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 طـايی محيـاسـايی و شنـوانـن در خش آـنق ری وـاسی شهـشنانهـنش

 اد تهرانـآبمطالعه موردی: محله نازی
Urban Semiotics and its Role in Legibility and identification of Environment 
Case Study: Nazi Abad Neighborhood 

 3رباطی محمدبشير ،2شهانقی واعظ امير ،1ميرغالمی مرتضی

  چكيده

در  نخ رنً نسنن فاده نز رنهای نويسي نسننت که کسسدگان نز رويکردشننساسنني و توجه عه موسا و تات رنت رن عر نسنن فاده نشانه

 های ک في نز شهر و زندگيعسونن نعزنری مساسب و کاررمد در رنس ای تول د دندههتونند عمطالوات شهری ن ز رونج ياف ه و مي

ها و مفاه مي که عر رن داللت دنرند، روزمره سناکسان رن مورد نسن فاده ارنر گرف ه و ارننان شنهری رن در شساسايي نشانه   

ها، تات ر رنها و مواني عساصننر موردی نز جهت نضننور نشننانه  رعاد تهرنن عه عسونن نمونهد. در نين مقاله محله نازیياری ده

های ذهسي ل سچ و شود. هدف نين پژوهش نقد رويکرد نقشهمح طي عررسي مي مح طي عر ناشنار مت ل  سناکسان و خوننش  

و خوننايي مح ط نست که عا  در نيجاد تصوير مح ط در ذهن مردم های شهریعررسني تات ر مواني ناصنا نز عساصنر و نشانه   

گردد. های ذهسي، تکم ا پرسننشننسامه و سننسجش نز ارير تصننوير نز سنناکسان محقر مي   عررسنني م دنني محله، ته ه نقشننه 

رنمون ط پ د که عساصر ل سچي ع ش ر عه مسظور خوننايي مح ط و ااعل ت ندرنك سريع مح سدههای ننجام شده نشان ميعررسي

ع سي و... مواني ها عر نساس تجرعه، فرهسگ، گذش ه تاريتي، جهانروند و ع شن ر کارعرد عملکردی دنرند. ولي ننانان  کار ميهع

توننسد نز محله خود های مح طي مينی رن عر نساس خوننش نشانهمت لفي رن نز عساصنر مح طي عردنشنت نموده و تواع ر ويژه  

توننسد تغ  رنت و ارنني مح طي رن عا توجه عه عساصننر ناوی عارهای موسايي در زندگي ان شننهری ميدنشنن ه عاشننسد. لذن ارنن

 ننجام دنده و  نمکان نيجاد دلبا گي مح طي رن فرنهم سازند. شتصي و جموي نفرند

 

 آباد.های ذهنی، خوانايی، محله نازیشناسی شهری، محيط شهری، نقشهنشانه  :های کليدیواژه

 Mirgholami@gmail.com mail:-E                    نوياسده مائول- ، نيرننتبريز نسالمي هسر دننشگاه علمي ه ئت عضو و شهری ارنني نس اديار. 1
  E-mail: Amirwaez@yahoo.com                       نيرنن. ،تبريز نسالمي هسر دننشگاه شهری ارنني نرشد کارشساس. 4
  :B.robati.1986@gmail.com E-mail                                                             .، نيرننتبريز نسالمي هسر دننشگاه شهری ارنني نرشد کارشساس. 1
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 مقدمه. 1

قريرنت در ت کهنی کهن شساسي دننشي نست عا پ ش سهنشانه

های تونن نام عا اری نز چهرهموجود در تاريخ رن، مي

 ن رگوس شاخص تاريخ فلافه، نز نفالاون و نرسطو تا سن

و ويل ام نوکام رن يافت. نشانه در اول تاريخ، م ان ملا 

مت ل  عا مباني نظری گوناگون مطرح شد ولي در ارن 

ه حوی کع ا م تحولي عس ادی در نين دننش رخ دند، عه ن

تونن رنرن دننشي نوين المدند نمود زيرن عه لحاظ مي

رويکردها و نجم دس اوردها، نشانگر عاعي ما قا در نوزه 

ننديشه نست. نين تحول مديون دو ننديشمسد عسام فرديساند 

: 1131گ رو، )نست  4و چارلز سسدرس پ رس 1سوسوردو

 نشانه رن ن  جه شساس سوئ اي،زعان سوسور .(129-121

دنند و پ رس پرنگمات ات ها ميهمبا گي دنلّ و مدلول

رمريکايي، نشانه رن جايگزيسي موردی عه جای مورد ديگر، عا 

 .(20: 1132)جمالپور، شمرد نابت و توننايي خاص عرمي

نی عا رش هنگر و م انشهرسازی عه عسونن دننشي جامع

 هايي نز شهر سروکار دنرد که عرخي نز رنها تسهاپديده

رتارشان در زندگي روزمره ااعا عررسي نست و همچس ن 

شساسي ع ش نز همه عا رف ارهای ننااني عه علت نيسکه نشانه

ا تونند عکه ناصا تفاس ر نو نز موساهاست سروکار دنرد، مي

نس فاده نز نين دننش جديد )عه علت عطئي و غ رما ق م 

 (.1132)همان،  عودن( ماائا شهری رن تحل ا نمايد

های مرعوط عه ين نوش ار عر رن نست تا عا مرور نظريهن

 خوننايي مح ط شهری و عررسي نقش عونملي که عه خوننايي

ا ع های شهری رنو نشانه کسسد نرتباط موانيمي کمک مح ط

زندگي خود عررسي و  مح ط نز شهروندنن ذهسي تصوير

فاده عا نس  رن مح ط و مردم ماع ن نرتباط عرارنری چگونگي

 عررسي يک نمونه موردی )محله نازی رعاد تهرنن( مورد نز

خوننا  شهری هایمح ط ارنني عرنی رن زم سه و دنده ارنر

  .سازد همونر شهروندنن ن از و خونست عا و م ساسب

 ا آنـرتبط بـاهيم مـاسی و مفـشنانـه. نش2

 هکلم در ريشه الت ن در نست و يوناني نیونژه 1شساسينشانه

 نر هاع ماری عالئم که پزشکي علم ونژگان نز و دنرد 2عالمت

 سن،ديسه) 0نست شده گرف ه دهد،مي ارنر عررسي مورد

شساسي علمي نست که عه نشانه" . نز نظر سوسور(11: 1139

ها، ها، رمزگاننی نظ ر زعانهای نشانهمطالوه نظام

-129: 1131گ رو، ) "پردنزدهای عالم ي و غ ره مينظام

 ن  جه رن نشانه وی .(1139پورجوفر و مس ظرنلحجه، ؛ 121

 .دنندمي مدلول و دنل ع ن همبا گي

 شساسي نست و عساعه توري ،نز نجزنی نشانه 7و مدلول 0دنلّ

 نست مادی هم شه دنل، جوهر و نست ونسطه يک دنل

 دنل پس در مدلول نما( تت الت و تصاوير نش اء، صدنها،)

 يافت دست رن عه توننمي دنل ارير نز فقط و دنرد ارنر

؛ 10: 1173)عارت، شود مي فهم دنل نز که نست چ زی رن و

 نشانه سوسور نظر . عه(1139پورجوفر و مس ظرنلحجه، 

 محاوب رن روی دو مدلول و دنل که نياتسکه مانسد

عاما  نما ندنرند، هم عا نيسهماني نوع ه چ نيسکه عا شده و

 رن هارن نام د،مي فرهسگي تجويز سوسور که عتشي وندت

 .دهدمي پ وند هم عه

 ،3شننمايلي عه رن رنها ها،نشننانه عسدیدر يک تقانن م پ رس

 عر سيمب  نشانه شمايلي. کسدمي تقا م 19نمادين و 9نینمايه

 ، نشانه(ماکت کاريکاتور و نز جمله عکس،) نسنت  مشناعهت 

 گگر ردپای داللت مانسد)نست  مجاورت عر مب سي نینمايه

 عر مب سي نمادين و نشننانه( هااوم عوها و وجود گرگ، عر

عالئم  همانسد زعان و نسننت وضننوي يا نج ماعي ارنردندهای

؛ پننورجوفر و 1137)سجودی، رنهننسننمنناينني و رننننسنندگنني

  .(1139مس ظرنلحجه، 

 مبادله عالئم کمک عا عصنننری پ امهای ويژه عه پ امي هر

 نوعي گ رنده در شننده، دريافت عالمت نوع هر. شننودمي

 و ظاهری عود دو نز شساسينشانه در گذنرد کهعرجا مي نتر

 مشننتصننات عه ظاهری عود در. شننودمي عررسنني موسايي

 گ رنده و شودمي توجه ...و رنگ فرم، مثا عالمت ظاهری

 نشنننانه يک تکرنر عا و کسدمي درك رن ظاهری عود فقط

 عود در نمايد نما نيجاد ظاهری نظم تونند در ذهن خودمي

 درك. نست نشنانه  مح ونی و مفهوم گويای عالمت موسايي،

 هوممف ابال گ رنده که نست ممکن زماني عالمت يک مواني

در  .(1170گروتر، ) عاشننند رموخ نه  رن رن مشننناعنه  ينا 

ها يا عساصننر ها و نشننانهشننساسنني شننهری موسي ونژهنشننانه

شننهری نه عه صننورت نجزنی مسفرد علکه عه عسونن عساصننر  

تری عه نام محله و شننهر دهسده سنناخ ارهای کالنتشننک ا

شننوند. نين نگاه ساخ اری عه عساصر شهری در عررسني مي 

انه وی گهای شساخ ي ل سچ در االب عساصر پسجنظريه نقشنه 

که در نرتباط عا هم کل  ي عه نام تصننوير ذهسي نز شننهر رن  

سازند ن ز مشهود نست مس هي عا يک کاس ي و رن عدم مي

 ساصرنی نين عفي نين نظريه عه نعواد موسايي و نشانهتوجه کا

 .نست
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شهری و نقش آن در  طراحی در شناسینشانه. 3  
 خوانايی محيطی

مطالوه مواني ما  ر در فرم  11شساسي شهرینشانه

های ها و داللتها، سمبولشهرهاست که عوس له نشانه

 سي عد. نين رويکرد عر عساصر نشوذهسي تول د مي -نج ماعي

ز ها و عساها و ن ها، پاركها، م دننکالبدی مح ط نظ ر خ اعان

تول دنت فرهسگي نظ ر کدهای ساخ ماني، نسساد 

های عام انه های ملکي و گف مانريزی، تبل غات عسگاهعرنامه

عا  شود.در مورد شهر نظ ر نقدهای موماری م مرکز مي

ی، عه وجود نهم ت فرنونن نين رويکرد در مطالوات شهر

دل ا نوپا عودن نن قادنتي ن ز عر رن ونرد نست. نز جمله نيسکه 

نين رويکرد ع ش ر عه سرنغ عساصر ع سي و کالبدی شهر رف ه 

و جايگاه ديگر نعواد شهری نظ ر رف ارها و فوال  های روزمره 

شهری در رن مبهم نست، لذن عرنی رفع نين کاس ي 

پ شسهاد شده  14نج ماعي شساسيرويکردهايي نظ ر نشانه

 .(Gottdienier and Lagopoulos,1986)نست 

شساسي فضا که عا کارعات نز جمله مطالوات مرتبط عا نشانه

تحل لي ندرنکي نز مسظر شهر عوس له پرسشسامه و مصانبه عا 

تونن عه تحق قات لدروت نند ميساکس ن صورت گرف ه

( نشاره کرد 1979( و کرمپن )1971(، فاوك )1971)

(S.Pipkin et al ,1983 روش لدروت ع ش ر عر نساس گف گو .)

عا ساکس ن و ننوکاس تصوير شهر در نين ناالعات نست تا 

های ذهسي شهر. کرنمپن عر خالف لدروت عر نساس نقشه

پردنزد و روش شساسي فضا ميروننشساسي ندرنك عه نشانه

ی نشساسي روننشساسانه رن پ شسهاد کرده و تکس کي رن عرنشانه

نرنئه مي 12نز مفهومي 11تفک ک عساصر ندرنکي مصدناي

نمايد. در نيرنن نز مودود مطالوات مرتبط عا نين نوزه 

شساسي، تواري ، گونه های شهری:نشانه"تونن عه ک اب مي

تال   دک ر پورجوفر و  "ريزی و ارننيياعي، عرنامهمکان

مهسدس مس ظر نلحجه نشاره کرد که در رن ضمن نرنئه 

نرتقاء خوننايي و نماياني مفاه م مرتبط رنهبردهايي جهت 

های ياعي و ارنني مساسب نشانهعه ونسطه مکان هاشهر

نرنئه گرديده نست. پژوهش دک ر نهری در مورد شهری 

مک ب شهرسازی نصفهان نز ديگر مطالواتي نست که در رن 

شساسي رنعطه ع ن زعان -شساسيعا کارعات روش نشانه

ن دهسده تب  های شکار و عساصر رن عوسونن ونژهساخ ار شه

شوند. هر چسد در مطالوه مذکور نعواد نج ماعي و مي

های ندرنکي و موسايي فضا نز نگاه رف اری فضاها و جسبه

کارعرنن مورد توجه ارنر نگرف ه، لذن تحق ر ناضر و 

توننسد عا پوشش نين نعواد عه غسای ع ش ر و مطالوات رتي مي

شساسي شهری در تر نمودن رويکرد نشانهکارعردی

شهرهای نيرنني ياری رسانسد. عا توجه عه توض حات ذکر 

شساسي در نحوه خوننش شده در مورد نقش علم نشانه

مح ط، سؤنل نساسي رنات که نين دننش چگونه عا ساير 

های مرعوط عه نحوه ندرنك ساخ ار شهر توسط نظريه

  نمايد.نها رن تکم ا ميهای رمردم، مرتبط شده و کاس ي

د اــر و انتقـشه یـاختــشنهــنقش های. نظريه3-1

 هاشناسان به آننشانه

همانطور که ذکر شد نين تحق ر در صدد نست تا عا 

های ذهسي ل سچ و تلف ر رن عا نظريات کارعات نقشه

شساسي شهری، عه تصوير کامل ری نز تصور ذهسي نشانه

زندگي خود دست ياعد. نما  ساکس ن يک محله نز مح ط

هايي ها سد که های ذهسي دنرنی چه کاس ينقشه

تر کسد؟ تونند رنرن کاماشساسي شهری مينشانه

شساسي شهری روش کااني چون ل سچ پردنزنن نشانهنظريه

رن عه دل ا محدوديت و نيسکه نز تمرکز ع ش نز ند عر سطح 

 ر ما ر، ظنرتباط )تشت ص عساصر فضايي ن تفک کي/مصدناي

ناشي  نع سايي عه مواني ضمسي/مفهوميرنه و لبه( و عي

دهسد. رنها مو قدند ساخ ار شود مورد نن قاد ارنر ميمي

شهری غالبا عه خاار مواني سمبول ک خود که فرنتر نز مواني 

 .(Ledrut,1986گردند )عملکرديسد، ااعا تشت ص مي

 مح ط دالبک عر تاک د شهر س مای پ رنمون ل سچ تحق ر در

 جویجا  در نو. نست ما قا م غ ری عوسونن نناان زندگي

 شتصهم عالئم نز تصويری نيجاد عه که نست کالبدی صفاتي

 عه دس  اعي هدف. نست مرتبط ذهن، در شهر عافت و

 و عردمي نام 10نماياني عسونن عه رن نز نو که نست ک ف  ي

 ذهن رد روشن تصويری که ش ئي در نست ک ف  ي مسظور

 که نست نظمي رنگ و شکا، رن مرند کسد ومي نيجاد ناظر

 ندگيز مح ط نز ما حکم عاف ي عا رن مشتص تصويری نيجاد

 ودخ وضوح، و شدت عا نش اء که جائي سازد؛مي م ار نناان

 ينهدنف عه ن ا عرنی .کسسدمي عرضه ردمي نونس تمام عه رن

 هرش شساخت نهدنف عوسونن ياعيجهت و هويت نماياني، نظ ر

 رنه، محله، لبه، عسصر 0 ل سچ رن، نز ذهسي تصوير نيجاد و

 تصاوير دهسدهسازمان عونما عسونن گره رن عه و نشانه

  ست که تورين نک ه مهم رن .کسدشساسايي مي مردم ذهسي

ل سچ نز نشانه در نين تئوری ناکي نز عسصری ع سي نست که 

عاعر عرنی  کسد؛ درنال کهياعي نفرند کمک ميعه جهت
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ياعي در شهر نز کل ه عساصر ديگر ن ز عه عسونن نشانه جهت

( در 1937گولج ) (.1130)پاکزند، نمايد نس فاده مي

 عرنی ندرنك يک مکان، فرد که نست دنده تحق قاتي نشان

 ،(نشانه)شساسد مي شاخص( رن )مانسد عساصر هامکان نع دن

 نهاي ا و( رنه) نمايددرك مي ها رنرن م ان رونعط سپس

 کسسدرن ننااه مي هامکان نز هاييگروه که هايينوزه

  .نمايدشساسايي مي( محله)

 رد ياعيجهت و شساخ ي هاینقشه عر شده ننجام مطالوات

 نکه مجموعه اونن  مب ن نين نک ه نست شده ساخ ه مح ط

 کي نساسي تونند مشتصاتمي گش الت عصری سازماندهي

غفوری، )نمايد  ع سيشکا مطلوعي پ ش عه عسا رن يک يا شهر

 نساس عر که مردم رف ارهای تفا ر نز نما ،(2: 1130

 نست، هانشانه تفا ر و تجرعه مح ط، نز هايشانخوننش

 عاجز نست.

 مرئي عساصر م ان رونعط ناصا ل سچ پپون س روش عه نع قاد

 نقطه موسي عه نشانه گره و محله، رنه، لبه، )شاما شهر

 توسط عساصر، رن گف اری شساسايي و (شاخص

 ل سچ دخو که نن قادی نست؛ شهری مح ط نز کسسدگاننس فاده

 فرم درك م ان زيادی تفاوت که رنات دنرد نذعان رن عه

 ااره،خ تجرعه، نساس عر فضا کسسدگانکش  وس له عه شهر

 توص   عا روزمره، رف ار در درك ااعا موساهای و فرهسگ

 عرنی موموال دنرد. نناانها وجود تواما کالمي نين

 مح طي خوننش و نرتباط عرارنری چگونگي نز دهيردرس

 رنیع که دنرعالمت عصری رتار نز علکه عرند،نمي عهره خود

 عر نين نساس. گ رندمي ياری نست توص   ااعا ديگرنن

 تفاوت "17وضوح" و "10شهر تصور ااعل ت" م ان پپويسس

 شعت شهر تصوير دنرد که مطالوهميشود و ع ان مي اائا

 نز گ ریعهره عا که نست شهر وضوح مطالوه نز محدودی

ر شه تصور نق قت در. شودمي ترکاما شساسينشانه علم

 رنکه هن شود،مي دنده نمايش چگونه شهر که رنات نمايانگر

 و درك مورد وناوي اور عه شهری فضاهای و چگونه شهر

 زندگان،عباس) گ ردمي ارنر شهروندنن نس فاده

نپل ارد ن ز در مطالوات خود در زم سه نحوه  (.1131:79

گ ری تصويری نز شهر در ذهن ساکس سش نظريه ل سچ شکا

نی رن که عاعث مي شود گانهرن توسوه عتش ده و مونزين سه

نصا  1دهد. نين يک عسصر در ياد مردم عماند پ شسهاد مي

پذير عودن و عرخوردنری نز  فرمي، رويتنز تمايز عبارتسد 

صص 1133)عه نقا نز پاکزند، نهم ت کارکردی يا نمادين 

. نصا سوم نپل ارد نل زنم تلف ر رويکرد ل سچ و (103-109

 نمايد.شساسي شهری رن يادروری مينشانه

 جمله نز نست، ونرد شده ل سچ نظريه ديگری ن ز عر نن قادنت

د که دننر ل سچ ونرد ميکرمونا سه دس ه نز نن قادنت رن عر کا

شاما تفاوت نفرند نز نظر نقش نج ماعي و م زنن نس فاده نز 

مح ط )تسوع ناظر(، عالاه مردم عه مح ط ناخوننا و مرموز 

مرتبگي مح ط )خوننايي و ااعل ت تصور شهر( و و يک

چگونگي موسای مح ط شهری عرنی نفرند و ننااس مردم عه 

 لدروت .(Carmona, 2003)اشد عرنها )موسا و نمادگرنيي( مي

ن ز مو قد  (Gottdienier and Lagopoulos نز نقا ، عه1986)

 رف ار اتحل  عا تفاوتي نناان رف ار تحل ا روش نين در نست

 عا ننطباق نال در دو هر ندنرد و هزنرتو در ن وننات

 رگ رد عا ساکسان نو نع قاد در نال که عه. ها سد شانمح ط

  دتول در فوال پررنگ و عا ار نقشي شهری نمور در شدن

نين نک ه مب ن محدوديت . دنرند شهر عافت عکارگ ری و

 رع لدروت عا تاک د. عاشدمي ذهسي نقشة دنمسه ترس م

 دنند کهجايي مي رنرن شان،مح ط نز شهرنش سان دريافت

 نساس عر عملکردی عساصر شهری و مح ط نز مردم درك

 صورت نمادين  ن عساصرهمچس و شهر در فوال  شان

کار نف و نفرند درون در مح ط عايد موسای عساعرنين گ رد،مي

لدروت عا نس فاده نز پرسشسامه و مصانبه  .شود جا جو رنها

تالش کرد تا ونکسش نفرند رن عه تصاويری نز شهر عررسي 

گ ری نقشه کسد تا نقش ابقه نج ماعي رنها رن در شکا

 هع ذهس شان نز شهر عررسي کسد. وی ن  جه گرفت که

 -ماعينج  تول د يک شهر نز تت لي س مای کش دن تصوير

 ماه ت تن ا مايا ل سچ تحق ر  کهدرنال نست، نيدئولوژيکي

 .(0: 1130)غفوری، عپذيرد  رن نناان نيدئولوژيکي

 آباد. معرفی محله نازی4

شهردنری مسطقه در تقا مات  4نين محله عوسونن نان ه 

هک ار و  410شهردنری شساخ ه شده و عا وسو ي ندود 

ترين محالت جسوب نفر، نز اديمي 02999جمو  ي عالغ عر 

س اات کالن شهری، فضای سبز اعاشد. وجود تتهرنن مي

نی خ اعانها، ادمت گا رده، ارنني مدرن و ساخ ار شبکه

محله و نصالت ساکسان رن نز ويژگ های نين محله نست. نين 

محله ع ش رين سرننه فضای سبز، ترنکم ناخالص جمو  ي و 

گانه شهردنری مسطقه  0درصد عاسوندی رن در ع ن نونني 

رن مي عاشد که سرننه فضای سبز رن )ع ش نز تهرنن دن 10
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درصد نان ه( نابت عه ساير نونني کا تهرنن هم ااعا  19

 .(1133، 10شهردنری مسطقه )عاشد توجه مي

کارخانه دخان ات، چای جهان تونن عه نز عساصر مهم محله مي

 799نازی رعاد عه وسوت  عازنرچه ،(1131)مهسا، و پا پ چ

های غرفه، دو مسطقه ماکوني موروف عه نام 03و  م رمرعع

چهارصد دس گاه و هزنردس گاه و فرهسگارنی عهمن 

 )کش ارگاه ساعر( نشاره کرد.

 
  . هدف و روش تحقيق 4-1

هدف نين تحق ر شساسايي مصادير عساصر موسادنر در محله، 

عررسي تات رنت رن عر تصوير ذهسي نفرند و نحوه درك و 

تفا ر نين مواني و در ن  جه نوع پاسخ عه رنها در رف ار 

روزمره ساکسان و ننطباق و مقاياه رن عا نقشه شساخ ي نفرند 

نين  عاشد.دهي ميياعي، خوننش مح ط و ردرسعرنی جهت

رويدندی( و پ مايشي تحق ر نز روش پژوهش علّي )پس

ياعي( نس فاده نموده و عا توجه عه نهدنف، سونالت و )زم سه

فرض ات تحق ر، پس نز مرور ندع ات موضوع و نرنئه 

شساسي و خوننايي چارچوب نظری در مورد نرتباط نشانه

نی مقدماتي نز ارير مشاهده و گف گو عا مح ط، مطالوه

نی س ن محله ننجام و سپس عر نساس رن پرسشسامه نول هساک

سونل در محله تکم ا گرديد. عساعر ن ايج ناصا نز رن،  43عا 

پرسشسامه نصلي در چهار محور نصلي مشتصات عمومي 

ه دهي و نقشياعي و ردرسشوندگان، چگونگي جهتپرسش

ذهس شان نز محله، شساسايي عساصر موسادنر در زندگي رنها 

وه تواما عا نين مواني و همچس ن نقطه نظرنت ساکس ن و نح

 29در مورد نين عساصر تسظ م گرديد و عه صورت تصادفي 

رنج و ها نس تپرسشسامه تکم ا و سپس ن ايج پرسشسامه

مورد تجزيه و تحل ا ارنر گرف ه نست. در نهايت عا نس فاده 

نز ش وه سسجش نز ارير تصاوير نز همان جاموه رماری 

 نز نقاط مهم محله تصوير مس تب 3تي در رنعطه عا ک ف ا

 مورد سؤنل ارنر گرفت.

 . جامعه آماری4-2

نی نز ونندهاست که در صفت يا صفاتي جاموه رماری، جاموه

نز نيسرو، جاموه رماری  (1174)سرنئي، مش رك عاشسد. 

سال ساکن محله  13پژوهش ناضر عبارتسد نز: نفرند عاالی 

مرد( که عدون  19زن و  19جسا ت ) رعاد نز هر دونازی

نفر ديپلم  40سوند،  نفر عي 0مالنظه جايگاه نج ماعي نفرند )

نساس ديپلم و ل اانس(وصرفا عرر فوقنف 9ديپلم و و زير

 نند. سکونت در محله نن تاب شده

 های تحقيق. يافته5

 های ذهنی و نحوه خوانش محله. نقشه5-1

د نکثر ساکسان محله همانس ها شغاعرنساس ن ايج پرسشسامه

گذش ه ترک بي نز کارگری و کارمسدی عوده و نز ناشار 

 ريسد. تقريبا نکثر سونلم وسط صس  خود عشمار مي

نند رعاد ساکن عودهسال در محله نازی 19شوندگان ع ش نز 

سال در نين محا  19( ع ش نز %10و نکثر نفرند کهساال )

داللت عر نصالت ساکس ن نند که نين نمر نوال زندگي کرده

محله و عوجود رمدن نوعي نس تولر عه مح ط گرديده و 

تان ا در تول د، نن قال و تفا ر موسا که نز فاک ورهای مهم رن 

توننسد نقش عاشد، ميتجرعه و تدنوم رنعطه عا مح ط مي

کل دی دنش ه عاشسد. ونندهای ماکوني غالبا وياليي و يک 

م رمرعع نمروزه عا  099تا  499 ابقه نول ه محله عا نعواد

م ر مرعع جايگزين  79های عا م وسط م رنژ رپارتمان

نند نما همانسد ساعر نکثر خانونرهای ساکن در محله، شده

عاشسد. نکثر پرسش شوندگان مالک ونند ماکوني خود مي

ادمت و فضاهای سبز محله رن نز ويژگ های مثبت رن و 

ها و کمبود پارک سگ رن نز شلوغي و نفزنيش تودند نتومب ل

 موضالت محله مورفي کرده نند. 

ياعي و چگونگي تو  ن مت صات محا در خصوص جهت

زندگي نفرند عرنساس نقشه ذهسي و عرنی تو  ن عساصر و 

دهي عه نفرند و نوع عونما مهم در شساسايي المرو، ردرس

خوننش نفرند نز مح ط عه مسظور نرکت در محله ن ايج 

 شسد:عاشرح ذيا ميهپرسشسامه و تصوير ذهسي عناصله نز 

های ذهسي ترس م شده توسط  يک نمونه نز نقشه :1نگاره 

 ساکس ن محله نازی رعاد
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رعاد رن ندفاصا شوندگان محدوده محله نازیسونل 70% -

ه دننسد کهای رجايي )ررنمگاه(، خدنشرفي و عاعائي ميخ اعان

تقريبا نص  محدوده مورد تاي د شهردنری )ماع ن رجايي 

های عوثت و تسدگويان( نست و دل ا رن شايد و عزرگرنه

نی مانسد ننبار غله، عساصر کالن مق اس و فرنمسطقهوجود 

هالل ننمر، فرهسگارنی عهمن و شهردنری مسطقه در خارج 

دهسدگان م دنن نز نين محدوده عاشد. تقريبا تمامي پاسخ

دننسد ولي تودندی ن ز رعاد ميرعاد رن مرکز محله نازینازی

ن م ذکر شدند که عازنر دوم و م دنن عا هم مرکز محله ر

دهسده رن نست که تمام دهسد و نين نمر نشانتشک ا مي

شوندگان اادر عه شساسايي مرکز نوزه زندگي خود سونل

  عاشسد.مي

 
ها در ترس مات ذهسي چهار عسصر تاعت ماع ن تمام نقشه -

ااعا شساسايي نست: م دنن و عازنر دوم )گره(، ننبار دخان ات 

)نشانه(، فرهسگارنی يا پارك عهمن )نشانه( و خ اعان 

ن کسام/عوعلي )ما ر(. نين نمر نشانگر گرنن گاه عودن نين 

 (. 4ه عاشد )نگارعساصر در نقشه ذهسي ساکسان محله مي

( عه شرکت رب و فاضالب در محور خ اعان %19نفر ) 14

ن کسام، ده نفر عه خ اعان جسگا )م رف اح( و ده نفر نز 

نند. پ رمردنن هم عه ماجد نضرت رسول نشاره کرده

نفرند کمي هم مونردی چون، خ اعان مدنئن )مشهدی(، 

پارس)شه د نندی(، هزنردس گاه، شهردنری و شهرعازی رن 

نند. ن ايج ناصله در زم سه ندرنك مردم و دهذکر کر

رعاد تا ندود زيادی پژوهش های ذهسي نز محله نازینقشه

رساند و و نظريه کار ل سچ رن عار ديگر در کل ات عه نتبات مي

وجود پسج عسصر وی رن در خوننايي مح ط زندگي تاي د 

 کسد. مي

رعاد پس نز ارح سونل در زم سه عساصر مهم در محله نازی 

ل ا ي نز نين عساصر ته ه و نز نفرند خونس ه شد تا م زنن 

 (1رضاي مسدی خود رن نز هر يک ذکر کسسد. )جدول 

 ن ايج نين عتش ناکي نز رنات که:

م زنن عالاه نفرند عه عساصری که ابال عرنی خوننايي مح ط  -

نز رنها نام عرده عودند مانسد س لو، دخان ات، و تا ندودی 

ورت موسادنری کم نست و نين نشانگر رن نست شهرعازی عص

نين عساصر در زندگي ساکسان فقط نضور ف زيکي دنرند و 

لزوما عالاه و هوي ي نز ارير رنها در نفکار عمومي الزم 

 ن ات وجود دنش ه عاشد.

عا  تحل لي عر روی ن ايج  و مطاعقت رنها عا عتش نول  - 

ي شرنيط جساسونالت مولوم مي شود که ساکس ن عر نساس 

و سسي و ساعقه سکونت در محا نز خود نابت عه عساصر 

کالبدی عا کارکردهای م فاوت عالاه نشان مي دهسد و 

عردنری مادی کرده و فقط نقش ع ش ر نز رنکه نز رنها عهره

و  مسدیعملکرديشان عرنيشان مهم عاشد نز رنها عرنی هويت

سد رند. مانشساسايي و عرارنری نرتباط عا مح ط عهره مي ع

 "ورزشگاه مرغوب کار"داليا جوننان عرنی عالاه مسدی عه 

عه علت تمرين ت م فوتبال نس قالل تهرنن جايي که جوننان 

مي توننسد نز نزديک عازيکسان محبوب خود رن مشاهده کسسد، 

عالاه عانونن عه عازنر دوم عه علت مح طي مساسب عرنی 

نها در رن زني جايي که تحرك رگشت و گذنر و پرسه

دلچاب و مجاز مي عاشد، عالاه مردنن مان عه نا س ه و 

ماجد عه علت دنش ن مح طي ررنم ، عدون مزننم و عا 

خصوص نفرند هنضور همااالن، عالاه عمومي مردم ع

کهساال عه فرهسگارن عدل ا نذف کارکرد کش ارگاه و 

عوجود رمدن مح طي فرهسگي و پررونزه در جسوب تهرنن. 

انگر رن نست که در کسار نهم ت عملکردی نعس ه و نيسها نش

فضاهای مت ل  شهری در نيجاد خوننايي، نقش موساعتشي 

و هوي مسد ساخ ن زندگي توسط رنها ن ز عرنی مردم 

رغم نضور عسصر ننبار دخان ات در عاشد. عليعانرزش مي

هنای عساصنننر و نشنننانه :4نگاره

رعننناد که در منننهنننم محلنننه ننننازی 

نند های ذهسي مسوکس شننندهنقشنننه

 )مسبع: نگارندگان(
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شوندگان خونهان  های ذهسي غالب پرسشنکثر نقشه

شان عودند نين مجموعه در محلهتتريب و تغ  ر کارعری 

که نين نمر مويد رنات که صرف نضور عساصر در 

 ها ن ات.های ذهسي تاي د کسسده رننقشه

 
 های ذهسي محله )مسبع: نگارندگان(مسدی يا نارضاي ي ساکس ن نز عساصر ذکر شده در نقشهم زنن عالاه :1جدول 

 مسدخ لي عالاه مسدعالاه عي تفاوت ناب ا نارنضي کامال نارنضي عسونن ردي 

 %29 %29 %49 - - ماجد نضرت رسول 1

 %19 %19 %29 - - نا س ه نجت 4

 %39 %49 - - - عازنر دوم و م دنن 1

 - - %0 %49 %70 شرکت دخان ات 2

 %09 %19 %10 %0 - پارك عهمن 0

 - - %10 %29 %20 س لو 0

 - %40 %19 %10 %19 ساخ مان شهردنری 7

 %29 %19 %40 %0 - ورزشگاه مرغوب کار 3

 - %10 %09 %0 - هالل ننمر 9

 - %19 %09 %40 %0 شرکت رب و فاضالب 19

 %7.0 %40 %29 %49 %7.0 شهرعازی 11

 %10 %40 %19 %40 %0 فرهسگارنی عهمن 14

  هاچگونگی توليد، تداوم و تفسير نشانه .5-2

های ذهسي ساکس ن رن، خوننايي محله و نقشه عررسيپس نز 

ان ششوندگان خونس ه شد عساصر عا نهم ت محلهنز پرسش

رن در گذش ه و نال که در نقشه ها عه رنها نشاره نشده 

نست، عسونن نمايسد و همچس ن نگرش خود رن درخصوص 

محله خود در يک جمله نوش ه و نظر خود رن در مورد نفظ، 

ها عه محله نعرنز خي عساصر و کارعرینذف يا نفزودن عر

دنرند. هدف نز نين سونالت شساسايي نعواد پسهان مواني 

ترس مي  -ذهسي -عساصر محله عود که در رويکرد ندرنکي

ل سچ چسدنن عدنن پردنخ ه نشده نست. نين عتش نز 

پرسشسامه ن ايج جالب و تا ندودی دور نز ذهن رن عه 

ها عساصر، محا نشاره عهگذنرد نز جمله مورض نمايش مي

پ چ، کالن ری رعاد، چای جهان، پاخط نازیو مونردی چون: ته

رعاد، پارك سردنرجسگا، مسزل رعاد، کوی پل س، تركنازی

، نکبر عبدی )عازيگر( و عباس غفاری )عازيگر و کارگردنن(

 کانون، سازیکارخانه چ ت)م ولي ماجد نجت(،  گاناجي

سرنی نامي(، کافه پرس و، مسزل ی )غزلمودل ش رنز

 و ساندويچي ش رين نکبر دودننگه اهرمان کش ي جهانعلي

  ،(1خانوم )نگاره 

ن عساوي ت ومحله در گذش ه خ لي سگ ولگرد دنش ه نس

اديمي چون خ اعان شهزند، شقاير)رن مي(، کوشا 

  درخ ي.)خدنشرفي(، عوعلي شمالي ) ن کسام(، کوچه

 
ها و مطالوات صورت گرف ه، مبانثي پ رنمون عساعر مصانبه

  عساصر فوق نرنئه شده که عبارتسد نز:

يم خ اعان سرسبز و نام فولي رن رعاد : نام ادخط نازیته -

ه رعاد شهرت ياف خط نازیشه د ش رمحمدی نست که عه ته

های ساکس ن موضالتي نظ ر عدم توجه نست؛ در صحبت

های مهم عساصننر و نشننانه : 1 نگاره

رعاد که در نقشننه های ذهسي محله نازی

ه ها و نننننرير مصننانبنننننن امده و نز ا

نند )مسبع: ها نس ترنج شدههننننپرسشسام

 نگارندگان(
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مائول ن شهر عه فضای سبز و درخ ان محور و نفزنيش 

  ترنف ک خودروها در محدوده نشاره شد.

ای رعه ونسطههنی پردرخت عوده که ع: کوچهکوچه درخ ي -

سازی رف ه رف ه خشک شده و نز ع ن رلوده کارخانه چ ت

 رف ه نست. عه گف ه يکي نز ساکس ن:

سرنيان مودل ش رنزی يکي نز غزلی: کانون مودل ش رنز -

 رن هع رم ز نامي عوده که همه ساکسان نان ه عا نگاهي نن رنم

نگرند. کانون ياد شده هسوز هم عا پش کار تمام عه کار مي

 دهد.ندنمه ميخود 

چ نهالي نول ن ساندويخانوم: ابر گف ه ساندويچي ش رين -

نندنزی رنه« خانومش رين»رعاد رن زني عه نام فروشي نازی

نی دنرد. نين ساندويچ فروشي کرده که ادم ي چسددهه

 .عصر فوال نستهسوز هم در کوی ولي

سد چرعاد تا ابا نز ننقالب نازیکافه رذرعايجان و پرس و:  -

 سده. کافه رذرعايجان فروشنست هدنش خانه موروف اهوه

عود نز ننقالب عه رتش  که عودهعمده مشروعات نلکلي 

شود. نين کافه در نيا گاه ورزشگاه وناع عوده و کش ده مي

تش در ع نست. عود نز رتش گرف ن ديگر عازگشايي نشده

 ننی عه نام پرس و وجود دنش ه که هم نکسوپا پ چ هم کافه

 نست. ديگر دنده کارعریجايش رن عه 

تونند مؤيد نين عاشد که عساصر و واايع ها مينين جونب

موسايي فرنونني در محا وجود دنرد که نفرند عا رنها زندگي 

نند کرده و عا گذشت زمان و تجرعه، عا رنها مانوس شده

ريزی عرنی محله نهم ت عساعرنين توجه عه رنها در عرنامه

رعاد رن نز ساکسان ساير ری که ساکس ن نازیدنرد. عساص

عتشد نما ممکن ها م مايز ساخ ه و عه رنها هويت ميمحله

دل ا نهم ت نمادين و نه صرفا عصريشان جايگاهي هنست ع

های ذهسي و نحوه ما رياعي نفرند ندنش ه عاشسد. در نقشه

لمدند تونند اها در تاي د نظريات پپون س ن ز مينين ياف ه

 هرش مرئي عساصر م ان رونعط رن ناصا ل سچ د که روششو

 طمح  کارعرنن وس له عه عساصر رن گف اری شساسايي و

 فرم درك م ان زيادی دنند و مو قد نست تفاوتمي شهری

 ااره،خ تجرعه، نساس عر فضا کسسدگانکش  وس له عه شهر

 توص   عا روزمره، رف ار در درك ااعا موساهای و فرهسگ

 عرنی موموال دنرد. نناانها وجود کالم ارير نز تواما نين

 شخونن و نرتباط عرارنری چگونگي نز ديگرنن عه دهيردرس

 دنرعالمت عصری رتار نز علکه عرند،نمي عهره خود مح طي

ثال گ رند لذن ممي ياری نست توص   ااعا ديگرنن عرنی که

ری غفاعباس مکانهايي چون مسزل علي نکبر دودننگه، مسزل 

و کانون مودل ش رنزی که نهم ت  ) عازيگر و کارگردنن(

نی و نماديسشان عر نهم ت عصری رنها نرجح ت دنرد خااره

 های ذهسي جای نگ رند.ممکن نست در نقشه

عه مسظور پي عردن عه نهم ت عساصری که عه دل ا فقدنن و 

تتريبشان در نقشه های ذهسي نرنئه نگرديده، نما در 

ردم عه رنها نشاره شده عود نظر ساکس ن های مصحبت

ي نند ولدرعاره  عساهايي که ساعقا در محله نازی رعاد عوده

 (.4نمروزه تتريب شده نند ن ز پرس ده شد )جدول 

در مرنله رخر عا نس فاده نز روش سسجش نز ارير تصوير 

عه  های مهمنز نشانه عکس مس تب 3(، 2)تصوير 

نز رنها خونس ه شد تا نز ه و شوندگان نشان دنده شدپرسش

تر ک ف  های ذکر شده در کسار تصاوير هر کدنم رن که مرتبط

 (.1)جدول دننسد عالمت عزنسد. عا مکان مورد نظر مي

 نوزه محله )مسبع: نگارندگان(شده نظر ساکسان در مورد نعس ه تتريب  :4جدول 

 مسدخ لي عالاه مسدعالاه عي تفاوت ناب ا نارنضي کامال نارنضي عسونن ردي 

 %47.0 %44.0 %49 %10 %10 دنرعساهای اديمي و ن اط 1

 - %19 %29 %40 %40 س سما 4

 - - %29 %10 %40 عازنرچه شراي 1

 %37.0 %14.0 - - - کش ارگاه 2

 - - %79 %44.0 %7.0 رويالش ريسي فروشي  0

 - - %00 %40 %19 کافه رذرعايجان 0

 - - %19 %10 %00 درخ ان خ اعان جسگا 7
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 م زنن نس قبال شهروندنن نز ک ف ات ذکر شذه در تصاوير )مسبع: نگارندگان(: 1جدول 

 مسدخ لي عالاه مسدعالاه عي تفاوت ناب ا نارنضي کامال نارنضي عسونن ردي 

 %29 %29 %49 - - ياعيخوننايي و جهت 1

 %19 %19 %29 - - ننگ زیخااره 4

 %39 %49 - - - تفريح و تسوع 1

 - - %0 %49 %70 زشت رور وکاالت 2

 %09 %19 %10 %0 - زيبايي و ارنوت 0

 - - %10 %29 %20 خااره و گذش ه 0

 - %40 %19 %10 %19 صم م ت و دوس ان 7

 %29 %19 %40 %0 - سکوت و ررنمش 3

 

ن ايج نين عتش ناکي نز رنات که گزيسه يک )عازنر دوم( 

همه زنان و نکثر جوننان عا ک ف ت تسوع و تفريح همرنه عرنی 

نست. ولي نظر سالمسدنن در چسد گزيسه م غ ر عود. تقريبا نز 

شوندگان م دنن نالاي زشت و نظر تمامي سونل

 اعي و خوننايي محلهنيازی عرنی جهتنکسسده و شهرعانکا

شوندگان م دنن کا پرسش %09مردنن و  %30مساسب عود. 

 رعاد رن عا خااره و گذش ه م جانس تشت ص دندند.نازی

دهسد که مردم لزوما عه تمام های نين عتش نشان ميپاسخ

ياعي و تو  ن مت صات خود عه رنها عساصری که عرنی جهت

 نی ندنرند.کسسد عالاه ندنش ه و نز رنها خاارهتک ه مي

ست نرعاد در خصوص موسا ع انگر نين نمر جونب ساکسان نازی

شدت اائا عه نضور عساصر يا واايع ها سد هکه نوال رنها ع

که مواني عم قي عرنی رنها در تصوير ذهس شان دنرد و نز 

تقويت رنها نمايت کرده و نز ناعودی نين عساصر نارننت 

شوند. چون نز ارير رنها عا مح ط نرتباط عرارنر کرده، مي

م صا هوي مسد شده و خودرن عا گذش ه پرنف تارشان 

ع سسد. دوما عا وجود تونفر عر سر عساصری که موساهای مي

ها، دنش ن فرهسگ عمومي عر رنها م رتب نست )نامگذنری

های تر و...( عر سر عساصر موسارفريسي مانسد نن اء ت مغسي

های عالاه ورزشي، نندنث يا تتريب عرخي نماکن و درزم سه

شات گرف ه نز هايي وجود دنرد که ننفرند عه محله تفاوت

شرنيط سسي و جساي نست و نلب ه عدم تجرعه عرخي نز 

 عساصر در چگونگي نگرش عه رن تات ر ما ق م دنرد. 

دل ا محدوديت نجم مقاله ههای مهم ديگری که عياف ه 

فاوتهای سد: تات ر تين شرننعه ذکر مباوط رنها م ار ن ات 

جساي، سسي وساعقه سکونت عرعالاه نفرند عه عساصر کالبدی 

کارکردهای مت ل ؛ تات ر تجرعه، خااره زماني و سن عر  و

نقشه ذهسي و مواني مح طي )تفاوت سالمسدنن و جوننان( که 

عه رويکرد ل سچ يوسي لزوم توجه عه   (2003)نن قادنت کرمونا 

د و م زنن نس فاده نز مح ط )تسوع تفاوت نقش نج ماعي نفرن

ناظر(، لزوم توجه عه موسای مح ط عرنی نفرند و ننااسشان 

کسد. نهم ت نس فاده عه رن )موسا و نمادگرنيي( رن تائ د مي

دهي عولت موساعتشي و های اديمي در ردرسنز نام

مسد ساخ ن زندگي و نهاي ا نين ياف ه مهم که عساصری هويت

دهي يا و تو  ن مت صات در ردرس ياعيکه عرنی جهت

شوند لزوما عساصر های ذهسي ساکس ن ظاهر مينقشه

ننگ ز و عانرزشي نبوده و عرنی شساخ شان عايد خااره

شساسي شهری در تلف ر عا رويکردهايي نظ ر نشانه

 کار رود. ههای ذهسي عنقشه

 تصاوير مس تب و ک ف ات مورد سسجش نز شهروندنن پ رنمون تصاوير )مسبع: نگارندگان( : 2 نگاره
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 گيریتيجهن

هم شه عرنی تحرك در مح ط و ياف ن مت صات نابي خود در رن نز عساصری کمک مي جويسد و نز ارير رنها در مردم 

ونره نی نز رن رن در ذهن دهسد و يا عه عبارتي ارحشان سامان ميذهن خود نقشه شساخ ي مسحصرعفردی رن نز مح ط زندگي

های ننديشمسدنن نوزه نمايسد.  عرنساس پژوهشدنده و تکم ا ميدهسد و خود و مح ط رن هر روز عا رن مطاعقت خود شکا مي

نقشه  عاشد که عساصرشهرسازی نظريات مت لفي در زم سه نحوه ندرنك مح ط نرنئه شده که موروف رين رنها تحق ر ل سچ مي

حوه ه نست، نوال نهای جديد مشتص کردشساخ ي رن در پسج گروه جای دنده نست ولي همانگونه که تکم ا تحق قات و عررسي

تونند عا ه عه گروه های جساي، سسي، نج ماعي و ن ي فرهسگي م فاوت عاشد و تان ا نين عساصر ع ش ر عه ندرنك نين مونرد مي

ر مهم نی نز عساصروند )نقشه شساخ ي خالصهمسظور خوننايي مح ط و ااعل ت ندرنك سريع مح ط پ رنمون و تصور رن عکار مي

اسي شسح رن و ع ش ر کارعرد عملکردی دنرند. ولي نمروزه عا تحق قات صورت گرف ه در نوزه نشانهمح ط نست( نه وضو

ع سي و... نز عساصر مح ط عه صور ديگر ها عر نساس تجرعه، فرهسگ، گذش ه تاريتي، جهانشهری مشتص شده نست که نناان

 عرند.ن ز عه مسظور پديد روردن تصوير ذهسي عهره مي

رعاد در کسار توجه عه عساصر موسادنر، نعس ه نمادين، خاارنت و تجارب روزمره رنان هسي ساکسان محله نازیعررسي نقشه ذ

توننسد عالوه عر تات ر عر تصور ذهسي تبديا عه نوعي زعان عرنی عرارنری نرتباط و تدنوم رن ع ن نشان دند که نين مونرد مي

ا عه مح ط زندگي خود موسا دنده و هويت کاب کسسد. نين نمر نظرنت ساکس ن و مح ط شده و مردم ع وننسد نز ارير رنه

 ااعا وساهایم و فرهسگ خااره، تجرعه، نساس عر فضا کسسدگانکش  وس له عه شهر فرم درك پپون س رن که مو قد نست ع ن

 عرنی موموال ی نناانهاکسد. عه نع قاد ودنرد، تائ د مي وجود تواما تفاوت کالمي نين توص   عا روزمره، رف ار در درك

 خوننش و نرتباط عرارنری چگونگي گ رند نه نزمي ياری نست توص   ااعا ديگرنن عرنی که دنرعالمت عصری نز رتار دهيردرس

اوت عاشسد. در تفتوننسد در مقاعا تغ  رنت رن عيخود. مردم عه تبع نين نرتباط م قاعا عه محله خود دلبا ه شده و نمي مح طي

توننسد عا شساسايي عونما ناما عارهای موسايي در زندگي شتصي و جموي نفرند، عا تالط و رنس ا ارننان شهری ميهم ن 

پاسدی ع ش ری دست عه تغ  رنت و ارنني عزنسد و همچس ن درع ن جلوگ ری نز ناعودی رنها، نمکان نيجاد دلبا گي متااب

ی نادنم عه نرتباط عا مح ط کرده و عا مس اب ساخ ن خود عه مح طِ موسادنری های ع ش رمح طي رن فرنهم سازند تا مردم عا گزيسه

های شساخ ي شساسي شهری ع ش ر در نرتباط عا خوننايي و نقشهمسدتر شوند. در نين مقاله نشانهکسسد، هويتکه رن رن درك مي

 ال  های جاری در محله، تفاوتها و تشاعهات درشساسانه عساها، عساصر و فومحله مورد نظر ارنر گرفت. عديهي نست تحل ا نشانه

ظر نتوننسد مدهای رتي ميهايي نست که در پژوهشنی رنها زم سههای مت ل  و تحل ا ريشهتواع ر و خوننش نفرند و گروه

 محقق ن ارنر گ رند.  

 هانوشتپی

1. Ferdinand Desaussure (1857-1913) 
2. Charles Sanders Peirce (1839-1914) 
3. Semiotic 
4. Semion 
5. Sympomatology 
6. Signifier 
7. Signified 
8. Iconic 
9. Indexical 
10. Symbolic 
11. Urban Semiotics 
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12. Social Semiotics 
13. Denotative 
14. Connotative 
15. Visibility 
16. Imageability 
17. Clarity 
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Abstract: 

Semiology and study of meaning and its effects on users is one of the new approaches that recently 
have become very popular in urban studies. It can be used as a useful and efficient tool for producing 
qualitative data out of the city and daily life of citizens and assist urban designers in identifying signs and 
concepts they represent. In this paper, Nazi Abad Neighborhood in Tehran is explored as a case study in 
terms of existence of signs, the effects of environmental meanings on different groups of residents and 
environmental legibility. The objective of this research is to review Lynch’s cognitive mapping approach 
critically and to study the effects of meanings embedded in urban elements and signs on creation of 
people’s environmental cognitive maps and legible environments. This is conducted by using surveys, 
cognitive maps, fieldwork interviews and photo-analysis method in the neighborhood. The findings, 
parallel to some other critics of Lynch’s studies, confirm that his five elements are mostly used for faster 
environmental perception and legibility, not clarity, and operate as functional features and cognitive maps 
vary depending on age, gender and socio-cultural characteristics of urban dwellers. People, based on their 
experience, culture, past history, ideology etc. perceive different meanings of the environment and can 
have specific interpretation of their neighborhoods according to their reading of environmental signs. 
Analyzing Cognitive maps of Naziabad residents and other aspects such as meaningful elements, symbolic 
buildings, memories and daily experiences revealed that these features, besides affecting cognitive maps, 
can work as a language via which residents can connect themselves to their environment. This confirms 
Peponis ideas who believed that there is a difference between people’s perception of and urban form 
based on their experience, memory, culture and everyday meanings and its verbal description. He believes 
that people usually use significant visual elements of an environment and not their reading or personal 
meaningful elements for way-finding or giving address to others. Therefore, urban designers can make 
environmental design and transformations with regards to elements that are meaningful in private and 
public life of people and provide an opportunity to create place attachment.  
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