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 چکیده

گفت ايجااد   توان میا بخشی از آن کسب کاالست. به عنوان يک راهکار مناسب اشاره دارد که تنه ها فعالیتاز  ای شبکهخريد به 

فضاهای عمومی از اين دست در سطح شهر به دلیل افزايش روحیه جمعی و پیوستگی اجتماعی ضرورت دارد. در اين مقاله، باا  

صاورت کاالن در حیطاه علاو      داشاته و عرصاه عماومی باه      ای رشاته  میانتوجه به اينکه مطالعات نظری مورد نظر، رويکردی 

از مفهو  فضای عمومی شهری، متون تخصصی  تری کاملتحلیلی به منظور شناخت -، با روش توصیفیگردد میاجتماعی تعريف 

. در ايان  قارار گرفات  مختلف هم در ادبیات معماری شهری غرب و هم در ادبیات معماری شهری ايران مورد بازبینی و مطالعاه  

در بستر فضا قرار گرفته و حاصل کالبدی اين تعامل، يعنی فضاای عماومی    اش اجتماعیبه نیازها و روابط فرآيند انسان با توجه 

از ديدگاه انديشمندان مختلف بیان گرديد. در مرحله بعد به موضوع فضای عمومی باه عناوان بخشای از پیکاره شاهری توجاه       

موجود موفق در  های نمونهگرفت. در يک مرحله نیز با بررسی  گرديد و نظريات و تعاريف مختلف در اين حوزه مورد مطالعه قرار

در اين پژوهش نیز باه   ها آنو مفاهیم موجود در  ها ويژگی( نیز استفاده شد تا case study) اين زمینه از روش مطالعه موردی

بعادی باه منظاور تجمیا  و      کار ببريم همچنین مطالعاتی بر روی کارکرد و پیشینه بازارهای سنتی نیز انجا  گرفات و در گاا   

به تحلیل اين موارد پرداختاه شاد تاا الگوهاای الز  بارای ياک فضاای عماومی         « فراتحلیل»با استفاده از روش  ها يافتهتحلیل 

منعطف و پويا استخراج شود. روش تجزيه و تحلیل مطالب به صورت کیفی بوده است. کاه در ايان روش باا اساتفاده از عقال و      

ای کیفی به استخراج برخی اصول و روابط از مناب  مورد مطالعه پرداخته شده است. و سپس با استفاده از منطق و تحلیل محتو

روش مشاهده میدانی در بررسی زمینه و سايت مورد نظر، به شناخت عوامل موثر کیفیت محیطی در تطبیق با رويکارد نظاری   

 تحقیق، پرداخته شد.
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