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Abstract
The purpose of this study is to use linguistic concepts and slang phrases in analyzing the 
content of the city text. The method used in this research is qualitative content analysis 
with an inductive approach. For data collection, 37 real estate consultants from 22 
districts of Tehran were selected for interviews by the accessible sampling method. They 
were asked to express slang phrases that are widely used in the field of residential 
transactions and the introduction of neighborhoods. Also, by referring to the real estate 
advertisements on the online platforms including Divar and Sheypoor, as well as the real
estate consultants’ pages on the Instagram App, similar phrases were extracted. Next, the 
process of coding and categorizing these phrases was done in such a way that all phrases 
that had a common semantic theme were placed in the same category. Accordingly, 8 
categories affecting the valuation of housing and neighborhoods based on slang phrases 
in terms of percentage of repetition were obtained, respectively, which are: 1-
geographical features of the building land in the neighborhood and the city; 2- legal 
features; 3- building welfare facilities; 4- natural, climatic features and environmental 
conditions of the building; 5- properties of materials and life of the building; 6- slang 
features; 7- building service facilities; and 8- building engineering features. In terms of 
residential and neighborhood valuation in the context of the city, 5 categories are 
distorted, incorrect, or more than intrinsic value, and only 3 categories have parity equal 
to intrinsic value.
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تحلیل محتواي متن شهر مبتنی بر کاربست اصطالحات عامیانه 

  مورد پژوهی تهران: گذاري محله و مسکن زبان در ارزش

  

  اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران دانشجوي دکتري شهرسازي دانشگاه آزاد  ونداد بنائی کشتان 

    

  دانشیار شهرسازي، دانشگاه گیالن، رشت، ایران  حسن احمدي 

    

  اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایراندانشیار شهرسازي، دانشگاه آزاد حسین ذبیحی

  

  چکیده

هدف از این پژوهش، استفاده از . ترین عناصر متن شهر هستند زبان و اصطالحات عامیانه از قدیمی

روش مورداستفاده .باشد مفاهیم زبانشناسی و اصطالحات عامیانه زبان در تحلیل محتواي متن شهر می

 37آوري اطالعات،  منظور جمع به. یفی با رویکرد استقرایی استدر این پژوهش، تحلیل محتواي ک

از . گیري در دسترس براي مصاحبه انتخاب شدند گانه تهران به روش نمونه 22مشاور امالك از مناطق 

آنان خواسته شد تا اصطالحات عامیانه زبان که در مقوله معامالت مسکن و معرفی محالت کاربرد 

هاي اینترنتی دیوار و شیپور  هاي مسکن در سایت همچنین با مراجعه به آگهی. نندفراوان دارند را بیان ک

در ادامه، . و نیز صفحات مشاوران امالك در اپلیکیشن اینستاگرام، اصطالحات مشابه، استخراج شدند

بندي این اصطالحات انجام شد، به این صورت که همه اصطالحاتی که داراي  فرآیند کدگذاري و مقوله

مقوله تأثیرگذار بر  8بر این اساس، . مایه معنایی مشترك بودند در یک مقوله قرار گرفتند ندرو

گذاري مسکن و محله مبتنی بر اصطالحات عامیانه زبان به دست آمد که به ترتیب درصد تکرار  ارزش

  ؛ هاي حقوقی ویژگی -2هاي جغرافیایی زمین ساختمان در محله و شهر؛  ویژگی -1: اند از عبارت

هاي  ویژگی -5هاي طبیعی، اقلیمی و شرایط محیطی ساختمان؛  ویژگی - 4امکانات رفاهی ساختمان؛  -3

هاي مهندسی  ویژگی -8امکانات خدماتی ساختمان؛ و  -7هاي عامیانه؛  ویژگی -6مصالح و عمر بنا؛ 

یا بیش از شده، نادرست  مقوله تحریف 5گذاري مسکن و محله در متن شهر،  ازنظر ارزش.ساختمان

  .باشند تراز ارزش ذاتی می گذاري هم مقوله داراي ارزش 3ارزش ذاتی هستند و فقط 

  .تحلیل محتوا، متن شهر، مسکن و محله، اصطالحات عامیانه :ها واژهکلید 

                                               
  .استتهرانتحقیقاتعلومواحداسالمیآزاددانشگاهونداد بنائی دکتريرسالهازبرگرفته مقاله حاضر 

hamed@guilan.ac.ir: نویسنده مسئول



  

  

  

  

73  |، بنائی کشتان و همکاران  ... تحلیل محتواي متن شهر مبتنی بر

  مقدمه

اي دانست که در معرض تغییر همیشگی قرار دارد و به شکلی  نگاشته» متن«توان  شهر را می

عنوان یک متن، زمانی شروع به نگاشته  تر، شهر به به عبارت ساده. شود مداوم، دگرگون می

هایی از آن کاسته گردیده  شده و بخش هایی به آن افزوده پس، مدام پاره شدن کرده و ازآن

آنچه از وراي این سیر مداوم به دست امروزیان رسیده، همان زبان و اصطالحات . است

این همان کلیتی . شوند رین عناصر متن شهر محسوب میت عامیانه امروزي است که از قدیمی

مفاهیم و ). الف 1390شعله، (یافت توان است که در آن آثاري از متن اولیه را می

طرف  طرف و آن اي همچون باال و پایین، شمال و جنوب شهر، این اصطالحات عامیانه

هاي اقشار  ی، شکافهم مولود و هم مولد مسائلی مانند اختالفات طبقات... رودخانه و

هاي اقتصادي  اقتصادي، فاصله بین دهک-هاي اجتماعی ها و تفاوت مختلف جامعه، نابرابري

اند که  این موارد به مشکالتی بزرگ در شهر و زندگی شهري بدل شده. هستند... و

ها گرفته تا کالبد آن  فرهنگ ها و خرده توان در اجزاي شهر از مردم، فرهنگ نمودشان را می

در حال حاضر، این مفاهیم به واژگانی آشنا در ادبیات روزمره مردم و  .شاهده کردم

اجتماعی افراد تا موضوعی - هایی براي بیان پایگاه اقتصادي اند؛ از نشانه مسئولین بدل شده

  .)1394محمدي، دهاقانی و فدایی، (براي وعده و وعید 

درصـد هزینـه    70، 1399مهرماه در حوزه مسکن، طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران در  

لــذا مســکن، ). 1399مرکـز آمــار ایـران،   (شــود  درآمـد صــرف مسـکن مــی   خانوارهـاي کــم 

هـاي   تـرین سـرمایه   همچنین مسکن یکـی از مهـم  . ترین نیاز اساسی این خانوارهاست پرهزینه

طبـق آمـار بانـک    . که خرید خانه، اولویـت جوانـان اسـت    طوري هاي ایرانی است به خانواده

گـذاري بخـش خصوصـی در مسـکن در چهـار سـال        ، سـرمایه 1400کزي در شهریورماه مر

این در . هزار میلیارد تومان رسیده است 327یافته است و به عدد  درصد افزایش 214گذشته 

ایـن  . هزار میلیـارد تومـان بـوده اسـت     841، 1400حالی است که بودجه کل کشور در سال 

درصـد بودجـه یـک سـال کـل       39قریباً معـادل  گذاري بخش خصوصی در مسکن ت سرمایه

  ). 1400بانک مرکزي، (باشد  کشور می
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بر کسی پوشیده نیست که حرکت این حجم سرمایه در مسکن توسط بخـش غیردولتـی   

گـذاري صـحیح در    تأثیرات بسیاري بر شهر و اقتصاد آن گذاشته و عدم مدیریت و سیاسـت 

اي شده که در آن، کمیت جاي کیفیت  مایهشدن مسکن به کاالیی سر این مسیر باعث تبدیل

زمان، تـورم افسارگسـیخته، سـوداگري در بـازار مسـکن را تشـدید بخشـیده         هم. گیرد را می

تر، اختالف بارز قیمت زمین بین مناطق شمالی و جنوبی شهر تهران،  در مقیاسی کالن. است

هـاي   تفکیـک . آیـد حاصل جدایی مسکونی فقیر و غنی و افزایش فشار طبقاتی به شـمار مـی  

. کنونی فضا در تهران، دسترسی متفاوت نواحی و مناطق شهر بـه منـابع را منجـر شـده اسـت     

ویـژه ازنظـر حقـوق،     کـه بـین منـاطق شـهر، اختالفـات آشـکار و پنهـان زیـادي بـه          نحـوي  به

لطیفـی و بابـاگلی،   (ها و امتیازات ساکنان به وجود آمـده اسـت    هاي زندگی، پاداش فرصت

1394.(  

عنوان یک متن در نظـر گرفتـه    رسد اگر شهر تهران به الذکر، به نظر می به موارد فوق نظر

بتوان محتواي آن را در راستاي هـدف ایـن پـژوهش کـه      شناسی زبانشود با تکیه بر مفاهیم 

. اســتفاده از اصــطالحات عامیانــه زبــان در تحلیــل محتــواي مــتن شــهر اســت، تحلیــل نمــود 

هـاي مـؤثر بـر     ها براي شناخت مقولـه  ترین داده ی از در دسترساصطالحات عامیانه زبان، یک

. شود گذاري محله و مسکن است که در این پژوهش براي اولین بار به آن پرداخته می ارزش

  .ها خواهد شد گذاري آن ها سعی در شناخت ماهیت ارزش در ادامه با تحلیل این مقوله

  :به شرح زیر استهاست  سؤاالتی که این پژوهش در پی پاسخ به آن

گـذاري مسـکن و محلـه بـر اسـاس تحلیـل محتـواي         هاي تأثیرگذار بر ارزش مقوله) الف

  اند؟ اصطالحات پرکاربرد عامیانه زبان کدام

  شوند؟ بندي می گذاري ذاتی چگونه طبقه هاي مذکور بر مبناي ارزش مقوله) ب

  

  پیشینه پژوهش

توان به این نتیجه رسید که  شهرسازي میو  شناسی زبانبا بررسی مکتوبات موجود در حوزه 

. گردد میالدي برمی 1960عنوان یک متن به دهه  هاي نظري انگاشت شهر به اولین زمینه
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شناسی متن و متن انگاري  ترین مطالعات صورت گرفته پیرامون زبان بیانگر مهم 1جدول 

  .شهر در شهرسازي است

  

  ناسی متن و شهرمطالعات صورت گرفته بر پیشینه زبانش-1جدول 

  محقق  منبع  محتواي تحقیق

شناسی را تحت چهار عنوان کلی وام گرفته از  وي عناصر نشانه

) 3مدلول و دال؛ ) 2زبان و گفتار؛ ) 1زبانشناسی ساختارگرا شامل 

بندي کرده  داللت صریح و داللت ضمنی، دسته) 4نشین و نظام؛  هم

  .است

مبانی / کتاب

  شناسی نشانه

1باروت

)1967(  

الکساندر در مطالعاتش به این نتیجه رسیده که مردم در طراحی 

کنند که همچون  محیطشان همواره از الگوهاي زبانی مشخصی پیروي می

اي از  شود، امکان بیان روشن و انتقال مجموعه زبانی که با آن تکلم می

.پایان از مفاهیم را فراهم سازد ها و تنوعی بی طرح

زبان / کتاب

  هاشهر: الگو

الکساندر و 

2همکاران

)1977(  

شناسی تحلیل متن بودگی در زبانشناسی  نوعی روش در این پژوهش به

.شده است مطرح

معرفی / کتاب

  زبانشناسی متن

بوگراند و 

3درسلر

)1981(  

هاي بارت ازجمله کار او در زمینه نظریه ادبی و  هاي نوشته وي همه جنبه

  .متن را مورد بررسی قرار داده است

روالن / کتاب

  بارت

4موریارتی

)1991(  

وي با تقابل میان متون بصري و کالمی به مبارزه بر خواسته و عالوه بر 

  .هاي زبانی به سینما و عکاسی هم تأکید دارد نشانه

مبانی / کتاب

  شناسی نشانه

)2007(5چندلر

را در چارچوب نظریه ادبی و البته با تأمل بر  6وي مفهوم بینامتنیت

  .اي اندیشه به بحث گذاشته است رات آن بر دیگر عرصهتأثی

)2011(7آلن  بینامتنیت/ کتاب

و نسبت آن با روایت و تأویل » جهان متن«وي به بررسی مفهوم 

  .پردازد می

زندگی / کتاب

  در دنیاي متن

)1373(8ریکور

                                               
1. Barthes, R.
2. Alexander et al.
3. Beaugrande, R. & Dressler, W.
4. Moriarty, M.
5. Chandler, D.
6. Intertextuality
7. Allen, G.
8. Ricœur
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  محقق  منبع  محتواي تحقیق

جواري را  کرده است و موضوع هم وي به ارتباط میان زبان و ادراك اشاره

  .کند شخصی، فضاي عمومی و درك انسان از فضا معرفی میفضاي 

بعد / کتاب

  پنهان

  )1376(1هال

هایی که انسان پیش از اختراع سایر عالئم و  بررسی منظرها، اولین متن

  .ها را خوانده است نمادها آن

زبان / کتاب

  منظر

2اسپیرن

)1384(  

وده شکنی ها و شکل متن و بررسی ساختاري و شال وي با بررسی نشانه

متن به معرفی سه نظریه ادبی یعنی ساختارگرایی، شالوده شکنی و 

که این سه، جدا از تمایزات سرانجام به هم  هرمنوتیک و اثبات این

  .پردازد اند، می نزدیک شده

ساختار / کتاب

  و تأویل متن

احمدي 

)1386(  

شناسی توصیف کند و نگاهی به  کوشد متن را از دیدگاه زبان وي می

  .لیل متن داشته باشدتح

مبانی / کتاب

  متنشناسی زبان

  )1392(البرزي 

وي عوامل فهم متن را در دانش هرمنوتیک و علم اصول استنباط را از 

  .کند دیدگاه ریکور و محقق اصفهانی بررسی می

عوامل / کتاب

  فهم متن

  )1393(حسنی 

ته تا شناسان از دوسوسور و پیرس گرف هاي نشانه وي به معرفی دیدگاه

شناسان متأخر همچنین در مالحظات نظري به نشانه، متن، رمزگان  نشانه

  .و گفتمان پرداخته است

/ کتاب

شناسی  نشانه

  کاربردي

سجودي 

)1397(  

  

هـاي   گیـري از آمـوزه   با توجه به موضوع پژوهش حاضر، در ادامه به مطالعاتی که با بهره

سازي پرداخته و رویکردي تحلیلی بـه مـتن   شناسی به تبیین چارچوبی براي شهر زبانی و زبان

تحلیـل دسـتور   «در رساله دکتـري بـا عنـوان     )1381(اهري . اند، اشاره خواهد شد شهر داشته

خصوصــیات » زبــان طراحــی در شــالوده شــهر اصــفهان بــا اســتفاده از زبانشناســی ســاختاري

هـاي   ه از تئوريکند و نحوة استفاد واحدهاي سازنده زبان فضاي شهري اصفهان را تبیین می

در این پـژوهش دسـتور زبـان    . کند شناسی در حوزة معماري و شهرسازي را بررسی می زبان

هـاي مربـوط بـه شـناخت سـاختار       منزلۀ ابزار توصیف زبان ارزیابی و نحوة کاربرد تئـوري  به

گـردد و چگـونگی کـاربرد     نحوي و معنایی زبان در حوزة معماري و شهرسازي تحلیـل مـی  

وي روابـط بـین   . شـود  وصیف دستور زبان طراحـی شـهري اصـفهان واکـاوي مـی     ها در ت آن

                                               
1. Hall
2. Spirn
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 1390(شـعله  . هاي حاکم بر آن را تبیین و توصیف کرده است اجزاي شالوده شهر و ویژگی

، با تعمـیم  »شناختی بازآفرینی متن شهر با رهیافتی زبان«در رساله دکتري خود با عنوان ) الف

انـد،   شـده  مطـرح ) 1981(زبان که توسط بوگراند و درسلر معیارهاي هفتگانه متن بودگی در 

رسـانی و موقعیـت مـداري بـه      شامل انسجام، پیوستگی، بینامتنی، هدفمندي، پذیرفتگی، پیـام 

  . کند متن بودگی شهر، این معیارها را آزمونی براي متن بودگی شهر معرفی می

شناسـی   شـناختی بـه ارائـه روش   وي همچنین با بازتعریف بازآفرینی متن شهر با رهیافت زبان

. براي بـازخوانی و بازترکیـب مـتن شـهر پرداختـه اسـت      ) اصول و معیارهاي طراحی شهري(

از دیـدگاه یـک   » راه«بازشناسـی مفهـوم   «هـاي بـا عنـوان     در مقاله) 1392(براتی و زرین قلم 

بـا  » فارسیدر زبان » فضاي ارتباطی«هاي حوزه معنایی  فرهنگی با تأکید بر واژه-جهان زبانی

فرهنگـی  -هاي زبان فارسـی را ازلحـاظ کالبـدي و زبـانی     استفاده از روش تحلیل محتوا واژه

ها را در شش دسـته فیزیکـی،    اي بررسی کرده و آن شان در نظام نشانه منظور درك کلیت به

هـاي   مطـابق یافتـه  . اند بندي کرده ارشادي، نمادین، کیفی و موقعیتی تقسیم/کاربردي، معنوي

سـازي شــوند و   تواننــد بـا توجـه بــه ایـن الگوهـا بــومی     ا مفـاهیم جدیــد و امـروزي مـی   هـ  آن

  .مورداستفاده قرار گیرند

  

  چارچوب نظري

زبان، گفتار و اصطالحات عامیانه -

زبان«
1

هاي کالمی یا نوشتاري است که  ، یک سیستم قراردادي منظم از آواها یا نشانه»

اعی یا فرهنگی خاص، براي نمایش و فهم هاي متعلق به یک گروه اجتم توسط انسان

از سوي دیگر، وسیله بیان ). الف 1390شعله، (شود  کار برده می ها به ارتباطات و اندیشه

گونه درك درست و کاملی  انسان بدون مجهز بودن به زبان هیچ. افکار و احساسات ما است

اي همه افکار، افعال و طور کامل، نخواهد داشت و در هیچ زمینه از موجودات و وجود، به

                                               
1. Language
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براتی، شریفی فرد و نجاتیان، (تعهدات انسان استقرار نخواهد یافت و معنا پیدا نخواهد کرد 

1394.(  

گفتار نظریه مرکزي دوسوسور است و او در پرداختن به آن کار خـود را از  /مفهوم زبان

عیتـی غیرقابـل   واق«کنـد کـه در نگـاه نخسـت،      زبان آغاز مـی » متباین«و » چندشکلی«ماهیت 

زمـان از وجـوه مختلـف فیزیکـی،      اش غیرقابل تبیین است، چون هم و همبستگی» بندي دسته

حال اگر وجه نـاب اجتمـاعی را از   . فیزیولوژیکی، ذهنی، فردي و اجتماعی برخوردار است

منـدي از   نظـام  شـود، مجموعـه   نظمـی برچیـده مـی    کنـیم، بـی   این کلیـت نـاهمگن اسـتخراج   

هـاي سـازنده خـود     ماند که فـارغ از جـنس نشـانه    جا می ي براي ارتباط بهقراردادهاي ضرور

آوایی، (وجه صرفاً فردي زبان ) 2پارول(در مقابل آن، گفتار . است) 1النگ(است، این زبان 

  .   )Barthes, 1967(گیرد  را در برمی) ها کاربرد قواعد و ترکیب تصادفی نشانه

که گفتار همان سخن واقعی اسـت،   ، درحالی3ها زبان یک نظام است، نظامی از صورت 

زبان همانی است که فرد فرد مردم به هنگام یـادگیري  . یعنی عمل سخن گفتن از طریق زبان

زبان محصولی اجتماعی است که وجودش این امکان را براي فرد . کنند یک زبان جذب می

ي دیگر، وجه عملـی زبـان   گفتار از سو. آورد تا استعداد زبانی خود را به کار گیرد پدید می

هـا رمزگـان    است که به اعتقاد دوسوسور هم شامل ترکیباتی است که گوینـده از طریـق آن  

-بـرد و هـم شـامل مکانیسـم روانـی      زبان را براي بیان افکار شخص خود به کـار مـی  ) 4کد(

 در عمل گفتـار، . دهد تا به این ترکیبات تحقق بیرونی بخشد فیزیکی اي که به وي اجازه می

هـا   پیوندد و به این صـورت  گزیند و به هم می سخنگوي زبان عناصري را از نظام زبانی برمی

 ,Culler(بخشـد   مـی ) ذهنـی (مثابه آواها و معانی، تحقق آوایـی ملمـوس و تجلـی روانـی      به

1986(.  

                                               
1. Langue
2. parole
3. Forms
4. Code
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. النگ، نظامی از قواعد و قراردادهاست کـه از پـیش موجـود و مسـتقل از افـراد اسـت       

اي غیرزبـانی   هـاي نشـانه   این تمایز در نظـام . از النگ در هر مورد خاص استپارول استفاده 

. دهـد  عموماً بین نظام و کاربرد، ساختار و امر واقع یا بین رمزگـان و پیـام خـود را نشـان مـی     

اي مثل سینما، هر فیلم خاص یک پـارول در   مطابق با تمایز دوسوسوري، در یک نظام نشانه

کـه مـا آن را در    نظام بود یعنی وقتی» زمانی هم«ش سوسور مطالعۀ رو. سینماست) زبان(نظام 

وجود دارد که به تحـوالت  » درزمانی«در مقابل روش ). مثل یک عکس(زمان منجمد کنیم 

  .)Chandler, 2007() مثل یک فیلم(پردازد  نظام در زمان می

ر فـرد وجـود   زبان در عین مشترك بودن میان همگان و خارج از ارادة آنان بودن، در هـ 

  :گویند و حاوي موارد زیر است دارد اما گفتار، حاصل آن چیزي است که مردم می

  .که وابسته به ارادة فرد سخنگو است) هاي زبانی از تکرار نشانه(ترکیباتی ) الف

انـد و بـراي تحقـق     هـا نیـز ارادي   هـاي غیرزبـانی کـه آن    عملکردهاي اعمال و کنش) ب

وجوه تمایز زبان و گفتـار در شـکل   ). 1393:51حسنی، (وري بخشیدن به این ترکیبات، ضر

  .نشان داده است 1

  
  )1393حسنی، (نگارندگان بر اساس : وجوه تمایز زبان و گفتار؛ مأخذ- 1شکل 

  

از زبـان  » ادبیـات «و » گفتـار «از » نوشـتار «برداشت عمومی بر این پایه اسـتوار اسـت کـه    

. است» نوشتار«مقدم بر » گفتار«که به لحاظ وجودي حال . کوچه و بازاري و خانه برتر است
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شـناس قـرار    که مبناي تحلیل و تبیـین زبـان   در زبانشناسی نوین، زبان واقعی گویشور یا همان

جـاي مانـده از نسـل     شود، نه میـراث نوشـتاري بـه    گیرد، در گفتار اهل جامعه جستجو می می

  ).1398امینی، (ایدها و نبایدهاي جامعه کار و وفادار به ب هاي رسمی محافظه گذشته یا گونه

رود، یکـی از عوامـل افـزایش     واژگان و اصطالحاتی کـه در زبـان شـفاهی بـه کـار مـی      

ماند و گـاه   گاهی این اصطالحات در همان سطح زبان شفاهی باقی می. توانمندي زبان است

ه از کلمـات  گونـ  ایـن . شود هاي گوناگون وارد متون مکتوب و فرهنگ لغات می نیز به شیوه

شـوند، در زبـان فارسـی، کـاربرد      بازاري نامیده می ها و اصطالحات عامیانه یا کوچه که واژه

ایـن کلمـات   . کنند گونه از زبان پرهیز می اگرچه فرهیختگان جامعه از بیان این. فراوان دارند

هاي روند و در گفتار بعضی از گروه وگوي روزمره اقشار مختلف جامعه به کار می در گفت

برخی از این اصطالحات در دورة زمانی و مکانی خاص و به . اجتماعی حضور بارزي دارند

کننـد و پـس از گذشـت آن دوره و     بروز می... سبب عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و

اي دیگر از این کلمات بر اثر تکـرار و کـاربرد    پاره. گردند اندك فراموش می عوامل، اندك

شـوند   هـاي گونـاگون در زبـان مانـدگار مـی      کننـد و بـه شـیوه    رسـوب مـی  فراوان، در زبـان  

  ).1396هاشمی، (

  

  مثابه متن شهر به -

نظام زبان در مقابل » النگ«شاید بتوان گفت که مفهوم متن در دل دوگانه دوسوسوري 

ترتیب نخستین تعریف  این به. گفتار نهفته و در انتظار بسط و گسترش بوده است» پارول«

منظور از متن عباراتی هستند که در ارتباط معینی از «: آید ز متن چنین به دست میجامع ا

رود و نیز تعبیري است که شنونده یا خواننده به آن  طریق گوینده یا نویسنده به کار می

وسیله خصوصیات نحوي و معناشناسی، تشخص  این جمالت و عبارات به. »یابد دست می

اي از عناصر حاوي  اي است از واقعیات که مانند زنجیره مجموعه درواقع، متن،. کنند پیدا می

رود و توسط نگارنده باهدف انتقال معانی خاص  گیرد، به کار می معنا، بسان نشانه شکل می

  ).ب 1390شعله، (شود  اي معین انتخاب و تنظیم می» زمینه«به مخاطب، در 
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کنـد کـه برخـی بـه ایـن       عنـوان مـی  » نظریه و عمل: شناسی نشانه«در کتاب ) 1397(سجودي 

پـرداز اسـت و در    اصـطالح گفتـه   هایی از شهر فاقد مؤلـف یـا بـه    اعتبار که یک شهر یا برش

انـد، معتقدنـد    حکم یک کلیت با قصد ارائه به مخاطب و براي برقراري ارتباط تألیف نشـده 

حکم مـتن اظهـار    توان متن تلقی کرد؛ اما او در اثبات شهر در دست را نمی هایی ازاین پدیده

که آفرینش فردي مؤلفی باشد، نتیجه عملکـرد پیچیـدة شـبکۀ     کند که هر متنی قبل از آن می

زمـانی و همچنـین روابـط     هاي فرهنگی که هم وجه درزمانی دارند و هـم وجـه هـم    رمزگان

. سـازد  بینامتنی است کـه آن مـتن را بـه تـاریخ انباشـته فرهنـگ در متـون دیگـر مـرتبط مـی          

زبانی، مکانی، حرکتی، پوشاکی، آرایشی، تصویري، موسیقیایی، معمـاري، اصـول   هاي  نظام

شناختی، منطقی، اخالقی و ایدئولوژیکی و غیره این شـبکه گسـترده    شناختی، زیبایی معرفت

کنـد بـه وجـود     زمـانی عمـل مـی    بینارمزگانی، بینافرهنگی را کـه در سـطوح درزمـانی و هـم    

رد این شـبکۀ بـزرگ فرهنگـی اسـت و هـم خـود بـه        آورد و هر متنی هم محصول عملک می

متن، یک هستی بسته واحد ندارد بلکه مـاهیتی  . شود عنصري سازنده در این شبکه تبدیل می

باز و تعاملی دارد که پیوسته در دستگاه پیچیدة فرهنگ در مناسبات بین رمزگانی و بینامتنی 

اي قطعـی   فیزیکـی اسـت، امـا پدیـده     اي بر این اساس، متن، پدیـده . زایاند شود و می زاده می

شده است که هر یک خود نمود عینـی و متنـی یـک     هاي متعددي تشکیل متن از الیه. نیست

هاي متن داراي سازمان درونی و سازمان بیرونی هستند، بـر اسـاس روابـط و     الیه. اند رمزگان

سـجودي،  (گذارنـد   گیرنـد و بـر یکـدیگر تـأثیر مـی      شـکل مـی  ) یا منطق به خصوصی(نظام 

  .بیانگر شبکه نظام گونه متن شهر است 2شکل ). 1397
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  )1397سجودي، (نگارندگان بر اساس : شبکه نظام گونه متن شهر؛ مأخذ- 2شکل 

  

ــهر را     ــه ش ــراي اینک ــادي ب ــل زی ــتن«دالی ــته «و » م ــوحی نگاش ــود دارد » ل ــدانیم، وج . ب

از شهر، چنـین دیـدگاهی را   اندیشمندانی نظیر لینچ و الکساندر در بیان علمی و تجربی خود 

کوین لینچ. اند مطرح ساخته
1

، لوي استروس
2

، ژولین لینچ
فرانسواز شواي ،3

4
، آندره لوفور

5
و  

اُمبرتو اکو
6

، آلژیرداس گرِماس
7

، روالن بارت
8

، ریموند لدروت
9

فیلسوفان معاصـري هسـتند    

                                               
1. Kevin Lynch
2. Lévi-Strauss
3. Julianne Lynch
4. Françoise Choay
5. Henri Lefebvre
6. Umberto Eco
7. Algirdas Greimas
8. Roland Barthes
9. Raymond Ledrut
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نـوعی   هـا بـه   ه آنهمـ . انـد  پـردازي کـرده   هستند که در مورد شهر از منظر زبانشناسی، نظریـه 

معتقدند که براي شناخت شهر باید آن را بازخوانی و رمززدایی کرد و معـانی و مفـاهیم آن   

گویـد کـه    صـراحت مـی   ها به بارت در امپراتوري نشانه. هایش استنتاج نمود را از درون نشانه

  ).ب 1390شعله، (شهر، یک متن است 

اندیشمندانی نظیر هوگو
1

، لوکلزیو
2

و پرك 
3

. انـد  فت درونـی خـود را بـازگو کـرده    دریا 

کـه   دانند گشـوده مقابـل خواننـدگان آن    اي بسان کتابی می ها کالبد شهر را متن و نگاشته آن

بویر). 1394براتی و همکاران، (همان شهروندان است 
4

خوانـد   عنوان یک متن می ، فضا را به

شده  ی مردمان آمیختهو معتقد است که متن شهر، ساختار بصري شهر است که با تصویر ذهن

در مواجهه بین اجزاي ساختاري دستوري شهر و عناصر یادمانی که خاطره جمعـی را  . است

رود که  انگیزد و یا به عبارتی در بازي بین نحو شهر و خاصیت بوطیقایی آن، انتظار می برمی

  ).ب 1390شعله، (تنیده از فرم فضایی و معناي ضمنی به دست آید  ترکیبی درهم

هـاي متعـددي    توان شهر را یک مـتن تلقـی کـرد کـه از عناصـر، عالئـم و نشـانه        میپس 

ها هسـتند کـه بـا درسـت قـرار گـرفتن در سـر جایشـان          شده؛ و بیش از هر چیز نشانه تشکیل

گونـه کـه یـک داسـتان یـا فـیلم        همـان . را تشـکیل خواهـد داد  ) نمـا (مفاهیم را بازگو و متن 

اي  هاي متنوعی یا بـه شـیوه   سندگان مشخصی دارد، با روشاین متن نوی. تواند چنین باشد می

اي از معـانی را در خـود دارد و بـه اشـکال متفـاوتی قرائـت        گیرد، مجموعه خاص شکل می

منزله متن، احتمال به درك این نکته که چگونه شـهرها معـانی    مطرح کردن شهر به. شود می

  .)1393طیفوري، (کند  کنند، کمک می خاص خود را کسب می

  

                                               
1. Hugo
2. Le Clézio
3. Perec
4. Bojer
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  روش

روش مورداستفاده در این پژوهش، تحلیل . حاضر بر اساس هدف، بنیادي است مطالعه

عنوان یک روش  طورکلی به تحلیل محتوا به. محتواي کیفی با رویکرد استقرایی است

سازي کلمات متعدد متنی به مقوالت محتوایی کمتر بر اساس قوانین  مند براي فشرده نظام

 ,Berelson, 1952; Krippendorff, 1980; Weber(ده استشصریح کدگذاري تعریف

1990.(

تحلیل محتواي متعارف که در ادبیات نظري نیز از آن با عنوان تحلیل محتواي اسـتقرایی  

اي با ادبیات نظري محدود  شود، زمانی کاربرد دارد که هدف تحقیق، توصیف پدیده یاد می

اي  خواهـد نظریـه   و محقـق مـی  ) Elo and Kyngäs, 2008: 113(و فاقد اصول نظري باشـد 

شــده گســترش دهــد  آوري هــاي جمــع جدیــد بــه وجــود آورد یــا نظریــه موجــود را بــا داده 

)Zaidman-Zait, 2014: 1295( . ــد ســایر روش ــا   رویکــرد اســتقرایی مانن هــاي علمــی، ب

  شــود  تعمــیم آغــاز مــی   هــا و تــالش بــراي ایجــاد یــک نظریــه قابــل       آوري داده جمــع

)Elo and Kyngäs, 2008: 109; Potter and Levine-Donnerstein, 1999( .  سـپس

. شود که شامل انتخاب زیرمجموعه نمایندگان از یـک جمعیـت اسـت    گیري انجام می نمونه

جامعه در تحلیل محتوا شامل کلیه اسـناد متنـی مـرتبط بـراي پاسـخ بـه سـؤال تحقیـق اسـت          

)Stepchenkova, 2012: 447( . طریـق فرآینـدي موسـوم بـه واحدبنـدي،      در مرحله بعد، از

.شود واحد تحلیل انتخاب می

گیـري، واحـد زمینـه و واحـد ثبـت اسـت       واحـد نمونـه  : واحد تحلیل شـامل سـه بخـش    

)Vourvachis, 2007: 10( .واحد ثبـت،  . گیري متنی است که باید بررسی شود واحد نمونه

واحد زمینه، مقدار مـتن بـراي   . بندي شود عنصري است که باید در مرحله کدگذاري، مقوله

. )Anandarajan, Hill & Nolan, 2019: 19(تعیین تعریـف مناسـب از واحـد ثبـت اسـت     

هاي متن با توجه بـه قـوانین مسـتقل     بندي داده رسد که به مقوله سپس نوبت به کدگذاري می

شـود   ه میبندي استفاد از کدها براي دسته ).Krippendorff, 2012: 126(از ناظر اشاره دارد

روش کدگـذاري در اسـتنباط   . هـا باشـند   بنـدي  تواند شامل مضامین، عناوین یـا مقولـه   که می
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هـا روي   گیرد کـه در آن، داده  ، رویکردي از پایین به باال را در پیش می)3شکل (استقرایی 

Anandarajan, Hill(سـازند   ها نظریه نهایی را متأثر می بندي گذارند و مقوله کدها تأثیر می

& Nolan, 2019: 21(.  

  

(Anandarajan, Hill & Nolan, 2019: 21):رویکرد کدگذاري استقرایی؛ مأخذ-3شکل

  

 37در مرحله اول، . ها به دو شیوه عمل شد آوري داده منظور جمع در این تحقیق به

گیري در دسترس براي مصاحبه،  گانه تهران به روش نمونه 22مشاور امالك از مناطق 

اي که به مشاورین امالك در مناطق مختلف تهران مراجعه و با  گونه به. ب شدندانتخا

افرادي که حاضر به پاسخگویی بودند، مصاحبه انجام شد با این توضیح که حداقل یک نفر 

شوندگان خواسته شد اصطالحات  از پرسش. از هر منطقه در مصاحبه مشارکت داشته باشد

وفروش و معرفی مسکن و محله در شهر کاربرد فراوان دارند عامیانه زبان که در مقوله خرید

حوزه عمل و توزیع مشاورین امالك در . را به تفکیک بار معنایی مثبت و منفی بیان کنند

.اند نشان داده شده 4مناطق شهر تهران در شکل 
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حوزه عمل و توزیع مشاورین امالك منتخب تحقیق-4شکل 

  

هاي فروش اینترنتی  هاي خریدوفروش مسکن سایت آگهیدر مرحله دوم با مراجعه به 

دیوار و شیپور و نیز صفحات مشاوران امالك در اپلیکیشن اینستاگرام با باالي هزار دنبال 

کنند، اصطالحات  اي ایفا می کننده که در معامالت و معرفی مسکن و محالت نقش عمده

ماه  این بررسی از بهمن. شدندعامیانه پرتکرار در خریدوفروش مسکن در کشور استخراج 

 200در طی این بررسی حدود . ماه ادامه داشت 5به مدت  1400آغاز و تا خردادماه  1399

ها  در این راستا اصطالحات عامیانه پرتکرار در متن آگهی. آگهی موردبررسی قرار گرفت

  .آوري شدند مطابق باهدف پژوهش جمع

پوشـانی رسـیدند، ادامـه     هاي مأخوذ بـه هـم   دهها تا زمانی که دا مصاحبه و بررسی آگهی

  .یافت
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  ها یافته

  .اند شدهشده در دو دسته با بار معنایی مثبت و منفی ذکر آوري اصطالحات جمع 2در جدول 
  

  اصطالحات پرکاربرد در خریدوفروش مسکن به تفکیک بار معنایی-2جدول 

  بار معنایی منفی  بار معنایی مثبت

؛ سالن بیلیارد؛ سازنده برند؛ خوش دو کله؛ غرق نور؛ مطبخ

نقشه؛ سیستم هوشمند؛ سالن مهدکودك؛ متریال برند؛ 

؛ آرشیتکت BMSبازسازي فول؛ ارتفاع سقف بلند؛ سیستم 

برند؛ روف گاردن؛ پالن تفکیکی؛ سالن آسپا؛ ساختمان برند؛ 

دو الین آسانسور؛ شیرآالت توکار؛ جاروبرقی مرکزي؛ فول 

انداز پاناروما؛  کفشور خطی؛ چشم مشاعات؛ کلید نخورده؛

فول ویو؛ پت کیپر؛ دیپلمات نشین؛ بدون مشرف؛ ویو ابدي؛ 

انداز ابدي؛  سینماي خانگی؛ برند وارداتی؛ اکازیون؛ چشم

سرایدار مقیم؛ شوتینگ زباله؛ مهندسی ساز؛ پارکینگ باکس؛ 

بدون پرتی؛ پالن بدون پرتی؛ مشاعات آبی؛ پارکینگ سندي؛ 

دار؛  ن ژورنالی؛ تراس گاردن؛ ساختمان ماركدو نبش؛ پال

سالن پرده خور؛ سند شخصی؛ ملک گونیا؛ لوکس؛ سند 

برگ؛ لوکیشن دنج؛ پالن گونیا؛ الکچري؛ تراس قابل  تک

چیدمان؛ دسترسی عالی؛ سوییت مجزا؛ حیاط مشجر؛ سازه 

سلطنتی؛ متریال وارداتی و فرنگی؛ سوییت مهمان؛ فرعی 

ور در نور؛ فرعی  فرنیش؛ غوطه مشجر؛ مدرن؛ آشپزخانه

دار؛ سازه لوکس؛ سوپر لوکس؛  دنج؛ فول مستر؛ سازه مارك

نام؛ گذر عریض؛ لوکیشن تاپ؛ فول  مستر؛ سازنده خوش

امکانات؛ تیم خدماتی امنیتی؛ بهترین لوکیشن منطقه؛ کم 

واحد؛ البی مجلل؛ بدون مشرف؛ سند آماده انتقال؛ قدر سهم 

گیر؛ البی؛ فول؛  سازنده بنام؛ آفتابزیاد؛ سالن اجتماعات؛ 

ریشه؛ طراح برند؛  نام؛ جیم؛ البی من؛ سند بی طراح خوش

ساز؛  پاگرد بدون مشرف؛ استخر، سونا و جکوزي؛ شخصی

فول فرنیش؛ مشاعات هتلینگ؛ الندري؛ رویال مستر؛ اصیل 

  .نشین؛ هتل مسکونی

لوکیشن ضعیف؛ اوقافی؛ نما سیمانی؛ گذر 

ادي؛ آجر سه سانت؛ دسترسی عرض؛ سند بنی کم

بد؛ متریال د مده؛ کف موکت؛ فرعی شلوغ؛ 

قدرالسهم کم؛ بافت فرسوده؛ لوکیشن ضعیف 

منطقه؛ ساختمان؛ خانواده پر بچه؛ محیط اداري؛ 

؛ )غیر تصویري(بدون مشاعات؛ آیفون معمولی 

دار؛ بدون سند؛ بر اتوبان؛  محیط تجاري؛ سند ریشه

ن بالکن؛ بدون بدون آسانسور؛ کلنگی؛ بدو

پارکینگ؛ تو طرح ترافیک؛ پنجره تک جداره؛ 

پله؛  لوکیشن تو بافت؛ متریال قدیمی؛ عرض کم راه

گرمایش بخاري؛ سرویس ایرانی؛ نزدیک مسجد؛ 

واحد شمالی نور از پاسیو؛ درب پارکینگ بدون 

جک؛ نزدیک بیمارستان؛ پر واحد؛ آشپزخانه بسته؛ 

ن سیستم سرمایش؛ بساز بنداز؛ پارکینگ مشاع؛ بدو

هاي  نزدیک مدرسه؛ ساختمان سن دار؛ همسایه

تازه به دوران رسیده؛ بدون انباري؛ تجربی ساز؛ 

اي؛ دیوار باربر؛ قدیمی؛ حاشیه شهر؛ سازه  مصادره

بدون اسکلت؛ بسازبفروشی؛ کابینت فلزي؛ 

موقعیت اداري؛ پالن پرت؛ نداشتن سرویس 

سرمایش  فرنگی؛ ساختمان شلوغ؛ سازنده بدنام؛

کولرآبی؛ کف موزاییک؛ طراح بدنام؛ گذر اداري؛ 

پاگرد مشرف؛ بدون نور مستقیم؛ بافت تجاري؛ 

نداشتن در ضد سرقت؛ بازسازي الزم؛ بافت 

اداري؛ بدون سیستم گرمایش؛ متریال ایرانی؛ نما 

سنگ چینی؛ بافت شلوغ؛ مشاعات ضعیف؛ 

  .بسازبفروشی؛ کم نور
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بندي انجام گردید به این  ، فرآیند کدگذاري و مقوله2جدول هاي  با توجه به کلیت داده

مایه معنایی مشترك بودند در یک مقوله قـرار   صورت که همه اصطالحاتی که داراي درون

، هشت مقوله به ترتیب سهم هر یک ازلحـاظ درصـد تکـرار کـدها     3مطابق جدول . گرفتند

  .استخراج شد

  

  هاي تحقیق رصد تکرار کدها بر اساس دادهمقوله، کد و سهم مقوله برحسب د- 3جدول 

  کدمقوله  ردیف
سهم 

مقوله

1  
هاي جغرافیایی زمین  ویژگی

ساختمان در محله و شهر

هاي  موقعیت مکانی زمین ساختمان در شهر یا محله و دسترسی

گوناگون آن
19%  

  %17اسناد و مدارك احراز مالکیت ملکهاي حقوقی ویژگی  2

  مانامکانات رفاهی ساخت  3

شده در  هاي رفاهی یا فضاهاي معماري تازه استفاده گزینه

ها برگرفته از معماري گذشته ایرانی و یا معماري روز  طراحی

  دنیا و غرب

14%  

4  
هاي طبیعی، اقلیمی و  ویژگی

  شرایط محیطی ساختمان

وهواي محله، ملک و  انداز واحد مسکونی، آب نور و چشم

  پوشش گیاهی آن
13%  

5  
ي مصالح و عمر ها ویژگی

  بنا

شده و همچنین سن  مواد، مصالح، کیفیت، مارك و برند استفاده

  بناي موردنظر
11%  

  هاي عامیانه ویژگی  6
توصیفات معرف محله و مصالح، سازنده، طراح معماري و 

  مهندس سازه بنا
9%  

امکانات خدماتی ساختمان  7
نیروي انسانی خدمات رسان شاغل در ساختمان یا واحدهاي 

خدماتی موجود در ساختمان
9%  

8  
هاي مهندسی  ویژگی

  ساختمان

هاي ساختمان شامل سازه، تأسیسات و  نکات فنی درباره نقشه

  معماري ساختمان
8%  

  

هاي  اصطالحاتی که دسترسی: هاي جغرافیایی زمین ساختمان در محله و شهر ویژگی -1

هاي است که در  زو ویژگیدهد ازلحاظ شهرسازي ج ملک موردنظر را موردتوجه قرار می

  .شود گذاري آن ملک منطقی محسوب می ارزش
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دست تأثیر بسیاري در خریدوفروش بی  اصطالحاتی ازاین: هاي حقوقی ویژگی -2

همچنین نبود معارض و مشکالت حقوقی بر سر مالکیت ملک . مشکل ملک موردنظر دارد

لذا توجه به . موردتوجه است ردیف آن در امنیت روانی سکونت در ملک بسیار یا موارد هم

  .قبول است گذاري ملک قابل این موارد در ارزش

هایی است که نیازهایی بیش از  این مقوله ازجمله مقوله: امکانات رفاهی ساختمان -3

یا استخر، ) روف گاردن(دهد، مثًال باغ بام  نیازهاي اصلی براي زندگی را هدف قرار می

که همه ...سازي و  بی، سالن اجتماعات، سالن بدنشویی، ال سونا و جکوزي و یا خشک

کنند لذا در  ها از همه این امکانات به نسبت فرهنگ و سبک زندگی استفاده نمی خانواده

گذاري هم ارزش بیشتري دارند اما در  شود و در ارزش هایی بیشتر انجام می ساخت بنا هزینه

گرفته در ساخت شامل این بناها  مبازار ملک، اختالف قیمت فاحشی نسبت به هزینه انجا

  .کشند را یدك می... شده است و اصطالحات لوکس، الکچري، فول مشاعات و

اصطالحاتی مانند فرعی : هاي طبیعی، اقلیمی و شرایط محیطی ساختمان ویژگی -4

که توسط مردم موردتوجه قرار ... انداز ابدي و مشجر و محوطه یا حیاط مشجر، چشم

هاي کیفی زندگی در آن محله و زمین را موردبررسی  دي است که ویژگیگیرد از موار می

  .گذاري محله و زمین مورد تائید معماري و شهرسازي است دهد و در ارزش قرار می

شده در این مقوله درگیر برندینگ  اصطالحات استفاده: هاي مصالح و عمر بنا ویژگی -5

و علمی مصالح نقشی ندارد و بیشتر و موارد بسیار سطحی است که در کیفیت عملکردي 

حتی عمر بنا هم . کند هاي زمانی مختلف تغییر می تابع بازار است و بر اساس تبلیغات در بازه

بسا بناهاي نوسازي ازلحاظ کیفیت سازه، مصالح و  چه. تنهایی قابل ارزش پذیري نیست به

ا عمر ساختمان لذ. باشد و بالعکس تر از بناهاي چند سال ساخت می مهندسی ضعیف

  .باشد گذاري بر روي ملک نمی تنهایی قابل ارزش به

این مقوله در انتخاب محله مناسب براي زندگی توسط مردم، : هاي عامیانه ویژگی -6

مافیاي امالك در کشور، سالیان سال است که از این طریق بر بازار ملک تأثیر . مؤثر است

گذاري این افراد و جوسازي در  اساس سرمایهها به نسبت بقیه بر  بعضی محله. گذارد می
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ها بدون هیچ پشتوانه  ها و طراحان آن اي دارند و اسم بعضی از سازنده سابقه بازار، رشد بی

ها  ها و بسازبفروش افتد و در آن فقط مشاورین امالك، دالل ها می فنی بر سر زبان

  .دهد له میلذا این مقوله، ارزشی کاذب به ملک و مح. آفرینی دارند نقش

شود  این امکانات شامل کارکنان شاغل در آن بنا می: امکانات خدماتی ساختمان -7

سازي، مربی شنا،  مانند سرایدار، البی من، کارگر مقیم، نگهبان، مسئول تأسیسات، مربی بدن

هاي دستمزد این  که مسلمًا هزینه... و) پت کیپر(دارنده حیوانات خانگی  باغبان، نگه

شود و جز فضاهایی که آرشیتکت ساختمان در نظر  از شارژ هر واحد پرداخته میکارکنان 

اي متوجه سازنده نبوده و  ، هزینه...گرفته و سازنده ساخته است مانند البی، اتاق کارکنان و

بیشتر به مدیریت ساختمان که بر اساس نظر ساکنین است بستگی دارد لذا این امکانات هم 

دهد اما در بازار ملک اختالف قیمت بسیار زیادي نسبت به هزینه  یارزش بیشتري به بنا م

  .صورت گرفته توسط سازنده شامل این بناها شده است

گیرند متأسفانه  اصطالحاتی که در این مقوله قرار می: هاي مهندسی ساختمان ویژگی -8

د بدون شو مسلمًا سازه خوب را نمی. هاي بسیار سطحی از مهندسی ساختمان است برداشت

هاي مهندس ناظر سازه مورد  هاي اجرایی و گزارش بررسی نقشه مهندس محاسب، دیتیل

بنا هم از روي ) برق و مکانیک(هاي مهندسی تأسیسات  همچنین ویژگی. قضاوت قرار داد

توان گفت اکثر مشاورین امالك و مردم، فاقد اطالعات  تشخیص نیست و می ظاهر قابل

هستند و بر اساس ظاهر ساختمان و مواردي که در بازار جاافتاده  اي و تأسیساتی الزم سازه

هم . تشخیص و ارزیابی است که فقط ازنظر تخصص معماري قابل گیرند درحالی تصمیم می

اما این مقوله در . دانند اي می اشتباه آن را امري سلیقه مشاورین امالك و هم بیشتر مردم به

هاي صورت گرفته بر اساس آن  گذاري و ارزش تشخیص نیست متن جامعه و بازار قابل

  .پایه است بی

وساز و  هاي میدانی موجود در حوزه ساخت بر اساس اشراف پژوهشگران بر واقعیت

بندي  طبقه 4دسته کلی، مطابق جدول  4مقوله نهایی بر مبناي ارزش ذاتی در  8مسکن، 

  .شدند
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  ها بر اساس ارزش ذاتی بندي مقوله طبقه -4جدول 

  مقوله  دسته  ردیف

1  

  هاي جغرافیایی زمین ساختمان در محله و شهر؛ ویژگی -   تراز ارزش ذاتی گذاري هم ارزش

  هاي حقوقی؛ ویژگی - 

هاي طبیعی، اقلیمی و شرایط محیطی ساختمان؛ ویژگی - 

2  
  هاي مصالح و عمر بنا؛ ویژگی - شده گذاري تحریف ارزش

هاي مهندسی ساختمان؛ ویژگی - 

3  
بیش از ارزش  گذاري ارزش

ذاتی

  امکانات رفاهی ساختمان؛ - 

امکانات خدماتی ساختمان؛ - 

.هاي عامیانه ویژگی - گذاري نادرست ارزش  4

  

  گیري بحث و نتیجه

در این مقاله با روش تحلیل محتواي کیفی با رویکرد استقرایی به بررسی اصطالحات 

محله و مسکن پرداخته شد و با گذاري  عامیانه زبان در تحلیل محتواي متن شهر در ارزش

هاي مسکن در  هایی که از مصاحبه با مشاورین امالك و همچنین تحلیل آگهی توجه به داده

هاي اینترنتی اعم از دیوار و شیپور و صفحات اینستاگرام مشاورین امالك به دست  سایت

هاي  به داده با توجه. آمد، پرکاربردترین اصطالحات عامیانه زبان در این زمینه تهیه شد

هاي  ویژگی -1: مقوله 8ها صورت گرفت و  بندي آن تحقیق فرآیند کدگذاري و مقوله

امکانات رفاهی  - 3هاي حقوقی؛  ویژگی - 2جغرافیایی زمین ساختمان در محله و شهر؛ 

هاي  ویژگی -5هاي طبیعی، اقلیمی و شرایط محیطی ساختمان؛  ویژگی -4ساختمان؛ 

هاي  ویژگی -8امکانات خدماتی ساختمان؛ و  -7هاي عامیانه؛  ژگیوی -6مصالح و عمر بنا؛ 

  .به دست آمد 2مهندسی ساختمان، به ترتیب تکرار مطابق جدول 

شده،  مقوله تحریف 5گذاري مسکن و محله در متن شهر،  ، ازنظر ارزش4مطابق جدول 

تراز ارزش گذاري هم مقوله داراي ارزش 3نادرست یا بیش از ارزش ذاتی هستند و فقط 

عنوان پلی  توان استنباط نمود که مشاورین امالك و دالالن به درنهایت می. باشند ذاتی می
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شده  گذاري تحریف ها، نقش بسزایی در ارزش بین فروشنده و خریدار در کنار بسازبفروش

به این صورت که با تولید اصطالحات . یا نادرست یا بیش از ارزش ذاتی مسکن دارند

وساز و تقاضاي عمومی ایفا  دهی به سرمایه، گرایش ساخت ر به سزایی در جهتجدید، تأثی

رسد اما  گرچه تغییر این روند و انطباق آن با معیارهاي صحیح، دشوار به نظر می. کنند می

ساماندهی مشاورین امالك کشور مانند صدور مجوز براي افراد داراي صالحیت، تدوین 

سازي، جهت  ن امالك، آموزش آنها و همچنین فرهنگضوابط نظارتی بر عملکرد مشاوری

  .تواند راهگشا باشد آشنایی عامه مردم با اصطالحات صحیح می

توانند اصطالحات تخصصی و رسمی متداول در حوزه مسکن و  هاي آتی می پژوهش

شهر را موردبررسی قرار دهند و با مقایسه آن با اصطالحات عامیانه رایج به واکاوي علل 

  .هاي مابین این دو در تعریف متن شهر بپردازندتفاوت
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