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 19/08/1394: نهایی تأیید  18/02/1394: مقاله پذیرش

 

 چکیده
 ،آن است یریگ شکلزمینة تولید معنا در  فرایندکه در گرو فهم  یشهر یدر فضاهامعنا خوانش 

به بررسی روند  ،این پژوهشدر  .ستراهگشاشهری  های یدهپددر درک بسیاری از 

تحلیل  و دوش  میویژه پرداخته  ای یچهدراز بر آن  مؤثرمعنادارشدن و خوانش فضا و عوامل 

و اجتماعی و فرهنگی فضای شهری  های ینهزمکید بر أبا ت ،تولید و بازتولید معانی ةنحو

به  رویکردی نوینبا  ،اساس  . برایناستموضوع اصلی این پژوهش  ،نظر مورد« متن»عبارتی   به

 ةحوزدر  شناسی یمعن های یهما بنپایة بر هک موضوع تولید معانی پرداخته شده است؛ رویکردی

در  .است مخاطب خوانشساختارگرایی و  های یدگاهدمشتمل بر شکل گرفته و  یشناس زبان

 که شامل -یشناس جامعهآنتونی گیدنز در  «یابی ساخت» تئوریاز ثیرپذیری أت با ،این رویکرد

و تطبیق آن با  -اجتماعی است های یدهپددر تحقق « عاملیت انسان»و « ساخت»عمدة دو وجه 

به فضاهای معنادار بررسی  دهنده شکل، عوامل (یک متن عنوان بهفضای شهری ) های یژگیو

، (کنش خوانش) فضای گفتاریو  ()ساخت فضای نوشتاری ،. براساس این رویکردشود  می

از این  .کنند یمفراهم  رامعنا  تولیدزمینة و  هستند فضای زیستی انسان قرائت درعوامل اصلی 

، برداران بهره یرفتارمتجلی در الگوهای اجتماعی  و فرهنگی روابطهمراه   به، ساختار فضا منظر

 عنوان بهبازار تبریز  ،آزمایش فرضیه منظور به. شود یممنجر تولید معنا در فضاهای شهری به 

 ةاین مجموع ةیج مطالعا. نتشداز فضای شهری معنادار در شهر ایرانی بررسی  یا نمونه

 رفتاری جاری در فضاست. یالگوهاانطباق کامل ساختار فضایی و  گرنشان ،فضایی
 

ساختار فضا، معنای فضای ، یابی  ساختتئوری الگوی رفتاری، بازار تبریز،  کلیدی:های   واژه

 شهری.
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 مهمقد

 معنایی در درون زبان ساخت به . یک بخشکنند یمرا به دو قسمت عمده تقسیم  1شناسی یمعنسطوح  شناسان زبان

 دکن یم بررسی )مصداقی( زبانی  برونخارج یا  جهان یرزبانیغ تجربیات برحسب را 2معنا دیگری و پردازد یم)مفهومی( 

 (موقعیتی) 5یرزبانیغ بافت که یدرحال است؛ استوار زبانی عناصر 4توزیع ساختار بر براساس زبانی 3بافت(. 61: 1374 پالمر،)

بسیاری از پژوهشگران  زمینه، در این. شود یممربوط  گرفته، شکل آن در زبان که اجتماعی و فرهنگی های ینهزم به

: گوید یمزمینه روالن بارت در این  (.61: 1976)بارت،  دانند یمزبان و جهان خارج زمان   همبر تأثیر   مبتنیرخداد معنا را 

بنابراین، ؛ (81: 1374 پالمر،)« شود یم مربوط ،رود یم کار  هب آن در زبان که جهانی و زبان میان رابطة معنی به»

 و( مفهوم)زبانی  بافت طریق از امعن درک در انسان ذهن عملکرد چگونگی کشف دنبال  به امعن مطالعة با شناسی یمعن

 (.28: 1387 صفوی،) کاود یم را آدمی ذهن بازنمود ،اصل در و است متن در( مصداق) یرزبانیغ بافت

 بررسی راستای درترتیب،   بدین (.53: 1382 بارت،)را  زندگی و معنا آفریند یمبارت معتقد است که متن معنا را 

به متن  شناسان زبان اصطالح بهدر بستر یا زمینه یا  معنا تحقق فرایندبه باید  معنایی، رخداد در تأثیرگذار عوامل و ها مؤلفه

، یشناس روانعلوم اجتماعی،  ةدر زمین ها یدهپد، برای فهم شناسانه زبان یینتبدر کنار  توان یم. از مفهوم متن کردرجوع 

دنبال آن است تا   بهاین پژوهش  ؛ بنابراین،(344: 1383و حتی شهرسازی بهره جست )الینز،  یشناس جامعه، یشناس انسان

و رویکردهای  ها یهنظرو  ،یشناس زبان ۀدر متن نوشتاری در حوز شناسی یمعنو رویکردهای  ها یهنظربا کاربست 

و تفسیری به معنای فضای شهری  یینیتب، با رویکردی «متن زندگی»اجتماعی در  های یدهپدفهم  زمینةدر  یشناس جامعه

 یک متن بپردازد. عنوان به

 

 مبانی نظری

 در متن ادبی شناسی یمعن های یهما بن

 مانند که هاست  واقعیت از یا مجموعه متن،. است رفته کار  هب ادبی و نوشتاری متون با ارتباط در ابتدا 6متن اصطالح

 در مخاطب، به خاص معانی انتقال هدف با دهویسنن وسیلة  به و گیرد یم شکل نشانه مانند معنا حاوی عناصر از ای یرهزنج

، سه رویکرد عمده یشناس زباندر  ادریافت معنبارۀ در (.105 :1999)مارگولد،  شود یم تنظیم و انتخاب معین یا  زمینه

 نامند یم« ساختارگرا»پندارد که این دسته را   می 7«ساخت»رویکرد اول، رخداد معنا را در متن، معطوف به  .وجود دارد

بنابراین، و  پندارد یم(. رویکرد دوم، رویکردی است که معنا را معطوف به کنش انسان در خوانش متن 1970 -1960)

(. رویکرد سوم، رویکردی تعاملی است 1980 -1970) داند یمدر تحقق و رخداد معنا مؤثر  ،متن ازرا  تأویل و تفسیر انسان

 .است عبارتی زبان و جهان  هردو عامل ساخت )نحو( و خوانش )تأویل( و بهنتیجة دریافت معنا  در آن، به بعد( که 1980)

 د.وش  میپرداخته  یشناس زبانحوزۀ در  ها یدگاهدبرای بسط بیشتر موضوع به بیان این  ،در ادامه

 

 معناشناسی ساختارگرا

 در دیدگاه .است انسانی های یتفعال کمی بنیادهای و ساختارها انتزاع شناخت و کشف، درجهت کوششی ،ساختارگرایی
                                                                                                                                                                          

1. semantics 

2. meaning 

3. context 

4. distribution 

5. context of situation 

6. text 
7. structure 
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: 1984)بارت،  «معناست بنیان انسانی، زبان» .(30: 1389 چامسکی،) است «ذات به قائم دستگاهی» زبان ،ساختارگرایان

. دکر درک را فرهنگی های یدهپد درونی مناسبات توان یم شناسانه زبان یها روش یاری به تنها از نظر ساختارگرایان، (.20

 قواعد دربرگیرندۀ ،ساختار و شکل مفهوم که دارد یم اظهار ست وساختارگرا یشناس زبانچامسکی نیز از طرفداران 

 را معنا آنچه است معتقد همچنین وی(. 25: 1389 چامسکی،)است  معانی و مفاهیم به یده شکل قوانین و یساز واژه

براساس این دستور صورت خوانش معنا و  است متن و جمله در چیدمان عناصر طرز و دستور همان ،آورد یم وجود  به

 شرایط آزاد از و مستقل بیرونی یها محرک حاکمیت حاصل زبان نیز دکارتی یشناس زباندر (. 1377 چامسکی،) گیرد یم

 و شود  می بیان خاص ساختار و فرم در معنا که معتقدند نیز تعبیری معناشناسان(. 34: 1389 چامسکی،)است  درونی

 معتقد -دهد یم قرار محور را مؤلف نقش که -دیدگاه این. شود یم مشتق نحو براساس متن خوانش یا معنایی بازنمود

 (.86: 1989)شالیرماخر،  پروراند یم یا است پرورانده سر در مؤلف که است ساختی همان ،متن معنای که است

 ةمطالع به ،زبانی ةآگاهان های یدهپد از را تأکید آنکه نخست :کند یم دنبال را اصلی کارکرد چهار ساختاری، یشناس زبان

 میان تامناسببه  بلکه ،کند ینم تلقی مستقل واحدهایی را ها واژه آنکه دوم. دارد یم معطوف زبانی ةناآگاهان های یرساختز

 زبان کلی و عام قوانین کشف دنبال  به سرانجام و سازد یم مطرح را سامان یا نظام مفهوم آنکه سوم. دارد توجه ها واژه

 یامعن که کند یم استدالل ساختاری، یشناس زبان پردازان یهنظر از ،دوسوسور فردینان(. 133 :1386 ضیمران،) است

 (.20: 1380 احمدی،) شود یم ناشی زبان یها ساخت از ها واژه

 

 تفسیری )کنش خوانش( یشناس  یمعن

. این داند یمرا حاصل کنش خوانش مخاطب  آن ،پردازد یم معنا ةمقول به یشناس زبان ۀحوز در که دیگری رویکرد

 خواندن کنش یا عده ،راستا این در. است متن فهم به دستیابی ،آن هدف که است تأویلی و تفسیری یک نگرش ،رویکرد

، زمینهدر این (. 680: 1380 احمدی،) شناسند یم معنا آفریدن را آن دیگر گروهی و معنا ةمکاشف حکم در را متن تأویل و

دارد  پیوند «آفریدن» فعل با ،کردن  زندگی و خواندن. است متن خوانش جریان ةمعنا نتیج ،1هرمنوتیک مباحث برمبنای

 نهایی هدف یا آرزو آرمان، ، ومتن در دلخواه جهان یا گونه یافتن انسانی، کنش یک عنوان به خواندن(. 681: همان)

 داند یم مهم امبرتو اکو نیز نقش خواننده را در تأویل متن و معنایابی آن بسیار (.47: 1984)بارت،  است خواندن کنش

: 1386 ضیمران،)آن است  بر یرگذاریتأث حال یندرع و متن در شدن  ذوب متن، خوانش یا خواندن از منظور (.1979)اکو، 

 را ها لحظه درونی مناسبات و دهد یم شخصیت متن تجریدی و کلی یها لحظه به خواننده متن، خوانش جریان در(. 47

 خوانندگان از یا مجموعه و اثر میان حضور در مکالمه ،معنایی آفرینش اساس(. 683: 1380 احمدی،) آورد یدرمتصور  به

 در تنها نیز متن هر معنایی داللت. سازند یم را جمعی آگاهی که افرادند از انبوهی اثر، انمخاطب. معین است دوران هر در

 زمان در یا زمان با ،اثر یا متن معنای(. 684: همان) شود یم دانسته جمعی آگاهی این سوی از آن «دریافت» یا پذیرش

 خواندن، هرگونه ،اینگاردن نظر به(. 686: همان) شود یم آفریده بهتر بیان به و شناخته ،تأویل ةلحظ در و شود یم تأویل

 خالفبر ؛«نیست مؤلف ذهنیت بیان متن» که کند یم بیان نیز گادامر (.682: همان) است معانی ساخت در مشارکت

 شرط ،(کننده  تأویل معنایی افق)کننده   تأویل ینیب جهان و شرایط و دارد واقعی هستی متن، و کننده یلتأو میان ةمکالم

، هدف تأویل را «جهان متن»کردن   با مطرح 2ریکور(. 574: همان) است متن شناخت و فهم مهم و اصلی

 باورها، ،هوسرل ۀعقید (. به625)همان:  داند یم« شدن معنای متن  امروزی»کنونی یا  ةمتن به زمین« یافتن  اختصاص»

 کننده  تأویل. اوست جهان  زیست حکم در کننده،  تأویل ذهنی های یتمحدود و ها ضابطه ،ها قاعده و مفاهیم ،ها کنش

                                                                                                                                                                          

1. Hermeneutics 

2. Paul Ricœur 
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 تولید که معتقدند گادامر و هایدگر. باشد همخوان جهان  زیست این با که دهد یم تغییر چنان را تأویل مورد متن همواره

 (.198 :1384کرایب،  و بنتون) هاست آن تعامل و خواننده و متن نایم دیالکتیک یا رابطه مستلزم معنا،

 

 رویکرد تعاملی

را هم ناشی از ساخت زبانی و هم مرتبط با خوانش یا  آنوجود دارد،  یشناس زباندر  امعن زمینةرویکرد سومی که در 

 باید معنا تبیین برای که است معتقد حالت، زبان دستور مبدع ،فیلمور . چارلزداند یم متن از همان تفسیر و تأویل خواننده

 ،زبانی عبارت معنای تبیین که معتقدند عمومی شناسان زبان امروزه. داشت مدنظر را نحوی خواصنیز  و معنایی خواص

 معتقدندآنان . شود یم میسر انسان تأویل و تفسیر از یا مجموعه و کاربردشناسی اصول معناشناسی، قواعد درنظرگرفتن با

 خارج جهان معرفت) یرزبانیغ دانش از یا مجموعه و( ساخت)زبانی  دانش از یا مجموعه ،معنا زمینةدر اساسی مدل که

 بلکه ،زمان هم حتی یا متمایز فراشد دو نه ،(فهم) شناخت و زبان. گیرد یبرمرا در( است همراه انسان تأویل و تفسیر با که

 که است معنایی ،متن معنای سو، یک از. شوند یم شناخته زبان ةزمین در همواره ،ها کنش و عقاید. هستند واحد فراشدی

 را خود دریافت تواند یم کننده یلتأو چراکه ؛کند یمخلق  را معنا متن، خود کارکرد دیگر سوی از و آفریند یم کننده  تأویل

 «معناست ۀآفرینند فعالیت و فرهنگی محصوالت ایجاد در آدمی کنش نوعی ،زبان» تأکید دارد که تودوروف. کند آزمایش

 رو  هروب جا  یک جهان، و زبان با که ما کند یمضمن تأکید بر پیوستگی جهان و زبان بیان  ،گادامر (.204: 1985)تودوروف، 

 از(. 63همان: ) جهان است از دانش و جهان با رویارویی ،زبان (.1966)گادامر،  «اند یوستهپ به هم» دو این و شویم یم

 شکلی به و زبان در را خود جهان همواره ما ،یابد یم بازتاب بریم یم کار  به که زبانی در ما های یشهاند افق آنجاکه

 اندیشه و جهان متقابل وابستگی» که کند یمگادامر استدالل (. 62همان: . )شناسیم یبازم و یابیم یبازم «گونه زبان»

 ،کند ینم بیان را عینی مورد هرگز زبان(. »180: همان) «هاست ناشناخته شناخت اساس زبان که دهد یم نشان یخوب به

)تودوروف،  «شوند یم ایجاد زبانی تولید فراشد در ما ذهن در ،عینی مورد آن از مستقل که کند یم بیان را مفاهیمی بلکه

 نشان مشارکت این .است مشترک معنایی در شرکت یامعن  به و گونه زبان ماهیتش در تفسیر و شناخت (.206: 1985

 (.429: 1966)گادامر،  است مکالمه در حضور معنای  به همواره شناخت که دهد یم

 

 متن ةمثاب بهاجتماعی  های یدهپد

 دیگر بعضی. دانند یم مرتبط تعامل در ارتباطی یها نشانه همة اب را متن اصطالح ،شناسان جامعه و شناسان زبان از برخی

 گسترش را متن مفهوم ریکور. است سانیک روزمره زندگی در متن فهم با که کنند یم اکتفا متن از خاصی برداشت به

 و جامعه بتوان اگر (.1382 ریکور،) پندارد یم متن را تاریخ حتی و رؤیاها، زندگی ،ها اسطوره نمادها،مانند  اموری و دهد یم

فهمید که هم دارای بافت زبانی )ساخت اجتماعی( و هم  نظامیمانند  را آن ،سوسور ۀشیو زندگی را نوعی متن دید و به

 رویدادها و وقایع در زندگی روزمره در کدر یبرا رومندین یابزار ( است،ها انسان)رفتار و افعال  یرزبانیغدارای بافت 

اجتماعی نیز سه رویکرد کلی وجود دارد. اولی رویکردی است که  های یدهپد زمینة اساس، در  براین .داشت خواهیم اختیار

. رویکرد دوم، مالک وقوع رویدادها و پردازد یم زندگی متن در ها یدهپد و وقایع تحقق فرایند در اجتماعی ساخت به تأثیر

 شناس جامعه. رویکرد سوم، رویکردی تعاملی است که آورد یمشمار   بهانسانی در جامعه  یها کنشاجتماعی را  های یدهپد

را در جامعه و متن  ها یدهپدرخداد  ،مطرح کرده است که در آن 1«یابی  ساخت ةنظری»عنوان  با معروف، آنتونی گیدنز آن را

به بررسی هریک از عوامل فوق در وقوع  ،. در ادامهداند یمدو عنصر کنش انسانی و ساخت اجتماعی حاصل زندگی، 

 .زیمپردا  میرخدادها در متن جامعه 
                                                                                                                                                                          

1. Structuration 
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 ساخت

 ساختار، ةصیخص. است جامعه آن یساختارها فهم مستلزم ،اجتماع در دهیهر پد فهم که کند یم ادعا ییساختارگرا

 مستقل هستند، ینقش واجد آن در هک یافراد از و ماند یم داریپا یطوالن مدت به و زمان یط هک است یاجتماع یستمیس

 ،یتگرهدا ،و تنگناها فراخناها نییتع با هک هستند بخش سامان و بادوام ییاه  نظام یاجتماع یساختارها بنابراین، ؛است

 اتصال امکان کهدارد  داللت خواصی به ساختار اجتماعی، های یلتحل در. هستند انیآدم رفتار بخش الهام ای نندهکمحدود

 و اعمال ادراکی، صورت به که خواصی ؛(17: 1984)گیدنز،  کند یم فراهم اجتماعی های یستمس در را مکان -زمان

 ساختار ،از نظر گیدنز(. 18همان: ) سازد یم میسر مکان و زمان سرتاسر در را یکسان و مشابه اجتماعی های یوهش

 های یطمح. بخشد یم صورت و لکش یاجتماع یزندگ به هک است یرارکت و یافته سازمان منابع و قواعد از یا مجموعه

 رفتار های یالگومند ای یاساس یها نظم به بلکه ؛ستندین ها کنش ای دادهایرو یاتفاق یها مجموعه شامل تنها ،یاجتماع

 ؛هستند یساختار عواقب و علل یدارا ،اعمال و عیوقاهمة  ،نظریه این براساس(. 42: 1383 دنز،یگ) دندار اشاره مردم

 .گیرند  نشئت می یو اقتصاد یاجتماع یاز ساختارها یعنی

 

 1تیعامل ای ذهن اصالت

 ، امرامعن ه ارزش، اعتقاد، هدف،کهستند  یعامالن انیو آدم است انیآدم افعال حاصل ،یاجتماع های یدهپد ،دگاهید نیدر ا

و رفتار  نددار تین و علم هکهستند  یموجودات ها انسان بیان دیگر، . بهکند یم ومتکح د بر افعالشانیو ترد اطی، احتینه و

 و وقایع زندگی، یاجتماع های یدهپد از یاریبس ،صورت یندر ااست.  عاقالنه یابیارز و سنجش ،لیبر دل  یمبتن ها آن

 یکه در زمان و مکان خاص رو یعمل یامدهایپ ییرزمان موجب تغ است. گذشت مقصددار و هدفمند یها عمل حاصل

 جا  هرا جاب ها آناست که  یو قدرت ،2یرتمتأثر از دو عامل وسعت بص ینو ا شود یمآن  یو بافت اصل یتاز موقع ،دهد یم

ر، ی، تفسیابیدست افت،ی، درکدر در املوع یو توانای تی، شخصها  ویژگی ت انسان، بهیعامل (.17: 1984)گیدنز،  کند یم

 انسان یارگزارکت، بر یعامل ةیدر نظر(. 2002)برنز،  بر جهان پیرامون اشاره دارد یرگذاریتأث و ، سنجشیابیل، ارزیتحل

 نقش ،دگاهید نیدر ا انسان و عمل یآگاه .است شده دکیتأ یسوژگو  یآگاه ةو فلسف یاجتماع و طبقات ها گروه به

 دارد، بنیادین اهمیت هرمنوتیک مباحث و هوسرل ةفلسف در که یکی از مفاهیمی. کند یم فایا در جامعه ای کننده یینتع

 هست که چنان ،هستی هر یعنی ؛هستند گون  نیت منش دارای فیزیکی یها کنش تمامی دیدگاه، این براساس. است نیت

که نقش مهمی در اند   اجتماع ذهن ذهن فرد و ،دنتولید معنا اهمیت داردر هایی که   مقوله ،در این رویکرد. شود یم شناخته

 نه ساختار و شکل آن.است و عاملیت انسان موجب ادراک فضا شده  ،بنابراین ؛رفتاری دارند یها کنش
 

 یابی  ساخت یتعاملرویکرد 

 ،دنزیگ ار مهمک .است گیدنز یابی ساخت ةو ساخت، نظری عاملیت تلفیق برای و جامع شده شناخته یها کوششاز  یکی

 است ساختار هم دنز، جامعه )متن(یاز نظر گ .است ت در تحقق رویدادها در متن زندگییساختار و عامل 3یبر دوگانگ غلبه

 انتخاب انسان، عنوان به ما» که است معتقد انسانی، یها کنشساخت و  ةمقول هردو بر تأکید با گیدنز .نشک و هم

 زمان هم در متن جامعه، یاجتماع یها ساخت. دهیم ینم پاسخ یرامونمانپ رویدادهای به انفعالی ةگون  به صرفاً و کنیم یم

 قرار ریتأث تحت آن، ساختار و جامعه وجودآوردن  به با افراد یعنی ؛اند یانسان نشک نتیجة هم و گذارند یم اثر نشکهم بر 

 ما که است واقعیت این شناخت کنشی، و ساختاری رویکردهای بین شکاف برداشتن  ازمیان برای پیشرفت راه .گیرند یم
                                                                                                                                                                          

1. agency 

2. knowlegibility 

3. dualism 
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: 1383 )گیدنز، «کنیم یم بازسازی و سازیم یم فعاالنه را اجتماعی ساخت خود در زندگی، ۀروزمر های یتفعال جریان در

 در ها آن تکرار ،شود یم ها آنموجب الگویابی  آنچه .اند شده تشکیل انسانی روابط و ها کنش از ،اجتماعی یها نظام. (766

 و ایم  یافته پرورش آن در که جوامعی ساخت های یژگیو از ،ما ةهم یها کنش. است مکانی فواصل و زمانی یها دوره

 حدی تا و کنیم یم بازآفرینی یمانها کنش در را ساختاری های یژگیو آن ما ،حال یندرع .پذیرد یم تأثیر ،کنیم یم زندگی

 در جوامع چگونه ینکها به ،اجتماعی بازتولید» که کند یم استدالل (41: 1383) گیدنز. (43)همان:  دهیم یم تغییر نیز

 «.کند یم اشاره ،آید یم پدید ها آن در که و تغییراتی ، دگرگونییابند یم استمرار زمان طول

 ذهنی قدرت نایم ةرابط برحسباجتماعی،  یها نظام و ها ساخت یابی ساخت فرایند را یابی ساخت ةنظری (1386) پارکر

 ،یابی ساخت ةنظری محور اصلی. کند یم تبیین ،اند آورده وجود  به ها انسان این که ییها ساخت عینی قدرت و ها انسان

 که  طوری  ؛ بههستند سکه یک دو روی ها آن .در متن زندگی است عاملیت و ساختار دیالکتیکی متقابل و ةرابط کردن  روشن

و هر  است ساختاری ۀدربرگیرند اجتماعی کنش هر»وی  از نظر. اند دوگانه ۀپدید یک و ساختار عاملیت ،گیدنز در اصطالح

)گیدنز،  «اند شده تنیده یکدیگر در ناپذیر ییجدا یا گونه بهو ساختار  عاملیت ،بنابراین ؛نیاز دارد اجتماعی کنش به ساختار

بازگشتی در  را به حالتی عملکردها باید این که دارد و تأکید کند یم آغاز انسانی از عملکردهای را گیدنز تحلیلش (.15: 1984

 که ییها راه همان طریق از ،ها کنش این بلکه ؛کنند ینمرا ایجاد  انسانی های یتفعال اجتماعی عامالن ،یعبارت  به .نظر آورد

 خود یها کنش از طریق ،انسانی عوامل .شوند یم یدبازتولهمواره  ،سازند یم مطرح کنشگر عنوان به را خودشان ها انسان

 (.2: همان) سازند نکجامعه و فضای زیست مم را ها کنش این که آورند یم وجود  به را شرایطی

بافتن عناصر   هم  )ساخت(، از طریق به« قواعد و تدابیر مناسب»از  یریگ بهرهبا  کنشگران، یابی ساخت ةرینظبراساس 

با دراختیارداشتن لوازم کنش انسانی )ساخت( قادر به  ها آناما  ،دهند یمکنش شکل  های یتموقعبه  معنایی، هنجاری و...

در مقام قواعد و تدبیر کاری  ها ساخت(. 97: 1386)پارکر،  شوند یمساز خود   اعمال توان عاملیت تاریخی و قابلیت دگرگون

آنان از این قواعد و تدابیر است که تأثیر خود را بر جای  ۀادشدن کنشگران و استف  بلکه از رهگذر آگاه ؛دهند ینمانجام 

 گرفتن  انجام کیفیت با ارتباط در عملی شعور از کنشگران یافتن به متکی عاملیت، شناسندگی و فاعلیت . قدرتگذارند یم

 .اتکا دارد مختلف یها چارچوبو  ها ینهزماقتضائات معمول فعالیت در از  دوجانبهیعنی به آگاهی  ؛است امور

ادبی و نوشتاری، دو عامل کنش  یها متند، در تحقق رویدادها و وقایع در متن زندگی، مانند شکه بررسی طور همان

زبان و  ،که در متن ادبی -و عامل ساخت -دشو یمکه در متن ادبی خوانش و در متن زندگی رفتار محسوب  -انسانی

. بر همین اساس و با تعمیم استدر متن مؤثر  ها یدهپددر رخداد  -استساخت نحوی و در متن زندگی ساخت اجتماعی 

عبارتی رخداد   به ومحیطی و فضایی  های یدهپددر  مؤثربه چارچوب مناسبی برای تحلیل عوامل  توان یمفوق  های یهنظر

 معنا در محیط پرداخت.

 

 روش پژوهش

با رویکردی توصیفی و  ،اساس  . برایناست کارشناسی های یلتحلو  اسنادی ةمطالعبر   مبتنی ،روش پژوهش در این مقاله

. شدمطالعه و بررسی  یشناس جامعهو  یشناس زبان ۀدر حوز معنا تولید ةینزمبرجسته در  یها پژوهشمستندات و  ،تحلیلی

سپس رویکرد  .پرداخته شدو مشخصات آن  ابعاد معرفی رویکرد معناشناسی و نظری های یهپا ةبه ارائدر بخش اول، 

 یابی ساختاجتماعی برمبنای تئوری  های یستمساصلی تولید  یها شاخصو بررسی  ،مرتبط با آن در علوم اجتماعی

 صورت گرفتیک متن )براساس اسناد معتبر(  عنوان بهفضای شهری  ابعادتحلیل  بعد، ةدر مرحل ند.شناسایی و تحلیل شد

در فضای شهری  اابعاد اصلی تولید معن ،اساس  براینشد.  شهری تعمیم دادهمذکور در ارتباط با مفهوم فضای نظریة و 

 .انجام گرفتاز فضای شهری  ینوعدر  ،این ابعادتحلیل و آزمایش  ،استنتاج شد و در پایان
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 ها یافتهبحث و 

 متن ةمثاب بهفضای شهری 

 از شده  یسازمانده ةنشان ةمنزل به را فضا هر اگر زیادی وجود دارد. یلدالدر تعمیم مفهوم متن به واقعیت فضا و شهر، 

 نیز را از جمله اندیشمندانی است که فضا (1994) بویر. شوند یم ها متن از انباری فضاها بشمریم، غیرانسانی کنشگران

ابژه  یک وی، بیان به« .معماری یک متن است ،اثر» (106: 1389) از نظر اکو همچنین .خواند یم متن یک عنوان به

 داللت فضا کاربران و ساکنان ینیب جهان به ضمنی معنای سطح در و زندگی از شکلی به صریح، معنای سطح در )متن(

 زمینه از محیط مجزانمودن محیط، معناهای بررسی هنگام»عقیده دارد که نیز  (9: 1366) راپوپورت (.1972)اکو،  کند یم

 «.است دشوار بسیار موجود متن و

به ساختار زبانی  دباییک متن درنظر گرفت که برای فهم آن، هم  ةمنزل بهفضای شهری را  توان یمبا این تفاسیر 

از  که -آنموقعیتی  بافت به و هم -شود یمبیان  ها آن ترکیب قواعد و محتوایی عناصر تعیین باکه  -)کالبدی و ادراکی(

 های  فهم واقعیت فرایندد. با توجه به عوامل تأثیرگذار در کررجوع  -شود یمدرون آن، تعریف و بازنمایی  یها انسانطریق 

مطرح شد و با کاربست  یشناس جامعهو  یشناس زبان یها حوزهترتیب در   اجتماعی که به های یدهپدنوشتاری و  یها متن

 یک متن، تحقق یک فضای معنادار، هم محصول ساختارهای عنوان بهرویکردهای مذکور در تعریف فضاهای شهری 

 .ستدر فضا برداران بهره ةناآگاهانآگاهانه و  یها کنشفیزیکی و ادراکات ذهنی مخاطبان، و هم محصول اعمال )رفتار( و 

 

 در ارتباط با متن فضای شهری یابی ساخت ةتعمیم نظری

 و فضایی یها جنبه شامل هم که است فضایی متن، یک عنوان به شهری فضای مذکور، یها نظرگاه از یریگ بهره با

 با انسانی، هر که است فضایی هم و سازد یم میسر را منعطف ارتباط زبان،مانند  و است کردن  وصف  که قابل است ذهنی

بنابراین، وجود یک  ؛رساند یمظهور  ةجهان به منصمانند  را خود وجود ،دهد یم انجام آنجا در که ییها کنش و اعمال

بلکه حضور انسان در فضای مذکور و  ؛کافی نیست تنهایی  به دارامعنساختار فیزیکی و کالبدی خاص در تحقق فضای 

 های یژگیو پردازش با افراد ،. از سوی دیگردارد یتاهمدر معنابخشی و تحقق آن بسیار  ،و افعال وی در آن فضا ها کنش

 ؛بخشد یم معنا بدان و کنند  می درونی را محیط خود، ینیب جهان و بینش بر  مبتنی رفتاری الگوی احقاق با و ذهن در محیط

 .دارند محور  مفهوم و ییمعنا ذاتاً تییماه اجتماعی، -فرهنگی کارکرد با زیستی نیز فضاهای ،بنابراین

 ،انسانی خواست و کنش که کند یم استدالل و داند یم دنیا از انسان ةتجرب ۀپیچید و عمیق ةجنب را مکان هایدگر،

نوربرگ (. 1: 1377 افروغ،) کند یم تبدیل شده تجربه مکان یک به را خالی فضای و سازد یم مترتب فضا به رامعنا 

 معنادار را خود وجود که است آن دنبال  به فضا ةواسط به انسان»که  کند یم بیان هایدگر از تبعیت به (4: 1391) شولتس

 داند یم اقتصادی و کارکردی نیازهای از فراتر امری فضا را در وی حضور «.آورد دست  به زمان و فضا در پایگاهی و نموده

 آشکار را فضا، معناها در حضور با آدمی»وی معتقد است که . (543)همان:  دهد یموجودی ارتباط  معانی آن را به و

 معناها آشکارکردن فضا، در حضور هدف رو، همین از .یابد یم دست دار هدف و اجتماعی حیات به ،آن موجب به و کند یم

« مادی نیازهای نمودن  برطرف صرفاً نه واست  وجود معنادارساختن به کمک و ها عرصه و معبرها ،ها مکان نظام قالب در

 دهد یمو ادامه  داند یم «زندگی با پیوند در مکان ساختار و طبیعت»متجلی در  را فضا معنای ،حال یندرع وی. (2)همان: 

 را دو این از منسجم تمامیتی» باید بلکه ؛باشیم داشته دیگر دست در را مکان و دست یک در را زندگی توانیم ینم ما» که

 انسان با فضاست که ة، حاصل مواجهمعناداراساس، تحقق فضای   براین(. 89: 1382 شولتس،نوربرگ ) «باشیم داشته

 .دارد دار هدف و اجتماعی کارکرد

 ساختار)ذهنی  و تصویر( وجود)مکان  از متشکل وجودی، فضای عبارتی  به و وجودی معانی یرتأث به شولتس، نوربرگ
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 در اعمال دارد و فضایی یا جنبه انسان عمل هر» که کند یمو استدالل  کند یم یدتأک فضا در معنایی رخداد در( ادراک و

. گوید یم سخن خصوصی و عمومی وجودی وی از فضاهای. (539: 1391شولتس، نوربرگ ) «دهند یم روی مکان

 از ،یجهدرنت. یابد یم تکوین محیطش و فرد بین تعامل طریق از ذهنی تحول طی ،(ادراکی)خصوصی  وجودی فضای

که انسان به فضایی نیاز دارد که  کند یمبیان  زمینه لینچ در این. است شده تشکیل معنادار اشیای میان یبعد سه روابط

متمایز و  یها مکان»که  ییها گرهمعبرهایی که به جایی خاص ختم شود و  ،دناو را تسهیل ک سازی یالخ

 به را ادراکات و است پایدار نسبتاً یادراک فضای برخالف ،عمومی وجودی (. فضای542باشد )همان: « ینشدن فراموش

 نظام کی با مرتبط و دار جهترا  خود ها و افعال کنش کنشگراندر یک فضای شهری،  ،بنابراین ؛کند یم مبدل دریافت

در این حالت، رفتار انسان نیز با . است یهست از شمول جهان یریتفس ۀکنند ارائه که دهند می بروز ییمعنا ۀگسترد

که حتی درصورت تعارض با عوامل  کند یمقدرتمندی را ایجاد  ةاز فرهنگ و جامعه، شبکبرخاسته از اصول  یریگ بهره

 . در نگاهکند یمدرصورت امکان آن را جذب و تعدیل  آنکهیا  پردازد  می بیرونی و ساختاری، به طرد یا حذف آن

 ساختارمند نمادین یها نظام به زبانی )ساخت(، رفتار ۀانداز به درست )کنش(، یرزبانیغ رفتار محیطی، ةپدیدارشناسان

، شود یمو پیوند آن با حیات معقول ساکنان  دارامعناساس، آنچه موجب تحقق فضای   (. براین536)همان:  است وابسته

و  ها یلپتانسو همچنین  ها آنو فرهنگ  ینیب جهاناز برخاسته ، کنشگرانبروز مفاهیم و مضامین برخاسته از معرفت 

، فضای ترتیب  بدین. ستاه  ن آناساکنروزمرۀ ساختاری فضا متناسب با تصویرهای ذهنی و نیازهای مادی و  های یتظرف

بلکه دریافت انسان از فضا در  ؛یستنبدی یا سبک معماری خاص و ثابت با هندسه، سیمای کالفقط شده، فضایی   زیست

 (.107: 1381 شولتس،نوربرگ ) دساز یممیان دو قطب دریافت خویش از عالم و دیدگاهش به خویشتن، آن را محقق 

ف یدر تعر را نیکرد تعامل نمادی. روکند یمارائه را  1«نیتعامل نماد»ن مطلب، مدل یح ایراپاپورت در توض

 خالصه کرد:توان   میبه سه مورد ساده ، 2ها تیموقع

 کنند یمشان دارند، عمل یبرا ها آنکه  ییا و افراد( براساس معناهایزها )اشیدرمقابل چ ها انسان. 

 اند  شدها مشتق یبرخاسته  یتعامل اجتماع فرایندزها از یچ ینامع. 

 نددار زهایدر برخورد با چافراد که ؛ تفسیری شوند یمروند و اصالح   کار می  به یریتفس فرایندق یاز طر ،ین معانیا. 

افراد ر و کنش یست و تعابین 3یذات ،ط استیزها در محیدر مواجهه با چافراد  یرهایگرچه حاصل تفسامعنا  ،نیبنابرا

ص داد که یتشخ افراد و ها مکانن یب یتعامل ای  هرابط توان یم ،نیبنابرا ؛(59: 1990، راپاپورت) در آن دارند ینقش مهم

 ها آنمعنا را از  ،خود یزندگ یو ط دهند یمنسبت  ها مکانمعنا را به  ، افراددرواقع. کنند یمفا یا ایپو یدر آن نقشافراد 

 .(237: 2011یافتسف، کودر) کنند یمو اصالح  دیبازتول، تولیدمعنا را افراد . کشند یمرون یب

. معنا در دهند یممعنا  ها آنبه افراد ل که ین دلیمعنا دارند، به ا یاجتماع یکه فضاها( معتقد است 1989) 4ساندرس

)کولن و  شود یمص داده یدر فضاها تشخ یمعنادار یکالبد یو ساختارها یاما روابط اجتماع ،ستین یذات ها طیمح

و مکان  افرادن یا بیو پو هیدوسو ةرابطن یاست. مانزو ا هیدوسو ها مکانبا  یین ارتباط معنای، اجهیدرنت (.5: 2004اوزاکی، 

 (.84: 2005)مانزو،  داند یم ها مکانبا  ها  آن ةخالقانروابط فعال و  یریگ شکلرا موجب 

و  ها آنو ساختارهای ذهنی  افراد ةمعطوف به زندگی روزان دارای شرایط کارکردی سواز یک  ،دارامعنی فضا ،بنابراین

رهای و رفتا ها انتخاب، باورها، نیات، اهداف، ینیب جهان بر  مبتنی متقابل یها کنشمحملی برای تنظیم  دیگر سویاز 

متقابل با آن  یها کنشپیوسته از  یا رابطهیعنی  ؛کنند یمدر آن فضا زندگی  ها انسان .استفردی و جمعی در درون خود 

                                                                                                                                                                          

1. symbolic interaction 

2. situations 

3. intrinsic 
4. sanndres 
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؛ در آن فضا حرکت دهند یمو آن را تغییر  ندپذیر  می؛ از آن تغییر کنند یمو آن را تغذیه  شوند یمدارند. از آن تغذیه 

 یا کنند یممعنادار برای خود تبدیل  یها نشانه؛ اجزای فضا را به آفرینند یمو با این حرکت خود، در آن فضا معنا  کنند یم

 ،1شکل  «.افزایند یمفضا  خود از بیرون بر و اعتقادات ها ارزشبر   مبتنی ییها نشانه» (73: 1381) شولتس نوربرگ به قول

و علوم اجتماعی به فضای شهری ارائه  یشناس زبانتعاملی در های  یهرنظمدل مفهومی پژوهش را که در قالب تعمیم 

 .دهد یمنمایش  ،شده است

 

 
 ی و اجتماع به فضای شهریشناس زبان. تعمیم رویکردهای تعاملی در 1 شکل

 : نگارندگانمنبع

 

 موردینمونة تحلیل و بررسی یک 

 است.شده اسالمی بررسی  -ایرانی شهریک فضای شهری واجد معنا در  عنوان بهبازار ایرانی  ،شده ارائهچارچوب  مورددر

در انطباق با  ندم نظامخوانا و  ساختار کالبدی یک البقدر  ،بازاردر  کالبدی و عاملیت و کنش انسان ساخت ةپیوند دو جنب

یکی از  عنوان بهبازار تبریز  ،در ادامهمعانی در این فضا شده است. پیوستة موجب تولید  ،از الگوهای رفتاری یا مجموعه

 .شود  بررسی میاین نوع فضاهای شهری  های  نمونه ینتر شاخص

و تأمل  توجه قابلبسیار  تبریزبازار  ،با تولید معانی (ساختاری، کالبدی و فضایی یها جنبهفضا )ارتباط ساخت  ةزمین در

ساختار فضایی و کالبدی شهر  ،شهر ایرانی یبا سایر اجزا ینیهمنشدر  ،تر بزرگکل یک از  یجزئ عنوان بهاست. بازار هم 

 ساختار شهر ایرانی ةارها در شاکلباز. و روابط ساختاری اجزای دیگر است ینیهمنشحاصل  نیز خود و بخشد یمرا سازمان 

بافت پیرامون و در ارتباط ساختاری با  پذیریتأثیر با بازار یها راستهدر بازار تبریز نیز  .اند داشتهنقش مرکزی 

اصلی شهر و عناصر مهم آن  یها دروازهدر ارتباط با  ،اصلی بازار ةشهر شکل گرفته است. شش راست یبند استخوان

استانبول مرتبط  ۀابان( را به دروازیخ ۀدرواز) یر ۀه دروازک یمحوربه  توان یم ها آن ینتر مهمکه از  اند یافتهساختار 

رسد و پس از بازار   میبه بازار  یدر عباسبه نام  یدر محل شود،  می آغازشه یباغم ۀازوره از دک یر مهمیمسنیز و  کند یم

 راستةمحورها به سراها و  یندل بازار ا در .سمت راست( ةنقش ،2شکل ) اشاره کرد ،رود یمه یجویسمت و  ه بهیصادق

 .شوند یمراسته بازار را شامل  20حدود  یزمنشعب شده و که در بازار تبر بازارها

در پی برقراری پیوندی منتظم با  و نقاط عطف ساختاری، ها گرهبه شکل و...  هاسراتار بازار تیم، تیمچه، ساخ در

در بازار  نحوی و نظام فضایی قواعد ،ترتیب. به این اند دهکرخوانایی و یکپارچگی فضا را تضمین  ،بازار یبند استخوان

که   یا گونه به ؛دنآور یمرا برای کاربران آن فراهم  آنخوانش  فضا،در عین یکپارچگی در  مراتب سلسلهبا ایجاد  ،ایرانی

در اینجا ساختار فضایی و کالبدی بازار است که . دساز یممحقق را تولید معنا  و خورد  میفضا پیوند ساختار با  ،ادراک فرد

 .انسان استادراک و هدایتگر رفتار  ۀکنند یینتعو  رددر دریافت فضای آن دا مهمینقش 
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 . ساختارمندی فضایی در بازار تبریز 2 شکل

 : نگارندگانمنبع

 

 
 . ساختارمندی فضایی بازار تبریز در ارتباط با شهر3 شکل

 : نگارندگانمنبع

 

 یرفتار یمعنا در قالب الگوها یانسان یها جنبه. تبلور استافراد  یرفتار یها کنشبازار  یفضا یابیمعنا ،دیگر وجه

اجتماعی  -تاریخی یها حرکت و جمعی مردم ایران استارادۀ . بازار نمود سازد یمرا میسر  نامع تولید ،ایرانی متنوع در بازار

فرهنگ جمعی مانند  گاه یتجلو  سیاسی -اجتماعی های یتفعالمحمل همواره  ،بازار تبریزبسیاری را جهت داده است. 
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با  که را ، دنیوی و اخرویمادی و معنویاعم از زندگی  مختلف ابعاد . به همین سبب،، مراسم و... مردم بوده استها یینآ

تنوع و  ،و... در ارتباط با بازار، کاروانسراها، مدارس مساجد. وجود گذارد یمبه نمایش  است، فرهنگ ایرانی گره خورده

ا شده است. مختلف در فض یها گروهحضور  سبب و داشتههمراه   بهرا برای این فضای شهری  ها یتفعالتنظیم 

در کنار  و الگوی رفتاری در ارتباط دید که ها کنشاز  یا مجموعهبازار را با  توان یمدر زندگی روزمره  ،اساس  براین

 .گذارند یماسالمی را به نمایش  -سبک زندگی ایرانی یکدیگر،

 آوایی هم ،رسد یمنظر   مهم به خاص بازار تبریز طور بهو  در تولید معانی در فضای بازار ایرانی آنچه زمینه، در این

هدایتگر  ،اجزای آن ینیهمنش. ساختار فضا و جاری در این فضاست های یتفعالکالبدی با  های یژگیوساختار فضایی و 

خوانش فضا و  ،ویهاین ارتباط دوس رگذار دارند.ینقش تأث ،اجتماعی در تعریف فضا و خوانش آن یها کنشو  سترفتارها

 .سازد یمهن مخاطب میسر ادراک آن را در ذ

 1در بازار تبریز در جدول  با ساختار فضایی رفتاری یها کنشالگوی فعالیت و کامل  انطباق ةیجدرنت ،تولید معنا

 رفتار و ساختار فضا در معنایابی فضا ةو تأثیر دوسوی آوایی همبر   مبنی را پژوهش ةکه فرضیده است آمخالصه  صورت به

پیچیدگی خاصی دارند  ،ساختاری در فضای بازار های یژگیوالبته باید توجه داشت که الگوهای رفتاری و  کند.  تأیید می

  به موارد اصلی اشاره شده است. ،درک مفاهیم یساز ساده منظور به ،ه در این جدولک
 

                
 در بازار تبریزتحرکات اجتماعی  .4 شکل

 www.google.com: منبع
 

 انطباق وجه ساختار و فعالیت در فضای بازار تبریز ةیجدرنتتولید معنا  .1جدول 

 
 : نگارندگانمنبع
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 گیری یجهنت

 مطالعه یک متن عنوان به ،شهریفضای معنا در  تولید، شناسانه جامعه و انهشناس  زبانبا کاربست رویکردهای  ،لهدر این مقا

 از آنجاکه است. یشناس زبان ۀحوزاز متن در  ادریافت معن ةابزار و روش چنین تحلیلی مطرح شد، رابط عنوان بهآنچه  شد.

خوانش  ةواسط بهو هم  گذارد یمکه بر ادراکات ذهنی مخاطب اثر  است نآ ساختار زبانی به وابستههم  ،در متن اتولید معن

د بایدو عامل اصلی  ،در فضا شناسی یمعندر تعمیم رویکردهای  ،کند یممطرح  خاصی از متن تأویلکه تفسیر و  استن آ

و دیگری نقش  است یرگذارتأثفضا کاربرد در ادراکات ذهنی و  خود خودبهیکی نقش ساختار فضایی که  :قرار گیرد مدنظر

 فرهنگی و اجتماعی مورد نظر. ةبر بستر و زمین  خاص مبتنی ییها کنشعاملیت انسان در قالب بروز و ظهور 

ترکیب و  ۀنحوو زمانی  -فضایی یها جمله عنوان بهساختار کالبدی  از نخست، با چنین نگاهی فضای معنادار پدیدارشدن 

و رفتارهای  ها اندرکنشجهان هستی در قالب گو با و  با گفتدوم و  پذیرد  تأثیر می دستوریچارچوب یک چیدمان عناصر در 

بر   و رفتارهای مبتنی (کنشگرسان )جایگاه ان براساس درا بای شهریتحقق فضای  ؛ بنابراین،مرتبط استانسان در فضا 

سیمای با  یک فضای عینیبیش از آنکه  ،تولید چنین فضایی .دکرو تفسیر  یینتب، نسبت به جهان معرفت ویآبشخورهای 

بر مضامین و مفاهیم   مبتنی ةگاهانآگاهانه یا ناآ یها کنششونده و   ثحاد یرویدادها براساس منقح فضاییباشد،  خاص کالبدی

و افعال  محیطی که میان ساختاری یاهتأثرو تأثیر و  انسانی یها کنشعاملیت و  عبارتی،  به. است در گذر زمان ارزشی و اعتقادی

 .آورد  وجود می  به راشهری فضای  ةشاکل که دهد  ارائه میقرائت جدیدی از فضا  ،کند یمبروز  اجتماعی

متکامل آن، بازار تبریز،  ةنمون آن جملهپژوهش بسیار راهگشا بود. بازار ایرانی و از  ةد فرضیییدر تأ ،بررسی بازار تبریز

ساختار و  ةاز دو جنب ،بامعنا یشهر یفضا یک عنوان بهز یبازار تبر ،رو ینااز بوده است.  زبانزدهمواره از حیث معناداری 

 ةبازار در قالب سه دست ییساختار فضا یاجزا ،1مطابق جدول  ،منظور  نیبد .شد ین دو مؤلفه بررسیت و انطباق ایفعال

بازار  ییالن فضاکدر ساختار  ها آنگاه یو جا یکهر های یژگ  یشد و و کیکتف یا صفحهو  یا نقطه، یعناصر خط یلک

 و ستون فقرات عنوان بهبازار  یاصل ةراستداد که ن مرحله نشان یدر ا یج بررسینتا .ندشدل یه و تحلیو تجز یز بررسیتبر

در  یا نقطهد عناصر یبه تول ،ین عناصر خطیه تقاطع اک هاست داالنو  یفرع یها راستهمحل انشعاب  ،آن یبند استخوان

ل کبه ش ییها عرصه ،ن ساختاریوند با ایدر پ .شود یممنجر ( ها چهارسوق) ها تقاطع( و ها یمچهتقالب نقاط عطف )

و  کنند یمر برقرار بازا یبند استخوانبا  یتر محکموند یاروانسراها( پکو  ها خان)مانند  یه برخک اند گرفتهل کصفحات ش

 یا مجموعه ،زیه بازار تبرکجه گرفت ینت توان یم ،اساس  نیدارند. برا تری یفضعوند یمدارس و...( پ :ها کل)مانند  یبرخ

 است. ییفضا مراتب سلسله یساختارمند و دارا

ه ک گونه همان. ندشدل یتحله و یدر ارتباط با ساختار آن تجز ،در بازار یاصل یو رفتار یتیفعال یالگوها ،بعد ةدر مرحل

صورت  یلاص یتیفعال یالگوهابررسی مرحله ن یادر  ،بازار یتینظام فعال یدگیچیبا توجه به پ ،شد گفته نیش از ایپ

 ،ن نظامیدر قالب ا و م شدیث و توقف تقسکت، مکحر یلک بخشز به سه یدر بازار تبر یتینظام فعال ،ن منظوریا . بهگرفت

(. 11،2006)گل، بندی شدند  طبقه یو اجتماع یاری، اختیاجبار ةبه سه دست 1ان گلی یبا توجه به آرا یرفتار یالگوها

ه کان دارد یبازار جر یخطت در قالب ساختار کمربوط به حر های یتفعال دهد یم( نشان 1جدول ن الگوها )یا ةمطالع ةجینت

و  یمناسبات فرهنگ) ی( و اجتماعدادوستد) یاریمرور(، اخت)عبور و  یدر هر سه نوع اجبار)ستون فقرات(  یاصل ةراستدر 

در  ، اماهستند یل آن جارکدر هر سه ش یفرع های یتفعالز ین ین ساختار خطیا یدر انشعابات فرع .شود یمده یمراسم( د

 ندهست بست بن ها داالنه کآنجااز  اند.  یافته ظهور دادوستد یاریت اختیل فعالکو به ش اند  شده تر کمرنگ ها یتفعال ها داالن

ان یجر ،نیبنابرا ؛منطبق است ها آنبا ساختار  ،تیزان و نوع فعالین میا ،با ساختار بازار دارند یمک ییفضا یو همبستگ

                                                                                                                                                                          

1. Jan Gehl 
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و مشوق  یل خطکبا توجه به ش)آن  یدر ستون فقرات و انشعابات اصل -استت کبر حر  یه مبتنک -در بازار تیفعال یاصل

توقف موجب ه کاست  هایی یتفعالشامل  ،ف شدهیث تعرکه در قالب مک یت بعدیاست. فعالافته یسازمان  ت(کحر

ن نوع ی( اها یمچهت) یرادر نقاط عطف ساخت شد، نشان داده 1ه در جدول ک گونه همانه ک ندشو یمدر فضا  مدت کوتاه

از  .بازار است ییعطف ساختار فضا ةمنطبق بر نقط ،یتیگره فعال ،یجهدرنت .آن وجود دارد یرفتار یت در سه نوع الگویفعال

منطبق بر ساختار  ،یتکه در نقش مفصل حرک استر یر مسییتغ ،یت جاری( تنها فعالها چهارسوق) ها تقاطعدر  ،گرید یسو

در بازار توقف  ،تیل فعالکن شی. آخریابد یمبازار انطباق  ییز بر ساختار فضایت نیل فعالکن شیا ،ینبنابرا ؛هاست تقاطع

ا یرفتارها  ،ل اولکش .اند یافتهدر بازار سازمان  لکبه دو ش ،ن بخشیمربوط به ا یرفتارها .ف شده استیتعر بلندمدت

ل کش به یتعامالت اجتماع و دادوستد مانند ییه در قالب الگوهاکبازار است  یرد اصلکمنطبق با عمل های یتفعال

با  یوندپ هم ییفضا یها عرصهدر  ، اغلبها یتفعالن یا .اند گرفتهل کبازار ش یتیبا نظام فعال یوندپ هم یتیفعال یها کانون

 عنوان بهه ک گیرند یبرمرا در دادوستداز ر یغ ییدوم الگوها ة(، دستها خاناروانسراها و ک انندان دارند )میبازار جر

خود  ،ن موضوعیه اک اند یافتهبا ساختار بازار سازمان  کمتر یوندیپ همبا  ییها عرصهدر  ،مستقل از بازار یتیفعال یها کانون

 ،بررسی ساختار فضایی و الگوهای فعالیتی اصلی بازار ،نیابنابر ؛آن دارد یتیاز نظام فعالتأثر ساختار بازار  ور یتأثنشان از 

فضا در  ید معنادارییدر تأه کمختلف است  های یاسمقکنش رفتاری و ساختار فضا در سطوح و  ةجانب همهطباق ان گرنشان
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