گیریکناره موجب یا و کند قبول قابل

 نوشتارمحل ظهور  رفضاهایی از شه .(22 ،1624 ،ئیچار) برساند مدد مردم و سازمان ارتباط به تواندمی ،مونوگرام و مونوتایپ
 انتقال و انگیز وسوسه واقعیت نفیس، تجربه بودن، همه از ترمهم بودن، فرد به منحصر مفهوم انتقال برای تایپوگرافی هستند و

 هنر عرصه ظهوریا نوشته نگاری  . نوشتار طراحی شده(27، 4141، 5)گاسلینگ گیردمی قرار استفاده مورد برند یا مارک هایویژگی
 محتوا و مخاطب با را بصری تُن تواندمی فونت طراح یک است. ارتباطات رویکرد با هدفمند طراحی کنار در مفهومی هنر و زیبا

نوشته نقش .(121، 4111، لنتیسس) باشندتری داشته عمیق توجه به نوشتار مخاطبین شودمی باعث این مقوله سازد، هماهنگ
انسجام  .2(12، 4112)برگر،  است بخش اثر و کامل طراحی یک ارائه و سازییکپارچه بلکه است پیام موفق انتقال تنها نه نگاری

تر از هر مستلزم این است که کل طرح مهم انسجام شود که همه عناصر آن با یکدیگر هماهنگ باشند.هر طرح هنگامی ایجاد می
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نظم و بدون انسجام، طرح ایجاد شده، بی انسجام در عناصری است که از شباهت بصری برخوردارند. یک از جزییات فردی باشد. 
 ،4111 وایت،) جاد شودازنی بین این دو مولف ایروح و خسته کننده است. باید تو، بیاثر، بیشود اما بدون تنوعغیر قابل فهم می

 انجام را ادغام این باهاوس .است معماری با آن هماهنگی ،شهری فضای بر نوشتار مطلوب اتتأثیر خلق هایروش از یکی (.21
 نگارینوشته حضور ضرورت خدمات، و کاال صاحبان هویت و نوع بیان به نیاز و هاساختمان توسعه .(12، 4112)برگر،  داد

 توجه قابل نکته این .(2، 4112)برگر،  است کرده ایجاد پیام انتقال هدف با شهری فضای در رسانه یک عنوان به را 1تایپوگرافی()
 خوانده سپس و شود دیده هدف نشانه ها،نشانه سایر برهم و درهم اشکال برابر در و شود شناسایی باید ابتدا نشانه یک که است
محیط قرارگیری  ها ونشانه طراحی نوع به وابسته آنها شدن دیده عمل اما دارند عهده به را رسانیاطالع هانشانه و رمزها شود،
ات حسی مطلوب آن بر مخاطب اثر گذار تأثیربنابراین بستر و ظهور نشانه نوشتاری در ادراک بهتر و . (11، 4112)برگر،  ستآنها

 عالئم و هانشانه از ایمجموعه یابد، بلکهعرصه تبلیغات ظهور می مکان شهری نه تنها در یک در نوشتار طراحی شدهاست. 
 شده تولید فضای درک معنی به خواندن عمل .کندمی فراهم را شهر در گفتمانی فضای خلق ساززمینه که شودرا شامل می ایجاده

 نوشتار از مکان یک شدن برند و شدن نمادین رایب و (47، 4112، 4)لی است خاص مکان یک تجربه طریق از هانشانه وسیله به
 ایجاد مردم برای محیطدر  کهحسی  معنای اس مدیریت نوشتار در فضای شهری واین اس بر .(2، 4112)برگر،  برد بهرهتوان می
 کنار در موارد این و است مهم دارد گرنظاره بر محیط که احساسی تأثیر. گیرد قرار توجه مورد باید کند اصل مهمی است کهمی

 مردم است معتقد لینچ. (172 ،4116، و تیسدل ، اُسیکارمونا، هیت) گیردمی قرار آن گیریشکل و ذهنی هاینقشه ساختار
 یا و محیطی عناصر معانی که است این شودمی حاصل که اینتیجه. بگیرند نادیده را خود زندگی و محیط بین ارتباط توانندنمی

 دارای آن از بیش حتی یا و فیزیکی محیط تصور ساختاری هایجنبه اندازه به شودمی برانگیخته عناصر این طریق از که احساسی
و  کنندساسات بصری را به مخاطب منتقل میهای زبانی و احپیام های نوشتاریشانهن. (614، 411، 3ناکس و پینچ) است اهمیت

کردن در ور و زندگی حض .(41، 4114، 2)چندلر دارد انسان ذات در ریشه شناسینشانه منظر تفسیر نشانه در ذهن مخاطب از
 موجود اجتماعی است کند که وابسته به هویت او به عنوان یکاز نیازهای انسان را تامین می ، طیف مختلفیفضاهای عمومی

 فضای در هانشانه با شخص مواجه در بنابراین. است مرتبط او مشاهدات نحوه به شخص یک اقدامات و رفتار(. 2 ،4112 مارون،)
 هایسیستم معانی نهایت در و هانشانه بصری هایبازنمایی و ادراکی فضاهای مکان، و زمان حس فضا، با شخص روابط شهری
مکان به عنوان موقعیتی  .(44، 4111، 5)عبدالحمید دارند اهمیت مکان معنی تفسیر با رابطه در موجودند فضاها در که اینشانه

در این پژوهش . (62، 1627ضانی، زالی و صفای کارپور، پور، رمساالری) بردارنده ابعاد مهم اجتماعی و کالبدی است ، دردارای معنا
 توجه مورد شهری فضای در قدرت روابط و هاهویت ها،مکان رقابت ایجاد منظور به آن کاربرد و شهری منظر در نوشتار نقش
آرایی تبیین ضرورت وجود صفحهو یا کلی، ، تحلیل معنای حسی به شکل جزیی در فضای شهری بندی انواع نوشتارطبقه. است

و  مسئله خوانایی نوشتار مند در زمینه مدیریت نوشتار در شهر،لزوم وضع قوانین یکپارچه و نظام نوشتار در فضای شهری با توجه به
جهت بیان جزییات بیشتر  گرفته است.مورد بررسی قرار  هریهماهنگی نوشتار با فضای معماری و به شکل یکپارچه در قاب ش

های نوشتاری در فضای شهری به فت. سعی بر این است کارکرد نشانههای نوشتاری در شهر رشت، مورد بررسی قرار گرنشانه
نوشتار مورد تحلیل قرار گیرد. از این رو که نوشتار بخشی از گرافیک محیطی است،  2مکان در نظر لینچ مؤلفهشکل موردی با سه 

تعیین هویت، تعیین مسیر و  مؤلفهبا  شهریبا رویکرد معنای حسی به عنوان زیر مجموعه گرافیک  طراحی شده در فضای شهری
. های دیگریط از محیطبه منظور تمایز مح تعیین هویت،. 1 :از مکان عبارتند مؤلفهلینچ سه  در نظر قرار گیرد. مطالعه تفسیر مورد

مرتبط با به مشارکت  تفسیر، .6 .قابل شناسایی باشد و یافت شوددر زمینه پیرامونش  که هر محیط شکلی، به تعیین مسیر .4
 تصویر مؤلفهکند. تعامل این سه معه توصیف میتری از جااش را در حوزه وسیعاطالعات مربوط به محیطی که زمینهگذاشتن 

)لینچ،  رساند.یاری می از امنیت احساسی یابی حسی مثبت که به دست کندایجاد میو حسی از خانه را  دهدمحیطی را ارتقاء می
از دیگر  ند و آن راند تا هویت یک مکان را مشخص کنکندر ابتدا تالش می، طراحان در واقع .(2 ،1622 نقل از )صالحی، (4112
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، اشیاء یا رخدادهایی مکان یاری طراحی،به  توانندآنها می. دنده فهم فرد را از این محیط ارتقا و نیز دنهای مشابه متمایز سازمکان
 طراح یک. (4117، 1)ماسکاردو، باالنتین و هوگس دهدمیء را فراهم آورند که فهم لذت و تحسین بازدید کننده از آن محیط را ارتقا

، 4111)عبدالحمید،  سازد مرتفع را شهروند نیازهای بخشالهام و آلایده متفکرانه، طراحی یک در که کند توجه نکته این به باید
است  مدیریت نوشتار در فضای شهری یکی از راهکارهایی اثرگذاری مطلوب بر شهروند است. بخشی از طراحی محیطی شهر .(12

نوشتار در فضای شهری را روشن  ای که الگوهای ظهوررانه است. نقشه از پیش تعیین شدهیک طرح تکاملی و متفک که نیازمند
 نماید. القانه در فضای شهری را فراهم میبسترهای الزم برای ظهور نوشتار خکند و در عین حال می

 تحقیق  و پیشینه مبانی نظری

گیرد. این نگرش نسبت مورد توجه قرار می آن تأثیر و گستره گرفتن نظر در و احساسات بر نهادن ارزش گرا،احساس طراحی در
 در باید عملکرد و زیبایی . در این نوع طراحیکند تبدیل بخشلذت و انگیزدل محلی به انسان برای را محیط تواندبه طراحی می

فضای شهر بستر حضور . (42 ،4116 ،4نورمن) ات حسی مطلوب مورد نظر استتأثیر و بنشیند ثمر به طراحی در یکدیگر کنار
در همراهی با معنای حسی نوشتار به  انواعی از نوشتار است. کاربرد سازمان یافته و تحت قوانین خاص، حس نظم و زیبایی را

برای شهر به ارمغان تواند اغتشاش بصری و آلودگی دیداری را نظمی نوشتار و عدم مدیریت آن می دهد و بیمخاطب انتقال می
هر کوششی در راستای ایجاد وضعیت مطلوب بصری در  .(41، 4111، 6)زردینی وجود دارد حسی شهرسازی به گرایش آورد. امروزه

، 2)برگر رسانی و مسیریابیدارد. کارکردهایی مانند اطالع رصه نوشتار که کارکردهای فراوانیفضای شهری ضروریست به ویژه در ع
 .(62، 4112)برگر،  ترین آنهاستاز اصلی سازی و القای حس مکانند، زیباسازی، هویت فرهنگی، مکانمعرفی بر .(12، 4112

و ایجاد  تواند بخشی از طراحی حسی شهرمی گذاری قابل توجهی بر مخاطب شهری دارد وتأثیربنابراین نوشتار در فضای شهری 
)آتاماز و  دهدمی قرار تأثیر تحت را مخاطب فضا است، توجه مورد پویا و زنده پدیده یک عنوان به شهری فضای حس مکان باشد.

حس مطلوب دیداری در شهر است  وشتار به عنوان یک نیاز ضروری شهر، یکی از ابزارهای ایجاد زیبایی ون (.212، 4112، 1ارگوام
توان به عنوان یک هسته اطالعاتی منفرد و یا به عنوان یک جریان را می . بنابراین نوشتارداردو تعامل فکری و حسی با مخاطب 

-دستهاین اساس تحقیق حاضر سعی دارد حضور نوشتارهای طراحی شده در  داد. بر قرارپیوسته بصری در قاب شهر مورد تحلیل 

شامل تابلوهای ) دهندهرسانی و آگاهیقابلیت اطالع نوشتار باد. بخش اول، هزیر را مورد بررسی و تحلیل قرار د بندی موضوعی
نوشتار معرف برند یا کاال و خدمات  ،بخش دومبررسی گردید. در  های ضروری شهری مسیر، فضاهای گردشگری و مکاناراهنم

، های کوچک در فضای شهرها، ج. نوشتار معرف فروشگاهب. موسسات مالی و بانک ،)شامل: الف. برندهای معروف کشوریخاص 
 . است ، بیان شدهکارکرد نوشتار در زیباسازی شهر ( تحلیل شد. در بخش سوم،های اداری و خدمات دولتیرف مکاند. نوشتار مع

 واقعه استیک یا و  ک شیء، یک شخصیفیزیولوژیک حاصل تعامل با و  وانشناختیرالتی حاحساس، : معنای حسی نوشتار

 زبان دیداریِ شکل ،نگاری()تایپوگرافی یا نوشته در عرصه گرافیک، نوشتار طراحی شده (.22 ،1622 پور،یو قل پورقلی ،عدی)س
استفاده  فرود صدا و اوج مختلف، هایلحن از مخاطب، بر گذاریتأثیر و درک برای گفتاری، زبان در که همچنان .است گفتاری

 معنای انتقال و بصری هایگذاریتأثیر خوانایی، داشتن نظر در با نوشتار در گرددافزوده می گفتار به کلمه معنای و احساس شود،می
 و حروف فواصل حروف، پهنای و نازکی همچون نگاریحروف هایتکنیک کارگیریبه  مورد توجه قرار داده و این هدف با را حسی

 ویژگی نگاری، تقویتحروف. گردددر کنار سایر تمهیدها محقق می رنگ بندی وترکیب ،حروف در چسبندگی و بریدگی کلمات،
 کلید .است معنا ترساده و ترسریعبهتر،  هرچه انتقال آن پی در و اثر موضوع به توجه با خوانایی و زیبایی نظر از نوشتار بصری
. (26 ،1622 ایمنی،) است خواننده برای آن اهمیت و حسی معنای انتقال و نمودن برجسته موضوع، فهم کردن ساده ،حروف طراحی

 ارائه به زیبایی به یا و کند القاء را فریاد تواندمی. باشد آرام و ظریف یا قدرتمند و قوی تواندمی ایمحاوره زبان نوشتار همانند
 پیچیده زبانیتواند طراحی شده می نوشتار. باشد هنری یا تجاری جزیی، یا فراگیر رسمی، غیر یا تشریفاتی خیلی ،بپردازد اطالعات
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 ابددوستع.../ شهری فضای در نوشتار حسی معنای

سبک اکسپرسیونیسم است در  ،های حسی به نوشتار بخشیدهایی که ویژگییکی از سبک .(61 ،4111، وایت) باشد داشته ساده یا 
خط افقی به کار  چینینتظره بدون رعایت اصول حروفبر احساسات و حاالت فردی بود و حروف به شکل غیر م تمرکزاین سبک 

طراحی  معنا،-ی حس نوشتار است. در طراحی خطهای ظهور معنامعنا نیز یکی از روش-طراحی خط. (47، 1622حسنی، ) رفتمی
معنای کلمه را  ،به صورت قائم اژه دراز با کشیدگی قامت حرف الفمثال وبه طور  گیردمعنا صورت می تأثیرو کلمه تحت  حروف

 به را متمایز حسی نوشتاری متون شکل آن در که روددر طراحی حروف به کار می هاییروش .(16 ،1624، ئی)چار داردبیان می
 افزایش باعث تواندمی قلم یک وزن افزایش. شودمی استفاده تاکید ایجاد برایوزن حروف  .(164، 4111، 1)سالِن آوردمی وجود
 صدای همانند تربزرگ کلمات .کاهدمی آن به نسبت بصری توجه از تایپ شدن نازک. دهد نشان را آن اهمیت و شود آن سطح
 نشان برای و رسندمی نظر به مردانه ترسنگین وزن با کلمات و رسندیم نظر به ایافسانه و ترزنانه تر،سبک کلمات .است تربزرگ
 سرافینی،) کرد استفاده در طراحی نوشتار ویژگی یک عنوان به توانمی رنگ از. شودمی استفاده قدرتمند انداز چشم و موقعیت دادن
 معانی نیز و ویژه احساسات یکپارچگی، و پیوستگی رنگ. است نوشتار تمایز و بندیطبقه عنصر رنگ (2، 4114 ،4الفولتن و نکلوس

 در ارتباط برقراری پتانسیل و شودمی استفادهمحتوایی  بیان برای که است شناختینشانه منبع یک و گیردمی بر در را اجتماعی
 قاب یا فریم. دهدمی افزایش را فونت انرژی و پویایی سطح قلم شیب(. 14، 4111 ،6)وانلیووِن دارد را فرهنگی و اجتماعی زمینه

 ،همکاران و سرافینی) است توجه جلب باعث رسمی غیر و رسمی قلم بین تضاد و شودمی استفاده اتصال و کردن جدا برای نوشتار
 نکات مراتب سلسله و سازدمی منتقل را آن  درون احساس و صدا آهنگ، و لحن همچنین معنا، و پیام نوشتار ،بنابراین. (14، 4114

 هایینشانه که شودمی منتقل به واسطه طراحی نوشتار ظرافت انرژی، خو، و خلق. (16، 4111، وایت) کندمی ارائه را جزییات و مهم
 سلیقه و تجربه انتظارات، بر طراحی نوشتارراین بناب .(2-7، 4114و همکاران،  سرافینی) است تایپ در معنا انتقال هایپتانسیل از

 .(41، 4112، 2)والسکو، هیندمن و اسپنس است گذارتأثیر افراد

یک کارکرد اصلی دارد  ،نشانه به شکل تصویری و شمایلی، به صورت نوشتاری یا به شکل تلفیق نوشتار و تصویر :کارکرد بیانگر

هایی وجود دارد که فرستنده پیام آن را جهت ویژگیو آن انتقال پیام است. کارکرد بیانگر به این معنی است که در نشانه طراحی شده 
به  گزیند. این کارکرد که در تحقیقات پیشین در عرصه تحلیل آرم به کار رفته است،برمیت و نوع محصول و خدمات خویش بیان هوی

کند. این کارکرد با روش نقش بیانگر سازمان یا مرجع خویش را ایفا می تلفیقی( شمایلی، )نوشتاری، ست که نشانه یا آرمااین معنی 
کارکرد بیانگر با توصیف و رسمیت بخشیدن به سازمان و یا تولیدکننده  .(11 ،1621 )پهلوان، بازنمایی آرم یا نشانه ارتباط نزدیکی دارد

در این  .(12 ،1621 )پهلوان، کندتعیین هویت سازمان ایجاد می کاال ارتباط دارد و زمینه را برای فراهم کردن امکان شناسایی و
 گیرد.مورد تحلیل قرار می معنای حسیپژوهش کارکرد بیانگر نوشتارهای طراحی شده در فضای شهری با توجه به 

است  طراحی نشانههای آرم به معنای ویژگی یا نوشتاری طراحی شده و گذار برای یک نشانهتأثیرکارکرد : گذارتأثیرکارکرد 

آن قرار گرفته و هدف ایجاد  تأثیرگذاری بر مخاطب متمرکز است. به نحوی که گیرنده پیام با مشاهده نشانه تحت تأثیرکه به نحوه 
برای بدون ابهام و قابل شناخت  های ساده،در این است که از پیام واکنش در مخاطب از طریق نشانه محقق گردد. تالش فرستنده

گذاری نوشتارهای طراحی شده در فضای شهری مورد توجه قرار تأثیرین پژوهش در ا(. 12 ،1621 )پهلوان، استفاده کندمخاطب 
 شناختو  شناختیجامعه منظر نوشتار از .اندهای متمایزی مورد بررسی قرار دادهمحققان این موضوع را از دیدگاهگرفته است. 

 شده باعث امر این قرارگرفته است، مورد مطالعه جامعه در مختلف هایروش به گفتمان انسجام توصیف برای ارتباطی هایپارادایم
 شخص یک درک و شنیدن یعنی، ظرفیت آن صدای و اقتصادی و نمادین منابع کنترل و قدرت نابرابری، مورد در شناسانجامعه تا
 2سلمیه عبدالحمید. توان بیان کردرا به عنوان پیشینه این پژوهش میمواردی  .(42، 4112، 1)بلومارت کنند گیریموضع آن، از
طراحی  مؤثرهای ر فضای شهری پرداخته است و ویژگیای دبه مسئله طراحی عالئم جاده «رانهطراحی متفک»در مقاله  (4111)
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 سازی وتایپوگرافی، مکان» پژوهشی با نام( در 4112) 1شهری را مورد بررسی قرار داده است. کریگ برگرعالئم در مسیریابی 
جارلهد و آدام جوهان  سازی و نیز اصول طراحی سایناژ پرداخته است.تایپوگرافی و مکاناریخچه ارتباط به مرور ت «هانشانه

ن در آ تأثیر، خالقانههای طراحی جنبه «، حرکتایدئولوژی سازی، خالقیت،محوطه ،تایپوگرافی»( در مقاله 4111) 4جاورسکی
های گرایش»قاله ( در م4111) 6پالیپان مطرح کرده است. شناختی اجتماعی تایپوگرافی راهای نشانهحرکت و مسیریابی و نیز جنبه

شهری را مورد توجه قرار داده است و معتقد  فضای حواس در از بردن لذت و جسمی لذت اعی،اجتم لذت «حسی در فضای شهری
( در 2212) 2هال .گیرند قرار توجه مورد باید شهری طراحی در که است متفاوتی هایاحساس بوییدن چشیدن، شنیدن، دیدن، است

 هستند ساکن حسی مختلف هایجهان در افراد. کنندمی درک را محیط متفاوتی طور به افراد همه است معتقد «بعد پنهان»کتاب 
گرایش »( در مقاله 4111نی )زردی. است متمایز هم مختلف لحظات در فرد یک احساس بلکه ،است متمایز افراد احساسات تنها نه

ی سشنانشانه»(  در مقاله 1124) 1لیوون وناست. به اهمیت طراحی شهری و ارتباط آن با حواس پرداخته ،«سازی حسیبه شهر
طراحی »ر کتاب د (4111)2ردنجدر تایپوگرافی معاصر بررسی کرده است.  را حرکت بافت، بعدی،سه هایویژگی رنگ، «تایپوگرافی

نگاهی به »( در مقاله 1622) مهدی سیفیدر فضای شهری را بیان کرده است.  لذت اجتماعی و حسی «بخشمحصوالت لذت
ی مغازه با ها و هماهنگی تابلوی مغازهبه مسئله آلودگی بصری تابلوها «ناداری تهرا احی گرافیک تابلوهای اماکن تجاریطر

 «های مسیریابیمثبت در طراحی سیستمهای پرورش حس» پژوهشی با نام( در 4111) 7لینگ وانگیان معماری توجه کرده است. 
های مسیریابی معیارها برای خلق تجربههای مسیریابی و ارائه فهرستی از این میت احساسات مثبت در طراحی سیستمبه بیان اه

به بیان رابطه دال و  «فارسی شناختی تایپوگرافیل نشانهتحلی»در مقاله  (1621) و فرزان سجودیدمیرچیلو موفق پرداخت. هدی 
طراحی »در کتاب  (4116) دانلد نورمن زبانی پرداخته است.، پیرازبانی و غیرداللتی تایپوگرافی در سطوح زبانیمدلول و قلمروهای 

های مغز در برابر تحریک احساسات را بیان کرده است. با توجه به و کنش ات حسی طراحی پرداختهتأثیرجه به به اهمیت تو «حسی
اند و تهشناسی و دیداری نوشتار پرداخ، نشانههای معناشناسیبه بخشی از ویژگی هر یک ، تحقیقات انجام گرفتهمطالعه پیشینه

های تضاد گذار و بیانگر آن مورد بررسی قرار نگرفته است. کیفیتتأثیرهای در فضای شهری با تاکید بر کارکردمعنای حسی نوشتار 
مکان در شهر تاکنون بیان نشده  مؤلفهافزاید و در نهایت ارتباط نوشتار با نوشتار بر چهره شهر میی بصری که بصری و هماهنگ

طراحی  .(1)شکل  ، ساختار اصلی تحلیل ترسیم شدبررسی قرار گرفت و در یک طرح کلیاست. این موارد در پژوهش حاضر مورد 
رند، یا به نوشتار به عنوان آرم یک بلینچ انجام شد. کوین  های مکانمؤلفه و نیز برون بنوآهایل ،مدل براساس نظریه کارکرد آرم

طراحی شده به کار رفته در گرافیک محیطی شهر در یک قالب کلی نوشتارهای  ، یا در عرصه زیباسازی وعنوان نشانه مسیریابی
 شود و هم در قالب کلی یک شهربررسی میهای نوشتاری یک برند یا سازمان خاص گذار هم در پیامتأثیرمورد توجه است. کارکرد 

 گذار نوشتار مورد توجه است.تأثیرو رابطه معنای حسی نوشتار و کارکرد 

 پژوهشروش 
برداری، تصویرخوانی ای به روش فیشترکیبی از مطالعات کتابخانهها دادهتحلیلی است. شیوه گردآوری و روش تحقیق توصیفی 

شهر رشت به عنوان های نوشتاری نشانه .انجام شد مختلف نوشتار در فضای شهری عکاسی اقالماز طریق  و نیز مشاهدات میدانی،
شود، در پژوهشی که از روش کیفی استفاده می معموالً .است کیفیبه شکل  هازیه تحلیل دادهمورد مطالعه قرارگرفت. تج، نمونه

ترین وظیفه عمده .شوددر فرایند پژوهش تبدیل می مؤثراست. پژوهشگر خود به بازیگری تالش برای معنی کاوی پدیده اجتماعی
بدون  ،، فهم کردن پدیده با سایر بازیگران موجود در پدیده اجتماعی است. گردآوری پدیده در متن طبیعی و صحنهگر کیفیپژوهش

کند و از جزء به کل حرکت توصیفی است و از رهیافت قیاسی پیروی می شود. این نوع پژوهش ماهیتاًتغییر طبیعی آن انجام می
، 1672 سروش،) ل تئوری بنیادین قابل ارائه استپذیرد و به شکپردازی پس از فهم پدیده صورت مینظریه ،کند. در این روشمی
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متن حاضر با  .های این روش استها از ویژگیونهتوجه به زمینه و ارتباط مستقیم با نم ،فهم همدالنه از موضوع مورد مطالعه .(216 
 گذارتأثیرکارکرد  تمرکز بربا از جزءبه کل را ی های موردای حسی نوشتار در نمونهتحلیل معنکیفی یا تفسیرگرایی،  متوجه به پارادای

. ویژگی فرمی و استداده  توجه قرارنقش نوشتار در ایجاد حس هماهنگی و تضاد در فضای شهری مورد  و نیز نوشتارو بیانگر
شود با تکیه با دانش طراحی حروف و معنای حساسی که از آن به ذهن متبادر میو ا ل توصیف تصویر مطرحبصری نوشتار به شک

 .گردیده استنطقی و با استدالل کیفی تحلیل حسی جزییات بصری حروف به شکل م
 

 
 مدل مفهومی تحلیل معنای حسی نوشتار در فضای شهر ترکیبی از نظریه کارکرد آرم بنوآ هایل برون .1شکل 

 (11-2، 1622های مکان لینچ )صالحی،  مؤلفه ( و14، 1621)پهلوان، 

 ها و بحثیافته

 تحلیل معنای حسی نوشتار در فضای شهر 
تر ی دارد. احساسات انسان را هوشمندفراوان تأثیری رفتار و تفکر ما و بر نحوه رودات بخش مهمی از زندگی به شمار میاحساس

شود و حواس نقش اساسی در ارتباط با فضا شهری از طریق حواس مختلف درک می (. امروزه فضای11 ،4116)نورمن، سازدمی
اجتماعی و هویت افراد دارند گیری زندگی . فضاهای شهری نقش مهمی در شکلکندبه تجربه مکان و درک شهر کمک می دارد و

و ادراک حسی با دو معنای متفاوت مرتبط است. ادراک به عنوان کشف اطالعات از طریق حواس و دوم ادراک به عنوان بینش 
)وانخِد و  کندجربه حسی به تقویت ارتباط کمک میآمیخته است. تحسی که با خاطرات و انتظارات در ذهنی از اطالعات

تجربه  ارتباط تنگاتنگی دارد و ،حس مکانمثبت در فضای شهری با هویت مکان، راحتی،  تجربه حسی. (721 ،4112، 1واهورواگ
-با تجربه یفیت فضاهای شهری اساساًو احساسات منفی ارتباط دارد. افزایش ک هایی مانند آلودگی، سرو صدامؤلفهحسی منفی با 

ادراک حسی در فضای تجربه بصری به عنوان عنصر اصلی  .(724 ،4112)وانخِد و واهورواگ،  های مثبت حسی مرتبط است
با  توان گفت مطالعه تجربه حسی شهر. مییک شهر وابسته به ادراک همه حواس است جربهشود اما در واقع تشهری محسوب می

بنابراین  .(726، 4112واهورواگ، )وانخِد و  و ساختار وابسته است مکاننحصر به فرد بودن تعلق کاربر، حسهایی مانند ممؤلفه
-کند و پیامدارد که واکنش ذهنی ایجاد می هاییشود خواصی نمادین و معنابخش دارند، ویژگیاطالعاتی که از محیط کسب می

از تجربه  نوشتار و معناهای صریح و ضمنی آن، بخشی (.147، 1621)کریمی آذری و صفرنژاد،  انگیزدهایی دارد که نیازها را برمی
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های پس ویژگیپرداخته شده و س دی انواعی از نوشتار در فضای شهر رشتبندر این بخش به طبقهحسی دیداری یک شهر است. 
 شود.یک تجربه ادراکی در شهر تحلیل میحسی آن به عنوان 

 های ضروری شهر(و مکاندهنده )تابلوهای راهنمای مسیر، فضاهای گردشگری یرسانی و آگاهنوشتار با قابلیت اطالع .1
 تا هاستنشانه و کدها از مندینظام سیستم نیازمند شده، سازماندهی و هدفمند معماری و شهری ریزیبرنامه بر عالوه شهر

 از جدانشدنی جزء مسیریابی و شهر در حرکت. (42، 4112برگر، ) کند منتقل شهروندان به را اطالعات شکل بهترین به بتواند
-نشانه و مطلوب حرکت تئوری ایجاده عالئم طراحی در. دارد بصری ارتباط و طراحی با تنگاتنگی ارتباط که است شهری زندگی

 داده شرح متفکرانه طراحی فرایند پیشگام 1)تیم براون( براون تیم .(12، 4111)عبدالحمید،  گیردمی قرار توجه مورد راهنما های
 مخاطب به بیشتر دانش و اطالعات ارائه بلکه ،بپردازند های خودطراحی شناختیزیبایی هایجنبه به باید تنها نه طراحان که است

 به بیشتر را عالئم این بتوانند مردم و باشد داشته بیشتری کاربرد و معنا ،شده طراحی محصوالت تا است برخوردار باالیی اهمیت از
 و شوندمی دیده روز ها هراین نشانه .(12، 4111)عبدالحمید،  است شهری فضای در مردم حرکت اصلی نیاز هانشانه. بسپارند خاطر

 اطراف فضای منفی، فضای ها،جاده راهنمای هاینشانه برای نوشتار طراحی در (.41، 4112گر، )بر شوندمی سپرده حافظه به
 سازدمی ترساده را اثر درک نهایت در و دهدمی افزایش را شناسایی احتمال و دارد سزاییهب تأثیر خوانایی در هاپیام و کلمات حروف،

و باید گفت خوانایی یکی از  (2، 4112برگر، ) است نوشتار طراحی از ناپذیری جدایی بخش خوانایی امروزه. (12، 4112برگر، )
بدین معنی  و وضوح و خوانایی به عنوان یک اصل در فضای شهری مورد توجه استهای اصلی نوشتار در فضای شهریست. کیفیت

. بنابراین (14، 1212)لینچ ، است که به آسانی اجزاء شهری را بتوان شناخت و آن را در ذهن در قالبی پیوسته به یکدیگر ارتباط داد
ای باشد تا تصویر بندی منسجم و یکپارچهو پیکره در عین حال جزء ساختار نوشتار باید به شکل مجزا در فضای شهری دیده شود و

با انتقال سریع معنا به ، در ارتباط های شهرهمه عرصهگذار نوشتار در تأثیرکارکرد ذهنی مطلوب را در ذهن ناظر ایجاد کند. 
 رنگ تابلوها، نوع فونت و چیدمان عالئم های بصری تابلوها،انگر تابلوها نیز مرتبط با مشخصهتوان بیان کرد. کارکرد بیمخاطب می

 ،شهر داخل راهنمای تابلوهای طراحی درکند و مشخصه مرجع آن است. ای را ایجاد میتصویری و نوشتاریست که سبک ویژه
در تابلوی  .(2، 4112برگر، ) گرددمی اثر بهتر بینایی باعث حروف گردی و دارند خوانایی برای را الزم بصری ها فشارهایفونت

شخصیت بصری  «4بی زر»رنگ آبی ویژگی وحدت بخش این تابلوها را بر عهده دارد. و فونت رشت، ها در شهر راهنمای کوچه
با  ( و122، 1622، )مثقالی حکام باالیی دارداین فونت که بر پایه خط نسخ طراحی شده، خوانایی و استدهد. نوشتار را تشکیل می

ترافیک با ویژگی کند. در مقایسه فونت را القا می پذیری بیشتریطراحی آن حس انعطاففته در رهای منظم و مالیم به کار منحنی
 به منظوراین فونت  سایر تابلوهای راهنمای شهر رشت به کار رفته است. در صالبت و استحکام، جهت بیان مفاهیم و مقررات

 راهنما عالئم و مسیرها در (تایپوگرافی) نوشته نگاری(. 61، 1622 )عفراوی، استفاده در تابلوهای راهنمایی و رانندگی ساخته شد
این تابلوها اگر به شکل صحیحی مدیریت شوند در . (41، 4112برگر، ) گردد اثربخش تا باشد محیط با سازگار کامالً و منسجم باید

مناسب، دید  هایارتفاع نصب تابلو، انتخاب زمینه ایجاد نظم بصری و حس مطلوب مسیریابی در شهر اهمیت بسزایی دارند. تنظیم
انتقال  گذار نباشد، نقش مهمی در نظمی بر زیبایی تابلو اثرهماهنگی آنها با محیط اطراف به شکلی که زواید و بی مناسب تابلو و

زدگی، همگی عواملی هستند که حس مطلوب حضور ، پوسیدگی و زنگبصری تابلو اعم از پرهیز از کجی سریع پیام دارد. کیفیت
روشن است که  افزاید.های بصری را بر محیط شهری میتنش دهند وقرار می تأثیرشهر را تحت نوشتار ملموس و راهنما در فضای 

نه تنها احساس  مشخص باشد و واضح دهد. محیطی که در ذهنتصویری نیکو از محیط، به شخص نوعی احساس امنیت می
 (.12، 1212 )لینچ، کندو شدت تجارب انسانی را افزون می بلکه عمق آورد،یموجود هامنیت ب

موزونی را در نظم حس نادهد. این ساختار بیبلوهای راهنمای داخل شهر نشان میفقدان نظم و طراحی را در کاربرد تا 4 شکل 
 عالئم قرارگیری محل دهدمی نشان هایافتهنماید. بصری می م بصری را تبدیل به فشارکند و آرامش و نظذهن مخاطب ایجاد می

ی نوع فونت انتخاب شده برای تابلوها .(12، 4111)عبدالحمید،  کندمی ایجاد را آنها تشخیص عدم یا و تشخیص زمینه راهنما،
 مقرراتی  حکام،انحنای کم، استهای تیز، خطوط خشک عمودی و افقی و این فونت با لبه .فونت ترافیک است راهنمایی و رانندگی،
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به خاطر تضاد باالی  و کندنتقال معنا به مخاطب را تسریع میا کند. سادگی فونت و انتخاب زمینه سفیدمی مکانیکی بودن را القاءو  
اما آنچه کارکرد  .کندیت میتقوگذار آن را تأثیرکه این موضوع کارکرد  (112 ،4111 )سلنتیس، کندوجه بسیاری را جلب میخود ت
نبود مدیریت فضای اطراف تابلو است. یک زمینه  کند عدم توجه به زیبایی محیط وبیانگر این تابلوها را تضعیف می گذار وتأثیر
تابلوی  6 شکلشود. ابلوهای راهنمای شهر رشت دیده مینظمی در طراحی تشود. بیی زائد باعث درگیری حس دیداری میبصر

های نوشتاری فارسی و التین ایستگاه تاکسی تشکیل شده ی تابلوی توقف ممنوع و نشاندرارداایستگاه تاکسی از یک نشان ق
رنگ سفید بر نوشتار انگلیسی افزوده شده و حسی از برهم افتادگی را بر تابلو افزوده است.  به «لحمل با جرثقی»است. کلمه 

ل وسعت نصب آنها در به دلیل برخورداری از قواعد منظم فونت، رنگ و عالئم قراردادی و نیز به دلیتابلوهای راهنمایی رانندگی 
اما برخوردهای ساده  .باشند شهری در حوزه نوشتارکننده و منشاء ایجاد نظم بصری شهر توانند عنصر هماهنگفضای شهری می

-گسترده حرکت که حالی دردهد. قرار می تأثیررا تحت شناختی آن زیباییهای ویژگی و نیزاین آثار کارکرد ، انگارانه به این مطلب

 در یابد انتقال نوشتاری هایپیام طریق از باید هاارتباط از بسیاری دارد، وجود شهری فضای در تصویری نمادهای از استفاده در ای
 مورد باید عالئم ظهور مکان یا ارتفاع فونت، نوع رنگ، مؤلفه برای استانداردهایی. شودمی احساس هماهنگی به نیاز واردم این

مطابق با قوانین راهنمایی و رانندگی  ،رنگ یکی از عناصر تقویت ارتباط بصری در شهر است. (61، 4112برگر، ) گیرد قرار توجه
فرهنگی و گردشگری ای راهنما برای مناطق تفریحی و آموزشی و خدماتی است. رنگ قهوهرنگ نارنجی برای مناطق اداری و 

)معاونت فنی و مهندسی و خدمات ترافیک پلیس  ها استتوری و راهنمای مسیر در سایر راهعالمت دس رنگ سیاه و سفید است.
کند و به سرعت انتقال اد میایج ها بر تابلوها تمایز بصری را در خوانش تابلوهای راهنما،کاربرد این رنگ .(41 ،1622راهور ناجا، 

 محیط در آنچه طراحی از بزرگی بخش که حاکم هایدستورالعمل و کدها کند.یابی کمک میدر نهایت حس آرامش در مسیرپیام و 
برگر، ) دارند شهر عمومی فضاهای در مهمی نقش اما شوندنمی دیده اغلب طراحی، استانداردهای گیرد،می بر در را شودمی ساخته
ار ، مدیریت معنای حسی نوشتتری انجام گیردبا کیفیت مطلوب نتر تدوین گردد و اجرای آدقیققدر این استانداردها  هر .(2، 4112

 ساده هاینشاناست.  شود و بر تفسیر مخاطب از مکان، مسیریابی و هویت بصری شهر اثرگذاردر فضای شهری بیشتر نمایان می
. (22، 4112برگر، ) دارد بسیاری اهمیت آثار این در رنگ کنتراست، کیفیت، مقیاس، ماده، هستند، مهم بسیار مسیریابی در گرافیکی

 در همیشه خالقیت و سازیمحیط طراحی نوشتار، .(47، 4112، 1)لی دهندمی انتقال را یکنواختی هایپیام ایجاده هاینشانه
در شهر ضروری به  تقویت، تنوع و زیبایی راستای ها و درطراحی این نشانهبنابراین تفکر خالقانه در  .(61، 4111، 2)دراکر تعاملند

و عالوه بر راهیابی و ساخت  آفرینی کنندهویت منحصر به فرد، در ایجاد حس مکان نقشتوانند با ایجادها میرسد. نشانهنظر می
 .6(2-2، 4111دن، نای )کالوری و اندن تفسیری ارائه دهند ، عملیاتی وعنوان هشداردهنده ، انواعی از دیگر اطالعات را بهمکان

ساده همراه با فونت بی زر یا ترافیک طراحی شده است که گاهی زمینه تابلو  های شهر رشت با تابلوهای راهنمایمیادین و بلوار
تشکیل داده که اطالع رسانی، ای را مجموعه ای از نقوش هندسی طالیی،لوار منظریه خط نستعلیق بر زمینهمخدوش است. در ب

تغزلی بودن ویژگی  .(2 شکل)نوشتار حسی تغزلی و نوستالژیک را به همراه دارد  ،و هویت را به همراه دارد. در این اثرسازی زیبا
ای در ، هویت ویژهخط نستعلیق به عنوان خط ایرانی انگیزی آن است.خاطره مؤلفهبودن  خط نستعلیق است و دیرینه و ایرانی

یابی را با استفاده از طراحی های بصری مسیرتواند جنبهشهری می و کاربرد آن در فضای نوشتاری ایرانی دارد -فرهنگ دیداری
 . اطالعات برای تبادل هویت فرهنگی و یا برای شکل دهی حسی از مکان فراهم آورد

 

                                                           
1 Lay 
2 Drucker  
3 Calori & Vanden Eynden 
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 کندمیکاهد و اغتشاش بصری ایجاد نوشتار از کارکرد حسی نوشتار می عدم دقت در نصب تابلو و بی نظمی حضور .4شکل 

 
 

       
 
 
 
 
 

 . نوشتار معرف برند یا کاال و خدمات خاص2
مرتبط با  ر شهرد گردد که بیشترین حجم حضور نوشتارفضای شهری، این موضوع مشخص میدر با نگاهی بر فراوانی نوشتار 

های تجاری است. تمایل بیش از حد صاحبان قدرت از یک سو و نبود قوانین کافی جهت مدیریت خدمات و مارک ،صاحبان کاال
فضای شهری  حس اغتشاش بصری را بر دلبخواهی،به شکل  و محیطنوشتار در فضای شهری موجب شده نوشتار بدون توجه به 

نظمی نوشتار جایگزین فشار دیداری ناشی از بی های مثبت راتواند احساسر میکه مدیریت صحیح نوشتاتحمیل کند، در صورتی
عبور و مرور را آسان گرداند و نه آن که معنا و  دارد این نیست که صرفاً بصری نیکو به راستی نقش محیطی که مظاهر کند.

نچ، )لی تازه را موجب شود کشفیاتاحساسی را تقویت کند. نقش مهم دیگر، ممکن است این باشد که به عنوان هادی و محرک، 
فضای ار در رساند. پیچیدگی و تهاجم نوشتدیریت نوشتار در فضای شهری را میدرجه اهمیت م توجه به این موضوع، (411، 1212

های منظر شهری است که نه تنها به عنوان یک واقعیت اجتماعی باید مورد بررسی و ساماندهی شهری امروز، بخشی از پیچیدگی
در یک نگاه کلی افزاید. را بر سیمای شهر می بخشلذت قرار گیرد بلکه باید به عنوان بستری باشد که خصوصیات دلنواز و

 ، نوشتار معرف مراکزنوشتار معرف مراکز تجاری و مالی یا کاال و خدمات خاص را به دو دسته بزرگموعه نوشتار معرف برند جم
 تأثیردهای بیانگر و رها به صورت فردی و در غالب کارکمعنای حسی نوشتار در این مجموعه توان تقسیم کرد.اداری و خدماتی می

بصری در شهر مورد  گذار قابل تحلیل است. از طرفی حضور نوشتار در فضای شهری و نقش آن در ایجاد حس هماهنگی یا تضاد
اجزاء نوشتار،  صحیحکند و هماهنگی ی نوشتار را فراهم میاثرگذاری فرد ،از این رو که فضای مطلوب زمینه گیرد.بررسی قرار می

نمایانی همراه  ، خوانایی، وضوح،هاتسلسل نشانههایی همچون استمرار، مداومت، ا با خصیصهحضور نوشتار در شهر ر کلیت جامع

 ای از برهم نویسی نوشتارنمونه .6 شکل

 بی نظمی در تابلوی ایستگاه تاکسی

حس تغزلی و ایرانی خط  .2 شکل

فونت نستعلیق مقایسه شود با 

 ترافیک در تابلوی ایستگاه تاکسی
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یکی از  هماهنگیهید بصری تم .(1221 ،)لینچ ویر ذهنی مطلوب از سیمای شهر استیک تص سازنده هایکند که مشخصهمی 
آن  که در بخش تلقی کردتوان یکی از عوامل انسجامرا میاثرگذار نوشتار در شهر است. هماهنگی  راهکارهای دستیابی به تصویر

 ، بافت، ارزش نور و...ه کار گیری عناصر مشترک نظیر رنگپیوند اجزاء گوناگون، همسو کردن نیروهای متضاد سطح تصویر با ب
 .(12، 1222، 1، کایتوننبو ،ویگ ، استینسون،اوکویرک) گرددمیحاصل 

 

 نوشتار معرف مراکز تجاری و مالی  .2-1

 الف. برندهای معروف کشوری 
ل برخورداری از دهند. این برندها به دلییافته در فضای شهری را شکل میروف کشوری بخشی از نوشتار سازمانبرندهای مع

، هویت فردی و در سطح شهرهای مختلف برند روشگاهای در تبلیغات فو به شکل زنجیره اندقابل شناسایی هویت سازمانی خاص
ن بندی عناصر یکسانوشتار، آرم، رنگ و ترکیب ها معموالًوشگاهکشند. در تابلوهای این فرنی با بیانی ویژه را به تصویر میسازما

. بنابراین فضای گرافیک بصری این گرددهمسو می، تابلوها نیز با رنگ سازمانی برندگیری است و فضاسازی نما و محیط قرار
افزاید و در عین حال شخصیت بصری بر فضای شهری میریتم  رندها همچون نقاطی یکسان و تکرار شونده، حس هماهنگی وب

بصری  هایهمه ویژگی .کندشهری فراهم می یابی برند برای مخاطبحصر به فردی را جهت معرفی و مکانقابل شناسایی و من
ای شهر از هویت بصری ویژهکه  رسیدن به هماهنگی بیشتر این ضرورت وجود دارد. برای این برندها منحصر به معرفی برند است

نوشتار به عنوان جزیی از سیمای  .باشندهت هماهنگی با فضای شهری جملزم به رعایت قوانین خاصی ، برندها باشد وبرخوردار 
شاعرانه باشد و واجد  باید بلکه ،یافته باشدخوب نظام ی ما نه تنها بایدمحیط های شهر شهر در شخصیت بخشی شهر اثرگذاراست.

در ایجاد  های نخستروشنی بافت و تشخص سیما و هویت شهر از قدم ای در سیمای شهر گردند.نمونهنماد و  ی گردند تامظاهر
این تصویر نتیجه جریانی دو جانبه بین ناظر و عواملی است که مورد مشاهده او قرار می  .(412، 1221)لینچ،  تصویر قوی است

به کند های بصری در شهر فراهم میزمینه را برای خلق ضرباهنگ ریت نوشتار در تبلیغات برندهامدی .(412، 1221)لینچ،  گیرد
برای  ند.ن نماد و نشانه در سطح شهر عمل کهمچوکند تا نام برندها ای را فراهم میشکلی که طراحی هدفمند و هوشمندانه زمینه

اش با کاربرد نوشتار روشگاه جانبو در تابلوی تبلیغاتیتوان تابلوی برند جانبو را در سطح شهر رشت مورد مطالعه قرار داد. فنمونه می
شعار همیشه قیمت پایین، نوشتار به زبان  .(1شکل) تمرکز بصری را به خدمت گرفته استحس  ،به شکل متمرکز و طراحی شده

، سطوح بندی اندازهحی نوشتار با اولویت، عناصر نوشتاری این تابلو هستند. طراجی انگلیسی و لوگوی فارسی جانبو انگلیسی، حرف
د و برمی اساس میزان اهمیت حروف و تصاویر در صفحه پیش و خواننده را بر دهدقرار می تأثیرتحت مخاطب را ذهن دیداری 

، در همراهی با رنگ قرمز سازمانی، یریت نوشتار به شکل سلسله مراتبینظم بصری در مد (.71، 4111 )وایت، شودمحتوا بیان می
با هدف جلب توجه مخاطب  تصویری کردن نوشتار در راستای بیان تجسمی آن یک تمهید .دهدمی نمایش ترواضح را نوشتار بیان
در  تایپ کند و منحصر به فرد بودن تصویر دیداریگذار نوشتار را تقویت میتأثیررد کارک ها،ویژگی این (.12، 4112 ،4)هیلنر است

 ساختار کلی از بخشی عنوان به خود حروف هایشکل ،گرددد در طراحی حروف موجب میاین تمهی آنست.فضای شهری نتیجه 
 با .(27، 4117، 3)ماچین شودتلقی می نماد همچون اثر گرافیکی شکل و ترکیب معنای و کنند پیدا اهمیتنوشتار در فضای شهری 

توجه به نوع رنگ و با  نوشتار (.117، 4111)وایت،  شودید کالمی تبدیل به تاکید بصری میتاک ، معموالًاندازه حروف ایجاد تضاد در
ادراک و رفتار امری است که مورد توجه علمی قرار اثرات روانشناختی تایپ بر  ات حسی داشته باشد وتأثیرتواند شیوه طراحی می

رسد که طراحی نوشتار در گرافیک شهری توجه به این اصل ضروری به نظر می .(622، 4112، 2)دویل و باتوملی گرفته است
-1، 4111)کالوری و واندن ایندن،  کندبیان میرا برای آن سه زمینه اصلی  1است. وین هانتبخشی از طراحی گرافیک محیطی 

 ،سازی که از یک مکانمکان کند.دم در یافتن مسیر در محیط کمک میو راهیابی است که به مر این سه حیطه شامل سایناژ .6(2
یک  ءیک شی کند. اطالعات تفسیری معنایمیکند و تفسیر که در مورد آن مکان حکایتی را روایت تصویری متمایز خلق می

                                                           
1 Ocvirk, Stinson,Wigg Bone Cuyton 
2 Heilner 
3 Machin 
4 Doyle & Bottomley 
5 Wayne Hunt 
6 Calori & Vanden Eynden 
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)کالوری و  است گذارتأثیرگیری حس مکان ها بر شکلمؤلفهاین  .دهندا شرح می، یک رخداد، یک کمپانی و محصوالتش رجایگاه
یده شدن و ماندگاری تصویر ی نوشتار و توجه به معنای حسی آن  در فضای شهری زمینه بهتر دطراح .(2-2، 4111واندن ایندن، 

گیری اطالعات تفسیری در ذهن مخاطب شکل، مکان سازی و بر مسیریابی مؤلفهکند و این می در ذهن مخاطب فراهم برندها را
 است.  مؤثر

 
معروف جانبو، القای حس تمرکز بصری و قدرت، از  معنای حسی نوشتار برند .1شکل 

 طریق اندازه، طراحی فونت و رنگ سازمانی
 

 ها:ب. موسسات مالی و بانک
های . این موسسات نیز همانند فروشگاهیکی از بسترهای حضور قدرتمند نوشتار در فضای شهری هستندها موسسات مالی و بانک

، بخشی از جهت دیده شدن و قدرت مالی بزرگ ای و برندهای کشوری به دلیل برخورداری از هویت سازمانی، فضایزنجیره
 در فضای شهری قدرت ابزار که است معتقد 1لسول .دهندرا تشکیل میزنجیره تکرار حس بصری منحصر به فرد در فضای شهری 

 رو به رو قدرت باشکوه نمایش با فضا از کننده استفاده ،روش این در هیبت کارگیری به طریق از یکی. شودمی بیان طریق دو از
، 2)ناکس برانگیزاند قویا را حس این طراحی خصوصیات که طریقی به است گرنظاره تحسین حس تحریک دیگر روشو  ،است

، 3)نصر کندمی دلنشین و مطلوب را محیط صراحت، و خوانایی توافق، انسجام، ساماندهی،با ویژگی  نظم وجود. (111، 1222
انگلیسی و فارسی  ب آرم با نوشتاراندازه نوشتار، رنگ سازمانی، ترکی هایی همچون کیفیت نوشتار،هر بانک با شاخصه .(24، 1222

 نقشبنابراین  .که از اهداف اصلی این موسسات است دارند را در اختیاربودن و دیده شدن  های منحصر به فردمؤلفه ،معمارینوع  و
ها و روابط قدرت در فضای شهری ، هویتهاظور ایجاد رقابت مکانآن به منوگرافی( در منظر شهری و کاربرد طراحی نوشتار )تایپ

 .(117، 1411، 2جاورسکیو  )جارلهد کردبررسی ها مکان وتوان در ژانرهای متنی خاص میآن را  وتواند مورد توجه قرار گیرد می
 خط نستعلیق را به عنوان فونت اصلی بسیاری از این موسسات، ها آشکار است.گذار نوشتار در تابلوهای تبلیغاتی بانکتأثیرکارکرد 

گذار نوشتار را نشان تأثیرژگی مطلوب این خط و اصالت و هویت ایرانی آن ویاند. معنای حسی معرف شرکت یا خدمات انتخاب کرده
 2شکل در کند. بیانگر نوشتار را تداعی میفرم و کلیات طراحی نوشتار ارجاع به هویت سازمان مرجع دارد که کارکرد  دهد ومی

قاب و  ،طراحی حروف نوشتارهماهنگی نوشتار و فضای معماری عرصه را برای بهتر دیده شدن نوشتار فراهم کرده است. بنابراین 
کند. زائده یا فضایی منسجم را ایجاد می توسعه صادرات ایران، فارسی و انگلیسی در کنار آرم بانک بندی نوشتارشیوه ترکیب

-را نشان می بیمه ایران طراحی هماهنگ نوشتار با فضای معماری تأثیر 7شکل  شود.یتار دیده نمای نامتناسب در قاب نوشافزوده

یا عمق بصری نامطلوبی را بر فضای معماری تحمیل نکرده  زیبا عناصر ناهای تبلیغاتی وشتار بخشی از فضاست و نصب تابلودهد. ن
وشتار معرف سازمان را ن وبرده است  است. بیمه ایران فضای عمودی ساختمان را جهت هر چه بهتر دیده شدن نام موسسه به کار

مکویر، ) شده است تبدیل تصویری و متنی هایپیام پرتنش همپوشانی یک به شهری منظراند. باید توجه داشت امروزه عرضه نموده

                                                           
1 Lasswel 
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3 Nasar 
4 Järlehed & Jaworski 
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 جنس، کیفیت سطح مادی و زمینههماهنگی با پس طراحی نوشتار، تأثیرهایی از این نوع  نمونه درو  (17، 4112، 1مارتین و نیدِرِر 
به  معنای حسی نوشتاربه ظهور گردد و ایجاد تنش پیام متنی می مانع از ،ی فونت و هماهنگی با فضای معمارینوشتار، برجستگ

-یابی برند را افزایش میمکانگذار و تأثیرکارکرد بیانگر، کارکرد شیوه بازنمایی این . کندکمک می شکلی مطلوب در فضای شهری

که در عین  بخشدکیفیتی به اثر میبندی نوشتار با فضای معماری ترکیب گیرد.ن شکل میمکادهد و در نهایت تفسیر مخاطب از 
ویژگی بیانی،  دارد. شکل ساده نوشتار همراه با گذار است و جلب توجه را به همراهتأثیرداشتن کارکرد بیانگر، بر مخاطب نیز 

از بردن  لذتکاهد. ن التین، از قدرت عام بودن آن میهرچند انتخاب و الویت نوشتار به زبا. (7شکل) است اثر این بارزمشخصه 
 متفاوتی طور به افراد ی است. این نکته قابل ذکر است کههای اجتماعی در فضای شهربخشی از لذت حس بصری و دیداری

، 4111، 4)پالی پانه گیرد قرار توجه مورد باید شهری طراحی در که برخوردارند حسی مختلف هایجهان از و کنندمی درک را محیط
آوری را ایجاد اضطرابهای حسی در مخاطب کنش ،کنندشهر تحمیل میگی را به چهره نظمی و آشفتکه بی هاییاما پدیده. (1

 در نیز حروف سبک و گرفتن قرار محل فواصل، حروف، پهنای و اندازه در تغییر. است اطالعات انتقال حروف رسالتکنند. می
 خواهد آسان مخاطب برای اثر فهم دهد، قرار اولویت در مخاطب را طراح، اگر .(14، 4111، وایت) کندمی عمل پیام انتقال راستای

 ،4111، وایت) هاستنوشته قدرت و وضوح تقویت برای بصری زبان پردازش )تایپوگرافی( طراحی نوشتار. (2 ،1626 ،وایت) بود
 یابدمی معنی ذهن در که است محیط از فرد درک ،فضایی تصویر و کیفیت طراحی نوشتار بر درک فضایی شهر اثرگذار است. (11
 مکان اساس بر ادراک. گیردمی صورت حواس پذیریتأثیر و تخیل با محیط ادراک و گیردمی شکل تجربیات اساس بر که حالی در
 افزایش باعث باشد، منطقی و جذاب مکان اگر. باشد گذارتأثیر مستقیم صورت به ما رفتار بر تواندمی آمده دست به تصاویر و

  .(722، 7114، 3)آتامز و ارگوام یابدمی افزایش آن در ماندن به فرد میل و عالقمندی
 ،های خردو در مقایسه با فروشگاه تصویر فضایی مطلوبی را در ذهن مخاطب ایجاد کنند از طریق هویت سازمانی برندها قادرند

سنگین  های بولد وهای بزرگ و فونتا کاربرد اندازهبرخی برندها باما  ،کنندای را تداعی مییافتهطراحی نوشتار منسجم و سازمان
اندازه بزرگ حروف حکم فریاد شود. ه باعث نازیبایی و خستگی بصری میسعی دارند بیشترین توجه بصری را به خود جلب کنند ک

حواس مخاطب را مشاهده این مناظر در شهر  گردددر فضای شهری دائمی و پایدار می فریادی که .(21 ،4111، دارد )وایتزدن را 
بر  ارتفاع زیاد ای از کاربرد نوشتار برای معرفی برند با اندازه بزرگ وکن در شهر رشت نمونهبانک مس. دهدقرار می تأثیرتحت 

 تأثیر و نیز افزایدصب تابلو بر فضای شهری میهایی که شیوه ندر حالی که به نازیبایی .(2شکل) ساختار و زمینه فلزی است
های طراحی شده اگر طراحی مطلوبی داشته باشند معرف هویت ی نوشتار توجهی نشده است. نوشتارنامطلوب آن بر کارکردها

اما غفلت از  زنندبصری زیبایی را برای شهر رقم می و هویت مثبت دیداری بر مخاطب دارند ات حسیتأثیرو  سازمان مرجع هستند
آرایی نوشتار در هم صفحه ،کاهدش نوشتار به شکل یک واحد مجزا میبخهای اثرویژگیهم از ها در فضای شهری شیوه حضور آن
-بزرگنمایی به هر قیمتی انجام می های بصری است.جیغ ،نوشتارهای این چنین. (2 شکل) نمایددچار آشفتگی میفضای شهر را 

معرفی مکان دست  نیز بیانگر( کارکرد) معرفی خودو گیرد و این در حالیست که نه سازمان به هدف ایجاد جذابیت برای مشتری 
برای  . تمهید استفاده از فضای باز آسمان،گذار(تأثیر کارکرد) کندت بصری در فضای شهری را احساس مییابد و نه مخاطب امنیمی

از فضای معماری ظهور ج حسی، خار اتتأثیررای بهتر دیده شدن و نیز دهد که نوشتار بها نشان میظهور نوشتار در برخی نمونه
یابی برند رف سازمان یا برند است و در مکاننوشتار در عین حال که مع کند اما هماهنگ با بستر و فضای اطراف است.پیدا می
ای از این کاربرد هماهنگ با بستر یا زمینه و افزاید. هتل کادوس نمونهتنوع بصری مطلوبی نیز بر شهر می سزایی دارد،هنقش ب
حروف هماهنگ با ریتم معماری بستر افقی فضای آسمان را به عنوان زمینه در  .(2شکل) معماری را به نمایش گذاشته استفضای 

 ارتباطات و طراحینکته قابل توجه این است که  برگرفته و در عین حال زائده بصری نیز بر نمای کلی ساختمان نیفزوده است.
 نیز و تحمل آستانه و زندگی هایروش ها،حساسیت ادراکات، بر کنیممی زندگی آن در که شهری محیط زیرا است حساسیت دارای

 5(1، 4111)پال پانه،  دارد قرار اولویت در معماری و شهری طراحی در انسان چشم .(126، 1226، 2)رز است گذار اثر افراد ارتباطات
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 در توانمی چگونه دهدمی نشان بعدیسه و دوبعدی شکلطراحی نوشتار به  گذاری بر حس دیداری دارد.تأثیرو نوشتار بخش 
 طور به ما حواس شهری فضای در .(62، 4112)برگر،  کرد مدیریت وجه بهترین به را خالی فضای و گذاشت تأثیر ساختمان سطوح
 طراحی نوشتار که زیر در بنابراین .(126، 1226)رز،  شودمی تشدید گاهی هاییچالش چنین. شودمی اختالل دچار دائمی یا موقت

 و گردیده تقویت بایستی ممکن مواقع در بخشهویت و کنندههمگون الگوهای ،شهری طراحی مجموعه گرافیک شهریست همانند
  .(41 ،1222 یازوسکی، و هدمن) نمود احتراز باید طراحی منفی هایویژگی از
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

هماهنگی  .7شکل

نوشتار و فضای 

عنای ، ممعماری

حسی نوشتار را 

 تقویت می کند.

تابلوی بانک توسعه  .  2شکل 

صادرات ، معنای حسی نوشتار  

ات مطلوب بصری را دارد و  تأثیر

رنگ و نوع نوشتار معرف هویت  

سازمان است. که کارکرد  

بیانگردارد. تابلو هماهنگ با  

 .طراحی ساختمان است

ریتم افقی اساس  .2شکل 

طراحی فضای معناری است این 

به  راحی نوشتار نیزریتم در ط

س ، بستر آسمان پکار رفته

زمینه نوشتار است امازائده های 

 بصری به چشم نمی خورد.

ایجاد فضای  . 2شکل 

آهنی نازیبا جهت نصب نام 

بانک و آرم آن، افزایش 

استرس و فشار بصری در 

شهر و کاهش خوانایی و 

 جذابیت نوشتار

ها، رنگ، انواعی از قاب، عمق متفاوت قاب  .11 شکل

 آشفتگی بصری در فضای شهری ایجاد کرده است. فونت،

ترکیب تصویر و  .11شکل 

طراحی نام ژوبین  نوشتار در

و بکارگیری رنگ، ریتم 

بصری و حرکت، اندازه، بافت 

کننده به عنوان عامل ایجاد

 .معنای حسی
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 ابددوستع.../ شهری فضای در نوشتار حسی معنای

 های کوچک در فضای شهری ج. نوشتار معرف فروشگاه 
زنانه، کودکانه، مردانه، قدرت،  های مختلفی مانند حسدر عرصه تبلیغات تجاری ویژگی، نوشتار عالوه بر معنای صریح 

زبان عنصری چند  .که از معانی ضمنی آنست (122، 4112، 1)وان لیووِن تواند بیان کند، کالسیک یا مدرن بودن را میاستحکام
 بیان برای رسیدن به این .(11، 4141، 4)گاسلینگگیرد یغاتی به خود میای تبلگاه چهره ،ظهور زبان به واسطه نوشتاروجهی است. 

وط شکسته، ترکیب نوشتار با ، خطخطوط منحنی ،بندیبافت، ترکیب ،چون رنگ عواملی تأثیر، طراحی فرم نوشتار تحت ضمنی
های خرد و کوچک، برای فروشگاه گیرد اما ایجاد بستر یکسان برای ظهور نوشتار به ویژه، قرار میدیگر تمهیدات بصری و تصویر

فضای کافی  بینیاین بستر از طریق شناسایی و پیش .کندار با معنای حسی متفاوت ایجاد مینوشتحداقل هماهنگی را برای ظهور 
ی از قاب، رنگ، فونت، انواع 11 شکل ردگردد. ویژه مدیریت شهری ممکن می نوشتار در فضای معماری و یا وضع قوانین برای

به دلیل تعدد عناصر دچار چالش خوانش متن  کهعمق بصری، هویت سازمانی و در نتیجه انبوهی از اطالعات دیداری ارائه شده 
باشد، ممکن  فاقد مظاهر کلی و مجرد ولیاما باید توجه کرد در سیمای شهر، سیستمی که تنوع و تمایز بسیار داشته باشد گردد. می

 .(412، 1221 )لینچ، ها شوداست مخل روابط انسان

 را از دیگر ، نخست الزم است عالئم مشخصی در دست باشد که آن شیءری از عنصری در ذهن پایدار بماندبرای اینکه تصوی
بندد باید رابطه فضایی و شکلی آن را با ناظر و اشیاء دیگر معلوم ویری که از هر شیء در ذهن نقش میدوم تص. مایز کندعناصر مت

 این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که (.44، 1221 ،)لینچ ای معانی احساسی باشدواجد پاره ،یت شیء باید برای ناظرنهاو در  دارد
 سیستم از شخص تفسیر واسطه ،آن بصری زبانتایپ و  بودن خاص و کندمی تداعی رای گفتمان نوشتار به عنوان جزیی از شهر،

 تحقیقات بیشترین و دارد متعدد معنای انتقال هایپتانسیل طراحی نوشتار .6(21، 4116هاسِت، )کاستلنیک و  است معنادار تصویری
یک سعی دارند ویژگی  برندهای مختلف هر .(122، 4112)وان لیووِن،  است شده انجام خوانایی مؤلفه به توجه با این زمینه در

و شناسایی  افزاید و تمایز بصری نوشتار زمینه تنوعمیتمهیدهای بصری بر حس نوشتار  صر به فردی را به نمایش بگذارند.منح
. (22، 4111 ،سلنتیس) شود متصور مشتری برای تایپ واسطه به متعددی هایروش به تواندمی سازمان گاهی .کندبرند را ایجاد می

از  تبدیل به چیزی بیش (تایپوگرافی) نوشته نگاریوقتی  کند.ت فراوانی را برای طراح ایجاد میتبدیل حروف به تصویر امکانا
تواند امکان معنای نوشتاری و ساختار بصری می استفاده دوگانه از یابد.درت ارتباطی آن به شدت افزایش میشود، قنوشتار می

آمیزند با تلفیق معنی کلمات هم می متعددی از درک و فهم را باکلماتی که تصویر نیز هستند سطوح  ارتباطی یکتایی را ایجاد کند.
ها این نشانه .گیرندی یک نشانه را به خود میگونه، فکری( آنها وضعیت شمایلیو شکل، از طریق فیلترهای ادراکی )بصری، حس

غذاخوری ژوبین،  به عنوان مثال نام .(144، 1622)مثقالی، کنندآنها با مخاطبین رابطه برقرار میدر دو سطح معنی حروف و شکل 
ایی از ریخت زدکردن نوشتار کیفیتی مانند آشناییویری تص 11شکل  ده است.شکیل شهای تصویری و نوشتاری تاز ترکیب نشانه

 بعدی،سه هایویژگی رنگ،و رنگ ویژگی مطلوبی به نوشتار بخشیده است.  (2، 4112 )هیلنر، شده نوشتار را به همراه داردشناخته 
 و صداها ها،سلیقه عطرها، اب رنگ .(121، 4112)وان لیووِن،  سزایی برخوردار استهدر طراحی نوشتار از اهمیت ب حرکت بافت،
(. 127 ،1162 راد،حسینی) رنگ شادابی، وجد و نشاط آور است نارنجی .4(21، 1226)لیگر،  است همراه خاص هایحرارت درجه

 ،ینبنابرا .(61 ،1677 جی وا، شی) کندگیزد و چشم را به سوی خود جذب میانو مهاجم است که احساسات را بر میرنگی گرم 
رنگ نارنجی عامل جذابیت و  کند.نوشتار را در ذهن مخاطب فراهم میگذاری تأثیر، زمینه رنگ در طراحی نام این فروشگاه

نقاط قرار گرفته، مفهوم طعم و مزه را  و «ن»ا و همبرگر که در قالب حرف کننده اشتهاست. رنگ گرم همراه با تصویر پیتزتحریک
ی را به نوشتار ژوبین بخشیده به نوشتار افزوده است. تصویری شدن نوشتار زمینه حضور بافت تصویری و ریتم و تکرار حرکت بصر

 تمام حواس انسان با اجزای شهر در ارتباط است در ادراک شهر تقریباً کند.آن حواس مختلف ناظر را درگیر می است و مواجه با
 کندیت مرجع و محصول برند را بیان میهای فرمی نوشتار در این برند عالوه بر اینکه هوتوان گفت ویژگیمی (.11، 1212)لینچ، 

کارکردها زمانی به خوبی . این دهدقرار می تأثیررا تحت  گذار بر انتقال مفاهیم و جذب مشتریتأثیرهای مؤلفه، کارکرد بیانگر()
سعی دارد با به  که هماهنگی و نظم بصری در زمینه ظهور نوشتار وجود داشته باشد. در واقع یک برند یا مارک شوندادراک می
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و گذار( تأثیر)کارکرد  )کارکرد بیانگر(، مخاطب را جذب کند تاری نوع محصول خود را بیان کندهای تصویری و نوشکارگیری نشانه
یت تفسیر بهتری از خود در او در نه مسیریابی و تمایز مکان() تری را در فضای شهر نصیب خود کندتر و سهلیابی سریعنیز مکان

عرصه  در های اصلی گرافیک دیزاین محیطی و نیز نظریه مکان لینچ مطابقت دارد.مؤلفهبا  ذهن مخاطب ایجاد کند. این موارد
 گذارینشانه و سبک هویت، برندسازی، سازی،فردی تنوع، بر تاکید ،های متمایززبانی، با طراحی مختلف اشکال طراحی نوشتار

 ها درای طراحی گرافیک شهری و عملکردهای فردی فروشگاهاما عدم توجه به اصول حرفه 1(222، 4112)رامتون،  دارند اجتماعی
بدون وجود ناظر کیفی متخصص گرافیک، چیزی جز تهاجم تصویر و نوشتار بر ذهن مخاطب را به همراه  ،نصب تابلوها طراحی و

 تعریف یا ارتفاعات و ترازها کنترل طریق از منظم فضای یک. کشدمی چالش به را چشم شهری محیط تجربه از هاییشیوهندارد. 
 بنابراین کاربرد نظم. 4(12، 4111)المبِرت،  شودمی برجسته اختالفات و تضادها بر تاکید طریق از یا و شودمی بیان هارنگ و مواد

 ست.هماهنگی در کنار تنوع بصری برای ایجاد حس آرامش و جذابیت بصری در فضای شهری از اهمیت بسزایی برخوردار ا و
 عرضکنترل فقط  و ،شودرشت ارائه می های کوچک در فضای شهرتصویری از تابلوهای تبلیغاتی فروشگاه ،جهت بیان بهتر مطلب

قی از طریق و عمق بصری تابلو از طریق فتوشاپ انجام گرفته است تا روشن شود چگونه دید ممتد خط افقی به شکل غیر منط
زند و بصری را برهم میانسجام ها های دور از نظم قاب نوشتار در تابلوهای فروشگاهشود و گزینشنصب تابلوها شکسته می
بصری یکپارچگی  و محیطی، اید خط افقی و توجه به عناصر زمینهاز طرفی تقویت امتدا (14شکل ) کندآشفتگی دیداری ایجاد می

شهری را در حالی که منظر  نوشتار را به همراه داردگذار و بیانگر تأثیر بهبود کیفیت وکند ایجاد می ده شدن نام برندبرای بهتر دی
 هایویژگی شهری این اصل باید رعایت شود کهنماید. بنابراین، جهت مدیریت نوشتار در فضای شهری همانند طراحی تقویت می

 عناصر و آورند وجودهب را متناسب و سازگار طرح یک اصلی عناصر هستند، هماهنگی و وحدت کلی احساس مبین که مشترکی
 ایروحیه ایجاد شهری طراحی در. (41 ،1222، کییازوس و هدمن) کنند با محیط برقرارقوی  ارتباط شودافزوده می که جدیدی
. دارند آن دهندهتشکیل اجزای تأثیر از بیش و کلی یتأثیر هم کنار در عناصر مجموعه به شکلی که مورد توجه است نافذ و منسجم

 به طراحان توجه عدم و است برخوردار بسیاری اهمیت از شهری فضای در یکپارچگی و وحدت که است توجه الزم نکته این
 تواندمی ناهمگونی و تباین(. 17 ،1222 ی،یازوسک و هدمن) است امروز شهرهای مشکالت از یکی پیرامونی محیط هایویژگی
 و مرج و هرج نتیجه ،باشند متباین و متفاوت هم با عناصر همه اگر. باشد مناسب خاص شرایط در و بوده انگیزهیجان و جالب

شهری مورد  الزم است اصول هماهنگی بصری و تضاد در مدیریت نوشتار .(12 ،1222 یازوسکی، و هدمن) است بصری اغتشاش
 در طراحی نوشتار نقش .است ایرسانه و شناختیزیبایی فرهنگی، هایجنبه دارای تایپوگرافی() طراحی نوشتار توجه قرار گیرد.

سلسله  اندازه حروف، و شکل ،بزرگ حروف. دارای اهمیت است میان برندها رقابت ایجاد منظور به آن کاربرد و شهری منظر
 به توجه با خوانایی و هماهنگی به رسیدن های دیگر برایی ویژگیونت و بسیارمیان حروف، نوع ف فاصله مراتبی بودن حروف،

های فرمباید مشاهده  نوشتار را همانند  .(117، 4111، و جاورسکی )جارلهد توجه قرارگیرد موردباید  کاربردی و اجتماعی هایزمینه
، آید )لینچنظر گرفت که به دیده ناظر می ها را به عنوان عواملی درنشانهو  (42، 1221، )لینچ های کنونی آموختپنهان در شهر

  (.12، 1221 لینچ،) آوردوجود میهذهن ناظر و بین تجاربش ب ای درو رابطه (41، 1221
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 های اداری و خدمات دولتینوشتار معرف مکاند. 

کند که فراوانی را بر چهره شهر تحمیل مینظم و و تضادهای بی هاحضور نوشتار در فضای شهری، تنوع کنون مطرح شد کهتا
شود معنای حسی نوشتار برای هر برند به ب و نیز تنوع بصری مفید، موجب میمدیریت آن در راستای ایجاد هماهنگی مطلو

 ها و خدمات دولتی،اداره .یافته را در خود بپروراندیز حسی از نوشتار منسجم و سازمانمخاطب بهتر القاء شود و سیمای شهر ن
، هاپذیر است. برای این مکانمکانتری انوشتار در این بخش به روش ساده بخشی از پیکره نوشتاری شهر است که سازماندهی

ها ندارد. این مکان ها و برندهای تجاری است اهمیت چندانیاهتبلیغات و جلب توجه مخاطب و نیز حس رقابت که ویژگی فروشگ
گذاری مکانی در این عرصه از اهمیت بسیاری یابی و نشانهطرفی مکانتر در دسترس شهروندان قرار گیرند و از تر و سریعباید به

هویت سازمانی ویژه متشکل از رنگ،  توان با تعریفملکرد کاربردی نوشتار در این بخش، میاساس ع برخوردار است. بنابراین بر
ها برای شهروندان ایجاد از این مکان، اندازه در کنار سایر عناصر اثربخش بر معنای حسی نوشتار، تصویر ذهنی مشخصی نوع فونت

 ات مطلوب حسی را در فضای شهری ایجاد کند. به عنوان مثال دفترتأثیرکرد تا شناسایی مکانی در کنار حس هماهنگی بصری 
در همه شهرهای ایران قابل شناسایی  کهدارد  کتر شاخصیاآرم سازمان، کار ینه وو رنگ زم ثبت اسناد رسمی با فونت نستعلیق

، های مالیاتها، دفاتر پست، دفاتر خدمات دولتی، مخابرات، ادارهبیمارستانتوان هویت سازمانی ویژه برای . بنابراین میاست
هر با هماهنگی بیشتر همراه تا مدیریت نوشتار در ش .ها و سایر موسسات تعریف کردکتابخانه ،هاگاهها و مدارس، ورزششهرداری

ی خدمات درمانی در موعه یکپارچه و قابل شناسایی برامجتوان معرفی هویت سازمانی می با هدفمند کردن شیوه طراحی و گردد.
 سهم و نوشتار اهمیت هب مطالعه این در در فضای شهری کاسته شود. نظمی نوشتارسطح شهر در نظر گرفت تا از فشار ناشی از بی

 تبدیل را فضا (تایپوگرافی) اشاره شده است. این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که طراحی نوشتار فضای شهری در گرافیک طراحی
 بر مطلوب اثرات و فضایی تصویر ایجاد در فضا هویت و عملکرد با مطابق طراحی ضمن تواندمی و کندمی مفهومی محیط یک به

)آتامز و  .است معماری فضای با تعامل در که کنندمی تبدیل ارتباطی فضایی به را محیط طراحی نوشتار،. باشد مؤثر انسان رفتار
ت نوشتار، طراحی آن در انواع نوشتار بخشی از بدنه اصلی معماری بود. جنسیهرسازی دوران اسالمی، شر د .1(227، 7411ارگوام، 

یافت. یکی از های موزون معماری ظهور میهای بومی و در قابجنسیتهای کوفی و در دوران متاخر نستعلیق و نسخ، با قلم
ای از آن در فضای سنتی است. نمونهمعضالت امروزه شهرهای ایران کاربرد تابلوهای طراحی نشده و فاقد هماهنگی با معماری 

بر معماری بنا است. ای ناموزون شود. به شکل آشکاری تابلو افزودهالکانی دیده میمسجد الجواد تابلوهای ورودی مصلی رشت و 
دی متعادلی را حرکات افقی و عمو ،ساده و رواناش را به سادگی منتقل کند. نوشتار ها نوشتار قادر است پیام زبانیدر این نمونه

شکل ) هایی متمایز بر زمینه معماری استها افزودهاما قاب بنا مرتبط است.رنگ آبی با زمینه مذهبی  کند.برای چشم ایجاد می
)پورمحمدی، حسین زاده دلیر،  تر استاز همه آنها مهم ریزی شهری، زمان آیندهگذشته، حال و آینده، برنامه از بین سه زمان. (16

فردی و چه در فضای شهری ضروریست. جه به چگونگی ظهور نوشتار و معنای حسی آن چه در سطح تو .(1622 ،قربانی و زالی

                                                           
1 Atamaz & Ergum 

های را نشان می دهد. تصویر راست ایجاد نظم از طریق چپ عرض و عمق نامنظم تابلوهای فروشگاه .14شکل 

 ها را نشان می دهد.کنترل ارتفاع، عمق و عرض تابلوهای فروشگاه
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های هماهنگی و تضاد مؤلفهه به جبستر ایجاد معنای حسی نوشتار با تو ،نوشتار در شهراعد و قوانین کنترل کننده کیفیت تدوین قو
 کند.آینده فراهم میرا در شهرسازی 

 

 

 سازی شهرکاربرد نوشتار در زیبا .3
هایی ده است. این واژه به کلیه فعالیتهای ساخت و روش زندگی ما ضروری شفعالیت مهمی است که به دلیل شیوهسازی زیبا

و اهداف گردد. تنوع در نحوه شرکت گیرد اطالق میها و محالت انجام میکردن خیابان که به منظور جالب و قابل زیست
ها به تنهایی معمولی هریک از پروژه شکل گیرند. معموالًبدون ارتباط با هم  هایی کامالًگردد که پروژهدر شهر موجب میزیباسازی 

شود. بهتر است برای اجتناب از بروز چنین شرایطی ضوابط طراحی ساده و کلی مجموعه کاسته می تأثیرما از و مالیم هستند ا
 .(111 ،1222 یازوسکی،هدمن و ) عایت شوندضع شده و در طول یک دوره زمانی طوالنی رمعقولی برای نیل به نتایج مطلوب و

ها همراه با انها و المها، تندیسای تجاری و تبلیغاتی، دیوارنوشتهشهر بستر ظهور انواعی از نوشتار است، تابلوهای راهنما، تابلوه
ی هستند که نوشتار در آن ظهور هایمکان ،، پهنه آسمانهای شهریتلویزیون، هاخیابان، کف هاهای نوشتاری، بدنه اتوبوسنشانه

ها به سبک تحریری اند. انواعی از نوشتهو نیز فرهنگی را به نمایش گذاشتهها نوشتارهای تبلیغاتی یابد. در شهر رشت دیوارنگارهمی
مدیریت  اندب اسالمی را بر چهره شهر افزودهاوایل انقال یغات سیاسیو نوشتارهای اسپری شده بر دیوار حال و هوای تبل دستی و

-ها و المان)دیوارنگاره در زیباسازی شهر رشت باشد. گذارتأثیرحسی نوشتار در شهر تواند بر بهبود کیفیت این فضاها می نوشتار در

حس نوستالژی به کار گرفته شده است. های تایپی جهت انتقال معنا و نیز ایجاد خطوط نستعلیق، کوفی، در کنار قلم های شهری(
، زیبایی اثر را دیوارنگاره بر دیوار فرسوده و وجود عناصر فلزی زنگ زده گیریقرار .گرا هماهنگ استاین موضوع با رویکرد احساس

ارچگی یکپ ،های فردی و مقطعی در یک مکان، بدون در نظر گرفتن فضا و محیط اطرافحرکت قرار داده است از طرفی تأثیرتحت 
های بصری به نوعدر کنار ت نیازمندی به پیوستاری طراحی نوشتار در عرصه زیباسازی شهر کند وبصری در سطح شهر ایجاد نمی

 شود. احساس می جا و مدیریت شده

 گیرینتیجه
و  مطلوب دیداری در شهر استحس  یکی از ابزارهای ایجاد زیبایی و ،رسانیعالوه بر اطالع، نوشتار به عنوان یک نیاز ضروری

توان، نوشتار در برمبنای پژوهش کیفی و با تمرکز بر پارادایم تفسیری می در تعامل فکری و حسی با مخاطب است. در عین حال
الب فضای شهری را به عنوان یک پدیده و واقعیت شهری مورد تحلیل تاویلی قرارداد. با این نگاه هر قطعه از تایپ، همانند جزئی در ق

توان با شود. این واقعیتِ جدا نشدنی از چهره شهرها، چندوجهی و متکثر است و میکلیِ نوشتار در قاب شهر و در منظر شهری تلقی می
تکیه بر یک پارادایم تفسیری و استفاده از رهیافت قیاسی، آن را از یک پدیده جزیی تا یک پدیده کلی و در نهایت به شکل یک تئوری 

های حسی نوشتار، در فضای شهری، خود از فرایند اثرپذیری از معنای حسی گر جنبهلیل کرد. مطابق با این رویکرد، تاویلبنیادین، تح
بندی فهمی این احساس تاثیرگذار در شهر، درکنار سایر مخاطبین شهری است. در یک دستهنوشتار، جدا نبوده و بخشی از واقعیتِ هم

یابد و آن دهنده در فضای شهری ظهور میرسانی و آگاهیوشتار با قابلیت اطالعن -1. ه قرار گرفتکلی که در این پژوهش مورد توج
وجود یک الگوی ساختارمند و  های ضروری شهر بررسی کرد.توان در تابلوهای راهنمای مسیر، فضاهای گردشگری و مکانرا می

 )نگارنده( در فضای شهریعدم هماهنگی تابلو و زمینه معماری  .16شکل 
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پرهیز از هر گونه اغتشاش و بی نظمی در این بخش زمینه صفحه آرایی منظم ِنوشتار در فضای شهری را فراهم می کند و به سبب  
نوشتار در معرفی و تبلیغ کاال و خدمات خاص در فضای شهری  -4 ریتم و تکرار، هماهنگی بصری در شهرتقویت می گردد.

توان در چهار گروه کلی، شاملِ  نوشتار معرف برندهای معروف کشوری، معرف موسسات مالی و رود و آن را میار میپرقدرت به ک
در این بخش امکان  های اداری و خدمات دولتی تحلیل کرد.های کوچک در فضای شهر و معرف مکانها، معرف فروشگاهبانک

ها و فضاهای اداری زمینه را برای بهبود وف و موسسات مالی و بانکمند شدن و مدیریت نوشتار برای برندهای معرضابطه
، خوردهای خرد به چشم میی فروشگاهتابلوها نظمی نوشتار درو بیشترین بیهماهنگی بصری در فضای شهری فراهم می نماید 

 -6 رسد.ت ضروری به نظر میظ سایز، اندازه قاب، رنگ و نوع فونگیری نوشتار به لحالکردن فضای شک مندابطهضبنابراین 
 یکی از مجراهای اثرگذار در معنای حسی ،های سبکیفضای زمینه و با ویژگی با توجه به کارکرد نوشتار در زیباسازی شهر نیز

بخشد که در های بصری را به حروف میتمهیدهای طراحان نوشتار، قابلیتباید توجه داشت،  نوشتار در فضای شهری است. مطلوب

 انتقال و بصری هایگذاریتأثیر خوانایی، داشتن نظر در با نوشتارطراحی  درکنش ارتباطی مخاطب شهری و نوشتار نقش کلیدی دارد. 
 کلمات، و حروف فواصل حروف، پهنای و نازکی شود. تمهیدهایی همچونپذیر میامکان نگاریحروف هایتکنیک با حسی معنای

، ترکیب حروف با تصویر و نیز کاربرد انواعی از خطوط منحنی، عمودی و افقی رنگ بندی وحروف، ترکیب در چسبندگی و بریدگی
 نوشتار بصری ویژگی نگاری، تقویتحروف توان بیان کرد.می ،بر معنای حسی نوشتار مؤثردر کنار سایر تمهیدها، به عنوان عناصر 

عالوه بر انتقال  نوشتار است. معنا ترساده و تربهتر، سریع هرچه انتقال آن پی در و اثر موضوع به توجه با خوانایی و زیبایی نظر از
 گذارتأثیربیانگر و  قادر است معانی ضمنی متعددی را به مخاطب عرضه کند و آن به دلیل وجه دیداری و کارکرد ،معانی صریح و زبانی

-مرهون ویژگیگذار تأثیرمرجع نوشتار است و کارکرد و هایی از سازمان و یا محصول رکرد بیانگر مرتبط با بیان ویژگیکا است. آن

 ،در فضای شهریطراحی شده  های صورت گرفته، نوشتاربه تحلیل با توجه دهد.قرار می تأثیرت که مخاطب را تحت های بصریس
نظمی و عدم هماهنگی در امکانات فضایی است، بیگذار آن نیز وابسته به نوع طراحی حروف و تأثیرکارکرد بیانگر دارد. کارکرد 

عرصه به فضای شهر تحمیل  ها فراهم نموده و اغتشاش بصری را در اینتضعیف این کارکرد یگیری نوشتار زمینه را براشکل
به تجربه مکان و  شود و حواس نقش اساسی در ارتباط با فضا دارد ورک میامروزه فضای شهری از طریق حواس مختلف د کند.می

ادراک به عنوان کشف اطالعات از طریق حواس و ادراک به عنوان بینش ذهنی از اطالعات حسی که با  کند.درک شهر کمک می
 شهروندان به تقویت ارتباط دیداری مثبت . تجربه حسیسزایی برخوردار استه، از اهمیت بخاطرات و انتظارات در آمیخته است

مدیریت و سازماندهی نوشتار مطابق با اصول  .ارتباط تنگاتنگی دارد ،مکان مطلوب حس، راحتی و ت مکانبا هویکند و کمک می
ایجاد هماهنگی بصری در کنار تضادهای مطلوب را به همراه دارد و زمینه را برای درک  ،طراحی شهری و طراحی گرافیک محیطی

 کند.خلق می ،ای را در ذهن ناظرو تصویر پیوسته افزایدخوانایی شهر را می ،وانایی نوشتاروضوح و خکند. تر دیدن آن فراهم میو به
کاربرد نوشتار به صر زائد و آلودگی دیداری در اثرِگردد و عناگذار نوشتار تقویت میتأثیرنگر و مند، کارکرد بیادر یک مجموعه نظام

که منجر به  به همراه دارد، مسیریابی مثبت و تفسیر مطلوب مخاطب از شهر را تقویت هویت شهری ،ورد. این فرایندخچشم نمی
 و، حضور اتفاقی و فاقد نظم نوشتار در فضای شهری، حس هرج و مرج گردد. در تقابل با آنمیمطلوب  حس مکانِافزایش 

 های حضور آنمیان نوشتار و زمینه وجود تضادهای بیش از حد موده و دلیل آن عدم هماهنگی بصری،آشفتگی دیداری را تقویت ن
-قرار می تأثیررا تحت و تفسیر مخاطب از مکان  یابی، هویت شهر و تمایز مکانها مسیرمؤلفهاست. این  سایر عناصر محیطی نیز و

توان ظهور نوشتار در فضای شهر رشت را مورد مطالعه قرار داد. این اساس می بر .کندتضعیف می ،و در نهایت حس مکان را دهد
، نوشتار معرف کاال و هدهندر با قابلیت اطالع رسانی و آگاهیقرار داده است. نوشتا تأثیررا تحت فضای شهر رشت  ،انواعی از نوشتار

مسیریابی یکی از این عناصر معنادار در فضای شهریست.  سه گروه اصلی، شناسیوشتار با کارکرد زیباییو ن مات خاصدخ
، نظام متحدی از تابلو و عالئم معموالًدر مسیریابی  خورد.ای راهنمایی و رانندگی به چشم میکارکردهای نوشتار است که در تابلوه

در این تابلوها فونت ترافیک با حس  دهد.بصری و اطالعاتی به هم پیوند می شود که عناصر موجود در محیط را از لحاظمی طراحی
. این عناصر بخشی از مدیریت اندبیشتر از قلم ترافیک به کار رفتهبا لطافت  زر( )بی نسخقدرت و نیز قلم برگرفته از خط  ،ایستایی

اطراف تابلوها، در  ، کیفیت تابلو و فضایذار دارد و توجه به چگونگی نصبگتأثیردر سطح شهرست. کارکرد بیانگر و مند نوشتار نظام
به دلیل وجود انبوهی بیشترین تضاد بصری  رشت ضرورت دارد.گذاری نوشتار و کاهش آشفتگی بصری در شهر تأثیررسانی و اطالع

ها، عمق های متنوع، رنگنظم با قابانواعی از تایپ به شکل بیکاالها و خدمات خاص است. از نوشتار مرتبط با معرفی برندها و 
نظمی دیداری را بر شهر تحمیل کرده است. های خرد و کوچک هستند که بیهای متنوع، معرف فروشگاهنیز فونتبصری و 
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ات حسی تأثیرتار طراحی شده، ها و موسسات مالی با داشتن فضای کافی، هویت سازمانی و نوشای، بانکهای زنجیرهفروشگاه
یکپارچه نوشتار در فضای شهر رشت، این برندها نیز به شکل د اما به دلیل عدم وجود یک ماهیت نکنمی ءی را بر مخاطب القااویژه

با هویت سازمانی خود فراهم  فردی و گاهی هماهنگ با فضای معماری سازمان، بستر مورد نیاز را برای حضور نوشتار طراحی شده
معنای حسی و عنوان یک هسته اطالعاتی منفرد مثبت است و انتقال در این موارد به تایپ گذار تأثیرکارکرد بیانگر و  اند.کرده

ملزم به رعایت قانون خاصی جهت هماهنگی نوشتار با فضای شهری  اما افتدنوشتار با سرعت بیشتری اتفاق می رسانیاطالع
-نگی بستر ظهور نوشتار و نازیباییند و چگوااز طریق نوشتار را هدف قرار دادهدر مواردی برندها دیده شدن و نشانه شدن  نیستند.

این موارد  رسانند.می، در محیط شهری آسیب به ارتباطات بصری هابسیاری از این طرحهای ناشی از آن مورد توجه نبوده است. 
 هماهنگی، وجود یک وضع قوانیند. نکنبه مخاطب القاء می و ضمنی تهاجم بصری ناشی از حضور نوشتار را به عنوان معنای حسی

 یکپارچه و منسجمماری، بستر ظهور کند شهر و فضای معضای معماری و گرافیک شهری کمک میبنیادین میان طراحی شهر، ف
 هاینوشتار در عرصه سازی بصرییکپارچهویت نیازمند تق ترا فراهم نموده و بر حس لذت بصری شهر بیفزاید. شهر رش نوشتار

، حس ساختارمندحی ه با طراقابلیت این را دارد ک ،سازی شهرهای اداری و حتی در عرصه زیبامعرف سازمان مختلف است، نوشتار
، اهمیت طراحی طراحی نشانه طراحی سایناژ و مسیریابی، اصول صورت کلی تحقیقات پیشین به .فزایداهماهنگی را در شهر بی

حسی نوشتار در مسیریابی و هماهنگی آن با فضای شهری و  معنای نقش ،اند. اما مطالعه متمرکزرا بیان کرده حسی در شهرها 
ارتباط با ادرک مختلف و در بیان نشده است. نوشتار به عنوان بخشی از طراحی حسی در شهر  ،ایجاد حس مثبت بصری در شهر

نشان داد نوشتار  مذکور،های مؤلفهبا توجه به  پژوهش حاضر ن متمرکز است.آبررسی نگردیده است که متن حاضر بر ،حواس ناظر
معنای تواند بررسی گردد و کپارچه و هماهنگ با فضای شهری میبه عنوان یک هسته اطالعاتی و حسی منفرد و نیز در قالبی ی

 .اثرگذاراستفضای شهری  نیز و هویت برای برندهان یابی و تعییر مخاطب، مکانتفسی بر وشتارحسی ن

 منابع

 . 22 -12، 111  ،هنر ماه کتاب گرافیک. در حروف کاربرد و هارمونی فضا، (.1622، عالیه. )یمنیا

. ترجمه محمدرضا یگانه نظریه و عمل ،مبانی هنر .(1222) .دیوید روبرت و کایتون، بون، یگ، فیلیپ؛و روبرت؛ استینسون، ، اوتو؛کویرکاو
 تهران: سمت. .(1621دوست. )

مهندسی مجدد فرایند برنامه ریزی با تاکید بر کاربرد آینده  .(1622) .زالی، نادر و قربانی، رسول ؛زاده دلیر، کریمحسین ؛پورمحمدی، محمدرضا
 .12-67، (41)2، توسعه و جغرافیا فصلنامه .نگاری

 تهران: دانشگاه هنر.. درآمدی بر تحلیل عناصر تصویری در آرم(. 1621پهلوان، فهیمه. )

 .تهران: فرهنگسرای میردشتی. تایپوگرافیخالقیت در (. 1624، عبدالرضا. )ئیچار

  تهران: نشر ساکو.. تایپوگرافی سبکها و اصطالحات(. 1622حسنی، پیمان. )

 تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.. مبانی هنرهای تجسمی(. 1621راد، عبدالمجید. )حسینی

 .111- 111، 21، هنر ماه کتاب. فارسی تایپوگرافی شناختی نشانه تحلیل .(1621سجودی، فرزان. ) و دمیرچیلو، هدی

 ایرانی محله درون همسایگی روابط کیفیت بررسی .(1627) .، مریمنادر و صفای کارپور ،زالی ؛رمضانی، حمیدرضا ؛پور، علی اکبرساالری
 .22-61 ،(42)2، اسالمی ایرانی شهر مطالعات. مکان، مطالعه موردی محله ساغریسازان شهر رشت به دلبستگی در آن نقش و اسالمی

 .نشر نیتهران:  (.)روش تفسیر در علوم اجتماعی هایی از فلسفه علم االجتماعدرس(. 1672) سروش، عبدالکریم.

 مالی تحقیقات نشریه .ادراکی خطاهای و گذارانهسرمای شخصیت اثرات (. بررسی1622) فتانه. ،پورقلی و آرین پور،قلی سعدی، رسول؛

 .12-21 ،(42)14 ،تهران دانشگاه مدیریت دانشکده

(. تهران: فرهنگسرای 1624) .ترجمه نازیال محمدقلیزاده. تایپ، فرم و عملکرد، راهنمایی بر اصول تایپوگرافی(. 4111جیسون. ) سلنتیس،
 میردشتی.

 . 126-174، 11، هنرمند حرفه. تهران اداری و تجاری اماکن تابلوهای گرافیک طراحی به (. نگاهی1622سیفی، مهدی. )

 نشرکارنگ.: تهران(. 1677) .شاهرخ ترجمه فریال دهدشتی. هاهم نشینی رنگ(. 1227) هیداکی. شی جی وا،

 .14-6، 11، هنرمند حرفه .فعالیت های حوزه و تعاریف محیطی، دیزاین (. گرافیک1622صالحی، سودابه. )
 فرهنگی هنری سی بال هنر.تهران: موسسه . کتاب فونت(. 1622عفراوی، بهرام. )
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. ترجمه فریبا های عمومی ، فضاهای شهری، ابعاد گوناگون طراحی شهریمکان(. 4116) استیون.تیسدل،  و انرتاُسی،  ؛هیت، تیم ؛کارمونا، متیو 

 تهران: انتشارات دانشگاه هنر.. (1622). صالحی زهرا اهری و اسماعیل مهشید شکوهی، قرائی،
 گیالن.یالن: انتشارات دانشگاه گ .هویت در معماری(. 1621) .، مهساصفرنژاد و امیررضا کریمی آذری،

 (. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1624). ترجمه منوچهرمزینی. شهر یمایس (.1221) کوین. لینچ،

 سازمان زیباسازی شهر تهران. تهران: .(1627) .طیبی سیما و ترجمه علی اکبرساالری پور. میدان های شهری .(4112) .مارون، کتی
 تهران: موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر.. تایپوگرافی(. 1622مثقالی، فرشید. )

 تهران: نشر حدیث کوثر.. آموزش رانندگی(. 1622معاونت فنی و مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهورناجا. )
  هنرمند. و حرفه (. تهران: انتشارات1621) .راد سادگی جهانبخش ترجمه .حسی طراحی (.4116آ. ) دانلد نورمن،

 تهران: کتاب آبان. (.1626). ترجمه الهه بور .عناصر طراحی گرافیک (.4111) وایت، الکس.
 (. تهران: انتشارات هنر نو.1626) .ترجمه عاطفه متقی. حروف طراحی در تاملی، ایدئولوژی کاربردی در تایپوگرافی(. 4111) .وایت، الکس

 .111-112، 11، هنرمند حرفه(. 1622). موفق، ترجمه افسانه کامران مسیریابی های تجربه (. خلق4111یان لینگ. ) وانگ،
(. تهران: دانشگاه علم 1621) .ترجمه راضیه رضازاده و مصطفی عباس زادگان .مبانی طراحی شهری(. 1222) یازوسکی، آندرو. ؛هدمن، ریچارد
 و صنعت.
 (. تهران: انتشارات آبان1621)ترجمه جمشید آراسته.  .تایپوگرافی مجازی. (4112) .هیلنر، ماتیاس
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