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چکیده

پاسخ به مسألۀ تولید و بازتولید آمرانۀ فضا و قبضۀ آن به دست قدرت، مستلزم توجه به شیوه های خالقانۀ مردم در 

مصرف فضای شهری است. پژوهش حاضر، بر میدان کمال الملک در کاشان متمرکز است که از فضاهای مهم عمومی 

در این شهر به شمار می آید. این پژوهش، با تکیه  بر کاوش ضرب آهنگ  های زندگی روزانه، در پی راه کارهایی حاصل 

پاسخ خالقانۀ مردم در برابر نگاه تخصصی است تا مصرف فضای شهری ساماندهی گردد. بنابراین، با رجوع به آرای 

لوفور، تأثیر مؤلفه های سه گانۀ اقلیم-فرهنگ-قدرت بر ضرب آهنگ های فضای دریافته-پنداشته-زیسته بررسی 

شد. این مطالعه با تکیه  بر روش پیش رونده-پس رونده، در دو سطِح پیچیدگی عمودی و افقی فضا انجام شد. در 

سطح پیچیدگی عمودی، تاریخ فضا در شهر کاشان، با استفاده از روش مطالعات اسنادی مطالعه شد. در سطح 

پیچیدگی افقی، ضرب آهنگ های جاری در محدودۀ پژوهش از طریق پژوهش میدانی )مشاهده با روش ساده و 

غیرمداخله گر( و روش توصیفی مطالعه شد. سرانجام، یافته های حاصل از هر یک سطح های مطالعه، در تفسیری 

کلی آمیخته گردید. یافته های پژوهش نشان داد که فضای زیستۀ شهر کاشان، هم سو با اقلیم و فرهنگ و واجد 

چندین ضرب آهنگ است که در تداخل با یکدیگر به سر می برند. قدرت ضرب آهنگ های غالب موجب شده تا امر 

پنداشته نسبت به امر زیسته در برتری باشد.
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جغرافيایی،  جنبه های  از  فراتر  شهری  مطالعات  در  فضا  اکنون، 
اقليدسی، ریاضی گونه و علمی است (Lefebvre, 1974(؛ امری بيش 
از کالبد صرف که همۀ جنبه های هستی آدمی را دربرمی گيرد. پس 
از آنکه در طليعۀ »شهر سوم«، قدرت بر توليد فضا تسلط یافت و آن را 
به سان کاالیی مبادالتی، وارد فرآیند عرضه و تقاضا نمود، مسألۀ توليد 
و مصرف فضای شهری، چنان پيچيده گشت که پاسخ  بدان، مستلزم 
یافتن راه کارهایی خالقانه، برآمده از بطن جامعه و متوجه ضروریات 
بستر شد. از آن رو که هر گونه نظم فضایی جدید نيازمند ابزارهایی 
مختص به خود برای توليد است (Lefebvre, 1968a, 352(؛ قدرت 
باید افزون بر نظارت بر توليد فضا، بکوشد تا مصرف فضا را نيز، مهار  کند 
و شهرگرایی را هرچه بيشتر، به ضمانت بقای خویش   و فضاِی مصرف را 
به فضایی برای مصرف بدل سازد (Lefebvre, 1974, 63, 352(. حال 
که همراه با دگرگونی شيوه های توليد فضا، مصرف آن نيز، دستخوش 
 Lefebvre, 1968c,( دگرگونی شده و به امری سياسی بدل گشته
130(؛ فضا به راستی، کاالیی مبادله ای و محصولی سياسی-     اجتماعی 
است )Burgel )et al., 1987. که زندگی اجتماعی سازمان یافته ای را در 
 )Lefebvre, 1974, بر می گيرد و به روش های متعددی توليد می گردد
به  شمار  آن  مهار مصرف  برای  توليدفضا، روشی  قبضۀ  و   102–103)

می آید )Lefebvre, 1973, 63(. ميدان کمال الملک در شهر کاشان، 
با مسألۀ یادشده روبه رو بوده و به ساحت کشمکش ميان قبضۀ توليد 
فضا از باالدست و مقاومت الیه های پایين اجتماع در مصرف فضا تبدیل 
شده است. این مسأله ازآن رو اهميت دارد که با غلبۀ اندیشۀ نوگرا بر 

مقد مه

پرسش های پژوهش
پرسش اصلی این است که »چگونه می توان مصرف فضا را از طریق 
یافته های ضرب آهنگ کاوی زندگی روزانه سامان بخشيد؟« در راستای 
این پرسش، به تأثير مؤلفه های فرادست، بر ضرب آهنگ های زندگی 

روزانه و شيوۀ مصرف فضا پرداخته شده است.

مبانی نظری پژوهش
ضرب آهنگ

تکرار  به  را  ضرب آهنگ  مصنوع،  محيط  با  مرتبط  رشته های  در 
نظم یافته یا هماهنگ خط ها، شکل ها یا رنگ ها تعبير کرده اند. یا آنکه 
آن را ازسرگيرِی مؤلفه ها و جزهایی دانسته اند که قدرتمند، پياپی و 
دمادم تکرار می گردند تا کليتی را پدید آورند )چينگ، 1979، 368-

اجتماعی،  علوم  با  مرتبط  حوزه های  در  370؛      لينچ،   120،1981(. 
ضرب آهنگ به معنای نوسان ها و رفتارهایی است که با بازگویی یکاهایی 
زمانی و فضایی، پيوند ميان آدميان، فضا و زمان را ممکن می نمایند 
(Lefebvre, 1992, 89(. ضرب آهنگ از الگوهایی برخوردار است، از 

حرکت هایی سامانمند و چندباره تشکيل شده و در اثر اتصال با سویۀ 
چهارم خود، یعنی زمان، پدید می آید. جریان زمان در فضا و رودررویی 
راستين آدمی با آن با کالبد جسمانی خود سبب می شود تا سرتاسر 
تکاپوهای او در فضا، ضرب آهنگی بيابد. فعاليت های تکراری، روزمره، یا 
حتی، در لحظه و روزانه از این ضرب آهنگ به دور نيستند و همگی آن ها، 

با درهم شکستن قيدوبندهای اجباری، در فضا جاری می گردند.

زندگی روزانه در رویارویی با روزمرگی
اکنون، دستاورد شهرها، محروميت گستردۀ مردم از زندگی روزانه 
و زدودِن هرچه بيشتر شکوه آن است. شهرهای امروز، از پاره پاره کردن 
 Lefebvre,) کليت جامعه و تقسيم آن به فردهایی منفرد حکایت دارند
210–209 ,1958(. قدرت با برنامه ریزی جزء به جزء زندگی روزمرۀ افراد 
 Lefebvre, 1988,70; Elden,( در همۀ ابعاد آن رسوخ کرده است
روزمرگی، حاصل  از  منتج  دیگر، دل زدگی  از سویی   .)2004b, 133
زمانی در  وقفه های  ميان بردن  از  و  یکنواخت سازی  به  گرایش قدرت 
روند جاری شيوۀ مصرف است (Bauman, 2007, 130(. زندگی روزانه 
یعنی نياز به هم ذات پنداری های جدید تا دل زدگی روزمرگی تحمل شود 

  .)Lasch, 1991, 521)

روزمرگی     فراگيرترین،    مسری ترین،    یکتاترین،    جمعی ترین و فردی  ترین 
است  خود  مصرف  بر  ضمانتی  و  دوران  این  در  توليد شده  محصوِل 
(Lefebvre, 1987, 9(. در حقيقت، جداسازی اجتماع و تبدیل آن 

به فرد، نشانگر رویارویی زندگی روزانه و روزمرگی و تضاد ميان سنت 
و مدرنيته است (Lefebvre, 1968c, 208(. مسألۀ امروز آن است که 
این رویارویی، ستيز برای ایجاد هماهنگی یا بستر مناسب با هدف تقویت 
 Lefebvre, 1962,) مشارکت کامل و فعال در زندگی روزانه جریان دارد
279( و بازتوليد روابِط اجتماعِی توليد و تناقضات ميان طبقات فرادست 

فضای شهری، فضا واجد معناهایی  متعدد، در تضاد و متناقض شد )کرنگ 
و ثریفت، 1394، 13(. افزون بر این، فضاهای شهری، بسيار پيچيده 
 Miles,( و  چندالیه اند که با پيچيدگی  های فضای اجتماعی همراه شده
 Madanipour,( و معناهایی متفاوت به فضا بخشيده اند )17 ,2007
از  محدودی  طيف  دربرگرفتن  با  کمال الملک،  ميدان   .)2001, 158
فعاليت ها و کاربری ها، در برابر فضای پيرامونی خود، دچار تضاد و تقابل 
شده است. این فضا طی طرح هایی آمرانه، در قلب بافت تاریخی شهر 
کاشان، به شکل کنونی درآمده است. مطالعۀ این فضا، به سان امری 
و  توليد  اجتماعِی  فرآیندهای  به  توجه  مستلزم  چندگانه،  و  پيچيده 
مصرف فضا در آن است. جدل سه سویۀ فضا )تریالکتيک فضایی( و 
ضرب آهنگ کاوی، شاکله هایی مفهومی در مطالعات فضای شهری اند 
)فضای  پنداشته  امری  به سان  فضا  توليد  مسألۀ  آن ها،  اساس  بر  که 
قدرت و متخصصان( در برابر فضای زیسته )نمودهای زندگی روزانه و 
 Merrifield, 1993,( قرار می گيرد )روش های خالقانۀ زندگی اجتماعی
173(. درحقيقت، متخصصان فضای شهری از خلق بستر مناسب برای 
زندگی روزانه غافل شده اند و کوشش های بيشتری برای جایگزین کردن 
آن  پژوهش حاضر  است. هدف  در جریان  روزمرگی  با  روزانه  زندگی 
است تا شيوه های مردم را برای مصرف خودخواستۀ فضا و بر اساس 
ضرب آهنگ های زندگی روزانه در فضای شهری، مدنظر قرار دهد و از 
یافته های آن، برای ساماندهی مصرف فضا، مدیریت و شکل گيری زندگی 

روزانه بهره جوید.
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بُعد اجتماعِی روابط  از سویی،  این ميان در جدال اند.  و فرودست در 
طبقه ای و از سوی دیگر، جنبۀ سياسی ارتباط ميان قدرت و افراد، دو 
جنبۀ اصلی این تناقض ها، ستيز و جدال را تشکيل می دهند. به رغم 
این ستيز و کشمکش، زندگی روزمره به دليل توليد مکا ن ها و فضاها 
از طریق قيدوبندهای متداول در عملکردهای روزانه از هم فرونمی پاشد 

.)Lefebvre, 1968a, 58)

تولید فضا و مصرف آن
توليد فضا1 و مصرف آن از دیدگاه اقتصاد سياسی فضا، بدین معنی اند 
که جامعه، فضای ویژۀ خود را آن گونه که باید و به سان عينيتی برای 
تحليل و تشریح نظری ارائه می کند (Lefebvre, 1974, 31( و سپس، 
فضای توليدشده به مصرف می رسد. در این فرآیند، نظم فضایی جدید 
توليد، شهر و فضاهای آن همگام می شود که همگی در  ابزارهای  با 
سلطۀ قدرت اند (Lefebvre, 1968a, 352(. مصرف فضا نه به معنای 
خرید آن، بلکه بازتابی از فعاليت هایی است که کنشی نوآورانه به شمار 
می آیند. اگر توليد فضا در چنگ قدرت است؛ اما مصرف نوآورانۀ آن فضا 
در استفادۀ ویژه ای است که شهروندان از زمان دارند. بنابراین، با تقابل 
مصرف خودخواستۀ فضا در برابر توليد قاهرانۀ آن روبه رویيم. این دیدگاه 
برآمده از شاکله های مفهومی جدل سه سویه )تریالکتيک فضایی( است 

 .)Goonewardena, 2008, 62)

سه سویه شامل سه جزء در پيوند و در عين حال، یگانه است )کلمن، 
1396، 133-134(. لوفور )1974( این سه جزء را چنين معرفی کرده 
است: کنش فضایی، بازنمایی های فضا2 و فضای بازنمایی شده3 )تصویر 
1( که نخستين جزء، اشاره به روش مادی و کنش فضایی4 دارد. این 
جزء همان فضای دریافته است که به سان آرایش فضایی در شهر نمود 
می یابد. دومين جزء، روشی ذهنی یا فضای پنداشته است که در دست 
قدرت و متخصصان فضا است. و سرانجام، سومين جزء، مبتنی بر روشی 
 Merrifield, 1993,( زیستی و شامل نمودهای زندگی روزانۀ افراد است
173(. جدال بر سر توليد فضا و مصرف آن، حاصل قرارگرفتن قدرت از 

طریق زمان معيار و تحميلی، در برابر شهروندان و زمان خودخواسته 
است. زمان خودخواسته، درحقيقت، به استفادۀ خودانگيخته و دلخواهانۀ 
مردم از فضا بازمی گردد تا فضای پنداشته را از طریق فضای زیسته از 

آِن خود نمایند.5

ضرب آهنگ کاوی
فضا کاالیی سياسی، اجتماعی و مبادالتی در زمانۀ ما به شمار می آید 
(Burgel et al.,1987(. زمان سرمایه، از طریق  ساعت های یکنواخت کار 

در پی غلبه بر همۀ بعدهای زندگی است (Lefebvre, 1992, 89( و 
ميان زمان تحميلی و بيرونی از یک سو، و زمان درونی از سوی دیگر 
در جریان است. مورد نخست، به ضرب آهنگ خطی و مورد دوم، به 
ضرب آهنگ چرخه ای تعبير می شود که هر یک بسامد مشخصی دارند 
و پس از رسيدن به نقطۀ آغاز خود، از نو تکرار می شوند: ضرب آهنگ 
خطی به شيوه ای مکانيکی و ضرب آهنگ چرخه ای به شيوه ای طبيعی 
اما  متفاوت اند؛  ظاهر،  در  دو  این  البته،   .)Henriques et al.,2014)

با یکدیگر ارتباط دارند (Lefebvre, 1992, 90(. ناهمسانی و ستيز 
ميان این دو به چندضرب آهنگی تعبير می شود که دو گرایش اصلی 
در آن دیده می شود: یکی، یک دست سازی و حذف تفاوت ها؛ و دیگری، 
 Fischer & Forester,1993,( ناهمگون سازی و دامن زدن به تنوع ها
به  این ستيزه   .)59; Lefebvre, 1992, 89; Shields, 2004,131
نافرمانی و سرپيچی و تالش برای در هم شکستن قيدوبندهای سخت و 

تبدیل آن به امری سست بدل می شود )خواجه زاده، 1397(. 
فضا در شهر از زمان تأثير می پذیرد و به امری چندگانه و چندالیه 
تبدیل می گردد؛ زیرا هر یک از دسته های مردمی معناهایی متفاوت 
به آن می بخشند (Madanipour, 2001, 158(. ضرب آهنگ کاوی با 
تمرکز بر پدیده هایی پيچيده و چندالیه و از گونۀ فرهنگ، بر چگونگی 
رخداد رویدادها مبتنی است. این چندگونگی فضا از سه مؤلفۀ اصلی تأثير 
می پذیرد: اقليم، فرهنگ و قدرت و از این رو، ضرب آهنگ ها براساس 
 Lefebvre, 1992,( بستر رخداد خود، ناهمگن و حتی، مشابه می شوند
91(. پهنۀ طبيعی زمين در ضرب آهنگ های چرخه ای متجلی می شود. 
است  مشغول  آن  در  پنهان  ارزش های  و  زندگی  بازگفت  به  فرهنگ 
)توسلی، 1379(. ضرب آهنگ های متأثر از اقليم و فرهنگ، در آیين ها، 
 Lefebvre,( می شوند  ظاهر  در شهرها  روابط  و  رمزگان  مناسبت ها، 
96 ,1992(. به رغم نقش مهم اقليم و فرهنگ، در شکل گيری تاریخی 
شهرها، این دو در اثر دگرگونی و دگردیسی نو وارۀ شهر کنار گذاشته شدند 
و قدرت با در خدمت گرفتن دانش فنِی زمانه به برتری رسيد )حبيبی، 
1394(. با پس نشينِی اقليم و فرهنگ در برابر قدرت، »شيوۀ قاهرانۀ 
مصرف« به خفا رفت (Lefebvre, 1992, 74(. ضرب آهنگ کاوی این 
پنهان شدگی را آشکار می نماید و شيوۀ شکل بخشيدن ضرب آهنگ ها به 
تجربۀ آدمی در بستر فضا را نشان می دهد. با کمک کاوش ضرب آهنگ ها 
می  توان دریافت که تجربه هایی از این دست، چگونه به بن مایۀ زندگی 
روزانه بدل می شوند (Martinović, 2013(. ضرب آهنگ کاوی با نگاهی 
پنهان زندگی در عرصۀ فضای شهری، شناسایی  بُعد  به  فرارشته ای، 
جنبه هایی را ممکن می کند که در چهرۀ قدرت می ایستند و فضای 

.)Lefebvre, 1992, 26) شهری را به فضای دگرگونی تبدیل کنند

پیشینۀ نظری پژوهش
ازجمله مهم ترین پژوهش ها دربارۀ ضرب آهنگ ها، مطالعه ای   است 
 .)Lefebvre, 1992) که لوفور بر روی شهرهای مدیترانه ای انجام داد
شاید دیدگاه او در این پژوهش، بی شباهت به مطالعاتی نباشد که به 

ساماندهی مصرف فضای شهری با تکيه بر یافته های ضرب آهنگ کاوی زندگی 
روزانه؛ موردپژوهی: محدودۀ ميدان کمال الملک کاشان

 

تصویر 1- مدل سه گانۀ فضایی و ماتریس تولید اجتماعی فضا.
مأخذ: )حبیبی و برزگر، 1397، 51(
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جبر جغرافيایی پرداخته اند )خاکرند، 1377، 48(. اما آنچه که نقطۀ 
عطف پژوهش لوفور به شمار می آید، توجه هم زمان او به تأثير اقليم 
نظم  برابر  در  تحميلی  نظم  و  و چرخه ای  بر ضرب آهنگ های خطی 
خودخواسته است. او براساس نظریۀ لحظه ها نشان داد که رویدادهای 
ویژه با مدت زمان محدود خود، چگونه در زندگی روزانه جاری می شوند 
(Lefebvre, 1992(. پس از معرفی رویکرد ضرب آهنگ کاوی از طریق 

برگردان کتاب لوفور به انگليسی، این پژوهش ها ادامه یافت.6 جدول )1(، 
خالصه ای از پيشينۀ پژوهش را براساس مقوله ها، محورها و فضای مورد 
مطالعه نشان می دهد )برای اطالعات بيشتر در مورد ضرب آهنگ زندگی 

روزانه در شهری با اقليم معتدل و مرطوب به مقاله، برزگر و حبيبی 
»کاوش ضرب آهنگ زندگی روزانه در ساماندهی  عنوان  با   )1399(
مصرف فضای شهری موردپژوهی :پياده راه شهر رشت«، نشریه دانش 
شهرسازی، 4)1(، صص 49-71 و در مورد پيشينه تفصيلی تحقيق و 
فرایند تعيين معيارهای ضرب آهنگ زندگی روزانه به مقاله علمی - مروری 
حبيبی و برزگر )1397( با عنوان »عيارهای ضرب آهنگ کاوی زندگی 
روزانه در توليد اجتماعی فضای شهری با تکيه بر تجارب پژوهشی« در 
نشریه علمی- پژوهشی صفه، دانشگاه شهيد بهشتی، شماره 81، سال 

28، صص 47-63، مراجعه شود(.

 مکان پژوهشگران )سال( محورهای اصلی های مشترک  مقوله فضا

فضای دریافته
 

شیوۀ دریافت و  فضا بر اساس زمان مصرف فضای ادراکوت تفا
ادراک فضا

(، برزگر و 2013(؛ مارتینوویچ )2011داتی ) (؛1992لوفور ) 
 ؛ همشایر.ای شهرهای مدیترانهرشت؛ سومراسویل؛  (.1399حبیبی )

 .ای مدیترانه شهرهایسومراسویل؛  (.2013(؛ مارتینوویچ )1992لوفور ) های اقلیمی صوتی چرخهچشم انداز 

(؛ لتووری و کزکال 2008ن )(؛ سیمپسو1992لوفور ) گانه حواس پنج باک اادر
 ؛ لندن؛ لیسبون.ای شهرهای مدیترانهسومراسویل؛  (.2013(؛ مارتینوویچ )2013)

 ای چرخهو  یخط یها ضرباهنگ کنش و واکنش

بازگشت
 

ضرباهنگ
 

ها به 
کالبد

 

داتی (؛ 2008سون )(؛ سیمپ2006)اسکنل (؛ 1992لوفور )
(؛ 2013(؛ مارتینوویچ )2013لیم ) (؛2012شاو ) (؛2011)

(؛ 2016لیون )(؛ 2013(؛ الگرکویست )2013سینکلر )
(؛ بحرینی و خسروی 1395یمی )آقا کربحرینی و 

؛ برزگر و (1394یی و جبل عاملیان )نو قلعه(؛ 1394)
 (.1399حبیبی )

شهرکرد؛ ؛ سومراسویل؛ شانگهایاصفهان؛ بوشهر؛ رشت؛ 
 زد. لندن؛ نیوکاسل؛ همشایر؛ یفومن؛ ؛ ای شهرهای مدیترانه

 ها بندی و رابطۀ ضرباهنگ گونه

(؛ 2011(؛ پریسکات )2006اسکنل )(؛ 1992لوفور )
(؛ 2013الگرکویست )(؛ 2013لیم )(؛ 2012اشمیدر )

-(؛ پزانوسکی2013هدرینگتون ) (؛2013مارتینوویچ )
(؛ گونزالز 2016لیون ) (؛2015(؛ مورتون )2015براون )

یی و نو قلعه(؛ 2017(؛ مارکو )2016(؛ کالرمونت )2016)
 (.1399؛ برزگر و حبیبی )(1394جبل عاملیان )

متحده؛  یاالتا؛ اسکاتلند؛ بلفاست؛ لندن؛ ای شهرهای مدیترانه
؛ نیوکاسل؛ اصفهان؛ اسپانیانگهای؛ سومراسویل؛ مکزیک؛ شا

 رشت.

و شده  ریزی برنامه های لهمداخ رویارویی
 های غیررسمی فعالیت

داتی  (؛2008(؛ سیمپسون )2001ایوانز )(؛ 1992لوفور )
(؛ سینکلر 2013مارتینوویچ ) (؛2012(؛ شاو )2011)

 لیون(؛ 2013(؛ لتووری و کزکال )2015(؛ مورتون )2013)
(؛ برزگر و 1394بل عاملیان )و جیی نو قلعه(؛ 2016)

 (.1399حبیبی )

؛ لندن؛ سومراسویل؛ مکزیک؛ نیوکاسل؛ ای دیترانهشهرهای م
 اصفهان؛ رشت. همشایر؛

(؛ بحرینی و خسروی 1395یمی )آقا کربحرینی و  یمیاقل یشآسا بر یکالبد یها مؤلفهتأثیر 
 فهان.یزد؛ فومن؛ اص شهرکرد؛ بوشهر؛ (.1394یی و جبل عاملیان )نو قلعه(؛ 1394)

 شهرصویر بر ت یا چرخه یها ضرباهنگتأثیر 
(؛ بحرینی و خسروی 1395یمی )آقا کربحرینی و 

(؛ برزگر و 1394یی و جبل عاملیان )نو قلعه(؛ 1394)
 (.1399حبیبی )

 هرکرد؛ فومن؛ یزد.شاصفهان؛ بوشهر؛ رشت؛ 

 فضا و زمانمند غیررسمی/رسمی های دستمایه
(؛ 2013لتووری و کزکال )(؛ 2012شاو )(؛ 1992لوفور )

آقا (؛ بحرینی و 2013(؛ الگرکویست )2013مارتینوویچ )
یی و نو قلعه(؛ 1394(؛ بحرینی و خسروی )1395یمی )کر

 (.1399(؛ برزگر و حبیبی )1394جبل عاملیان )

هرکرد؛ شهرهای ش سومراسویل؛اصفهان؛ بوشهر؛ رشت؛ 
 یزد. اسل؛وکنی لیسبون؛فومن؛  ؛ای مدیترانه

فضای پنداشته
 فضا یگفتمان رسم 

ابزارهای ر
سمی در دست
قدرت برای مهار فضا 
؛ (2011داتی )(؛ 2008(؛ سیمپسون )1992لوفور ) 

(؛ شاو 2013وری و کزکال )لتو(؛ 2013مارتینوویچ )
(2012.) 

؛ سومراسویل؛ لندن؛ لیسبون؛ نیوکاسل؛ ای شهرهای مدیترانه
 همشایر.

 یاسیانضباط س
ر (؛ سینکل2013(؛ مارتینوویچ )2016(؛ لیون )1992لوفور )

(؛ سیمپسون 2015(؛ مورتون )2001(؛ ایوانز )2013)
(؛ داتی 2012(؛ شاو )2013(؛ لتووری و کزکال )2008)

 (.1399(؛ برزگر و حبیبی )2011)

مکزیک؛  لندن؛ ؛ای شهرهای مدیترانهمراسویل؛ سورشت؛ 
 نیوکاسل؛ همشایر.

فضای 
زیسته

 

 مصرف فضامردمی شیوۀ 

شیوۀ مصرف فضا از سوی الیه
 

های زی
رین جامعه

 

(؛ شاو 2011(؛ داتی )2008سیمپسون )(؛ 1992لوفور )
(؛ 2013(؛ لتووری و کزکال )2013مارتینوویچ )(؛ 2012)

(؛ برزگر و حبیبی 1394یی و جبل عاملیان )نو قلعه
(1399.) 

 ؛ لندن ؛ای مدیترانهشهرهای ؛ سومراسویلاصفهان؛ رشت؛ 
 لیسبون؛ نیوکاسل؛ همشایر.

 یختهخودانگ های یتفعال

(؛ سینکلر 2013(؛ مارتینوویچ )2016(؛ لیون )1992لوفور )
(؛ سیمپسون 2015(؛ مورتون )2001(؛ ایوانز )2013)
(؛ داتی 2012(؛ شاو )2013(؛ لتووری و کزکال )2008)

(؛ برزگر و 1394یی و جبل عاملیان )نو قلعه(؛ 2011)
 (.1399بی )حبی

مکزیک؛  لندن؛ ؛ای شهرهای مدیترانهمراسویل؛ سورشت؛ 
 نیوکاسل؛ همشایر.

 مردم در فضاهای  یتفعال
(؛ سینکلر 2013(؛ مارتینوویچ )2016(؛ لیون )1992لوفور )

ن (؛ سیمپسو2015(؛ مورتون )2001(؛ ایوانز )2013)
(؛ برزگر و حبیبی 2013(؛ لتووری و کزکال )2008)

(1399.) 

مکزیک؛  لندن؛ ؛ای شهرهای مدیترانهمراسویل؛ سوت؛ شر
 اسل؛ همشایر.نیوک

 بازۀ زمانی حضور در فضا
(؛ بحرینی و خسروی 1395یمی )آقا کربحرینی و 

(؛ برزگر و 1394یی و جبل عاملیان )نو قلعه(؛ 1394)
 (.1399حبیبی )

 هرکرد؛ بوشهر؛ یزد؛ فومن؛ اصفهان؛ رشت.ش

 ی بر فرهنگرویدادهای مبتنتواتر 
داتی (؛ 2008سیمپسون )(؛ 2006)اسکنل (؛ 1992لوفور )

(؛ 2013(؛ مارتینوویچ )2016(؛ لیون )2013لیم )(؛ 2011)
(؛ 2013الگرکویست ) (؛2012شاو )(؛ 2013سینکلر )

 (.1399برزگر و حبیبی )

؛ لندنای؛  اسویل؛ شانگهای؛ شهرهای مدیترانهسومررشت؛ 
 نیوکاسل؛ همشایر.

 ؛ رشت.ای شهرهای مدیترانه (.1399؛ برزگر و حبیبی )(1992)لوفور  حضور در فضا یدتحد/یلتسه
 

جدول 1- مقوله های موردپژوهش و محورهای اصلی در پیشینۀ پژوهش.
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جنبۀ نوآورانۀ تحقيق حاضر در واکاوی ضرب آهنگ زندگی روزانه با 
مقياس شهری در اقليم گرم وخشک و نيز گوناگونی روش های به کاررفته 
در پژوهش است که هم زمان به وضعيت تاریخی و وضعيت موجود و 
هم چنين، به مؤلفه های فرادست )اقليم، فرهنگ و قدرت( توجه دارد. با 
توجه به مقوله های مشترک در پيشينۀ پژوهش و هم چنين، دسته بندی 
آن ها در قالب محورهای اصلی، مقوله های پژوهش حاضر، مشخص شد. 
ضرب آهنگ های گوناگونی در فضای شهری جاری است که گاه، تضاد 
و برخورد ميان آن ها، و درنتيجه، بدضرب آهنگی رخ می دهد و گاه نيز، 
هم سویی و همسازی آن ها منجر به خوش ضرب آهنگی می شود. در این 
پژوهش، بر اساس نظریۀ جدل سه سویه، فضا در سه گونۀ آن، یعنی 
فضای دریافته )امر کالبدی(، فضای پنداشته )امر ذهنی( و فضای زیسته 
)امر اجتماعی( مد نظر گرفته است. سه مؤلفۀ اصلی، یعنی اقليم، فرهنگ 
و قدرت، بر شکل گيری و استمرار ضرب آهنگ ها مؤثرند که می توان این 

ضرب آهنگ ها را با کمک مقوله های مختلفی مطالعه نمود )تصویر2(.

روش پژوهش
پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که »چگونه می توان مصرف 
سامان  روزانه  زندگی  ضرب آهنگ کاوی  یافته های  طریق  از  را  فضا 
بخشيد؟« یافتن پاسخ، نيازمند انتخاب روشی متناسب با پيچيدگی 
موضوع پژوهش است. با استناد به پارادایم پساساختارگرایی، می توان 
فضای شهری را بر اساس دگرگونی مدلول به اقتضای دال و به سان 
واقعيتی فرهنگی و وابسته به متن زمان مطالعه نمود )ساراپ، 11،1993؛ 

رحمانی فيروزجاه، 1383(.
 لوفور در پژوهش هایی مشابه، رویکرد نظری-تجربی، یعنی رویکرد 
پيش رونده-پس رونده7را بسط داد تا از این طریق بتواند بی آنکه خود 
را محدود به حوزه ای خاص نماید، فضا را با نگاهی جدید و فراتر از 
 .)Michon, 2011) منظر ماتریاليسم دیالکتيکی مارکس تحليل کند

سارتر نيز در بررسی این روش، آن را امری دیالکتيکی، واضح، متعين و 
 Sartre,( کارآ در بيشتر حوزه های مرتبط با انسان شناسی دانسته است
1963(. لوفور در مطالعۀ ناحيه های روستایی پيرنه8 و شهری مورنه9، 
از روش یادشده استفاده کرد. او )1960( در مقاله ای با نام »مروری بر 
جامعه شناسی فرانسه«10، زندگی روزمرۀ اهالی این محدودها را مطالعه 
»زمان های   در  را  جمعيتی  حرکت های  و  اجتماع  »وضعيت«  تا  کرد 
 .)Kofman & Lebase, 2003, 128–129) کند  درک  تاریخی« 
روش پس رونده/پيش رونده یا تحليلی/تکوینی از هر دو حوزۀ تاریخ و 
روشی  که   )Lefebvre, 1992, 97) می پذیرد  تأثير  جامعه شناسی 
.)Kofman & Lebase, 2003) درخور برای پژوهش دربارۀ فضا است

با استناد بدین روش، سه گانۀ فضایی )زیسته-دریافته-پنداشته( و 
تأثير مؤلفه های سه گانه )اقليم- فرهنگ- قدرت( در دو سطح پيچيدگی 
عمودی فضا و پيچيدگی افقی آن بررسی شد. برای مطالعۀ پيچيدگی 
عمودی، به تاریخ فضا در شهر کاشان پرداخته شد. در پيچيدگی افقی، 
ضرب آهنگ های مختلف شهر و مردمان در بازۀ زمانی معين کاوش شد. 
در سطح نخست یا پيچيدگی عمودی فضا، از مطالعۀ منابع کتابخانه ای 
و سپس، تحليل محتوای کيفی و تفسير آن ها و در سطح دوم یا مطالعۀ 
پيچيدگی افقی فضا، از روش پژوهش ميدانی و توصيفی استفاده شد. 
در این پژوهش، تکيۀ صرف به داده های کّمی یا کيفی کافی نبود و باید 
از مزیت های هر دو روش کّمی و کيفی استفاده می شد. بنابراین، زبان 
تفسير در پژوهش کيفی و اندازه گيری امور عينی به کار گرفته شد 
)نيومن، 1394 ، 54 ،356(. سپس، داده های کّمی و کيفی با توجه به 
روندها و تعميم ها در کليتی جامع تر برهم نهاده شدند )کرسول، 1394، 
36-37(. در این پژوهش، از طرح هم سوسازی برای ترکيب داده های 
کّمی و کيفی استفاده شد )تصویر 3( تا یافته های حاصل در تفسيری 

کلی با یکدیگر ترکيب شوند )کرسول و پالنوکالرک، 1394، 73(.

بحث و یافته ها
محدودۀ پژوهش

این  تاریخی  بافت  و مرکز  واقع در شهر کاشان  پژوهش  محدودۀ 
شهر است )تصویر 4 و 5(. ميدان کمال الملک، حدود ده هزار مترمربع 
مساحت دارد و ازجمله بزرگ ترین ميدان های این شهر است. با اجرای 
و  رفاهی  مترمربع فضای  اجراشده، 200  به تازگی  طرحی شهری که 
360 مترمربع فضای فرهنگی در ميدان احداث شد. محدودۀ پژوهش 
به دليل ویژگی های مختلفی انتخاب شد که طی فرایندی تاریخی به 

 

تصویر 2- مدل مفهومی پژوهش.
تصویر3- طرح و الگوی روش آمیخته در پژوهش حاضر برگرفته از.

مأخذ: )کرسول و پالنوکالرک، 1394، 71(

ساماندهی مصرف فضای شهری با تکيه بر یافته های ضرب آهنگ کاوی زندگی 
روزانه؛ موردپژوهی: محدودۀ ميدان کمال الملک کاشان
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فضای موردمطالعه شکل بخشيده و فعاليت های قدیمی و جدیدی که 
به وجودآمدن ضرب آهنگ های  باعث  دارند،  وجود  ميدان  در محدودۀ 
متعددی در فضا شده بودند. بناهای تاریخی بسياری در این محدوده و 
در راستای همۀ خيابان های اصلی که به ميدان کمال الملک می رسند، 
مستقر شده اند. بنای خواجه تاج الدین، خانۀ کاج )موزۀ منوچهر شيبانی(، 
مدرسه و مسجد امام، آرامگاه شاه عباس صفوی، مقبرۀ محتشم کاشانی، 
آن جمله اند. خيابان  از  تاریخی مختلف  خانه های  و  آقابزرگ  مسجد 
محتشم11 )در شرق ميدان(، خيابان بابا افضل12 )واقع در شمال ميدان(، 
خيابان فاضل نراقی13 )مستقر در غرب ميدان(، و خيابان مال حبيب اهلل 
شریف14 )یا دروازۀ اصفهان، در جنوب ميدان(، چهار خيابان راست گوشه 
و چليپایی اند که به ميدان کمال الملک می رسند و در دوران پهلوی اول 

احداث شده اند.
هدف اصلی طرح اجراشده در ميدان، به سازی بوده است. این ميدان 
در محلۀ قدیمی کاشان به نام کلهر ساخته شده است15 که در گذشته، 
به فلکۀ بزرگ کاشان شهرت داشته است. کوشک ميانی ميدان، با تأثير 
از بنای باغ فين و در دوطبقه طراحی شده است. در طبقۀ باالی این بنا، 
آثار کمال الملک در معرض دید عموم قرار دارد. دهانۀ بازار بزرگ کاشان 
فرهنگی،  شاخصه های  موردمطالعه،  محدودۀ  می رسد.  ميدان  این  به 

گردشگری و مذهبی مختلفی دارد. 

مطالعۀ پیچیدگی عمودی فضا در شهر کاشان
در واکاوی پيچيدگی عمودی فضا، از روش هایی استفاده می شود 
که به وضعيت توسعۀ تاریخی می پردازند (Elden, 2004, 8(. برای 
فهم »وضعيت اجتماع« یا به بيانی دیگر، شناسایی چگونگی دگرگونی 
در فضاهای دریافته، پنداشته و زیسته و هم چنين، پرداختن به تأثير 
مؤلفۀ اقليم، فرهنگ و قدرت، به تاریخ فضا مراجعه شد تا تاریخچه و 

پيشينۀ جامعه کاوش گردد. بنا به ماهيت موضوع، از روش مطالعات 
اسنادی، سند گزینی، تحليل اسناد و بررسی آن ها استفاده شد )کرسول، 
تا  از پژوهش سبب شد  این بخش  170،1394(. کيفی بودن ماهيت 
گردآوری داده ها با هدف دستيابی به درک ژرف از پدیدۀ مورد مطالعه، 
به جای تعميم یافته ها انجام گيرد. بنابراین، نمونه های پژوهش با توجه به 
دستيابی به اطالعات بهتری برای پاسخ به پرسش های پژوهش انتخاب 
شدند. نمونه گيری در پژوهش کيفی، به گونۀ هدفمند بوده و حجم نمونه 
نيز، به اشباع نظری مسألۀ پژوهش بستگی داشته است )کریپندورف، 
1397، 26-30(. با مراجعه به اسناد و منابع کتابخانه ای، درمجموع، تا 
زمان نگارش این پژوهش در سال 1398 و با استناد به پایگاه کتابخانه ای 
نور، حدود 9954 کتاب تاریخی و 11608 مقاله دربارۀ تاریخ کاشان 
وجود داشته است. سپس، مرتبط ترین منابع برگزیده شدند که شامل 
انتخاب  می شدند  مختلفی  سفرنامه های  و  سند  ها  کتاب ها،  مقاله ها، 
شدند. با استناد به این منابع، ویژگی های مختلف تاریخی مانند مذهب، 
سياست، اقتصاد، فرهنگ بررسی شدند.61 سند از این منابع، بيشترین 
پيوند موضوعی را با پژوهش حاضر داشتند و بر اساس آن ها، گزاره هایی 
مبنایی استخراج شد )جدول 2(. در جدول )3(، تأثير ویژگی های تاریخی 
سه مؤلفه بر سه گونۀ فضایی نشان داده شده است. در این جدول، 
برجسته ترین گزاره های موجود در اسناد، استخراج و سپس، با توجه 

.)Braun & Clarke, 2006) به معيارهای پژوهش دسته بندی شدند

پیچیدگی افقی فضا در میدان کمال الملک

پيچيدگی افقی فضا، به روابط کنونی ميان مردمان با فضاهای شهری   
اشاره دارد. در این بخش، از پژوهش ميدانی و توصيفی استفاده شد. 
مشاهده در این پژوهش با استفاده از عکس برداری زمان بندی شده و 
به صورت غير مداخله گر انجام شد. در برداشت ميدانی، شهروند به مثابه 

  
 
 

   
 

 
یهامؤلفه

موردمطالعهمنابعهایمبناییگزارهفرادست

اقلیم
هم-غالبشمالغربی؛شیبمنطقهخشکنیمهاقلیم جواریجنوبشرقی؛

غربیباد-وکوهستان؛وزشبادغالبازجانبغرب؛جهتشرقیکویربا
هایسبزدرمنطقه.پهنهمساحتاندکوآبیمطلوب؛کم

یگوئراف(؛1364(؛بالذری)1363)شاردن(؛1355(؛افشار)1345نراقی)
(؛اولیویه1365؛کیانی)(1364)قاجاریرزانمحمدمطاسل(؛1363)
(؛1378ی)کالنترضراب(؛1376یان)جعفر(؛1374(؛بیرشک)1371)

(؛1385)پاکدامن(؛1382نراقی)(؛1380)کرزن(؛1378سیدکباری)
سادات؛(1386ی)صادق(؛1385)کلمر(؛1385)زنگنه(؛1385ی)رجب

.(1390)وهمکارانیاعباسن؛(1387بیدگلیوساروخانی)




فرهنگوجهفرهنگ شهرتسمیۀ ی به مردم پایبندی زنانتشیع؛ فعال حضور و؛
درصنعتکودکان

قدرت
نابسامان؛پیرویهمیشگیشهرازقدرتمرکزی؛سرکوبیاوضاعسیاسی

ویژهازهایشیعیان؛توجهقدرتسیاسیبهصنایعشهربهشورشتاریخی
حمیلشیوۀنوینصنعتبهشهر.یر؛ناتوانیدولتپهلویازتزمانامیرکب

 

تصویر 5- محدودۀ پژوهش در شهر کاشان.تصویر 4- موقعیت محدودۀ موردپژوهش در شهر کاشان.

جدول 2- گزاره های مبنایی در راستای مطالعۀ پیچیدگی عمودی فضا در کاشان. مأخذ: )مطالعات اسنادی(
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متغير و فضا به منزلۀ امر ثابت در نظر گرفته شد. زمان اصلی موردمطالعه، 
فصل زمستان و جامعۀ آماری پژوهش، همۀ استفاده کنندگان از فضا بود. 
طی برداشت ميدانی، از وضعيت فضا یادداشت هایی تهيه شد و زمان 
برداشت در طول روز، هفته و سال درنظر گرفته شد )گل و سوار، 1394، 
22(. مصرف فضای شهری، بسيار از زمان تأثير می پذیرد و حتی، طبيعت 
فضا در زمان های مختلف، متفاوت می شود که به فعاليت های موجود 
در آن بستگی دارد. برداشت ها طی دی  ماه 1397 و چهار هفتۀ پياپی 
انجام شد که از ساعت شش صبح تا 12 نيمه شب را در بر می گرفت. 
عکس برداری در ایستگاه های برداشت در بازۀ زمانی ده دقيقه ای و با 

فاصلۀ زمانی هر پنج ثانيه انجام شد. سرانجام، برآیند مطالعات ميدانی، 
هر ماه تا سال 1398 تکرار شد. ایستگاه های برداشت به گونه ای انتخاب 
شدند تا نقطه های کور کامل حذف و بهترین زاویۀ دید ممکن گردد. در 
مجموع، 12 ایستگاه برداشت در محدوده معين شد )تصویر 6(. برداشت 
در روزهای سه  شنبه )روز کاری هفته( و روزهای جمعه )تعطيلی آخر 
هفته( انجام شد )بحرینی و خسروی، 1394؛ قلعه نویی و جبل عامليان، 
1394؛ بحرینی و آقاکریمی، 1395(.بر اساس داده های گردآوری شده، 
ضرب آهنگ حضور افراد در فضا در دور روز کاری و تعطيل با یکدیگر 

مقایسه شد )تصویر 7(.
جدول 3- کاوش تاریخی فضای دریافته، پنداشته و زیسته در شهر کاشان با توجه به مقوله های ضرب آهنگ کاوی. مأخذ: )مطالعات اسنادی(

 اقلیمهای  ویژگی تاریخیفضای دریافته و تأثیر 
 منابع ها مصداق ها قولهم

(؛ مشکوتی 1345(؛ نراقی )1336(؛ شاردن )1332یوالفوا )د پیرامون حیاط مرکزی ساده ای یکرهبا پ گرامرکزو  شوندهتکرار، اکممترتقارن، م، واره اندامنظم  ها های کالبدی خانه مؤلفه
(؛ 1374(؛ بیرشک )1373یی )خو ییصدرا(؛ 1355(؛ افشار )1346)

(؛ 1383(؛ حائری و همکاران )1382(؛ نراقی )1378کالنتر ضرابی )
همکاران  (؛ وارثی و1385من )(؛ پاکدا1385یازی )و ن ینآرو

ی نصرآباد یناج(؛ 1387ی )و ساروخان یدگلیسادات ب(؛ 1385)
(؛ گرجی مهلبانی و همکاران 1389) نژاد یو پرورد یهزند(؛ 1387)
 زارع و همکاران(؛ 1395) یبهبهان یرانیپور و ا ییرضا (؛1390)
(؛ 1396(؛ طاهباز و همکاران )1395(؛ دادور و همکاران )1391)
 (.1397ی )و مختار یمدحم

های  و جهتگیری اصلی شمال به جنوب، کوچه یاشتراک یوارهاید بیشترینبافت با  یفشردگ ناها و معابرتقرار بشیوۀ اس
 شعاعی

 هایی مشخص با دروازه یرنفوذناپذ محصور و ای یرهشهر در دا ۀمحدود بودن هندس هندسۀ فضایی شهر

 یاصل یدر محل گذرها در نقاب و حجاب یجمع یفضاها یریگ شکل ساختار شهر

 حافظ منابع آب یستیز یواحدها یانم یارتباط یرهایمسدر شهر  ۀهست یۀاول یریگ شکل یی شهرنظم فضا

 فرهنگهای  ویژگیتاریخی فضای دریافته و تأثیر 
 منابع ها مصداق ها مقوله

یازی و ن ینآرو(؛ 1382(؛ نراقی )1355(؛ افشار )1332وا )یوالفد مراتب مشخص سلسلهرعایت  با فضای درون و بیرونتفکیک دقیق  ها خانه یکالبد یها مؤلفه
(؛ 1385)و همکاران  یوارث(؛ 1385حائری و همکاران ) (؛1385)

(؛ طبیبیان و همکاران 1387ی )و ساروخان یدگلیب(؛ 1387یان )نجوم
 (؛1392) و همکاران یقاض(؛ 1391(؛ زارع و همکاران )1390)

(؛ موقر و 1393)ان و همکارنوابخش (؛ 1393) یدیو مف یانبخشخدا
و همکاران  یاتیح(؛ 1395(؛ دادور و همکاران )1394همکاران )

 (؛1396) و همکاران یانغفور(؛ 1396) و همکاران یدریح(؛ 1396)
 (.1397ی )و مختار یمدمح

 اد محور بازارامتددر  فقیر و غنی یۀبافت شهر به دو ناح دقیق تفکیک شهر ییفضا سازمان

 و فضاهای حائلها  راه یادهها و پ طاق یده،سرپوش یگذرهابا  محصوریت کامل فضاهای شهری ییب فضامرات سلسله

 راستای بازار با هندسۀ مرکزگراشهر در  یاجتماع-یفرهنگ یمحور اصل گسترش شهر ۀهندس

 های قدرت ویژگی تاریخیفضای دریافته و تأثیر 
 منابع ها قمصدا ها مقوله

 یستیز یها حافظ مجتمع یاه قلعه یو پراکندگ یفراوان ینظام دفاع یکالبد یها مؤلفه

(؛ 1356(؛ فالندن )1345(؛ نراقی )1343(؛ نراقی )1332دیوالفوا )
(؛ وارثی و 1382(؛ نراقی )1378(؛ کالنتر ضرابی )1374)بیرشک 

 (؛1385همکاران )
 (.1397محمدی و مختاری ) 

 های اقلیمی ویژگیتاریخی پنداشته و تأثیر فضای 

 منابع ها مصداق ها مقوله

 یخیتار عیو توز یریگ شکل
 (.1386(؛ صادقی )1382(؛ نراقی )1355افشار ) منابع محدود آب مدیریت برایقدرت  ینهادهاگیری و توزیع  شکل قدرت ینهادها

 های فرهنگی ویژگیتاریخی فضای پنداشته و تأثیر 

 منابع ها مصداق 
 یخیتار عیزو تو یریگ شکل

(؛ 1376(؛ جعفریان )1382(؛ نراقی )1355(؛ افشار )1345نراقی ) در شهر یعکانون تشاستقرار  ،مذهبی -های قومی گروه جدال قدرت ینهادها
 .(Haeri )2012(؛ 1386صادقی )

 های قدرت  فضای پنداشته و تأثیر ویژگی

 منابع ها مصداق ها مقوله

ای اعمال سلطه و انضباط ابزاره
 انضباط اقتصادی، سیاسی و مذهبی ۀ قدرت از استفاد بر شهر

(؛ جعفریان 1374(؛ بیرشک )1371(؛ اولیویه )1345نراقی )
(؛ شیرین 1396(؛ سادات بیدگلی )1378(؛ سید کباری )1376)

 (.1397رحمانیان و میرزایی )(؛ 1396بخش و همکاران )

 های اقلیمی ویژگی یتاریخ فضای زیسته و تأثیر

 منابع ها مصداق ها لهمقو

 ها ها و رنگ آن ها، پارچه لباستأثیر اقلیم بر ، در راستای تکریم آب یا چرخه های یینآ یبرگزار حضور در فضا

(؛ 1345(؛ نراقی )1336) آربری (؛1335دالمانی )(؛ 1332) دیوالفوا
افشار  (؛1354راوندی ) (؛1350(؛ بزرگ زاد )1348) دالواله

(؛ 1375(؛ سلمانی )1374ن معانی )گلچی (؛1363(؛ راوندی )1355)
(؛ 1384) (؛ شجری1382) نراقی(؛ 1381) (؛ وامبری1376صدری )
 (؛ رزمجو1387ی )کالنتر ضراب(؛ 1385) کلمر (؛1385) پاکدامن

(؛ 1393فتوحی رودمعجنی ) (؛1391سازیان ) (؛ چیت1390)
 (.1395(؛ جم )1394مزرعتی )

 ی فرهنگیها زیسته و تأثیر ویژگی فضای

 منابع ها مصداق ها مقوله

(؛ ناصربخت 1376یان )جعفر(؛ 1335(؛ دالمانی )1332دیوالفوا ) .ای خورشیدی های چرخه آیین برای قمری  های چرخه آیین غلبۀ حضور در فضا 
 (.1385(؛ شاطری )1381)

 های قدرت ویژگی تاریخی فضای زیسته و تأثیر
 منابع ها مصداق اه مقوله

 (.1394(؛ حیدرخانی )1390(؛ حسینی )1387(؛ آژند )1373نصر ) یلزبان تمث هنر با استفاده ازتقابل قدرت و مقاومت در  قدرت و مقاومت تقابل

ساماندهی مصرف فضای شهری با تکيه بر یافته های ضرب آهنگ کاوی زندگی 
روزانه؛ موردپژوهی: محدودۀ ميدان کمال الملک کاشان
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در  )به ویژه  زنان  کم رنگ  حضور  با  کاری  روزهای  در  درحالی که 
بعدازظهر( و حضور پررنگ مردان شاغل )حدود 80 درصد( در ساعت 
در  )به ویژه  زنان  کم رنگ  حضور  تعطيل،  روزهای  در  روبه رویيم؛   18
پيش از ظهر( و قدرت بيشتر ضرب آهنگ مردانۀ فضا از ساعت هشت 
شب دیده می شود. برای مطالعۀ رابطه ای که ميان ضرب آهنگ ها به 
وجود آمده، باید  مشاهدۀ مستقيم و مبتنی بر ادراک حسی نيز صورت 
داده شده  نشان   )8( تصویر  در   گردآوری شده  داده های  می پذیرفت. 
است. بر اساس این تصویر، می توان به مولدهای اصلی ضرب آهنگ ها 
در فضا پی برد که درحقيقت، حضور مردم به این مولدها بستگی دارد. 
ضرب آهنگ های در تضاد، بيشتر در ميدان دیده می شود؛ به این دليل که 
مردم طراحی جدید ميدان را با شيوۀ مصرف خود از فضا نپذیرفته اند. با 
تقابلی که ميان فضای پنداشته و زیسته دیده می شود، ضرب آهنگ های 

در تداخل پررنگ ترند.

یافته ها

ميدان  محدودۀ  شهری  فضای  تا  شد  تالش  پژوهش،  این  در 
کمال الملک در شهر کاشان، به سان امری پيچيده و چندالیه تحليل 
شود؛ هم چنين، به تأثير مؤلفه هایی فرادست، یعنی فرهنگ، اقليم و 
قدرت توجه شد. کاوش این ضرب آهنگ ها در فضای شهری، متکی بر 
روش آميخته، طرح هم سوسازی و الگوی چند سطحی بود. در سطح 
نخست پژوهش، به پيچيدگی عمودی فضا توجه شد و محتوای منابع 
مطالعاتی تحليل شد و در سطح دوم، پيچيدگی افقی فضا، برای گردآوری 
داده ها از پژوهش ميدانی استفاده و از برهم نهش این دو سطح، کليت 
یافته ها تفسير شد )جدول 8(. این تفسير کلی نشان می دهد که اقليم، 
فرهنگ و قدرت در فضای دریافته، دچار تضاد با ویژگی های مختلف 
بستر خود بودند. در طول تاریخ، نخستين پایه های فضای پنداشته بر 
بازار شکل می گيرد و به تدریج، به قطب  بر  اقتصادی مبتنی  اساس 
تجاری و مذهبی بدل می گردد که از سویی، در مجاورت پایتخت و از 
سویی دیگر، در مسير راه های ارتباطی کشور است. بدین سان، کشمکش 
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 پیرمرد پیرزن زن شاغل مرد شاغل کودک مرد زن جمعه سه شنبه

تصویر 7- ضرب آهنگ حضور مستقیم افراد بر اساس زمان و گروه های مصرف کنندۀ فضا. 

تصویر 6- محل ایستگاه های برداشت در محدودۀ پژوهش.
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 قدرت فرهنگ اقلیم 

به شکلی همسو و  قدرت تاریخی استقرار فضاهای درون و بیرون دقیق و صریحتفکیک  گرا، در سازگاری کامل با طبیعت بافت درون دریافته
 آمیز در شهر مسالمت

مدیریت بازار با تمرکز بر اقتصاد وابسته به  نداشتهپ
 استفادۀ قدرت داخلی از ابزار مالیات و حق گمرک در مجاورت پایتخت  مذهبی-قطب تجاری گیری شکل نیروی انسانی

های  قمری نسبت به آیینهای  قدرت ضرباهنگ آیین ای چرخه های آیینتکریم طبیعت در  زیسته
 خورشیدی

 یدیتول ۀرابط طیها  ان ضرباهنگی میچند ضرباهنگ
 و تداخلی

 

تصویر8- مولدهای اصلی ضرب آهنگ ها در محدودۀ پژوهش.

جدول 8- تفسیر کلی داده ها با استفاده از طرح هم سوسازی و الگوی چند سطحی در روش آمیخته.

در راستای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش، یافته ها نشان می دهند که 
زمان چرخه ای قمری در شهر کاشان از اهميتی تاریخی برخوردار است 
و باید در طرح های شهری به اهميت روابط ميان فضا با زمان، واقف بود. 
در فضای موردپژوهش، با اجرای طرحی آمرانه، پيوند ميان فضا با زمان 
برقرار نشده است و بنابراین، فضای مورد مطالعه پذیرای ضرب آهنگ های 
مختلف و متشکل از حضور مردم در خود نيست. درمقابل، مردم نيز، این 
فضا را برای حضور خود نمی پذیرند و از این رو، فضا واجد ضرب آهنگ های 
حضور آنان نمی شود. در فضای مورد پژوهش، آیين های قدرت همگام با 
چرخه های اقليمی و فرهنگی بوده اند و طی تاریخ، قدرت در تالش بوده 
تا هرچه بيشتر بر فضا سلطه یابد و برای این هدف، بر احداث بناهای 
یادمانی تمرکز نموده است. در اثر اجرای پروژۀ به سازی ميدان، مردم 
نتوانستند فضا را به شيوۀ خود، مصرف و مناسب سازی نمایند و فضای 
یادشده، از نمایش زمان مختص به مردم و برآمده از ضرب آهنگ های 

حضور خودانگيختۀ آنان بازمانده است. هم چنين، شيوۀ مصرف فضا در 
شهر کاشان، به حفظ یکدستی گرایش دارد که البته، از ریشه ای تاریخی 
برخوردار است و در زوایای مختلف فرهنگ مردم نيز دیده می شود. 
ميدان کمال الملک، کشمکش  زبان ضرب آهنگ کاوی، در فضای  به 
ميان زمان تحميلی و خارجی با زمان درونی در جریان است. این فضا 
واجد چندین ضرب آهنگ در تداخل با یکدیگر است که از گذشته، به 
فضایی برای سازش  و تبعيت تبدیل شود و تا به امروز، این وضعيت ادامه 
یافته است )تصویر 9 و جدول 9(. می توان بدین نتيجه رسيد که برای 
ساماندهی بهتر مصرف فضا با توجه به ضرب آهنگ های زندگی روزانه، 
حفظ و تقویت زمينه های مصرف چندگانه و خودانگيخته، راهبرد مهمی 
است که به پررنگ تر شدن زمينه های مردمی و مولِد تنوع و سرزندگی 

در فضا در برابر شيوۀ زمانبندی شدۀ آن می انجامد.

نتیجه

ساماندهی مصرف فضای شهری با تکيه بر یافته های ضرب آهنگ کاوی زندگی 
روزانه؛ موردپژوهی: محدودۀ ميدان کمال الملک کاشان

ميان قدرت داخلی و قدرت خارجی برای مهار فضا افزایش می یابد. در 
برابر فضای پنداشته، فضای زیستۀ شهر کاشان، هم سو با اقليم و فرهنگ، 
واجد چندین ضرب آهنگ است که در تداخل با یکدیگر به سر می برند. 

قدرت ضرب آهنگ های غالب موجب شده تا در اثر تقابل امر پنداشته با 
امر زیسته، برتری با امر پنداشته باشد.
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نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره 26  شماره 1  بهار 1400

 

 

 أثیرگذاریشیوۀ ت موضوع مؤلفه

 اقلیم

 آب عنصر ویژه تکریم طبیعت، به  ای اقلیم چرخه های آیین
 و یکنواختی همگونی  های روزمره در عرصۀ عمومی فعالیت

 روزهای کاریدر  صبحهای  ساعت  در عرصۀ عمومیروزمره های  زمان فعالیت
 هابعدازظهر  برای حضور در فضا  ترین ساعت مناسب

 فرهنگ

 معدود و محدود  های زنان فعالیت
 فضای خصوصی  های جمعی گزاری آیینبرمکان 

 ای قمری چرخه  ها ترین ضرباهنگ اصلی
 حضور با خودرو  شیوۀ حضور در فضا

 اهای حاضر در فض گروه
 حضور حضور پررنگ مردان ،

 ها رنگ دیگر گروه کم

 قدرت

 زمان معیار ی پیروحضور حداقل  شدت حضور
 گریزان، پنهانمختل،   رویارویی با امر پنداشته

 امر پنداشته با برتری ،متضاد  رویارویی امر زیسته با امر پنداشته
 متداخل  های عرصه و بدنۀ فضا تقابل ضرباهنگ

 شده یبند زمانبرتری مصرف   فشیوۀ اصلی مصر
 

پی نوشت ها

1. Production of Space.
2. Representation of Space.
3.Representational Space.
4. Spatial Practice.

5. برای اطالع بيشتر دربارۀ شاکلۀ مفهومی جدل سه سویه، ن.ک. حبيبی، 
ميترا؛ برزگر، سپيده )1397(، معيارهاي ضرب آهنگ کاوي زندگي روزانه در 
توليد اجتماعي فضاي شهري با تکيه بر تجارب پژوهشي، نشریۀ صفه، دورۀ 

28، صص64-47.
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سپيده؛ حبيبی، ميترا )1399(، کاوش ضرب آهنگ زندگی روزانه در ساماندهی 
دانش  نشریه  رشت(،  شهر  پياده راه  موردپژوهی:   ( شهری  فضای  مصرف 

شهرسازی، 4 )1(، صص 71-49.
 7. Regressive-Progressive Method.
 8. Pyrenees.
9.  Mourenx.
10. La Revue Française de Sociologie.

11. شاعر پارسی گوی سدۀ دهم هجری و هم دوره با پادشاهی شاه طهماسب 
اول صفوی که شغل اصلی اش، بزازی و َشعربافی بود.

12. شاعر و عارف سدۀ هفتم هجری.
13. احمد بن محمد مهدی فاضل نراقی، دانشمند و مجتهد شيعه، نویسنده 

و شاعر سدۀ دوازده خورشيدی.
14. از علما و مجتهدان معاصر شيعه.

 15. در شرق ميدان، مسجد صادقيه قرار داشت که به جای مسجد کلهر از 
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است. مسجد دیگری به نام مسجد کرسی نيز در آن جا بود که در همان زمان 
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Currently, in urban studies, space has got other definition 
than that of geographical, Euclidean, mathematical and 
scientific aspects and is considered not as a mere void, 
physical object, depleted of any meaning, but as an iden-
tity encompassing all aspects of human existence. Power 
has dominated space during the process of urbanization, 
and the answer to this problem requires finding a creative 
solution that comes from the heart of society paying at-
tention to the necessities of the context. The study area in 
this paper is Kamal-ol-Molk Square in the city of Kashan, 
which is one of the most important urban spaces in this 
city and has long witnessed the authoritative processes of 
production and reproduction of space. Groups of people, 
on the other hand, offer creative answers in their ways of 
consuming space. The purpose of this study is to explore 
how to use Rhythmanalysis as a way to better organize 
urban space consumption in order to findings lead to 
moderate the view of professionalism and pay attention 
to people's creative resistance in space consumption and 
their own order which voluntarily is in proportion to daily 
life. The research method is referring to the conceptual 
structure of spatial Trialectics to investigate the effect of 
the three components of climate-culture-power on the 
rhythms of conceived-perceived-lived space, based on 
the progressive-regressive method and including two di-
rections, namely the vertical complexity of the space and 
the horizontal complexity of the space. To study the verti-
cal complexity, we referred to the history of urban space 
in Kashan and used the method of documentary studies 
and analysis in the form of document selection, document 
analysis and scrutiny. In the study of horizontal complex-
ity, different rhythms of the studied area were studied 
in a certain period of time and an attempt was made to 
study the activities of different groups of space consum-
ers through field research )observation with simple and 
non-interfering method) and descriptive study method. 

Then, using a combined approach and alignment scheme, 
the results of the study of each level were integrated into 
a general interpretation. The findings of Rhythmanalysis 
in the research area showed that in contrast to the con-
ceived space, the lived space of Kashan city is in line with 
climate and culture and also has several rhythms that are 
in conflict with each other. The power of the dominant 
rhythms has caused to the superiority of conceived space 
in relation to the lived space. The findings also show that 
considering the historical importance of lunar cyclic time 
in Kashan, one should be aware of the importance of the 
relationship between space and time in urban plans. In 
the study area, with the implementation of an authorita-
tive plan, the connection between space and time has not 
been established. This, along with the historical way of 
consuming space, has caused the space to receive mul-
tiple rhythms of the presence of people in it, and in return, 
groups of people do not accept the space for their pres-
ence and occurrence of rhythms of their activities.
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