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 پنجم و نهاییبخش 

 

 

 نتیجه گیری

 

مسکن به عنوان یکی از نیازهای نخستین بشر ، ابتدایی ترین سوالی بوده است که انسان سعی دریافتن پاسخی 

مناسب ومعقول برای آن بوده است ،اما در برنامه ریزی های ملی به مسکن نه  به عنوان محلی برای آسایش 

به عنوان یک مشکل اقتصادی با آن برخورد شده است. این مسئله در محله  ساکنان در ابعاد عینی وذهنی ، بلکه

چهارصد دستگاه نیز درامان نمانده است. ظاهر ساختمان با ترکیب عوامل فرهنگی است که ، باعث ایجاد تعلق 

حله را ساکنان افراد به محل سکونتشان می شود. لذا گرچه هنوز درقسمت اول و دوم محله تعلق خاطرساکنان به م

می توان مشاهده کرد ولیکن دربافت سوم به دلیل پراکندگی ودربخش چهارم و به دلیل تعلق خاطر نداشتن ، 

ساختمانها نوعی روند جداسازی از محله را در پیش گرفتندکه، هر چه بیشترهویت محله ای رامخدوش کرده 

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د و نشانه شهری: شناسایی هویت محله با استفاده از نما شتمفصل ه
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شود.  همواره از شهر و شهرنشینی به عنوان بزرگترین زیست گاه و موقعیت انسان معاصر یاد می

تری به خود گرفته است و امروزه تبدیل به  زیستگاهی که بواسطه صنعتی شدن شکل جدی

« د یا سمبلنما»ترین عنصرشکل گیری مرزها ومتمرکز شدن قدرتها براین مرزها شده است.  اصلی

های دور تا حاال بوده است تا جایی که به شهر ودنیای  به عنوان اصلی ترین محور انسان از گذشته

 اند. امروز انسان رسیده

اند و هر روز بر اهمیت آنها افزوده می شود. به طوری که از  نمادها در شهر تبلور دیگر پیدا کرده

 تواند به نوعی بیان کننده هویت شهرها باشند. ینظر برخی نظریه پردازان نماد و نشانه شهری م

ترین عناصر تشکیل دهنده  های مختلف از محالت شهری )به عنوان مهم از طرفی بخشی قرائت

پذیرد ، و بیانگر نوع و میزان دخالت  شهر( توسط نماد و نشانه و ساختار کالبدی آن صورت می

ها و نماد  باشد. لذا توجه به نشانه ت میساکنان در شکلگیری شهر،و در نهایت هویت بخشی محال

 ها به ما یاری برساند. تواند در شناخت هویت حمله شهری می

در این بخش نگارنده سعی کرده با توجه به رویکرد لینچ و راپاپورت نسبت به نماد و نشانه 

هره های شناخت هویت )محله( ب شهری، پرسشهای زیر پاسخ دهد و از آن به عنوان یکی از راه

 ببرد.

 مفاهیم نماد و نمادگرایی در شهر به چه معناست؟ -1

 اهمیت نمادها در شهرها به چه دلیل است؟ -2

 بررسی هویت محله چهارصد دستگا از لحاظ نشانه شناسی؟ -3

 تعریف: -1-8

گیرد. نماد به معنی شیء یا موجودی است که معرف چیزی  واژه نماد تعاریف مختلفی را در بر می

ای که افزون بر معانی  (یا یک اصطالح یا یک  نام یا یک نمایه18و11؛ 1331اشد. )معین؛ مجرد ب

 (11؛ 1338ی خود، دارای معانی متناقضی نیز باشد. )یونگ؛  قراردادی و آشکار روزمره

رسد دوجنبه از تعریف نماد را بتوان با تعاریف از سازمان فضایی شهر تطبیق داد.  ولی به نظر می

داند که براساس فرایندی اجتماعی شکل  از تعریف ، نماد را امری قراردادی مییک جنبه 

گیرد. در این تعریف معموالً هیچگونه رابطه نمودگاری طبیعی و شمایلی بین دال و مدلول  می

 برقرار نیست.



 

 

3 

شود. این نمادها و  ملحق می« دال»معنا براساس فرایندی پیچیده و در عین حال خود آگاه به 

از « هویت جمعی»است. « هویت جمعی»آورند که ، زبان  بات بین آنها ساختاری بوجود میمناس

یابد. این جنبه از تعریف نماد، به دلیل  شود و تداوم می یابد، حفظ می طریق این زبان تجلی می

 شود، بسیار مورد بحث صاحبنظران است. اینکه نوعاً یکی از انواع نشانه )نشانه نمادین( دانسته می

داند. در این تعریف نیز هیچ  جنبه دیگری از تعریف نماد ، نماد را تجلی امری غیرمحسوس می

گونه رابطه نمودگاری طبیعی یا شمایعی بین دال و مدلول برقرار نیست، اما شاید بتوان گفت ، دال 

تند. این آید. این نمادها از جهتی تجلی امر مقدس هس در فرایندی ناآگاهانه به تسخیر معنا در می

« یونگ»رویکرد به نماد عموماً به حکمای الهی اختصاص دارد با این حال از جهتی با دیدگاه 

 ( 01؛ 1338نزدیک است. )امین زاده 

در نماد مهمترین چیز در معنای آن است که رابطه نزدیکی با سمبل دارد. یعنی آنکه دو یا چند 

 یعنی یک چیز، چیز دیگری را به ذهن بیاورد.چیز قابلیت جایگزینی نسبت به هم داشته باشند. 

شوندکه ، ازتأویل  و تفسیر آنها  به طور کلی نمادها از عوامل اصلی ارتباط انسانی محسوب می 

توانند  توان برای شناخت هویت فرد و جمع استفاده کرد. آنها اجزاء ساختار زبانی هستندکه می می

جمع به کار برنده یا حامل آنها را نشان دهد. آنها  ، موقعیت اجتماعی و روانی، تاریخی فرد یا

  1ای نشانه های  نظریه  کنند. علم به نمادها و شناخت ناخودآگاه بخشی از هویت افراد را آشکار می

توان آن  بیان آن نیست، ولی به طور مختصر می مجال  تحقیق  این   در که  است  گسترده   بحثی

که این  3پیوند نماد ها و آنچه -2 2ها با یکدیگر یوند نمادها و نشانهپ -1را به سه بخش تقسیم کرد: 

هایی که آنها را به کار می برند.  و انسان 0ها پیوند میان نمادها معنای آن -3بخشد.  نمادها را معنی می

 (182: 1388)راهب؛ 

دلول است که در و مدال  نظام نشانه شناسی بر دال و مدلول استوار است و هدف آن درك رابطه میان

 کند.و تأویل و فهم بیننده ارائه « دال»نهایت ارتباطی میان 

 

 اهمیت نماد و نشانه در شهر -2-8
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 - Semilogy 
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 - Syntactical logical 
3

 - logical semantic 
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 - logical pragmatic 
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انسانها در فضای ای از فضاهاست که ، انسانها خود آن را سازماندهی می کنند.  شهر مجموعه

دهند و از آن  تغییر می ای پیوسته از کنش متقابل آن دارند. آن را شهری زندگی می کنند،یعنی رابطه

آفرینند. اجزای فضای شهری را  کنند و در این فضای شهر معنا می پذیرند. در شهر حرکت می تغییر می

 افزایند. هایی از بیرون بر آن می کنند و یا نشانه های معناداری برای خود تبدیل می نشانه به

ها سبب، خوانایی و قرائت پذیری )به  یتها با ایجاد تفاوت در اشیاء و رفتارها و ذهن نشانه گذاری

 (233، 1382شوند. )فکوهی؛  اصطالح لینچ( می

ای بر نشانه ها و نمادها تعریف کرد که یا به شهر تعلق دارند  توان مطالعه نشانه شناسی شهری را می

همه و یا به صورتی مستقیم با شهر در ارتباطند. نشانه شناسی شهری از نوعی بارگذاری معنایی بر 

کند.  ای از فرایند )تفاوتیابی( استفاده می کند که به صورت گسترده های شهری حرکت می پدیده

تفاوت عاملی است بر تشخص و هویت یافتن. شهر این امکان را به افراد می دهد که از خالل 

ق فرایندهای کالبدی و حرکتی در تجربه روزمرگی خود، دست به ایجاد تفاوت بزنند و از این طری

 (312را برای خود ممکن کنند. )همان؛  3و هویت یابی 1تشخص یابی

ها در شهر از این روست که، از یک سو فرایند ارتباط انسان با عناصر محیط مصنوع  اهمیت نشانه

به چگونگی تفسیر فضاهای شهر توسط مردم ارتباط دارد. ارتباط انسان با عناصر محیط مصنوع 

ای از عوامل  توان به عنوان مجموعه پیچیده سویی دیگر ، شهر را مییک ارتباط نمادی است و از 

های دیداری( به نوعی  ای بسیاری از اجزاء )نشانه های دیداری دانست در چنین مجموعه و نشانه

 شوند. انتخاب می

های شهری در انسان شناسی از آن روست که فرایند معناگذاری برای نمادها در  اهمیت نشانه

افتد و این فرایند دسترسی و فهم مشکلی دارد. وقتی ما از نماد و نشانه  اتفاق می درون جامعه

توانیم این نمادها را به دو دسته تقسیم کنیم، نمادهایی که با فضا  کنیم می شهری صحبت می

هایی  باشدکه،  -ارتباط دارند )فضای مادی(، نمادهای غیر مادی که می تواند صرفاً  موقعیت

گیرد ممکن است آن  را در چارچوب مادی تعریف کرد. وقتی فردی در فضا قرار میبتوان آنها 

هایی که در آن فضا دارد به همراه  فضا به خودی خود برای او دارای معنا نبا شد، بلکه  احساس

 خاطرات گذشته و خیلی چیزهای دیگر برای فرایند معنا گذاری را انجام دهد.
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تواند به عنوان یک نشان شهری  و نظام حاکم بر آن، خود می به همین دلیل ساختار محلی شهر 

مطرح شود. )مانند فرم شعاعی یا بافت شطرنجی یا خط شکل گیری شهر یا محله( )شوای( در این 

دهد که، نقش تسهیل کننده و پاالیش کننده  گوید: ساختار شهر این اجازه را می خصوص می

دها را ساده کرده و روابط فرد و جهان اطراف او را تضمین نمادها را داشته باشد. این ساختار، نما

کند. به طور خالصه ساخت شهر خود را با راهبردهای اجتماعی درگیر و سیستم سازنده یا  می

 (182، 1388شود. )راهب؛  معنایی آن می  مرکز ثقل

 

 نشانه و نماد از نظر لینچ   3-8

ی در شیء که به احتمال بسیار، تصویری روشن در نشانه در نظر لینچ عبارتست از نمایانی کیفیت

 (121: 1331ذهن هر ناظر بوجود می آورد. )لینچ؛ 

آورد، از  لینچ که خوانایی را از جمله عوامل هویت بخش در سیمای شهری می داند، بوجود می

کند و آنها را عوامل تشخیص  ها به عنوان عناصری که نقاط عطف در شهر هستند یاد می نشانه

 کند. های مختلف در شهر می داند که ناظر به درون آنها راه پیدا نمی سمتق

های شهری، گفتاری وجود دارد که خود حقیقتاً یک زبان است شهر را  بین نشانه»گوید :  وی می

کنیم و آن را ورای دیدن، سکونت و گشت و  گویند، ما از شهرمان محبت می ساکنانش سخن می

 (11ن: کنیم. )هما گذار درك می

نظیر بودن آنها است که اجزاء و جنس و شکل آن در  مهمترین خصوصیت نشانه از نظر لینچ بی

 نمایانی بیشتر آن مؤثر است.

 افزاید. از نظر او نشانه با تمرکز چند عامل یا خصوصیت دیگر بر قدرت تصویر می

انایی بهتر محیط ها از نظر لینچ که فصل قبل گفته شد، در مجموع باعث خو نقش عمده نشانه

کند که نشان دهنده نقش  ها را بیان می تر شدن نشانه شوند. وی چندین راهکار برای پررنگ می

کند اگر نشانه در محل تقاطع  باشند. به عنوان مثال وی بیان می می« خوانش شهر»ها در  مؤثر نشانه

شود و در  ها می دن بقیه نشانههای تسلسلی باعث انتظار برای دی افزاید. یا نشانه باشد بر قدرتش می

 (21-31، 1311کنند )لینچ؛  نتیجه ناظر را به سمت خاصی هدایت می

وی در نهایت مساله اساسی را چگونگی دست یابی از یک مرحله ی کامالً استعاری و مجازی به 

داند و معتقد است بیان استعاری شهرها ساده است و جهش واقعی  ی بیان زبان شهر می مرحله
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می، زمانی عملی است که بتوان بدون  استعاره و مجاز سخن از زبان شهر نمود. لذا نمادهای عل

های زیستی، انتزاعی از سنت معیشت ساکنان است. که آگاهانه یا  واقعی در ساختار مجتمع

اند. نمادها در  ها در آن کم رنگ شده ناآگاهانه از زندگی ساکنان آن برخاسته و فردیت

ها، اعتقادات مذهبی، فرهنگی،  های زیستی، از عوامل گوناگونی نظیر سنت شکلگیری مجتمع

اقتصاد، جغرافیا، اقلیم، روابط اجتماعی، مناسبات سیاسی و... ناشی شده است که همه با هم به 

یابند که ، به صورت یک روح نمادین و نه فقط یک عنصر نمادین بر محل  وحدتی دست می

یی حاصل تفکرات جمعی است که سیمایی غالب به محیط شوند. چنین نمادها حاکم می

 (180: 1381بخشند. )راهب؛  می

 نماد و نشانه در ساختار شهر:  0-8

 ،3قسمت شمایلسه نشانه در نظر پیرس به 

( تمیز نشانه در شهر از طریق عناصر 01: 1382یابد. )سجودی؛  وجود خارجی می 1، نماد8نمایه 

ن شکل و رنگ، نظم و سامان، تفاوت مصالح با بافت اطراف ، بصری و ساختاری نشانه، همچو

تفاوت زاویه ساخت، تفاوت مقیاس، قرارگیری در مکانی مسلط در منطقه، تضاد رنگی، عملکرد 

 (101گیرد. )همان؛  یا قدمت بنا شکل می

دد. گر اما مفهوم نماد تنها به ساختار کالبدی محله و تمیز آن از ساختار کالبدی محیط بر نمی

مفهوم نماد در یک محله مشتمل بر روح حاکم بر آن است؛ گرچه ساختارهای متمایز و شاخص 

ی  توانند ارتباطی صریح و عمیق با مخاطب برقرار نمایند، نماد تنها به عنوان بخشی از جلوه می

 شوند. نمادین محل ظاهر می

تار محله شکل گرفته باشند، به های شهری اگر حاوی بار معنایی باشند و در ارتباط با ساخ نشانه

گردند. در غیر این صورت تنها ارزش یک نشانه را در محیط ایفاء می کنند.  عنوان نماد تلقی می

ای است که در داخل شهر که در یک تجربه  قراردادی روی آن معنا  نمادگرایی شهری پدیده

محل باشد و تنها بر طبق گذاری شده است. این معناگذاری اگر نشأت گرفته از خواست ساکنان 

ضوابطی و به صورت تصنعی ایجاد نشده باشند، وابستگی ساکنان محل به مکان و تداوم حیات در 

کند. فروم تقسیم بندی نمادها را براساس نوع ارتباط انسان با نمادهای محیط  محله را تشدید می
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نمادهای  -1آنها عبارتند از  کند و مصنوع، داللتهای مشترك یا غیر مشترك این نمادها استوار می

گیرند کسی در  تصادفی :این نوع نمادها، شخصی هستند و براساس تجربه روانی فرد شکل می

درك آنها شریک نیست مگر به کار برنده نماد ،خود، توضیح دهد. در حوزه نمادهای شهری، 

ها بازتاب هویت توان بازشناسی کرد. آن نوعی نماد حاصل خالقیت یا انتخاب فردی است را می

ای خاص هستند. این نمادها فاقد طنین معنایی مشترك هستند. انتخاب عوامل  فردی و اندیشه

 دیداری نظیر رنگ، شکل، فرم، معماری بنا... از این نوع نمادها هستند.

نمادهای متعارف و قراردادی: این نمادها مختص گروهی از مردم در بستر فرهنگ معین با  -2

مشترك است. متداولترین آنها ویژه زبان محاوره است. ولی اشیاء، عناصر در ارتباط قراردادهای 

دیداری می توانند دارای معنای توافق شده و قراردادی باشند. در حوزه نماد شناسی شهری شامل 

های فرهنگی و قراردادهای اجتماعی اند. در انتخاب برمعنای آنها توافق  نمادهایی که حاصل زمینه

نسبتاً زیادی وجود دارد و این نمادها به نوعی بازتاب هویت جمعی نیز هستند، زیرا آگاهانه جمعی 

 شوند. انتخاب و پذیرش می

است و هر انسانها درك نمادهای جهانی کهن الگویی: نمادهای جهانی برای نوع انسان مشترك  -3

ها کم ولی توافق همگانی مشترك هستند. تعداد آنکنند. این نمادها در ذهن و حواس جسم ما  می

 بین نوع انسان برای پذیرش آنها است مانند: آب، خون ... 

های مختلفی راجع به نوع نماد وجود دارد و لیکن پذیرش نسبی  در بحث نماد شناسی شهری نظریه

( این نوع نماد را شاید 131: 1338وجود داردکه، بیشتر شامل شهرهای سنتی می شود. )امین زاده؛ 

های دور  توان نشانگر انطباق باشد. انطباقی که بر منشاها و گذشته با اسطوره پیوند زد که میبتوان 

اتفاق افتاده است. ولی در این رساله بحثی که بیشتر مد نظر است، نمادهای گروه دوم، یعنی 

ود نمادهای متعارف و قراردادی هستند که با توافق نسبتاً جمعی که میان استفاده کنندگان آن وج

توانند اعتقادات و آداب و رسوم و در نهایت خاطرات جمعی را )همه با هم( در یک  دارد، می

مکان بیابند و نسبت به آن مکان احترام خاصی در خود احساس کنند. لذا چنانچه این نمادهای 

کنند و حس تعلق را در  خاص برخاسته از درون جوامع باشند با مخاطبین خود رابطه ایجاد می

 تار شهر )محله( به وجود می آورند، خود جزئی از آن می شوند.ساخ

  

 ست و جوی معنا در محالت شهری )از نظر راپاپورت(ج - 5-8
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های مختلفی از علوم را به خود  تالش در جستجوی معنا حرکتی است که در قرن اخیر، شاخه

های  فتن ارزشجلب کرده است این گرایش به خصوص پس از جنگ جهانی دوم و زیر سؤال ر

انسانی به همراه رشد تفکرات معنی گرایانه تقویت شد. گرایشان معنا شناسانه علومی هم چنین 

زبان شناسی، فلسفه، روان شناسی و انسانا شناسی و... را متأثر نمود. در شهرسازی نیز شناخت معنا 

پورت از این نظر که در فضاهای کالبدی توجه بسیاری از شهرسازان را به خود جلب کرد ولی راپا

 بسیار به حوزه انسان شناسی نزدیک است ،بیشتر مورد توجه نگارنده بوده است.

دریافت قرائت صحیح از شهر یا به  (Object)به عنوان یک واقعیت خارجی  شهر  با نگاه به

های شهری.  کیفیت شکل دهنده شهر است: فضا و نشانه دو   نیازمند عبارت دیگر جستجوی معنا 

بالً اشاره شد که با گسترش مفهوم نشانه می توان مفهوم فضا را به عنوان یک نماد و نشانه شهری ق

تواند دال بر تمام شهر باشد. وی  درگرفت. از نظر راپاپورت، گاه نماد چنان قدرتی دارد که می

فته و معتقد است که  شهر خود به عنوان نمادی از یک ایده است که در فرم فیزیکی آن تبلور یا

 (13: 1333آورد. )راپاپورت؛  آن قدر غنی است که مناطق وسیعی را به نظم می

داند و  همان طور که قبالً توضیح داده شد، راپاپورت معنی را مهمترین جنبه عملکردی محیط می

باشد که راپاپورت  بیند نه در اشیاء است. در این جا ذکر این نکته ضروری می معنی را در مردم می

معانی   داند. لذا خوانش رك معنی فرهنگ و زمینه فرهنگی استفاده کنندگان را بسیار مهم میدر د

داند. در نتیجه نگارنده با توجه به نظرات راپاپورت عامل معنا  را مستلزم آگاهی فرهنگی می

گیرد که  ای از هویت بخشی به مکان در نظر می بخشیدن به ساختار محالت شهری را همان جنبه

به معنای تأکید بر خود آن چیز « متمایز از غیر»ه فرایند این همانی است و معنای کاربردی نتیج

کند و  خصوصیتی که در شرایط مختلف تغییر نمی:»بودن، و مبتنی بر تعریف را پاپورت از هویت 

و همچنین معنی  بخشی از فعالیت است که از «. بر تشخیص و تمایز چزی غیر از خود مبتنی است

کند، نگارنده سعی کرده است به بازخوانی معانی هویت  به عنوان عملکرد پنهان محیط یاد میآن 

 ای بپردازد. بخش این محله از حیث تمیز و تشخیص این همانی از طریق نماد و نشانه محله

 

 نمادها و نشانه ها درمحله چهارصددستگاه: -3-8
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م خیابان شهید ملک زاده نام گذاری شده است ساختار اصلی محله را خیابان اصلی که جدیداً به نا

شوند. تالقی این خیابان پس گذشت  ها از آن منشعب می دهد و بقیه کوچه و خیابان ،تشکیل می

 متر با محور بازار، ترکیب و اختالطی میان زندگی روزمره و کار را سبب گشته است. 111تقریباً 

باعث شناسایی بیشتر این محله شده « غن نباتیجهان چپت و رو»وجود دو کارخانه قدیمی به نام 

است و کارخانه    سال پیش کارخانه )جهان چپت( ور شکست شده 11است. هر چند در حدود 

 بوی  دلیل اهالی به   پی پی در  شکایتهای  دلیل   )روغن نباتی جهان( به

ها  لبدی این کارخانهمواد صنعتی و سر و صدا به خارج در شهر منتقل شده است، ولی وجود کا    

کند، چرا که هر  استفاده می «نماد»کند. نگارنده از واژه  همچنان به عنوان یک نماد قوی عمل می

اند، نقش نماد را کامالً ایفا  ها زمانی به دلیل ارتباطی که با معیشت مردم داشته دو کارخانه

 اند. کرده می

کرد من با سوت کارخانه  ه کارخانه هنوز کار میقبالً ک»به عنوان مثال یکی از افراد ذکر کرد که 

 فهمیدم و گاهی بعضی بود، ساعت را می 2و بعدازظهرها ساعت  3جهان چیت که صبحها ساعت 

ساله 33)آقای سیدجمال حاج میرزایی »کردم میی ها برنامه ریز ازکارهایم را طبق این ساعت

 ساکن کوچه سوم( .

 تاالر شهیدان فالح نژاد می باشد. این تاالر با ، کر استنشانه بزرگ دیگر که دراینجا قابل ذ

هکتار چنان نشانه بارزی درکل محله و حتی کرج است که، درآدرس دادن به 1وسعتی معادل 

شهیدان فالح  تاالر کرج ،»این مکان برگزار میشود، بیان می شود، واسطه نمایشگاههایی که در

درواقع  نشان دهنده بارز بودن این ساختمان است. لذا ،حذف لغت چهارصددستگاه ، خود،« نژاد

خیلی کالس »احساس غرور میکنند.به عنوان مثال یکی از اهالی بیان کرد وجود این تاالر اهالی از

ذره به  ک، الاقل ینمونه استسراسرخاورمیانه به خاطر معماری وسبکش ویند در ،می گددار

ولی آیا این که ساله ،ساکن کوچه اول( 23، )آقای جواد سعیدیان. « است چهارصد کالس داده

این مکان به واسطه قرار گیری در  این نشانه می تواند به عنوان نماد تلقی شود، جای تردید است.

به زعم  .و زیبایی بوده است، خارج ازبافت مسکونی قرار دارد  پهناور  بسیار باغ   فضایی که قبال

ان آن را قطع کرده تا همه درخت سال طول کشید1رخت بود،هر دومتر این باغ یه د:»یکی  ازاهالی 

. لذا دید بسیار زیادی به ساله،ساکن خیابان قائم(31)رضا برزگر، .«باغ از بین رفت و در نهایت

 اهالی می دهد.این مکان تمام خصوصیات نشانه رابه زعم لینچ داراست.  منحصر به فرد بودن و
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 بافت خود قرارگرفته است و هم چنین به واسطه مریی  اتضاد ب در خاطره در اذهان گذاشتن و

قدرت آن افزوده  خود بر  زیاد و به لحاظ تفاوت ساختمان از لحاظ ارتفاع با عوامل نزدیک  بودن

این نشانه به دلیل تضادکامل با بافت مورد نظر خود ، نتوانسته است با محله   لیکن شده است و

به آن تفویض   کننندگان  استفاده باید   که مکان   این  معنی هم چنین برقرارکند. ارتباط کامل 

  باعث مواردی   در  کند. حتی  برقرار   چندانی   ارتباط  بافت محله  نتوانسته با  کنند، نیز 

آن  گرچه بسیاری از.این محله نیز شده است.لذا حتی خاصیت تداعی گری ندارد   اعتبار کاهش 

نمایشگاهها دراین مکان واقع می  می کنند.با اینکه اغلب کنسرتها  و برای آدرس دادن، استفاده

 اطالع رسانی خیلی کم یم ،خیلی نمیفهمیم ،ور ما نمی»اهالی اظهار داشتند ،  شود ولی بسیاری از

های گوناگون  برگزاری کنسرت«  چه خبر بوده! اینجا ویندتازه به ما می گ ودم میشاوقتی تماست 

شود ، هیچ کدام  لف وکالسهای متعددی که در این فضاها برگزار میهای مخت نمایشگاه

 کنند.  اهالی عمالً از آن استقبال نمی و برای محله تبدیل کند« نمادی»اند این فضا را به  نتوانسته

از دید اهالی محله فضایی که باعث شناخته شدن هر چه بیشتر محله چهارصد دستگاه شده وجود 

هایی  یک فضای ورزشی است که، به دلیل امکانات رفاهی،  از جمله نشانه استخر دانش به عنوان

 کردند. است که از آن یاد می

وجود پارك تحت عنوان )بوستان جهان( به عنوان یکی از نشانه های بارز برای شناسایی هر چه 

د بیشتر محله عنوان شد و لیکن پارك نیز تحت عنوان فضای اوقات فراغت )که درتحقیقی مور

بررسی قرار گرفته است.( نتوانسته است اهالی را آنچنان که باید راضی نگه دارد.)البته اهالی 

زمستان خیلی کم( ولی به عنوان نشانه  ولی در ؛تابستان از آن استفاده می کنند ذکرکردند که در

وتداعی شته مچنان معنی جز گذران اوقات فراغت برای آنان ندا، ه ای که نقش نماد را ایفا کند

بیشترین دلیل این موضوع سابقه کوتاه ایجاد آن می باشد ونیاز به  کننده خاطره خاصی نیست.

 زمان بیشتری دارد.

عنصر دیگری که بسیاری از اهالی اذعان به نماد و نشانه بودن آن داشتند وجود مرکز درمانگاهی 

ته شده است. به دلیل اینکه ساخ1301در سال« فاتح»)راست روش( بود که این مرکز نیز به وسیله 

عنوان یکی از  به ،آزمایشگاهی برای افرادی است که قصد ازدواج دارند -یکی از مراکز آموزشی

 کند. نقش مهمی را ایفا می ی است که عناصر بارز و نماد
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های تقریباً یکسان با  کوچهمحله در قسمت پنج کوچه اول دارای  بعد  نمادی  باالیی است. وجود 

ها، هویت خاصی به این قسمت از محله داده است.  های میانبر میان هرکدام از این کوچه راهوجود 

شناختند. به عنوان مثال کوچه اول را به  ها را با عالیم خاصی می ولی اهالی هر کدام از این کوچه

 دانند. دلیل پیاده روی بسیار پهن که دلیل شناسایی آن شده است، قابل تمیز از سایر کوچه ها می

ی خاصی که در ابتدای آن واقع شده است. )مغازه عبدالهی( این  کوچه سوم به دلیل وجود مغازه

مغازه به دلیل قدمت خود وهمچنین به دلیل اینکه، بسیاری از محصوالت یزد )انواع شیرینیجات، 

یی بیشتر باشد، قابل شناسا عرقها، و انواع سبزیهای خشک( را برای فروش در مغازه خود دارا می

 است.

های ایجاد شده در مسیر گذرها موجب ایجاد تنوع بصری در مسیر حرکت و رابطه  پیچش

گردد. از طرف دیگر بافت پیوسته و یکنواخت ولی کهنه و  معنادارتر عابر و مسیر حرکتی وی می

 قدیمی اطراف مسیر و به تبع آن ، بدنه یکپارچه اطراف گذر از نظر ارتفاع و سبک و بافت و

کند و  مورد تقریباً مصالحشان یکسان است( فضایی مأنوس ایجاد می 3مصالح )ساختمانها جزء در 

گردد که این ویژگی به همراه خوانایی و  مانع رو در رویی بیننده با ترکیبات بصری پراکنده می

انسجام محیط به خودی خود موجب ایجاد و یک طرح مایه ذهنی از کلیت محیط، در ذهن بیننده 

 گردد. و به دنبال آن شکل گیری یک نماد ذهنی از آن می

فضاهای مذهبی موجود در محله نظیر مساجد )مسجد موسی بن جعفر، مسجد الرضا و مسجد جامع 

ترین عناصر نمادین محله شناخته شدند.به دلیل قدمت این  چهارصددستگاه( از محکم

 یتغییراتازورداربودند . هرچند نمیتوان مساجد)همزمان با ساخت محله( از عنصر معنی باالیی برخ

 که دراین سالها کرده اند،چشم پوشی کرد.

فضاهای فرهنگی و آموزشی موجود محله مانند )کانون فاطمه الزهراء، فضاهای مدرسه و...( با 

ولی هیچ یک از ساکنان، آنها را به عنوان نمادی برای محله  ،بافت محله رابطه برقرار کرده اند

ساله ،ساکن کوچه 01،ر نگرفتند. تنها یک نفر از  افراد مصاحبه شونده )خانم آهنگرخود درنظ

 ( در آدرس دادن برای منزل خودشان از آن استفاده کرد.عرب

ها مزین به تزئیناتی نمادین یا  ها ، سردر بسیاری از خانه در کنار بدنه ساده و یکپارچه ی خانه

اکی از اعتقادات ساکنان نوشته شده است. )عبارتی هایی است که بروی آنها عباراتی ح کاشی
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چون: و ان یکاد و نام ائمه و.....( این نزئینات در پنج کوچه اول و الله و خیابان وحدت و خیام به 

 باشد. نسبت بیشتر از خیابان قائم می

ر مسیر کند و د فضاهای خدماتی محله تقریباً تمام نیازهای معیشتی ساکنان را در محل برآورده می

اند. در کنار مراکز مذهبی و فرهنگی و آموزشی، پایگاه بسیج،  گذرهای محله ای پراکنده شده

که ، یک فضای پرمعنا  نشان  بهداشتی مانند دندانپزشکی، داروخانه وجود دارد -مراکز خدماتی

یکی از نماید. تنها موردی که  دهد و نمادی از ابعاد مختلف حیات انسان را در فضا تجسم می می

باشد که به گفته یکی از اهالی :  ساکنان به آن اشاره کرد، نبود گلفروشی و بانک در محله می

 ( شعبه ای از بانک صادرات بود، ولی االن به هفت تیر منتقل شده3قبال اینجا )ابتدای الله»

 .(11ساله،ساکن الله 31)آقای مهرداد عزیزی،«.است

توان بیان کرد این است که، بسیاری از مصاحبه  ی اهالی مینکته قابل توجه دیگر که در صحبتها

شوندگان دلیل شناسایی محله چهارصد دستگاه بخصوص پنج کوچه اول را سکونت گزینی اقوام 

دانند و بیان کردند که این محل به محله یزدی نشین معروف است و لهجه  یزدی در این محل می

و...( که هایی )مانند عبدالهی، سوپر گل سرخ  د مغازهکوچه و همچنین وجو 1این داشتن اهالی در 

دانستند. درخیابان قائم  رسانند را،  دلیل وجودی آن می بیشتر محصوالت یزد را بفروش می

بیشترشاهد نوعی بافت مسکونی خاص هستیم که خود به عنوان نشانه ای برای شناسایی این قسمت 

جعفر که به عنوان عنصر نشانه ای مردمی ازمحل مشخص است. جز سرآشپز و مسجدموسی بن 

 عمل می کنند، نشانه های واضح دیگری به چشم نمی خورد.
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 نتیجه گیری

 

توان به دو قسمت تقسیم کرد  قسمت اول پنج  محله چهارصد دستگاه را لحاظ نشانه شناسی را می

 باشد. ن قائم میباشند، و قسمت دوم خیابا ها و خیابان وحدت و قیام می کوچه و الله

در قسمت اول: وجود فضای شورای اسالمی و همچنین )تاالر فالح نژاد( به دلیل تضاد بسیار 

اند، اگر چه به عنوان  ها دارد و هر دو در ابتدای محله واقع شده آشکاری که با فضای کارخانه

ا ساکنان محله ای برای چهارصددستگاه از طرف ساکنان عنوان شد، ولی نتوانسته است ، ب نشانه

 ارتباط چندانی برقرار کند.

با وجود بافت فرسوده و قدیمی محله و مشکالت متعددی که از نظر تأسیسات زیربنایی و ترافیک 

و با سکونت گزینی اقشار مهاجر شلوغ تر شده و به ارزشهای همسایگی است شهری بوجود آورده 

ها  ها و گرایش این است که رد پای ارزش ، اما نشانه های محیط حاکی ازاست  شده رداوآن خلل 

ای در ذهن  اعتقادی ساکنان و توالی تاریخی محل و مهم تر از همه یک ساختار منسجم محله

گردد. در حالی که در قسمت دوم با اینکه طبق محالت جدید شهری تقریباً مطابق  متبادر می

خیابان قدیمی وجود دارد ولی  اصول شهرسازی مدرن ساخته شده )البته در این خیابان نیز یک

نتوانسته خود را تداوم دهد و ساختار آن دست خورده است( ولی در نشانه ها نتوانسته ، نقش 

ها و  چندانی ایفا کند، به طوری که بسیاری از اهالی بخصوص افراد ساکن در قسمت اول، کوچه

ط زندگی شان، دخالت شناختند. در عوض تعامل میان ساکنان و محی خیابان های آن را نمی

های قسمت  ساکنان در شکل دادن به محیط و تجلی عینی باورها و اعتقادات از مهمترین ویژگی

 رود. اول محله به شمار می

هری بسیار کمتری وجود دارد که نه فقط دخالت ساکنان بلکه شهای  در قسمت دوم نشانه

اند. لذا هویت جداگانه  آن دخیل بوده شهرداری و عوامل ذینفع نیز بسیار بیشتر از خود مردم در

ای دراین قسمت از محله مشهوداست، که با هرچه بیشترفاصله گرفتن ازقسمت اول محله به واسطه 

 نشانه های مصنوع )بالعکس قسمت اول( جلوه پیدا می کند. 
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 بررسی خوانایی محله چهارصددستگاهفصل نهم 

 

قی که از نظریه لینج و راپاپورت شده است، پرداخته خواهد شد. دراین فصل به بررسی خوانایی محله با تلفی

 پرسشهای زیر دراین فصل مطرح خواهدشد.

 درشهرومحله به چه معناست؟« خوانایی»-1

 محله چهارصددستگاه را بیان کنید؟«  خوانا نمودن»عوامل مؤثر در  -2

 مقدمه

ی وانسجام اجتماعی است.شناسایی وتمیز مکان محله برای ساکنان آن ، فرصتی برای ایجاد برخوردهای غیررسم

 ها و سازماندهی آن در ساختار ذهنی، نه تنها به افراد اجازه عملکرد مؤثر را می دهد، بلکه منبع احساس امنیت ،

 خوش آیندی ودرك نیز هست.  ، دلپذیری

ناخته خواهد شد که ، تعریف میشود. این واحد هنگامی بهتر ش محله با مفاهیم سمبلیک و فرهنگی خود نیز

( نیاز اصلی انسان ، تصور محیط به مثابه 1388:211مرزهای کالبدی آن با مفاهیم سمبلیک ادغام شوند.)حبیب ؛

 عاطفی و ، عقالنی شبکه ای از مکان های بالقوه است که انسان ها را به مجموعه ای از ارتباطهای متقابل روحی ،

زمانی یک محیط اجتماعی واجد معنا تلقی  حافظت و ابقاء نماید. محیط ،م خوانده و این ارتباط را  فیزیکی فرا

می شود که ، امکانات متنوعی برای شناسایی ارائه دهد. شناخت محیطی روشی است که ما توسط آن ، اطالعاتی 

کنیم . این  و سازماندهی می  ذخیره راهها کسب می کنیم و آنها را  و   خیابان ها ،  فاصله ها  ،  محل  راجع به 

  مکان  یک  کل موقعیت فضایی در جهت ها ، فاصله ها و نقشه ها و  شناسایی  شامل  چنین  هم 

( شناسایی فضایی، شامل مفهوم نقشه های شناسایی که در مجموعه مصور و معنایی از 1338:11است.)کامیار؛

محیط هایش   صوص که بشردر موردراههای مخ چگونگی قرار گرفتن مکان ها در ذهن ما هستند، میشود. درك 

عنوان )خوانایی( به کار میرود. از  نظر  لینج  به   این مفهوم می اندیشد ، موقعیت ها ی بهتری  را ارائه می کند.

ر قالبی به هم پیوسته به یکدیگ :  به آسانی بتوان اجزای شهری راشناخت و آنها را در ذهن در خوانایی یعنی

( 1311:12ی شناختی به هم وابسته ای که شهر راواجد خوانایی کند.)لینچ ؛سمبل ها ارتباط داد. تصویری از

مقیاس محلی یعنی : چگونه افراد می توانند مکان های موجود در محدوده خویش را تعریف کرده  خوانایی در

ود ، امکان بودن یک امکان به ذهن تداعی می ش خوانا  تبع   بشناسند و هویت یابند. نخستین پیامدی که به

موقعیت  -2تشخیص جهت  -1راهیابی به محل می باشد.برای راهیابی حداقل به دو ابزاراساسی نیاز داریم:  

 سنجی. 
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تشخیص جهت: اگر امکان تشخیص جهت در محله ای فراهم باشد ، فردی که درون آن قرار دارد ، عالوه  -1

ود را نسبت به  آنچه محله راحاطه نموده است برتخمین وضعیت خویش در داخل محله ، می تواند جایگاه خ

،معلوم دارد .یکی از بهترین راههای تخمین جهت، نسبت به محیط خارج از محله، وجود نشانه ها درمقیاس کالن 

( این نشانه ها که درمحله چهارصددستگاه نشانه های مصنوعی هستند شامل تاالرشهیدان 1383:131است.)قاسمی 

 ای اسالمی شهر کرج و کارخانه ها می باشند،که در فصل نشانه ها به آن پرداخته شد.فالح نژاد ومقررشور

پس از تشخیص جهت حرکت ، باید امکان موقعیت سنجی برای فرد فراهم باشد، تا باتوجه به مبدایی که در آن 

عنا پپیدا می کند. قرار گرفته ، بتواندمقصد را تصور نماید.موقعیت سنجی معموال در مقیاس محلی ودرون محله م

لذا اولین قدم آن ،معلوم نمودن حدود وثغور تقریبی محله است تا براساس آن تصویر ذهنی کاملی از تمامیت 

محله برای استفاده کننده از آن شکل گیرد و وی بتواند موقعیت خود را در این تصویر ذهنی ارزیابی نماید.)همان 

،1001 ) 

تعیین مرز و حدود ثغورآن است. محله هم زمان به عنوان یک مکان ویک مهم ترین نکته درشناسایی محله  

فرایند دید ه می شود. فرایندی که هچنان درحال تغییر مرزهای خود می باشد، که بتواند با سیستم های بزرگ 

ن دو ارتباط داشته باشد. لبه یا مرز از نظر لینچ عاملی خطی است که به دیده ناظربا راه متفاوت است مرز بی

قسمت، شکافی درامتداد طول و بین دوقسمت پیوسته شهر )یا محله( می باشد. لبه از عوامل اصلی سیمای محله 

او را از پریشانی و سردرگمی نجات می دهد.)لینچ  ذهن ناظر بر جای میگذارد و می باشد، لبه تصویری خوانا در

 مرز خود چهارصد -1مرز متفاوت است  ه دارای دو، لذا محل ( از آنجا که مرز میتواند راه نیز باشد1311:01

از  "دانش آموز"از طرف شمال و بلوار  "شهید بهشتی "آن خیابان و دستگاه که آن را از سایر محالت جدا میکند

خیابان قائم است.این مرز که تحت عنوان  مرز بین محله چهارصددستگاه و دومین مرز ، -2سمت جنوب است.و

است ؛ شناخته می  به طور جداگانه قرارگرفته فضای خالی و یک  با ساختمانی که درو  شودشناخته می «اون ور»

 دستگاه است، نهایت مرز بین این  دو خیابان شده است ،که اهالی میگویند ساختمان برق کل چهارصد و در شود 

  تعبیه شده راه   میان در   چه فضای سبز بسیار کوچکی که متمایز می شود. گر،  وحدت قرار گرفته و  در خیابان 

  به است   مشخص اهالی   ذهن  در  محله  ثغور حدود و است.  داشته  فراوانی  تاثیر مرز  در شناخته شده این 

اهالی ابتدای  بسیاری از« ؟استواقع شده  انتهای چهارصددستگاه کجا و ابتدا» پرسیده شد: مثال از  آنها  عنوان

انتهای آن را خیابانی که به بلوار دانش آموز  کارخانه و تاالر داشت بیان میکردند و جایی که چهارصددستگاه را

پاسخگویان خیابان قائم را بسیاری از لیکن این مرز شامل خیابان  قائم نمی شد.  برخورد می کند ، میدانستند. و

چهارصددستگاه  از ردند. وجزء چهارصددستگاه نمی دانستند، حتی افرادی که در خود خیابان قائم زندگی می ک
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جنوبی می دانستند. مرزی  "چهار راه طالقانی"متعلق به  عوض خود را نام می بردند. در« آن پایین»تحت عنوان 

که برای خیابان قائم اهالی متصور هستند ، از ابتدای خیابان قائم روبروی رستوران جهان  تا  کنار فضای سبز 

. در خیابان قائم، به دلیل وسعت بسیار زیاد پارك ،)که به آنجا نیز کشیده کوچک که روبروی درمانگاه می باشد

عین حال رستوران جهان )جزءمحله نیست( در  ، به عنوان یک نشانه عمل می کند. در "پارك"شده است (

ابتدای خیابان چهارراه طالقانی که درست روبروی خالبان قائم واقع شده، باعث نشانه گذاری دقیقی شده 

نشانه  زدر ابتدای خیابان قائم یکی ا ،و بزرگ  بن جعفر( و با کالبد مشخص  موسی ت.وجود مسجد بزرگ )اس

مقیاس محلی مد  عین حال امکان  موقعیت سنجی اهالی را فراهم  کرده است. این نشانه ها که در در بارز و   های 

مواردی است که باید   محله نیز از  ست. ورودی تقویت خوانایی این خیابان کمک فراوان کرده ا  به هستند ،  نظر

 به آ ن توجه شود.

ذکر شد دارای ورودی های مختلف است،   0:  این محله به دالیلی که در فصل  ورودی چهارصددستگاه 

مشخص محله ، انتهای   ورودی  قابل شناسایی است.دومین  لیکن مهم ترین ورودی آن  با تناقضی که ذکر شد ،

نمی خورد و با فضاهای   چشم واضحی به  این قسمت نشانه های  دی ،دروور بالعکس ابتدای  شد. می با  آن

، فرش فروش و ساختمانی که به شکل شهرك سازمانی ساخته شده و گفته می  ، نظیر مکانیکی ،کارواش کاری

دستگاه برای  ارصدابتدای چه شهرداری است، مشخص میشود . بیشترین استفاده اهالی از نشود برای کارکنا

به واسطه کوچه های متعدد امکان پذیر شده است.  الله ها  و ورودی خیابان قائم  تا ، انتهای آن.  ورود است 

درهرکدام ازاین قسمتها  کوچه هایی بن بست می باشند و کوچه های باقیمانده محل تردد وسایل نقلیه برای ورود 

 ن کوچه ها درحکم میانبرهایی برای افراد و وسایل نقلیه می باشند.به چهاراراه طالقانی استفاده می شود ای

جنبه  ذهنی بود.در  باید مدنظرداشت که مرز درذهن اهالی از نقطه نظر نگارنده دارای جنبه عینی و مرز تعیین  در

مربوط به درآدرس دهی  بقیه مسانل  را جزء محله چهارصددستگاه می دانستند و  آنها خود ( عینی )که بیان شد

پنج کوچه اول که به نام  -1آن ، محله دارای دو مرز بود و لیکن در وجه ذهنی محله دارای چهار مرز بود.

 -3خیابان وحدت وقیام که به نام های زرندی وصفا آن را شناسایی میکردند -2چهارصددستگاه معروف بود .

عروف بود. این نوع مرز ذهنی بیشتر به جهت سبک خیابان قائم که بیشتر به نام پشت باغ محمود ی م -0الله ها  

خانه ها و افرادی که دراین فضاها زندگی می کنند ، مطرح می شود. و به نظر می رسد هویت متفاوتی نیز داشته 

باشند.این نوع مرزبندی صرفا به دلیل نوع  نظرات افراد برداشت شده است وگرنه شهرداری  همه این قسمتها را  به  

 نام گذاری کرده است.  "چهارصد دستگاه"عنوان 
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ساله،ساکن کوچه 23)جوادسعیدیان، «.تا آخر کوچه پنجم ودچهارصددستگاه از سرکارخونه می ش به نظر من»

 ها نها، خ هستند یزدی ساکنان این پنج کوچه  ،بیشتر دپنج تاکوچه با بقیه محله مثل الله ها فرق می کن» اول(.

)حسین «.استصفا و زرندی بهتر این حال خیلی از ، بادیمی تر از الله هاست ای این پنچ کوچه قوکوچه ه

 ار رخیلی همدیگ ساکنان آن، ترجدید ی ، خونه هااست الله هاکه خیلی خوب»  (1ساله،ساکن الله31جاللی،

دی فرق سیستم پشت باغ محمو» (3ساله  ساکن الله 23)مرضیه رشیدی ،«و البته گران تر نیز هستند.، دنمی شناسن

)محمد تقی «.استنه ها خیلی بهتراهم خ هستند و ملت 32 ساکنان آن، هم طرف با این  هستند متفاوت کالَ دمیکن

اون پایین  .است  اینجا فقط این کوچه ها خیلی خوب یی بیایهمیخوا راگ»  ساله،ساکن کوچه سوم(33دهقانی،

ساله 31)رضا برزگر،«.و صدا و قدیمی بودن چندان مناسب نیست.به خاطر سر  )منظور چهارصددستگاه می باشد.(

ن هم ا، انگاری فرهنگش است منظم تر ،گران تر باکالستر، هایشنه اپشت باغ محمودی خ»ساکن خیابان قائم(

ساله، 33)آقای علی دهقانی سانیج ،.«خلوت تر استنجا آدوست دارم  بیشترا ر ولی من کوچه ها است بیشتر

ین مرز ذهنی که باعث تمایز این چهار قسمت از هم شده است، از مهم ترین نکاتی است که ول(.اساکن کوچه ا

 نشود.به تکه های جداگانه تبدیل این  باید در اصالح بافت های سنتی به آن ، پرداخته شود تا محله بیشتر از

)رجوع به فصل نظریه ها( راه یابی  استفاده از آن حرکت میسر می شود. عاملی است که با : از نظر لینچ راه  راه

محله که تاحدی در قسمت لبه ها توضیح داده شده است،  به واسطه عوامل مختلفی نظیر نوع جنس سنگ  در

واضح بودن آن، جهت قائل شدن و تغییرتدریجی مسیر ، احساس حرکت  فرشها، چراغها و باغ سازی یا روشن و

این مورد خیابان اصلی  نتیجه به خوانایی محله کمک میکند. در در و ناظر ، به تاثیر آن در ذهن ناظر بیشتر

ابتدا  ن درباتوجه است. این خیا بسیار مورد  و  است  اهالی روزه  هر   مورد استفاده چهارصددستگاه از راههای 

ی باشد. و اصلی بودن آن م مستقیم بودن ، وضوح « راه»  متری می باشد و لیکن اصلی ترین عامل تمایز این 20

 به   که ، شده   تبدیل  ترافیک  اصلی  مقر  لبه آن  به دلیل پارك  خودروها در دو   بهه  طرف  دو خیابان   این

، امکان اینکه عرض آن زیاد تر شود، تقریبا منتفی است.این راه  آنها رونق   و  فراوان  کار فضاهای   دلیل وجود

ر راهها تمایز پیدا می کند و دارای شناسایی باالیی می باشد. راه دیگر دیگ درشب ، بواسطه چراغهای فراوان ، از

شهدای اول است که به دلیل پیاده روی بزرگ آن از دیگر کوچه ها متمایزاست، به دلیل اینکه درانتها به بلوار 

بان  شهید از آنجا با طی یک مسیر کوتاه میتوان به خیابان اصلی شهرکرج)خیا متصل میشود، و "عالمه جعفری"

عین حال درصورت شلوغی خیابان اصلی، این  در بهشتی( متصل شد، از طرفداران زیادی برخوردار است. و

در حالی این اتفاق میافتد که، هیچ گاه یک طرفه بودن آن مراعات  از ترافیک است و کوچه مسیری برای فرار

خیابان قائم است.این خیابان به « راه»ن راه، نشده است و اغلب به عنوان مسیری دوطرفه استفاده می شود. سومی
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باالیی برخوردار  راه طالقانی ختم می شوند، از شناسایی نسبتاَ به چهار دلیل مجاورت با کوچه هایی که مستقیماَ

می باشد این الله، یکی از  1است. وآخرین مسیری که به عنوان راه با قدرت شناسایی باال شناخته می شود راه الله 

ورودیهای مناسب محله درصورت شلوغ بودن یا  یکی از مرورمی باشد و ین کوچه های محله برای عبور وبهتر

،  از  متری و بودن یک کانال روبسته آب ، درمیان آن 20عرض   بسته بودن وردیهای اصلی است. این خیابان با

. الله های دیگرگرچه همگی بن بست  خوانایی محله را  باالبرده است مهم ترین راههای شناسایی محله میباشد و

نیستند ، به دلیل پیچ دار بودن چندان طرافدارنی ندارند .راههای دیگری نیز وجود دارد که نگارنده آنها به عنوان 

 می باشند.« گره ها» "لینچ"دیگر عوامل خوانایی ازنظر  راههای فرعی درکروکی بیان کرده است.از

و مقصد حرکت را  أآنها شود و کانونهایی که مبد ه ناظر می تواند ، واردنقاط حساس شهر هستند ک  گره ها

سمبلی برای محله « گره»جاده یا دو خیابان باشند.  محل تقاطع در میباشند و ممکن  است صرفاَ بوجود  می آورند،

محله  گره فرعی در 2و   گره اصلی2( طبق این تعریف  1311:12)لینچ ؛ گفته میشود. ، نیز« هسته»به آن  است. لذا

این گره  واقع شده است. کوچه شهدای اول  ابتدای خیابان وحدت ، قائم و در مهم ترین گره  شناسایی می شود.

 به سمت خروجی  -1تغییرمسیرداد. هست زیرا به چهار طرف می توان ، محل تالقی خودرو ها  هم چنین انسانها

خیابان وحدت برای رفتن به هفت  -3ی رفتن به چهارراه طالقانی خیابان قائم برا -2 دستگاه چهارصد ورودی  یا 

نیز  برخیعامل تصادفات   «گره»کوچه اول به جهت رسیدن به بلوار یامیدان سپاه.این  – 0تیر یا مسیرهای فرعی 

به بسیاری  برای رفتن  مسیرهای رفت وآمد برای اهالی نیز هست.  ترین  شناخته شده عین حال از بوده است. در

زمره مهم ترین  ، از این مسیراستفاده میکنند.این  گره در طی کرد  نیز مسیرهای گفته شده که میتوان آنها را پیاده 

و  0قرار گرفته است. به دلیل بن باز بودن الله  0دومین گره در ابتدای الله  -2 محل می باشد. عوامل خوانایی در

ن مسیر فرعی استفاده کرده تا بتوانند با تغییر مسیر دادن از این الله ها بسیاری از خودروها از ای 3روبروی آن الله 

عبور کرده و به مسیرهای هفت تیر و بلوار عالمه جعفری تغییر مسیر دهند که باعث ایجاد چهارراهی در خیابان 

ع گره واق  -1گره های فرعی شامل:اصلی چهارصددستگاه می شود و در برخی مواقع ترافیک خودروها. 

درخیابان قائم که خودروها گاه به دلیل حجم باال ی ترافیک مرکز شهر به این مکان تغییر مسیر داده و به از 

گره واقع درابتدای کوچه شهدای پنجم ابتدای  -2راههای فرعی این خیابان برای رسیدن به مقصد استفاده میکنند.

تصل است ، لذا بسیاری از اتومبیل ها برای فرارازترافیک این خیابان  به خیابان اصلی محله وانتهای خیابان قیام م

 سنگین چهارصددستگاه وگاه چهارراه طالقانی به این کوچه تغییرمسیرمی دهند. 

،  محله را به کالف  وضوح کالبدی از دیگر عامل خوانایی است که مطرح می شود. ابهام و پیچیدگی بی مورد

استقرار دانه ها و فضاهای شاخص محله از  (  قانونمندی موجود در1383،102سردرگم تبدیل می کند.)قاسمی ؛
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قسمت اول محله که قانون ساخت محله به شیوه سنتی درآن  جمله موارد وضوح کالبد است. به عنوان مثال در

پنج کوچه  که ، مسیرها از حاکم است ، مسجد درکنار میدان محله و درست در میان کوچه ها واقع شده به طوری

که آخرین الله می  2الله  الله ها قرارگرفتن مسجد )معروف به مسجد الرضا( در مسجد تقریبا یکسان است. در تا 

باشد،  مسیر رفت وآمد اهالی به این مکان را سخت کرده است وهم چنین در در داخل کوچه واقع شدن آن 

ت. لذا وضوح کالبدی کمی دارد. امکان شناسایی ناظری که از بیرون وارد می شود، را بسیارکاهش داده اس

درخیابان قائم ساختمان مسجد به دلیل نوع ساختمان وسبک نمای خود، توانسته وضوح کالبدی ایجاد کند، نه به 

قیام مسجد به سبک قدیمی ساخته شده و لیکن به  دلیل متجانس بودن با کل ساختار خیابان. در خیابان وحدت و

خیابان قیام به  وضوح کالبدی آن کاسته شده است. ولی در بان وحدت ازدلیل واقع شدن آن درکوچه در خیا

محله ایفامی کند.گاهی همگونی کالبد فضاها و تشابه  دلیل در معرض دید بودن همچنان نقش دانه کلیدی در

و زیاد آن خوانایی محل می کاهد. کوچه های خیابان قائم از جمله این موارد هستند. این کوچه به دلیل ساخت 

ساز بسیارشبیه به هم می باشد ،این باعث می شود در لحظه اول درك  شود و پس از آن ذهن مخاطب انگیزه ای 

 تشکیل تصویر ذهنی آن را دشوار می سازد. و برای درگیری با محله نداشته باشد.عدم درگیری ذهنی با محله نیز

 ن محله راخوانا احساس کرد.این مهم درایتوو مبهمی که ایجاد می گردد،  نم با استناد به طرح واره مختصر

مصاحبه شوندگان به خوبی آشکاربود. بسیاری ازآنها به جز کوچه گازکه تا مدتها مقراصلی سازمان گاز کرج 

 نام   به آنجا مراجعه می کردند، به سختی قادر  به  قبض  پرداخت  برای باید  بود، )هم اکنون انتقال یافته است( و

 که  مواردی  در بودند.  ، رستورانها فصول پیشین گفته شده در همان طورکه  مغازه ها و ه ها ،بردن اسم کوچ

اینکه  ،ساکنان خود کوچه ها نیز از شناسایی فضایی )به عنوان مثال ،  است  داشته برخورد آن   با خود  نگارنده 

بودن دانه ها این خیابان به یکدیگر این  .شبیهاطالعی نداشتندکوچه دارای میانبر به بقیه کوچه ها است یاخیر(

در یک شبکه فراگیر به یکدیگر مرتبط  فضاهای شهری درون محله باید خیابان را به محله تبدیل نکرده است.

فضاهای آن نتوانسته است ، چنین شبکه ای را فراهم کند و ناظرکه باید این شبکه را  باشند ، لیکن خیابان قائم و

آن را به صورت جدا از محله دیده و معنی دار شدن آن صرفا به دلیل ،  معنی دارگردددرك و کشف کند تا 

 رفت وآمد ناظر به درون کوچه ها می باشد.

را « فعالیت»، راپاپورت دردخالت عناصردیگر در خوانایی محیط عامل "لینچ"پس ازذکر عوامل خونایی از نظر  

ها در خوانا نمودن محله کمتر از کالبد  نیست . به این ترتیب اگر ( نقش فعالیت1331:101بر می شمارد. )دانشپور؛

فعالیت ها قابل پیش بینی باشند،  فرد به سرگشتگی کمتری در سطح محله دچار می شود. البته این قدرت پیش 

ه بینی درشرایطی حاصل می گرددکه، امکان حدس زدن  فعالیتها  با توجه به بسترکالبد فرهنگی آنها وجود داشت



 

 

21 

عمومی (، به تبع بسترانجام آنها نیز دو نوع حریم  –باشد. فعالیتها درسطح محله ای بردو دسته اند )خصوصی 

خصوصی و عمومی را می طلبد. حال اگر این فعالیتها درحریم دیگر اتفاق بیفتد ، فرد متعجب می شود وبرای 

عا کند که باحریم هایی خوانا مواجه تشخیص آن حریم دچار مشکل می گردد. و در این حالت نمی تواند اد

( به عنوان مثال خیابان قیام و وحدت در چهارصددستگاه قبال کوچه ای بودند و همه اهالی آنجا 101است .)همان:

به عنوان کوچه فرض می کردند ولیکن به دلیل اینکه بسترآمد و شد و محل تمرکز خدمات بسیارشد ، )پزشکی 

اع واقسام مغاره هاو....( ، این کوچه ها کم کم درذهن اهالی نقش یک خیابان محلی ،نانوایی ،آژانس امالك ،انو

را به خود گرفته است، بدون آنکه واقعاچنین باشد ، زیرا ساکنان آن نیز روز به روز افزایش پیدا می کند. همین 

ا تنزل داده است. وبه تناقض از وضوح تصویر ذهنی اهالی این دو بخش کاسته است وخوانایی را در این مکان ه

 تبع آن هویت این دو خیابان مخدوش شده است.

در خوانایی بحث شناسایی محله عنوان می شود. اینکه سیمای محله راهمچون متنی بتوان خواند و یا آن راتبدیل 

 به متنی برای خوانش کرد ، که هم می تواند برای اهالی مطرح باشد وهم برای افراد خارج ازمحله. ولیکن

تشخص اجزای یک  محله شاید بیش ازهر کس دیگر برای ساکنان محله  معنا و ضرورت داشته باشد در 

صورتیکه محله بتواند تشخص خود را نیز اثبات کند، این محله به عنوان محله ای هویتمند تلقی می شود که، 

می توانند این  مایند. لذابالفاصله پس از احساس هویت احساس تعلق می ن ساکنان آن دارای هویت هستند و 

کنند . باید توجه  داشت تشخص امری نسبی   کوشش آن  آبادانی  در و  بسط دهند  احساس را به کل محله 

یک  یا   ، کوچه یک  ،  محله یک   است که بسته به محله و فرد فرق می کند. به طورکلی اگر بافتی به عنوان

دارای نقاط شاخصی است .این نقاط شاخص مانندعالمت ها یا میخ   خیابان قابل بازشناسی باشد، خواه ناخواه

هایی در ذهن ساکنان محله عمل می نمایند ، به طوریکه استقرارفاصله هربخش  از محله نسبت به آنهامی تواند ، 

( لذا برای این بخش کل مکانهایی که 230یکی از وجوه تمایز آن بخش از سایر بخش های محله باشد. )همان 

هالی به عنوان خیابان ، کوچه و محله متمایز کرده بودند ، مطرح شد.شاخص های خیابان اصلی چهارصددستگاه  ا

به همه جا  ودمی ش آن  از«» است بزرگ»نظر اهالی  این گونه بیان شد :  به عنوان خیابان و علل تشخص آن از

خیلی «  »خط کشی وسط آن«  »راغهای زیادچ« » ترافیک زیاد«(11ساله ،ساکن الله  31)مهرداد عزیزی ،« رفت

دیوارکارخونه که  با». تشخیص کوچه ها : کوچه اول: «در آن رفت و آمد می کنند خیلی ماشین است مشخص

با پیاره  کوچه اول(ساکن  ساله، 28 )مریم یوزباشیان ،« درانتهای این کوچه قرار دارد ، این کوچه را میشناسم

 (3ساله ،ساکن الله 23)افسانه ابویی،«.بزرگم اونجا بودنه مادراخ» ،«آن  روی بزرگ
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ساکن  ساله ،23)سجاد علیجانی ،«زیرا از این مسیر عبورکرده به مسجد می رسمبامسجد می شناسم »کوچه دوم: 

 ساله ،ساکن خیابان قائم(31)مریم متقی ،«.خیلی نمی شناسم »یا کوچه سوم(

با » ( ساله ،ساکن خیابان قائم 31)نجمه امیرحسنی ،« است وچه دومنمی شناسم خیلی شبیه ک زیا د:» وچه سوم ک

سوم قرار  مغازه اش داخل کوچه فروش می کند و اسماعیلی )شخصی که اجناس کوپنی را خرید وآقای   مغازه

 ساله 23)جواد سعیدیان ، «نوایی سنگکان میشناسم و نابامید» ( ساله،ساکن کوچه اول28)مریم یوزباشیان ، «دارد

 تاسوعا غذای نذری می پزد.( روز سال در که هر شخصی از همسایگاننه خانم نعمتی ) ابا خ ،ساکن کوچه اول(

 ساله ،ساکن کوچه اول(18)ثریا السادات رستگاری،

آرایشگاه ) فقط آرایشگاه ایران خانم» ساکن خیابان قیام(  ساله ، 21 ، ) زهرا پودینه ، « نمیشناسم » کوچه چهارم :

کوچه ساله ،ساکن کوچه پنجم( 01)معصومه احمدی، سال در این محله قدمت دارد.( 01زنانه که باالی  خانگی

)مریم «مدرسه مالک اشتر»ساله،ساکن خیابان وحدت( 28،)مهدی دهقانی ،«یکطرفه بودن دلیل به »پنجم : 

 باگلزار » ه ساکن کوچه اول(سال 23)حامددهقانی ،« نوایی تافتونیان با» ، ساله،ساکن کوچه اول28یوزباشیان ،

ساله ،ساکن 31)مریم متقی ، «زیرا برای رسیدن به این گلزار از این کوچه عبور می کنیم. شهدا )قبرستان محله(

)کارخانه ای که درزمان فاتح برای کارگران زن احداث  شده بود.کالبد « ساختمان کارخانه زنان» خیابان قائم(

ساله ،  18(.)آرزو زارع،هنوز وجود دارد و بادیوارهای خاصی مشخص میشود این کارخانه علی رغم ورشکستگی

 ( 1ساکن الله

)آقای احمد مومنی «د بیشتر با سبک خانه سازی این قسمت از محلهفرق دار»وجه شناسایی الله ها به طورکلی: 

) «ت اول محله داردزیادتری به نسبت قسممغازه لبنیاتی  و است  خیلی شلوغ تر»ساله ،ساکن کوچه پنجم(21،

 (1ساله ، ساکن الله 18آرزو زارع،

)جواد  « آبی که در میانه این کوچه قرار دارد و هم اکنون این کانال سربسته استوکانال   ناباخیاب: »1الله 

می بردم ا برای مهد به آنجا م ره اهست بچ درون آن مهدکودك  کی»ساله ساکن کوچه اول( 23سعیدیان ،

 3الله  در یکی ددارب  ورودی دو در ی این قسمتنه هااازخ چند تا»ساله ساکن کوچه سوم( 23ه،)فاطمه آقازاد«

به خاطر خرابه ای »ساله ساکن خیابان قیام( 01)زهرا گلکار، «ددار پشت به کوچه زرندی راه از و  1الله در یکی 

 (1ساله ،ساکن الله 18) مهنازمحسنی،«ابتدای این کوچه قرار داردکه 

ساله،ساکن خیابان وحدت 28،)مهدی دهقانی ،««دفقط به خاطر آژانس دانش که سرکوچه قرار دار:» 1الله 

 (3ساله ،ساکن الله 23)افسانه ابویی، «است خیلی پیچ داره آن کوچ.»(
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ه نسبت به بقی بقیه الله ها نیز تقریبا به همین دالیل شناخته می شدند. درکل الله هابه دلیل نامگذاری متمایز خود

محله دارای تشخص باالیی هستند.خاصه آنکه این نامگذاری، باقانونمندی خاصی درکل محله اجرا شده است. 

تشخص باالتری برخودار بودند. ولی وجود دوکوچه به  مرکز شهر از الله های فرد به دلیل نزدیکی با در ضمن

ز وجود آنها اطالع نداشتند، لذا چندان همچنان از جمله نقاطی هستند که حتی برخی اهالی، ا 2و 1اسم ستاره  

با این حال این دو کوچه با وجود ساختمان های وجه شناسایی باالیی نیز برخوردار نیستند. شته و از تشخصی ندا

بین کوچه ها  وجود یک راه نامشخص درنوساز و داشتن نگهبان در حال متمایز کردن خود از سایر محله هستند. 

آن به  از ه ک چندان جذابیتی ندارد. به طوریبین اهالی  اند نقش مرز را ایفا کند ، ولی درالله ها گرچه می تو و

ودرواقع در امتدادآن می باشد به دلیل  1عنوان یک مسیرکوچک نیز ، یاد نمیکردند.این راه که روبروی الله 

شده و هم چنین به دلیل راه  ابتدای آن که باعث پایین رفتن سطح کوچه نسبت به بقیه کوچه ها وجود یک پله در

وجودکانال  اجتماعی ( و -سیاسی -پرپیچ وخمی با دیوارهایی پراز نوشته های ممنوعه )شامل نوشته های جنسی 

اهالی حتی االمکان از  آب که هم اکنون پوشیده شده است ، به عنوان را ه یا مرز یا کوچه شناخته شده نیست و

با  پله هایی به کوچه  وچه پشت مدرسه دخترانه مالک اشتر قراردارد ورفت وآمد درآن حذرمی کنند. این ک

بر کوچه پنجم عمود   بقیه کوچه ها  میانبری است که نظیر پله ها نشان دهنده مسیر  پنجم راه پیدا می کند. وجود

ودن انتهای آن نظار عمومی، و مشخص نبا فضا در  دیدرس نبودن این لیکن به دالیل متفاوتی از قییل ، در است  و

اینکه هم  جمله کوچه هایی است که، قابلیت ارتکاب به جرم باالیی دارد. کما و نداشتن نورپردازی درشب ، از

 قرار  خانه هایی این کوچه   داخل در معروف است.  یا جایگاه معتادان  مخدر برای پخش مواد مکانی  به  اکنون 

  انتهای  می شود. باز  3الله  درب دیگر در کوچه و این  ب آنها بهدرب می باشند. یک در  دو که دارای  دارند 

بلوار عالمه جعفری راه پیدا می کند.این کوچه گاهی  به  زنان و   کارخانه  اصلی  درب  راست  سمت در  کوچه

بیشتر   1به عنوان نشانه ای عمل می کندکه اهالی برای آدرس دادن ازآن استفاده می کنند.ولی همچنان از الله 

 استفاده میشود.

خیابان قیام : )با نام غیررسمی زرندی( شناسایی خیابان قیام  به واسطه وجود افراد مهم تراز فضاها تلقی می شد. 

ساله ،ساکن کوچه 31)طاهره دهقانی،«.عبور نمیکنمنجا آ حتی االمکان از»چون به زعم برخی اهالی 

با این حال ( 1ساله ،ساکن الله 18)آرزو زارع ,«.و آمد کنیم رفت بیشترسعی میکنیم از خیابان وحدت »اول(

صندوق قرض الحسنه )امام رئوف( به شناخته تر شدن این خیابان کمک کرده است. انتهای  وجود مسجد و

 خیابان قیام که به خیابان طالقانی متصل می شود ساختمانهای متعددی چون )پزشکان و ساختمان بانک (



 

 

23 

رسمی حسن  غیر  نام نام رسمی بنادکوکی )و ای با سایی باالیی دارند.این خیابان با کوچهشنا ، قراردارندکه

 دو کوچه شناخته شده هستند. شفیعی( به خیابان وحدت راه پیدامی کند،که به این واسطه هر

لیتهای ( بیشتر به دلیل فعانام دارد. صفادارد که خیابان وحدت: )نام غیررسمی وشناخته شده تری بین اهالی 

متنوعی که درآن صورت می گیرد، شناخته است.این فعالیتهاحول فضایی که درگذشته میدان بوده است وهم 

اکنون برداشته شده است، انجام می گیرد.انواع فعالیتهایی چون )مکانیکی ،الکتریکی، لوله کشی ونانوایی.( که 

این خیابان را با نانوایی آن می  از افراد خیلی و شناخته شده ترین فعالیت این خیابان پخت نان بربری می باشد

شناختند. این خیابان دارای کوچه های بسیار باریکی می باشد که به نظرمیرسد، به دلیل ایجاد امنیت درگذشته 

که اهالی خیلی کمی این کوچه ها را می  از این نظردارای شناسایی پایینی می باشد. به طوری شده است و ایجاد

 آمد میکردند.  آن رفت و از شناختند و

میزان  بین اهالی) بخصوص قسمت دوم و سوم(  از خیابان قائم: این خیابان با وجود داشتن فعالیتهای متفاوت ، در

نیست.دلیل این امر میتواند میزان کم رفت وآمد اهالی به این قسمت ، به دلیل وجود  شناسایی باالیی برخوردار

ز قسمتهای محله باشد. بااین حال وجود مطبخ سرآشپز از مهم ترین موارد شناسایی این هر کدام ا تمام امکانات در

همه اهالی خیابان قائم را با کوچه های درختکاری شده و منظم می شناختند، ولی  محله می باشد. مسلماَ قسمت از

خاطره انگیز به دلیل جایی شناسایی دقیق هر کدام از کوچه ها  به طورجداگانه برای آنها کمتر میسر بود.عناصر

که برای خود درتصویر ذهنی افراد باز می کنند، می توانند وسیله ای برای تشخیص یک محله باشند. لذا حفظ 

 چنان  مکان   یک  ( گاه1383:210قاسمی ؛ ) وتقویت آنها میتواند راه دستیابی محله به هویت را هموارتر نماید.

ایفا کند.   محل نقش را نمودن   خوانا عنوان  به   می تواند  مدتها تا  که   ه کرد  ایجاد  اذهان  در  خاطره ای

ثبت تصویر نمادین و سمبلیک از  -2ثبت تصویرواقعی  -1ذهن ثبت می شوند:  طریق در سه  ذهن به   در وقایع 

 ( 2001:68؛lawsonاستفاده ا نشانه های سمبلیک همجون زبان )    -3جسم یا واقعه 

که درهر فضا شکل گرفته، فضاها را با معنای خاصی پیوند می دهد.این خاطرات گاهی مشترك بین  خاطراتی

افراد متفاوت است واز طریق فضا زنجیر اتصالی بین افراد شکل می گیرد.خاطرات جمعی درقسمت اول محله به 

رات قاشق زنی در چهارشنبه شکل بسیار بارزی بین همه اهالی مشترك ونشان  از قدیمی  بودن محله ، بود. )خاط

سوری ،فوتبال بازی کردن بچه ها درخیابان، شستن درب منازل با آب کارخانه که درجویها جاری می شدو....( 

بیان می شد.  ،گرچه دربین برخی ساکنان قدیم محل که در الله ها وخیابان وحدت و قیام سکونت داشتند نیز

نیز ، می تواند عامل بسیار قدرتمندی درتشخص بخشیدن به آن،  جایگاهی که کل محله درخاطرات مردم دارد 

باشد. خیابان قائم به دلیل عدم برخورداری ازچنین خاطراتی چندان نمیتواند به اهالی تشخص دهد. وجود باغ 
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محمودی می توانست به عنوان عامل تشخص عمل کند. چراکه اسم آن، حتی هم اکنون که این باغ خراب شده ، 

که، یعنی این محل قبال باغ بوده است. لذا خود به خود عامل  طره را را درذهن اهالی تداعی می کندنوعی خا

تشخص محسوب میشد.ولی حتی تبدیل اسم این محل به اسم قائم به این مهم خدشه واردکرده است. مسلما همه 

 این عوامل باهم ، می توانند از عوامل هویت بخش محله باشند.

 

 

 

 

 

 

 یرینتیجه گ 

 

شهر، موجودی زنده است که همواره میتواند با فضاهای خود دارای هویت باشدویا ادعای هویت 

کند. لیکن به واسطه برخی عوامل که مهمترین آنها معماری سودجویانه است، با نوعی درهم 

ریختگی فضایی روبرو هستیم ،که بیش ازهر چیز انسانها را سردرگم کرده است.شهرکرج 

به عنوان یک شهر خوابگاهی درحال تثبیت شدن است، بیشترین نوع درهم  که،کارکردآن

که این فشارها  ریختگی را هم در قالب انسانها وهم فضاها شاهد است.محله ها فضاهایی هستند

برآنها متحمل میشود.محله حوزه ای مشخص است که به آسانی قابل تعریف می باشد. یعنی 

وشه ای ازخیابان و حوزه ی خدماتی که شبکه ی اجتماعی سرزمینی با محدوده های مشخص ، خ

ایجاد میکند. چهارصددستگاه محله ای است که، با فضای محله درگذشته انطباق پذیراست.لیکن 

درطول زمان نتوانسته کارکرد خود راتداوم ببخشد، لذا به توجه به بررسی های انجام شده می 

نام  قسمت اول که با شده است. در توان گفت به چهارقسمت ازلحاظ هویتی تقسیم

به عنوان  چهارصددستگاه شناخته میشود،شروط احراز هویت اثبات شده است.یعنی اهالی اکثراَ

هم تشخص یافته اند.و  و سال سابقه سکونت،هم بازشناسی شده اند21مهاجران یزدی با بیش از 

آنها  بر محله ای  قومی و لذا هویت دستگاه می دانند، متعلق به چهارصد را درعین حال خود

 قسمت دوم  در برخوردار هست. نیز   باالیی  قدرت خوانایی از  این قسمت انطباق پذیر است و
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 معماری فضای مسکونی و نشانه ها از نوع  با هستند،  نشین  آپارتمان  حالیکه اکثراَ الله ها در

 بازشناسی   ها قائل هستند ، لذاکه مرزی میان خود و آن قسمت اول خودرا متمایز کرده به طوری

  است ، ولی شرایط احراز هویت  شده  هم چنین تشخص آنها احراز محله و به عنوان عضو   آنها

  ولی هویت قومی هستند.  جماعتی برای آنها وجود ندارد ، بنابراین دارای هویت محله ای یا قومی

 آنها  وحدت،ویژگی تمایز کنندگی در و ام قی  خیابانهای  نیست. قسمت سوم ، انطباق پذیر برآنها 

 اوقات فراغت( مسکونی و )اعم از بافتها  ناهمگونی   قالب لیکن بیشتر در چه یافت می شود و اگر

 متغیر شد.پراکندگی ، نامتقارن بودن فضاها و قائل  بازشناسی برای آنها نمیتوان  لذاشرایط  است.

   خوانایی پایین افراد،   بودن

به سمت بحران هویت سوق  جمله دالیلی هستندکه ، آنها را هرچه بیشتر از ،  میانبرها ربخصوص د

میدهد.درقسمت چهارم خیابان قائم شرایط بازشناسی و تشخص آنها برای هویت جماعتی و قومی 

زیادی  بسیار حد نه نشانه ها، لیکن خوانایی متوسط آن تا قالب فضاها و احراز نشده است نه در

قسمتی که  متمایز ازکردن خود از قالب هرچه بیشتر ر محله ای به آنها داده است،که درهویت غی

انطباق  نام چهارصددستگاه شناخته میشود، می باشند.لذا هویت قومی ومحله ای درحالی برآنها با

هویت بخشی به فضاهای درون  پی خواناکردن و در پذیر نیست که درجستجوی هویتی تازه و

خیابان زندگی میکنند ، خیابانی که  محله که در دراین قسمت نه در واقع افراد .درمحله میباشند

 معابر دیگر قابل تشخیص میباشد. تنها با نامش از
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abestrac 

The “city” is a certain social reality that can be summerized to humman beings and 

space. “Karaj” is a city that reflects especial conflicts and features by putting different  

culture and tribs together، and as humman beings and places are both 

impressionable and impressive ، its reflect can be observed in urban space.urban 

neighbourhood are the formative elements that are constanttly one of the common 

elements of city and have been always very important ، during the history.” 

CHAHARSAD DASTGAH” that is a nieghbourhood of karaj which has been initially th 

result of companian of people from YAZD and had been cald 

“YAZDINESHIN”(1)neibourhood but gradually and by large number of migrations this 

local trib have been changed and is no larger means of decreasing social pressure or 

creating tribal and relational units but is a kind of compulsory neibourhood that can be 

expanded if the equipment is available. 

This reaserch has been done with emphasis ways of urban anthropology ، and 

generally it can be said that a neighbourhood that have benefitted an especial 
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harmony and have had independant  identity (as  LYNCH and RAPOPORT  say) 

through different avenue formings have changed to separate part which precede each 

other to keep distance from the old form of the neighbourhood. The reflect of this  
is completely obvios in different (habitable and nourishment) space of CHAHARSAD 

DASTGAH which in the neighbourhood of this research. 

،Az result  

 the nieghbourhood is devided to four section each of which  has  a definite identity 

and this is done only when the reaability of this neighbourhood (as a local generality) 

has been also disordered. 
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A place where peopl from yazd 

live  
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 .3ساله ،ساکن الله23کروکی کشیده شده توسط خانم مرضیه رشیدی ،

 درهردومورد کروکی کشیده شده خیابان قائم درکروکی وجود ندارد.
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کشیدن برخی راهها توسط دو ساکن 

 مهدی دهقانی و لیال دهقانیمحلی ، محمد
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