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پذیرش مقاله1394/02/18 :

تأیید نهایی1394/08/19 :

چکیده
خوانش معنا در فضاهای شهری که در گرو فهم فرایند تولید معنا در زمینة شکلگیری آن است،
در درک بسیاری از پدیدههای شهری راهگشاست .در این پژوهش ،به بررسی روند
معنادارشدن و خوانش فضا و عوامل مؤثر بر آن از دریچهای ویژه پرداخته میشود و تحلیل
نحوة تولید و بازتولید معانی ،با تأکید بر زمینههای اجتماعی و فرهنگی فضای شهری و
بهعبارتی «متن» مورد نظر ،موضوع اصلی این پژوهش است .برایناساس ،با رویکردی نوین به
موضوع تولید معانی پرداخته شده است؛ رویکردی که برپایة بنمایههای معنیشناسی در حوزة
زبانشناسی شکل گرفته و مشتمل بر دیدگاههای ساختارگرایی و خوانش مخاطب است .در
این رویکرد ،با تأثیرپذیری از تئوری «ساختیابی» آنتونی گیدنز در جامعهشناسی -که شامل
دو وجه عمدة «ساخت» و «عاملیت انسان» در تحقق پدیدههای اجتماعی است -و تطبیق آن با
ویژگیهای فضای شهری (بهعنوان یک متن) ،عوامل شکلدهنده به فضاهای معنادار بررسی
میشود .براساس این رویکرد ،فضای نوشتاری (ساخت) و فضای گفتاری (کنش خوانش)،
عوامل اصلی در قرائت فضای زیستی انسان هستند و زمینة تولید معنا را فراهم میکنند .از این
منظر ،ساختار فضا بههمراه روابط فرهنگی و اجتماعی متجلی در الگوهای رفتاری بهرهبرداران،
به تولید معنا در فضاهای شهری منجر میشود .بهمنظور آزمایش فرضیه ،بازار تبریز بهعنوان
نمونهای از فضای شهری معنادار در شهر ایرانی بررسی شد .نتایج مطالعة این مجموعة
فضایی ،نشانگر انطباق کامل ساختار فضایی و الگوهای رفتاری جاری در فضاست.
واژههای کلیدی :الگوی رفتاری ،بازار تبریز ،تئوری ساختیابی ،ساختار فضا ،معنای فضای
شهری.

* نویسندۀ مسئول09188370039 :

Email: h.sajadzadeh@gmail.com
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مقدمه
زبانشناسان سطوح معنیشناسی 1را به دو قسمت عمده تقسیم میکنند .یک بخش به ساخت معنایی در درون زبان
(مفهومی) میپردازد و دیگری معنا 2را برحسب تجربیات غیرزبانی جهان خارج یا برونزبانی (مصداقی) بررسی میکند
(پالمر .)61 :1374 ،بافت 3زبانی براساس ساختار بر توزیع 4عناصر زبانی استوار است؛ درحالیکه بافت غیرزبانی( 5موقعیتی)
به زمینههای فرهنگی و اجتماعی که زبان در آن شکل گرفته ،مربوط میشود .در این زمینه ،بسیاری از پژوهشگران
رخداد معنا را مبتنیبر تأثیر همزمان زبان و جهان خارج میدانند (بارت .)61 :1976 ،روالن بارت در این زمینه میگوید:
«معنی به رابطة میان زبان و جهانی که زبان در آن بهکار میرود ،مربوط میشود» (پالمر)81 :1374 ،؛ بنابراین،
معنیشناسی با مطالعة معنا بهدنبال کشف چگونگی عملکرد ذهن انسان در درک معنا از طریق بافت زبانی (مفهوم) و
بافت غیرزبانی (مصداق) در متن است و در اصل ،بازنمود ذهن آدمی را میکاود (صفوی.)28 :1387 ،
بارت معتقد است که متن معنا را میآفریند و معنا زندگی را (بارت .)53 :1382 ،بدینترتیب ،در راستای بررسی
مؤلفهها و عوامل تأثیرگذار در رخداد معنایی ،باید به فرایند تحقق معنا در بستر یا زمینه یا به اصطالح زبانشناسان به متن
رجوع کرد .از مفهوم متن میتوان در کنار تبیین زبانشناسانه ،برای فهم پدیدهها در زمینة علوم اجتماعی ،روانشناسی،
انسانشناسی ،جامعهشناسی و حتی شهرسازی بهره جست (الینز)344 :1383 ،؛ بنابراین ،این پژوهش بهدنبال آن است تا
با کاربست نظریهها و رویکردهای معنیشناسی در متن نوشتاری در حوزۀ زبانشناسی ،و نظریهها و رویکردهای
جامعهشناسی در زمینة فهم پدیدههای اجتماعی در «متن زندگی» ،با رویکردی تبیینی و تفسیری به معنای فضای شهری
بهعنوان یک متن بپردازد.

مبانی نظری
بنمایههای معنیشناسی در متن ادبی

اصطالح متن 6ابتدا در ارتباط با متون نوشتاری و ادبی بهکار رفته است .متن ،مجموعهای از واقعیتهاست که مانند
زنجیرهای از عناصر حاوی معنا مانند نشانه شکل میگیرد و بهوسیلة نویسنده با هدف انتقال معانی خاص به مخاطب ،در
زمینهای معین انتخاب و تنظیم میشود (مارگولد .)105 :1999 ،دربارۀ دریافت معنا در زبانشناسی ،سه رویکرد عمده
وجود دارد .رویکرد اول ،رخداد معنا را در متن ،معطوف به «ساخت» 7میپندارد که این دسته را «ساختارگرا» مینامند
( .) 1970 -1960رویکرد دوم ،رویکردی است که معنا را معطوف به کنش انسان در خوانش متن میپندارد و بنابراین،
تأویل و تفسیر انسان را از متن ،در تحقق و رخداد معنا مؤثر میداند ( .)1980 -1970رویکرد سوم ،رویکردی تعاملی است
( 1980به بعد) که در آن ،دریافت معنا نتیجة هردو عامل ساخت (نحو) و خوانش (تأویل) و بهعبارتی زبان و جهان است.
در ادامه ،برای بسط بیشتر موضوع به بیان این دیدگاهها در حوزۀ زبانشناسی پرداخته میشود.
معناشناسی ساختارگرا

ساختارگرایی ،کوششی درجهت کشف ،شناخت و انتزاع ساختارها و بنیادهای کمی فعالیتهای انسانی است .در دیدگاه
1. semantics
2. meaning
3. context
4. distribution
5. context of situation
6. text
7. structure
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ساختارگرایان ،زبان «دستگاهی قائمبهذات» است (چامسکی« .)30 :1389 ،زبان انسانی ،بنیان معناست» (بارت:1984 ،
 .)20از نظر ساختارگرایان ،تنها به یاری روشهای زبانشناسانه میتوان مناسبات درونی پدیدههای فرهنگی را درک کرد.
چامسکی نیز از طرفداران زبانشناسی ساختارگراست و اظهار میدارد که مفهوم شکل و ساختار ،دربرگیرندۀ قواعد
واژهسازی و قوانین شکلدهی به مفاهیم و معانی است (چامسکی .)25 :1389 ،همچنین وی معتقد است آنچه معنا را
بهوجود میآورد ،همان دستور و طرز چیدمان عناصر در جمله و متن است و خوانش معنا براساس این دستور صورت
میگیرد (چامسکی .)1377 ،در زبانشناسی دکارتی نیز زبان حاصل حاکمیت محرکهای بیرونی مستقل و آزاد از شرایط
درونی است (چامسکی .)34 :1389 ،معناشناسان تعبیری نیز معتقدند که معنا در فرم و ساختار خاص بیان میشود و
بازنمود معنایی یا خوانش متن براساس نحو مشتق میشود .این دیدگاه -که نقش مؤلف را محور قرار میدهد -معتقد
است که معنای متن ،همان ساختی است که مؤلف در سر پرورانده است یا میپروراند (شالیرماخر.)86 :1989 ،
زبانشناسی ساختاری ،چهار کارکرد اصلی را دنبال میکند :نخست آنکه تأکید را از پدیدههای آگاهانة زبانی ،به مطالعة
زیرساختهای ناآگاهانة زبانی معطوف میدارد .دوم آنکه واژهها را واحدهایی مستقل تلقی نمیکند ،بلکه به مناسبات میان
واژهها توجه دارد .سوم آنکه مفهوم نظام یا سامان را مطرح میسازد و سرانجام بهدنبال کشف قوانین عام و کلی زبان
است (ضیمران .)133 :1386 ،فردینان دوسوسور ،از نظریهپردازان زبانشناسی ساختاری ،استدالل میکند که معنای
واژهها از ساختهای زبان ناشی میشود (احمدی.)20 :1380 ،
معنیشناسی تفسیری (کنش خوانش)

رویکرد دیگری که در حوزۀ زبانشناسی به مقولة معنا میپردازد ،آن را حاصل کنش خوانش مخاطب میداند .این
رویکرد ،یک نگرش تأویلی و تفسیری است که هدف آن ،دستیابی به فهم متن است .در این راستا ،عدهای کنش خواندن
و تأویل متن را در حکم مکاشفة معنا و گروهی دیگر آن را آفریدن معنا میشناسند (احمدی .)680 :1380 ،در این زمینه،
برمبنای مباحث هرمنوتیک ،1معنا نتیجة جریان خوانش متن است .خواندن و زندگیکردن ،با فعل «آفریدن» پیوند دارد
(همان .)681 :خواندن بهعنوان یک کنش انسانی ،یافتن گونهای جهان دلخواه در متن ،و آرمان ،آرزو یا هدف نهایی
کنش خواندن است (بارت .)47 :1984 ،امبرتو اکو نیز نقش خواننده را در تأویل متن و معنایابی آن بسیار مهم میداند
(اکو .)1979 ،منظور از خواندن یا خوانش متن ،ذوبشدن در متن و درعینحال تأثیرگذاری بر آن است (ضیمران:1386 ،
 .)47در جریان خوانش متن ،خواننده به لحظههای کلی و تجریدی متن شخصیت میدهد و مناسبات درونی لحظهها را
به تصور درمیآورد (احمدی .)683 :1380 ،اساس آفرینش معنایی ،حضور در مکالمه میان اثر و مجموعهای از خوانندگان
در هر دوران معین است .مخاطبان اثر ،انبوهی از افرادند که آگاهی جمعی را میسازند .داللت معنایی هر متن نیز تنها در
پذیرش یا «دریافت» آن از سوی این آگاهی جمعی دانسته میشود (همان .)684 :معنای متن یا اثر ،با زمان یا در زمان
تأویل میشود و در لحظة تأویل ،شناخته و به بیان بهتر آفریده میشود (همان .)686 :به نظر اینگاردن ،هرگونه خواندن،
مشارکت در ساخت معانی است (همان .)682 :گادامر نیز بیان میکند که «متن بیان ذهنیت مؤلف نیست»؛ برخالف
مکالمة میان تأویلکننده و متن ،هستی واقعی دارد و شرایط و جهانبینی تأویلکننده (افق معنایی تأویلکننده) ،شرط
اصلی و مهم شناخت و فهم متن است (همان .)574 :ریکور 2با مطرحکردن «جهان متن» ،هدف تأویل را
«اختصاصیافتن» متن به زمینة کنونی یا «امروزیشدن معنای متن» میداند (همان .)625 :به عقیدۀ هوسرل ،باورها،
کنشها ،مفاهیم و قاعدهها ،ضابطهها و محدودیتهای ذهنی تأویلکننده ،در حکم زیستجهان اوست .تأویلکننده
1. Hermeneutics
2. Paul Ricœur
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همواره متن مورد تأویل را چنان تغییر میدهد که با این زیستجهان همخوان باشد .هایدگر و گادامر معتقدند که تولید
معنا ،مستلزم رابطهای دیالکتیک میان متن و خواننده و تعامل آنهاست (بنتون و کرایب.)198 :1384 ،
رویکرد تعاملی

رویکرد سومی که در زمینة معنا در زبانشناسی وجود دارد ،آن را هم ناشی از ساخت زبانی و هم مرتبط با خوانش یا
همان تفسیر و تأویل خواننده از متن میداند .چارلز فیلمور ،مبدع دستور زبان حالت ،معتقد است که برای تبیین معنا باید
خواص معنایی و نیز خواص نحوی را مدنظر داشت .امروزه زبانشناسان عمومی معتقدند که تبیین معنای عبارت زبانی،
با درنظرگرفتن قواعد معناشناسی ،اصول کاربردشناسی و مجموعهای از تفسیر و تأویل انسان میسر میشود .آنان معتقدند
که مدل اساسی درزمینة معنا ،مجموعهای از دانش زبانی (ساخت) و مجموعهای از دانش غیرزبانی (معرفت جهان خارج
که با تفسیر و تأویل انسان همراه است) را دربرمیگیرد .زبان و شناخت (فهم) ،نه دو فراشد متمایز یا حتی همزمان ،بلکه
فراشدی واحد هستند .عقاید و کنشها ،همواره در زمینة زبان شناخته میشوند .از یک سو ،معنای متن ،معنایی است که
تأویلکننده میآفریند و از سوی دیگر کارکرد خود متن ،معنا را خلق میکند؛ چراکه تأویلکننده میتواند دریافت خود را
آزمایش کند .تودوروف تأکید دارد که «زبان ،نوعی کنش آدمی در ایجاد محصوالت فرهنگی و فعالیت آفرینندۀ معناست»
(تودوروف .)204 :1985 ،گادامر ،ضمن تأکید بر پیوستگی جهان و زبان بیان میکند که ما با زبان و جهان ،یکجا روبهرو
میشویم و این دو «به هم پیوستهاند» (گادامر .)1966 ،زبان ،رویارویی با جهان و دانش از جهان است (همان .)63 :از
آنجاکه افق اندیشههای ما در زبانی که بهکار میبریم بازتاب مییابد ،ما همواره جهان خود را در زبان و به شکلی
«زبانگونه» بازمییابیم و بازمیشناسیم( .همان .)62 :گادامر استدالل میکند که «وابستگی متقابل جهان و اندیشه
بهخوبی نشان میدهد که زبان اساس شناخت ناشناختههاست» (همان« .)180 :زبان هرگز مورد عینی را بیان نمیکند،
بلکه مفاهیمی را بیان میکند که مستقل از آن مورد عینی ،در ذهن ما در فراشد تولید زبانی ایجاد میشوند» (تودوروف،
 .)206 :1985شناخت و تفسیر در ماهیتش زبانگونه و بهمعنای شرکت در معنایی مشترک است .این مشارکت نشان
میدهد که شناخت همواره بهمعنای حضور در مکالمه است (گادامر.)429 :1966 ،
پدیدههای اجتماعی بهمثابة متن

برخی از زبانشناسان و جامعهشناسان ،اصطالح متن را با همة نشانههای ارتباطی در تعامل مرتبط میدانند .بعضی دیگر
به برداشت خاصی از متن اکتفا میکنند که با فهم متن در زندگی روزمره یکسان است .ریکور مفهوم متن را گسترش
میدهد و اموری مانند نمادها ،اسطورهها ،رؤیاها ،زندگی و حتی تاریخ را متن میپندارد (ریکور .)1382 ،اگر بتوان جامعه و
زندگی را نوعی متن دید و به شیوۀ سوسور ،آن را مانند نظامی فهمید که هم دارای بافت زبانی (ساخت اجتماعی) و هم
دارای بافت غیرزبانی (رفتار و افعال انسانها) است ،ابزاری نیرومند برای درک رویدادها و وقایع در زندگی روزمره در
اختیار خواهیم داشت .برایناساس ،در زمینة پدیدههای اجتماعی نیز سه رویکرد کلی وجود دارد .اولی رویکردی است که
به تأثیر ساخت اجتماعی در فرایند تحقق وقایع و پدیدهها در متن زندگی میپردازد .رویکرد دوم ،مالک وقوع رویدادها و
پدیدههای اجتماعی را کنشهای انسانی در جامعه بهشمار میآورد .رویکرد سوم ،رویکردی تعاملی است که جامعهشناس
معروف ،آنتونی گیدنز آن را با عنوان «نظریة ساختیابی» 1مطرح کرده است که در آن ،رخداد پدیدهها را در جامعه و متن
زندگی ،حاصل دو عنصر کنش انسانی و ساخت اجتماعی میداند .در ادامه ،به بررسی هریک از عوامل فوق در وقوع
رخدادها در متن جامعه میپردازیم.
1. Structuration
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ساخت

ساختارگرایی ادعا میکند که فهم هر پدیده در اجتماع ،مستلزم فهم ساختارهای آن جامعه است .خصیصة ساختار،
سیستمی اجتماعی است که طی زمان و به مدت طوالنی پایدار میماند و از افرادی که در آن واجد نقشی هستند ،مستقل
است؛ بنابراین ،ساختارهای اجتماعی نظامهایی بادوام و سامانبخش هستند که با تعیین فراخناها و تنگناها ،هدایتگر،
محدودکننده یا الهامبخش رفتار آدمیان هستند .در تحلیلهای اجتماعی ،ساختار به خواصی داللت دارد که امکان اتصال
زمان -مکان را در سیستمهای اجتماعی فراهم میکند (گیدنز)17 :1984 ،؛ خواصی که بهصورت ادراکی ،اعمال و
شیوههای اجتماعی مشابه و یکسان را در سرتاسر زمان و مکان میسر میسازد (همان .)18 :از نظر گیدنز ،ساختار
مجموعهای از قواعد و منابع سازمانیافته و تکراری است که به زندگی اجتماعی شکل و صورت میبخشد .محیطهای
اجتماعی ،تنها شامل مجموعههای اتفاقی رویدادها یا کنشها نیستند؛ بلکه به نظمهای اساسی یا الگومندیهای رفتار
مردم اشاره دارند (گیدنز .)42 :1383 ،براساس این نظریه ،همة وقایع و اعمال ،دارای علل و عواقب ساختاری هستند؛
یعنی از ساختارهای اجتماعی و اقتصادی نشئت میگیرند.
اصالت ذهن یا عاملیت

1

در این دیدگاه ،پدیدههای اجتماعی ،حاصل افعال آدمیان است و آدمیان عامالنی هستند که ارزش ،اعتقاد ،هدف ،معنا ،امر
و نهی ،احتیاط و تردید بر افعالشان حکومت میکند .به بیان دیگر ،انسانها موجوداتی هستند که علم و نیت دارند و رفتار
آنها مبتنیبر دلیل ،سنجش و ارزیابی عاقالنه است .در این صورت ،بسیاری از پدیدههای اجتماعی و وقایع زندگی،
حاصل عملهای هدفمند و مقصددار است .گذشت زمان موجب تغییر پیامدهای عملی که در زمان و مکان خاص روی
میدهد ،از موقعیت و بافت اصلی آن میشود و این متأثر از دو عامل وسعت بصیرت ،2و قدرتی است که آنها را جابهجا
میکند (گیدنز .)17 :1984 ،عاملیت انسان ،به ویژگیها ،شخصیت و توانایی عوامل در درک ،دریافت ،دستیابی ،تفسیر،
تحلیل ،ارزیابی ،سنجش و تأثیرگذاری بر جهان پیرامون اشاره دارد (برنز .)2002 ،در نظریة عاملیت ،بر کارگزاری انسان
به گروهها و طبقات اجتماعی و فلسفة آگاهی و سوژگی تأکید شده است .آگاهی و عمل انسان در این دیدگاه ،نقش
تعیینکنندهای در جامعه ایفا میکند .یکی از مفاهیمی که در فلسفة هوسرل و مباحث هرمنوتیک اهمیت بنیادین دارد،
نیت است .براساس این دیدگاه ،تمامی کنشهای فیزیکی دارای منش نیتگون هستند؛ یعنی هر هستی ،چنان که هست
شناخته میشود .در این رویکرد ،مقولههایی که در تولید معنا اهمیت دارند ،ذهن فرد و ذهن اجتماعاند که نقش مهمی در
کنشهای رفتاری دارند؛ بنابراین ،عاملیت انسان موجب ادراک فضا شده است و نه ساختار و شکل آن.
رویکرد تعاملی ساختیابی

یکی از کوششهای شناختهشده و جامع برای تلفیق عاملیت و ساخت ،نظریة ساختیابی گیدنز است .کار مهم گیدنز،
غلبه بر دوگانگی 3ساختار و عاملیت در تحقق رویدادها در متن زندگی است .از نظر گیدنز ،جامعه (متن) هم ساختار است
و هم کنش .گیدنز با تأکید بر هردو مقولة ساخت و کنشهای انسانی ،معتقد است که «ما بهعنوان انسان ،انتخاب
میکنیم و صرفاً بهگونة انفعالی به رویدادهای پیرامونمان پاسخ نمیدهیم .ساختهای اجتماعی در متن جامعه ،همزمان
هم بر کنش اثر میگذارند و هم نتیجة کنش انسانیاند؛ یعنی افراد با بهوجودآوردن جامعه و ساختار آن ،تحت تأثیر قرار
میگیرند .راه پیشرفت برای ازمیانبرداشتن شکاف بین رویکردهای ساختاری و کنشی ،شناخت این واقعیت است که ما
1. agency
2. knowlegibility
3. dualism
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در جریان فعالیتهای روزمرۀ خود در زندگی ،ساخت اجتماعی را فعاالنه میسازیم و بازسازی میکنیم» (گیدنز:1383 ،
 .)766نظامهای اجتماعی ،از کنشها و روابط انسانی تشکیل شدهاند .آنچه موجب الگویابی آنها میشود ،تکرار آنها در
دورههای زمانی و فواصل مکانی است .کنشهای همة ما ،از ویژگیهای ساخت جوامعی که در آن پرورش یافتهایم و
زندگی میکنیم ،تأثیر میپذیرد .درعینحال ،ما آن ویژگیهای ساختاری را در کنشهایمان بازآفرینی میکنیم و تا حدی
نیز تغییر میدهیم (همان .)43 :گیدنز ( )41 :1383استدالل میکند که «بازتولید اجتماعی ،به اینکه چگونه جوامع در
طول زمان استمرار مییابند ،دگرگونی و تغییراتی که در آنها پدید میآید ،اشاره میکند».
پارکر ( )1386نظریة ساختیابی را فرایند ساختیابی ساختها و نظامهای اجتماعی ،برحسب رابطة میان قدرت ذهنی
انسانها و قدرت عینی ساختهایی که این انسانها بهوجود آوردهاند ،تبیین میکند .محور اصلی نظریة ساختیابی،
روشنکردن رابطة متقابل و دیالکتیکی عاملیت و ساختار در متن زندگی است .آنها دو روی یک سکه هستند؛ بهطوریکه
در اصطالح گیدنز ،عاملیت و ساختار یک پدیدۀ دوگانهاند .از نظر وی «هر کنش اجتماعی دربرگیرندۀ ساختاری است و هر
ساختار به کنش اجتماعی نیاز دارد؛ بنابراین ،عاملیت و ساختار بهگونهای جداییناپذیر در یکدیگر تنیده شدهاند» (گیدنز،
 .)15 :1984گیدنز تحلیلش را از عملکردهای انسانی آغاز میکند و تأکید دارد که باید این عملکردها را به حالتی بازگشتی در
نظر آورد .بهعبارتی ،عامالن اجتماعی فعالیتهای انسانی را ایجاد نمیکنند؛ بلکه این کنشها ،از طریق همان راههایی که
انسانها خودشان را بهعنوان کنشگر مطرح میسازند ،همواره بازتولید میشوند .عوامل انسانی ،از طریق کنشهای خود
شرایطی را بهوجود میآورند که این کنشها را جامعه و فضای زیست ممکن سازند (همان.)2 :
براساس نظریة ساختیابی ،کنشگران با بهرهگیری از «قواعد و تدابیر مناسب» (ساخت) ،از طریق بههمبافتن عناصر
معنایی ،هنجاری و ...به موقعیتهای کنش شکل میدهند ،اما آنها با دراختیارداشتن لوازم کنش انسانی (ساخت) قادر به
اعمال توان عاملیت تاریخی و قابلیت دگرگونساز خود میشوند (پارکر .)97 :1386 ،ساختها در مقام قواعد و تدبیر کاری
انجام نمیدهند؛ بلکه از رهگذر آگاهشدن کنشگران و استفادۀ آنان از این قواعد و تدابیر است که تأثیر خود را بر جای
میگذارند .قدرت فاعلیت و شناسندگی عاملیت ،متکی به یافتن کنشگران از شعور عملی در ارتباط با کیفیت انجامگرفتن
امور است؛ یعنی به آگاهی دوجانبه از اقتضائات معمول فعالیت در زمینهها و چارچوبهای مختلف اتکا دارد.
همانطورکه بررسی شد ،در تحقق رویدادها و وقایع در متن زندگی ،مانند متنهای ادبی و نوشتاری ،دو عامل کنش
انسانی -که در متن ادبی خوانش و در متن زندگی رفتار محسوب میشود -و عامل ساخت -که در متن ادبی ،زبان و
ساخت نحوی و در متن زندگی ساخت اجتماعی است -در رخداد پدیدهها در متن مؤثر است .بر همین اساس و با تعمیم
نظریههای فوق میتوان به چارچوب مناسبی برای تحلیل عوامل مؤثر در پدیدههای محیطی و فضایی و بهعبارتی رخداد
معنا در محیط پرداخت.

روش پژوهش
روش پژوهش در این مقاله ،مبتنیبر مطالعة اسنادی و تحلیلهای کارشناسی است .برایناساس ،با رویکردی توصیفی و
تحلیلی ،مستندات و پژوهشهای برجسته در زمینة تولید معنا در حوزۀ زبانشناسی و جامعهشناسی مطالعه و بررسی شد.
در بخش اول ،به ارائة پایههای نظری رویکرد معناشناسی و معرفی ابعاد و مشخصات آن پرداخته شد .سپس رویکرد
مرتبط با آن در علوم اجتماعی ،بررسی و شاخصهای اصلی تولید سیستمهای اجتماعی برمبنای تئوری ساختیابی
شناسایی و تحلیل شدند .در مرحلة بعد ،تحلیل ابعاد فضای شهری بهعنوان یک متن (براساس اسناد معتبر) صورت گرفت
و نظریة مذکور در ارتباط با مفهوم فضای شهری تعمیم داده شد .برایناساس ،ابعاد اصلی تولید معنا در فضای شهری
استنتاج شد و در پایان ،تحلیل و آزمایش این ابعاد ،در نوعی از فضای شهری انجام گرفت.
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بحث و یافتهها
فضای شهری بهمثابة متن

در تعمیم مفهوم متن به واقعیت فضا و شهر ،دالیل زیادی وجود دارد .اگر هر فضا را بهمنزلة نشانة سازماندهیشده از
کنشگران غیرانسانی بشمریم ،فضاها انباری از متنها میشوند .بویر ( )1994از جمله اندیشمندانی است که فضا را نیز
بهعنوان یک متن میخواند .همچنین از نظر اکو (« )106 :1389اثر ،معماری یک متن است ».به بیان وی ،یک ابژه
(متن) در سطح معنای صریح ،به شکلی از زندگی و در سطح معنای ضمنی به جهانبینی ساکنان و کاربران فضا داللت
میکند (اکو .)1972 ،راپوپورت ( )9 :1366نیز عقیده دارد که «هنگام بررسی معناهای محیط ،مجزانمودن محیط از زمینه
و متن موجود بسیار دشوار است».
با این تفاسیر میتوان فضای شهری را بهمنزلة یک متن درنظر گرفت که برای فهم آن ،هم باید به ساختار زبانی
(کالبدی و ادراکی) -که با تعیین عناصر محتوایی و قواعد ترکیب آنها بیان میشود -و هم به بافت موقعیتی آن -که از
طریق انسانهای درون آن ،تعریف و بازنمایی میشود -رجوع کرد .با توجه به عوامل تأثیرگذار در فرایند فهم واقعیتهای
متنهای نوشتاری و پدیدههای اجتماعی که بهترتیب در حوزههای زبانشناسی و جامعهشناسی مطرح شد و با کاربست
رویکردهای مذکور در تعریف فضاهای شهری بهعنوان یک متن ،تحقق یک فضای معنادار ،هم محصول ساختارهای
فیزیکی و ادراکات ذهنی مخاطبان ،و هم محصول اعمال (رفتار) و کنشهای آگاهانه و ناآگاهانة بهرهبرداران در فضاست.
تعمیم نظریة ساختیابی در ارتباط با متن فضای شهری

با بهرهگیری از نظرگاههای مذکور ،فضای شهری بهعنوان یک متن ،فضایی است که هم شامل جنبههای فضایی و
ذهنی است که قابلوصفکردن است و مانند زبان ،ارتباط منعطف را میسر میسازد و هم فضایی است که هر انسانی ،با
اعمال و کنشهایی که در آنجا انجام میدهد ،وجود خود را مانند جهان به منصة ظهور میرساند؛ بنابراین ،وجود یک
ساختار فیزیکی و کالبدی خاص در تحقق فضای معنادار بهتنهایی کافی نیست؛ بلکه حضور انسان در فضای مذکور و
کنشها و افعال وی در آن فضا ،در معنابخشی و تحقق آن بسیار اهمیت دارد .از سوی دیگر ،افراد با پردازش ویژگیهای
محیط در ذهن و با احقاق الگوی رفتاری مبتنیبر بینش و جهانبینی خود ،محیط را درونی میکنند و بدان معنا میبخشد؛
بنابراین ،فضاهای زیستی نیز با کارکرد فرهنگی -اجتماعی ،ماهیتی ذاتاً معنایی و مفهوممحور دارند.
هایدگر ،مکان را جنبة عمیق و پیچیدۀ تجربة انسان از دنیا میداند و استدالل میکند که کنش و خواست انسانی،
معنا را به فضا مترتب میسازد و فضای خالی را به یک مکان تجربهشده تبدیل میکند (افروغ .)1 :1377 ،نوربرگ
شولتس ( )4 :1391به تبعیت از هایدگر بیان میکند که «انسان بهواسطة فضا بهدنبال آن است که وجود خود را معنادار
نموده و پایگاهی در فضا و زمان بهدست آورد ».وی حضور در فضا را امری فراتر از نیازهای کارکردی و اقتصادی میداند
و آن را به معانی وجودی ارتباط میدهد (همان .)543 :وی معتقد است که «آدمی با حضور در فضا ،معناها را آشکار
میکند و بهموجب آن ،به حیات اجتماعی و هدفدار دست مییابد .از همین رو ،هدف حضور در فضا ،آشکارکردن معناها
در قالب نظام مکانها ،معبرها و عرصهها و کمک به معنادارساختن وجود است و نه صرفاً برطرفنمودن نیازهای مادی»
(همان .)2 :وی درعینحال ،معنای فضا را متجلی در «طبیعت و ساختار مکان در پیوند با زندگی» میداند و ادامه میدهد
که «ما نمیتوانیم زندگی را در یک دست و مکان را در دست دیگر داشته باشیم؛ بلکه باید «تمامیتی منسجم از این دو را
داشته باشیم» (نوربرگ شولتس .)89 :1382 ،برایناساس ،تحقق فضای معنادار ،حاصل مواجهة انسان با فضاست که
کارکرد اجتماعی و هدفدار دارد.
نوربرگ شولتس ،به تأثیر معانی وجودی و بهعبارتی فضای وجودی ،متشکل از مکان (وجود) و تصویر ذهنی (ساختار
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و ادراک) در رخداد معنایی در فضا تأکید میکند و استدالل میکند که «هر عمل انسان جنبهای فضایی دارد و اعمال در
مکان روی میدهند» (نوربرگ شولتس .)539 :1391 ،وی از فضاهای وجودی عمومی و خصوصی سخن میگوید.
فضای وجودی خصوصی (ادراکی) ،طی تحول ذهنی از طریق تعامل بین فرد و محیطش تکوین مییابد .درنتیجه ،از
روابط سهبعدی میان اشیای معنادار تشکیل شده است .لینچ در این زمینه بیان میکند که انسان به فضایی نیاز دارد که
خیالسازی او را تسهیل کند ،معبرهایی که به جایی خاص ختم شود و گرههایی که «مکانهای متمایز و
فراموشنشدنی» باشد (همان .)542 :فضای وجودی عمومی ،برخالف فضای ادراکی نسبتاً پایدار است و ادراکات را به
دریافت مبدل میکند؛ بنابراین ،در یک فضای شهری ،کنشگران کنشها و افعال خود را جهتدار و مرتبط با یک نظام
گستردۀ معنایی بروز میدهند که ارائهکنندۀ تفسیری جهانشمول از هستی است .در این حالت ،رفتار انسان نیز با
بهرهگیری از اصول برخاسته از فرهنگ و جامعه ،شبکة قدرتمندی را ایجاد میکند که حتی درصورت تعارض با عوامل
بیرونی و ساختاری ،به طرد یا حذف آن میپردازد یا آنکه درصورت امکان آن را جذب و تعدیل میکند .در نگاه
پدیدارشناسانة محیطی ،رفتار غیرزبانی (کنش) ،درست به اندازۀ رفتار زبانی (ساخت) ،به نظامهای نمادین ساختارمند
وابسته است (همان .)536 :برایناساس ،آنچه موجب تحقق فضای معنادار و پیوند آن با حیات معقول ساکنان میشود،
بروز مفاهیم و مضامین برخاسته از معرفت کنشگران ،برخاسته از جهانبینی و فرهنگ آنها و همچنین پتانسیلها و
ظرفیتهای ساختاری فضا متناسب با تصویرهای ذهنی و نیازهای مادی و روزمرۀ ساکنان آنهاست .بدینترتیب ،فضای
زیستشده ،فضایی فقط با هندسه ،سیمای کالبدی یا سبک معماری خاص و ثابت نیست؛ بلکه دریافت انسان از فضا در
میان دو قطب دریافت خویش از عالم و دیدگاهش به خویشتن ،آن را محقق میسازد (نوربرگ شولتس.)107 :1381 ،
راپاپورت در توضیح این مطلب ،مدل «تعامل نمادین» 1را ارائه میکند .رویکرد تعامل نمادین را در تعریف
موقعیتها ،2به سه مورد ساده میتوان خالصه کرد:


انسانها درمقابل چیزها (اشیا و افراد) براساس معناهایی که آنها برایشان دارند ،عمل میکنند.



معانی چیزها از فرایند تعامل اجتماعی برخاسته یا مشتق شدهاند.



این معانی ،از طریق فرایند تفسیری بهکار میروند و اصالح میشوند؛ تفسیری که افراد در برخورد با چیزها دارند.
3

بنابراین ،معنا اگرچه حاصل تفسیرهای افراد در مواجهه با چیزها در محیط است ،ذاتی نیست و تعابیر و کنش افراد
نقش مهمی در آن دارند (راپاپورت)59 :1990 ،؛ بنابراین ،میتوان رابطهای تعاملی بین مکانها و افراد تشخیص داد که
افراد در آن نقشی پویا ایفا میکنند .درواقع ،افراد معنا را به مکانها نسبت میدهند و طی زندگی خود ،معنا را از آنها
بیرون میکشند .افراد معنا را تولید ،بازتولید و اصالح میکنند (کودریافتسف.)237 :2011 ،
ساندرس )1989( 4معتقد است که فضاهای اجتماعی معنا دارند ،به این دلیل که افراد به آنها معنا میدهند .معنا در
محیطها ذاتی نیست ،اما روابط اجتماعی و ساختارهای کالبدی معناداری در فضاها تشخیص داده میشود (کولن و
اوزاکی .)5 :2004 ،درنتیجه ،این ارتباط معنایی با مکانها دوسویه است .مانزو این رابطة دوسویه و پویا بین افراد و مکان
را موجب شکلگیری روابط فعال و خالقانة آنها با مکانها میداند (مانزو.)84 :2005 ،
بنابراین ،فضای معنادار ،از یک سو دارای شرایط کارکردی معطوف به زندگی روزانة افراد و ساختارهای ذهنی آنها و
از سوی دیگر محملی برای تنظیم کنشهای متقابل مبتنیبر جهانبینی ،باورها ،نیات ،اهداف ،انتخابها و رفتارهای
فردی و جمعی در درون خود است .انسانها در آن فضا زندگی میکنند؛ یعنی رابطهای پیوسته از کنشهای متقابل با آن
1. symbolic interaction
2. situations
3. intrinsic
4. sanndres
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دارند .از آن تغذیه میشوند و آن را تغذیه میکنند؛ از آن تغییر میپذیرند و آن را تغییر میدهند؛ در آن فضا حرکت
میکنند و با این حرکت خود ،در آن فضا معنا میآفرینند؛ اجزای فضا را به نشانههای معنادار برای خود تبدیل میکنند یا
به قول نوربرگ شولتس (« )73 :1381نشانههایی مبتنیبر ارزشها و اعتقادات خود از بیرون بر فضا میافزایند ».شکل ،1
مدل مفهومی پژوهش را که در قالب تعمیم نظریههای تعاملی در زبانشناسی و علوم اجتماعی به فضای شهری ارائه
شده است ،نمایش میدهد.

شکل  .1تعمیم رویکردهای تعاملی در زبانشناسی و اجتماع به فضای شهری
منبع :نگارندگان

تحلیل و بررسی یک نمونة موردی

درمورد چارچوب ارائهشده ،بازار ایرانی بهعنوان یک فضای شهری واجد معنا در شهر ایرانی -اسالمی بررسی شده است.
پیوند دو جنبة ساخت کالبدی و عاملیت و کنش انسان در بازار ،در قالب یک ساختار کالبدی خوانا و نظاممند در انطباق با
مجموعهای از الگوهای رفتاری ،موجب تولید پیوستة معانی در این فضا شده است .در ادامه ،بازار تبریز بهعنوان یکی از
شاخصترین نمونههای این نوع فضاهای شهری بررسی میشود.
در زمینة ارتباط ساخت فضا (جنبههای ساختاری ،کالبدی و فضایی) با تولید معانی ،بازار تبریز بسیار قابلتوجه و تأمل
است .بازار هم بهعنوان جزئی از یک کل بزرگتر ،در همنشینی با سایر اجزای شهر ایرانی ،ساختار فضایی و کالبدی شهر
را سازمان میبخشد و خود نیز حاصل همنشینی و روابط ساختاری اجزای دیگر است .بازارها در شاکلة ساختار شهر ایرانی
نقش مرکزی داشتهاند .در بازار تبریز نیز راستههای بازار با تأثیرپذیری بافت پیرامون و در ارتباط ساختاری با
استخوانبندی شهر شکل گرفته است .شش راستة اصلی بازار ،در ارتباط با دروازههای اصلی شهر و عناصر مهم آن
ساختار یافتهاند که از مهمترین آنها میتوان به محوری که دروازۀ ری (دروازۀ خیابان) را به دروازۀ استانبول مرتبط
میکند و نیز مسیر مهمی که از دروازۀ باغمیشه آغاز میشود ،در محلی به نام در عباسی به بازار میرسد و پس از بازار
صادقیه بهسمت ویجویه میرود ،اشاره کرد (شکل  ،2نقشة سمت راست) .در دل بازار این محورها به سراها و راستة
بازارها منشعب شده و که در بازار تبریز حدود  20راسته بازار را شامل میشوند.
در ساختار بازار تیم ،تیمچه ،سراها و ...به شکل گرهها و نقاط عطف ساختاری ،در پی برقراری پیوندی منتظم با
استخوانبندی بازار ،خوانایی و یکپارچگی فضا را تضمین کردهاند .به این ترتیب ،قواعد نحوی و نظام فضایی در بازار
ایرانی ،با ایجاد سلسلهمراتب در عین یکپارچگی در فضا ،خوانش آن را برای کاربران آن فراهم میآورند؛ بهگونهایکه
ادراک فرد ،با ساختار فضا پیوند میخورد و تولید معنا را محقق میسازد .در اینجا ساختار فضایی و کالبدی بازار است که
نقش مهمی در دریافت فضای آن دارد و تعیینکنندۀ ادراک و هدایتگر رفتار انسان است.
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شکل  .2ساختارمندی فضایی در بازار تبریز
منبع :نگارندگان

شکل  .3ساختارمندی فضایی بازار تبریز در ارتباط با شهر
منبع :نگارندگان

وجه دیگر ،معنایابی فضای بازار کنشهای رفتاری افراد است .تبلور جنبههای انسانی معنا در قالب الگوهای رفتاری
متنوع در بازار ایرانی ،تولید معنا را میسر میسازد .بازار نمود ارادۀ جمعی مردم ایران است و حرکتهای تاریخی -اجتماعی
بسیاری را جهت داده است .بازار تبریز ،همواره محمل فعالیتهای اجتماعی -سیاسی و تجلیگاه فرهنگ جمعی مانند
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آیینها ،مراسم و ...مردم بوده است .به همین سبب ،ابعاد مختلف زندگی اعم از مادی و معنوی ،دنیوی و اخروی را که با
فرهنگ ایرانی گره خورده است ،به نمایش میگذارد .وجود مساجد ،کاروانسراها ،مدارس و ...در ارتباط با بازار ،تنوع و
تنظیم فعالیتها را برای این فضای شهری بههمراه داشته و سبب حضور گروههای مختلف در فضا شده است.
برایناساس ،در زندگی روزمره میتوان بازار را با مجموعهای از کنشها و الگوی رفتاری در ارتباط دید که در کنار
یکدیگر ،سبک زندگی ایرانی -اسالمی را به نمایش میگذارند.
در این زمینه ،آنچه در تولید معانی در فضای بازار ایرانی و بهطور خاص بازار تبریز مهم بهنظر میرسد ،همآوایی
ساختار فضایی و ویژگیهای کالبدی با فعالیتهای جاری در این فضاست .ساختار فضا و همنشینی اجزای آن ،هدایتگر
رفتارهاست و کنشهای اجتماعی در تعریف فضا و خوانش آن ،نقش تأثیرگذار دارند .این ارتباط دوسویه ،خوانش فضا و
ادراک آن را در ذهن مخاطب میسر میسازد.
تولید معنا ،درنتیجة انطباق کامل الگوی فعالیت و کنشهای رفتاری با ساختار فضایی در بازار تبریز در جدول 1
بهصورت خالصه آمده است که فرضیة پژوهش را مبنیبر همآوایی و تأثیر دوسویة رفتار و ساختار فضا در معنایابی فضا
تأیید میکند .البته باید توجه داشت که الگوهای رفتاری و ویژگیهای ساختاری در فضای بازار ،پیچیدگی خاصی دارند
که در این جدول ،بهمنظور سادهسازی درک مفاهیم ،به موارد اصلی اشاره شده است.

شکل  .4تحرکات اجتماعی در بازار تبریز
منبعwww.google.com :
جدول  .1تولید معنا درنتیجة انطباق وجه ساختار و فعالیت در فضای بازار تبریز

منبع :نگارندگان
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نتیجهگیری
در این مقاله ،با کاربست رویکردهای زبانشناسانه و جامعهشناسانه ،تولید معنا در فضای شهری ،بهعنوان یک متن مطالعه
شد .آنچه بهعنوان ابزار و روش چنین تحلیلی مطرح شد ،رابطة دریافت معنا از متن در حوزۀ زبانشناسی است .از آنجاکه
تولید معنا در متن ،هم وابسته به ساختار زبانی آن است که بر ادراکات ذهنی مخاطب اثر میگذارد و هم بهواسطة خوانش
آن است که تفسیر و تأویل خاصی از متن مطرح میکند ،در تعمیم رویکردهای معنیشناسی در فضا ،دو عامل اصلی باید
مدنظر قرار گیرد :یکی نقش ساختار فضایی که خودبهخود در ادراکات ذهنی و کاربرد فضا تأثیرگذار است و دیگری نقش
عاملیت انسان در قالب بروز و ظهور کنشهایی خاص مبتنیبر بستر و زمینة فرهنگی و اجتماعی مورد نظر.
پدیدارشدن فضای معنادار با چنین نگاهی ،نخست از ساختار کالبدی بهعنوان جملههای فضایی -زمانی و نحوۀ ترکیب و
چیدمان عناصر در یک چارچوب دستوری تأثیر میپذیرد و دوم با گفتوگو با جهان هستی در قالب اندرکنشها و رفتارهای
انسان در فضا مرتبط است؛ بنابراین ،تحقق فضای شهری را باید براساس جایگاه انسان (کنشگر) و رفتارهای مبتنیبر
آبشخورهای معرفت وی نسبت به جهان ،تبیین و تفسیر کرد .تولید چنین فضایی ،بیش از آنکه یک فضای عینی با سیمای
کالبدی خاص باشد ،فضایی منقح براساس رویدادهای حادثشونده و کنشهای آگاهانه یا ناآگاهانة مبتنیبر مضامین و مفاهیم
ارزشی و اعتقادی در گذر زمان است .بهعبارتی ،عاملیت و کنشهای انسانی و تأثیر و تأثرهایی که میان ساختار محیطی و افعال
اجتماعی بروز میکند ،قرائت جدیدی از فضا ارائه میدهد که شاکلة فضای شهری را بهوجود میآورد.
بررسی بازار تبریز ،در تأیید فرضیة پژوهش بسیار راهگشا بود .بازار ایرانی و از آن جمله نمونة متکامل آن ،بازار تبریز،
همواره از حیث معناداری زبانزد بوده است .از اینرو ،بازار تبریز بهعنوان یک فضای شهری بامعنا ،از دو جنبة ساختار و
فعالیت و انطباق این دو مؤلفه بررسی شد .بدینمنظور ،مطابق جدول  ،1اجزای ساختار فضایی بازار در قالب سه دستة
کلی عناصر خطی ،نقطهای و صفحهای تفکیک شد و ویژگیهای هریک و جایگاه آنها در ساختار کالن فضایی بازار
تبریز بررسی و تجزیه و تحلیل شدند .نتایج بررسی در این مرحله نشان داد که راستة اصلی بازار بهعنوان ستون فقرات و
استخوانبندی آن ،محل انشعاب راستههای فرعی و داالنهاست که تقاطع این عناصر خطی ،به تولید عناصر نقطهای در
قالب نقاط عطف (تیمچهها) و تقاطعها (چهارسوقها) منجر میشود .در پیوند با این ساختار ،عرصههایی به شکل
صفحات شکل گرفتهاند که برخی (مانند خانها و کاروانسراها) پیوند محکمتری با استخوانبندی بازار برقرار میکنند و
برخی (مانند کلها :مدارس و )...پیوند ضعیفتری دارند .برایناساس ،میتوان نتیجه گرفت که بازار تبریز ،مجموعهای
ساختارمند و دارای سلسلهمراتب فضایی است.
در مرحلة بعد ،الگوهای فعالیتی و رفتاری اصلی در بازار ،در ارتباط با ساختار آن تجزیه و تحلیل شدند .همانگونه که
پیش از این گفته شد ،با توجه به پیچیدگی نظام فعالیتی بازار ،در این مرحله بررسی الگوهای فعالیتی اصلی صورت
گرفت .به این منظور ،نظام فعالیتی در بازار تبریز به سه بخش کلی حرکت ،مکث و توقف تقسیم شد و در قالب این نظام،
الگوهای رفتاری با توجه به آرای یان گل 1به سه دستة اجباری ،اختیاری و اجتماعی طبقهبندی شدند (گل.)11،2006،
نتیجة مطالعة این الگوها (جدول  )1نشان میدهد فعالیتهای مربوط به حرکت در قالب ساختار خطی بازار جریان دارد که
در راستة اصلی (ستون فقرات) در هر سه نوع اجباری (عبور و مرور) ،اختیاری (دادوستد) و اجتماعی (مناسبات فرهنگی و
مراسم) دیده میشود .در انشعابات فرعی این ساختار خطی نیز فعالیتهای فرعی در هر سه شکل آن جاری هستند ،اما در
داالنها فعالیتها کمرنگتر شدهاند و به شکل فعالیت اختیاری دادوستد ظهور یافتهاند .از آنجاکه داالنها بنبست هستند
و همبستگی فضایی کمی با ساختار بازار دارند ،این میزان و نوع فعالیت ،با ساختار آنها منطبق است؛ بنابراین ،جریان
1. Jan Gehl
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اصلی فعالیت در بازار -که مبتنیبر حرکت است -در ستون فقرات و انشعابات اصلی آن (با توجه به شکل خطی و مشوق
حرکت) سازمان یافته است .فعالیت بعدی که در قالب مکث تعریف شده ،شامل فعالیتهایی است که موجب توقف
کوتاهمدت در فضا میشوند که همانگونه که در جدول  1نشان داده شد ،در نقاط عطف ساختاری (تیمچهها) این نوع
فعالیت در سه نوع الگوی رفتاری آن وجود دارد .درنتیجه ،گره فعالیتی ،منطبق بر نقطة عطف ساختار فضایی بازار است .از
سوی دیگر ،در تقاطعها (چهارسوقها) تنها فعالیت جاری ،تغییر مسیر است که در نقش مفصل حرکتی ،منطبق بر ساختار
تقاطعهاست؛ بنابراین ،این شکل فعالیت نیز بر ساختار فضایی بازار انطباق مییابد .آخرین شکل فعالیت ،در بازار توقف
بلندمدت تعریف شده است .رفتارهای مربوط به این بخش ،به دو شکل در بازار سازمان یافتهاند .شکل اول ،رفتارها یا
فعالیتهای منطبق با عملکرد اصلی بازار است که در قالب الگوهایی مانند دادوستد و تعامالت اجتماعی به شکل
کانونهای فعالیتی همپیوند با نظام فعالیتی بازار شکل گرفتهاند .این فعالیتها ،اغلب در عرصههای فضایی همپیوند با
بازار جریان دارند (مانند کاروانسراها و خانها) ،دستة دوم الگوهایی غیر از دادوستد را دربرمیگیرند که بهعنوان
کانونهای فعالیتی مستقل از بازار ،در عرصههایی با همپیوندی کمتر با ساختار بازار سازمان یافتهاند که این موضوع ،خود
نشان از تأثیر و تأثر ساختار بازار از نظام فعالیتی آن دارد؛ بنابراین ،بررسی ساختار فضایی و الگوهای فعالیتی اصلی بازار،
نشانگر انطباق همهجانبة کنش رفتاری و ساختار فضا در سطوح و مقیاسهای مختلف است که در تأیید معناداری فضا در
این پژوهش از آن استفاده شد.
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