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تحلیل ضربآهنگ کنش های مغایر با گفتمان رسمی و و خوانش فضای عمومی 
شهری »مدل زمینه ای در پل خواجوی اصفهان«*
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چکیده

پژوهش با هدف ژرف کاوی و تبیین پیچیدگی های فضای عمومی شهری چندالیه؛ که متأثر از شکل بندی های 

اجتماعی جامعه و نقطه آغازین معرفت شناسی فضا در همبستگی با واقعیت اجتماعی می باشد، انجام پذیرفته 

است. پارادایم تحقیق، انتقادی و در چارچوب نظریه ی تولید اجتماعی فضای لوفور، زندگی روزمره را ازطریق 

تحلیل ضربآهنگ و در پیوند زمان-مکان واکاوی می کند. سؤاالت تحقیق درراستای شناسایی مؤلفه های مؤثر بر 

ضربآهنگ رخداد کنش ها و نیز تدوین مدلی زمینه ای با هدف خوانش فضای پل خواجو می باشد. نوآوری پژوهش، 

توصیف و تبیین بخش پنهان فضای عمومی شهری انتخابی با استفاده از تحلیل ضربآهنگ رخداد کنش های مغایر 

با گفتمان رسمی جامعه است. با بهره گیری از تئوری زمینه ای، تحلیل سیستماتیک اطالعات ناشی از برداشت 

میدانی )مصاحبه های عمیق و مشاهدات وجه عینی رخداد کنش ها صورت گرفته  است. نتایج در یک مدل نظری-

زمینه ای در ۱2 مقوله اصلی ارتباط کنش ها با شرایط زمینه ای، علل بروز، عوامل مداخله گر و پیامدها را نشان 

می دهد: زمینه ها )نظم ایدئولوژی-حکومتی، طبیعی و محیطی(؛ علل )نظم هنجارین و مدیریت پایشی(؛عوامل 

مداخله گر )تعامالت برنامه ریزی شده، تبادالت فرهنگی و همپیوندی  مقوله ها(؛ و پیامدها )پیش بینی-بودن فضا، 

آگاهی بخشی از مطالبات، کاهش مشروعیت گفتمان رسمی و تصاحب فضا( می باشد. رخداد کنش ها، گزینش 

زمانی و مکانی داشته و با عضویت در گروه های اجتماعی همراه و هدف آن ها تثبیت فضایی، کسب خودمختاری 

و مشروعیت در فضا ودارای الگوهای قانون ستیزی-هنجارستیزی، تصاحب فضا، روان پاالیی و مطالبات می باشد.
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با  فضا  پيرامون  مفهوم پردازی  ميالدی  بيستم  قرن  اواخر  از 
محوریت  »زندگی روزمره« مورد توجه اندیشمندان شهری و اجتماعی 
بوده است. در این دوران »زندگی روزمره« و مباحث اجتماعی وابسته به 
آن؛ به عنوان بستر تجارب زیسته در ]با[ فضا؛ به یک پدیده ی مسأله محور 
بدل می شود. اشکال فضایی روابط اجتماعی نمایان شده وتبدیل تناقضات 
طبقاتی به تناقضات فضایی، موجب گردیده تا فهم تحوالت و نقش 
از حوزه های  قرار گيرد، یکی  اندیشمندان  توجه  اصلی  نقطه  فضا در 
اندیشه ای با محوریت آرای دوسرتو و شهرپژوهی انتقادی لوفور توجه 
به »زندگی روزمره« و فضای آن از منظر دگرگونی اجتماعی و مفهوم 
مقاومت است. در این آرا فضا تبلوری از ویژگی های »زندگی روزمره«، 
ابعاد سازنده ی آن و تصویری از شرایط اقتصادی، سياسی، فرهنگی و 
فنی حاکم است. به این معنا که فضا از یکسو مبتنی بر فعاليت های 
روزمره در یک زندگی معمولی و عملکرد افراد در جریان زیستن هر 
روزه شان )فضای زیسته( و از سویی دیگر مبتنی بر عوامل سازنده ی 
حاکم )شرایط اقتصادی، سياسی و فرهنگی و دانشی و فنی( یک جامعه 
)فضای دریافته( یک کاالی مصرفی می باشد. افزون بر این در این نگاه، 
فضای شهری مثابه ی صحنه ی کشمکش ميان گروهای متعدد با منافع 
متضاد است که هر گروه به روشی خالقانه سعی در شخصی سازی فضا 
و بهره مندی از آن دارند )برزگر، 1398(. ازاین رو شهر و فضاهای آن 
به عرصه ی کشمکش ميان نحوه ی عمل سطوح و گروه های مختلف 
بدل شده است. به بيانی دیگر شهر و فضاهای شهری عرصه ی رخداد 
کنش این گروه ها می باشد. باید تأکيد داشت که در این رویکرد، کنش ها 
به عنوان بخشی از مکان درک می شوند. در این نگاه مکان هم زمينه ی 
کنش است که گروه های مختلف در آن عمل و اقدام می کنند و هم 
محصول کنش )Massey, 2005(. بنابراین مطالعه ی کنش های زندگی 
روزمره در بستر استقرار مکانی و رخداد آنها همپيوند بوده و برای فهم 
چگونگی تجربه ی مکان و ناگفته های خاموش و ضمنی زندگی روزمره 
امری ضروری است. مجموعه ی این علل و تجلی شهر و فضاهای آن به 
عرصه ی کشمکش و کنش مفهوم پيچيدگی و چندالیه ای بودن فضا را 
عيان ساخته و شناسایی الیه ها و سطوح عميق آن را در خوانش فضای 
عمومی شهری به امری ضروری تبدیل کرده است، تا ظرفيت های پنهان 
فضا به ویژه ظرفيت های ناشی از پيوند زمان به فضاو یا فضامندشدن 
زمان در فرآیند مطالعه و برنامه ریزی فضا آشکار گردد. در بيان پيچيدگی 

شهر و فضاهای آن می توان به آرای لوفور )1991( استناد نمود. وی در 
بيان این پيچيدگی نور سفيد را مثال می زند: که در ظاهر اگرچه نور 
سفيد یک رنگ است ولی می تواند به طيفی از رنگ ها تجزیه شود، فضا 
نيز وقتی در معرض تحليل قرار می گيرد، علی رغم همگنی و انسجام 

سطحی، تجزیه شده و عوامل و تناقض هایش عيان می گردد. 
با تأکيد بر مؤلفه های   این امر لزومی بر تغيير نگرش به فضا را 
اجتماعی فضا در پی داشته است. یکی از ویژگی های زندگی و فضای 
جدید، چالش توليدکنندگان و مصرف کنندگان در بستر فضا می باشد. 
لذا دیگر فضای عمومی، فضای نمایش توافقات زندگی جمعی تلقی 
نمی شود، بلکه نمایش چگونگی کنش ميان این دو به تأثير از زمينه، 
علل و شرایط برخاسته از بستر و خاستگاه فضایی می باشد. از این رو 
هر فضای عمومی دارای مدل خاصی از روابط ميان مؤلفه های سازنده، 
علل و شرایط و پيامدهای متفاوتی است که از ویژگی های زمينه ای 
ناشی می شود. این امر ضرورت تغيير نگرش در عرصه ی برنامه ریزی 
و طراحی فضاهای عمومی شهری در تمام مراحل؛ از خوانش تا تحليل 
و تفسير تا پيشنهاد راهکار را با تأکيد بر مؤلفه های »زندگی روزمره« 
برای شناخت الیه های عميق آن به ویژه پيوند مکان و زمان )ضربآهنگ( 
ایجاب می کند؛ تا با خوانش هم زمان این عوامل، روابط، علل و شرایط 
در یک مدل مشخص و پيوند زمان و مکان، عملکردهای مناسب تری 
مدیریت،  تصميم گيری،  تصميم سازی،  برای  شهری  مدیران  برای 
برنامه ریزی و طراحی فضاهای عمومی شهری فراهم آید. براین اساس 
هدف از پژوهش حاضر واکاوی الیه های نيمه پنهان و پنهان زندگی 
روزمره، جهت خوانش پيچيدگی های فضای عمومی شهری از طریق 
تحليل ضربآهنگ رخداد کنش های مغایر با گفتمان رسمی و هم زمان 
دستيابی به مدلی زمينه ای برای خوانش فضای عمومی می باشد، که با 
استفاده از روش »تئوری زمينه ای« و تحليل بروز عينی این کنش ها از 
منظر مؤلفه های زمانی-    مکانی-    عاملی در قالب الگوهای رفتاری تحقق 
می یابد. سئواالت پژوهش براین اساس عبارت است از: در خوانش فضای 
عمومی پل خواجو، چه مؤلفه هایی بر رخداد کنش های مغایر با گفتمان 
رسمی و ضربآهنگ رخداد آن مؤثر هستند؟و مدل نظری و زمينه ای 
برای خوانش فضای عمومی از منظر کنش مغایر با گفتمان رسمی پل 

خواجو چگونه است؟

مقد مه

مبانی نظری )ادبیات نظری- پیشینه ی پژوهش(
۱- زندگی روزمره و تولید اجتماعی فضا

از سه دهه ی پایانی قرن بيستم ميالدی مبتنی بر آرای نظریه پردازان 
 ،)1989( هاروی  و   )1984( دوسرتو   ،)2004( لوفور  نظير  انتقادی 
تغيير  و  دگرگونی  با  فضایی  مباحث  در  روزمره«  »زندگی  کاربست 
همراه  فضا  در  اجتماعی  مقاومت  مفهوم  بسط  و  اجتماعی  اندیشه ی 
است. در این دوران فهم فضا از منظر بازتوليد روابط اجتماعی مبتنی 
بر جدل سه سویه )تریالکتيک( فضایی، کمک شایانی به درک »زندگی 
روزمره« و فضای آن دارد. لوفور »زندگی روزمره« را »سطح سطح ها« با 

دو زیرسطح می بيند که در تضاد شدید با یکدیگر هستند؛ یکی متناظر 
با  متناظر  و دیگری  از سلطه[  ]بيرون  یوتوپيای  و  انسانی  با جنبه ی 
جنبه های غيرانسانی و بورژوازی ]تحت سلطه[ است )لوفور، 1391(. 
در »زندگی روزمره« بخش های تحت سلطه و انباشتی )روزمرگی( با 
بخش های غيرانباشته که تحت سلطه نيستند )زندگی روزانه( تالقی 
می کند و غنای زندگی مدرن از پرتوی آن آشکار می شود. در این دیدگاه 
با تأکيد بر بازتوليد کاپيتاليسم، »زندگی روزمره« بستر کارهای معمول، 
تکراری و ملموس است که »امر روزمره« را در همه ی حوزه های زندگی 
عينيت می دهد )کيفر، 3۷0،1393-3۷1(. پيتر اسبورنه با تأکيد بر آرای 
لوفور، روزمرگی را با اشکال یکنواخت، تکراری و از هم گسيخته موجود 



45

در روزمره ی مدرنيته یکی می داند. رابرتز روزمره را »چگونگی تحول 
اجتماعی و مقاومت طبقاتی« و روزمرگی را »چگونگی مدیریت سرمایه 
بر اتمی شدن و تکرار« معرفی می کند )شمولی، 1393 ،404(. براین 
اساس از موضوعيت زندگی روزمره، دو سطح روزمرگی و زندگی روزانه 
قابل شناسایی و تميز است. »امر روزمره« آن بخشی است که توسط 
دستگاه های نهادی و به شکلی فراگير همه ی ارکان »زندگی روزمره« 
را در بر می گيرد و با اعمال یکنواختی و تکرار از طریق یکپارچه سازی، 
روزمرگی را عينيت می بخشد؛ و »زندگی روزانه« بخش خالق و نوآورانه 
می گيرد  روزمرگی شکل  با  تضاد  در  مقاومتی  رویکردی  با  که  است 
)فکوهی، 1383(. تجلی این سطوح را باید از یک سو در فضای اجتماعی 
و روش توليد آن و از سویی دیگر در شهر و آرایش فضای شهری؛ آنچه 
لوفور )1991( از آن با عنوان »توليد اجتماعی فضا« یاد می کند؛ باز 
جست. توليد اجتماعی فضا در سه شکل: روش مادی )عمل فضایی/ 
فضای دریافته(، روش ذهنی )بازنمایی فضایی/فضای پنداشته( و روش 
زیستی )فضای بازنمایی/فضای زیسته( پدیدار شده و فضای شهری با 
سه مؤلفه هم زمان فضای دریافته )آرایش فضایی طی کنش فضایی(، 
فضای پنداشته )بازنمایی فضا به دست قدرت و متخصصان( و فضای 
زیسته )فضای بازنمایی شده یا نمود زندگی روزانه( رخ می نماید )حبيبی 
و برزگر، 139۷(. آنچه در این مدل)نمودار 1( و مبتنی بر آرای لوفور در 
کتاب توليد فضا حائز اهميت است رابطه ی سه فضا با یکدیگر و کنترل 
هر فضا توسط دو فضای دیگر و فرآیند تغييرات دائمی این سه فضا در 

ارتباط با همدیگر و تعدیل هر یک توسط دیگری می باشد. 
لوفور )2004(1 »زندگی روزمره« را محل اصلی مقاومت اجتماعی 
می داند که در فضا و از طریق فضا در اشکال گوناگون کنش اجتماعی در 
یک آرایش فضایی خاص تجلی می یابد. در این دیدگاه جوهره ی اصلی 
شکل دهنده به فضا، نحوه ی عمل توليدکنندگان فضا )نمود روزمرگی( 
به مثابه ی استراتژی های فضایی از یکسو و کنش کاربران به عنوان مصرف 
کنندگان فضا )نمود زندگی روزانه( و واکنش در برابر هر آنچه که به آنها 
تحميل می شود به مثابه ی تاکتيک های فضایی از سویی دیگر و ارتباط 
ميان این دو می باشد. ازاین رو می توان گفت که »توليد اجتماعی فضا« 
با هدف تبيين چگونگی شکل گيری و تحوالت فضای شهری از طریق 

ردیابی دیالوگ سه سویه درون فضا می باشد. 

2- گفتمان رسمی و بروز کنش مغایر با آن

از آنجایی که فرآیند »توليد اجتماعی فضا« از یکسو بازتوليد روابط 
قدرت )سياسی-  اقتصادی-    ایدئولوژیکی( در شکل استراتژی فضایی )نيرو 
از باال( و از سویی دیگر تالش برای به رسميت شناخته شدن و داشتن حق 
و کسب مشروعيت در شکل تاکتيک های فضایی )نيرو از پایين( است؛ 
از این رو توجه به ساختارهای شکل دهنده هر دو نيرو امری ضروری 
است. در این نظریه فضا در پرتوی چالش ميان این دو نيرو دائماً توليد 
و مصرف می شود. »گفتمان رسمی« به مثابه ی نماینده ی قدرت های 
دانشی(،  و  )ایدئولوژی  معرفتی  تعيين کننده های  اشکال  در  بازنمایی 
سياسی )حکومتی(،   اقتصادی و اجتماعی )تجربه ی زیست و فرهنگ( در 
دو سطح ماکرو و ميکرو قابل شناسایی است. ازاین رو »گفتمان رسمی« 
شامل روابط قراردادی و همگانی )جمعی و اشتراکی( فراتر از تعامالت 
ظاهری است که می تواند در مقياس های مختلف در فضا و زمان مبتنی 
 Misztal,( پذیرد  تحقق  گفتمانی[  ]چارچوب  رسمی  فرآیندهای  بر 
قراردادهای  )شامل  ماکرو  سطح:  دو  در  رسمی  فرآیند   .)2002, 21
رسمی، قوانينی که بر چگونگی ساخت سيستم و ساختارهای قدرت 
نظارت دارد و می تواند شامل تعّين های سياسی، اقتصادی، ایدئولوژیکی 
و دانشی باشد(؛ و ميکرو )که بر روابط و تعامالت و تعيين های ناشی 
از نظام ها، رفتارها وگروه ها داللت دارد( مطرح می شود. به بيانی دیگر 
»زندگی رسمی« از طریق فرآیند رسمی در دو شکل قوانين و مقررات 
ساختاری )مبتنی بر روابط قراردادی( و هنجارها و بایدهای و نبایدهای 
می گيرد.  شکل  اشتراکی(  روابط  بر  )مبتنی  اجتماعی  تعامالت  نظام 
این مجموعه توسط چارچوب های مشخصی ساختار می یابد که به آن 
»گفتمان رسمی« گفته می شود. تفاوت و تمایز ميان دو سطح »گفتمان 
رسمی« امری گریز ناپذیر است. تفاوت ميان سطح قراردادی و انضباطی 
با سطح تعاملی و هنجاری گفتمان رسمی و دیالکتيک نوین ميان این دو 
سطح، سطح سومی را تحت عنوان کنش )نمودی از تعامالت اجتماعی( 

 .)ibid.( در فضا یا کنش فضایی باعث می گردد
در فضای شهری، هر اندازه کنش فضایی با قدرت بيشتری تحقق 
و  هنجارمند شدن  امکان  و  یافت  خواهد  بيشتری  مشروعيت  یابد، 
حرکتش به سمت نهادینه شدن و تثبيت قطعی فراهم می شود. این 
کنش ها به منظور تشخص یابی و هویت یابی در بستر »گفتمان رسمی« 
و از طریق رقابت فرآیندهای نقش سازی و هویت سازی هنجارمند و به 
دنبال هویت یابی نهادینه از طریق گفتمان ها و رفتارهای استانداردشده 
)فکوهی،  می یابند  تجلی  فردی  هویت یابی  و  نقش سازی  مقابل  در 
1383(. کنش های فضایی در طيفی از کنش ها، رفتارها و فعاليت های 
هم نوا و مغایر و متضاد با »گفتمان رسمی« تجلی می یابند. این کنش ها 
به عنوان یک واقعيت اجتماعی بين دو موضع ثابت، پایدار و ساختار یافته 
»گفتمان رسمی«؛ شامل گفتمان نهادی و گفتمان هنجاری که دارای 
مشروعيت و رسميت تمام هستند؛ قرار دارد. کنش های سازگار )همنوا(، 
کنش های هستند که در اشکال گوناگون رفتارهای همساز و مطابق با 
نيروهای سازنده و شکل دهنده به نظم عمومی فضا )گفتمان رسمی( 
قرار دارند و هدف اصلی از رخداد آنها را باید تالش برای یکپارچه سازی 
دانست؛ وکنش های متضاد کنش هایی هستند که در تضاد با گفتمان 
مسلط و با هدف رهایی از قيدوبندها در قالب جماعت های شهری انجام 
می پذیرد. در بين این دو سر طيف کنش های مغایر قرار دارند که نه در 

تحليل ضربآهنگ کنش های مغایر با گفتمان رسمی و و خوانش فضای 
عمومی شهری »مدل زمينه ای در پل خواجوی اصفهان«

 

نمودار ۱- مدل سه گانه ی فضایی. مأخذ: )حبیبی و برزگر، ۱۳97(
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تضاد و نه در هماهنگی کامل هستند. اینها در طيفی از رفتارها در فضا 
بروز عينی می یابند و قابليت خوانش دارند.

۳- کنش مغایر با گفتمان رسمی در فضای عمومی شهری 

»تعامالت اجتماعی« در اشکال گوناگون کنش و در قالب »زندگی 
)گيدنز، 1384(.  می یابد  تجلی  عمومی«  »فضای  بستر  در  عمومی« 
یکی از مهم ترین ویژگی های »فضای عمومی« را باید بازنمودی مکانی 
زندگی عمومی دانست )مدنی پور، 1392(. این بازنمود مکانی نمایشی 
از رابطه ی مردم با یکدیگر، مردم با مکان و مردم با زمان است )رلف، 
1389؛ اسميت و لو، 2006(. از آنجایی که »فضای عمومی« به عنوان 
قلمروی مشترک ميان گروه های مختلف در طيفی از اختيارات قانونی تا 
شهروندی تغيير می کند )Mehta, 2014(؛ براین اساس نقش های فضای 
عمومی را می توان قانونمندی و نمایشی به مثابه ی تجلی رابطۀ تاریخی و 
طوالنی ارتباط جمعی و نمایشی دانست )Sagan, 2015(. چهار مؤلفۀ 
مؤثر بر تعریف فضای عمومی را در نمایش روابط و تعامالت جمعی 
باید اشتراک فضایی، مقبوليت فضایی، عموميت فضایی و قانونمندی 
براین اساس یکی   .)Bodnar, 2015( و هنجارمندی فضایی دانست 
از عملکردهای آنرا می توان حول محدودیت ها و ممنوعيت های ناشی 
و  )قانون  اجتماعی  قدرت  و  سياسی-اقتصادی-ایدئولوژیکی  قدرت  از 
هنجار( دانست، که به دنبال حفظ کليت و همگنی فضا می باشد. ازاین رو 
ممنوعيت ها پایه ی اصلی نظم اجتماعی ای است که بر فضا تسلط دارد 
)لوفور، 1391(. اغلب این ممنوعيت ها و محدودیت ها به ویژه در »فضای 
عمومی« موجب می شوند تا مصرف کنندگان فضا با کنش های مقاومتی 
در مغایرت با آن محدودیت ها عمل کنند. اشکال مقاومت و مخالفت 
با این محدودیت ها در فضای عمومی را می توان عرضه ی ابژه هایی در 
فضای عمومی )اعم از کاالهای مصرفی، فرهنگی و نمایشی( دانست که 
از هر استفاده ی احتمالی ممنوع شده اند. بر این اساس چگونگی عملکرد 
از آن برای  با تقسيم به مناطق خاص که استفاده  »فضای عمومی« 
بعضی گروه ها ممنوع است، و یا با تقسيم بندی به فضاهای روز و شب و 
یا فضاهای کار و فراغت، تعيين می شود. عملکردهایی که پس از تاریکی 
و زمانی که ممنوعيت های حکمفرما در طول روز و در طول فعاليت های 
عادی برداشته می شود، بروز می نمایند. بيشتر این عملکردها مبتنی 
بر خوش گذرانی های غير مجاز و شبه تخلفات سودآور است )همان(. 
 ،)1388( تانکيس   ،)1992( سورکين   ،)1996( زوکين  آرای  بررسی 
مدنی پور )138۷(  هيلير )1384(، کرمونا )1394(، ساگان )2015(، 
حاکی از آن است که  سایر نقش های فضای عمومی؛ اشتراک فضایی، 
مقبوليت فضایی، عموميت فضایی. به تأثير از قانونمندی و هنجارمندی 
فضایی به دفعات در »زندگی روزمره« تغيير می کند. از سویی دیگر 
مطالعات ميدانی )به ویژه براو و گوارالدا )2016(، مهتا )2014(، اوبين 
)2014(، کار و دیگران )1992(، لنگ )1386(، تيبالدز )1385(، ورنر 
و مودن )1992(، اندرسون )2016(( حاکی از سه تاکتيک کلی برای 
مقابله با ممنوعيت ها می باشد که عبارت است از: گزینش فضا، زمان و 

عضویت در گروه های اجتماعی خاص. 

۴- عامالن کنش مغایر با گفتمان رسمی در فضای عمومی 
شهری 

در مطالعات اجتماعی تعابير مختلفی برای عامالن کنش های مقاومتی 

شهری به کار رفته است نظير: تعبير بيات )1396(: قطب به حاشيه 
رانده شده در مقابل قطب مرجع؛ اسکات )1396(: فرودست در مقابل 
گروه مرکزی؛ جين )1395(: مصرف کنندگان فضا )مطلوب و نامطلوب(؛ 
باومن )198۷ و 1998(: مصرف کنندگان فضا )اغوا و سرکوب شده( در 
مقابل توليدکنندگان فضا؛ ویليامز که با عنوان گروه خارج از سلطه ی 
مرکزی از دو گروه نوظهور و پس مانده که نماینده ی سه نوع فرهنگ 
تقابلی، فرهنگ جایگزین و فرهنگ تطبيقی هستند، نام می برد. فرهنگ 
جایگزین، از فرهنگ مسلط انحراف دارد ولی بدون به چالش کشيدن 
جایگاه قدرت در سلسله مراتب اجتماعی تجلی می یابد. فرهنگ تقابلی 
فرهنگی است که می کوشد جایگاه مرکزیت و گروه مسلط را مستقيماً 
کسب کند و ازاین رو مستقيماً به تقابل با ساختار هژمونی بر می خيزد و 
فرهنگ تطبيقی که در انطباق با گروه مسلط و بازمانده از آن می باشد 
)شمولی، 1393، 406-40۷(. در مطالعات فضایی نيز براساس مصرف 
فرانسيس  نظير:  دارد  وجود  مختلفی  دسته بندی های  فضا  کنندگان 
استفاده  کنندگان  دسته   5 به  را  فضا  کنندگان  مصرف  که   )1989(
)کاربرها(، غيرکاربرها، مدیران فضا و مالکين، مقامات رسمی شهر و 
طراحان تقسيم می کند و کلوپفل )2009( که رفتارکنندگان فضا را 
در دو گونه گردهمایی )شامل جمعيت تصادفی، مالقات های رسمی، 
رویدادها و صف بستن( و ازدحام )شامل ازدحام خشونت  آميز: شورش و 
اغتشاشات، مجازات کردن و دعواهای مردمی و ازدحام در شرایط بحرانی: 
فرار کردن و مطالبه کردن( معرفی می نماید. با توجه به این دسته بندی ها 
و مطالعات ميدانی مافسولی )1996(، مایلز )2001(، چارتون و هوالندز 
)2002(، براو و گوارالدا )2016(، سویترز )201۷( می توان عاملين به 
کنش را در چها ردسته ی کلی کاربران، مسئوالن، تصرف کنندگان و 
بازدیدکنندگان فضا دسته بندی نمود. همچنين براساس مطالعه ی آرای 
جوزف   ،)2013 ،199۷( بيات   ،)1990( اندرسون   ،)1388( تانکيس 
الگوهای غالب زیست  و فنستر )2016( می توان  و ميسگاو   )2008(
عاملين کنش مغایر را زیست مبتنی برآسيب پذیری )جنس و سن 
ضعيف(، تهيدستی )ضعف اقتصادی(، غيررسمی )غيرمشروع بودن(، 

واخواستی )اعتراضی و مطالبه گری( و خالقانه )نوآورانه( دانست. 

5-    ضربآهنگ کاوی؛ ابزاری تحلیلی برای توصیف رخداد کنش 
مغایر با گفتمان رسمی در فضای عمومی  

عمومی«   »فضای  و  روزمره«  بررسی   »زندگی  رویکردهای  از  یکی 
رویکرد زمان- فضا و ابزار برخاسته از آن یعنی چرخه ی زندگی زمان-

فضا ]ضربآهنگ[ می باشد )Henckel et al., 2013(. استفاده از مفهوم 
ضربآهنگ در علوم اجتماعی ناشی از تالش های لوفور )1992 و 2004( 
بوده و در آرای وی چرخه ی زمان-     فضا در پرتوی دو امر چرخه ای و 
خطی تعریف می شود. امر خطی به دنبال نوعی نظم یافتگی به دنبال 
بيشترین قطعيت و امر دوری مبتنی بر تکرار است. براین اساس تکرار 
می تواند چرخه ای و متنوع و یا خطی و ثابت باشد. هر تکرار چرخه ای 
از طریق تکرار خطی به  وجود می آید که در هماهنگی با یکدیگر در 
فضا با یکدیگر ارتباط می یابد )کولمن، 1396، 128(. کاربست مفهوم 
ضربآهنگ در مباحث معاصر شهری را باید در دهه ی 1960 ميالدی و 
با تالش های لينچ و گورویچ هم زمان دانست. در این دیدگاه ضربآهنگ 
پرکتيس های  براساس  که  است  تغييراتی  نتيجه ی  و  می شود  توليد 
اجتماعی مختلفی تعریف می شود )Henckel et al., 2013(. لوفور 
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)1992( در این زمينه با مقایسه ی ضربآهنگ های شهرهای مدیترانه ای 
و اقيانوسی به نتایجی خاصی می رسد. او فقط به تأثير اقليم نپرداخته، 
بلکه به این موضوع که نظم حاصل از سوی قدرت و در مقابل، مقاومت 
الیه های زیرین به چه شکل خود را در فضاهای شهری نشان می دهد، 
این، لوفور )2004( در  افزون       بر  می پردازد )برزگر و حبيبی، 1399(. 
ضربآهنگ کاوی، تنها به فعاليت های روزانه ی مردم اکتفا نمی کند، بلکه 
زمان مندی آنها را نيز در اولویت می داند. وی در پروژه ی ضربآهنگ کاوی 
شهرهای مدیترانه ای، عوامل مؤثر را فرآیندهای چرخه ای، فرآیندهای 
خطی، فرآیندهای پنهان، عمومی و افسان های، کدها و مراسم آیينی، و 
عوامل شخصی بر می شمارد )Lefebvre, 2004(. در ادامه ی مطالعات 
با این موضوع انجام پذیرفته  لوفور مجموعه پژوهش های گسترده ای 
است. به عنوان مثال می توان به موارد ذیل اشاره نمود: زوباول با تأکيد 
بر الگوهای ساختار زمانی سه الگوی مهم را نظم فيزیکی )فيزیوریتم(، 
نظم بيولوژیکی )بيوریتم( و نظم اجتماعی  )سوشيوریتم( در نظر می گيرد 
عوامل  تابع  را  شهری  ضربآهنگ  وندرليچ   .)Zerubavel,      1985(
اجتماعی، فرهنگی، طبيعی، احساسی )اعم از عوامل صوت و بو و نظایر 
آن( و فضایی بر می شمارد )Wunderlich, 2008(. سه عامل تأثيرگذار 
بر ضربآهنگ را می توان ویژگی های اقليمی، فرهنگی )آداب و رسوم( 
وفن انتظام بخش بر شمرد )حبيبی و برزگر، 139۷(. هاروی )1390( 
چگونگی وقوع رخداد پدیده ها در سطح تجربه را در ضربآهنگ کاوی 
تابع ویژگی های زمانی و مکانی و ویژگی های گروه های عامل و شکل 

دهنده به آن می داند.2 
با توجه به موارد فوق، جمع بندی مطالعات مبانی نظری بدین شرح 

قابل ارائه می باشد: 
-    شهر و فضاهای آن؛ به ویژه فضای عمومی؛ عرصه ی کشمکش و 
رخداد عينی طيفی از کنش ها ميان توليدکنندگان و مصرف کنندگان 

فضا برای قبضه و تصرف فضا می باشد.
- کنش ها در تقابل با گفتمان رسمی به مثابه ی چارچوب شکل دهنده 
به فضا و عناصر سازنده ی آن، در طيفی از منظر سازگاری تا تعارض و 

تقابل با آن، قابل شناسایی هستند. 
- این کنش ها و ارتباط آنها با فضا ازطریق تحليل ضربآهنگ و در 
پيوند با بستر زمانی و مکانی امکان کاوش عميق تر الیه های پيچيده و 

پنهانی فضا را فراهم می کند. 

6- پیشینه پژوهش 

پيشينۀ پژوهش با وامداری از مفهوم فضای عمومی مورد بررسی 
قرار می گيرد. با محوریت مفهوم »فضای عمومی« در حوزه ی اجتماعی 
می توان به آرای هابرماس، آرنت و سنت، فراسر، نکت و در حوزة فضایی 
به آرای مدنی پور، لنگ، هاروی، سورکين اشاره نمود. مهم ترین دیدگاه 
در این زمينه در دهۀ 1990با آرای سورکين و با اعالم مرگ »فضای 
اندیشه ای متکثر در برخورد  عمومی«، به عنوان آغازگر جریان جدید 
با این مفهوم می باشد. جریان جدیدی که به دنبال تبيين چيستی و 
ماهيت فضای عمومی   و ادراک آن از منظر ویژگی های خاص مکانی، 
زمانی و فرهنگی بوده و »فضای عمومی« را در اشکال جدید و مبتنی بر 
چرخه ها و مکان های نوظهور تبيين می کند )Bodnar, 2015(. بررسی 
پيشينه ی  پژوهش با محوریت »فضای عمومی« نشان از سه دسته ی 
کلی مطالعات به شرح ذیل است: شکل و نوع فضایی )نظير انواع فضایی: 

و  اجتماعی  مبادله  فضاهای   ،1394 کرمونا،  و   Yýldýrým, 2013
Han- :1388؛ فضاهای رویدادها ،فضاهای غيررسمی برخورد: تانکيس
ya,2015، بافت شهری نظير یک محله: بافت شهری نظير یک محله:  
Steletto & Palmer, 2016 و پل: Baker & Chalana, 2016 تأثير 
تانکيس، 1388،  )نظير  اجتماعی و شکل فضایی  )فرآیند(  مناسبات 
تاجبخش، 1386 و هيلير، 1388؛ و نقش فصای عمومی و کنشگران 
 Pascarella, Liu, 2011؛   ,Tang & Ho,  2018 )نظير  اجتماعی 
2011( می باشد. مطالعات شکلی و نوعی بر اشکال جدید فضای عمومی، 
مطالعات با محوریت مناسبات اجتماعی با سه رویکرد اقتصاد سياسی 
بر شکل  اجتماعی  الگوهای  تأثير  به  و جهانی شدن  فمينيستی  فضا، 
فضایی و در نهایت کنشگران با محوریت چهار گروه نوین و سبک های 
جدید نظير هنرمندان و پرسه زن ها، جوانان و گروه های خاص قوميتی 
نظایر آن( و گروهای  و  فقرا  )زنان،  )مهاجرین( و گروه های طردشده 

مخرب تأکيد دارند.
این بررسی ها و روش شناسی هر یک نشان از آن دارد که از یکسو 
مطالعات فضایی در مقياس خرد و مبتنی بر کنش های خاص و برخاسته از 
زمينه وتدوین مدل زمينه ای و از سویی دیگر خوانش ضربآهنگ براساس 
این مدل مورد توجه پژوهش های پيشين نبوده است. خالء اشاره شده  
در این پژوهش با کاربست شيوه ی تحليل »زندگی روزمره« در »فضای 
عمومی شهری«؛ یعنی نظریه ی زمينه ای؛ و با محوریت کنش مغایر با 
گفتمان رسمی که برخاسته از اندیشه ی زندگی مقاومتی می باشد؛ مورد 
توجه است تا به مدلی نظری-  زمينه ای برای فضای عمومی پل خواجو 
در شهر اصفهان و خوانش ضربآهنگ رخداد کنش ها پرداخته و تصویری 
از »زندگی روزمره ی« مردم اصفهان در یکی از فضاهای تاریخی آن 

توصيف و تحليل شود. 

روش شناسی 
با تأکيد بر استفاده از روش های پژوهش کيفی جهت تحليل »زندگی 
روزمره« در این پژوهش از روش سيار )گردشی( برخاسته از زمينه مبتنی 
 »SAA :بر مطالعه ی تجربيات استفاده می شود. »انجمن ارزیابی سيار
این روش را مبتنی بر علوم اجتماعی شامل استفاده از روش های زمينه ای 
برای شناخت و ارزیابی رفتار، فيزیولوژی، تجربه و جنبه های محيطی 
انسان در مکان و زمان اکنون تعریف می کند )SAA, 2019(. در این 
پژوهش از دو روش مشاهده  ی مستقيم و انجام مصاحبه عميق با تأکيد 
بر روش تئوری زمينه ای استفاده شده است، تا با به کارگيری استدالل 
استقرایی، مفاهيم و چارچوب نظری مرتبط با الگوی سيستماتيک )با 
تأکيد بر نسخه ی سيتماتيک و مدل پارادایمی اشتراوس و کوربين(، 
امکان ساخت یک مدل مفهومی برای خوانش مؤلفه های کنش مغایر با 
گفتمان رسمی در فضای عمومی شهری با تأکيد بر تحليل ضربآهنگ 
فراهم شود. کاربست روش تئوری زمينه ای برای دستيابی به مدل نظری 
طبقه بندی  نهایت  در  و  مقوله سازی  کدگذاری،  از طریق  زمينه ای   -
روابط مقوله ها براساس دو گونه داده ی حاصل از مشاهده ی مستقيم و 
مصاحبه ی نيمه ساختاریافته انجام گرفته است. برداشت الگوهای رفتاری 
در دو بازه ی یک هفته ای در بهار و زمستان 1398 )به طور منظم( و طی 
سال های96 تا 98 )به طور نامنظم( و داده های مصاحبه ی عميق شامل 
21 نفر از استفاده کنندگان فضا می باشد. مصاحبه شوندگان گزینشی 
و دارای حداقل2 سال سابقه ی حضور در فضا می باشند. نمونه گيری 
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به صورت هدفمند و تکنيک گلوله برفی بوده است. ابتدا با حضور یک 
هفته ای در فضا افراد اصلی شناسایی و افراد بعدی با معرفی آنها مورد 
مصاحبه قرار گرفتند. در این پژوهش از نمونه ی 18 به بعد اشباع نظری 
رخ داده، ولی نمونه گيری تا نفر 21 ادامه یافته است. برداشت رفتار 
برپایه ی مشاهده ی مستقيم گروه برداشت کننده )3 نفر هم زمان( بوده 
است. برداشت کنندگان فارغ التحصيالن ارشد رشته ی شهرسازی و دارای 
تجربه ی حضور در پل خواجو می باشند. برای تعيين موقعيت زمانی و 
مکانی الگوهای رفتاری از تقسيم بندی زمانی بر مبنای ساعات شبانه روز 
)طلوع، صبح، ظهر، بعد از ظهر، غروب، عصر، شب، نيمه شب و بامداد( 
و پهنه بندی پل در دو طبقه )طبقه ی اول: ورودی شمالی و جنوبی، 
پلکان های شرق، محور شرقی، فضای سکوهای ميانی   )دهانه ها(، زیر 
سدبندها، محور غربی )سدبندها(، صفه ی آرامش، دهانه ی تنظيم آب 
شمالی      )سکوی مرده شور(، برج های شمالی و جنوبی و طبقه ی دوم: 
رواق شرقی و غربی؛ محور ميانی حرکتی، بيگلربيگی و ساختمان ورودی 

شمالی و جنوبی( استفاده شده است )تصاویر   1 و 2(.

یافته های پژوهش 
زیباترین فضاهای عمومی شهر  از  یکی  به عنوان  بنای پل خواجو؛ 
اصفهان که درعميق ترین و پرآب ترین نقطه ی بستر زاینده رود بنا شده 
است؛ بنابر اقوال کتاب های مختلف به قبل از ]تاریخ اسالم[ برمی گردد 
و در زمان آق قویونلوها تعمير و در دوران صفویه )شاه عباس دوم( 
بخش آجری آن احداث و توسط بيگلربيگی  گری صدر اصفهانی، طبقه 
سومی به آن اضافه شده، که در زمان ظل السلطان تخریب می گردد 
)قزوینی، 13۷9(. پل قدیم خواجو که در منطقه سنگي رودخانه بسته 
شده بود، براي کاروان هایي که مي خواستند راهي شيراز و جنوب بشوند، 
گذرگاه بود )رجایی، 1390(. ازاین رو مهم ترین رکن اصلی در پل خواجو 
عنصر آب می باشد. در دوره ی شاه   عباس دوم، مواقعی که در کاخ های 
هفت دست و آیينه خانه مراسم رسمی برپا بوده است پل خواجو تخته 
بند می شده و قسمتی از رودخانه که در مقابل کاخ سلطنتی مزبور 
بوده است به صورت دریاچه می شده و برروی آن مراسم آتش بازی به 
عمل می آمده است )هنرفر،1350(. در حقيقت این پل را می توان یک 
کوشک-پل دانست )گالبچی و عالقمندان، 1389(. افزون بر این مصداق 
بارزی از پل-فضا می باشد. به گفته ی تاریخ نویسان هدف شاه عباس دوم 

از ساختن آن اتصال دو محله ی خواجو و دورازه حسن آباد با تخت فوالد 
و راه شيراز بوده است )همان(. از سویی دیگر این پل نمادی از مردم 
هنردوست و آسایش خواه می باشد که نياز به جایی برای خوش گذرانی 
و حظ بردن از مناظر زیبای زاینده رود داشتند. فضای پلکانی برروی 
زاینده رود دليلی بر تحقق این هدف است )پيرنيا، 1383(. پل خواجو 
با مورفولوژی ثابت )نظير موقعيت، فرم، عملکرد و تاریخچه ی فضایی( 
ریزفضاهایی را در دو طبقه به تفکيک شکل می دهد، که بستر رخداد 
پل  این  قرارگيری  می باشد.  تجمعی  و  حرکتی  مختلف  فعاليت های 
ارتباطی یکی از ساختارهای اصلی شهر اصفهان   )ساختار  در مفصل 
چهارباغ صدر و مسير ارتباطی به تخت فوالد و شيراز( پذیرای هر دو 
سویی  از  می باشد.  جدید  توسعه ی  قدیمی-   سنتی  و  محالت  فرهنگ 
دیگر قرارگيری این پل در مجاورت کاربری های خاص )اداری، نظامی، 
مذهبی و فرهنگی( این مکان را به یک نقطه استراتژیک و مورد توجه 
مقامات رسمی    )از جمله رئيس دادگستری، امام جمعه، شورای شهر و 
شهرداری( از طریق حکم های قضایی، فرمان حکومتی و اجرایی بدل 
نموده است. فرم خطی این پل الگوهای رفتاری حرکت عبوری و سریع 
را برای پياده به ویژه در باالی پل )گذرگاه بودن( فراهم می آورد ساختار 
دانه بندی خاص این پل به شکل منفک و با ایجاد حفره هایی در زیر پل 
و رواق هایی در باال از ویژگی های دیگری است که امکان کاهش دید و 
نظارت را از بيرون فضا فراهم می کند. وجود فضاهای پنهان سربسته در 
ورودی شمالی و جنوبی، ویژگی های فرمی خاص دو پوش بودن برای 
انعکاس صدا، دانه بندی خطی و پلکانی بودن فضا، گستره ی دید به شرق 
و غرب )نفوذ دید(، امکان تجربه ی آب، وجود تزیينات خاص )گچ بری، 
جنوبی،  و  شمالی  سنگی  )شيرهای  خاص  نمادهای  و  کاشی کاری( 
ستونک های ابتدای پل( از دیگر ویژگی های این پل در جذب طيف 
مختلفی از استفاده کنندگان و بازدیدکنندگان، از طریق تلفيق حرکت 

عبوری با توقف گذران اوقات فراغت می باشد. 
با بررسی ویژگی های کليدی فوق می توان پنج نقش زیر را برای 
کالبدی-   زیباشناختی(،  )مؤلفه ی  نمادین-  فضا  برشمرد:  خواجو  پل 
پل-فضا )مؤلفه ی عملکردی-  ارتباطی(، پاتوق-  فضا )مؤلفه ی فعاليتی-

فراغتی(؛ رویداد-   فضا )مؤلفه ی فعاليتی-  نمایشی( و آب-   فضا  )مؤلفه ی 
زمينه ای-   طبيعی(؛ که بر رخداد کنش ها و الگوهای رفتاری این فضا 

مؤثر است. 

تصویر     ۱-  بدنه ی شرقی، سیر کالسیون طبقه ی اول و دوم پل خواجو. 

 

ر قه -1تصوی رکالسیون طب ه ی شرقی،سی دن جوب ول  پل خوا ا و  تصویر   2- تقسیم بندی زمانی.  .ی دوم 

 

 .بندی زمانیتقسیم  -2تصویر
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۱. مدل زمینه ای رخداد کنش در فضای عمومی پل خواجو 

سيتماتيک   زمينه ای  روش  براساس  گزینشی:  تا  باز  کدگذاری 
فرآیند تحليل داده ها با کدگذاری باز شروع می شود و با نزدیک شدن به 
مراحل پایانی فرآیند تحليل کدگذاری گزینشی بيشتر مطرح می شود 
عام  مفاهيم  قالب  در  دو سطح  در  کدگذاری  فرآیند  )فليک،1396(. 
)C(، مقوله ها )SC( و مقوله های کالن )TC( و سپس براساس مدل 
پارادایمی ارتباط مقوله ها در یک مدل زمينه ای ارائه و در نهایت مدل 
نظری با توجه به داده های زمينه ای شکل می گيرد. فرآیند کدگذاری 
با توجه به داده های حاصل از مصاحبه در مرحله ی  در این پژوهش 
اول۷00 عبارت )گزاره( در مرحله ی کدگذاری باز به تعداد 5۷ مفهوم 
)کد سطح اول(، 22 مقوله )کد سطح دوم( و 12مقوله ی کالن )کدهای 
نظری( تقليل یافته است. در کدگذاری محوری ارتباط مقوله ها در شکل 
جدیدی )براساس مدل پارادایمی( تدوین شده است. در این پژوهش 
پدیده ی مرکزی؛ رخداد کنش مغایر و تغييرات آ ن )شامل شدت، دوام، 
تکرار( به عنوان پدیده های که سایر مقوله ها به آن ربط پيدا می کنند؛ یا 
از آن ناشی )علل(؛ یا به آن منجر )پيامد( می شود؛ و یا تحت تأثير آن 
)شرایط( و یا بازخورد آن )کنش و تاکتيک( می باشد، مطرح گردیده 
است. مقوله های کدگذاری باز در 5 دسته عبارت است از: زمينه یا بستر 
)قدرت ایدئولوژی )نظم جهان بينی(، جغرافيای زیستی )نظم طبيعی( 
بافتار فرهنگ  و ساختار فضایی)نظم محيطی(؛ علل )در دو مقوله ی 
نظم دهنده به زیست انسانی فضا )ساختار هنجاری(، ساختار مدیریت 

پایش نظم فضا )ساختار نهادی((؛ شرایط مداخله گر یا تشدید کننده 
)سه مقوله ی تعامالت انسانی )از پيش تعيين شده(، تبادالت فرهنگی 
شامل  تاکتيک  و  عمل  کنش ها،  مقوله ها(؛  هم پيوندی  چگونگی  و 
برای  مصرف  تاکتيک های  شده،  برنامه ریزی  مصرف  تاکتيک های 
کسب خودمختاری )آزادسازی فضا( و تاکتيک های مصرف برای کسب 
مشروعيت در فضا با سه ابزار گزینش فضا-  رفتار، گزینش زمان-  رفتار 
مرکزی(؛  مقوله  )به عنوان  می باشد  )گروه(  -  رفتار  جمعيت  گزینش  و 
پيامدهای رخداد کنش ها با توجه به اهداف تاکتيک های فضایی در دو 
شکل پيامدهای مثبت شامل قابل  پيش بينی بودن و قابل کنترل بودن 
فضا و آگاهی بخشی از مطالبات )آینده نگری برای فضا( و منفی شامل 
کاهش رسميت و مشروعيت گفتمان رسمی در فضا و تصاحب و تملک 
فضا از گفتمان رسمی می باشد. مبتنی بر کدگذاری گزینشی، هدف، 
دستيابی به یک آرایش نظری جدید ميان کدهای نظری و تأتيرگذاری 
و تأثيرپذیری مقوالت بر پدیده ی مرکزی می باشد. در این مرحله روایت 
و داستان فضا به عنوان مدلی برخاسته از زمينه برای رخداد کنش ها در 

فضای عمومی شهری؛ پل خواجو؛ تفسير شده است )نمودار   2(. 
یافته های حاصل در این بخش حاکی از آن است که زمينه ی بروز 
عينی کنش در فضای پل خواجو؛ به عنوان یک فضای عمومی شهری؛ 
در بستر قدرت ایدئولوژی )نظم جهان بينی(، جغرافيای زیستی )نظم 
طبيعی( و ساختار فضایی )نظم محيطی(   شکل می گيرد. این مقوله ها 
به عنوان عنصر زیربنایی شکل دهنده به کنش فضایی رابطه ی مستقيمی 
با رخداد کنش های روزانه در فضای کالبدی پل دارند. در این ميان نظم 

جدول ۱- کدگذاری باز و مقوله سازی برای پل خواجو.  
 

دول  واجو-1ج پل خ ی  را ب سازی  ه  ول عق م و  ز  ا ب ی  ر ذا گ    .کد
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ایدئولوژیک در یک رابطه ی مستقيم بر جغرافيای زیستی )نظم طبيعی: 
به ویژه آب( و ساختار فضایی )نظم محيطی: مورفولوژی و کيفيت فضایی( 
تأثير می گذارد. قدرت ایدئولوژی با تعيين چگونگی حضور عنصر طبيعی 
)آب( عامل اصلی تغيير عملکردی پل از نقش ارتباطی به یک فضایی 
برای مکث و توقف می باشد؛ که خود نمایشی از تلفيق فضایی است که 
مورد مقبوليت عمومی در مصرف فضا قرارگرفته است. ولی از سویی 
دیگر قدرت ایدئولوژیک پل را به فضایی انحصاری برای گروه های خاص 
)نيروی قدرت و عامالن آن( بدل نموده است که این امر دارای تناقض 
فضایی با عمومی بودن فضا می باشد. براین اساس کنش های روزانه در 
فضای پل خواجو در زمينه ی یک تلفيق فضایی و تناقض عمومی بودن و 

انحصاری شدن شکل می گيرد. 
افزون بر این، دو مقوله ی دیگر؛ نظم حاصل از بافتار فرهنگ زیستی و 
نظم حاکم از ساختار مدیریت پایش فضا؛ در یک رابطه ی علی و معلولی 
با رخداد کنش و در یک رابطه ی معنادار با ساختار فضایی )تلفيقی 
متناقض( قرار دارد. مؤلفه های سازنده ی فرهنگ زیستی نيز به مثابه ی 
ساختار هنجارین در چهار محور نيازهای زیستی، فرهنگ بومی      )خصلت 
تعریف  قابل  پادفرهنگ ها  و  فرهنگ ها  خرده  ساختار  و  بومی(  مردم 
شرایط  دو  )در  محيطی  پایش  مدیریت  سازنده ی  مؤلفه های  و  بوده 
نهادی شامل نحوه ی  مثابه ی ساختار  به  پيش بينی نشده و معمولی( 
عمل مسئوالن فضا )عامالن گفتمان رسمی( برای حفاظت، عملکرد، 
نظارت و کنترل نظم محيطی و چگونگی اعمال آن )زور، نفوذ، مشروع 
و غيرمشروع( می باشد و استراتژی های اجرای تحقق ایدئولوژی قدرت 
نيز در قالب انواع استراتژی های بازدارنده، تشویقی، مصالحه )سازش( و 
اجبار می باشد. همچنين ساختار هنجارین و ساختار نهادی به مثابه ی 
چارچوب های شکل دهنده به کنش در قالب هنجارهای فرهنگی و قوانين 
تابع  اول  اجتماعی شناخته می شوند. کنش ها در درجه ی  و مقررات 
چشم انداز کلی فرهنگ و ارزش های سازنده ی خردفرهنگ ها با محوریت 
خرده فرهنگ های قومی-    محله ای و سپس نيازهای زیستی با محوریت 
سه گونه ی نيازهای سنی )به ویژه نوجوانان، جوانان و سالمندان(، نيازهای 
تجربی- حسی و نيازهای جنسی و جنسيتی و در نهایت پادفرهنگ های 
برخاسته در این بستر با محوریت تقابل در چهار گونه ی تقابل نسلی و 
فرهنگ خانواده )تضاد نسلی و تغيير بافت خانوادگی به قبيله های نوین 
برخاسته از سبک جوانان(، تقابل اقتصادی و فرهنگ کار )تضادهای 
اقتصادی و طبقاتی و ظهور اشکال گوناگون کودکان و زنان کار خيابانی( 
و تقابل حاشيه و شهر و فرهنگ مهاجرین و تقابل جنسی با ظهور اشکال 
نمایش زنانگی در فضا )تغيير پوشش و نمایش و یا استفاده از پوشش 
برای پنهان کاری( می باشد. ساختار مدیریت پل خواجو به مثابه ی یک 
فضای عمومی تاریخی که هم مورد توجه جامعه ی داخلی و خارجی 
می باشد، این مکان را به بستر تصميم های ارگان ها و مقامات مختلف 
رسمی، دولتی، مردم نهاد، بسيج، غيردولتی، عمومی، نظارتی و کنترلی 
بدل نموده است. این ساختار مدیریتی ترکيبی تحت تأثير سياست های 
رسمی و حکومتی می باشد که در اشکال حضور رسمی در فضا کنش ها 

و وقایع محيطی را کنترل و نظارت می کنند. 
تعيين شده  پيش  از  تعامالت  مقوله ی  به  می توان  ادامه،  در 
)رویدادهای اجتماعی، سياسی، اقتصادی(، تبادالت فرهنگی ناشی از 
حضور بازدیدکنندگان، رسانه های جمعی، فضاهای عملکردی نوین در 

فضا و چگونگی هم پيوندی؛ تأثيرگذاری و تأثيرپذیری مقوله ها بر هم؛ 
به عنوان شرایط مداخله گر اشاره نمود. رابطه ی مستقيمی ميان بروز 
رویدادهای پيش بينی شده و کنش های روزانه وجود دارد. در تعامالت 
از پيش تعيين شده، تنوع رخداد کنش های روزانه، شدت و مکان آن 
به دالیل نظارت و حضور مستقيم مسئوالن و بازدیدکنندگان فضا و 
تراکم جمعيتی باال به طور محسوسی تغيير می کند. تغيير مکانی رخداد 
کنش های روزانه به فضاهای حاشيه ای در پارک نمونه ای از این تغييرات 
می باشد. کنش های ناشی از تبادالت فرهنگی به مثابه ی پدیده هایی از 
پيش تعيين نشده و نو در فضا بر کيفيت رخداد کنش های روزانه در 

راستای نقش نمادین فضا تأثير می گذارد.
کنش ها و تاکتيک ها؛ که در این پژوهش مقوله ی مرکزی به حساب 
می آیند؛ در دو گروه کلی راهبردها و تکنيک های همنوا )منطبق( و 
مغایر از منظر ساختار نهادی و هنجارین گفتمان رسمی در سطح ظاهر 
و ساختار ایدئولوژیک در سطح پنهان در فضای پل خواجو قابل شناسایی 
است. یک محور کنش همنوا و 4 محور کنش مغایر با گفتمان رسمی 
در فضا قابل شناسایی است. مصرف برنامه ریزی شده اشکال گوناگونی 
با گفتمان رسمی هم راستا  را شامل می شود که  رفتاری  الگوهای  از 
می باشد. مصرف آزاد )خودمختار( فضا در دو گونه ی الگوهای رفتاری 
قانون ستيزی-هنجارستيزی و تغيير-تملک فضا یکی از محورهای کنش 
مغایر با گفتمان رسمی است. گونه ای دیگر از کنش مغایر، مصرف فضا 
برای کسب مشروعيت و بيان نيازهای فروخورده و سرکوب شده در دو 
شکل تخليه ی اجتماعی و روان پاالیی و مطالبه گری در چهار گونه ی 
مطالبات فرهنگی-    اجتماعی، اقتصادی، سياسی و زیست محيطی در فضا 
نمود عينی می یابد. هدف از رخداد این کنش ها را باید به ترتيب تثبيت 
فضایی، آزادسازی فضا از سلطه ی گفتمان رسمی و کسب مشروعيت 
در فضا از گفتمان رسمی دانست. پيامد حاصل از این کنش ها شامل 
فضا(  کنترل بودن  )قابل  فضا  پيش بينی بودن  قابل  مثبت:  گونه ی  دو 
یا  فروخورده  نيازهای  و  خواست ها  و  مطالبات  از  وآگاهی بخشی 
سرکوب شده و منفی: کاهش رسميت فضایی و تصاحب فضا از گفتمان 

رسمی می باشد که به نوعی می تواند به بی نظمی در فضا منجر گردد.

2-  بررسی    شاخص های    زمانی-  مکانی-   عاملین   کنش های 
مغایر با گفتمان رسمی در پل خواجو

در مرحله ی بعد با توجه به کدهای نظری مرتبط با بروزکنش های 
مغایر به برداشت بخش عينی کنش ها به عنوان   الگوهای   رفتاری مغایر 
اجتماعی:معمولی،  منظر  از  زمان  )نوع  زمانی     شاخص های  منظر  از 
آیينی، رویدادی   )نمایشی(، بحرانی؛ نوع زمان از منظر تراکم جمعيت: 
زمان خلوتی شلوغی؛ نوع زمان از منظر نور: زمان روشنایی و تاریکی؛ 
موقعيت زمانی در شبانه روز: طلوع، صبح، ظهر، بعد از ظهر، غروب، عصر، 
ساالنه؛  فصلی،  ماهانه،  هفتگی،  روزانه،  تواتر:  بامداد؛  نيمه شب،  شب، 
تکرار: زیاد، متوسط، کم؛ نوع تکرار: دائمی )مستمر(، منقطع، ناگهانی(؛ 
شاخص مکانی   )موقعيت مکانی؛ شاخص مکانی از منظر چشم ناظر: در 
معرض دید   )آشکار( و پنهان؛ نوع فضا: مسير، گره گاه، آستانه، لبه و 
پهنه؛ از منظر محصوریت: باز و بسته، از منظر کيفيت شاخص مکانی( و 
شاخص کنشگران )نوع کنشگران از منظر مصرف کنندگان فضا: کاربران، 
مسئوالن، تصرف کنندگان و بازدیدکنندگان؛ از منظر سطح رفتار: فردی 
و گروهی و از منظر عامل مشترک گردهمایی با توجه به نقش پل: 
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نمادین، ارتباطی، فراغتی، آب( دسته بندی و تحليل شدند. این الگوها در 
پل خواجو در 4 دسته  الگوهای مشروعيت زدایی، تغيير و تملک فضایی 

و تخليه اجتماعی و مطالبات قابل شناسایی هستند. 
-     کنش های   مبتنی    بر    مشروعيت زدایی   از   گفتمان   رسمی         )قانون ستيزی 

- هنجارستيزی و تملک و تصاحب فضا(:
دو  در  شامل  رسمی  گفتمان  از  مشروعيت زدایی  خواجو  پل  در   
گونه  کنش های قانون ستيزی  -    هنجارستيزی و تملک و تصاحب فضا 
برای کنش های جاری در فضای خصوصی می باشد. قانون ستيزی در 
کنش های سرپيچی از قوانين مرتبط با فضاها و اماکن عمومی، فقه و 
شرع اسالمی، ميراث فرهنگی-تاریخی و قوانين راهنمایی و رانندگی 
و سرپيچی از هنجار در سه شکل سرپيچی از هنجارهای سنتی، روابط 
خانوادگی و آداب اجتماعی می باشد. این الگوها با شدت باال در موقعيت 
)پاس( 3 در نيمه ی اول سال و در موقعيت 2 در نيمه ی دوم سال 
متمرکز است. شدت رخداد این الگوها در روزهای پایانی هفته نسبت 
به روزهای عادی به دليل وابستگی آن ها به شاخص کار )اشتغال( و 
تعطيالت رسمی هفتگی بيشتر می شود. در نيمه ی نخست این کنش ها 
از تواتر روزانه )فراغت از کار روزانه( و در نيمه ی دوم از تواتر هفتگی 
)فراغت از کار هفتگی و تعطيالت رسمی هفتگی( تبعيت می کند. شدت 
رخداد این الگو ها تابع نحوه ی عمل تصرف کنندگان فضا به ویژه چهار 
گروه پسران جوان )بی کاران به ویژه سربازان، مجرمان نظير آزاد شده ی 
موقت از زندان، خوش گذرانان )لذت جویان منفی: مصرف کنندگان مواد 
مخدر و مشروبات الکلی(، دختران جوان و سالمندان می باشد. بررسی 
شدت رخداد این کنش ها وابستگی آن ها به شاخص های فصلی )دما و 
شدت تابش( و جغرافيایی )طول روشنایی روز( و طبيعی )جریان آب(  
را نشان می دهد. خردفضای سکوهای ميانی و فضای رواق های طبقه ی 
دوم )به ویژه وجه غربی( با توجه به دو ویژگی  محصوریت فضایی و دور از 
چشم جمعيت، مورد توجه این گروه که در ساعات پس از غروب در فضا 
بيشتر به صورت گروهی حاضر می شوند، می باشد. دسته ی دیگر از این 

الگوهای مغایر با گفتمان رسمی مبتنی بر تملک و تصاحب فضا است که 
به دنبال شخصی سازی و قلمروسازی فضا می باشد. رخداد این کنش ها 
تابع نحوه ی عمل تصرف کنندگان و بازدیدکنندگان فضا می باشد. بررسی 
شاخص های مربوطه، نشان از آن دارد که این الگوهای با شدت کم تا 
زیاد در تمامی روزهای سال )تواتر روزانه( تحقق می یابد. حضور آب 
و خورشيد خورشيد )طلوع( در رابطه ای مستقيم و تراکم جمعيت در 

رابطه ای معکوس با این قرار دارند. 
-  کنش های مبتنی بر کسب مشروعيت از گفتمان  رسمی: تخليه ی 

اجتماعی )روان پاالیی( و ابرازگری مطالبات:
 دسته ی آخر از کنش های مغایر برای کسب مشروعيت در فضا 
شامل 2 گونه ی کنش های تخليه ی اجتماعی )روان پاالیی( و ابرازگری 
مطالبات در فضا می باشد. تخليه ی اجتماعی در دو شکل فردی و جمعی 
در اشکال گوناگون روان پاالیی مثبت و منفی در فضا و مطالبات در 
و  سياسی  اقتصادی،  اجتماعی-فرهنگی،  مطالبات  گوناگون  اشکال 

زیست محيطی دیده می شود. 
روان پاالیی مثبت در اشکال گوناگون کنش هایی برای تمدد اعصاب 
پرسه زن، کنش های  و گروه های  )حاضر خاموش(  غيرفعال  با حضور 
فردی،  ساززنی  آوازخوانی،  )نظير  فضا  در  و شادی  مثبت  لذت جویی 
از منظر شاخص زمانی  نوشتن و نقاشی کردن و نظایر آن( می باشد. 
این الگوها بيشتر در نيمه ی اول سال در دو پاس 1 و 2 )صبح به ویژه 
طلوع، بعدازظهر به ویژه غروب، عصر و بامداد( و در نيمه ی دوم سال در 
پاس 1، 2 و 3 )صبح، ظهر، بعدازظهر، عصر( دیده می شود. بررسی های 
تابع  این کنش ها در روزهای معمولی  از آن است که  ميدانی حاکی 
سه پارامتر جمعيتی )خلوتی(، نور )روشنایی( و اشتغال )فراغت از کار 
و تحصيل( و شاخص اقليمی )فصلی(: دما، تابش )حضور خورشيد( و 
جریان آب( می باشد. این الگوها در تواتری روزانه به صورت منقطع در 
شدتی کم تا زیاد در فضا دیده می شوند. برداشت ميدانی حاکی از آن 
است که این الگوها در نيمه ی اول سال به دليل شرایط فصلی مناسب 

نمودار 2-  مدل نظری-محتوایی رخداد کنش در پل خواجو پژوهش.  

تحليل ضربآهنگ کنش های مغایر با گفتمان رسمی و و خوانش فضای 
عمومی شهری »مدل زمينه ای در پل خواجوی اصفهان«
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از شدت بيشتری برخوردار است. از منظر شاخص مکانی بيشتر پلکان 
شرقی )به ویژه هنگام جاری بودن آب(، سکوهای ميانی در زمان خلوتی 
و رواق های غربی و شرقی در زمان طلوع و غروب که امکان نشستن 
منفرد را فراهم می کنند، دارای مقبوليت عمومی می باشد. این کنش ها 
به تأثير از نقش فراغتی، کالبدی و طبيعی بيشتر در فضاهای لبه  )مرز( 
موجود در فضا که از کيفيت تبدیل پذیری و ارتباط نزدیک با طبيعت 
برخوردار است بروز می یابند. از منظر شاخص جمعيتی بيشتر این الگوها 
توسط تصرف کنندگان فضا )به ویژه زنان و سالمندان )آسيب پذیران( 
و پرسه زن های جوان( دیده می شود که به صورت جمعيت تصادفی و 
به صورت فردی در فضا دیده می شود. روان پاالیی منفی در اشکال آسيب 
به خود )نظير خودکشی(یا آسيب به دیگران )نظير دعوا و زدوخورد( و 
انواع لذت جویی های منفی جنسی نظير بدن نمایی و نمایشگری و لذت 
جنس نامتعارف، مصرف مواد مخدر و نعشگی در فضا دیده می شود. 
این کنش ها تابع دو پارامتر جمعيتی )خلوتی( و نور )تاریکی( بوده و 
با شدت کم و به طور ناگهانی بيشتر در فضاهای پنهان زیر دهانه های 
پل، ساختمان های ورودی شمالی و جنوبی )برج های ورودی( و دهانه ی 
تنظيم آب )دهانه ی روبروی سکوی مرده شور( که از دید پنهان می باشد، 
رخ می نمایند. نقش ارتباطی و کالبد خاص این بنا )به ویژه دانه بندی 
منظر  از  الگوهاست.  این  رخداد  بر  مؤثر  عامل  فضایی(  و محصوریت 
به ویژه  فضا  تصرف کنندگان  کنش ها  این  عامالن  جمعيتی  شاخص 
عالفان و عياشان )گروه های جوانان خوشگذران و خرابکار( و کارگران 
جنسی می باشند که به صورت فردی و گروهی در فضا حاضر می شوند. 
پرس و جوها حاکی از آن است که این الگوها بيشتر در شب و نيمه شب 

)پاس 3( در فضا و در هر دو نيمه ی سال دیده می شود. 
کنش های مبتنی بر ابرازگری مطالبات در شکل مطالبات  اجتماعی- 
و  خوانندگان  )به ویژه  هنرمندان  محوریت  با  خواجو  پل  در  فرهنگی 
نوازندگان(، زنان، سالمندان، جوانان، گروه های خاص جنسی، مهاجرین 
و معرکه گيران )سرگرم کنندگان( قابل شناسایی است. دسته ی اول از 
مطالبه گری اجتماعی شامل هنرمندان آوازخوان و نوازنده می باشد. این 
گروه به دنبال ابراز هنر خویش و پذیرش آن از سوی گفتمان رسمی 
است. این کنش ها در همه ی سال با تواتری روزانه و با شدتی کم تا 
زیاد در فضا دیده می شود. از منظر شاخص زمانی این الگوها در 2 و 3 
)ظهر، عصر، شب و نيمه شب( و در نيمه ی دوم سال در پاس 3 )ظهر و 
بعدازظهر، عصر( بيشتر رخ می دهند. این کنش ها از منظر شاخص زمانی 
با شاخص های فصلی به ویژه دما و جریان آب رابطه ی مستقيمی دارد. 
از منظر شاخص مکانی این الگوها زیر دهانه ها که دارای ویژگی کالبدی 
خاصی از منظر انعکاس صوت می باشد، رخ می دهد. این کنش ها به 
دليل موقعيت مکانی رخداد آن ها از دید پنهان بوده و از منظر شاخص 
جمعيتی این الگوها در دو گروه هنرمندان سنتی و اصيل و هنرمندان 
مدرن و جوان )پاپ خوان( قابل شناسایی هستند که به صورت گروهی 
و معموالً از پيش تعيين شده در فضا حاضر می شوند. دسته ی دوم از 
مطالبات فرهنگی-اجتماعی مربوط به زنان می باشد که به دنبال تقابل 
جنسيتی در اشکال گوناگون کنش های مبتنی بر نمایش و ابرازگری 
برابری و آزادی و استفاده ی برابر از تسهيالت فضایی و حقوق شهروندی 
)پارکو  مردانه  ورزشی  فعاليت های  انواع  در  زنان  رخ می دهد. شرکت 
و اسکيت برد، کایاک سواری(، آوازخوانی و سازنوازی زنان، حضور و 

نشستن فردی و گروهی زنان )چادری، ورزشکار( برای انجام فعاليت های 
آزادانه در زیر پل و پرسه زنی روی پل نمونه ای از این الگوها می باشد. 
از منظر شاخص زمانی زنان در هر دو نيمه ی سال بيشتر پاس 1 و 2 
)صبح، ظهر، بعداز ظهر، عصر( در فضا حاضر هستند. کنش های زنان 
تابع پارامتر جمعيت )خلوتی(، نور )روشنایی( و فرغت از کار )خانه( و 
شاخص اقليمی )درجه حرارت و جریان آب( می باشد که به صورت روزانه 
و منقطع در شدتی کم تا زیاد در فضا دیده می شود. از منظر شاخص 
مکانی زنان فضاهایی را انتخاب می کنند که در معرض دید )آشکار( باشد 
از این رو لبه ها )مرزها( نظير پلکان های شرقی جاذبه ی بيشتری برای 
زنان دارد. از سویی دیگر زنان فضاهای منفک و جدا شده نظير سکوهای 
دهانه ی ابتدایی را بيشتر دوست دارند و بيشتر استفاده می  کنند. برای 
پرسه زنی، زنان بيشتر مسيرهای طبقه ی اول را که امکان سهولت حرکت 
را فراهم می آورد انتخاب می کنند. از منظر شاخص جمعيتی زنان بيشتر 
به صورت قرارهای از قبل تعيين شده )مالقات رسمی( و بعضاً جمعيت 
تصادفی به صورت گروهی )و به ندرت فردی( در فضا حاضر می شوند. با 
توجه به خصلت ها و فرهنگ بومی فعاليت این گروه با تراکم جمعيتی 
به ویژه گروه های پسران و مردان رابطه ی معکوسی دارد و با حضور این 
گروه ها، حضور آن ها به شدت کاهش می یابد. این گروه ها برای حضور 
در فضا معموالً از عضویت در گروه های اجتماعی مورد پذیرش جامعه 
)خانواده و یا گروه های مشروع فضا نظير گروه های ورزشی، هنری و نظایر 

آن( بهره  می گيرند. 
سالمندان  سوی  از  اجتماعی-فرهنگی  مطابات  از  سوم  دسته ی 
بيشتر در شکل  این گروه  بازنشستگان( می باشد. کنش های  )به ویژه 
ورزش صبحگاهی، نشستن ها و دورهمی های روزانه )در اشکال صبحانه 
و چایی خوردن و گپ و گفتگوهای پيرامون مسائل مذهبی، سياسی 
و اقتصادی روز( می باشد که نمایشی از مطالبه برای داشتن و بودن 
در فضایی برای با هم بودن و در جمع بودن و بيان نياز به فضایی برای 
آرامش و گذران وقت و در جمع بودن است. این گروه به دنبال اثبات 
رسميت خویش در فضا و به شکلی گروهی و از قبل برنامه ریزی شده 
در ساعت مشخصی در مکان هایی مشخص و ثابت دیده می شود. این 
افراد در سه گروه  مشخص پيشکسوتان ورزشی، بازنشستگان )معلمان( و 
سرهنگ ها )اصطالحی که بيشتر بين مردم متعارف است( در دو بازه ی 
مشخص در فضای حاشيه ی شمال شرقی پل و ساختمان های شمالی و 
جنوبی )ُکنج ها( در دو پاس 1 و 2 )صبح و ظهر و بعد از ظهر( به صورت 
منقطع و در هر دو نيمه ی سال به صورت روزانه دیده می شوند. مهم ترین 
ویژگی گزینش مکانی این کنش ها در معرض دید بودن و دیدن )دیدن 
و دیده شدن( می باشد. ازاین رو مکان هایی از پل مورد مقبوليت آن هاست 

که بيشترین دید را )از درون به بيرون و یا بيرون به درون پل( دارد.
کنش های جوانان برای کسب مشروعيت نمایشی از سبک های نوین 
زیست می باشد که در قالب فرهنگ های آستانه ای و پادفرهنگ ها در 
فضای پل دیده می شود. مخاطبان جوان پل به ترتيب جوانان حاشيه ای 
منفی،  خوش گذرانی های  هدف  با  بعضاً  و  تهاجمی  زیست  سبک  با 
سربازان جوان، جوانان نوظهور با سبک زیست به تأثير از زیست مجازی، 
جوانان روشنفکر و تحصيل کرده می باشند. با توجه به موقعيت مکانی 
و ارتباطی پل خواجو و قرارگيری آن در امتداد محور اصلی شمالی-

جنوبی )صدرخواجو-تخت فوالد( و شرقی- غربی )مشتاق( این مکان 
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مورد توجه محالت حاشيه نشين )زینبيه، خوراسگان، نصرآباد( و بعضاً 
مهاجر نشين شهر اصفهان قرار دارد. حضور جوانان محالت حاشيه ای 
در ساعات پایانی روز تابع الگوی اشتغال و تحصيل و مبتنی بر شاخص 
جغرافيای نور روز می باشد. این جوانان معموالً به دليل ضعف ساختار 
محالت و فقدان جاذبه های مناسب و فضای بسته ی اجتماعی با الگوی 
تهاجمی دیده می شوند. دسته ی دیگر جوانان، سربازان هستند که با 
پوشش خاص از پادگان های جنوبی شهر اصفهان نظير هوانيروز حاضر 
می شوند. حضور این افراد با شدت کم تا زیاد ولی دائمی به صورت روزانه 
می باشد و تابع مرخصی روزانه و تعطيالت هفتگی است. جوانان نسل 
برگزاری  یا  و  به واسطه ی کافه در ضلع جنوبی  )روشنفکری(  جدید 
نقش  واسطه ی  به  معماری(  و  عکاسی  )به ویژه  آموزشی  کالس های 
کالبدی-زیباشناختی )نمادین پل( به صورت روزانه و در ساعات مختلف 
در فضا حاضر می باشند. دو پارامتر مهم برای حضور این جوانان زمان کار 

کافه و شرایط محيطی مناسب )نور، دما و وزش باد( می باشد. 
دسته ی دیگر کنش مهاجرین می باشد. مهاجرین به صورت فردی یا 
گروهی )خانوادگی( به دالیل مختلف اقتصادی )نبود شغل و بيکاری در 
روستاها( و اقليمی )گرما، بروز سيل و از بين رفتن زمين های کشاورزی 
مناطق شرقی به دليل خشکسالی( به صورت فصلی و با توجه به شرایط 
اقليمی در شدت کم تا زیاد در فضای پل حاضر هستند. یک دسته از 
مهاجرین، کارگران هستند که معموالً پس از فراغت از کار در انتهای 
شب )به ویژه فصل گرم( از فضا به عنوان فضای خواب استفاده می کنند. 
دسته ای دیگر از مهاجران گروه های قومی هستند که معموالً به صورت 
)بلوچ ها(.  می کنند  کوچ  شهر  به  جنوب  از  گرما  دليل  به  خانوادگی 
کنش های این مهاجرین بر الگوهای معرکه گيری، تردستی، فالگيری و 
کف بينی است. الگو رایج ميان این قشر، پارک خوابی و ماشين خوابی 
در فضاهای پيرامون پل است. از منظر شاخص زمانی بين دو نيمه ی 
سال تفاوت وجود دارد. در نيمه ی اول سال این کنش ها بيشتر در دو 
پاس 3 و 4 )ظهر، بعداز ظهر، عصر، شب و نيمه شب، بامداد( با شدت 
زیاد و در نيمه ی دوم سال با توجه به سرما با شدت بسيار کم دیده 
می شود)به ندرت(. این الگوها تحت تآثير دو پارامتر جمعيتی )خلوتی( و 
نور )تاریکی( و اشتغال )فراغت از کار کارگری( می باشند. اکثر این افراد 
از فضا به عنوان مکانی برای خواب استفاده می کنند. سکوهای ميانی و 
کنج های ساختمان شمالی و جنوبی که امکان خوابيدن را فراهم می کند، 
مورد استفاده ی این گروه می باشد. مهم ترین نقش تأثيرگذار در استفاده 
از این فضا برای خواب، ویژگی خاص کالبدی این فضا در ایجاد سکوهای 

تفکيک شده و مجزا می باشد.
کنش های ناشی از انقالب جنسيتی از دیگر الگوهای گروه های نوین 

در فضا است که در مشاهدات ميدانی به دليل پنهانی بودن آن صرفاً با 
تکيه بر گفته های کاربران فضا به آن اشاره می شود. این الگوها در رواج 
کم مبتنی بر تاریکی به صورت پيش بينی نشده و ناگهانی در فضا دیده 

می شود. 
دسته ی دیگر کنش های سرگرمی ها و بازی های ممنوعه نظير ورق 
بازی، تخته بازی و اشکال گوناگون قماربازی است که در ميان گروه 
نوینی از تصرف کنندگان رایج است. این الگوها در یک بازه ی دو ساعته 
در ظهر به صورت روزانه در یک گروه مشخص و با قرار قبلی روزانه و 
هفتگی دیده می شوند. این سرگرمی های ممنوعه توسط دیگر گروه های 
تصرف کننده به صورت مجزا و در ساعات مختلف به ویژه مبتنی بر زمان 
استفاده ی جوانان نيز دیده می شود. از دیگر مطالبات محيطی، مطالبات 
اقتصادی در دو شکل مثبت ُخرده فرهنگ دست فروشی: فروش کاالهای 
مصرفی مجاز )خوراکی های نوبرانه به صورت فصلی با بساط چينی در 
محور شرقی و ورودی های شمالی و جنوبی، فروش هنرهای مردمی 
)نقاشی و خطاطی و عکاسی سریع( به صورت پيش بينی نشده و کاالهای 
منفی  و  سيار(؛  )و  پنهانی  و  روزانه  به صورت  ورق(  )قليان،  ممنوعه 
پادفرهنگ فقر: تکدی گری و کودکان خيابانی )گروه های کودکان( و 
زنان کار می باشد. سه شاخص جمعيتی )شلوغی(، نور )تاریکی(، اشتغال 
)فراغت از کار( و اقليم )دما( می باشند. الگوهای رفتاری دستفروشان 
کاالهای مجاز تابع پارامتر فصل )به ویژه محصوالت و بازدیدکنندگان 
فصلی( می باشد. با رواج بازدیدهای فصلی و حضور بازدیدکنندگان در 

فضا، حضور هنرمندان خيابانی افزایش می یابد. 
مطالبات سياسی به صورت روزانه و در اشکال اعتراضات پيش بينی 
نشده از دیگر مطالبات ابرازشده در »زندگی روزمره « پل خواجو می باشد. 
سياسی- روز  مسائل  از  صحبت  و  روزانه  دورهمی های  کنش های 

اجتماعی-   اقتصادی یکی از الگوهای روزانه )صبح و بعدازظهر( است که 
توسط گروه خاصی از تصرف کنندگان فضا؛ بازنشستگان و سالمندان؛ در 
فضا دیده می شود. این گروه به عنوان قدیمی ترین گروه اجتماعی حاضر 
در پل با افزایش تراکم جمعيتی از فضا خارج می شوند. رخداد اعتراضات 
و  رسانه ای  جریانات  از  تأثير  به  پنهانی  کنش های  به صورت  سياسی 
اعتراضات خيابانی به تأثير از جریانات ملی از دیگر کنش هایی است که 

به صورت پيش بينی نشده و ناگهانی در فضا دیده می شود. 
مطالبات زیست محيطی در شکل اعتراض اجتماعی به صورت فصلی 
و با هدف مطالبه ی حق آبه با شدتی کم تا زیاد در این فضا دیده می شود. 
مهم ترین ویژگی انتخاب این پل، نمادین بودن و نزدیکی آن به نهادهای 
دولتی مربوطه )سازمان آب منطقه ای، صدا و سيما( در قسمت جنوبی 

پل می باشد. 

نتیجه
همان گونه که بررسی شد، هدف از این پژوهش تحليل جنبه ی خاصی 
از فضای عمومی؛ یعنی ضربآهنگ رخدادکنش های مغایر با گفتمان 
رسمی به مثابه ی گونه ای تجربه  زیسته و برخاسته از »زندگی روزمره« 
از زمينه برای مطالعه و کاوش فضای  و دستيابی به مدلی برخاسته 
عمومی می باشد تا به روشی نوین در خوانش الیه های عميق تر فضای 
عمومی شهری دست یافت. الیه ای که معموالً به دليل غير مشروع بودن، 
پنهان و مستتر در فعاليت های جاری روزمره می باشد. در بخش پيشين 

مدل نظری و نتایج حاصل از تحليل ضربآهنگ رخداد این بعد پنهان 
برای پل خواجو به تفصيل بيان گردید. در ادامه به سؤاالت پژوهش 
مبتنی بر یافته های حاصل از مصاحبه های عميق نيمه ساختاریافته از 
استفاده کنندگان فضا و برداشت ميدانی ضربآهنگ رخداد کنش های 

مغایر با گفتمان رسمی پاسخ داده می شود. 
در پاسخ به سؤال مقوله های مؤثر بر رخداد کنش در برابر گفتمان 
رسمی و ضربآهنگ رخداد آن در پل خواجو که در بخش یافته به تفصيل 

تحليل ضربآهنگ کنش های مغایر با گفتمان رسمی و و خوانش فضای 
عمومی شهری »مدل زمينه ای در پل خواجوی اصفهان«
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مدل ارتباطی مفاهيم آن بيان شد، یافته های زیر قابل ارائه است:
- مقوله های مؤثر بر رخداد کنش )به عنوان مقوله ی مرکزی( در 
»زندگی روزمره ی« پل خواجو عبارت است از: مقوله ی ایدئولوژیک-

حکومتی )نظم جهان بينی(، ساختار مدیریت پایش فضا )نظم پایشی(، 
نظم  رویدادمحور(،  شده)نظم  برنامه ریزی  تعامالت  از  ناشی  نظم 
کالبدی-فضایی      )نظم محيطی   مبتنی     بر ویژگی های مکانی-  فضایی(، نظم 
هنجارین )نظم مبتنی بر ویژگی های بافتار فرهنگی(، نظم جغرافيای 

زیستی )نظم طبيعی( و نظم تبادالت فرهنگی و هم پيوندی مقوله ها. 
- این مقوله ها در محور های مقوله ی مرکزی )کنش در برابر گفتمان 
رسمی(، به زمينه )نظم جهان بينی، نظم محيطی، نظم طبيعی(، علل 
)نظم هنجارین، نظم پایشی(، شرایط مداخله گر) نظم ناشی از تعامالت 
رویدادمحور، هم پيوندی مقوله ها و نظم ناشی از تبادالت فرهنگی(، قابل 

دسته بندی هستند. 
- کنش  ها به عنوان مقوله ی مرکزی و راهبرد مصرف فضای عمومی 
انتخابی )پل خواجو( در دو شکل کنش همنوا )با هدف تثبيت فضایی 
و مصرف برنامه ریزی شده( و کنش مغایر با گفتمان رسمی4 )با هدف 
آزادسازی فضا از سلطه و کسب رسميت و مشروعيت از گفتمان رسمی( 

قابل شناسایی است.
- سه تکنيک عام مورد استفاده برای بروز عينی کنش در فضای 
گزینش  و  مکان-    رفتار  گزینش  زمان-   رفتار،  گزینش  شامل:  عمومی 

عامل-  رفتار    )به معنای عضویت در گروه( می باشد.
قابل  شامل:  رسمی  گفتمان  برابر  در  کنش ها  رخداد  -   پيامد 
پيش بينی شدن فضا، آگاهی بخشی از نيازها و مطالبات برای گفتمان 
رسمی و کاهش رسميت گفتمان رسمی و تصاحب و تملک فضا از 

گفتمان رسمی دانست. 
- با تأکيد بر کنش های مغایر با گفتمان رسمی4 محور کلی شامل: 
و  روان پاالیی  فضا،    تصاحب  و  تملک  قانون ستيزی-   هنجارستيزی، 

ابرازگری مطالبات شناسایی گردیده است .
برای پاسخ به سؤال مؤلفه های مؤثر بر ضربآهنگ رخداد کنش ها؛ 
با تأکيد بر بروزکنش های مغایر با گفتمان رسمی؛ براساس برداشت ها 
جنبه ی عينی کنش ها یا الگوهای رفتاری استفاده  کنندگان فضا در پل 

خواجو نتایج ذیل حاصل می شود:
)دوام((  فرکانس و طول مدت  این کنش ها )شدت،  - ضربآهنگ 
در سطح اول تابع ویژگی های مکانی فضا است. ویژگی هایی که اول؛ 

امکان رهایی از محدودیت ها )بایدها و نبایدهای محيطی( ناشی از بافتار 
قانون ستيزی-   هنجار ستيزی  را در اشکال  نهادی  فرهنگی و ساختار 
)قلمروسازی و شخص سازی(  تغيير-    تملک فضا  و  )مشروعيت زدایی( 
فراهم می کند. در پل خواجو مهم ترین ویژگی تأثيرگذار موقعيت مکانی 
و گره گاه ارتباطی شمالی-  جنوبی شهر اصفهان )محور چهارباغ صدر( 
و ساختار خطی در دانه بندی، تفکيکی فضایی و تشخص این فضا به 
مکانی برای رخداد برخی کنش های خاص می باشد. دوم؛ این مکان ها 
امکان نمایش نيازهای پاسخ داده نشده و یا سرکوب شده را در دو شکل 
تخليه ی اجتماعی و مطالبه گری )سياسی، اجتماعی-   فرهنگی، اقتصادی 
و زیست محيطی( فراهم می کنند. این فضاها دارای کمينه ی نظارت از 
سوی مسئوالن فضا )در شکل فضاهای پنهان( و بيشينه ی آزادی عمل 
برای تصرف کنندگان فضا )آزادی در حرکت و رفتار در فضا( می باشند.  
چيدمان ردیفی، سيرکالسيون خطی، گشایش فضایی )آزادی فضایی(، 
محصوریت فضایی )کنترل دید(؛ حجم متخلخل فضایی )ترکيب متقارن 
و پيوسته ی فضاهای باز و نيمه باز( و تفکيک فضایی )دانه بندی افقی و 
عمودی( از ویژگی های مؤثر بر بروز کنش های مغایر می باشد. افزون 
زمانی  ویژگی های خاص  تابع  کنش ها  این  رخداد  ضربآهنگ  این  بر 
برخاسته از زمان فراغت از کار، تحصيل و زندگی )اشتغال، آموزش و 
خانواده( و زمان خلوتی-  شلوغی )و ميزان تراکم جمعيت( می باشد. زمان 
فراغت مهم ترین شاخص شکل دهنده به کنش مغایر در فضای پل ودر 
سه سطح روزانه، هفتگی و فصلی می باشد. سپس زمان تراکم )پيک 
جمعيتی( تابع دو مؤلفه ی طبيعی )شاخص های فصلی جغرافيایی: آب، 

دما و باد( و اجتماعی )شاخص های رویدادی-  آیينی( می باشد.
نياز تصرف کنندگان  ویژگی های  تابع  این ضربآهنگ  نهایت  در   -
آزادی، کسب  به  مربوط  مطالبات  از  برخاسته  مغایر(  کنش  )عامالن 
بروز  هم چنين  است.  مشروعيت  کسب  و  هویت یابی  خودمختاری، 
کنش های مغایر تابع سه ویژگی مشخص عامالن مصرف فضا؛ یعنی 
مصرف جنسيتی )زمان فعاليت های مردانه یا زنانه(، مصرف سنی )زمان 
فعاليت جوانان، نوجوانان، سالمندان(، مصرف فرهنگی و نيز سبک های 
برخاسته از این سه نوع می باشد. سبک زیست تصرف کنندگان فضا؛ 
آسيب پذیر  نوین(،  قبيله های  و  )خوشگذرانان  جوانان  گروه  زیست 
فروشندگان  )هنرمندان(،  هنری  زنان(،  و  )سالمندان  محطاطانه  و 
)دستفروشان( و مهاجرین با محوریت فرهنگ مردساالنه و سرگرمی های 

ممنوعه در فضا می باشد. 
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 Acritical look toward spatial issues necessitates criti-
cism and transformation in theoretical and practical ap-
proaches toward space in the contemporary era. Spa-
tial critical reading is considered a method to describe, 
interpret and criticize everyday life and identify spa-
tial issues from the same perspective. Spatial reading 
first appears in theoretical traditions and components 
affecting it. Social theories about everyday life have 
gradually penetrated spatial studies and the recognition 
methods, in line with spatial turn. Space, in this opin-
ion, shows everyday characters and their dimensions 
that it shows the current social situation. So, this space 
is considered to display the characteristics of everyday 
life and its constructive dimensions and the represen-
tative of the economic, political, cultural, and techni-
cal conditions. It means that space is based on daily 
activities in routine life and people’s performance in 
their daily living )lived space( and the representative 
constructive factors )economic, political, cultural con-
ditions, knowledge, and technology, which is known 
as perceived space(. In this approach, space is known 
as good that is consumed in a new form. According to 
these necessitates, the urban space design process must 
emphasize everyday life’s dimensions and compo-
nents. Rhythmanalysis, as one of the analytical tools, 
is emphasis reading everyday life in urban space. This 
tool includes two urban rhythms: everyday and physi-
cal rhythms. They show linear and cyclic rhythms or-
ders. This study aims to delve deeper and explain the 
complexities of multi-layered urban public space; In-
fluenced by each society’s social formations and the 
starting point of the epistemology of space in correla-
tion with social reality, has been done. The research 
paradigm is critical, and within the framework of Lefe-
bvre’s theory of social production, explores everyday 
life in space through rhythm analysis and the connec-
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tion of time and place. The research questions included 
identifying the components affecting the rhythm of the 
practice and developing a contextual model to read the 
space of Khajoo Bridge. The research’s innovation is 
the description and explanation of the semi-hidden and 
hidden part of the urban public space )Isfahan Khajoo 
Bridge( using rhythm analysis of practice contrary to 
society’s formal discourse. Using contextual theory, a 
systematic study of the information obtained from the 
field perception, including in-depth purposeful inter-
views and observations of the objective aspect of the 
occurrence of actions )behavioral patterns(, has been 
performed. The results are formulated in a theoretical-
contextual model with 12 main categories that show 
the relationship of practice with contextual conditions, 
causes of occurrence, interfering factors )aggravat-
ing(, and consequences: Context of practice include 
ideological-governmental, natural, and environmental 
order; Its causes are a function of normative order and 
supervisory management; intervening factors including 
planned interactions, cultural exchanges, and intercon-
nectedness of categories; Consequences include pre-
dictability of space, awareness of demands, reduction 
of legitimacy, and appropriation of space from formal 
discourse. The occurrence of practice has a temporal 
and spatial selection and is associated with member-
ship in social groups. Their goal is spatial stabilization, 
gaining autonomy and legitimacy in space, and they 
have patterns of lawlessness-abnormality, space own-
ership, psychotherapy, and demands.
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