
شماره 31  /  تابستان 1398  /  ص 109 تا 125 نوع مقاله:  علمی-پژوهشی

کالبد در مجموعه تاریخی شهر یزد1 تطبیق اجزای ساخت معنا با ساخت 

کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران. فروزان رحمانی - دانش آموخته  
حسین نورمحمدزاد2 - استادیار شهرسازی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کالبد مجموعه تاریخی شهر  کارشناسی ارشد طراحی شهری فروزان رحمانی به راهنمایی حسین نورمحمدزاد با عنوان "بازطراحی ساخت  1 این مقاله برگرفته از پایان نامه 
کید بر ساخت معنا" است. یزد با تأ

nourm@yazd.ac.ir :2 نویسنده مسئول مقاله

تاریخ دریافت: 1396/09/07
تاریخ پذیرش: 1397/08/26

چکیده
گشتارهایی، حول انتظام دهنده هایی در  که با  از واحدهای تقسیم، رابط ها، مفاصل و مرزهاست  کل متشکل  ساخت، 
گراف یا متن  که از واژه، جمله، پارا تبعیت از اصولی شکل می گیرند. چنین ساختی واجد معنایی است. معنا، ذهنیتی است 
که بعد  گیرد. از آنجا  برای خواننده مستفاد می شود. پژوهش ساخت معنا، در زمینه شهر می تواند در ابعاد مختلف آن انجام 
کالبد، محسوس، باثبات  و عینی ترین ُبعد شهر است، پژوهش ساخت معنا در ساخت کالبد شهر انجام شده است. مجموعه 
کتاِب شهِر یزد قابل پیگیری است. این  که به عنوان یک متن در  تاریخی شهر یزد از ارزشمندترین مجموعه هایی است 
گاهی سبب از دست رفتن معانی مترتب بر آن شده  متن همواره، متنی بامعنا بوده ولی مداخالت انجام شده در مجموعه 
که در ابتدا، مرور و مدل های نظری آنها ساخته و ارائه  است. در این پژوهش،"ساخت"، "معنا" و "کالبد"، مفاهیمی هستند 
شدند. سپس با مدل های یاد شده، ساخت معنا و ساخت کالبد مجموعه یاد شده با روش های توصیفی، پیمایشی و نسبت 
کالن،  کالبد در مراتب  کالبد با روش تطبیقی پژوهش شدند. تطبیق و تناظر ساخت معنا با ساخت  ساخت معنا و ساخت 
ک شکل دهنده ها )اصول( و اجزای تشکیل دهنده آنها از دستاوردهای این پژوهش هستند. استفاده از  میانه و ُخرد، اشترا

مدل های ارائه شده در موارد مشابه توصیه می شود.

کالبد، مجموعه تاریخی یزد. کالبد، ساخت معنا، ساخت  گان کلیدی: ساخت، معنا،  واژ
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1.مقدمه
 )Berman کلمه بود« آغاز می شود انجیل یوحنا با جمله  »در آغاز 
سنگی  کتاب  یــک  »شهر  اســت:  گفته  هوگو  ویکتور   .2002, 56(
کاغذی  کتاب های  است«؛ او به صراحت اشاره می کند با پیدایش 
کتاب بشریت به  که تا آن زمان بزرگترین  و صنعت چاپ، معماری 
زیو،  لوکله  اّمــا،   .)Choay, 2001: 404( شد  کشته  می رفت،  شمار 
کتاب دارد: »در خیابان، همه چیز به نظرم  هنوز تمایل به مرور این 
 Salgas, 1985:( .»نگاشته می آید. شهر یک معماری نگاشته است
گراف و فصل آن  کلمه، جمله، پارا 6( بنابراین باید شهر را خواند و هر 
را دریافت)Perec, 2000: 121-122(. بارت در مقاله »نشانه شناسی 
که به خوبی  و شهرسازی« می گوید: »... شهر، متن موزون است 
بر موضوعی خاص متمرکز است« )Barthes,1988: 191-201(. شهر 
کنده از نشانه ها و معناهایی است  که آ بارها به متنی تشبیه شده 
کند. موقعیت ها، سنت ها، آداب  که خواننده باید از آن رمزگشایی 
و رسوم، شرایط و حتی خاطره ها می توانند معانی را تغییر دهند. 
بنابراین معنا باید در بستر و زمینه یا به اصطالح زبان شناسان در 

.)Shole 2009, 106( متن« شکل گیری آن بررسی شود«
با این تعبیر می توان وارد دنیای متن شهر   شهر یک متن است. 
کل به هم پیوسته  شد. از مهمترین ویژگی های آن به مثابه یک 
با آغاز و پایان مشخص و داشتن قطعاتی قابل تقسیم به قطعات 
بــرخــوردارنــد.  ــی  درونـ انسجام  و  پیوستگی  از  یــک  هــر  کــه  ُخــردتــر 
تعمیم این ویژگی به ]متِن[ شهر در تبعّیت از اصول سلسله مراتب 
در   .)Ibid:109(مـــی نـــمـــایـــد روشـــن  و  واضـــح  فضایی  پیوستگی  و 
کریستوفر الکساندر با استفاده از اصول ترکیب، تکمیل،  شهرسازی، 
کلمات مورد  سلسله مراتب ارتباطی و ... متن شهر را تا رسیدن به 
نقشی  بنا،  مــی دهــد)Alexander, 1977(. در شهر، هر  قرار  بررسی 
واژه ای می یابد. مجموعه بناها جمله را شکل می دهند. محالت، 
کتاب  کتاب می شود. می توان  را می سازند و شهر  فصول و متون 
که به اعتبار متن، جمله و واژه خللی  کلیت آن خواند، بی آن  را در 
کتاب  وارد آید و می توان هر واژه، جمله یا متن را بی رجوع به تمامی 

 .)Habibi 2001, 103( بازخواند و معنای خاص آن را بازیافت
کالبد شهر، معنا جست وجو  بر این اساس، در پژوهش  متن ساخت 
می شود. در "معناشناسی شهری"، شهر به مثابه واقعیتی "معنایی 
که هر جزء آن می تواند به عنوان نشانه ای  _ نمادین" تعریف شده 
 .)Fakoohi 2004, 33( شوند  گرفته  نظر  در  تفسیر  قابل  و  معنادار 
به نظر می رسد می توان »معناشناسی« را به قلمروی جستارهای 
گسترش و از رویکرد معناشناسی برای شناخت،  شهرشناسانه نیز 
تحلیل و طراحی شهر استفاده نمود )Shole 2009, 108(. راپاپورت 
محیط  معنای  اســـت:  معتقد  ــده  ش ساخته  محیط  معنای  در 
می تواند با مدل های زبان شناسانه که رویکرد معناشناختی نامیده 

.)Rapoport 2005, 35( می شود، مطالعه شود
بر  که  گذشته، چند دهه است  دوستداران شهرسازی و معماری 
تأسف  مأنوس  فضاهای  و  بناها  و  تاریخی  محالت  رفتن  دست  از 
خورده و از معماری و شهرسازی امروزی اطراف شهرهای تاریخی 
اّما هرچه می گذرد، حلقه  کنار می کشند.  را  روی برگردانده و خود 
آثار و  گرد محالت قدیمی تنگ تر و  بر  گستره های جدید  محاصره 

 .)M. Tavasoli 1991, 7( عالئم حیات در آنها بیشتر از دست می رود
در حالی که مجموعه های تاریخی، میراث معنادار ارزشمند به جای 
گذشتگان بوده و مردم براساس معنای دریافتی از محیط  مانده از 
پیرامون در مقابل آن عکس العمل نشان می دهند و پاسخ های آ نها 
که محیط برای آنها دارد؛  در برابر محیط بر مبنای معنایی است 
درنتیجه مطالعه معنای محیط اهمیت دارد. چون مخاطب اصلی 
برقراری  شهر،  طراحی  هدف  مهمترین  و  هستند  انسان ها  معنا، 
و  نگهداری  حفظ،  و  اســت  محسوسش  محیط  با  انسان  رابطه 
ایجاد فضاهای بامعنا برای وی از طریق طراحی و بازطراحی شهر 

موضوعّیت می یابد.
معنا،  ساخت  اســت.  ساخت  دارای  مفهوم،  یک  عنوان  به  معنا 
 Larsen( آنهاست  میان  روابــط  و  معنایی  واحــدهــای  از  شبکه ای 
و  بستر  مختلف  ابعاد  در  معنا  ساخت  طراحی  و  پژوهش   .)2008
مبنایی  مناسبترین  آن،  کالبد  ُبعد  می شود.  انجام  شهر  محمِل 
که،  کلی معنا را بر آن بنا نمود. در صورتی  که می توان تصویر  است 
کنش های انسانی که بخشی از تعامل میان  تمایالت، فعالیت ها و وا
 Kropf, 1996:(نامحسوس اند نسبتًا  هستند،  سکونتگاه  و  کن  سا
250(.  چون ُبعد کالبد از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی 
و ... شهر با ثبات تر و محسوس تر است، پژوهش ساخت معنا در 
کالبد شهر  از طریق تطبیق ساخت معنا با ساخت  کالبد  ساخت 
انجام شده است. در تطبیق رویکرد »معناشناسی« با ویژگی های 

.)Shole 2009, 108(  کندوکاوی عمیق الزم می نماید »شهر امروز« 
کتاِب شهِر یزد  مجموعه تاریخی شهر یزد یکی از متون بسیار مهم 
این متن در طوِل  انتخاب شد.  به عنوان نمونه موردی پژوهش 
گراف های غنی از نظر معنایی  گان، جمالت و پارا سالیان، دارای واژ
بوده و در ذهن مردم این شهر و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی 
کنون توانسته به  که تا از آن، تصوراتی نقش بسته است. به نحوی  
گان،  عنوان یک متن بامعنا عمل کند. زیرا می توان آن را خواند و واژ
ُکل متشکل از  گراف آن را دریافت. ساخت یاد شده،  جمالت و پارا
این  دانه هاست.  و  بلوک ها  سوپربلوک ها،  بخشه ها،  ساخت های 
و  کلمات  جمالت،  گراف ها،  پارا دارای  که  است  متنی  مجموعه، 
تکواژهای متعدد بامعنا بوده و در طول زمان در معنا و هویت بخشی 
به شهر یزد و حیات آن همواره نقش بارزی ایفا نموده است. این 
کالبد با ساخت معنا بوده و داللت  امر، مرهون همبستگی ساخت 
بر اهمیت آن دارد. در سالیان اخیر، کالبد مجموعه بر اثر گسستگی، 
در  و  داده  دست  از  را  خود  معنای  از  بخشی  فرسودگی،  و  تخریب 
کفایت الزم را ندارد. این مهم، خوانِش  کالبد، معنا  بخش هایی از 
کرده و سبب شده گاهی تصورات  معنای متن را دچار چالش جدی 
روشن از آن در ذهن خواننده شکل نگیرد. در اغلب مداخالت انجام 
کالبِد  کم توجهی به همبستگی این دو، سبب از دست رفتن  شده، 
کالبد نو با معنای جدید در این متن شده است.  بامعنا یا ایجاد 
انگیزه های معلوم و نامعلوم، بارها مسئوالن و متخصصان را به فکر 
گذشته انداخته است. وضع مقررات و  کالبد  حفظ معنا و هویت 
کالبد  گون در حفظ معنا و هویت  گونا شروع اقدامات با روش های 
گاهی  گذشته، مؤید این امر است. اّما هر بار این اقدامات از نیمه و 
ابــتــدای راه، رهــا و مــقــررات وضــع شــده نتوانسته مــورد عمل قرار 
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گیرند. فقدان نگرش سیستمی به مجموعه و نگاه معناشناسانه از 
علل توفیق نیافتن اقدامات یاد شده بوده، بنابراین ضرورت دارد تا 
گسسته،  کفایت رساندن معنا در بخش های  مواجهه ویژه  برای به 
از مواجهه های اندیشیده نشده،  فرسوده و تخریب شده انجام و 
کید بر پژوهش های معناشناسانه قبل از هر نوع مداخله  پرهیز و تأ
کالبد با ساخت معنای مجموعه  باشد. درنتیجه تطبیق ساخت 
گرفت.  کید بر زمینه گرایی و تداوم هویت، هدف پژوهش قرار  با تأ
کالبد در این  تحقق چنین امری، منوط به پیگیری نسبت معنا و 

مجموعه است.
که معناشناسی به طور عام و  در ایران، درباره ابعاد و مؤلفه هایی 
کار  معناشناسی در معماری و شهرسازی به طور خاص با آن سر و 
که تجربه غرب در  کار برجسته ای انجام نشده است. در حالی  دارد، 
تدوین مبانی نظری و اصول و الگوهای شکل دهنده شهرها غنی 
از چارچوب و مبانی نظری  گنجینه ای  است. طراح غربی همواره 
مدون در اختیار داشته و آموزش مباحث نظری در دانشگاه های 
غربی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است ولی در ایران، فقدان 
که بتوان مداخالت را با اتکا به  کالبد و معنا  مبانی نظری ساخت 
بوده  اندک  بسیار  انجام شده  غالب مداخالت  در  داد،  انجام  آنها 
است. این نوشتار، قدمی در این رابطه است. پژوهش های تکمیلی 
کاربرد آنها می تواند موجبات حفظ و تداوم ارزش های محیطی،  و 
کالبد مجموعه را فراهم آورد.  سنت ها و قالب های بامعنا و باهویت 
مرور پیشینه پژوهش در منابع خارجی نشان دهنده گستره مباحث 
کالبد و ساخت معنا از لحاظ موضوع و روش است. در حالی  ساخت 
ارائه شده در منابع  از روش هــای  با استفاده  که، در منابع داخلی 
خارجی، مطالعات محدودی از لحاظ موضوع انجام شده اما از نظر 
کنون ارائه نشده است. نکته قابل توجه  روش، مطالعات اساسی تا
کالبد، ساخت معنا و  کی از بررسی مجرد ساخت  در بررسی ها، حا
کالبد با ساخت  کالبد بامعنا بوده و نسبت ساخت  نسبت و یا رابطه 
که در  کمتر مورد توجه قرار داده شده است. در حالی  معنا با یکدیگر 
این پژوهش سعی شده، ضمن مالحظه مجرد آنها از طریق تطبیق 

این دو با هم به نسبت آنها نیز توجه شود.

2.چارچوب نظری
گون مرور  گونا که در منابع  کالبد و معنا، مفاهیمی بودند  ساخت، 
اجــزای تشکیل  قــرار داده شدند،  توجه  مــورد  آنها  تعاریف  شدند، 
گرفتن تعاریف انتخاب و در  دهنده و مدل های نظری آنها با در نظر 

گرفته شدند. کار  این پژوهش به 

2.1. مدل نظری ساخت
مرتبط  یکدیگر  بــا  کــه  هستند  عناصری  مجموعه  ساختار،  یــک 
که  هستند )Jackson, 1991: 24(. هرگاه میان اجزای مجموعه ای 
کلیت آن مورد نظر است، روابط نسبتًا ثابت و پابرجایی برقرار باشد، 

.)G. Tavasoli 1991, 125( مفهوم ساخت به دست می آید
شده  مطرح  ساخت گرایی  مکتب  در  ویژه  طور  به  ساخت  مفهوم 
است. مکتبی که از اوایل قرن بیستم آغاز شد و سپس در رشته های 

را به  از جمله معماری وارد شد. دوسوسور1 واژه  ساختار  مختلفی 
کلمه ای آشنا و مهم در زبان شناسی و دیگر حوزه های دانش تبدیل 
کرد )Meghdadi 2014, 258(. تفکر ساخت گرایی پس از زبان شناسی 
در مطالعات انسان شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی، تاریخ، 
تئوری های  بــا  گون  گونا اندیشمندان  و  شــد  وارد  هنر  و  فلسفه 
اوایل  ادامــه دادنــد. مطالعات ساخت گرایی در  را  راه  این  مختلف 
تفکر ساختارگرایی در  ادامــه  با  کرد. سپس  پیدا  ادامــه  دهه 1950 
در  تحقیقاتی  انجام  فرصت  نهضت هایی  شهرسازی  و  معماری 
ایران نیز مطالعاتی در زمینه ساختارگرایی،  این زمینه یافتند. در 
گرفته است. مشخصات برخی  معناشناسی و رابطه  این دو صورت 
از صاحب نظران ساخت گرایی در جدول شماره1 نمایش داده شده 

است.
ــرای ساخت نشانه  ب را  یــا دو بخشی  ــایــی«  الــگــوی »دوت ســوســور، 
مرکب  را  نشانه  زبــانــی،  نشانه های  بر  تمرکز  با  می کند.  پیشنهاد 
که  اســت  شکلی  دال  مــی دانــد.  »مــدلــول3«  یک  و  »دال2«  یک  از 
ارجاع  آن  به  نشانه  که  مفهومی  مدلول  و  می گیرد  خود  به  نشانه 
ماهیت  و  ــد  قــراردادی ان نشانه ها  او  نظر  از  شــمــاره1(.  دارد)تصویر 
که  رابطه ای  نشانه ای،  نظام  در  که  معنا  این  به  دارنــد.  اختیاری 
میان دال و مدلول ایجاد می شود، امری تغییرپذیر و غیرذاتی بوده 
و دچار تغییر و دگرگونی می شود )Saussure, 1966: 118(. در تمام 
تعاریف رابطه بسیار قوی بین "نشانه" و "معنا" وجود دارد؛ از نظر 
 )Rey-debove, هیلمسلو، نشانه شناسی همان معناشناسی است
شهر  شکل  در  معنا  مطالعه  شهری،  نشانه شناسی   .1979: 130(
کرده اند  است. آن را، مطالعه نشانه ها و نمادهای شهر نیز تعریف 

 .)Gottdiener, 1986(
برای  تالش  از  بیش  چیزی  ساختارگرایی  اســت،  معتقد  اشتروس 
یافتن عنصر دگرگونی ناپذیر نیست. به بیان دیگر، شناخت عنصر 
 Ahmadi 2003,( دگرگونی ناپذیر در میان تمایزهای سطحی است
ذهن  درونــی  ساختار  تجلّیات  ساختارگرایی،  وی،  نگاه  از   .)184
اشتروس،   .)Aslam javadi and Nikpey 2010, 196( است  آدمی 
ساختارهای ذهنی و اجتماعی را به الیه های زمین شناسی تشبیه 
کهن تر را پوشش می دهد. از نظر  که هر الیه، الیۀ زیرین و  می کند 
از سه الیه روی هــم تشکیل شده  وی، جهان اجتماعی دست ِ کم 
پیاژه،  ژان  شماره2(.  )تصویر   )Fakoohi 2007, 187-188( است 
گشتاری)دگرگون سازی( می داند. وی مفهوم  ساختار را یک نظام 
و  گشتاری  اصــل  کلیت،  )اصــل  اصــل  سه  گیرنده  بر  در  را  ساختار 
ساختار  پــیــاژه،  نظر  بــراســاس  می کند.  معرفی  خودنظامی(  اصــل 
گشتاری، خود را تغییر می دهد و  که از طریق قوانین  کلیتی است 

.)Meghdadi 2014, 259( سازماندهی می کند
سیام  بین  مباحثه  طریق  از   1950 دهه  در  که  ساخت گرایی  تفکر 
ــرآورد، در  ب به عنوان روش در معماری و شهرسازی سر  تیم تن،  و 
ارتباط با تفکر اشتروس قرار داشت )Partovi 1999, 108(. چامسکی 
با انتقاد از ساختارگرایی بر مبنای داده های زبانی، دستور زبان را 

1 Ferdinand de Saussure
2 Signifier
3 Signified
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که همه جمالت ممکن را در زبان  کرد  مجموعه قواعد معین معرفی 
خاصی تولید می کند )Porafkari and Kianpor 2006, 23(. وی در 
گشتاری، برای جمالت زبان، دو سطح ژرف ساخت1 و  دستور زبان 
گشتار،  گرفته است.  گشتارهای دستوری3 در نظر  روساخت2 و نیز 
که الزم است بر ژرف ساخت جملهِ اعمال تا به روساخت  تغییراتی 
تبدیل گردد. به عبارت دیگر، گشتارها ارتباط دو سطح ژرف ساخت 
 )Meshkatodini 1994, 35-38( می سازند  بــرقــرار  را  روســاخــت  و 
بر زنجیره ای با ساخت  گشتاری  )تصویر شماره3(. در واقع قواعد 
سازه ای مشخص عمل می کنند و زنجیره ای تازه با ساخت سازه ای 

.)Dabirmoghadam 2007, 95( تازه به دست می دهند
کالبد شهر، واحدهای تقسیم، رابط ها، مفاصل   در نظریه ساخِت 
گشتارهایی در محیط، پیوندهای  که با  و مرزها، اجزای آن هستند 
کالبد و اجزای آن  ساخت را شکل می دهند. واحدتقسیم، شکل 
است. رابط، فصل مشترک واحدهای تقسیم است. مفصل، محل 
تالقی رابط ها و مرز، بیرونی ترین حدنهایی واحدهای تقسیم است 
)تصویر شماره4(. ساخت از اصولی تبعیت دارد و برآیند ساخت های 
افقی و عمودی حاصل از پیوندهای درونی و بیرونِی یک به یک، یک 

 )Noormohamadzadبه چند و چند به چنِد اجزای بیان شده است
به  جانبه،  همه  طور  به  نظریه  این  چون   .and Behzadfar 2011(
و  انتظام دهنده ها  ایجادکننده)گشتارها(،  َاعمال  ساخت،  اجزای 
داده  قرار  پژوهش  مبنای  نظریه  می پردازد،  اصول)شکل دهنده( 

شده است.

جدول شماره1: دیدگاه ها و نظریه های ساخت گرایی

گان کلیدیحوزهعنوان نظریه/کتاب/مقالهسالنظریه پردازردیف منابعواژ

رنسانسآلبرتی و پاالدیو1
کتاب معماری" ویرایش "ده 

نوشتۀ ویتروویوس
----معماری

Partovi 1999, 109-(
)110

زبان شناسیدروسی در زبان شناسی همگانی1916مدوسوسور2
دال، مدلول، درزمانی،
همزمانی، ساخت زبان

 Saussure, 1966:( 
)118

1949مکلود لوی اشتروس3
کتاب ساختارهای مقدماتی 

خویشاوندی
انسان شناسی

ساختارهای اجتماعی،
نظام های اسطوره ای

)Partovi 1999, 106(

4
کوب  آلدو ون آیک، هرمان هان، جا

کما و هرمان هرتز با
----1950م

معماری و 
شهرسازی

فرهنگ های ابتدایی در آفریقا و 
آمریکا، فرم های سکونتگاه ها

Partovi 1999, 109-(
)110

5
گروه های سیام و تیم تن، نهضت های 

بروتالیسمو فرمالیسم
تندیس گرایی، فرم گراییمعماری----1950م

Partovi 1999, 109-(
)110

زبان شناسیتئوری زایشی زبان1960منوام چامسکی6
دستور زبان گشتاری،
زیرساخت، روساخت

)Lotfi 2005, 16(

شهرسازیکتاب طراحی شهرها1967مادموند بیکن7
خطوط ارتباطی، نظام های 

حرکتی
)Bahreini 2009, 157(

شهرسازیشهرسازی و ساخت اصلی شهر1382.شبذرگر8
ساخت گرایی،

استخوان بندی اصلی
)Bazrgar 2003(

1384.شلطفی9
مقدمه ای بر تحلیل

کالبد شهر ساختاری- دستوری 
شهرسازی

زبان شناسی ساختاری،
جملۀ کالبدی

)Lotfi 2005(

شهرسازینظریه ساخت و بافت1390.شنورمحمدزاد10
ساخت سیستم و 

زیرسیستم ها، پیوندهای درونی 
و بیرونی

 Noormohamadzad(
)2011

)Chandler 2008( تصویر شماره1: الگوی سوسور از نشانه )Fakoohi 2007, 187( تصویر شماره2: الیه های ساختارگرایی

(Chomsky 1983) تصویر شماره3: ساخت زبان

  (Noormohamadzad and ساخت  پیوند  عــام  مــدل  شــمــاره4:  تصویر 

Behzadfar 2011)

1 Deep structure
2 Surface structure
3 Grammatical Transformation
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2.2.مدل نظری ساخت معنا
معنا، ذهنیت هایی است که یک محرك برای ناظر به وجود می آورد؛ 
زمانی که آن را با تجربیات، اهداف و منظورهایش مقایسه می کند 
)Habib 2006, 7(. در واقع تمام چیزهایی است که در جریان بازیابی 
یک مفهوم برای ما تداعی می شود. یعنی دانسته ها، تصاویر ذهنی، 
گرفته از آن پدیده در ذهن شماست  خاطرات و ویژگی های شکل 
)Pakzad, Bozorg, 2014, 191(. معنا دارای ساختار است. ساخت 
معنا، شبکه ای از واحدهای معنایی و روابط میان این واحدهاست 
)Larsen 2008(. مشخصات برخی از صاحب نظران معناشناسی در 

جدول شماره2 نمایش داده شده است.

2.2.1. اجزای ساخت معنا
Safavi 2004, 31-( است  زبان  معنی دار  واحد  کوچکترین  تکواژ، 
معنی  اســت.  معناشناسی  بنیادین  واحــدهــای  دیگر  از  واژه   .)32
کلمات و شاید با تمامی جمله مورد نظر  واژه باید در ارتباط با سایر 
مطالعۀ  واحدهای  دیگر  از  جمله،   .)Palmer 1987, 73( گیرد  قرار 
معناست)Ibid:32( معنای مستقلی از کلمه یافت نمی شود. معنای 
 Mokhtaromar( دارد  وجــود  می آید  آن  در  که  جمله ای  در  کلمه 

جمله  و  یافته  رابطه  هم  با  گشتار  ِاعــمــال  با  گـــان  واژ  .)2006, 37
گراف به  ایجاد می شود )Palmer 1987, 198(. از کهن ترین ایام، پارا
عنوان جزء اصلی سلسله معانی به روشنی تصور می شده است. 
گروهی از جمالت هستند که اندیشه ای را می پرورانند  گراف ها،  پارا
)Amini 2010, 61(. برخی نیز واحد معنایی را متن می دانند. متن، 
 .)Mokhtaromar 2006, 35( یک واحد اساسی در معنای زبان است
به  آن  از  خوانشی  بتوان  آنچه  هر  و  گیر  فرا تعبیری  عنوان  به  متن 
کار رفته است )Sojodi 2003, 155-161(. واژه »متن«  دست داد، به 
 .)Barthes 1991( بر یک بافته یا یک بافت در هم تنیده داللت دارد
امری مادی است. متن  آن  اما وجود  امری ذهنی،  معنای متن، 
منبعی بیکران از معناست. چه کل آن و چه، جزء جزء آن را می توان 
 .)Neshat 2011, 124-125( فهمید  و  تفسیر  گون  گونا اشکال  به 
تقسیم  واحدهای  معنا،  ساخت  مورد  در  ساخت  نظریه  براساس 
گراف ها و متون هستند.  شامل معانی تکواژها، واژه ها، جمالت، پارا
گراف ها و متون،  فصل مشترک معانی تکواژها، واژه ها، جمالت، پارا
می سازند.  را  مفاصل   رابط ها،  تالقی  محل  می سازند.  را  رابط ها 
و  گراف ها  پارا جمالت،  واژه هـــا،  تکواژها،  معانی  حد  بیرونی ترین 

متون، مرزها هستند. )تصویر شماره5(

جدول شماره2:دیدگاه ها و نظریه های معناشناسی

گان کلیدیحوزهعنوان نظریه/کتاب/مقالهسالنظریه پردازردیف منابعواژ

کشهرسازیسیمای شهر1960مکوین لینچ1 تصویر ذهنی، ادرا
 Lynch, The image of the(

)2002 city

)Rapoport 2005(معنا، محیط  مصنوعشهرسازیمعنای محیط ساخته شده1982مامس راپاپورت2

کامرون3 2002ممارکوس و 
گان در میان فضاها  واژ

)ساختمان ها و زبان(
شهرسازی

ساختار زبان، تعامل زبان 
و طراحی

)2002 ,Cameron, Markus(

شهرسازیمناظر مصنوعی: زبان، تصویر، فضا2010مجاورسکی و تارلو4
تعامل زبان شناسی 

و شهرسازی
)2010 ,Jaworski, Thurlow(

1385.شدانشپور، رفیعی5
پست مدرنیته و نگرش های جدید 

معناشناختی در شهرسازی
شهرسازی

زبان و متن، معنا،
 پست مدرنیسم

)2006 ,Daneshpor, Rafiee(

شهرسازیکندوکاوی در معنای شکل شهر1385.شدکتر فرح حبیب6
معنا، شکل شهر، 

تصویر ذهنی
)2006 Habib(

شهرسازیبازشناسی اثر معنا در جاودانگی مکان1387.شپورجعفر و دیگران7
محیط، فضا، مکان،

 معنا و ماندگاری
 Porjafar, M, Sadeghi, A,(

)2008 yousefi, Z

1388.شدکتر مهسا شعله8
روش شناسی 

تحلیل حوزه های نشانه- معنایی شهر
شهرسازی

معناشناسی شهری، 
همزمانی، درزمانی

)2009 Shole(

1391.شسپهری مقدم و ذکری9
مفاهیم موجود در ارتباط 

کالبد بناهای شهری معنایی 
شهرسازی

ارتباط معنایی، 
سطوح معنی

 Sepehri moghadam,(
)2012 ,Zakeri

معنا، هویت و مکانشهرسازیمعنا در مکان و آفرینش هویت1391.شمیرزایی و دیگران10
 Mirzae, Teymori,(
)2012 ,nejadsatari

شهرسازیفرآیند رخداد معنا در فضای شهری1391.شسجادزاده، پیربابایی11
معناشناسی، فضای شهری، 

ساختار
 Sajadzade, pirbabae,(
)2012 mohamadtaghi

1391.شکاللی، مدیری12
تبیین نقش مؤلفه معنا 

در فرایند شکل گیری حس مکان
شهرسازی

حس مکان، 
معنای مکان

)2012 ,Kalali, Modiri(

1393.شجلیلی، آسوده13
ارزیابی معناشناختی المانهای محیطی 
و تهدید استحاله معنایی و عملکردی 

شهر زیارتی مشهد به توریستی 
)Jaworski, Thurlow, 2010(ارزیابی معناشناختیشهرسازی
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2.2.2. گشتارهای ساخت معنا
که بر واحدهای تقسیم)تکواژ،  گشتارهای دستوری، افعالی هستند 
 Meshkatodini( شود  تولید  ساخت  تا  می شود  اعمال  ِ  )... و  واژه 
که  36 ,1994(. نخستین تکواژ، واژه یا ... در هر مرتبه، مولد است 
تقسیم دوم شکل می گیرد.  گشتارهای مشخص، واحد  ِاعمال  با 
این روند ادامه یافته تا ساخت موردنظر حاصل شود. در هر زبان، 
صورت  اصلی  گشتارهای  عملکرد  پایه  بر  خــاص  گشتاری  قواعد 
جانشینی  )افــزایــش،  اصلی  گشتار  نــوع  ســه   )Ibid:71(مــی پــذیــرد
کار  به  خــاص  گشتاری  قواعد  تدوین  در  اســت،  ممکن  حــذف(  و 

حوزه  در  معنایی  واحدهای  شماره6،  تصویر  در   .)Ibid:72(رونــــد
گشتار اصلی یادشده به شکل  معنایی الف به عنوان مولد با سه 
واحدهای دیگری در آمده و ارائه شده اند. دستور زبان، چگونگی 
اعمال  با  پیوند  این  می کند.  توصیف  را  جمالت  در  واژه هــا  پیوند 
کیدکردن،  تأ داشــتــن،  نقش   .)Ibid:21(مــی گــیــرد شکل  گشتارها 
دریافت  دانستن،  دادن،  ارتباط  استنباط کردن،  احساس کردن، 
با  که  هستند1   معنا  ساخت  در  خردگشتارها  ایجادکردن،  و  کردن 
می شوند  پیگیری  حذف  و  جابه جایی  افزایش،  اصلی  گشتارهای 

.)F. Rahmani 2015, 51(

))Noormohamadzad and Behzadfar 2011( و )Palmer 1987( ، )Safavi 2004( ( تصویر شماره5: مدل عام اجزای تشکیل دهنده معنا

تصویر شماره6: تبدیل مولد به ساخت با اعمال گشتارهای اصلی 

1 براساس منابع مختلف از جمله:
 Porjafar, Sadeghi, yousefi,2008)، (Oxford Advanced Learner’s Dictionary 2007: 951)، (Pakzad 2010)، (Lynch 2008, 166-192)، (Lynch 2002,) 

.)Nowrozi 2007) (24-18) و، (Goharipor 2008)، (Sodani, Merabizade, Zarghamian, 2012
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2.2.3. انتظام دهنده های ساخت معنا
دارنــد.  نظم بخشی  نقش  که  هستند  قواعدی  دهنده ها،  انتظام 
که از راه اعمال تغییرات مناسب،  به فرآیندهای دستوری خاصی 
گشتاری  قــاعــده)دســتــوری(  می کند،  تبدیل  ساخت  بــه  را  مولد 
مولد  از  رسیدن  بــرای   .)Meshkatodini 1994, 67( می شود  گفته 
که با قواعدی محقق می شود، نیاز است. با  گشتار  به ساخت، به 
گشتاری، تغییر ویژه ای بر مولدها اعمال می شود تا ساخت  قاعده 
گشتار،  مناسب تولید شــود)Ibid:38(. در مواردی الزم است چند 
یکی پس از دیگری بر زنجیرۀ مولدها اعمال شود تا ساخت موردنظر 

.)Ibid:67(پدید آید

2.2.4. اصول ساخت معنا
که  »این همانی« و »اصل ارجاع پذیری« از اصول موضوعه معناست 
فرگه مطرح نموده است. از نظر وی، اصل این همانی تنها برای اشیا 
که وقتی ما می گوییم شی »الف«  کار می رود و شرط آن این است  به 
گر »الف« مصداق هر مفهومی باشد،»ب«  همان شی »ب« است، ا
به  ارجاع پذیری  و برعکس. اصل  نیز مصداق همان مفهوم است 
بــرای هر چیزی در ذهن اســت. ذهن  معنی وجــود منبع و مرجع 
 .)Saliminaveh 2010, 41( دارد  را  غیر  بــه  آوردن  روی  توانایی 
سلسله مراتب از اصول متعارفی ساخت معناست. مولدها به طور 
فزآینده  در تبعّیت از این اصل با ساختارهای دستوری به واحدهای 
کلمه را تشکیل  گروه بندی می شوند. تکواژها با یکی شدن،  بزرگتر 
کلمات به هم ملحق می شوند.  می دهند. برای تشکیل جمالت، 
ــرای تشکیل یــک متن،  ــا و ایــن اتــحــاد بـ ــراف ه گ ــارا جــمــالت بــه پ
کوچکترین واحد،  داستان، نامه، موعظه و یا چیزهای دیگر است. 
جز معنایی است. اجزای معنایی به هم می چسبند و مفاهیم را 
بندهای  موضوعات،  را،  موضوعات  مفاهیم،  می آورند.  وجود  به 
گفتار با هم  معنایی را و بندهای معنایی برای تشکیل واحد بزرگتر 
یکی می شوند )Larsen 2008, 33(. تقارن میان اجزای معنا و مراتب 

معنایی به صورت زیر است:  

جدول شماره3: تقارن میان اجزای معنا و مراتب معنایی 

اجزای معنامراتب معنایی

تکواژجزء معنایی

کلمهمفهوم

جملهموضوع

گرافبند معنایی پارا

متنگفتار

2.2.5. مدل ساخت معنا
واژه هــا،  تکواژها،  معنای  رابطه  داد  نشان  بررسی ها  جمع بندی 
گراف ها و متون  و فصل مشترک آنها با یکدیگر و محل  جمالت، پارا
افزایش، جای جایی  گشتارهای  با  باهم،  تالقی فصل مشترکشان 
و حذف، با استفاده از قواعد و در تبعیت از اصول سلسله مراتب، 
ساخت  مــی ســازد.  را  معنا  ســاخــت  ــذیــری،  ارجــاع پ و  این همانی 
گفتار، بندهای معنایی،  گوِن  گونا معنا برآیند ساخت های مراتب 
است  یکدیگر  با  آنها  روابــط  و  معنایی  جزء  و  مفاهیم  موضوعات، 

)Rahmani 2015, 53( )تصویر شماره7(.

کالبد شهر 2.3.مدل نظری ساخت 
از   .)Dehkhoda 1994( قالب هر چیز است  و  کالب  به معنی  کالبد 
کالبد به معنی قالب هر چیز، تن و بدن آدمــی، نمونه و سرمشق 
کالبد از قسمت هایی ترکیب شده   .)Moein 1974( یاد شده است
که در خدمت سایر قسمت ها  و هر قسمت به نحوی عمل می کند 
از  متشکل  شهر  کالبد   .)Bazrgar 2003, 54( آنهاست  مکمل  و 
کالبد تشکیل  که با برقراری روابط آنها با یکدیگر،  اجزای مختلف 
با مدل نظری عام  کالبد شهر  بررسی ساخت   .)Ibdi: 57(می شود
کالبد  اجــزای  مــدل، اشکال  این  اســت. در  پیگیری شده  ساخت 
گشتارهایی،  طی  مرز(  و  مفصل  رابط،  تقسیم،  واحد  شهر)شامل 
و  کرده  برقرار  رابطه  با هم  اصولی  از  تبعیت  در  انتظام دهنده  ها  با 
 )Noormohamadzad andــد کالبد شهر را به وجود مــی آورن ساخت 

.Behzadfar 2011(

)Rahmani 2015, 53(  تصویر شماره7: مدل عام ساخت معنا
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کالبد 2.3.1. اجزای ساخت 
که درون  که جسم را می سازند. آنچه  کالبد، قالب چیزهایی است 
کالبد در ماده شکل پذیر،  جسم ریخته می شود، قالب را می سازد. 
فرم پیدا می کند و به عبارتی ماده شکل پذیر در هر نمود خویش، 
 Nowrouzitalab 2010,( صورتی از ذات و حقیقت را عیان می کند
کید وی را  که تأ 72(. از نظر ارسطو فرم، سازمان دهنده ماده است 
بر نقش فرم نشان می دهد)Ibid(. فرم، عبارتست از تظاهر حسی 
 Grutter( که خود را در معرض قضاوت قرار می دهد و واضح پدیده 
و  محتوا  رشد  نحوه  چگونگی  و  ساختار  ظاهر،  فرم،   .)1996, 275
تجسد و بیان آن است )Pakzad 2010, 96(. فرم متأثر از محتواست 
بدون  را  محتوایی  و  محتوا  بدون  را  فرمی   .)Grutter 1996, 276(
کرد. محتوا، معنی نهفته در یک پدیده است  فرم نمی توان تصور 
کرده و  کالبد با ماده، فرم پیدا  )Pakzad 2010, 96(. بر این اساس، 
ک فرم، ماده و محتوا)معنی(  فرم متأثر از محتواست، بنابراین اشترا

 .)Rahmani 2015, 58( کالبد را می سازند
ِک فرم، ماده و  شکال اشترا

َ
کالبد، واحدهای تقسیم، ا در ساخت 

محتوا هستند. فصل مشترِک واحدهای تقسیم، رابط ها و محل 
واحدهای  حد  بیرونی ترین  می سازند.  را  مفاصل   رابط ها،  تالقی 
تقسیم، مرز است )Rahmani 2015, 58( )تصویر شماره8(. براساس 
نظریه ساخت، اجزای ساخت کالبد بخشه، اشکاِل کالبد بخشه ها، 
کالبد  گذرهای اصلی، مرزها، تقاطع ها، میادین ، چهارسو ها و مرز 
کالبد  کالبد سوپربلوک، اشکاِل  بخشه ها هستند. اجزا در ساخت 
کالبد  گذرهای فرعی، مرزها، تقاطع ها، نقاط و مرز  سوپربلوک ها، 
بلوک ها،  کالبد  اشکاِل  اجــزا،  این  بلوک  در  هستند.  سوپربلوک ها 
کالبد بلوک ها و در  کوچه ها، مرزها، تقاطع ها، میادین ، نقاط و مرز 
کالبد دانه ها، بن بست ها، دربندها، مرزها،  دانه این اجزا، اشکاِل 
 Rahmani( کالبد دانه ها هستند ورودی ها، نقاط تالقی مرزها و مرز 

60 ,2015( )تصویر شماره9(.  

2.3.2. گشتارهای ساخت کالبد
گشتارهای اصلی  زایش، چیدمان، آرایش، ترتیب و استقرار یافتن، 
کالبد هستند. با ُخردگشتارهای تکرار، مجاورت، تخلیط،  ساخت 
آمــدن،  پدید  ساختن،  مرتبط  لغزش،  دوران،  چرخش،  امــتــداد، 

کردن و به  کردن، سازمان یابی  رابطه داشتن، شکل دادن، فراهم 
گون اعمال می شوند.  گونا وجود آوردن بر اجزای ساخت در مراتب 
کردن  که با زایش  نخستین جز به عنوان مولد محسوب می شود 
گشتارها بر آن، ساخت  اجزای ساخت تولید شده و با اعمال سایر 

.)Rahmani 2015, 59( شکل می گیرد

2.3.3. انتظام دهنده های ساخت کالبد
سه گونه سازماندهی اصلی )مرکزی، خطی و سازمان دهی آزاد( برای 
گرفت؛ امکان سازماندهی خالص و اصلی به  کالبد می توان در نظر 
گونه های شبیه یا با ترکیبی  ندرت پیش می آید. در اغلب موارد با 
بر  عالوه   .)Grutter 1996, 552( هستیم  مواجه  سیستم ها  این  از 
گونه یاد شده، سیستم های شعاعی، مجموعه ای و شبکه ای  سه 
نیز مطرح هستند )Ching 2006, 205( نظم سیستم های برشمرده 
معلول انتظام دهنده های مرکز، محور)خط( و عامل فرضی)خط، 

سطح و حجم( هستند.

کالبد 2.3.4. اصول ساخت 
نقش  هریک،  هستند.  کالبد  ساخت  شکل دهنده های  ــول،  اص
ایفا می کنند. سلسله مراتب،  کالبد  خاصی در شکل گیری ساخت 
تناسبات، الگوهای ترجیحی، پیوستگی، تکرار، مجاورت، ترتیب و 
کالبد  کالبد هستند. ساخت  محدودیت انواع، انواع اصول ساخت 
کالبد دانه ها،  در تبعّیت از اصل سلسله  مراتب در مراتب: ساخت 
بلوک ها، سوپربلو ک ها و بخشه ها و رابطه های درونی و بیرونی آنها 
 )Noormohamadzad and Behzadfarگرفته اســت در محیط شکل 

.2011(

کالبد 2.3.5. مدل ساخت 
کالبد و اصــول مترتب به  مــدل نظری عــام ساخت و مــدل نظری 
کالبد« ساخته و ارائه شد)جدول  گرفته شدند و »مدل ساخت  کار 
کالبد اجــزای  ایــن مــدل، َاشکال  شــمــاره4( )تصویر شــمــاره10(. در 
توده ها، بلوک ها، سوپربلوک ها و بخشه ها مورد مالحظه قرار داده 
کالبد مراتب مجموعۀ تاریخی شهر یزد پژوهش  شدند تا ساخت 

شود.

کالبد کالبدتصویر شماره8: مدل عام  تصویر شماره 9: مدل عام اجزای ساخت 
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3.روش 
ابتدا با نگرش سیستمی به موضوع نگاه شد. با این نگرش و با توجه 
ساخت  و  معنا  ساخت  مراتب  شناسایی  سلسله مراتب،  اصل  به 
کالبد انجام شده است. براساس اصل تناظر، نسبت بین ساخت 
روش هــای  با  پژوهش  اســت.  شده  پیگیری  کالبد  ساخت  و  معنا 
این منظور،  به  انجام شده است.  تطبیقی  و  توصیفی  پیمایشی، 
و  مرور  ابتدا  در  که  هستند  مفاهیمی  "کالبد"،  و  "معنا"  "ساخت"، 
سپس براساس نظریه ساخت، مدل "ساخِت معنا" و مدل "ساخِت 
کالبد" ساخته و ارائه و در پژوهش استفاده شدند. نسبت این دو با 
کالن، میانی و ُخرد  روش تطبیقی پژوهش شد. پژوهش در مراتب 
انجام شد. در مرتبه بخشه-گفتار چون حجم جامعه محدود بود، 
همه واحدهای تقسیم، رابط ها، مفاصل و مرزها پژوهش شده اند. 
اما در مرتبه سوپربلوک _ بندمعنایی و مرتبه بلوک_ موضوع به دلیل 
تعداد زیاد نمونه ها با نمونه گیری خوشه ای، تعدادی از واحدهای 

تقسیم، رابط ها، مفاصل و مرزها انتخاب و پژوهش  شدند. سپس 
کالبد در مجموعه تاریخی شهر یزد  "اجزای" ساخت معنا با ساخت 

با روش پیمایشی تطبیق داده شده است.

4.یافته ها
مجموعه تاریخی شهر یزد بخشی از شهر یزد است. در این پژوهش، 
"این  گرفت.  قــرار  توجه  مــورد  بلوک  و  سوپربلوک  بخشه،  مراتب 
کتاب در سال 1396 به ثبت  ِگلین است«. این  کتاب  مجموعه یک 
جهانی رسید. به نظر می رسد هنوز جهان، تمایل به مرور این کتاب 
دارد تا بتواند هر آنچه در آن نگاشته شده را بخواند و بازبخواند و 
کند تا از این طریق  گراف و فصل آن را دریافت  کلمه، جمله، پارا هر 
کتاب یادشده،  به درک و فهم آن نائل شده و آن را تألیف نماید. 
آن  باید  متن  خواننده  که  است  معانی  و  نشانه ها  از  کنده  آ متنی 
موقعیت ها،  که  است  الزم  نکته  این  به  توجه  کند.  رمزگشایی  را 

کالبد شهر جدول شماره4: معرف ساخت 

مراتب کالبد
ساخت کالبد

کالبد اصولانتظام دهنده هاگشتارهااجزای 

دانه
کالبد دانه ها، بن بست ها، دربندها، مرزها، ورود  اشکال 

ی ها، نقاط تالقی مرزها و مرزکالبد دانه ها
کردن زایش 

چــــــیــــــدمــــــان 
کردن،

آرایش دادن
ترتیب دادن

ــیــط،  ــخــل تـــکـــرار، مــجــاورت،ت
دوران،  چـــرخـــش،  امـــتـــداد، 
لغزش، مرتبط ساختن، پدید 
آرایش  داشتن،  رابطه  آمــدن، 
ترتیب  دادن،  شکل  دادن، 
سازمان  کردن،  فراهم  دادن، 
آوردن،  وجود  به  کردن،  یابی 

چیدمان کردن

مرکز
محور )خط(

ــل فــرضــی)خــط،  ــام ع
سطح و حجم(

سلسله مراتب
تناسبات

الگوهای ترجیحی
پیوستگی

تکرار
مجاورت

ترتیب
محدودیت انواع

بلوک
و  تقاطع ها  مــرزهــا،  کوچه ها،  بلوک ها،  کالبد  اشــکــال 

میادین و مرزکالبد بلوک ها

سوپربلوک
مرزها،  فــرعــی،  گــذرهــای  سوپربلوک ها،  کالبد  اشــکــال 

کالبد سوپربلوک ها تقاطع ها و نقاط و مرز 

بخشه
اشکال کالبد بخشه ها، گذرهای اصلی، مرزها، تقاطع ها، 

کالبد بخشه ها میادین، چهارسوق ها و مرز 

کالبد شهر تصویر شماره10: مدل ساخت 
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سنت ها، آداب و رسوم، شرایط و حّتی خاطره ها می توانند معانی 
را تغییر دهند. بنابراین معنا باید در بستر و زمینه این مجموعه و به 
عبارت دیگر در »متن« شکل گیری آن بررسی شود. به این دلیل، در 
که زندگی را در آن  کالبد آن به دنبال معناییم؛ زیرا معناست  ساخت 

در طی قرون جاری ساخته است. 
با رویکرد "معناشناسی شهری"، مجموعه تاریخی شهر یزد به مثابه 
واقعیتی "معنایی _ نمادین" تعریف میشود. هر یک از اجزای آن 
در هر مرتبه می توانند در آن به عنوان نشانه هایی معنادار و قابل 
گرفته شوند. به نظر می رسد می توان »معناشناسی«  تفسیر در نظر 
رویــکــرد  از  و  گسترش  شهرشناسانه  جستارهای  قلمروی  بــه  را 
کرد. در تطبیق  معناشناسی برای شناخت و طراحی شهر استفاده 
عمیق  کندوکاوی  مجموعه،  ایــن  ویژگی های  با  یادشده  رویکرد 
کالبد مجموعه با رویکرد  الزم است. در مجال فراهم آمده، ساخت 
بین  تناظر  شد  سعی  رابطه  این  در  است.  شده  پژوهش  یادشده 
کالبد، برای رسیدن  چند موضوع اصلی در ساخت معنا با ساخت 
به چهارچوب مفهومی و روشی پیگیری شود تا در نهایت تطبیق 

گیرد. کالبد این مجموعه انجام  اجزای ساخت معنا با ساخت 

کالبد 4.1.تناظر مراتب ساخت معنا با مراتب ساخت 
مجموعه تاریخی شهر یزد بخشی از این شهر است. کتاب در مقیاس 
گفتارهایی  کتاب از  یک به یک است. این مجموعه از بخشه ها و 
بندهای  از  گفتار  و  سوپربلوک ها  از  بخشه  اســت.  شــده  تشکیل 

معنایی تشکیل شده اند. سوپربلوک ها از بلوک ها و بندمعنایی از 
و  بلوک  سوپربلوک،  بخشه،  ساخت  شده اند.  تشکیل  موضوعات 
گفتار، بند  کالبد مجموعه تاریخی شهر یزد و  دانه، مراتب ساخت 
معنی  ساخت  مراتب  معنایی،  جــزء  و  مفهوم  موضوع،  معنایی، 

کتاب یاد شده هستند.
که خود از بخشه هایی  *مجموعه تاریخی یزد بخشی از شهر است 
کار پژوهش از مرتبه بخشه به  تشکیل شده است. در این نوشتار، 
کالن ترین مرتبه شروع و تا مرتبه بلوک پیش رفت. مراتب  عنوان 

ج است. کار طراحی شهر خار دانه و توده از حیطه 

کالبد 4.2.تناظر اجزای ساخت معنا با اجزای ساخت 
مجموعه تاریخی یزد از بخشه هایی تشکیل شده است. پژوهش آن 
از مرتبه بخشه)کالن ( تا مرتبه بلوک)ُخرد( انجام شد. این مجموعه 
از مهمترین  این متن خوانش شد.  تعبیر  این  با  یک متن است. 
که  کل به هم پیوسته این است  ویژگی های این متن به مثابه یک 
کوچکتر تقسیم شده اند.  که به قطعاتی  متن دارای قطعاتی است 
کم و بیش، خود از پیوستگی و انسجام درونی  که هر یک  قطعاتی 
داراست.  را  واژه ای  نقش  دانه،  هر  مجموعه،  این  در  برخوردارند. 
هر بلوک)مجموعه دانه ها(، جمله را شکل می دهد. سوپربلوک ها، 
کتاب  فصول و بخشه ها، متن را می سازند و مجموعه یادشده، یک 

است. 

)Rahmani, Noormohamadzad, 2017,3( - کالبد جدول شماره6: تناظر اجزای ساخت معنا و اجزای ساخت 

کالبداجزای ساخت معنامراتب اجزای ساختاجزای ساخت 

گفتار _ بخشه مرتبه 

کالبد بخشهمعنای متن واحد تقسیمشکل 
گذرهای اصلی و مرزهامعنای فصل مشترک متون رابطشکل 

مفصلشکل تقاطع ها و میادین و چهارسوق هامعنای محل تالقی فصل مشترک متون
مرزشکل بیرونی ترین حد بخشه هامعنای بیرونی ترین حد متون

مرتبه بند معنایی _ سوپربلوک

گراف واحد تقسیمشکل کالبد سوپربلوکمعنای پارا
گراف ها گذرهای فرعی و مرزهامعنای فصل مشترک پارا رابطشکل 

گراف ها مفصلشکل تقاطع ها و نقاط معنای محل تالقی فصل مشترک پارا
گراف ها مرزشکل بیرونی ترین حد سوپربلوک هامعنای بیرونی ترین حد پارا

مرتبه موضوع _ بلوک

کالبد بلوکمعنای جمله واحد تقسیمشکل 
کوچه ها و مرزهامعنای فصل مشترک جمالت رابطشکل 

مفصلشکل تقاطع ها، میدان هاو نقاط محل تالقی فصل مشترک جمالت
مرزشکل بیرونی ترین حد بلوک هامعنای بیرونی ترین حد جمالت

مرتبه مفهوم _ دانه

کالبد دانهواژه واحد تقسیمشکل 
گان رابطشکل بن بست ها، دربندها و مرزهامعنای فصل مشترک واژ

گان مفصلشکل ورودی ها  معنای محل تالقی فصل مشترک واژ
گان مرزشکل بیرونی ترین حد دانه هامعنای بیرونی ترین حد واژ

کالبد جدول شماره5: تناظر مراتب ساخت معنا با ساخت 

کالبدمراتب ساخت معنا مراتب ساخت 

جزء معناییتوده
مفهومدانه
موضوعبلوک

بند معناییسوپربلوک
گفتاربخشه

کتابشهر
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در  شهر  کالبد  ساخت  با  معنا  ساخت  اجزای  4.3.تطبیق 
مجموعه تاریخی شهر یزد

مجموعه تاریخی شهر یزد، میراث ارزشمند به جا مانده از گذشتگان 
گراف هایی بامعنا  گان، جمالت و پارا است. این مجموعه دارای واژ
نموده  ایفا  بــارزی  آن، نقش  زمان در معنابخشی  و در طول  بوده 
که  اصــولــی  و  الگوها  یافتن  و  تاریخی  متن  ایــن  پــژوهــش  اســـت. 
از آن بهره برده اند، در راستای حصول به هدِف ایجاد  پیشینیان 
اجــزای  آمــده،  فراهم  که  مجالی  در  اســت.  ضــروری  معنادار  کالبد 
کالبد در مجموعه فوق تطبیق داده شده  ساخت معنا و ساخت 
است. تطبیق مؤلفه ها و وجوه آنها می تواند موضوع پژوهش های 
بعدی باشد. پژوهش با پیگیری نمونه ها در این مجموعه در سه 
بلوک   _ موضوع  و  سوپربلوک   _ بندمعنایی  بخشه،  گفتار_  مرتبه 

انجام شده است.

گفتار  کالبد در مرتبه  4.4. تناظر اجزای ساخت معنا با ساخت 
_ بخشه

مجموعه تاریخی یزد، یک حوزه معنایی است. شامل اجزایی است 
که زیرشمول های آن هستند. متون، مرتبه کالن آن است. متون در 
کالبد هستند. براساس  ساخت معنا، متناظر با بخشه های ساخت 
گفتار نیز قابل پیگیری است.  نظریه ساخت، ساخت معنا در مرتبه 
گفتار، معانی متون  با توجه به این مدل، واحدهای تقسیِم مرتبه 
هستند. فصل مشترک آنها، رابط ها را می سازند. محل تالقی فصول 
مشترک، مفاصل هستند. بیرونی ترین حد معانی متون، مرزها را 
در  تقسیم  واحدهای  کالبد،  ساخت  نظریه  طبق  می دهد.  شکل 
شکال 

َ
ا مشترک  فصول  هستند.  بخشه ها  شکال 

َ
ا بخشه،  مرتبه 

گذرهای اصلی( رابط ها را می سازند. محل تالقی  بخشه ها )اشکال 
شکال هر بخشه ، مرزها 

َ
آنها، مفاصل  را می سازند. بیرونی ترین حد ا

هستند. 

تصویر شماره11: موقعیت مجموعه تاریخی در شهر یزد

)Rahmani, Noormohamadzad, 2017, 7( -گفتار _ بخشه تصویر شماره12: اجزای ساخت در مرتبه 

گفتار _ بخشه تصویر شماره13: تصویر سه بعدی اجزای ساخت در مرتبه 
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مرتبه  در  کالبد  ساخت  بــا  معنا  ساخت  اجـــزای  تطبیق   .4.5
بندمعنایی _ سوپربلوک

سوپربلوک ها در مجموعه تاریخی یزد به عنوان یک حوزه معنایی 
عمل می کنند. این حوزه خود شامل اجزایی است که زیرشمول های 
آن را تشکیل داده است. حوزه معنایی در مرتبه میانه، مجموعه 
گراف ها هستند. آنها در ساخت معنا، متناظر با سوپربلوک ها در  پارا
کالبد هستند. براساس نظریه ساخت در مورد ساخت معنا  ساخت 
گراف ها هستند. فصل  در مرتبه بندمعنایی، واحدهای تقسیم، پارا
مشترک معانی آنها، رابط ها را می سازند. محل تالقی فصل مشترک 
معانی  حد  بیرونی ترین  می سازند.  را  مفاصل   گراف ها،  پارا معانی 
گراف ها، مرزها را شکل می دهند. واحدهای تقسیم در ساخت  پارا
فصل  شکل  هستند.  سوپربلوک ها  اشکال  بخشه،  مرتبه  کالبد 
مشترک سوپربلوک ها)گذرهای فرعی(، رابط ها را می سازند. اشکال 
میادین (،  و  )تقاطع ها  سوپربلوک ها  مشترک  فصل  تالقی  محل 
مفاصل  را می سازند. بیرونی ترین حد شکل سوپربلوک ها مرزها را 

شکل می دهند.

مرتبه  در  کالبد  ساخت  بــا  معنا  ساخت  اجـــزای  تطبیق   .4.6
موضوع _ بلوک

بلوک ها در مجموعه تاریخی یزد، حوزه معنایی هستند. این حوزه 
را تشکیل داده است.  آن  زیرشمول های  که  اجزایی است  شامل 
حوزه معنایی در مرتبه موضوع متشکل از جمالت است. جمالت 
کالبد هستند. طبق  در ساخت معنا متناظر با بلوک ها در ساخت 
تقسیم  واحــدهــای  جمالت،  مرتبه،  ایــن  در  معنا  ساخت  نظریه 
هستند. فصل مشترک معانی آنها، رابط ها را می سازند. محل تالقی 
حد  بیرونی ترین  هستند.  مفاصل  جمالت،  معانی  مشترک  فصل 
معانی جمالت، مرزها را شکل می دهند. براساس نظریه ساخت، 
کالبد بلوک، اشکال بلوک ها هستند.  واحدهای تقسیم در ساخت 
را  رابط ها  مرزها(،  و  کوچه ها  )شکل  بلوک ها  مشترک  فصل  شکل 
بلوک ها)تقاطع ها  مشترک  فصل  تالقی  محل  اشکال  می سازند. 
بلوک ها  شکل  حد  بیرونی ترین  می سازند.  را  مفاصل  میادین(،  و 

مرزها هستند.

کالبد در مرتبه بندمعنایی _ سوپربلوک تصویر شماره15: تصویر سه بعدی اجزای ساخت معنا و ساخت 

)Rahmani, Noormohamadzad, 2017, 8( - -کالبد در مرتبه بندمعنایی _ سوپربلوک تصویر شماره14: اجزای ساخت معنا و ساخت 

)Rahmani, Noormohamadzad, 2017, 10( -تصویر شماره16: اجزای ساخت در مرتبه موضوع- بلوک

د 
الب

ت ک
اخ

ا س
نا ب

مع
ت 

اخ
ی س

جزا
ق ا

طبی
ت

زد
ر ی

شه
ی 

یخ
تار

عه 
مو

مج
در 



121
1398 تابستان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

شماره سی ویک

5.بحث 
کالبِد آن به دلیل محسوس تر بودن،  در مجموعه تاریخی شهر یزد، 
کلی  تصّور  می توان  که  شد  داده  تشخیص  مبنایی  مناسب ترین 
کالبد مجموعه فوق با تمرکز  معنا را بر آن بنا نمود. مطالعه ساخت 
کالبد این مجموعه،  کالبد انجام شد. ساخت  بر َاشکال اجزای این 
سلسله مراتبی از مجموعه تاریخی تا توده است. مجموعه، بخشه، 
گرفته اند.  سوپربلوک، بلوک، دانه و ... در این سلسله مراتب شکل 
گفتار،  کتاب،  چنین ساختی، واجد معنایی است. سلسله مراتب 
معنا فهم  و جزءمعنایی در ساخت  بندمعنایی، موضوع، مفهوم 
با  بلوک  مفهوم،  بــا  ــه  دان جزءمعنایی،  بــا  ــوده  ت همبستگی  شــد. 
مجموعه  و  گفتار  با  بخشه  معنایی،  بند  با  سوپربلوک  موضوع، 
گردید. وجود همبستگی در مراتب  کتاب احراز  تاریخی شهر یزد با 
مختلف دو ساخت، داللت بر تناظر یک به یک آنها دارد. به عبارت 
کالبد با برقراری  دیگر، مرتبه ای از ساخت معنا با مرتبه ای از ساخت 
گرفته اند. در این رابطه، سه نوع همبستگی  رابطه با یکدیگر شکل 

شناسایی شدند:
روابط  برقراری  با  مرتبه  در هر  1-همبستگی درونی ساخت معنی 
با  متون(  و  گراف ها  پارا جمالت،  واژه هـــا،  معنی)تکواژها،  اجــزای 
ُخردگشتارهای  و  حذف  جابه جایی،  افزایش،  اصلی؛  گشتارهای 
کیدکردن، احساس کردن، استنباط کردن، ارتباط  نقش داشتن، تأ
انتظام  ــول  ــردن، ح کـ ایــجــاد  و  کـــردن  ــافــت  دادن، دانــســتــن، دری
دهنده ها در تبعّیت از اصل متعارفی سلسله مراتب و اصول موضوعه 
»این همانی« و » ارجاع پذیری« با استفاده از قواعد شکل گرفته اند.
برقراری  با  که  مرتبه  هر  در  کالبد  ساخت  ــی  درون همبستگی   -2
مرکز  محور،  انتظام دهنده های  حول  کالبد،  َاشکال  اجزای  روابط 
گشتارهای اصلی زایش، مجاورت، امتداد، تغییر  و عامل فرضی با 
سلسله  اصول  از  تبعّیت  در  دوران  و  چرخش  جابه جایی،  جهت، 
مراتب، تناسبات، الگوهای ترجیحی، پیوستگی، تکرار، مجاورت، 
گرفته اند.  شکل  قــواعــد  طــریــق  از  انــــواع،  مــحــدودیــت  و  ترتیب 
کالبد: توده ها و خالی ها، دانه ها، بلوک ها، سوپربلوک ها و  َاشکال 
بخشه ها)واحدهای تقسیم(، َاشکال بن بست ها، دربندها، کوچه ها 
تقاطع ها  ــا، نقاط تالقی مرزها،  ورودی هـ َاشکال  و مــرزهــا)رابــط(، 

بلوک ها،  دانــه هــا،  حد  بیرونی ترین  شکال 
َ
ا و  و میادین)مفصل( 

کالبد هستند.  سوپربلوک ها و بخشه ها)مرز( اجزای ساخت 
که با برقراری  کالبد  3-رابطه و همبستگی ساخت معنا با ساخت 
کردن،  گشتارهای مشاهده  کالبد با  رابطه ساخت معنی با ساخت 
کردن، شناختن  ک  کردن، تصورکردن، احساس کردن، ادرا دریافت 
ایجاد  قواعد  با  و  سلسله مراتب  اصل  از  تبعّیت  در  معنی  تداعی  و 
مؤلفه های  ویژگی ها  مشخصه ها،  خصوصیات،  صفات،  شده اند. 
در  کــه  هستند  درون دادهـــایـــی  معنا،  ســاخــت  و  کالبد  ســاخــت 
گشتارهای برشمرده برای برقراری رابطه و همبستگی اخذ  ِاعمال 

می شوند.
بلوک ها،  اشکال  بلوک،  مرتبه  کالبد  ساخت  در  مثال  عنوان  به 
واحدهای تقسیم آن بودند. راه های حدفاصل بلوک ها، رابط ها، 
محل تالقی رابط های بیان شده، مفاصل این مرتبه و بیرونی ترین 
حد َاشکال بلوک ها، مرزهای این مرتبه بودند. انتظام دهنده های 
کز و یا عوامل فرضی)خطوط(  ساخت کالبد مرتبه بلوک، محورها، مرا
گشتارهای زایش، مجاورت، امتداد و تغییر جهت بر اجزای  بودند. 
الگوهای  تناسبات،  سلسله مراتب،  اصول  از  تبعّیت  در  شمرده  بر 
انواع  محدودیت  ترتیب،  و  مجاورت  تکرار،  پیوستگی،  ترجیحی، 
شکل گیری  در  مطرح  قواعد  از  تسبیب  و  الضــرر  شــده انــد.  ِاعمال 

کالبد مرتبه بلوک بوده است.  ساخت 
جمالتی  بلوک،  کالبد  ساخت  با  متناظر  مرتبه  هم  معنِی  ساخت 
راه ها، دربندها،  از بلوک ها،  از تصورات ناشی  بودند. این جمالت 
همجواری ها، مجاورت ها و غیره در تبعّیت از اصول »این همانی« و 
» ارجاع پذیری« با گشتارهای افزایش و جابه جایی و حذف با قواعد 
گشتارهای اخیرالذکر قابل تألیف و  گشتاری خاص بر پایه عملکرد 
کالبد  گرفته ناشی از مشاهده ساخت  تدوین شده اند. معانی شکل 
و  ویژگی ها  مشخصه ها،  خصوصیات،  صفات،  دریــافــت  با  بلوک 
مؤلفه های اجزای برشمرده، منجر به شکل گیری تصوراتی در ذهن 
که معانی خاصی را برای وی تداعی می نمودند.  انسان می شدند 
تطبیق این تصورات با تصورات قبلی در ذهن انسان در تبعّیت از 
اصول این همانی و ارجــاع پذیری منجر به تأیید معنی واژه هــای 

یادشده و یا رد آنها می شد.  

تصویر شماره17: تصویر سه بعدی اجزای ساخت در مرتبه موضوع _ بلوک
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کالبد  ساخت  و  معنی  ساخت  مراتب  سایر  دربـــاره  روالـــی  چنین 
سه  در  نــمــونــه هــا،  پیگیری  طــریــق  از  پــژوهــش  شـــد.  ــجــام  ان نــیــز 
و  سوپربلوک(   _ )بندمعنایی  میانه  بخشه(،   _ کالن)گفتار  مرتبه 
گرفت. تناظر برقرار شده بین مراتب و  خرد)موضوع _ بلوک( انجام 
کالبد« شهر نشان از تطبیق آنها  اجزای »ساخت معنا« با »ساخت 
کالبد _ معنا ساخته و  با هم دارند، بنابراین مدل متناظر ساخت 
در تصویر شماره18 ارائه شد. از این مدل می توان در پژوهش های 
کالبد  ساخت  بــا  معنا  ساخت  تطبیق  در  کــرد.  استفاده  بعدی 
گــان، جمالت  که مجموعه دارای واژ مجموعه فوق مشخص شد 
آن، نقش  که همواره در معنابخشی  بوده  بامعنا  گراف هایی  پارا و 

بارزی ایفا نموده است. 
کالبد در مرتبه کالن مجموعه  تطبیق اجزای ساخت معنا با ساخت 
که در خاطره جمعی این شهر نقش بسته، می تواند به  تاریخی یزد 
کند. این حوزه خود شامل اجزایی  عنوان یک حوزه معنایی عمل 
که زیرشمول های آن را تشکیل داده است. حوزه معنایی در  است 
کالن، شامل متون است. متون در ساخت معنا، متناظر با  مرتبه 
کالبد هستند. در مرتبه میانه، تطبیق اجزای  بخشه ها در ساخت 
حوزه  یک  عنوان  به  سوپربلوک ها  کالبد  ساخت  با  معنا  ساخت 
حوزه  اســت.  اجزایی  شامل  نیز  حــوزه  این  می کند.  عمل  معنایی 
گراف ها در  گراف ها هستند. پارا معنایی در این مرتبه، مجموعه پارا
کالبد هستند. در  ساخت معنا متناظر با سوپربلوک ها در ساخت 

کالبد بلوک ها،  مرتبه خرد، تطبیق اجزای ساخت معنا با ساخت 
که زیرشمول های آن را تشکیل داده،  حوزه معنایی متشکل از اجزا 
ارائه می نماید. حوزه معنایی در مرتبه موضوع، مجموعه جمالت 
کالبد  است. جمالت در ساخت معنا، متناظر با بلوک ها در ساخت 

هستند.
کم توجهی به تناظر ساخت معنای هم مرتبه با ساخت کالبد، سبب 
کالبد  از دست رفتن اجزای مرتبه ای از ساخت معنی و یا ساخت 
از  گاهی انتظام دهنده آنها از دست رفته و  مجموعه شده است. 
با آن،  که  گشتار)هایی(  که  این  یا  و  یا اصولی عدول شده  و  اصل 
گرفته، تغییر یافته و این امر منجر به  ساخت های یادشده شکل 
شکل گیری ساختی غیر از ساخت اولّیه شده است. در این رابطه، 
انــدازه هــا،  شــکــال، 

َ
ا در  تغییر  نبوده اند.  تغییر  از  مصون  نیز  قواعد 

کالبد ایجاد شده،  کشیدگی ها و صفات و خصوصیات ساخت های 
گذشته نشود. این امر به نوعی،  سبب شده تا دیگر تداعی معنای 
حکایت از به مخاطره افتادن معنی و در ادامه هویت این مجموعه 
تاریخی دارد،بنابراین قبل از هر مداخله در آن الزم است با رویکرد 
معناشناسانه به آن توجه شود. الزمه آن، نگریستن سلسله مراتبی 
روابط  هم  تا  است  مجموعه  این  معنای  و  کالبد  ساخت های  به 
)تــکــواژهــا، واژه هـــا، جمالت،  روابـــط معانی  اجـــزای ساخت و هــم 
گراف ها و متون( آن را دریافت تا تناظر ساخت معنی با ساخت  پارا

کالبد آن را بتوان تدارک دید.

6.نتیجه گیری
از وظایف طراحان شهری، اتخاذ رویکرد معناشناسانه برای یافتن، 
حفظ و تقویت معانی مشترک و جهت دهی طراحی براساس معانی 
کنان،  یادشده است. در واقع، با استخراج معانی مشترک میان سا
کنندگان از فضا، طراحی و بازطراحی آن  کنندگان و بازدید  استفاده 
قابل  فضاها  تمامی  در  مهّم  این  شود.  انجام  متفاوت تر  می تواند 
بیشتری  تعلق  حس  که  فضاهایی  کالبد  در  ولــی  اســت  پیگیری 
حساسیت  مسکونی  فضاهای  مانند  مــی شــود،  احساس  آنها  به 

شناختن،   فرآیند  در  فضاها  این  معنای  درک  زیــرا  دارد.  بیشتری 
از  افــراد  مثبت  ارزیــابــی  و  شــده  آنها  از  متفاوت  ارزیابی های  سبب 
از این فضاها نقش بسزایی  آنها  فضای طراحی شده در استقبال 
که  دارد، بنابراین در این رابطه باید به تصورات مردم از فضا و این 
چه معانی را برای آنها تداعی می کنند و چه توقعات و انتظاراتی از آن 
کالبد  کرد. الگوهای معنادار ساخت  می توانند داشته باشند، توجه 
اجتماعی،  نظام  ارزشــی،  معیارهای  رفتارها،  با  مطابق  مجموعه، 
گرفته و ساخته  گذشته شکل  امکانات، نیازها و خواسته های زمان 

)Rahmani, , Noormohamadzad, 2017, 4( -کالبد تصویر شماره18: تناظر اجزای ساخت معنا و اجزای ساخت 
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شده اند. طراحان شهری و معماران باید گونه ها، تیپ ها و الگوهای 
فضاها را شناسایی و با شرایط حال متناسب سازی و در مداخالت 
کار گیرند. پژوهش ساخت  آینده برای بازیابی معنای مطلوِب آن به 
کالبد و ساخت معنی مجموعه با مبانی و چارچوب نظری ارائه شده 
که به ازای هر  کالن، میانی و ُخرد نشان داد  و تطبیق آنها در مراتب 
کالبد، یک ساخت معنی در هر مرتبه وجود دارد. به عبارت  ساخت 
دیگر، این دو در مراتب با یکدیگر تناظر دارند. عالوه بر آن، این امر 
را  معنا   _ کالبد  ساخت  متناظر  نظری  مدل  از  استفاده  نوعی،  به 
کالبد با ساخت معنا  برای ارزیابی و برآورد میزان همبستگی ساخت 
کالبد این  که بازطراحی ساخت  کید قرار داد. ضرورت دارد  مورد تأ
کسازی آنها باشد، بلکه به نوعی،  مجموعه در مراتب، نه تکرار و نه پا
کید بر تناظر و همبستگی آنها باشد. الزم  کردن ساخت« با تأ »نو 
کنان آن باشد و نه با نگاه موزه ای  است این امر با توجه به زندگی سا
که نباید به آن دست زد و یا صرفًا به مرمت چند بنای تاریخی در آن 
پرداخت. در غیر این صورت فضاهای موجود، رفته رفته مخروبه تر و 
که فرو می ریزد  کالبد  متروک تر می شوند. بر این اساس، هر جزئی از 
اجزا،  از  بنا می شود، می باید ملهم  کالبد جدیدی  آن،  به جای  و 
قواعد  و  آن  بر  شده  ِاعمال  گشتارهای  اصــول،  دهنده ها،  انتظام 
الگوهایی  از  بهره مند  همچنین،  و  آن  شکل گیری  در  رفته  کار  به 
کننده معانی متناسب با شرایط و اقتضائات امروزه و نه  که تداعی 
صرفًا، تکرار شکلی آن باشد. همان طور که مجموعه، قرن ها به طور 
گذشته باشد، شکل  کامل  که تکرار  مداوم و در هر دوره، بدون این 
گذشته و نیازهای امروز در هم  گرفته است. الزم است ارزش های 
که تغییر حاصله، منطقی  آمیخته شوند. تنها در این صورت است 
از  رابطه، استفاده  این  کالبد معنادار خواهد بود. در  امر،  و پیامد 
کید است. با این  کالبد _ معنا مورد تأ مدل نظری متناظر ساخت 
گونه ها، تیپ ها و الگوهای معنادار را می توان استخراج و در  مدل، 
که می توان از آنها در  گرفت. ضمن این  کردن ساخت از آنها بهره  نو 
کرد. هر یک از  طراحی مجموعه های جدید در شهر یزد نیز استفاده 

آنها می توانند موضوع پژوهش های دیگر باشند.  
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