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در همین شمارۀ مجله به چاپ رسیده است.
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چکیـده| زبـان به عنـوان محصـول تاریخـی هـر جغرافیـای فرهنگـی، بخـش جدایی ناپذیر هـر منظر 
سـرزمینی اسـت. عالئـم زبانـی به عنـوان یکـی از مهم تریـن نمودهـای منظـر شـهر، بـه مخاطبـان 
توانایـی می دهـد کـه بـا خوانـش مسـتقیم مفاهیـم، به سـهولت بـا شـهر ارتبـاط گیرند. براین اسـاس 
ایـران محسـوب می شـود کـه  نشـانه های زبـان فارسـی یکـی از عناصـر هویتـی منظـر سـرزمینی 
افـراد بـا خوانـش آنهـا متوجـه هویـت مکانی شـان می شـوند. بااین حـال در سـال های اخیـر موضـع 
از  شـهری سرشـار  منظـر  شـده  موجـب  فارسـی،  زبـان  گسـترش  در  شـهری  مسـئولین  متناقـض 
ایـن نشـانه های شـهری کـه به صـورت  از  نشـانه های زبان هـای بیگانـه شـود. خاصـه آنکـه برخـی 
ورودی  ماننـد  شـهری  اندام هـای  تأثیرگذارتریـن  در  می شـوند،  تهیـه  بزرگ مقیـاس  مجسـمه های 
شـهرها، فضاهـای جمعـی و... بـه نمایـش درآمده انـد. این مجسـمه های شـهری کـه عموماً بـا توجیه 
گسـترش زیرسـاخت های توریسـتی توسـعۀ گردشـگری ارائـه می شـوند، بـه نظـر می رسـد بیـش از 
آنکـه وامـدار حضـور گردشـگران غیرفارسـی زبان باشـد، ناشـی از تعبیر زیبایی شناسـانۀ ترویج شـده 
توسـط رسـانه از مظاهـر شـهرهای غربـی  اسـت. چنان کـه بیـش از آنکـه بر ترجمـۀ عالئـم راهنمای 
فارسـی تمرکـز شـود، هـدف تکـرار مقلدانـۀ برندسـازی های شـهرهای اروپایـی و آمریکایی اسـت که 
در طـی دهه هـا توسـط رسـانه اشـاعه شـده یـا تبلیـغ نشـانه های زبانـی ماننـد ایموجـی اسـت کـه 
توسـط رسـانه های اجتماعـی ترویـج شـده اند. به عبارتی سـنت سـده های پیشـین معمـاری در ایران 
کـه بـا ارائـۀ عناصـر متنـی در مقیاس شـهر همـراه بود کـه غالباً محتـوای زبانـی پیچیده تـری بودند 
در زیبایی شناسـی جدیـد جـای خـود را بـه عبـارات زبانـی پرتکرارتر در رسـانه اما سـاده تر در محتوا 
ماننـد صورتک هـای لبخنـد، قلـب قرمـز و... شـده اند. ازآنجاکـه ایـن تحـوالت می توانـد بـا قرارگیری 
در فضـای عمومـی شـهر بـر عمیق تریـن خاطـرات جمعـی شـهروندان اثـر گـذارد، این نوشـتار بر آن 
اسـت تـا بـا موضعـی نقادانـه و رویکـردی آسیب شناسـانه به ریشـه های شـکل گیری و گسـترش این 
نشـانه ها بپـردازد تـا از طریـق آن بتوانـد ابعـاد گسـترده تری از ایـن پدیـده را بـرای ارزیابـی چنیـن 

اقداماتـی بـه دسـت دهد؟
واژگان کلیدی| هنر شـهری، برندینگ شهری، زبان، رسانه، نشانه.

مقدمه و بیان مسـئله | چه ارزیابی از ظهور نشـانه های شـهری 
غیرفارسـی در منظـر شـهرهای ایـران می تـوان داشـت؟. اگـر در 
سـال های اخیـر تجربـۀ سـفری جـاده ای را داشـته اید به احتمـال 

نشـانه های  تکـرار  متوجـه  شـهر  چندمیـن  از  گـذر  بـا  فـراوان، 
عظیـم الجثـۀ شـهری در ورودی شـهرها بـا کـه نام شـهرها را به 
نـگارش التیـن نمایـش می دهنـد و در کنـار عالئمی ماننـد قلبی 
قرمـز قـرار داده شـده اند یـا مجسـمه های زرِد غول پیکـر از زبـان 
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نقدی بر ظهور نشانه های زبانی نامأنوس در منظر شهری
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دیجیتـال ایموجـی کـه صورتک هایـی در حـال خنـده را نمایـش 
می دهنـد را دیده ایـد2. ایـن مجسـمه های شـهری کـه غالبـاً در 
مکان هـای پربازدیـد شـهر قـرار گرفته انـد، عمومـاً بـا فرارسـیدن 
زمـان تعطیالت برای »زیباسـازی« شـهر و جلب نظر گردشـگران 
باهـدف ثبـت تصاویـر یـادگاری سـاخته می شـوند. بـرای نمونـه 
در  اهـواز  چهـار  منطقـۀ  شـهرداری  سرپرسـت  دغاغلـه  پرویـز 
آورده  چنیـن  مجسـمه ها  ایـن  از  نمونه هایـی  نصـب  توضیـح 
اسـت: »به مناسـبت فرارسـیدن سـال جدیـد، معابـر و پارک های 
سـطح حـوزه بـا جانمایـی و نصـب المان هـای شـهری تندیـس 
ایموجـی زیبـا می شـوند. ... المان هـای شـهری با تزریـق خالقیت 
و جلوه هـای بصـری بـرای رهگـذران، جاذبه ای زیبا برای عکاسـی 
اسـت که هرسـاله منطقـۀ چهار با نصـب المان هـای جدید تالش 
و خلـق  بـرای شـادی  غیرمنتظـره  و  متفـاوت  فضایـی  می کنـد 
زیباتریـن خاطـرات به یادماندنـی بـرای شـهروندان ایجـاد کند. ... 
ایـن المان هـا در پـارک میـدان مالیـات جانمایی و نصـب گردید، 
باهـدف ایجـاد نشـاط، شـادابی و جذابیـت بـرای هم وطنـان در 
سـال نـو انجـام گرفـت« (.Ahvaz Municipality, n. d) )تصویـر 
1(. باتوجه بـه آنکـه ایـن عالئـم کـه به عنـوان یک نشـانۀ شـهری 
بزرگ مقیـاس، منظر بسـیاری از شـهرهای معاصر ایرانـی را متأثر 
نمـوده در آینـدۀ نزدیـک بخشـی از تصویـر مشـترک مخاطبـان 
شـهر خواهـد شـد، ضروری ا سـت با نگاهـی ارزیابانه مـورد بررس 
قـرار گیرنـد تـا وجـوه متعدد آن آشـکار گـردد. به همیـن منظور 
ایـن نوشـتار در پـی آن اسـت کـه بـا تدقیـق در موضـوع جوانب 
متفـاوت موضـوع را موردبحـث قـرار دهـد و در نهایت بـه ارزیابی 

حضـور این دسـته از نشـانه های شـهری بپـردازد.  

بدنۀ نقد
یکـی از مهم تریـن دسـتاوردهای قـرن اخیـر، فهـم شـهر به مثابـۀ 
منظـر اسـت. در فهـم جدیـد، شـهر -به عنـوان پدیـده ای ادراکی3- 

آن چیـزی نیسـت کـه بیـرون وجـود دارد؛ بلکـه آن چیـزی ا سـت 
کـه در ذهـن شـهروندان از طریـق ادراک نمادهـای شـهری شـکل 
(Keramati Niaragh, Hemmati, Forouzandeh, Man�  می گیـرد

souri & Rezaei, 2022, 401(. اگر منظر شـهری ادراک شـهروندان 
از شـهر تعبیـر شـود کـه از خـالل نمادهـای آن بـه دسـت می آیـد 
به عنـوان  شـهر  »نماد« هـای  آنـگاه   ،)32  ،1389 )منصـوری، 
مؤلفه هایـی که توسـط ناظـر خوانـش می گردند و معنـای محیط را 
در ذهـن متبـادر می کنند بسـیار پراهمیـت می گردد. اساسـاً دانش 
منظـر شـهری در پـی آن با بنیـان  قـراردادن فهم شـهروندان از این 
نمادهـا، شـهر را سـاماندهی کنـد. نتیجـه آنکه شـهر به عنـوان یک 
»متـن« معنـادار اسـت کـه حامـل مفاهیمـی ا سـت کـه بـه ذهـن 
مخاطب ارسـال می شـود )همتی، 1400، 53-54؛ همتی، منصوری 
محصـول  کـه  زبانـی  عالئـم  براین اسـاس   .)69  ،1401 براتـی،  و 
تاریخـی نحـوۀ ارتبـاط افـراد یـک جامعـه در جغرافیایـی فرهنگـی 
اسـت، یکـی از بارزتریـن نمادهـای منظـر هـر سـرزمین اسـت. بـه 
آن معنـا کـه عالئـم زبانـی -چـه آوائـی و چـه نوشـتاری- یکـی از 
طریـق  از  کـه  فضاسـت  »مکان منـدی«  شـاخصه های  بارز تریـن 
آن می توانیـم بفهمیـم کـه چـه مکانـی قـرار داریـم. خـط یـا عالئم 
نوشـتاری کـه بازتـاب بصـری مجموعـه دسـتورالعمل های ارتباطی 
زبـان اسـت، دارای چنـان ظرفیـت فرمـی اسـت کـه فراتـر از یـک 
عنصـر ارتباطـی همچـون تزئیناتی فرمـی در سـده های متمادی در 
شـهر ایرانـی بروزیافتـه اسـت و با شـیوه های نوشـتاری گوناگون در 
قالـب بسـترهای فرمی چون آجـرکاری و کاشـی کاری به عنوان یکی 
از بارزتریـن نمادهـای منظـر سـرزمینی ایـران بـه چشـم می خورد. 
اگرچـه تولید این محصـول فرهنگی در عملکردهـای جدیدتر مانند 
عالئـم شـهری، تابلوهـای تجـاری و... ظهوری دوباره داشـته اسـت؛ 
امـا گسـترش بی محابـای عالئـم زبانـی خارجـی در دهه هـای اخیر 
بـه تهدیـدی جـدی در بـروز هویـت مکانـی منظـر شـهر معاصـر 
ایرانـی بـدل شده اسـت. هرچنـد ظهـور عناصـر وارداتـی در زندگی 

 Ahvaz Municipality, n. d :تصویر 1. راست: پایگاه اطالع رسانی شهرداری اهواز در خبری در اسفند 1398 از نصب تندیس های ایموجی به عنوان عناصری زیبا خبر می دهد. مأخذ
blogto, n. d. :چپ: اینستالیشنی در تورنتو کانادا در اکتبر 2019 که از ایموجی هایی غول پیکر در مقیاس شهری بهره برده است مأخذ
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شـهری ایرانیـان سـابقۀ بسـیار طوالنـی هـم در معمـاری و هـم در 
شهرسـازی ایـران دارد و اصـوالً تبـادالت فرهنگـی را می تـوان از 
نشـانه های حیـات و پویایـی یـک جامعـه در ارتباط با دیگـر جوامع 
هویتـی دانسـت. امـا آنچـه نگران کننـده اسـت، آن اسـت کـه ایـن 
امـر در دو سـدۀ اخیـر شـتاب چندبرابـری و تأثیـر گسـترده تری به 
خـود گرفته اسـت -چنان که معمـاری »کارت پسـتالی4« اصطالحی 
اسـت کـه زادۀ همیـن دوران اسـت- درصورتی کـه آنچـه پیش تـر 
رخ مـی داد عمومـاً همـراه بـا امتزاجـی نسـبی با بسـتر ایرانـی بود؛ 
ولـی ایـن شـکل از منظره سـازی بـا بسـتر خـود ارتباطـی حداقلـی 
را هـم برقـرار نمی سـازد. عالئـم جدیـد کـه به زعـم نگارنـده بیـش 
از آنکـه مبتنی بـر ایجـاد سـهولت ارتباطی برای گردشـگران باشـد، 
محصـول دلباختگـی زیبایی شناسـانه به نمادهای جهان غرب اسـت 
کـه باعـث شـده شـهرهای دورافتـاده ای که هیـچ زیرسـاخت دیگر 
گردشـگری -آن هم گردشـگر بین المللی!- در آن وجـود ندارد برای 
تقلیـد نمادهـای غربـی پیش قـدم شـوند. اگرچـه از دهه هـای قبـل 
به طـور غیررسـمی بخشـی از منظر شـهری مانند تابلوهـای مغازه ها 
تحت تأثیـر ظهـور برندهـای غربی تمایـالت جدی به نـگارش التین 
بروز داده بود؛ اما همواره حاکمیت شـهری موضع سـلبی مشـخصی 
در صیانـت از زبـان فارسـی -و البتـه منظر شـهری ایرانـی- در برابر 
ایـن مـوج را نشـان مـی داد. حـال ایـن عالئم که در مقیاسـی شـهر 
تولید شـده اند و به طور مشـخص توسـط مدیریت شـهری سـفارش 
در  شـهری  حاکمیـت  متناقـض«  »موضـع  بیانگـر  شـده اند  داده 
فضاهـای عمومـی شـهر به مثابـۀ اثرگذارتریـن مناظـر شـهری بـر 
خاطـرۀ جمعـی مخاطبیـن اسـت )ابرقویی فرد، منصـوری و مطلبی، 
1401(. آنچـه دراین ارتبـاط بایـد مدنظـر داشـت آن اسـت کـه اگر 
تابلـوی فروشـگاه ها در موضوعیتـی محـدود بـا اثـر جزئی بـه تبلیغ 
محصـول خـود می پردازند، این نشـانه های شـهری مسـتقیماً هویت 
جمعـی مخاطبـان را هـدف می گیـرد و می تـوان اسـتنباط نمود که 

تأثیـر سـوء دوچنـدان بر جـای خواهد گذاشـت. 
از سـویی در ایـن پدیـده موضوعـی قابـل تأملـی نیـز خودنمایـی 
می کنـد: اسـتقبال مخاطبـان! چنان کـه آورده شـد، ایـن المان های 
شـهری در تأثیرگذارتریـن فضاهـای عمومـی شـهر نصب می شـوند 
کـه ارتبـاط بی واسـطه و سـریعی بـا مخاطبـان برقـرار می سـازد. 
فرمولـی محبـوب کـه به نظـر می رسـد ملهم از نشـانه های شـهری 
پیش تـر استفاده شـدۀ التیـن اسـت -با هـدف برندینگ شـهری- یا 
برگرفتـه از عالئـم تصویری رسـانه های جمعی مانند ایموجی  اسـت، 
مخاطبـان را بـا هزینـه ای انـدک به خود جلـب می نمایـد. بااین حال 
بـه نظـر می رسـد آنچـه موجـب محبوبیـت و رشـد گسـتردۀ ایـن 
عالئـم شـده، چیـزی غیـر از ارزش محتوایی آنها باشـد. ایـن پیام ها 
از آنکـه واجـد معانـی پیشـرفتۀ زبانـی باشـند، پیام هایـی  بیـش 
ابتدایـی هسـتند که بـر خالف نشـانه های زبانی سـده های پیشـین 
بـدون تعمیـق در مفاهیـم، در پـی ارائۀ محتوایی سـاده، بی واسـطه 
و صریـح اسـت. بـرای مثـال آنچـه کـه از سـنت معماری سـده های 

قبلـی به جای مانـده ظهـور مفاهیم پیچیده تـر زبانی ماننـد مایه های 
شـاعرانه، مفاهیـم عرفانـی یا موضوعات قدسـی اسـت. شـاید بتوان 
مهم تریـن ویژگـی عالئـم جدیـد را گره خـوردن بـه مفهـوم رسـانه 
دانسـت. بـرای مثـال نوشـتاری بزرگ مقیـاس بـر بلنـدای تپـه ای 
در شـهر بروجـرد نصـب شده اسـت کـه بـه نظـر می رسـد هم زمـان 
برگرفتـه از دو نشـانۀ »عالمـت هالیـوود5« و »نیویـورک را دوسـت 
دارم6« باشـد کـه به عنوان برندهای شـهری عمل می کننـد )تصاویر 
2، 3 و 4( یـا در مثـال دیگـر ظهـور عالئـم رسـانه  های اجتماعـی 
مانند هشـتگ، صورتک هـا و... بیانگر ظهور زیبایی شناسـی جدیدی 
نسـبت بـه دسـتور زبـان رسـانه ای شـده ای ماننـد زبـان ایموجـی 
اسـت. بـه آن معنـی کـه آنچـه ارائـه می شـود نـه عبـارات مرسـوم 
زبـان انگلیسـی بلکـه فرهنـگ زبانـی رسـانه ای -هماننـد ایموجی- 
اسـت. هـاروارد نتیجـۀ فراینـد رسـانه ای شـدن را ایجـاد »دوگانگی 
فرهنگـی7« تشـریح می کنـد: »از رسانه  ای شـدن فرهنـگ و جامعه، 
فراینـدی را درک می      کنیـم کـه به وسـیلۀ آن، فرهنـگ و جامعـه 
بـه میـزان فزاینـده  ای بـه رسـانه    ها و منطق آنها وابسـته می      شـوند. 
مشـخصۀ ایـن فراینـد، دوگانگـی  ای اسـت کـه در آن، رسـانه    ها هم 
در عملکردهـای حوزه  هـای فرهنگـی و نهادهـای اجتماعـی دیگـر 
ادغـام شـده اند و هـم درعین حـال، بـه نوبه خـود، به موقعیـت نهاد 

اجتماعـی دسـت می      یابنـد« )هـاروارد، 1400، 37(.

تصویر 2. بزرگترین نشانۀ شهری در بروجرد عبارتی با عالئم التین است که بر 
مهم ترین عارضۀ شهری آن با نام »تپۀ چغا« با نشانۀ قلبی قرمز بیان می کند: 

»من بروجرد را دوست دارم«.  عکس: علیرضا سلیمانی  روزبهانی، 1401.
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جمع بندی
در انتهـا می تـوان چنیـن جمع بنـدی نمـود کـه محبوبیـت غریـب 
ایـن نشـانه ها را می تـوان بـه سـه عامـل نسـبت داد: نخسـت، اثـر 
ذهـن  در  و  رخ داده  مجـاز  جهـان  در  آنچـه  بازنمایـی  در  رسـانه 
مخاطـب تداعـی می شـود و بـه دلیـل درونـی شـدن ایـن مفهـوم 
-هرچنـد ابتدایی باشـد- مخاطب به سـهولت با آن ارتبـاط می گیرد 
(Hemmati, 2022, 136). دوم، همان طـور کـه اشـاره شـد، خـأ 
هویـت مکانـی در شـهرهای معاصـر اسـت کـه تشـخیص تمایـز 
آنهـا بـرای مخاطبـان امـری مشـکل می نمایاند. سـوم، رونـد معاصر 
سـقوط زیبایی شناسـانۀ نوشـتار فارسـی -در مقابل همتایـان خود- 
کـه موجـب شـده اقبـال عمومـی نسـبت بـه بهره گیـری از عالئـم 
خارجـی در میـان مخاطبیـن فضـا گسـترش یابـد. هرچنـد مبرهن 
اسـت کـه چنیـن اقدامی در جهت تشـدید آسیب رسـاندن بـه زبان 
و هویـت جمعـی و فراتر از آن مخدوش نمودن منظر شـهری اسـت. 
اگـر مطابق تعریف؛ گرافیک محیطی را به تصویر و تجسـم درآوردن 
مفاهیـم عمومـی مختلف در محیـط، به منظور انتقال سـریع، صریح 
و صحیـح ایـن مفاهیم به مخاطب بـا رعایت اصول زیبایی شـناختی 
مخاطـب بدانیـم )ایلوخانـی، 1395، 2(، ایـن آثـار در انتقـال معنـا 
ارتبـاط  بـا زیبایی شناسـی بسـتر  امـا  انـد  تنهـا سـریع و صریـح 
صحیحـی برقـرار نمی کننـد. اگرچـه در روند »جهانی شـدن« تعامل 
و دادوسـتد فرهنگـی امـری بدیهـی اسـت، امـا باید در نظر داشـت 
کـه یک کپـی بی کیفیـت، ناقص و تکـراری نه تنهـا در جهت هویت 
مکانـی عمـل نمی نمایـد؛ بلکـه بـه ضـد خـود تبدیـل می شـود و با 
حقیـر شـمردن زبـان به مثابـه یکـی از اصلی ترین مؤلفه هـای هویت 

تصویر 3. عالمت »نیویورک را دوست دارم« که در دهۀ هشتاد میالدی توسط 
با هدف برندینگ شهر نیویورک طراحی شده است. این عالمت  میلتون گلیسر 
از  بسیاری  الهام  منشأ  توسط  و  شد  بازنشر  بارها  تصویری  رسانه های  توسط 

 .Library of Congress, n. d.:هنرمندان قرار گرفت. مأخذ

تصویر 4. عالمت هالیوود که در اواسط سدۀ بیستم میالدی توسط توماس فیسک جاف طراحی شد. این عالمت که در باالی تپه های هالیوود و در محور خیابانی 
Hotels, n. d. :شهری قرار گرفته است و با ابعاد بزرگ مقیاس خود خودنمایی می کند. مأخذ

جمعـی، مـکان را هـم مخـدوش می نمایـد. اگرچـه همان طـور کـه 
گیدنـز8 مـی آورد بایـد پذیرفـت کـه رسانه  ای شـدن را بایـد به مانند 
جهانی شـدن  فراینـد  ماننـد  امـروز  غیرقابل اجتنـاب  فرایندهـای 
نگریسـت؛ امـا باتوجه بـه اثرات بنیادیـن که رسـانه می تواند بر منظر 
بگـذارد، رصد موشـکافانه و پیگیـری ارزیابانه ظهور عناصر رسـانه ای 
شـده می توانـد منجـر به تعدیـل حرکت شـتابان آن و همگام شـدن 

بـا رونـد آن باهـدف ارتقـای منظر شـهری بهره جسـت. 
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ایموجی )Emoji( دارد )Urban Dictionary, n. d.(. ایموجی، ابزاری است که 
در نوشتار غیرحضوری و آنالین جایگزین زبان و بدن حالت چهره شده است 
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 .)Angelstam, Munoz�Rojas, & Pinto�Correia, 2019
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6. »نیویورک را دوست دارم« نشانه ای شهری است که در دهۀ هشتاد میالدی 
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