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چکیده

قابل  ي زبانیِها نشانهاجتماعی است که به بررسی تمام  شناسی زباناي در زبانی حوزه انداز چشم

در این پژوهش، ابتدا خیابان ولیعصر تهران به .پردازدمیمشاهده در یک محدودة جغرافیایی 

دو  ناحیۀ، )میدان تجریش تا تقاطع بزرگراه شهیدچمران(یک  ناحیۀ:سه ناحیه تقسیم شد

).هتا میدان منیری آهن راهمیدان (سه  ناحیۀو )میدان ونک تا تقاطع خیابان شهیدبهشتی(

برداري و  یادداشتي زبانی نواحی مذکور ها نشانه، از تمام 1395اسفند  پایانیِ سپس در هفتۀ

هاي بسیار اعم از بنرهاي بزرگ و آگهی(زبانی دادة 3180،مجموع در.شدبرداري  عکس

درصد در قالب  72استخراج شد که از این میان، حدود حاضر  از محدوده مطالعۀ)کوچک

اروپایی جاي -فارسی درصد در قالب الگوي دوزبانۀ 20و  گنجندفارسی می زبانۀیکالگوي 

2/2درصد و  7/5ترتیب فارسی نیز به-اروپایی زبانۀ اروپایی و الگوي دوزبانۀ یکالگوي .گیرند می

خیابان ولیعصر  زبانیِ انداز چشمبنابراین، .دهند میرا به خود اختصاص  ها دادهدرصد از کل 

 ناحیۀغیرفارسی در سه  ي زبانیِها نشانهاست، هرچند سهم زبان فارسی عمده به  طور بهتهران

ي ها نشانهاین خیابان، میزان استفاده از  یِي که در نواحی شمالطور بهپژوهش برابر نیست، 

جنوب را که ناظر بر نوعی -شمال جنوبی است و این امر دوگانۀ ناحیۀغیرفارسی بیش از  زبانیِ

–پیام  انتقالِ از این گذشته، تفاوت در شیوة.کند میشکاف اقتصادي و اجتماعی است تقویت 

نواحی شمالی و جنوبی این خیابان را  زبانیِ دازان چشمدر -براي مثال بازنمایی رویداد ملی نوروز

شاهد استفاده از  3ناحیۀکه در درحالی.دانستجنوب -شمال دوگانۀکنندة تقویت توان مینیز 

به  2و  1ناحیۀها در  ي شادباش نوروري صرفاً به زبان فارسی هستیم، این قبیل پیامها پیام

ي تبریک سال نو نیز ها تنوع زبانی و نیز صوري پیام.هستندهاي فارسی و البته انگلیسیزبان

ها دادهبررسی در.کند شده در این پژوهش را القا میمطرح جنوبِ-شمال دوگانۀخود،  نوبۀ به

1. famianali@pnu.ac.ir
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مانند بوتیک، دکوراسیون و کارهاگران برخی کسبکنشکه  مشخص شدنیز اصناف تفکیکبه

.کنند میغیرفارسی بیشتر استفاده  ي زبانیِها نشانهداخلی و خدمات سفر از 

.جنوب، زبان فارسی-زبانی، خیابان ولیعصر تهران، دوگانۀ شمال انداز چشم:هاکلیدواژه

مقدمه-1

مصنوعی است که در یک لحظه و از یک نقطه  اي طبیعی یامعناي منظرهبه»انداز چشم«واژة

اي شامل عناصر زبانی است زبانی، منظره اندازِ چشمبر همین اساس، .آن را مشاهده کرد توان می

به این ترتیب، تمام عالئم و عناصر .با چشم غیرمسلح ببیندد از یک نقطه و توان میکه آدمی 

گذاري شهري و غیرشهري، تابلوهایی که براي نام مرورِموجود در تابلوهاي عبوروزبانیِ

هاي نیز تمام بنرها، تابلوها و برچسب رود وکار میاماکن دولتی و خصوصی به، معابر، ها خیابان

 معرفیزبانی  انداز چشمدهندة تشکیل عنوان اجزاي بهتوان میکوچک و بزرگ افقی و عمومی را 

یر، با رشد و توسعۀ مطالعات هاي اخدر سال ).2،1997:25و بورهی 1الندري(کرد 

، شناسی زبانشناسی، جامعههاي  در حوزه مهمزبانی به موضوعی  انداز چشماي، رشتهمیان

نظري و کاربردي  هاي مختلفیل شده و محققان متعددي در زمینهمعماري و شهرسازي تبد

.متفاوت است ها پژوهشگفتنی است انگیزه و دامنۀ این دسته از  .اند کردهمطالعه  را این مفهوم

و است، )4،2006گرتر(و تنوع فرهنگی  )3،2010ادلمان(محقق، چندزبانگی اصلیِ گاه دغدغۀ

 ویژه به-نفوذ یک زبانبه ، )5،2012پاپن(گر به مالحظات جغرافیایی و سیاسی گاه پژوهش

زبانی با  انداز چشم، ارتباط )2015و همکاران،  6تاختاروآ(در کشورهاي مختلف -انگلیسی

زبانی با تبلیغات  انداز چشم، رابطۀ)9،2011و یوآن 8؛ راتکه7،2014بردشاو-هویت(آموزي زبان

الذکر صرفاً به یک محدودة فوق در شماري از مطالعات.مند استعالقه)10،2009روزندال(

متمرکز شده است و در  -براي مثال، تابلوهاي مراکز خریدوفروش-زبانی انداز چشممعین از 

ي پژوهش ها دادهمثابۀ شده در یک محدودة جغرافیایی بهمشاهده مواردي نیز تمام عناصر زبانیِ

.مدنظر قرار گرفته است

1. R. Landry 6. S. S. Takhtarova
2. R.Y. Bourhis 7. I. Hewitt-Bradshaw
3. L.J. Edelman 8. O. Radtke
4. J. Gorter 9. X. Yuan
5. U. Papen 10. T. Rosendal
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 برخیو  نیستندزبانی تصادفی  انداز چشمموجود در  زبان، عناصر زبانیِ شناسیِازمنظر جامعه

زبانی در حکم ویترین فضاي  انداز چشماز این منظر،  .کنند میهاي جامعه را بازگو واقعیت

و فرهنگی  ، سیاسیاقتصادياعی، ي اجتمها گرایشعمومی است که عالئق، نیازها، آرزوها و 

-خیابان ولیعصر شهر تهران-حاضرمکانی پژوهش محدودة  .گذاردنمایش میافراد جامعه را به

هاي مختلف شاخص همچنین، براساسِ.جنوبی است-لحاظ جغرافیایی، خیابانی شمالیبه

نابرخوردار و را با مناطق )در شمال این خیابان(تمایز مناطق برخوردار و مرفه توان می

-شمال دوگانۀ، یادآور تقابلی موسوم به این تمایز.مشاهده کرد)جنوب این خیابان(پذیر آسیب

اقتصادي و سیاسی است مفهومی کالن در مناسبات اساساً جنوب -شمال وگانۀد.است جنوب

رد.با کشورهاي در حال توسعه اشاره داردیافته مند و توسعهکه به تفاوت کشورهاي ثروت

این دوگانه تجزیه و  سایۀ کشور، شهر، یا حتی خیابان را در هرتوان میتر، مقیاسی کوچک

زبانی  انداز چشممطالعات  شناسیِبا تکیه بر روشکوشد  نگارنده می،در این مطالعه.تحلیل کرد

زبان )1(:ت زیر پاسخ دهدسؤاالجنوب در خیابان ولیعصر تهران به -شمال و با نگاهی به دوگانۀ

)2(؛ خیابان ولیعصر تهران دارند زبانیِ انداز چشمي غیرفارسی چه جایگاهی در ها زبانفارسی و 

؛ هایی داردمختلف چه ویژگی ي شغلیِها ردهخیابان ولیعصر تهران با توجه به  زبانیِ انداز چشم

)4(؛ کند میجنوب را تقویت -شمال دوگانۀ ،تهران خیابان ولیعصرِ زبانیِ انداز چشمآیا )3(

خیابان ولیعصر به چه صورت است؟ زبانیِ انداز چشمنوروز در  ملیِ-رویداد تاریخی بازنماییِ

چارچوب نظري-2

اجتماعی،  هاي مختلفزبانی در گوشه و کنار جهان با انگیزه انداز چشمپژوهش در زمینۀ

شده در این حوزه با انجام شمار زیادي از مطالعات.گیرد میفرهنگی و حتی سیاسی انجام 

شاخص در این یکی از مطالعات .استصورت گرفته شدگی و مفهوم چندزبانگی جهانیتمرکز بر 

ونه ایستگاه قطار شهري توکیو بیست)2007(1باکاوس.ژاپن انجام شده است زمینه در پایتخت

و بزرگ، کوچک  مکتوبِ هاي زبانیِ تمام نشانهو  محدودة پژوهش انتخاب کرد عنوان بهرا 

1. P. Backhaus
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ز برداري ا پس از عکس.مد نظر قرار دادي پژوهش ها دادهعنوان بهکاغذي و غیرکاغذي را 

7/20(داده  2444که از این میان  ردآوري شدزبانی گ دادة 11834مناطق یادشده، در کل 

 هاي چندزبانه در برخی مناطق بیشتر و در برخی مناطقِ داده فراوانیِ.چندزبانه بودند)درصد

 ،شهر توکیو انداز زبانیِ نتایج مطالعۀ باکاوس نشان داد که در چشم.مطالعه کمتر بودندردمو

)درصد 7/92با (عالوه بر ژاپنی، چهارده زبان دیگر حضور دارند که در این میان زبان انگلیسی 

کدام فقط با یک دادة زبانی کمترین سهم را در این هاي عربی و روسی هر ترین، و زبانبیش

 مطالعۀ خود ادعا کرده است که بنديِ باکاوس در جمع.دهند میبه خود اختصاص  اندازچشم

توکیو چندان چشمگیر نیست و لذا بهتر است این  زبانیِ انداز چشمي مختلف در ها زبانتنوع 

.وریمشمار آبه)انگلیسی-ژاپنی(شهري دوزبانه پایتخت را صرفاً 

انداز زبانیِ آن ناحیه  رسی چشمجغرافیایی در بر ناحیۀیک  موقعیت جغرافیایی و سیاسیِ

 ناحیۀرا در 1اي به نام کیز انداز زبانیِ محله چشم)2012(براي مثال، پاپن .ثر استمؤ

 این منطقه را در دو مقطع زمانیِ انداز زبانیِ شهر برلین بررسی کرده است تا چشم 2پرنزالوربرگ

هاي  اي از عکس او ضمن دسترسی به مجموعه.پیش و پس از اتحاد دو آلمان مقایسه کند

تمام مواد و  برداريِ نیز به عکس 2010شده در دهۀ هفتاد و هشتاد میالدي، در سال گرفته

ها نشان داد که در بسیاري از موارد، واحدهاي  یافته.ناحیۀ مورد نظر پرداخت متون نوشتاريِ

ساده و تابلوهاي پالستیکی استفاده صنفی که در دهۀ هشتاد میالدي صرفاً از عناصر زبانیِ

شده بر تابلوها و بیلبوردهاي رنگی و درج از انواع شعارهاي تبلیغاتیِ 2010کردند، در سال  می

بانی دچار نوعی انداز ز پاپن دریافت که ناحیۀ مورد مطالعه ازمنظر چشم.اند متنوع بهره گرفته

در این فرایند نقشی فعال به عهده  غربی هاي فرهنگی و اقتصاديِ لفهگذار شده است و مؤ

.اند داشته

کارائیب،  حوزة امعِجو ضمن تأکید بر چندزبانه و چندفرهنگی بودنِ)2014(بردشاو -هویت

براي مثال، یک زبان -یک زبان معین که استفاده از عناصر زبانیِ کند میبه این نکته اشاره 

گویندگان آن زبان هویتی مستقل و  بهیک قلمرو جغرافیایی زبانیِ انداز چشمدر  -کریول

1. Kiez
2. Prenzlauer Berg
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ي ها زباني کریول و حتی ها زبانجایگاه آن زبان در کنار سایر  بخشد و به تقویتارزشمند می

.کند میپرتغالی کمک و  انگلیسی، فرانسه

رضاقلی فامیان و .زبانی بوده است انداز چشمشهرهاي چندزبانه همواره مورد توجه محققان 

را که  -مرکز استان آذربایجان غربی-اي میدانی، شهر ارومیهمطالعه در )1395(جم پژمان

.اندآشوري و ارمنی است، مطالعه کرده ي ترکی آذري، کردي،ها زبانمیزبان اقوام مختلف با 

ي رسمی و ها و البته در موقعیت کنند میاکثریت ساکنان ارومیه به زبان ترکی آذري صحبت 

ي ها ز در موقعیتکرد، آشوري و ارمنی زبان نی ساکنان.شود میآموزش از زبان فارسی استفاده 

،در این پژوهش.کنند میشان استفاده ي قومیها زبانقومی خود از -خانواده و ارتباطات درون

ب)برخوردار و مرفه(الف  سه منطقۀ ج)برخوردار نیمه(، در مناطق مختلف شهر  )نابرخوردار(و

.شده استبرداري عکسزبانی  انداز چشممربوط به  صر زبانیِعناو تمام شده ارومیه انتخاب 

وي مختلف زبانی شهر ارومیه هشت الگ زبانیِ انداز چشمنشان داد که در  ي این مطالعهها یافته

دوزبانۀ )4(اروپایی، -دوزبانۀ فارسی)3(دوزبانۀ اروپایی، )2(زبانۀ فارسی،  یک)1(شامل 

 زبانۀ یک)7(ترکی، -اروپایی-فارسی زبانۀ سه)6(ترکی، -سیدوزبانۀ فار)5(فارسی، -اروپایی

9/75با (زبانۀ فارسی الگوي یکنتایج آماري،  پایۀبر.وجود داردعربی  زبانۀ یک)8(ترکی، و 

به خود اختصاص داده شهر ارومیه  انداز زبانیِ چشمدر بیشترین سهم را  )ها دادهدرصد از کل 

دالیل مختلف اجتماعی، اقتصادي و سیاسی، زبان که به دهد میبارز نشان  این برتريِ.است

.شود میترین رسانه شهروندان محسوب ر این شهرِ کامالً چندزبانه، مهمد)فارسی(رسمی کشور 

که پس از فارسی، کلمات و  دهد مینشان اروپایی -فارسی درصد دادة دوزبانۀ 8/16وجود 

زبانی  انداز چشمفرانسه، آلمانی، ایتالیایی و غیره در  هاي اروپایی شامل انگلیسی،عبارات زبان

عمده ازطریق نام محصوالت و برندهاي تجاري  طور بهشوند و این حضور ارومیه مشاهده می

5(اروپایی  زبانۀ یک ارومیه به الگوي زبانیِ انداز زبانیِ رتبۀ سوم در چشم.پذیر شده استامکان

اروپایی در هاي شرکتهاي نمایندگی نیز از حضور فعالاختصاص دارد و این جایگاه )درصد

 ،استانبولی واعم از ترکی آذري  ،هاي زبان ترکیداده.دهداین شهر خبر می جغرافیاییِ گسترة

چهارم زبان ترکی  دهند و با توجه به رتبۀ ها را به خود اختصاص میدرصد از کل داده 7/0تنها 

استفاده از یک زبان در مکالمات روزمره  گرفت کهنتیجه توان میارومیه  زبانیِ انداز چشمدر 
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 استفادة.زبانی نیست انداز چشمکاررفته در به معناي استفاده از آن در متون نوشتاريِالزاماً به

ترکی -فارسی ، دوزبانۀ)رتبۀ پنجم(فارسی -وپاییار سایر الگوهاي زبانی شامل دوزبانۀ محدود از

حاکی از آن )هشتم ۀرتب(و عربی)هفتم ۀرتب(ترکی-اروپایی-فارسی ۀانو چندزب)ششم ۀرتب(

ها ازجمله ترکی و سایر زبان استفارسی زبان غالب ، شهر ارومیهزبانیِ انداز چشماست که در 

.آیندشمار میزبان اقلیت به

هر حاضر، خیابان ولیعصر در ش مطالعۀ جغرافیاییِ تر اشاره شد، محدودةطور که پیشهمان

با توجه به جایگاه تاریخی، سیاسی، اقتصادي، هنري و فرهنگی خیابان ولیعصر، این .تهران است

.کنیم میي متعددي بوده است که در ادامه به مواردي از آنها اشاره ها پژوهشمایۀخیابان دست

عصر، خیابان ولی گیريِمفصل تاریخچۀ شکل طور به)1393(طالقانی و همکاران مختاري

معاصر تهران و ایران را توصیف  جامعۀ آن در تحوالت فرهنگیِ نقشِ ت جغرافیایی آن ومالحظا

ترین خیابان شهر داشتنیدوست«سؤالِرش داده است که در پی گزا)1386(درفشی .اند کرده

.بوده است»خیابان ولیعصر«ها درصد پاسخ 90، بیش از »تهران از نگاه شما کدام است؟

 87تهران به خیابان ولیعصر با  ساکنانِ دلبستگیِ چراییِ در تحلیلِ)1389(همکاران شیبانی و 

کالبدي  جمله مؤلفۀلفه ازحبه کردند و دریافتند که چندین مؤنفر از ساکنان تهران مصا

،)یی از مسیرها بخشرو مناسب و عریض در پیوستگی و امتداد مسیر از شمال تا جنوب، پیاده(

 مقابلِاجتماعی در ها و سرزندگیِزیبایی درختان در تمام فصل(اختی یباشنتجاري و ز مؤلفۀ

 یی از مسیر و خنکیِها بخشصداي آب در (محیطی زیست ، مؤلفۀ)ملت و تئاتر شهر كپار

آمیز توصیفی تحسین)1389(طالقانی مختاري .ثرنددر این دلبستگی مؤ)وا در تابستاننسبی ه

ازنظر او، خیابان ولیعصر صرفاً معبري براي عبورومرور .ئه داده استاز خیابان ولیعصر تهران ارا

درروي رویدادهاي تاریخیِ واسطۀ خودروها یا حتی عابران نیست، بلکه مکانی است که به داده

مراکز مختلف اداري، تفریحی، هنري و  گیري و توسۀ آن، و نیز روند شکل مختلف نقاط

تهران و حتی ایرانیان را بازنمایی  بسیاري از ساکنانِ عیِجم آن، هویت وحوشِاقتصادي حول

ترین طوالنی عنوان بهخیابان ولیعصر  با معرفیِ نیز )1391(میراسکندري و عمري .کند می

هاي جنوبی تهران، دیوارنگاري-الیي شمها خیابانوآمدترین خیابان خاورمیانه و یکی از پررفت

.اندشناختی حائز اهمیت دانسته زیباییلحاظ فرهنگی و این خیابان را به
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سه دسته نفر از شهروندان تهران  150ضمن مصاحبه با )1395(محمدحسنی و همکاران 

ي شهري را در خیابان ها نشانهموثر بر خوانایی )کالبدي، عملکردي و معناییعوامل(عواملاز 

.اند کردهارزیابی )محدودة میدان ونک تا میدان تجریش(ولیعصر تهران 

پژوهشروش-3

با طول این خیابان .استتهران  )عج(این پژوهش خیابان ولیعصر  محدودة جغرافیایی پژوهش

 تهران است که از میدان تجریش در شمال آغاز شدهمهم  معابرکیلومتر یکی از  17بیش از 

، 3، 1یی از مناطق شهرداري ها بخشاین خیابان .در جنوب امتداد دارد آهن راهو تا میدان  است

ي اصلی، ها خیابانها و راهقی آن با شمار زیادي از بزرگتال دلیلِو به دهد میرا پوشش  11و  6

ها و نگاهی گذرا و اندکی دقت در سازه با.آید میشمار یک شاهراه ارتباطی مهم در تهران به

شده در سرتاسر این ارائه مختلفمراکز اداري، تجاري و خدماتی و نیز کیفیت و قیمت کاالهاي 

 دلیلِبه.وب را در این خیابان مشاهده کردجن-دوگانه و حتی تقابل شمال توان میخیابان، 

 عنوان بهیانی این خیابان الیه و بخش مخیابان ولیعصر، سه ناحیه در منتهی بودنِطوالنی

سهولت در توصیف و ارجاع به مناطق مورد  منظورِبه.هاي پژوهش انتخاب شدندمحدوده

، در محور 1تصویر مطابق با .گذاري شدشمارهمطالعه، سه منطقه در این خیابان مشخص و 

.شدشناسایی 1ناحیۀعنوان بهان تجریش تا بزرگراه شهید چمران این خیابان، از مید شمالیِ

نام گرفت و از میدان  2ناحیۀیبهشتان، از میدان ونک تا خیابان شهیدخیاب در بخش میانیِ

.شناسایی شد3ناحیۀعنوان بهتا میدان منیریه نیز  آهن راه

معین به  زمانیِ زبانی مؤثر است، محقق در یک بازة انداز چشماز آنجا که عنصر زمان در 

در سه روز متوالیِ برداري عکسمستقیم و  مشاهدة.پرداخت ها دادهو گردآوري  برداري عکس

انجام )1395اسفندماه  26و  25، 24ترتیب در روزهاي به 2و  1، 3نواحی (پایانی سال  هفتۀ

یک رویداد مهم و فراگیر ایی بازنمتا انتخاب این مقطع زمانی، محقق کوشیده است با .شد

.دنپژوهش حاضر بررسی ک گانۀمناطق سه زبانیِ انداز چشمرا در  -1396فرارسیدن سال -ملی

تمام عناصر زبانی کوچک و بزرگ، افقی و عمودي، ثابت و موقتی  ،این پژوهش گفتنی است در

در هر دو ضلع )و خودروهاي عبوري پوشاك عابران رويقابل مشاهده بر ي زبانیِها نشانهجز هب(

.و شمارش شدند بندي ، طبقهي پژوهش گردآوريها دادهعنوان بهشرقی و غربی خیابان ولیعصر 
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مورد مطالعه ناحیۀنقشه خیابان ولیعصر و سه -1تصویر

 ،منظر انتخاب زبانپژوهش، از يها دادهپژوهش،  گانۀ نواحی سه پس از گردآوري عناصر زبانیِ

اعم از بنر، تابلو، آگهی تبلیغاتی (ي زبانی ها دادهپس از شناسایی .بندي و شمارش شدطبقه

در کل )و غیره رو کف پیادهها، رین فروشگاهویتکوچک و بزرگ، دیوارنوشته، آگهیِ چسبیده بر 

(مختلف شناسایی شد چهار الگوي زبانیِ زبانۀ  یکالگوي )2(فارسی،  زبانۀ یکالگوي )1:
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در الگوي .زبان فارسی-وپاییار الگوي دوزبانۀ)4(اروپایی، -فارسیالگوي دوزبانۀ)3(اروپایی، 

شامل کلمات  2الگوي شمارة.استفاده شده استرسی صرفاً از کلمات و عبارات زبان فا 1شمارة

ي انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اسپانیایی و غیره است که اغلب به برندهاي ها زبانو گاه عباراتی از 

شاهد ترکیبی از عناصر زبانی فارسی و  4و  3ةدر الگوهاي شمار.کنند میمعروف تجاري اشاره 

 ةدرج در داد یا ترتیبِ قلماندازة لحاظ، به3الگوي  هستیم، با این تفاوت که در ها زبانسایر 

کلمات یا عبارات سایر  4که در الگوي ارجحیت دارد، درحالی ها زبانی، زبان فارسی بر سایر زبان

ذکر این نکته ضروري است که در موارد متعددي، شاهد  .بر زبان فارسی غلبه دارد ها زبان

باید توجه داشت که این گونه موارد به تعبیرِ.ستیماسامی و کلمات فارسی ه نویسیِالتین

 آیند، اما در مطالعۀشمار نمیبه)براي مثال انگلیسی(استفاده از یک زبان اروپایی  شناختی زبان

، ناچاریم )فارسی با خط فارسی ةواژ(هاي کامالً فارسی  منظور ایجاد تمایز با صورتحاضر به

.قرار دهیم)اروپایی-فارسی(کیبی عبارات تر را در ردة مذکورموارد 

تصاویر زیر مندرج در ي ها داده، الگوهاي چهارگانهشناساییِبراي آشنایی بیشتر با چگونگیِ

سه دادة زبانی .شود میزبانی مشاهده  در مجموع چهار دادة 2تصویردر .کنیم میرا مرور 

تابلوي .تشخیص داده شدتابلو  قسمت باالیی و پایینیِ.شناسی استباستان مربوط به مؤسسۀ

و پایین )شناسیباستان مؤسسۀ(باال  دو قسمت.است قسمتشناسی شامل سه باستان مؤسسۀ

و قسمت میانی که درواقع هستند فارسی  زبانۀیک)موقوفات دکتر افشار خانۀ کتابخانه و قرائت(

ي دیوار، یک روصویر، در همین ت.اروپایی است زبانۀ یکسسه است، نام مؤ معادل انگلیسیِ

و آوانویسی آن )تربزرگ با اندازة(که نام کوچه به فارسی  تابلوي شهرداري نیز نصب شده است

-تابلوي مذکور داراي الگوي فارسی ،همین دلیلو بهرج شده بر روي آن د)ترکوچک ندازةبا ا(

ها دوزبانه و کوچه ها خیابانالزم به ذکر است که تمام تابلوهاي مربوط به نام .انگلیسی است

از این رو، .تر استآن کوچک تر و معادل انگلیسیِهستند، با این توضیح که نام فارسی بزرگ

.اندجاي گرفتهاروپایی -الگوي فارسیدر قالب تمام این دسته از تابلوهاي شهرداري

گرفت و حتی ، تمام جهات اصلی مد نظر قرار ي پژوهشها دادهگفتنی است براي گردآوري 

مربوط به (3در تصویر .ها نیز مد نظر قرار گرفتساختمان کف خیابان و سردرِ عناصر زبانیِ

در.شود مییک آگهی تبلیغاتی در کف خیابان مشاهده )مقابل پارك ساعیدرپژوهش 2ناحیۀ
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فارسی دیده  زبانۀ یکپژوهش است، چند تابلوي بزرگ 3ناحیۀنیز که مربوط به  4تصویر 

براي عابرانی که از جلوي مجتمع  نصب شده در محل مرتفع گونه تابلوهاي بزرگ واین.شود می

قابل مشاهده نیستند بلکه بیشتر مورد توجه عابرانی قرار  گذرند، می ولیعصر تجاري اداريِ

.کنند میروي مقابل تردد گیرند که از پیادهمی

)2ناحیه -ساعیپارك (آگهی کف خیابان .3تصویر 

تابلوي یک موسسه و تابلوي کوچه .2تصویر 

)1ناحیه (

)3ناحیه (سردر یک مجتمع .4تصویر 

بحث و تحلیل-4

.دهیم ها ارائه می ها پرداخته و سپس تحلیلی از یافته در این بخش ابتدا به مرور برخی داده

ها دادهمرور برخی -4-1

و سپس نتایج آماري را تجزیه و  پردازیم میي پژوهش ها دادهبرخی  شرحِابتدا به ،در این بخش

 هاي پژوهش به چگونگیِتر مطرح شد، یکی از پرسشطور که پیشهمان.کنیم میتحلیل 
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 ناحیۀواقعیت این است که در هر سه .پژوهش است گانۀرویداد نوروز در نواحی سه بازنماییِ

البته .مشاهده شد)1396سال (مناسبت فرارسیدن نوروز ه مواردي از تبریک ب ،مورد مطالعه

در1ناحیۀبراي مثال، در .مورد مطالعه متفاوت است ناحیۀبیان شادباش نوروزي در سه نحوة

کنار مواردي از تبریک سال نو به زبان فارسی، مواردي از شادباش با عبارات انگلیسی نیز 

با این تفاوت که  ،شاهد چنین تنوعی هستیم نیز 2ناحیۀدر .)5تصویر (شودمیمشاهده 

هاي نوروزي صرفاً به تمام شادباش 3ناحیۀدر .)6تصویر (شتر استبه زبان فارسی بیشادباش 

ما  يعید(یک مورد اصطالح عامیانه مربوط به سال نو  3ناحیۀهمچنین در .زبان فارسی است

تصاویر زیر .دیده نشد 2و  1نواحی  مشابه این اصطالح در.)7تصویر(مشاهده شد)یادت نره

 هایی در بازنماییِچنین تفاوتبدیهی است .گذارندنمایش میشده را بهبحث هایی از مواردنمونه

خیابان انداز زبانیِ چشمجنوب را در گسترة-بیري تقابل شمالتعنوروز تا حد زیادي دوگانه و به

.کند میالقا ولیعصر تهران 

شادباش به انگلیسی .5تصویر

)1ناحیه (

شادباش به زبان فارسی .6تصویر 

)2ناحیه (

»عیدي ما یادت نره«اصطالح .7تصویر 

)3ناحیه (
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هاي نوروزي  شادباشخیابان ولیعصر به  مناطق شمالی و جنوبیِ زبانیِ انداز چشمتفاوت در 

هاي شغلی نیز آگهی یزیکی و همچنین عناصر زبانیِبراي مثال، در کیفیت ف.محدود نیست

.درج شده است 3و  1ناحیۀدر زیر دو نمونه آگهی شغلی از .قابل تأملی وجود داردهاي تفاوت

)3ناحیه  -نزدیک میدان راه آهن(آگهی شغلی .9تصویر )1ناحیه (آگهی شغلی .8تصویر 

اش مشاهده نمایندگیدفتر مبل را روي شیشۀ فارست ،آگهی یک شرکت به نام8در تصویر 

ال و پایین استفاده از کلمات انگلیسی در با دلیلِبه ،ازمنظر زبانی ،زبانی این دادة.کنیم می

شیوة انتقال پیام و اصوالً همچنین، .آید میشمار اروپایی به-فارسی صفحه، یک دادة دوزبانۀ

تماس با جزئیات درج اطالعات.اي و محترمانه استان حاکم بر این آگهی کامالً حرفهگفتم

داوطلب  خود سواد اینترنتی و تخصصیِهشده و از آنجا که ارسال رزومه نیز مدنظر است، خود ب

گرفته شده  آهن راهکه از تابلو اعالنات نزدیک میدان  9در تصویر شماره .کند میرا نیز تعیین 

، در تصویر 7مندرج در تصویر  برخالف آگهیِ.کنیم مینویس را مشاهده دست است، یک آگهیِ

)تأمین غذا و محل خواب(، کارفرما مشخص نیست، جزئیات صرفاً به اموري ساده و حیاتی 8

.اي باشدد فاقد هرگونه تخصص و تجربهتوان میداوطلب شغل مورد نیاز محدود است و 

نیز مشاهده  مواردي از خالقیت زبانی 2و  1ناحیۀانداز زبانیِ الزم به توضیح است در چشم

که مربوط به ساختمانی در خیابان ولیعصر، باالتر از توانیر،  10براي مثال، در تصویر .شود می
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از این .کار رفته است زبانی به دادة 10است، در مجموع )پژوهش 2ناحیۀ(نبش خیابان شاهین 

Melalافتتاح فودلند ملل(ساختمان  شده در باالترین نقطۀ نصب زبانی، بنرِ ده دادة

Foofland(اي از فروشگاه بوتیک در  شیشهزیر این بنر، یک نماي .اروپایی است-فارسی دوزبانۀ

درصد به زبان انگلیسی  70شود که در آن یک بنر با مضمون حراج تا  زیرین دیده می طبقۀ

Up(بنر حراج .شود مشاهده می to تابلوي .گیرد پایی قرار میارو زبانۀ در الگوي یک)70%

فروشگاه لوازم .فارسی است زبانۀ نانوایی و یک شغلی مربوط به ردة»مزرعۀ نان سالم و کامل«

دوزبانۀ »ایران کادو«نبش خیابان نیز داراي سه دادة زبانی است که از این میان، دادة خانگیِ

عمودي در دو طرف شیشه درج  صورتکه به IKADOنوشت است و کوتاه اروپایی-فارسی

گفتنی است، ترکیب واژة.آید ار میشماروپایی به زبانۀ استفاده از عالئم التین، یکدلیلِشده، به

Iran  باkado و استفاده از واژةIKADO سازي است و چنین  نوعی نوآوري در واژه

.مشاهده نشد 3ناحیۀهایی در نوآوري
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خیابان ولیعصر با خیابان شاهین در باالتر از تقاطع (پژوهش  2نمایی از یک ساختمان تجاري در ناحیه  .10تصویر 

)توانیر

 ها جنبۀمواردي از این دیوارنوشته.هایی نیز مواجه شدپژوهش، محقق با دیوارنوشته ناحیۀدر هر سه 

هایی با مضمون فروش دیوارنوشته -در حوالی بیمارستان دي-پژوهش 2ناحیۀکاریابی داشتند و در 

 خوبی دوگانۀ ها نیز بهنوشتهدیوارواقعیت این است که مضمون برخی از این .کلیه نیز مشاهده شد

در اي از یک شعر و آهنگ پاپ است و قطعه 11براي مثال، تصویر .کنند میجنوب را تقویت -شمال

مورد استثنایی است که در  پژوهش یک 3ناحیۀنیز در  12تصویر .شده است پژوهش مشاهده 2ناحیۀ

خدمات مذهبی و انجام استخاره ارائه اش را براي تماس خود آمادگی دهنده، با درج شمارة آگهی آن فرد

زمینۀدرخصوص پیش توان میاین دو دیوارنوشته ن البته صرفاً با مشاهدة.کرده است رسانیو دعا اطالع

 عمیم پرداخت، اما ذکر این نکته ضروري است که درمذکور به ت ناحیۀساکنان دو اجتماعی و فرهنگی 

.مشاهده نشد 12اي مشابه تصویر دیوارنوشته یا آگهی 2و  1نواحی 

3 12. دیوارنوشته در ناحیه تصویر 2دیوارنوشته در ناحیه .11تصویر 

ي آماريها یافته-4-2

 دو در مطالعه، این در .پردازیم میآماري نتایج ارائۀ به اکنون زبانی، دادة چند مرور از پس

مجموع در )چمران شهید بزرگراه تا تجریش میدان(پژوهش 1ناحیۀدر ولیعصر خیابان سمت

 تا ونک میدان محدودة(2ناحیۀخصوصدر عدد این .شد ثبت و شناسایی نیزبا دادة 1141

977با برابر)منیریه نمیدا تا آهن راهمیدان(3ناحیۀدرو1062معادل)بهشتی شهید خیابان

2287،ها دادهاین مجموعِ از .است 3180معادل پژوهش يها دادهمجموع ترتیب، این به .است

 دوزبانۀ الگوي و دارد، اروپایی زبانۀ یکالگوي داده 183است، فارسی زبانۀ یکالگوي داراي داده

.هستند داده 73و637داراي ترتیببه فارسی-اروپایی دوزبانۀ الگوي و اروپایی-فارسی
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فارسی زبان از-درصد 72حدود-ولیعصر خیابان زبانیِ انداز چشمعمدة بخشدربنابراین،

)درصد7/5(اروپایی نۀزبا یک،)درصد 20(اروپایی-فارسی دوزبانۀ الگوهاي و است شده ستفادها

.گیرند میجاي چهارم تا دوم يها ردهدر فارسی-اروپایی دوزبانۀ و

چهار الگوي زبانی تفکیکهاي پژوهش به فراوانی و درصد دادهجدول 

 توان میاکنون و است متفاوت پژوهش ناحیۀسه در زبانی الگوهاي سهم ،باالجدول با مطابق

 بخش در زبانی الگوهاي این از هریک از استفاده میزان آیا که داد پاسخ کلیدي پرسشِ این به

 و خامفراوانیِ به اجمالی نگاهی خیر؟ یا دارد تفاوت جنوبی بخش با ولیعصر خیابان شمالیِ

 بیشتر فارسی زبانۀ یکيها دادهپژوهش، 3ناحیۀدر دهد مینشان فوق جدول در هاداده درصد

3ناحیۀاروپایی زبانۀ یکيها دادهدیگر، ازسوي .است ولیعصر خیابان مالیِش ناحیۀدواز

مجموع
4

 دوزبانۀ

-اروپایی

فارسی

3

 دوزبانۀ

-فارسی

اروپایی

2

 زبانۀ یک

اروپایی

1

 زبانۀ یک

فارسی

الگوي 

زبانی

1141 52 251 85 753 فراوانی ناحیه

1
5/4 9/21 4/7 9/65 درصد

1062 21 263 91 687 فراوانی ناحیه

29/1 7/24 5/8 6/64 درصد

977 0 123 7 847 فراوانی ناحیه 

30 5/12 0.7 6/86 درصد

3180 73 637 183 2287 فراوانی مجموع

2/2 20 7/5 9/71 درصد
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 استفاده میزان 3ناحیۀدر همچنین.است شمالی ناحیۀدو در مذکور يها دادهاز کمتر مراتببه

 نگاهی در بنابراین، .است شمالی ناحیۀدو از کمتر فارسی-اروپایی و اروپایی-فارسی الگوهاي از

يها نشانهاز استفاده میزان ولیعصر، خیابان جنوبیِ بخش زبانیِ انداز چشمدر یابیمیدرم اجمالی

 نیز شمالی مناطق در که است ضروري نکته این ذکر البته، .است ناچیز غیرفارسی يها زبان

 غیرفارسی يها نشانهاز استفاده میزان اما الگوهاست، سایر از بیش فارسی زبانۀ یکالگوي سهم

.است بیشتر جنوبی ناحیۀبه نسبت

 که طور همان .دهد مینشان پژوهش ناحیۀسه در را مختلف الگوي سه درصدزیرنمودار

 دو نصف )پژوهش 3ناحیۀ(سیاهستون اندازة اروپایی،-فارسی دوزبانۀ الگوي در بینیم،می

 که کرد ادعا توان میترتیب، این هب .است ناچیز بسیار نیز دیگر الگوي دو در و است دیگر ستون

.کند میتقویت و القا را جنوب-شمال ۀدوگان ۀفرضی نیز زبانی الگوهاي از استفاده میزان

خیابان ولیعصر ناحیۀسه الگوي متنوع زبانی در سه .1مودار ن

در این .زیابی کردنیز اراصناف و مشاغل تفکیکبه توان میموضوع استفاده از الگوهاي زبانی را 

جداگانه مورد  طور بهصنفهر  ي زبانیِها دادهدرنظر گرفته شد و  طبقه صنفیپژوهش بیست 

.دهد مینشان  اصنافتفکیکپژوهش را به ي زبانیِها دادهدرصد  ،2نمودار .بررسی قرار گرفت

 زبانۀ یکالگوي عمده از  طور بهمطابق با اولین ستون این نمودار، در مراکز دولتی و آموزشی 
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نیز )رنگ خاکستري تیره(ستفاده شده است و قسمتی کوچکا)روشنخاکستري (فارسی 

برخی مراکز  معرف قسمت خاکستري تیرهاین .اروپایی است-فارسی راي الگوي دوزبانۀدا

گفتنی .اندکردهآن را نیز درج  معادل التینست که در کنار نام فارسی خود، ها آموزشی یا بانک

استفاده از زبان  ،معناي دقیق کلمهها، بهاست، مواردي مانند درج کلمات التین براي نام بانک

ایجاد تمایز با موارد کامالً فارسی،  منظورِحاضر، به شود، اما در مطالعۀانگلیسی محسوب نمی

خاکستري صرفاً هاي میله.اند شدهبندي  اروپایی طبقه-این قبیل موارد در الگوي ترکیبیِ فارسی

سوپرمیوه، نانوایی، آرایشگاه و  مورد نظر شاملاصناف و مشاغل درحاکی از آن است که  روشن

مربوط  شامل هر چهار رنگهاي میله.استفاده شده استفارسی  زبانۀ یکامالك صرفاً از الگوي 

 دده میبوتیک، لوازم خانگی، دکوراسیون داخلی، جواهري و خدمات سفر نیز نشان  مشاغلبه 

ت قابل از نکا.شود میکه در این مشاغل از انواع الگوهاي زبانی براي جذب مشتري استفاده 

 زبانۀ یکفارسی از الگوي  زبانۀ یکشغلی فرش و گلیم، در کنار الگوي  توجه این که در ردة

در گونه توجیه کرد که این توان میاستفاده از این الگو را  دلیلِ.اروپایی نیز استفاده شده است

فرش و گلیم، گردشگران خارجی  بالقوة خیابان ولیعصر، شماري از خریدارانِ مناطق شمالیِ

ي زبانی غیرفارسی، این دسته ها نشانهکوشند با استفاده از می صنفران این هستند و لذا کنشگ

.شتریان را به سوي خود جذب کننداز م

گیري نتیجه -5

عنوان مکان پژوهش  انداز زبانیِ سه ناحیه از خیابان ولیعصر تهران به در این مطالعه، چشم

هاي تحقیق  عنوان داده هاي زبانی قابل مشاهده در دو سمت خیابان به انتخاب شد و تمام نشانه

درصد، در  72زبانۀ فارسی با حدود  ها نشان داد که الگوي یک یافته.گردآوري و ارزیابی شد

مراتب کمتر  انداز زبانیِ این خیابان است و سهم سایر الگوها به م الگوي زبانیِ غالب در چشمحک

زبانۀ اروپایی، دوزبانۀ  زبانۀ فارسی، یک شامل یک(مقایسۀ درصد الگوهاي چهارگانۀ زبانی .است

میدان از -نشان داد که در ناحیۀ جنوبیِ این خیابان)فارسی-اروپایی و دوزبانۀ اروپایی-فارسی

مراتب بیشتر است و همین تفاوت  زبانۀ فارسی به سهم الگوي یک -آهن تا میدان منیریه راه

از آنجا که گردآوري .کند شده در این پژوهش را القا می جنوبِ مطرح-دار، دوگانه شمال معنی



شناسیزبان و زبان مجله |262

صورت گرفت، شیوة بازنماییِ رویداد ملیِ نوروز در  1395ها در آخرین هفتۀ اسفند  داده

انداز زبانی نیز مدنظر قرار گرفت و مشخص شد که این رویداد ملی در نواحی شمالی و  چشم

.اي کامالً متفاوت بازنمایی شده است گونه جنوبی خیابان ولیعصر به

اصناف و مشاغلالگوهاي زبانی به تفکیک  .2نمودار 

د که در برخی مشاغل هاي شغلی نیز نشان دا تفکیک اصناف و رده هاي پژوهش به ارزیابی داده

مراتب  هاي غیرفارسی به مانند بوتیک، دکوراسیون داخلی و جواهري گرایش به استفاده از نشانه

هاي پژوهشِ حاضر  گفتنی است یافته.بیش از مشاغلی مانند سوپرمیوه، نانوایی و امالك است

ر هر دو محدودة طوري که د همخوانی دارد، به)1395(با مطالعۀ رضاقلی فامیان و پژمان جم 



263|تهرانولیعصرخیابانزبانیانداز چشم

هاي زبانی فارسی در مناطق  ، فراوانیِ نشانه)شهر ارومیه و نیز خیابان ولیعصر تهران(جغرافیایی 

هاي شغلیِ  پذیر بیشتر است و همچنین تنوع الگوهاي زبانی در برخی رده نابرخوردار و آسیب

.معین مانند بوتیک و رستوران بیش از سایر مراکز کسب و کار است

 زبانیِ انداز چشمنخست این که نباید فراموش کرد که .نکته ضروري است سه، ذکر در پایان

ساکنان آن نیست،  ي فرهنگیِها گرایشق و ، بازتاب عالیکامل طور به،یک محدودة جغرافیایی

زبانی در انتخاب و استفاده از  انداز چشمخصوصی و عمومیِ  زیرا صاحبان مشاغل و کنشگرانِ

ها از جانب مراکز  بخشی از این محدودیت.هایی مواجه هستندبا محدودیتي زبانی ها نشانه

 نکتۀ.ها نیز برآیند عرف جامعه استاز این محدودیت و بخش دیگري شود میاعمال نظارتی 

هاي اهل زبان مورد ارزیابی قرار نگرفت و لذا دوم این که در این پژوهش نظرات و نگرش

اهل زبان قطعی و کامالً قابل  ي فرهنگی و اجتماعیِها گرایشو به عالئق  ها یافتهدادنِنسبت

اهل زبان صرفاً با طرح پرسشنامه و انجام  ي فرهنگیِها گرایشبدیهی است .اعتماد نخواهد بود

 ،ویژه در مناطق شهريبه ،زبانی انداز چشماین که سوم نکتۀ.پذیر خواهد بودمصاحبه امکان

انجام محقق بر این باور است که با .شود میار تغییر و تحول ثابت و ایستا نیست و مدام دچ

خیابان ولیعصر را  زبانیِ انداز چشمتحوالت احتمالی در  توان میاي مشابه در آینده مطالعه

.بینی پرداختانداز زبانی شهر تهران به پیش چشمخصوص آیندةدرارزیابی کرد و 
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