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تحلیل ضربآهنگ کنشهای مغایر با گفتمان رسمی و و خوانش فضای عمومی
شهری «مدل زمینهای در پل خواجوی اصفهان»

*

مژده جمشیدی** ،1میترا حبیبی
 1پژوهشگر دورۀ دکتری تخصصی شهرسازی ،پردیس بینالمللی فارابی ،دانشگاه هنر تهران ،تهران ،ایران.
 2دانشیار گروه طراحی شهری ،دانشگاه هنر تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،98/10/27 :تاریخ پذیرش نهایی)99/3/24 :
2

چكيده
پژوهش با هدف ژرفکاوی و تبیین پیچیدگیهای فضای عمومی شهری چندالیه؛ که متأثر از شکلبندیهای
اجتماعی جامعه و نقطه آغازین معرفتشناسی فضا در همبستگی با واقعیت اجتماعی میباشد ،انجام پذیرفته
است .پارادایم تحقیق ،انتقادی و در چارچوب نظریهی تولید اجتماعی فضای لوفور ،زندگی روزمره را ازطریق
تحلیل ضربآهنگ و در پیوند زمان-مکان واکاوی میکند .سؤاالت تحقیق درراستای شناسایی مؤلفههای مؤثر بر
ضربآهنگ رخداد کنشها و نیز تدوین مدلی زمینهای با هدف خوانش فضای پلخواجو میباشد .نوآوری پژوهش،
توصیف و تبیین بخش پنهان فضای عمومی شهری انتخابی با استفاده از تحلیل ضربآهنگ رخداد کنشهای مغایر
با گفتمان رسمی جامعه است .با بهرهگیری از تئوری زمینهای ،تحلیل سیستماتیک اطالعات ناشی از برداشت
میدانی (مصاحبههای عمیق و مشاهدات وجه عینی رخداد کنشها صورتگرفتهاست .نتایج در یک مدل نظری-
زمینهای در  12مقوله اصلی ارتباط کنشها با شرایط زمینهای ،علل بروز ،عوامل مداخلهگر و پیامدها را نشان
میدهد :زمینهها (نظم ایدئولوژی-حکومتی ،طبیعی و محیطی)؛ علل (نظم هنجارین و مدیریت پایشی)؛عوامل
مداخلهگر (تعامالت برنامهریزیشده ،تبادالت فرهنگی و همپیوندی  مقولهها)؛ و پیامدها (پیشبینی-بودن فضا،
آگاهیبخشی از مطالبات ،کاهش مشروعیت گفتمان رسمی و تصاحب فضا) میباشد .رخداد کنشها ،گزینش
زمانی و مکانی داشته و با عضویت در گروههای اجتماعی همراه و هدف آنها تثبیت فضایی ،کسب خودمختاری
و مشروعیت در فضا ودارای الگوهای قانونستیزی-هنجارستیزی ،تصاحب فضا ،روانپاالیی و مطالبات میباشد.

واژههاي كليدي

زندگی روزمره ،کنش مغایر با گفتمان رسمی ،تئوری زمینهای سیستماتیک ،ضربآهنگ ،پل خواجو.
* مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری نگارندهی اول ،با عنوان «واکاوی فضای عمومی شهری از منظر خوانش ضربآهنگ کنشهای مغایر با گفتمان
رسمی (موردپژوهی پل خواجوی اصفهان)» میباشد که با راهنمایی نگارندهی دوم در پردیس بینالمللی فارابی دانشگاه هنر تهران ارائه شده است.
**نویسندهی مسئول :تلفن ،09132263914 :نمابر031-36412310 :؛ .Email: mojdeh.jamshidi84@gmail.com
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مقد مه

از اواخر قرن بیستم میالدی مفهومپردازی پیرامون فضا با
محوریت «زندگی روزمره» مورد توجه اندیشمندان شهری و اجتماعی
بوده است .در این دوران «زندگی روزمره» و مباحث اجتماعی وابسته به
آن؛ بهعنوان بستر تجارب زیسته در [با] فضا؛ به یک پدیدهی مسألهمحور
بدل میشود .اشکال فضایی روابط اجتماعی نمایانشده وتبدیل تناقضات
طبقاتی به تناقضات فضایی ،موجب گردیده تا فهم تحوالت و نقش
فضا در نقطه اصلی توجه اندیشمندان قرار گیرد ،یکی از حوزههای
اندیشهای 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 ویژگیهای «زندگی روزمره»،
ابعاد سازندهی آن و تصویری از شرایط اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و
فنی حاکم است .به این معنا که فضا از یکسو مبتنی بر فعالیتهای
روزمره در یک زندگی معمولی و عملکرد افراد در جریان زیستن هر
روزهشان (فضای زیسته) و از سویی دیگر مبتنی بر عوامل سازندهی
حاکم (شرایط اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی و دانشی و فنی) یک جامعه
(فضای دریافته) یک کاالی مصرفی میباشد .افزون بر این در این نگاه،
فضای شهری مثابهی صحنهی کشمکش میان گروهای متعدد با منافع
متضاد است که هر گروه به روشی خالقانه سعی در شخصیسازی فضا
و بهرهمندی از آن دارند (برزگر .)1398 ،ازاینرو شهر و فضاهای آن
به عرصهی کشمکش میان نحوهی عمل سطوح و گروههای مختلف
بدل شده است .به بیانی دیگر شهر و فضاهای شهری عرصهی رخداد
کنش این گروهها میباشد .باید تأکید داشت که در این رویکرد ،کنشها
بهعنوان بخشی از مکان درک میشوند .در این نگاه مکان هم زمینهی
کنش است که گروههای مختلف در آن عمل و اقدام میکنند و هم
محصول کنش ( .)Massey, 2005بنابراین مطالعهی کنشهای زندگی
روزمره در بستر استقرار مکانی و رخداد آنها همپیوند بوده و برای فهم
چگونگی تجربهی مکان و ناگفتههای خاموش و ضمنی زندگی روزمره
امری ضروری است .مجموعهی این علل و تجلی شهر و فضاهای آن به
عرصهی کشمکش و کنش مفهوم پیچیدگی و چندالیهایبودن فضا را
عیان ساخته و شناسایی الیهها و سطوح عمیق آنرا در خوانش فضای
عمومی شهری به امری ضروری تبدیل کرده است ،تا ظرفیتهای پنهان
فضا بهویژه ظرفیتهای ناشی از پیوند زمان به فضاو یا فضامندشدن
زمان در فرآیند مطالعه و برنامهریزی فضا آشکار گردد .در بیان پیچیدگی

شهر و فضاهای آن میتوان به آرای لوفور ( )1991استناد نمود .وی در
بیان این پیچیدگی نور سفید را مثال میزند :که در ظاهر اگرچه نور
سفید یک رنگ است ولی میتواند به طیفی از رنگها تجزیه شود ،فضا
نیز وقتی در معرض تحلیل قرار میگیرد ،علیرغم همگنی و انسجام
سطحی ،تجزیه شده و عوامل و تناقضهایش عیان میگردد.
این امر لزومی بر تغییر نگرش به فضا را با تأکید بر مؤلفههای
اجتماعی فضا در پیداشته است .یکی از ویژگیهای زندگی و فضای
جدید ،چالش تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در بستر فضا میباشد.
لذا دیگر فضای عمومی ،فضای نمایش توافقات زندگی جمعی تلقی
نمیشود ،بلکه نمایش چگونگی کنش میان این دو به تأثیر از زمینه،
علل و شرایط برخاسته از بستر و خاستگاه فضایی میباشد .از اینرو
هر فضای عمومی دارای مدل خاصی از روابط میان مؤلفههای سازنده،
علل و شرایط و پیامدهای متفاوتی است که از ویژگیهای زمینهای
ناشی میشود .این امر ضرورت تغییر نگرش در عرصهی برنامهریزی
و طراحی فضاهای عمومی شهری در تمام مراحل؛ از خوانش تا تحلیل
و تفسیر تا پیشنهاد راهکار را با تأکید بر مؤلفههای «زندگی روزمره»
برای شناخت الیههای عمیق آن بهویژه پیوند مکان و زمان (ضربآهنگ)
ایجاب میکند؛ تا با خوانش همزمان این عوامل ،روابط ،علل و شرایط
در یک مدل مشخص و پیوند زمان و مکان ،عملکردهای مناسبتری
برای مدیران شهری برای تصمیمسازی ،تصمیمگیری ،مدیریت،
برنامهریزی و طراحی فضاهای عمومی شهری فراهم آید .براین اساس
هدف از پژوهش حاضر واکاوی الیههای نیمه پنهان و پنهان زندگی
روزمره ،جهت خوانش پیچیدگیهای فضای عمومی شهری از طریق
تحلیل ضربآهنگ رخداد کنشهای مغایر با گفتمان رسمی و همزمان
دستیابی به مدلی زمینهای برای خوانش فضای عمومی میباشد ،که با
استفاده از روش «تئوری زمینهای» و تحلیل بروز عینی این کنشها از
منظر مؤلفههای زمانی    -مکانی    -عاملی در قالب الگوهای رفتاری تحقق
مییابد .سئواالت پژوهش براین اساس عبارت است از :در خوانش فضای
عمومی پل خواجو ،چه مؤلفههایی بر رخداد کنشهای مغایر با گفتمان
رسمی و ضربآهنگ رخداد آن مؤثر هستند؟و مدل نظری و زمینهای
برای خوانش فضای عمومی از منظر کنش مغایر با گفتمان رسمی پل
خواجو چگونه است؟

مبانی نظری (ادبیات نظری -پیشینهی پژوهش)

دو زیرسطح میبیند که در تضاد شدید با یکدیگر هستند؛ یکی متناظر
با جنبهی انسانی و یوتوپیای [بیرون از سلطه] و دیگری متناظر با
جنبههای غیرانسانی و بورژوازی [تحت سلطه] است (لوفور.)1391 ،
در «زندگی روزمره» بخشهای تحت سلطه و انباشتی (روزمرگی) با
بخشهای غیرانباشته که تحت سلطه نیستند (زندگی روزانه) تالقی
میکند و غنای زندگی مدرن از پرتوی آن آشکار میشود .در این دیدگاه
با تأکید بر بازتولید کاپیتالیسم« ،زندگی روزمره» بستر کارهای معمول،
تکراری و ملموس است که «امر روزمره» را در همهی حوزههای زندگی
عینیت میدهد (کیفر .)371-370،1393 ،پیتر اسبورنه با تأکید بر آرای
لوفور ،روزمرگی را با اشکال یکنواخت ،تکراری و از هم گسیخته موجود

 -1زندگی روزمره و تولید اجتماعی فضا
از سه دههی پایانی قرن بیستم میالدی مبتنی بر آراینظریهپردازان
انتقادی نظیر لوفور ( ،)2004دوسرتو ( )1984و هاروی (،)1989
کاربست «زندگی روزمره» در مباحث فضایی با دگرگونی و تغییر
اندیشهی اجتماعی و بسط مفهوم مقاومت اجتماعی در فضا همراه
است .در این دوران فهم فضا از منظر بازتولید روابط اجتماعی مبتنی
بر جدل سه سویه (تریالکتیک) فضایی ،کمک شایانی به درک «زندگی
روزمره» و فضای آن دارد .لوفور «زندگی روزمره» را «سطح سطحها» با

45
تحلیل ضربآهنگ کنشهای مغایر با گفتمان رسمی و و خوانش فضای
عمومی شهری «مدل زمینهای در پل خواجوی اصفهان»

در روزمرهی مدرنیته یکی میداند .رابرتز روزمره را «چگونگی تحول
اجتماعی و مقاومت طبقاتی» و روزمرگی را «چگونگی مدیریت سرمایه
بر اتمیشدن و تکرار» معرفی میکند (شمولی .)404، 1393 ،براین
اساس از موضوعیت زندگی روزمره ،دو سطح روزمرگی و زندگی روزانه
قابل شناسایی و تمیز است« .امر روزمره» آن بخشی است که توسط
دستگاههای نهادی و به شکلی فراگیر همهی ارکان «زندگی روزمره»
را در بر میگیرد و با اعمال یکنواختی و تکرار از طریق یکپارچهسازی،
روزمرگی را عینیت میبخشد؛ و «زندگی روزانه» بخش خالق و نوآورانه
است که با رویکردی مقاومتی در تضاد با روزمرگی شکل میگیرد
(فکوهی .)1383 ،تجلی این سطوح را باید از یکسو در فضای اجتماعی
و روش تولید آن و از سویی دیگر در شهر و آرایش فضای شهری؛ آنچه
لوفور ( )1991از آن با عنوان «تولید اجتماعی فضا» یاد میکند؛ باز
جست .تولید 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 همزمان فضای دریافته (آرایش فضایی طی کنش فضایی)،
فضای پنداشته (بازنمایی فضا بهدست قدرت و متخصصان) و فضای
زیسته (فضای بازنماییشده یا نمود زندگی روزانه) رخ مینماید (حبیبی
و برزگر .)1397 ،آنچه در این مدل(نمودار  )1و مبتنی بر آرای لوفور در
کتاب تولید فضا حائز اهمیت است رابطهی سه فضا با یکدیگر و کنترل
هر فضا توسط دو فضای دیگر و فرآیند تغییرات دائمی این سه فضا در
ارتباط با همدیگر و تعدیل هر یک توسط دیگری میباشد.
لوفور (« 1)2004زندگی روزمره» را محل اصلی مقاومت اجتماعی
میداند که در فضا و از طریق فضا در اشکال گوناگون کنش اجتماعی در
یک آرایش فضایی خاص تجلی مییابد .در این دیدگاه جوهرهی اصلی
شکل دهنده به فضا ،نحوهی عمل تولیدکنندگان فضا (نمود روزمرگی)
به مثابهی استراتژیهای فضایی از یکسو و کنش کاربران بهعنوان مصرف
کنندگان فضا (نمود زندگی روزانه) و واکنش در برابر هر آنچه که به آنها
تحمیل میشود به مثابهی تاکتیکهای فضایی از سویی دیگر و ارتباط
میان این دو میباشد .ازاینرو میتوان گفت که «تولید اجتماعی فضا»
با هدف تبیین چگونگی شکلگیری و تحوالت فضای شهری از طریق
ردیابی دیالوگ سه سویه درون فضا میباشد.

نمودار  -1مدل سه گانه ی فضایی .مأخذ( :حبیبی و برزگر)1397 ،

 -2گفتمان رسمی و بروز کنش مغایر با آن
از آنجایی که فرآیند «تولید اجتماعی فضا» از یکسو بازتولید روابط
قدرت (سیاسی  -اقتصادی    -ایدئولوژیکی) در شکل استراتژی فضایی (نیرو
از باال) و از سویی دیگر تالش برای به رسمیت شناختهشدن و داشتن حق
و کسب مشروعیت در شکل تاکتیکهای فضایی (نیرو از پایین) است؛
از اینرو توجه به ساختارهای شکل دهنده هر دو نیرو امری ضروری
است .در این نظریه فضا در پرتوی چالش میان این دو نیرو دائماً تولید
و مصرف میشود« .گفتمان رسمی» بهمثابهی نمایندهی قدرتهای
بازنمایی در اشکال تعیینکنندههای معرفتی (ایدئولوژی و دانشی)،
سیاسی (حکومتی)   ،اقتصادی و اجتماعی (تجربهی زیست و فرهنگ) در
دو سطح ماکرو و میکرو قابل شناسایی است .ازاینرو «گفتمان رسمی»
شامل روابط قراردادی و همگانی (جمعی و اشتراکی) فراتر از تعامالت
ظاهری است که میتواند در مقیاسهای مختلف در فضا و زمان مبتنی
بر فرآیندهای رسمی [چارچوب گفتمانی] تحقق پذیرد (Misztal,
 .)2002, 21فرآیند رسمی در دو سطح :ماکرو (شامل قراردادهای
رسمی ،قوانینی که بر چگونگی ساخت سیستم و ساختارهای قدرت
تعینهای سیاسی ،اقتصادی ،ایدئولوژیکی
نظارت دارد و میتواند شامل ّ
و دانشی باشد)؛ و میکرو (که بر روابط و تعامالت و تعیینهای ناشی
از نظامها ،رفتارها وگروهها داللت دارد) مطرح میشود .به بیانی دیگر
«زندگی رسمی» از طریق فرآیند رسمی در دو شکل قوانین و مقررات
ساختاری (مبتنی بر روابط قراردادی) و هنجارها و بایدهای و نبایدهای
نظام تعامالت اجتماعی (مبتنی بر روابط اشتراکی) شکل میگیرد.
این مجموعه توسط چارچوبهای مشخصی ساختار مییابد که به آن
«گفتمان رسمی» گفته میشود .تفاوت و تمایز میان دو سطح «گفتمان
رسمی» امری گریز ناپذیر است .تفاوت میان سطح قراردادی و انضباطی
با سطح تعاملی و هنجاری گفتمان رسمی و دیالکتیک نوین میان این دو
سطح ،سطح سومی را تحت عنوان کنش (نمودی از تعامالت اجتماعی)
در فضا یا کنش فضایی باعث میگردد (.)ibid.
در فضای شهری ،هر اندازه کنش فضایی با قدرت بیشتری تحقق
یابد ،مشروعیت بیشتری خواهد یافت و امکان هنجارمندشدن و
حرکتش به سمت نهادینهشدن و تثبیت قطعی فراهم میشود .این
کنشها به منظور تشخصیابی و هویتیابی در بستر «گفتمان رسمی»
و از طریق رقابت فرآیندهای نقش سازی و هویت سازی هنجارمند و به
دنبال هویتیابی نهادینه از طریق گفتمانها و رفتارهای استانداردشده
در مقابل نقشسازی و هویتیابی فردی تجلی مییابند (فکوهی،
 .)1383کنشهای فضایی در طیفی از کنشها ،رفتارها و فعالیتهای
همنوا و مغایر و متضاد با «گفتمان رسمی» تجلی مییابند .این کنشها
بهعنوان یک واقعیت اجتماعی بین دو موضع ثابت ،پایدار و ساختار یافته
«گفتمان رسمی»؛ شامل گفتمان نهادی و گفتمان هنجاری که دارای
مشروعیت و رسمیت تمام هستند؛ قرار دارد .کنشهای سازگار (همنوا)،
کنشهای هستند که در اشکال گوناگون رفتارهای همساز و مطابق با
نیروهای سازنده و شکلدهنده به نظم عمومی فضا (گفتمان رسمی)
قرار دارند و هدف اصلی از رخداد آنها را باید تالش برای یکپارچهسازی
دانست؛ وکنشهای متضاد کنشهایی هستند که در تضاد با گفتمان
مسلط و با هدف رهایی از قیدوبندها در قالب جماعتهای شهری انجام
میپذیرد .در بین این دو سر طیف کنشهای مغایر قرار دارند که نه در
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تضاد و نه در هماهنگی کامل هستند .اینها در طیفی از رفتارها در فضا
بروز عینی مییابند و قابلیت خوانش دارند.

 -3کنش مغایر با گفتمان رسمی در فضای عمومی شهری
«تعامالت اجتماعی» در اشکال گوناگون کنش و در قالب «زندگی
عمومی» در بستر «فضای عمومی» تجلی مییابد (گیدنز.)1384 ،
یکی از مهمترین ویژگیهای «فضای عمومی» را باید بازنمودی مکانی
زندگی عمومی دانست (مدنیپور .)1392 ،این بازنمود مکانی نمایشی
از رابطهی مردم با یکدیگر ،مردم با مکان و مردم با زمان است (رلف،
1389؛ اسمیت و لو .)2006 ،از آنجایی که «فضای عمومی» بهعنوان
قلمروی مشترک میان گروههای مختلف در طیفی از اختیارات قانونی تا
شهروندی تغییر میکند ()Mehta, 2014؛ براین اساس نقشهای فضای
عمومی را میتوان قانونمندی و نمایشی به مثابهی تجلی رابطۀ تاریخی و
طوالنی ارتباط جمعی و نمایشی دانست ( .)Sagan, 2015چهار مؤلفۀ
مؤثر بر تعریف فضای عمومی را در نمایش روابط و تعامالت جمعی
باید اشتراک فضایی ،مقبولیت فضایی ،عمومیت فضایی و قانونمندی
و هنجارمندی فضایی دانست ( .)Bodnar, 2015براین اساس یکی
از عملکردهای آنرا میتوان حول محدودیتها و ممنوعیتهای ناشی
از قدرت سیاسی-اقتصادی-ایدئولوژیکی و قدرت اجتماعی (قانون و
هنجار) دانست ،که به دنبال حفظ کلیت و همگنی فضا میباشد .ازاینرو
ممنوعیتها پایهی اصلی نظم اجتماعیای است که بر فضا تسلط دارد
(لوفور .)1391 ،اغلب این ممنوعیتها و محدودیتها بهویژه در «فضای
عمومی» موجب میشوند تا مصرفکنندگان فضا با کنشهای مقاومتی
در مغایرت با آن محدودیتها عمل کنند .اشکال مقاومت و مخالفت
با این محدودیتها در فضای عمومی را میتوان عرضهی ابژههایی در
فضای عمومی (اعم از کاالهای مصرفی ،فرهنگی و نمایشی) دانست که
از هر استفادهی احتمالی ممنوع شدهاند .بر این اساس چگونگی عملکرد
«فضای عمومی» با تقسیم به مناطق خاص که استفاده از آن برای
بعضی گروهها ممنوع است ،و یا با تقسیمبندی به فضاهای روز و شب و
یا فضاهای کار و فراغت ،تعیین میشود .عملکردهایی که پس از تاریکی
و زمانی که ممنوعیتهای حکمفرما در طول روز و در طول فعالیتهای
عادی برداشته میشود ،بروز مینمایند .بیشتر این عملکردها مبتنی
بر خوشگذرانیهای غیر مجاز و شبه تخلفات سودآور است (همان).
بررسی آرای زوکین ( ،)1996سورکین ( ،)1992تانکیس (،)1388
هیلیر ( ،)1384کرمونا ( ،)1394ساگان ( ،)2015مدنیپور ()1387
حاکی از آن است که  سایر نقشهای فضای عمومی؛ اشتراک فضایی،
مقبولیت فضایی ،عمومیت فضایی ,به تأثیر از قانونمندی و هنجارمندی
فضایی به دفعات در «زندگی روزمره» تغییر میکند .از سویی دیگر
مطالعات میدانی (بهویژه براو و گوارالدا ( ،)2016مهتا ( ،)2014اوبین
( ،)2014کار و دیگران ( ،)1992لنگ ( ،)1386تیبالدز ( ،)1385ورنر
و مودن ( ،)1992اندرسون ( ))2016حاکی از سه تاکتیک کلی برای
مقابله با ممنوعیتها میباشد که عبارت است از :گزینش فضا ،زمان و
عضویت در گروههای اجتماعی خاص.

 -4عامالن کنش مغایر با گفتمان رسمی در فضای عمومی
شهری
در مطالعات اجتماعی تعابیر مختلفی برای عامالن کنشهای مقاومتی

شهری بهکار رفته است نظیر :تعبیر بیات ( :)1396قطب به حاشیه
راندهشده در مقابل قطب مرجع؛ اسکات ( :)1396فرودست در مقابل
گروه مرکزی؛ جین ( :)1395مصرفکنندگان فضا (مطلوب و نامطلوب)؛
باومن ( 1987و  :)1998مصرفکنندگان فضا (اغوا و سرکوبشده) در
مقابل تولیدکنندگان فضا؛ ویلیامز که با عنوان گروه خارج از سلطهی
مرکزی از دو گروه نوظهور و پسمانده که نمایندهی سه نوع فرهنگ
تقابلی ،فرهنگ جایگزین و فرهنگ تطبیقی هستند ،نام میبرد .فرهنگ
جایگزین ،از فرهنگ مسلط انحراف دارد ولی بدون به چالش کشیدن
جایگاه قدرت در سلسلهمراتب اجتماعی تجلی مییابد .فرهنگ تقابلی
فرهنگی است که میکوشد جایگاه مرکزیت و گروه مسلط را مستقیماً
کسب کند و ازاینرو مستقیماً به تقابل با ساختار هژمونی بر میخیزد و
فرهنگ تطبیقی که در انطباق با گروه مسلط و بازمانده از آن میباشد
(شمولی .)407-406 ،1393 ،در مطالعات فضایی نیز براساس مصرف
کنندگان فضا دستهبندیهای مختلفی وجود دارد نظیر :فرانسیس
( )1989که مصرف کنندگان فضا را به  5دسته استفاده  کنندگان
(کاربرها) ،غیرکاربرها ،مدیران فضا و مالکین ،مقامات رسمی شهر و
طراحان تقسیم میکند و کلوپفل ( )2009که رفتارکنندگان فضا را
در دو گونه گردهمایی (شامل جمعیت تصادفی ،مالقاتهای رسمی،
رویدادها و صف بستن) و ازدحام (شامل ازدحام خشونت  آمیز :شورش و
اغتشاشات ،مجازاتکردن و دعواهای مردمی و ازدحام در شرایط بحرانی:
فرارکردن و مطالبه کردن) معرفی مینماید .با توجه به این دستهبندیها
و مطالعات میدانی مافسولی ( ،)1996مایلز ( ،)2001چارتون و هوالندز
( ،)2002براو و گوارالدا ( ،)2016سویترز ( )2017میتوان عاملین به
کنش را در چها ردستهی کلی کاربران ،مسئوالن ،تصرف کنندگان و
بازدیدکنندگان فضا دستهبندی نمود .همچنین براساس مطالعهی آرای
تانکیس ( ،)1388اندرسون ( ،)1990بیات ( ،)2013 ،1997جوزف
( )2008و میسگاو و فنستر ( )2016میتوان الگوهای غالب زیست
عاملین کنش مغایر را زیست مبتنی برآسیب پذیری (جنس و سن
ضعیف) ،تهیدستی (ضعف اقتصادی) ،غیررسمی (غیرمشروع بودن)،
واخواستی (اعتراضی و مطالبهگری) و خالقانه (نوآورانه) دانست.

    -5ضربآهنگکاوی؛ ابزاری تحلیلی برای توصیف رخداد کنش
مغایر با گفتمان رسمی در فضای عمومی
یکی از رویکردهای بررسی   «زندگی روزمره» و «فضای عمومی»
رویکرد زمان -فضا و ابزار برخاسته از آن یعنی چرخهی زندگی زمان-
فضا [ضربآهنگ] میباشد ( .)Henckel et al., 2013استفاده از مفهوم
ضربآهنگ در علوم اجتماعی ناشی از تالشهای لوفور ( 1992و )2004
بوده و در آرای وی چرخهی زمان     -فضا در پرتوی دو امر چرخهای و
خطی تعریف میشود .امر خطی به دنبال نوعی نظمیافتگی به دنبال
بیشترین قطعیت و امر دوری مبتنی بر تکرار است .براین اساس تکرار
میتواند چرخهای و متنوع و یا خطی و ثابت باشد .هر تکرار چرخهای
از طریق تکرار خطی به وجود میآید که در هماهنگی با یکدیگر در
فضا با یکدیگر ارتباط مییابد (کولمن .)128 ،1396 ،کاربست مفهوم
ضربآهنگ در مباحث معاصر شهری را باید در دههی  1960میالدی و
با تالشهای لینچ و گورویچ همزمان دانست .در این دیدگاه ضربآهنگ
تولید میشود و نتیجهی تغییراتی است که براساس پرکتیسهای
اجتماعی مختلفی تعریف میشود ( .)Henckel et al., 2013لوفور
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( )1992در این زمینه با مقایسهی ضربآهنگهای شهرهای مدیترانهای
و اقیانوسی به نتایجی خاصی میرسد .او فقط به تأثیر اقلیم نپرداخته،
بلکه به این موضوع که نظم حاصل از سوی قدرت و در مقابل ،مقاومت
الیههای زیرین به چه شکل خود را در فضاهای شهری نشان میدهد،
میپردازد (برزگر و حبیبی .)1399 ،افزون       بر این ،لوفور ( )2004در
ضربآهنگ کاوی ،تنها به فعالیتهای روزانهی مردم اکتفا نمیکند ،بلکه
زمانمندی آنها را نیز در اولویت میداند .وی در پروژهی ضربآهنگکاوی
شهرهای مدیترانهای ،عوامل مؤثر را فرآیندهای چرخهای ،فرآیندهای
خطی ،فرآیندهای پنهان ،عمومی و افسانهای ،کدها و مراسم آیینی ،و
عوامل شخصی بر میشمارد ( .)Lefebvre, 2004در ادامهی مطالعات
لوفور مجموعه پژوهشهای گستردهای با این موضوع انجام پذیرفته
است .بهعنوان مثال میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :زوباول با تأکید
بر الگوهای ساختار زمانی سه الگوی مهم را نظم فیزیکی (فیزیوریتم)،
نظم بیولوژیکی (بیوریتم) و نظم اجتماعی (سوشیوریتم) در نظر میگیرد
( .)Zerubavel, 1985وندرلیچ ضربآهنگ شهری را تابع عوامل
اجتماعی ،فرهنگی ،طبیعی ،احساسی (اعم از عوامل صوت و بو و نظایر
آن) و فضایی بر میشمارد ( .)Wunderlich, 2008سه عامل تأثیرگذار
بر ضربآهنگ را میتوان ویژگیهای اقلیمی ،فرهنگی (آداب و رسوم)
وفن انتظامبخش بر شمرد (حبیبی و برزگر .)1397 ،هاروی ()1390
چگونگی وقوع رخداد پدیدهها در سطح تجربه را در ضربآهنگ کاوی
تابع ویژگیهای زمانی و مکانی و ویژگیهای گروههای عامل و شکل
2
دهنده به آن میداند.
با توجه به موارد فوق ،جمع بندی مطالعات مبانی نظری بدین شرح
قابل ارائه میباشد:
    شهر و فضاهای آن؛ بهویژه فضای عمومی؛ عرصهی کشمکش ورخداد عینی طیفی از کنشها میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
فضا برای قبضه و تصرف فضا میباشد.
 کنشها در تقابل با گفتمان رسمی به مثابهی چارچوب شکلدهندهبه فضا و عناصر سازندهی آن ،در طیفی از منظر سازگاری تا تعارض و
تقابل با آن ،قابل شناسایی هستند.
 این کنشها و ارتباط آنها با فضا ازطریق تحلیل ضربآهنگ و درپیوند با بستر زمانی و مکانی امکان کاوش عمیقتر الیههای پیچیده و
پنهانی فضا را فراهم میکند.

 -6پیشینه پژوهش
پیشینۀ پژوهش با وامداری از مفهوم فضای عمومی مورد بررسی
قرار میگیرد .با محوریت مفهوم «فضای عمومی» در حوزهی اجتماعی
میتوان به آرای هابرماس ،آرنت و سنت ،فراسر ،نکت و در حوزۀ فضایی
به آرای مدنیپور ،لنگ ،هاروی ،سورکین اشاره نمود .مهمترین دیدگاه
در این زمینه در دهۀ 1990با آرای سورکین و با اعالم مرگ «فضای
عمومی» ،بهعنوان آغازگر جریان جدید اندیشهای متکثر در برخورد
با این مفهوم میباشد .جریان جدیدی که به دنبال تبیین چیستی و
ماهیت فضای عمومی   و ادراک آن از منظر ویژگیهای خاص مکانی،
زمانی و فرهنگی بوده و «فضای عمومی» را در اشکال جدید و مبتنی بر
چرخهها و مکانهای نوظهور تبیین میکند ( .)Bodnar, 2015بررسی
پیشینهی  پژوهش با محوریت «فضای عمومی» نشان از سه دستهی
کلی مطالعات به شرح ذیل است :شکل و نوع فضایی (نظیر انواع فضایی:

 Yýldýrým, 2013و کرمونا ،1394 ،فضاهای مبادله اجتماعی و
فضاهای غیررسمی برخورد :تانکی،س1388،؛ فضاهای رویدادهاHan� :
 ،ya,2015بافت شهری نظیر یک محله :بافت شهری نظیر یک محله:
 Steletto & Palmer, 2016و پل Baker & Chalana, 2016 :تأثیر
مناسبات (فرآیند) اجتماعی و شکل فضایی (نظیر تانکیس،1388 ،
تاجبخش 1386 ،و هیلیر1388 ،؛ و نقش فصای عمومی و کنشگران
اجتماعی (نظیر Liu, 2011 ,Tang & Ho, 2018؛ Pascarella,
 )2011میباشد .مطالعات شکلی و نوعی بر اشکال جدید فضای عمومی،
مطالعات با محوریت مناسبات اجتماعی با سه رویکرد اقتصاد سیاسی
فضا ،فمینیستی و جهانیشدن به تأثیر الگوهای اجتماعی بر شکل
فضایی و در نهایت کنشگران با محوریت چهار گروه نوین و سبکهای
جدید نظیر هنرمندان و پرسهزنها ،جوانان و گروههای خاص قومیتی
(مهاجرین) و گروههای طردشده (زنان ،فقرا و نظایر آن) و گروهای
مخرب تأکید دارند.
این بررسیها و روششناسی هر یک نشان از آن دارد که از یکسو
مطالعات فضایی در مقیاس خرد و مبتنی بر کنشهای خاص و برخاسته از
زمینه وتدوین مدل زمینهای و از سویی دیگر خوانش ضربآهنگ براساس
این مدل مورد توجه پژوهشهای پیشین نبوده است .خالء اشارهشده
در این پژوهش با کاربست شیوهی تحلیل «زندگی روزمره» در«فضای
عمومی شهری»؛ یعنی نظریهی زمینهای؛ و با محوریت کنش مغایر با
گفتمان رسمی که برخاسته از اندیشهی زندگی مقاومتی میباشد؛ مورد
توجه است تا به مدلی نظری  -زمینهای برای فضای عمومی پل خواجو
در شهر اصفهان و خوانش ضربآهنگ رخداد کنشها پرداخته و تصویری
از «زندگی روزمرهی» مردم اصفهان در یکی از فضاهای تاریخی آن
توصیف و تحلیل شود.

روششناسی
با تأکید بر استفاده از روشهای پژوهش کیفی جهت تحلیل «زندگی
روزمره» در این پژوهش از روش سیار (گردشی) برخاسته از زمینه مبتنی
بر مطالعهی تجربیات استفاده میشود« .انجمن ارزیابی سیار»SAA :
این روش را مبتنی بر علوم اجتماعی شامل استفاده از روشهای زمینهای
برای شناخت و ارزیابی رفتار ،فیزیولوژی ،تجربه و جنبههای محیطی
انسان در مکان و زمان اکنون تعریف میکند ( .)SAA, 2019در این
پژوهش از دو روش مشاهده  ی مستقیم و انجام مصاحبه عمیق با تأکید
بر روش تئوری زمینهای استفاده شده است ،تا با به کارگیری استدالل
استقرایی ،مفاهیم و چارچوب نظری مرتبط با الگوی سیستماتیک (با
تأکید بر نسخهی سیتماتیک و مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین)،
امکان ساخت یک مدل مفهومی برای خوانش مؤلفههای کنش مغایر با
گفتمان رسمی در فضای عمومی شهری با تأکید بر تحلیل ضربآهنگ
فراهم شود .کاربست روش تئوری زمینهای برای دستیابی به مدل نظری
 زمینهای از طریق کدگذاری ،مقولهسازی و در نهایت طبقهبندیروابط مقولهها براساس دو گونه دادهی حاصل از مشاهدهی مستقیم و
مصاحبهی نیمه ساختاریافته انجام گرفته است .برداشت الگوهای رفتاری
در دو بازهی یک هفتهای در بهار و زمستان ( 1398بهطور منظم) و طی
سالهای 96تا ( 98بهطور نامنظم) و دادههای مصاحبهی عمیق شامل
 21نفر از استفادهکنندگان فضا میباشد .مصاحبه شوندگان گزینشی
و دارای حداقل 2سال سابقهی حضور در فضا میباشند .نمونهگیری
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خواجو .
پل پل
دوم اول
دوم و
طبقه ی
شرقی،سیرکالس یو ن
ی -بدنه
تصویر 1
خواجو.
اول و
طبقه ی
شرقی،ی سیر کالسیون
تصویر      -1بدنه

بهصورت هدفمند و تکنیک گلولهبرفی بوده است .ابتدا با حضور یک
هفتهای در فضا افراد اصلی شناسایی و افراد بعدی با معرفی آنها مورد
مصاحبه قرار گرفتند .در این پژوهش از نمونهی  18به بعد اشباع نظری
رخ داده ،ولی نمونهگیری تا نفر  21ادامه یافته است .برداشت رفتار
برپایهی مشاهدهی مستقیم گروه برداشتکننده ( 3نفر همزمان) بوده
است .برداشتکنندگان فارغالتحصیالن ارشد رشتهی شهرسازی و دارای
تجربهی حضور در پل خواجو میباشند .برای تعیین موقعیت زمانی و
مکانی الگوهای رفتاری از تقسیم بندی زمانی بر مبنای ساعات شبانه روز
(طلوع ،صبح ،ظهر ،بعد از ظهر ،غروب ،عصر ،شب ،نیمهشب و بامداد)
و پهنهبندی پل در دو طبقه (طبقهی اول :ورودی شمالی و جنوبی،
پلکانهای شرق ،محور شرقی ،فضای سکوهای میانی   (دهانهها) ،زیر
سدبندها ،محور غربی (سدبندها) ،صفهی آرامش ،دهانهی تنظیم آب
شمالی      (سکوی مردهشور) ،برجهای شمالی و جنوبی و طبقهی دوم:
رواق شرقی و غربی؛ محور میانی حرکتی ،بیگلربیگی و ساختمان ورودی
شمالی و جنوبی) استفاده شده است (تصاویر    1و .)2

یافتههای پژوهش
بنای پلخواجو؛ بهعنوان یکی از زیباترین فضاهای عمومی شهر
اصفهان که درعمیقترین و پرآبترین نقطهی بستر زایندهرود بنا شده
است؛ بنابر اقوال کتابهای مختلف به قبل از [تاریخ اسالم] برمیگردد
و در زمان آق قویونلوها تعمیر و در دوران صفویه (شاه عباس دوم)
بخش آجری آن احداث و توسط بیگلربیگی  گری صدر اصفهانی ،طبقه
سومی به آن اضافه شده ،که در زمان ظلالسلطان تخریب میگردد
(قزوینی .)1379 ،پلقديم خواجو که در منطقه سنگي رودخانه بسته
شده بود ،براي کاروانهايي که ميخواستند راهي شيراز و جنوب بشوند،
گذرگاه بود (رجایی .)1390 ،ازاینرو مهمترین رکن اصلی در پل خواجو
عنصر آب میباشد .در دورهی شاه   عباس دوم ،مواقعی که در کاخهای
هفت دست و آیینهخانه مراسم رسمی برپا بوده است پلخواجو تخته
بند میشده و قسمتی از رودخانه که در مقابل کاخ سلطنتی مزبور
بوده است بهصورت دریاچه میشده و برروی آن مراسم آتشبازی به
عمل میآمده است (هنرفر .)1350،در حقیقت این پل را میتوان یک
کوشک-پل دانست (گالبچی و عالقمندان .)1389 ،افزون بر این مصداق
بارزی از پل-فضا میباشد .به گفتهی تاریخنویسان هدف شاهعباس دوم

زمانی.تقسیمبندی زمانی.
تصویر-2
تصویر    -2تقسیم بندی

از ساختن آن اتصال دو محلهی خواجو و دورازه حسنآباد با تختفوالد
و راه شیراز بوده است (همان) .از سویی دیگر این پل نمادی از مردم
هنردوست و آسایشخواه میباشد که نیاز به جایی برای خوشگذرانی
و حظبردن از مناظر زیبای زاینده رود داشتند .فضای پلکانی برروی
زاینده رود دلیلی بر تحقق این هدف است (پیرنیا .)1383 ،پل خواجو
با مورفولوژی ثابت (نظیر موقعیت ،فرم ،عملکرد و تاریخچهی فضایی)
ریزفضاهایی را در دو طبقه به تفکیک شکل میدهد ،که بستر رخداد
فعالیتهای مختلف حرکتی و تجمعی میباشد .قرارگیری این پل
در مفصل ارتباطی یکی از ساختارهای اصلی شهر اصفهان   (ساختار
چهارباغ صدر و مسیر ارتباطی به تخت فوالد و شیراز) پذیرای هر دو
فرهنگ محالت قدیمی   -سنتی  و توسعهی جدید میباشد .از سویی
دیگر قرارگیری این پل در مجاورت کاربریهای خاص (اداری ،نظامی،
مذهبی و فرهنگی) این مکان را به یک نقطه استراتژیک و مورد توجه
مقامات رسمی    (از جمله رئیس دادگستری ،امام جمعه ،شورای شهر و
شهرداری) از طریق حکمهای قضایی ،فرمان حکومتی و اجرایی بدل
نموده است .فرم خطی این پل الگوهای رفتاری حرکت عبوری و سریع
را برای پیاده بهویژه در باالی پل (گذرگاهبودن) فراهم میآورد ساختار
دانهبندی خاص این پل به شکل منفک و با ایجاد حفرههایی در زیر پل
و رواقهایی در باال از ویژگیهای دیگری است که امکان کاهش دید و
نظارت را از بیرون فضا فراهم میکند .وجود فضاهای پنهان سربسته در
ورودی شمالی و جنوبی ،ویژگیهای فرمی خاص دوپوشبودن برای
انعکاس صدا ،دانهبندی خطی و پلکانیبودن فضا ،گسترهی دید به شرق
و غرب (نفوذ دید) ،امکان تجربهی آب ،وجود تزیینات خاص (گچبری،
کاشیکاری) و نمادهای خاص (شیرهای سنگی شمالی و جنوبی،
ستونکهای ابتدای پل) از دیگر ویژگیهای این پل در جذب طیف
مختلفی از استفادهکنندگان و بازدیدکنندگان ،از طریق تلفیق حرکت
عبوری با توقف گذران اوقات فراغت میباشد.
با بررسی ویژگیهای کلیدی فوق میتوان پنج نقش زیر را برای
پل خواجو برشمرد :نمادین  -فضا (مؤلفهی کالبدی   -زیباشناختی)،
پل-فضا (مؤلفهی عملکردی  -ارتباطی) ،پاتوق  -فضا (مؤلفهی فعالیتی-
فراغتی)؛ رویداد   -فضا (مؤلفهی فعالیتی  -نمایشی) و آب   -فضا (مؤلفهی
زمینهای   -طبیعی)؛ که بر رخداد کنشها و الگوهای رفتاری این فضا
مؤثر است.
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تحلیل ضربآهنگ کنشهای مغایر با گفتمان رسمی و و خوانش فضای
عمومی شهری «مدل زمینهای در پل خواجوی اصفهان»

 .1مدل زمینهای رخداد کنش در فضای عمومی پل خواجو
کدگذاری باز تا گزینشی :براساس روش زمینهای سیتماتیک
فرآیند تحلیل دادهها با کدگذاری باز شروع میشود و با نزدیکشدن به
مراحل پایانی فرآیند تحلیل کدگذاری گزینشی بیشتر مطرح میشود
(فلیک .)1396،فرآیند کدگذاری در دو سطح در قالب مفاهیم عام
( ،)Cمقولهها ( )SCو مقولههای کالن ( )TCو سپس براساس مدل
پارادایمی ارتباط مقولهها در یک مدل زمینهای ارائه و در نهایت مدل
نظری با توجه به دادههای زمینهای شکل میگیرد .فرآیند کدگذاری
در این پژوهش با توجه به دادههای حاصل از مصاحبه در مرحلهی
اول 700عبارت (گزاره) در مرحلهی کدگذاری باز به تعداد  57مفهوم
(کد سطح اول) 22 ،مقوله (کد سطح دوم) و 12مقولهی کالن (کدهای
نظری) تقلیل یافته است .در کدگذاری محوری ارتباط مقولهها در شکل
جدیدی (براساس مدل پارادایمی) تدوین شده است .در این پژوهش
پدیدهی مرکزی؛ رخداد کنش مغایر و تغییرات آن (شامل شدت ،دوام،
تکرار) بهعنوان پدیدههای که سایر مقولهها به آن ربط پیدا میکنند؛ یا
از آن ناشی (علل)؛ یا به آن منجر (پیامد) میشود؛ و یا تحت تأثیر آن
(شرایط) و یا بازخورد آن (کنش و تاکتیک) میباشد ،مطرح گردیده
است .مقولههای کدگذاری باز در  5دسته عبارت است از :زمینه یا بستر
(قدرت ایدئولوژی (نظم جهانبینی) ،جغرافیای زیستی (نظم طبیعی)
و ساختار فضایی(نظم محیطی)؛ علل (در دو مقولهی بافتار فرهنگ
نظم دهنده به زیست انسانی فضا (ساختار هنجاری) ،ساختار مدیریت

پایش نظم فضا (ساختار نهادی))؛ شرایط مداخلهگر یا تشدیدکننده
(سه مقولهی تعامالت انسانی (از پیش تعیینشده) ،تبادالت فرهنگی
و چگونگی همپیوندی مقولهها)؛ کنشها ،عمل و تاکتیک شامل
تاکتیکهای مصرف برنامهریزی شده ،تاکتیکهای مصرف برای
کسب خودمختاری (آزادسازی فضا) و تاکتیکهای مصرف برای کسب
مشروعیت در فضا با سه ابزار گزینش فضا  -رفتار ،گزینش زمان  -رفتار
و گزینش جمعیت (گروه)    -رفتار میباشد (بهعنوان مقوله مرکزی)؛
پیامدهای رخداد کنشها با توجه به اهداف تاکتیکهای فضایی در دو
شکل پیامدهای مثبت شامل قابل  پیشبینیبودن و قابل کنترلبودن
فضا و آگاهیبخشی از مطالبات (آیندهنگری برای فضا) و منفی شامل
کاهش رسمیت و مشروعیت گفتمان رسمی در فضا و تصاحب و تملک
فضا از گفتمان رسمی میباشد .مبتنی بر کدگذاری گزینشی ،هدف،
دستیابی به یک آرایش نظری جدید میان کدهای نظری و تأتیرگذاری
و تأثیرپذیری مقوالت بر پدیدهی مرکزی میباشد .در این مرحله روایت
و داستان فضا بهعنوان مدلی برخاسته از زمینه برای رخداد کنشها در
فضای عمومی شهری؛ پل خواجو؛ تفسیر شده است (نمودار   .)2
یافتههای حاصل در این بخش حاکی از آن است که زمینهی بروز
عینی کنش در فضای پل خواجو؛ بهعنوان یک فضای عمومی شهری؛
در بستر قدرت ایدئولوژی (نظم جهانبینی) ،جغرافیای زیستی (نظم
طبیعی) و ساختار فضایی (نظم محیطی)   شکلمیگیرد .این مقولهها
بهعنوان عنصر زیربنایی شکلدهنده به کنش فضایی رابطهی مستقیمی
با رخداد کنشهای روزانه در فضای کالبدی پل دارند .در این میان نظم

جدول  -1کدگذاری باز و مقوله سازی برای پل خواجو.

جدول  - 1کدگذاری باز و معقوله سازی برای پل خواجو .
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ایدئولوژیک در یک رابطهی مستقیم بر جغرافیای زیستی (نظم طبیعی:
بهویژه آب) و ساختار فضایی (نظم محیطی :مورفولوژی و کیفیت فضایی)
تأثیر میگذارد .قدرت ایدئولوژی با تعیین چگونگی حضور عنصر طبیعی
(آب) عامل اصلی تغییر عملکردی پل از نقش ارتباطی به یک فضایی
برای مکث و توقف میباشد؛ که خود نمایشی از تلفیق فضایی است که
مورد مقبولیت عمومی در مصرف فضا قرارگرفته است .ولی از سویی
دیگر قدرت ایدئولوژیک پل را به فضایی انحصاری برای گروههای خاص
(نیروی قدرت و عامالن آن) بدل نموده است که این امر دارای تناقض
فضایی با عمومیبودن فضا میباشد .براین اساس کنشهای روزانه در
فضای پل خواجو در زمینهی یک تلفیق فضایی و تناقض عمومیبودن و
انحصاریشدن شکل میگیرد.
افزون بر این ،دو مقولهی دیگر؛ نظم حاصل از بافتار فرهنگ زیستی و
نظم حاکم از ساختار مدیریت پایش فضا؛ در یک رابطهی علی و معلولی
با رخداد کنش و در یک رابطهی معنادار با ساختار فضایی (تلفیقی
متناقض) قرار دارد .مؤلفههای سازندهی فرهنگ زیستی نیز به مثابهی
ساختار هنجارین در چهار محور نیازهای زیستی ،فرهنگ بومی      (خصلت
مردم بومی) و ساختار خرده فرهنگها و پادفرهنگها قابل تعریف
بوده و مؤلفههای سازندهی مدیریت پایش محیطی (در دو شرایط
پیشبینینشده و معمولی) به مثابهی ساختار نهادی شامل نحوهی
عمل مسئوالن فضا (عامالن گفتمان رسمی) برای حفاظت ،عملکرد،
نظارت و کنترل نظم محیطی و چگونگی اعمال آن (زور ،نفوذ ،مشروع
و غیرمشروع) میباشد و استراتژیهای اجرای تحقق ایدئولوژی قدرت
نیز در قالب انواع استراتژیهای بازدارنده ،تشویقی ،مصالحه (سازش) و
اجبار میباشد .همچنین ساختار هنجارین و ساختار نهادی به مثابهی
چارچوبهای شکلدهنده به کنش در قالب هنجارهای فرهنگی و قوانین
و مقررات اجتماعی شناخته میشوند .کنشها در درجهی اول تابع
چشمانداز کلی فرهنگ و ارزشهای سازندهی خردفرهنگها با محوریت
خردهفرهنگهای قومی    -محلهای و سپس نیازهای زیستی با محوریت
سه گونهی نیازهای سنی (بهویژه نوجوانان ،جوانان و سالمندان) ،نیازهای
تجربی-حسی و نیازهای جنسی و جنسیتی و در نهایت پادفرهنگهای
برخاسته در این بستر با محوریت تقابل در چهار گونهی تقابل نسلی و
فرهنگ خانواده (تضاد نسلی و تغییر بافت خانوادگی به قبیلههای نوین
برخاسته از سبک جوانان) ،تقابل اقتصادی و فرهنگ کار (تضادهای
اقتصادی و طبقاتی و ظهور اشکال گوناگون کودکان و زنان کار خیابانی)
و تقابل حاشیه و شهر و فرهنگ مهاجرین و تقابل جنسی با ظهور اشکال
نمایش زنانگی در فضا (تغییر پوشش و نمایش و یا استفاده از پوشش
برای پنهانکاری) میباشد .ساختار مدیریت پل خواجو به مثابهی یک
فضای عمومی تاریخی که هم مورد توجه جامعهی داخلی و خارجی
میباشد ،این مکان را به بستر تصمیمهای ارگانها و مقامات مختلف
رسمی ،دولتی ،مردم نهاد ،بسیج ،غیردولتی ،عمومی ،نظارتی و کنترلی
بدل نموده است .این ساختار مدیریتی ترکیبی تحت تأثیر سیاستهای
رسمی و حکومتی میباشد که در اشکال حضور رسمی در فضا کنشها
و وقایع محیطی را کنترل و نظارت میکنند.
در ادامه ،میتوان به مقولهی تعامالت از پیش تعیینشده
(رویدادهای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی) ،تبادالت فرهنگی ناشی از
حضور بازدیدکنندگان ،رسانههای جمعی ،فضاهای عملکردی نوین در

فضا و چگونگی همپیوندی؛ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مقولهها بر هم؛
بهعنوان شرایط مداخلهگر اشاره نمود .رابطهی مستقیمی میان بروز
رویدادهای پیشبینیشده و کنشهای روزانه وجود دارد .در تعامالت
از پیش تعیینشده ،تنوع رخداد کنشهای روزانه ،شدت و مکان آن
به دالیل نظارت و حضور مستقیم مسئوالن و بازدیدکنندگان فضا و
تراکم جمعیتی باال بهطور محسوسی تغییر میکند .تغییر مکانی رخداد
کنشهای روزانه به فضاهای حاشیهای در پارک نمونهای از این تغییرات
میباشد .کنشهای ناشی از تبادالت فرهنگی به مثابهی پدیدههایی از
پیش تعییننشده و نو در فضا بر کیفیت رخداد کنشهای روزانه در
راستای نقش نمادین فضا تأثیر میگذارد.
کنشها و تاکتیکها؛ که در این پژوهش مقولهی مرکزی به حساب
میآیند؛ در دو گروه کلی راهبردها و تکنیکهای 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  4محور کنش مغایر با گفتمان رسمی
در فضا قابل شناسایی است .مصرف برنامهریزیشده اشکال گوناگونی
از الگوهای رفتاری را شامل میشود که با گفتمان رسمی همراستا
میباشد .مصرف آزاد (خودمختار) فضا در دو گونهی الگوهای رفتاری
قانون ستیزی-هنجارستیزی و تغییر-تملک فضا یکی از محورهای کنش
مغایر با گفتمان رسمی است .گونهای دیگر از کنش مغایر ،مصرف فضا
برای کسب مشروعیت و بیان نیازهای فروخورده و سرکوبشده در دو
شکل تخلیهی اجتماعی و روانپاالیی و مطالبهگری در چهار گونهی
مطالبات فرهنگی    -اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و زیستمحیطی در فضا
نمود عینی مییابد .هدف از رخداد این کنشها را باید به ترتیب تثبیت
فضایی ،آزادسازی فضا از سلطهی گفتمان رسمی و کسب مشروعیت
در فضا از گفتمان رسمی دانست .پیامد حاصل از این کنشها شامل
دو گونهی مثبت :قابل پیشبینیبودن فضا (قابل کنترلبودن فضا)
وآگاهیبخشی از مطالبات و خواستها و نیازهای فروخورده یا
سرکوبشده و منفی :کاهش رسمیت فضایی و تصاحب فضا از گفتمان
رسمی میباشد که به نوعی میتواند به بینظمی در فضا منجر گردد.

  -2بررسی    شاخص های    زمانی  -مکانی   -عاملین   کنش های
مغایر با گفتمان رسمی در پل خواجو
در مرحلهی بعد با توجه به کدهای نظری مرتبط با بروزکنشهای
مغایر به برداشت بخش عینی کنشها بهعنوان   الگوهای   رفتاری مغایر
از منظر شاخصهای زمانی    (نوع زمان از منظر اجتماعی:معمولی،
آیینی ،رویدادی  (نمایشی) ،بحرانی؛ نوع زمان از منظر تراکم جمعیت:
زمان خلوتی شلوغی؛ نوع زمان از منظر نور :زمان روشنایی و تاریکی؛
موقعیت زمانی در شبانهروز :طلوع ،صبح ،ظهر ،بعد از ظهر ،غروب ،عصر،
شب ،نیمهشب ،بامداد؛ تواتر :روزانه ،هفتگی ،ماهانه ،فصلی ،ساالنه؛
تکرار :زیاد ،متوسط ،کم؛ نوع تکرار :دائمی (مستمر) ،منقطع ،ناگهانی)؛
شاخص مکانی  (موقعیت مکانی؛ شاخص مکانی از منظر چشم ناظر :در
معرض دید   (آشکار) و پنهان؛ نوع فضا :مسیر ،گرهگاه ،آستانه ،لبه و
پهنه؛ از منظر محصوریت :باز و بسته ،از منظر کیفیت شاخص مکانی) و
شاخص کنشگران (نوع کنشگران از منظر مصرفکنندگان فضا :کاربران،
مسئوالن ،تصرفکنندگان 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) دستهبندی و تحلیل شدند .این الگوها در
پل خواجو در  4دسته الگوهای مشروعیتزدایی ،تغییر و تملک فضایی
و تخلیه اجتماعی و مطالبات قابل شناسایی هستند.
     کنشهای   مبتنی    بر    مشروعیتزدایی   از   گفتمان   رسمی        (قانونستیزی هنجارستیزی و تملک و تصاحب فضا):در پل خواجو مشروعیتزدایی از گفتمان رسمی شامل در دو
گونه کنشهای قانونستیزی      -هنجارستیزی و تملک و تصاحب فضا
برای کنشهای جاری در فضای خصوصی میباشد .قانونستیزی در
کنشهای سرپیچی از قوانین مرتبط با فضاها و اماکن عمومی ،فقه و
شرع اسالمی ،میراث فرهنگی-تاریخی و قوانین راهنمایی و رانندگی
و سرپیچی از هنجار در سه شکل سرپیچی از هنجارهای سنتی ،روابط
خانوادگی و آداب اجتماعی میباشد .این الگوها با شدت باال در موقعیت
(پاس)  3در نیمهی اول سال و در موقعیت  2در نیمهی دوم سال
متمرکز است .شدت رخداد این الگوها در روزهای پایانی هفته نسبت
به روزهای عادی به دلیل وابستگی آنها به شاخص کار (اشتغال) و
تعطیالت رسمی هفتگی بیشتر میشود .در نیمهی نخست این کنشها
از تواتر روزانه (فراغت از کار روزانه) و در نیمهی دوم از تواتر هفتگی
(فراغت از کار هفتگی و تعطیالت رسمی هفتگی) تبعیت میکند .شدت
رخداد این الگوها تابع نحوهی عمل تصرفکنندگان فضا بهویژه چهار
گروه پسران جوان (بیکاران بهویژه سربازان ،مجرمان نظیر آزادشدهی
موقت از زندان ،خوشگذرانان (لذتجویان منفی :مصرفکنندگان مواد
مخدر و مشروبات الکلی) ،دختران جوان و سالمندان میباشد .بررسی
شدت رخداد این کنشها وابستگی آنها به شاخصهای فصلی (دما و
شدت تابش) و جغرافیایی (طول روشنایی روز) و طبیعی (جریان آب)
را نشان میدهد .خردفضای سکوهای میانی و فضای رواقهای طبقهی
دوم (بهویژه وجه غربی) با توجه به دو ویژگی محصوریت فضایی و دور از
چشم جمعیت ،مورد توجه این گروه که در ساعات پس از غروب در فضا
بیشتر بهصورت گروهی حاضر میشوند ،میباشد .دستهی دیگر از این

الگوهای مغایر با گفتمان رسمی مبتنی بر تملک و تصاحب فضا است که
به دنبال شخصیسازی و قلمروسازی فضا میباشد .رخداد این کنشها
تابع نحوهی عمل تصرفکنندگان و بازدیدکنندگان فضا میباشد .بررسی
شاخصهای مربوطه ،نشان از آن دارد که این الگوهای با شدت کم تا
زیاد در تمامی روزهای سال (تواتر روزانه) تحقق مییابد .حضور آب
و خورشید خورشید (طلوع) در رابطهای مستقیم و تراکم جمعیت در
رابطهای معکوس با این قرار دارند.
  کنشهای مبتنی بر کسب مشروعیت از گفتمان  رسمی:تخلیهیاجتماعی (روانپاالیی) و ابرازگری مطالبات:
دستهی آخر از کنشهای مغایر برای کسب مشروعیت در فضا
شامل  2گونهی کنشهای تخلیهی اجتماعی (روانپاالیی) و ابرازگری
مطالبات در فضا میباشد .تخلیهی اجتماعی در دو شکل فردی و جمعی
در اشکال گوناگون روانپاالیی مثبت و منفی در فضا و مطالبات در
اشکال گوناگون مطالبات اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و
زیستمحیطی دیده میشود.
روانپاالیی مثبت در اشکال گوناگون کنشهایی برای تمدد اعصاب
با حضور غیرفعال (حاضر خاموش) و گروههای پرسهزن ،کنشهای
لذتجویی مثبت و شادی در فضا (نظیر آوازخوانی ،ساززنی فردی،
نوشتن و نقاشیکردن و نظایر آن) میباشد .از منظر شاخص زمانی
این الگوها بیشتر در نیمهی اول سال در دو پاس  1و ( 2صبح بهویژه
طلوع ،بعدازظهر بهویژه غروب ،عصر و بامداد) و در نیمهی دوم سال در
پاس  2 ،1و ( 3صبح ،ظهر ،بعدازظهر ،عصر) دیده میشود .بررسیهای
میدانی حاکی از آن است که این کنشها در روزهای معمولی تابع
سه پارامتر جمعیتی (خلوتی) ،نور (روشنایی) و اشتغال (فراغت از کار
و تحصیل) و شاخص اقلیمی (فصلی) :دما ،تابش (حضور خورشید) و
جریان آب) میباشد .این الگوها در تواتری روزانه بهصورت منقطع در
شدتی کم تا زیاد در فضا دیده میشوند .برداشت میدانی حاکی از آن
است که این الگوها در نیمهی اول سال به دلیل شرایط فصلی مناسب
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از شدت بیشتری برخوردار است .از منظر شاخص مکانی بیشتر پلکان
شرقی (بهویژه هنگام جاریبودن آب) ،سکوهای میانی در زمان خلوتی
و رواقهای غربی و شرقی در زمان طلوع و غروب که امکان نشستن
منفرد را فراهم میکنند ،دارای مقبولیت عمومی میباشد .این کنشها
به تأثیر از نقش فراغتی ،کالبدی و طبیعی بیشتر در فضاهای لبه (مرز)
موجود در فضا که از کیفیت تبدیلپذیری و ارتباط نزدیک با طبیعت
برخوردار است بروز مییابند .از منظر شاخص جمعیتی بیشتر این الگوها
توسط تصرفکنندگان فضا (بهویژه زنان و سالمندان (آسیبپذیران)
و پرسه زنهای جوان) دیده میشود که بهصورت جمعیت تصادفی و
بهصورت فردی در فضا دیده میشود .روانپاالیی منفی در اشکال آسیب
به خود (نظیر خودکشی)یا آسیب به دیگران (نظیر دعوا و زدوخورد) و
انواع لذتجوییهای منفی جنسی نظیر بدننمایی و نمایشگری و لذت
جنس نامتعارف ،مصرف مواد مخدر و نعشگی در فضا دیده میشود.
این کنشها تابع دو پارامتر جمعیتی (خلوتی) و نور (تاریکی) بوده و
با شدت کم و بهطور ناگهانی بیشتر در فضاهای پنهان زیر دهانههای
پل ،ساختمانهای ورودی شمالی و جنوبی (برجهای ورودی) و دهانهی
تنظیم آب (دهانهی روبروی سکوی مردهشور) که از دید پنهان میباشد،
رخ مینمایند .نقش ارتباطی و کالبد خاص این بنا (بهویژه دانهبندی
و محصوریت فضایی) عامل مؤثر بر رخداد این الگوهاست .از منظر
شاخص جمعیتی عامالن این کنشها تصرفکنندگان فضا بهویژه
عالفان و عیاشان (گروههای جوانان خوشگذران و خرابکار) و کارگران
جنسی میباشند که بهصورت فردی و گروهی در فضا حاضر میشوند.
پرسوجوها حاکی از آن است که این الگوها بیشتر در شب و نیمهشب
(پاس  )3در فضا و در هر دو نیمهی سال دیده میشود.
کنشهای مبتنی بر ابرازگری مطالبات در شکل مطالبات  اجتماعی-
فرهنگی در پل خواجو با محوریت هنرمندان (بهویژه خوانندگان و
نوازندگان) ،زنان ،سالمندان ،جوانان ،گروههای خاص جنسی ،مهاجرین
و معرکهگیران (سرگرمکنندگان) قابل شناسایی است .دستهی اول از
مطالبه گری اجتماعی شامل هنرمندان آوازخوان و نوازنده میباشد .این
گروه به دنبال ابراز هنر خویش و پذیرش آن از سوی گفتمان رسمی
است .این کنشها در همهی سال با تواتری روزانه و با شدتی کم تا
زیاد در فضا دیده میشود .از منظر شاخص زمانی این الگوها در  2و 3
(ظهر ،عصر ،شب و نیمهشب) و در نیمهی دوم سال در پاس ( 3ظهر و
بعدازظهر ،عصر) بیشتر رخ میدهند .این کنشها از منظر شاخص زمانی
با شاخصهای فصلی بهویژه دما و جریان آب رابطهی مستقیمی دارد.
از منظر شاخص مکانی این الگوها زیر دهانهها که دارای ویژگی کالبدی
خاصی از منظر انعکاس صوت میباشد ،رخ میدهد .این کنشها به
دلیل موقعیت مکانی رخداد آنها از دید پنهان بوده و از منظر شاخص
جمعیتی این الگوها در دو گروه هنرمندان سنتی و اصیل و هنرمندان
مدرن و جوان (پاپ خوان) قابل شناسایی هستند که بهصورت گروهی
و معموالً از پیش تعیینشده در فضا حاضر میشوند .دستهی دوم از
مطالبات فرهنگی-اجتماعی مربوط به زنان میباشد که به دنبال تقابل
جنسیتی در اشکال گوناگون کنشهای مبتنی بر نمایش و ابرازگری
برابری و آزادی و استفادهی برابر از تسهیالت فضایی و حقوق شهروندی
رخ میدهد .شرکت زنان در انواع فعالیتهای ورزشی مردانه (پارکو
و اسکیت برد ،کایاک سواری) ،آوازخوانی و سازنوازی زنان ،حضور و

نشستن فردی و گروهی زنان (چادری ،ورزشکار) برای انجام فعالیتهای
آزادانه در زیر پل و پرسهزنی روی پل نمونهای از این الگوها میباشد.
از منظر شاخص زمانی زنان در هر دو نیمهی سال بیشتر پاس  1و 2
(صبح ،ظهر ،بعداز ظهر ،عصر) در فضا حاضر هستند .کنشهای زنان
تابع پارامتر جمعیت (خلوتی) ،نور (روشنایی) و فرغت از کار (خانه) و
شاخص اقلیمی (درجه حرارت و جریان آب) میباشد که بهصورت روزانه
و منقطع در شدتی کم تا زیاد در فضا دیده میشود .از منظر شاخص
مکانی زنان فضاهایی را انتخاب میکنند که در معرض دید (آشکار) باشد
از اینرو لبهها (مرزها) نظیر پلکانهای شرقی جاذبهی بیشتری برای
زنان دارد .از سویی دیگر زنان فضاهای منفک و جداشده نظیر سکوهای
دهانهی ابتدایی را بیشتر دوست دارند و بیشتر استفاده می  کنند .برای
پرسهزنی ،زنان بیشتر مسیرهای طبقهی اول را که امکان سهولت حرکت
را فراهم میآورد انتخاب میکنند .از منظر شاخص جمعیتی زنان بیشتر
بهصورت قرارهای از قبل تعیینشده (مالقات رسمی) و بعضاً جمعیت
تصادفی بهصورت گروهی (و بهندرت فردی) در فضا حاضر میشوند .با
توجه به خصلتها و فرهنگ بومی فعالیت این گروه با تراکم جمعیتی
بهویژه گروههای پسران و مردان رابطهی معکوسی دارد و با حضور این
گروهها ،حضور آنها به شدت کاهش مییابد .اینگروهها برای حضور
در فضا معموالً از عضویت در گروههای اجتماعی مورد پذیرش جامعه
(خانواده و یا گروههای مشروع فضا نظیر گروههای ورزشی ،هنری و نظایر
آن) بهره میگیرند.
دستهی سوم از مطابات اجتماعی-فرهنگی از سوی سالمندان
(بهویژه بازنشستگان) میباشد .کنشهای این گروه بیشتر در شکل
ورزش صبحگاهی ،نشستنها و دورهمیهای روزانه (در اشکال صبحانه
و چایی خوردن و گپ و گفتگوهای پیرامون مسائل مذهبی ،سیاسی
و اقتصادی روز) میباشد که نمایشی از مطالبه برای داشتن و بودن
در فضایی برای با همبودن و در جمعبودن و بیان نیاز به فضایی برای
آرامش و گذران وقت و در جمعبودن است .این گروه به دنبال اثبات
رسمیت خویش در فضا و به شکلی گروهی و از قبل برنامهریزیشده
در ساعت مشخصی در مکانهایی مشخص و ثابت دیده میشود .این
افراد در سه گروه مشخص پیشکسوتان ورزشی ،بازنشستگان (معلمان) و
سرهنگها (اصطالحی که بیشتر بین مردم متعارف است) در دو بازهی
مشخص در فضای حاشیهی شمال شرقی پل و ساختمانهای شمالی و
جنوبی ( ُکنجها) در دو پاس  1و ( 2صبح و ظهر و بعد از ظهر) بهصورت
منقطع و در هر دو نیمهی سال بهصورت روزانه دیده میشوند .مهمترین
ویژگی گزینش مکانی این کنشها در معرض دید بودن و دیدن (دیدن
و دیدهشدن) میباشد .ازاینرو مکانهایی از پل مورد مقبولیت آنهاست
که بیشترین دید را (از درون به بیرون و یا بیرون به درون پل) دارد.
کنشهای جوانان برای کسب مشروعیت نمایشی از سبکهای نوین
زیست میباشد که در قالب فرهنگهای آستانهای و پادفرهنگها در
فضای پل دیده میشود .مخاطبان جوان پل به ترتیب جوانان حاشیهای
با سبک زیست تهاجمی و بعضاً با هدف خوشگذرانیهای منفی،
سربازان جوان ،جوانان نوظهور با سبک زیست به تأثیر از زیست مجازی،
جوانان روشنفکر و تحصیلکرده میباشند .با توجه به موقعیت مکانی
و ارتباطی پل خواجو و قرارگیری آن در امتداد محور اصلی شمالی-
جنوبی (صدرخواجو-تخت فوالد) و شرقی-غربی (مشتاق) این مکان
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مورد توجه محالت حاشیهنشین (زینبیه ،خوراسگان ،نصرآباد) و بعضاً
مهاجر نشین شهر اصفهان قرار دارد .حضور جوانان محالت حاشیهای
در ساعات پایانی روز تابع الگوی اشتغال و تحصیل و مبتنی بر شاخص
جغرافیای نور روز میباشد .این جوانان معموالً به دلیل ضعف ساختار
محالت و فقدان جاذبههای مناسب و فضای بستهی اجتماعی با الگوی
تهاجمی دیده میشوند .دستهی دیگر جوانان ،سربازان هستند که با
پوشش خاص از پادگانهای جنوبی شهر اصفهان نظیر هوانیروز حاضر
میشوند .حضور این افراد با شدت کم تا زیاد ولی دائمی بهصورت روزانه
میباشد و تابع مرخصی روزانه و تعطیالت هفتگی است .جوانان نسل
جدید (روشنفکری) به واسطهی کافه در ضلع جنوبی و یا برگزاری
کالسهای آموزشی (بهویژه عکاسی و معماری) به واسطهی نقش
کالبدی-زیباشناختی (نمادین پل) بهصورت روزانه و در ساعات مختلف
در فضا حاضر میباشند .دو پارامتر مهم برای حضور این جوانان زمان کار
کافه و شرایط محیطی مناسب (نور ،دما و وزش باد) میباشد.
دستهی دیگر کنش مهاجرین میباشد .مهاجرین بهصورت فردی یا
گروهی (خانوادگی) به دالیل مختلف اقتصادی (نبود شغل و بیکاری در
روستاها) و اقلیمی (گرما ،بروز سیل و از بینرفتن زمینهای کشاورزی
مناطق شرقی به دلیل خشکسالی) بهصورت فصلی و با توجه به شرایط
اقلیمی 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 (بهویژه فصل گرم) از فضا بهعنوان فضای خواب استفاده میکنند.
دستهای دیگر از مهاجران گروههای قومی هستند که معموالً بهصورت
خانوادگی به دلیل گرما از جنوب به شهر کوچ میکنند (بلوچها).
کنشهای این مهاجرین بر الگوهای معرکهگیری ،تردستی ،فالگیری و
کفبینی است .الگو رایج میان این قشر ،پارکخوابی و ماشین خوابی
در فضاهای پیرامون پل است .از منظر شاخص زمانی بین دو نیمهی
سال تفاوت وجود دارد .در نیمهی اول سال این کنشها بیشتر در دو
پاس  3و ( 4ظهر ،بعداز ظهر ،عصر ،شب و نیمهشب ،بامداد) با شدت
زیاد و در نیمهی دوم سال با توجه به سرما با شدت بسیار کم دیده
میشود(به ندرت) .این الگوها تحت تآثیر دو پارامتر جمعیتی (خلوتی) و
نور (تاریکی) و اشتغال (فراغت از کار کارگری) میباشند .اکثر این افراد
از فضا بهعنوان مکانی برای خواب استفاده میکنند .سکوهای میانی و
کنجهای ساختمان شمالی و جنوبی که امکان خوابیدن را فراهم میکند،
مورد استفادهی این گروه میباشد .مهمترین نقش تأثیرگذار در استفاده
از این فضا برای خواب ،ویژگی خاص کالبدی این فضا در ایجاد سکوهای
تفکیکشده و مجزا میباشد.
کنشهای ناشی از انقالب جنسیتی از دیگر الگوهای گروههای نوین

در فضا است که در مشاهدات میدانی به دلیل پنهانیبودن آن صرفاً با
تکیه بر گفتههای کاربران فضا به آن اشاره میشود .این الگوها در رواج
کم مبتنی بر تاریکی بهصورت پیشبینینشده و ناگهانی در فضا دیده
میشود.
دستهی دیگر کنشهای سرگرمیها و بازیهای ممنوعه نظیر ورق
بازی ،تخته بازی و اشکال گوناگون قماربازی است که در میان گروه
نوینی از تصرفکنندگان رایج است .این الگوها در یک بازهی دو ساعته
در ظهر بهصورت روزانه در یک گروه مشخص و با قرار قبلی روزانه و
هفتگی دیده میشوند .این سرگرمیهای ممنوعه توسط دیگر گروههای
تصرفکننده بهصورت مجزا و در ساعات مختلف بهویژه مبتنی بر زمان
استفادهی جوانان نیز دیده میشود .از دیگر مطالبات محیطی ،مطالبات
اقتصادی در دو شکل مثبت خُ ردهفرهنگ دستفروشی :فروش کاالهای
مصرفی مجاز (خوراکیهای نوبرانه بهصورت فصلی با بساطچینی در
محور شرقی و ورودیهای شمالی و جنوبی ،فروش هنرهای مردمی
(نقاشی و خطاطی و عکاسی سریع) بهصورت پیشبینینشده و کاالهای
ممنوعه (قلیان ،ورق) بهصورت روزانه و پنهانی (و سیار)؛ و منفی
پادفرهنگ فقر :تکدیگری و کودکان خیابانی (گروههای کودکان) و
زنان کار میباشد .سه شاخص جمعیتی (شلوغی) ،نور (تاریکی) ،اشتغال
(فراغت از کار) و اقلیم (دما) میباشند .الگوهای رفتاری دستفروشان
کاالهای مجاز تابع پارامتر فصل (بهویژه محصوالت و بازدیدکنندگان
فصلی) میباشد .با رواج بازدیدهای فصلی و حضور بازدیدکنندگان در
فضا ،حضور هنرمندان خیابانی افزایش مییابد.
مطالبات سیاسی بهصورت روزانه و در اشکال اعتراضات پیشبینی
نشده از دیگر مطالبات ابرازشده در «زندگی روزمره» پل خواجو میباشد.
کنشهای دورهمیهای روزانه و صحبت از مسائل روز سیاسی-
اجتماعی   -اقتصادی یکی از الگوهای روزانه (صبح و بعدازظهر) است که
توسط گروه خاصی از تصرفکنندگان فضا؛ بازنشستگان و سالمندان؛ در
فضا دیده میشود .این گروه بهعنوان قدیمیترین گروه اجتماعی حاضر
در پل با افزایش تراکم جمعیتی از فضا خارج میشوند .رخداد اعتراضات
سیاسی بهصورت کنشهای پنهانی به تأثیر از جریانات رسانهای و
اعتراضات خیابانی به تأثیر از جریانات ملی از دیگر کنشهایی است که
بهصورت پیشبینینشده و ناگهانی در فضا دیده میشود.
مطالبات زیست محیطی در شکل اعتراض اجتماعی بهصورت فصلی
و با هدف مطالبهی حقآبه با شدتی کم تا زیاد در این فضا دیده میشود.
مهمترین ویژگی انتخاب این پل ،نمادینبودن و نزدیکی آن به نهادهای
دولتی مربوطه (سازمان آب منطقهای ،صدا و سیما) در قسمت جنوبی
پل میباشد.

نتیجه
همانگونه که بررسی شد ،هدف از این پژوهش تحلیل جنبهی خاصی
از فضای عمومی؛ یعنی ضربآهنگ رخدادکنشهای مغایر با گفتمان
رسمی به مثابهی گونهای تجربه زیسته و برخاسته از «زندگی روزمره»
و دستیابی به مدلی برخاسته از زمینه برای مطالعه و کاوش فضای
عمومی میباشد تا به روشی نوین در خوانش الیههای عمیقتر فضای
عمومی شهری دست یافت .الیهای که معموالً به دلیل غیر مشروعبودن،
پنهان و مستتر در فعالیتهای جاری روزمره میباشد .در بخش پیشین

مدل نظری و نتایج حاصل از تحلیل ضربآهنگ رخداد این بعد پنهان
برای پل خواجو به تفصیل بیان گردید .در ادامه به سؤاالت پژوهش
مبتنی بر یافتههای حاصل از مصاحبههای عمیق نیمهساختاریافته از
استفادهکنندگان فضا و برداشت میدانی ضربآهنگ رخداد کنشهای
مغایر با گفتمان رسمی پاسخ داده میشود.
در پاسخ به سؤال مقولههای مؤثر بر رخداد کنش در برابر گفتمان
رسمی و ضربآهنگ رخداد آن در پل خواجو که در بخش یافته به تفصیل
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مدل ارتباطی مفاهیم آن بیان شد ،یافتههای زیر قابل ارائه است:
 مقولههای مؤثر بر رخداد کنش (بهعنوان مقولهی مرکزی) در«زندگی روزمرهی» پل خواجو عبارت است از :مقولهی ایدئولوژیک-
حکومتی (نظم جهانبینی) ،ساختار مدیریت پایش فضا (نظم پایشی)،
نظم ناشی از تعامالت برنامهریزی شده(نظم رویدادمحور) ،نظم
کالبدی-فضایی      (نظم محیطی   مبتنی     بر ویژگیهای مکانی  -فضایی) ،نظم
هنجارین (نظم مبتنی بر ویژگیهای بافتار فرهنگی) ،نظم جغرافیای
زیستی (نظم طبیعی) و نظم تبادالت فرهنگی و همپیوندی مقولهها.
 این مقولهها در محورهای مقولهی مرکزی (کنش در برابر گفتمانرسمی) ،به زمینه (نظم جهانبینی ،نظم محیطی ،نظم طبیعی) ،علل
(نظم هنجارین ،نظم پایشی) ،شرایط مداخلهگر( نظم ناشی از تعامالت
رویدادمحور ،همپیوندی مقولهها و نظم ناشی از تبادالت فرهنگی) ،قابل
دستهبندی هستند.
 کنش  ها بهعنوان مقولهی مرکزی و راهبرد مصرف فضای عمومیانتخابی (پل خواجو) در دو شکل کنش همنوا (با هدف تثبیت فضایی
و مصرف برنامهریزی شده) و کنش مغایر با گفتمان رسمی( 4با هدف
آزادسازی فضا از سلطه و کسب رسمیت و مشروعیت از گفتمان رسمی)
قابل شناسایی است.
 سه تکنیک عام مورد استفاده برای بروز عینی کنش در فضایعمومی شامل :گزینش زمان   -رفتار ،گزینش مکان    -رفتار و گزینش
عامل  -رفتار    (به معنای عضویت در گروه) میباشد.
   پیامد رخداد کنشها در برابر گفتمان رسمی شامل :قابلپیشبینیشدن فضا ،آگاهی بخشی از نیازها و مطالبات برای گفتمان
رسمی و کاهش رسمیت گفتمان رسمی و تصاحب و تملک فضا از
گفتمان رسمی دانست.
 با تأکید بر کنشهای مغایر با گفتمان رسمی 4محور کلی شامل:قانونستیزی   -هنجارستیزی ،تملک و تصاحب فضا   ،روانپاالیی و
ابرازگری مطالبات شناسایی گردیده است .
برای پاسخ به سؤال مؤلفههای مؤثر بر ضربآهنگ رخداد کنشها؛
با تأکید بر بروزکنشهای مغایر با گفتمان رسمی؛ براساس برداشتها
جنبهی عینی کنشها یا الگوهای رفتاری استفاده کنندگان فضا در پل
خواجو نتایج ذیل حاصل میشود:
 ضربآهنگ این کنشها (شدت ،فرکانس و طول مدت (دوام))در سطح اول تابع ویژگیهای مکانی فضا است .ویژگیهایی که اول؛

امکان رهایی از محدودیتها (بایدها و نبایدهای محیطی) ناشی از بافتار
فرهنگی و ساختار نهادی را در اشکال قانونستیزی   -هنجار ستیزی
(مشروعیتزدایی) و تغییر    -تملک فضا (قلمروسازی و شخصسازی)
فراهم میکند .در پل خواجو مهمترین ویژگی تأثیرگذار موقعیت مکانی
و گرهگاه ارتباطی شمالی  -جنوبی شهر اصفهان (محور چهارباغ صدر)
و ساختار خطی در دانهبندی ،تفکیکی فضایی و تشخص این فضا به
مکانی برای رخداد برخی کنشهای خاص میباشد .دوم؛ این مکانها
امکان نمایش نیازهای پاسخداده نشده و یا سرکوبشده را در دو شکل
تخلیهی اجتماعی و مطالبهگری (سیاسی ،اجتماعی   -فرهنگی ،اقتصادی
و زیستمحیطی) فراهم میکنند .این فضاها دارای کمینهی نظارت از
سوی مسئوالن فضا (در شکل فضاهای پنهان) و بیشینهی آزادی عمل
برای تصرفکنندگان فضا (آزادی در حرکت و رفتار در فضا) میباشند.
چیدمان ردیفی ،سیرکالسیون خطی ،گشایش فضایی (آزادی فضایی)،
محصوریت فضایی (کنترل دید)؛ حجم متخلخل فضایی (ترکیب متقارن
و پیوستهی فضاهای باز و نیمهباز) و تفکیک فضایی (دانهبندی افقی و
عمودی) از ویژگیهای مؤثر بر بروز کنشهای مغایر میباشد .افزون
بر این ضربآهنگ رخداد این کنشها تابع ویژگیهای خاص زمانی
برخاسته از زمان فراغت از کار ،تحصیل و زندگی (اشتغال ،آموزش و
خانواده) و زمان خلوتی  -شلوغی (و میزان تراکم جمعیت) میباشد .زمان
فراغت مهمترین شاخص شکلدهنده به کنش مغایر در فضای پل ودر
سه سطح روزانه ،هفتگی و فصلی میباشد .سپس زمان تراکم (پیک
جمعیتی) تابع دو مؤلفهی طبیعی (شاخصهای فصلی جغرافیایی :آب،
دما و باد) و اجتماعی (شاخصهای رویدادی  -آیینی) میباشد.
 در نهایت این ضربآهنگ تابع ویژگیهای نیاز تصرفکنندگان(عامالن کنش مغایر) برخاسته از مطالبات مربوط به آزادی ،کسب
خودمختاری ،هویتیابی و کسب مشروعیت است .همچنین بروز
کنشهای مغایر تابع سه ویژگی مشخص عامالن مصرف فضا؛ یعنی
مصرف جنسیتی (زمان فعالیتهای مردانه یا زنانه) ،مصرف سنی (زمان
فعالیت جوانان ،نوجوانان ،سالمندان) ،مصرف فرهنگی و نیز سبکهای
برخاسته از این سه نوع میباشد .سبک زیست تصرفکنندگان فضا؛
زیست گروه جوانان (خوشگذرانان و قبیلههای نوین) ،آسیبپذیر
و محطاطانه (سالمندان و زنان) ،هنری (هنرمندان) ،فروشندگان
(دستفروشان) و مهاجرین با محوریت فرهنگ مردساالنه و سرگرمیهای
ممنوعه در فضا میباشد.
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Acritical look toward spatial issues necessitates criti-

cism and transformation in theoretical and practical approaches toward space in the contemporary era. Spatial critical reading is considered a method to describe,
interpret and criticize everyday life and identify spatial 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 opinion, 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 representative of the economic, political, cultural, and technical 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 conditions, 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 components. Rhythmanalysis, as one of the analytical tools,
is emphasis reading everyday life in urban space. This
tool includes two urban rhythms: everyday and physical rhythms. They show linear and cyclic rhythms orders. This study aims to delve deeper and explain the
complexities of multi-layered urban public space; Influenced by each society’s social formations and the
starting point of the epistemology of space in correlation with social reality, has been done. The research
paradigm is critical, and within the framework of Lefebvre’s theory of social production, explores everyday
life in space through rhythm analysis and the connec-

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 interviews and observations of the objective aspect of the
occurrence of actions (behavioral patterns), has been
performed. The results are formulated in a theoreticalcontextual model with 12 main categories that show
the relationship of practice with contextual conditions,
causes of occurrence, interfering factors (aggravating), 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 interconnectedness of categories; Consequences include predictability 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 membership in social groups. Their goal is spatial stabilization,
gaining autonomy and legitimacy in space, and they
have patterns of lawlessness-abnormality, space ownership, psychotherapy, and demands.
Keywords
Everyday Life, Contradictory practice, Formal Discourse,
Grounded Theory, Rhythm, Khajoo Bridge of Isfahan.

This article is extracted from the firs t author’s doctoral dissertation, entitled: “Reading urban public space according to persual rhythm analysis
of practice contrary to the formal discourse (Case study: Khajoo Bridg in Esfahan)” under the supervision of the second author at Tehran University
of Art (Farabi International Campus).
**
Corresponding Author: Tel:( +98-913) 2263914, Fax: (+98-31) 36412310, Email: Mojdeh.jamshidi84@gmail.com
*

7

