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چکیده

پررنگ شدن نقش فضاهای نیمه عمومی )مانند کافه ها، سالن های تئاتر، گالری ها( نشان از تمایل به    ایجاد اجتماعاتی 

متفاوت با گفتمان رسمی در الیه های زیرین جامعه دارد که جنسی از تفاوت را نسبت به دیگر فضاهای شهر 

نشان می دهند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ماهیت این فضاهای متفاوت )دگرفضاهای( شهر تهران )در 

محدوده مرکزی( و نقش آن ها با تأکید بر زمینه فرهنگی  ای است که در آن شکل گرفته و گسترش می یابند. در 

فرایند روش شناسی، از پارادایم تفسیری/برساخت گرا و روش مردم نگاری نظریه مبنایی استفاده شده است. در 

نتیجه ی این پژوهش شش مقوله ی اصلی برای معرفی دگرفضاها به دست آمد که عبارتند از درون مایه فرهنگی- 

هنری، تفاوت، وجود تفکر انتقادی در کاربران فضا، اهمیت مقوله ی فضا، مکان اندیشه ورزی و معنادار بودن فضا. 

در نهایت برای تبیین نظریه با توجه به وجه مردم نگارانه ی پژوهش، متن مردم نگارانه نیز نگارش شد و مفهوم 

»دگرفضای تأملی- خیال انگیز« به عنوان مقوله هسته برای معرفی ماهیت فضاهای مورد سوال این پژوهش ارائه 

شد. این دگرفضاها علی رغم شباهت هایی که با اصطالحات مشابه در متون نظری دارند )هتروتوپیا، فضای سوم 

و مکان سوم(، طبق یافته های این پژوهش، به طور کامل منطبق بر هیچکدام از این مفاهیم نبوده و ویژگی های 

منحصربه فرد خود را دارند. 
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مقد مه
شد،  پژوهش  این  اوليه ی  دغدغه ی  شکل گيری  سبب  آنچه 
شکل گيری فضاهایی است که از ویژگی هاي کالبدي تا روح حاکم و 
نيز تجربه استفاده کنندگان آن و در مجموع همه چيزش می تواند از 
شکل قابل انتظار و تصوري که از عموم جامعه داریم، متفاوت باشد؛ 
گویی جاي دیگري است. درباره ویژگی هاي این فضاها و در مجموع 
دگربودگی های فضایی، در مطالعات شهري با مفاهيم گوناگونی اشاره 
از فضاي  اتوپيا گونه اي  شده است. این ها فضاهایی هستند که تبلور 
زمينه ی  در  که  کاربرانی  می کنند.  ترسيم  کاربرانشان  عالقه ی  مورد 
اغلب شامل  این پژوهش )محدوده مرکزی شهرتهران(  انتخاب  مورد 
گروه جوانانی می شوند با عالیقی مشترک، هرچند گروه های سنی دیگر 
را نيز به عنوان مخاطب جذب می کنند. ماهيت اکتشافی این پژوهش 
هم سو با یافتن مناسب ترین واژه ها براي انتقال مفاهيمی است که در 
بستر فرهنگی مورد مطالعه بدست می آید. مصادیقی از این فضاها که 
سبب طرح این تحقيق شدند در نگاه اول و طبق دغدغه های اوليه ی 
نگارندگان، شامل کافه ها، سالن هاي تئاتر و سينما است. ضرورت انجام 
این پژوهش از این منظر است که واقعيت جامعه ایران و خصوصاً تهران به 
عنوان کالنشهري پيشرو و الگو در بسياري از زمينه ها در کشور، نشان از 
کم رنگ شدن حوزه عمومي و فضایی براي گفت وگو، رهایی بخش، به دور 
از نگاه از باالي حاکميت، براي تجربه ی آزادانه زیستن و تبادل نظر کردن 
دارد. مواردی که خصوصاً برای جوانان حائز اهميت بوده و سبب شده 
است فضاهای مورد بحث بتوانند موکدا در این قشر مخاطبان ویژه ی 
خود را داشته باشند به شکلی که ایشان را عميقاً دلبسته ی خود کرده و 
به عنوان فضاهایی که می توانند زیست متفاوتی را در خود بسط دهند، 
پرطرفدار هستند. از سوی دیگر در بررسی این گونه فضاها اغلب تنها به 

بُعد فراغتِی برخی از این فضاها پرداخته شده و وجوه دیگر آن ها )نقش 
سياسی-   اجتماعی، ابعاد گسترده ی فرهنگی و سبک زندگی، نقش هنر، 
خالقيت های کالبدی، و غيره( خصوصاًً از سوی برنامه ریزان و طراحان 
شهری، مورد توجه قرار نگرفته است. فهم ویژگی ها و انواع آن ها، می تواند 
ُخرده نظریه ای همراه با دسته بندی نوینی از انواع فضا ارائه دهد که بتوان 
به کمک آن در فهم این فضاها و دالیل پرمخاطب بودن آن ها، گامی به 
پيش گذاشت و چه بسا بتوان در پژوهش های آتی از ویژگی های این 
فضاها برای برنامه ریزی و طراحی در فضاهای عمومی شهر بهره جست. 
ادبيات  انواع دگربودگي فضا در  بر  از مروري کوتاه  این پژوهش پس 
شهرسازي و مطالعات شهري،  با استفاده از پيوند مردم نگاری و نظریه 
مبنایی، فضاهای متفاوت شهر تهران )در محدوده مرکزی( را با تأکيد بر 
زمينه ی فرهنگی مورد مطالعه قرار داده و در این مسير ویژگی های این 
فضاها و انواع آن ها را شناسایی کرده و محدوده ای که بيشترین تجمع 
این گونه فضاها در آن قرار دارد را نيز بر روی نقشه ترسيم خواهد کرد. 
با  این مطالعه نشان خواهد داد که نخست، دالیل تفاوت این فضاها 
دیگر فضاهای شهر چيست؟ )شناسایی ویژگی های فضاهای متفاوت یا 
دگرفضاها در محدوده ی مرکزی شهر تهران( و در این مسير بر مقوله ی 
فرهنگ و نقشی که زمينه ی فرهنگی در این موقعيت ویژه ایفا می کند 
تأکيد شده است. دوم   اینکه شناسایی دگرفضاها، به ارئه ی دسته بندی 
برخی  علی رغم  را  فضاهایی  و  منتهی می شود  فضا  انواع  برای  نوینی 
تفاوت ها، با توجه به نقشی مشترک، به شکل دیگری تعریف خواهد 
کرد. سوم اینکه محدوده  ای از مرکز شهر تهران را که بيشترین تراکم 

دگرفضاها در آن انباشته است شناسایی کرده و نشان می دهد. 

روش پژوهش 
و      نسبت  )هستی شناسی1(  پژوهش  این  اصلی  ماهيت  به  توجه  با 
با  حاضر  پژوهش  )معرفت شناسی2(3،  پژوهش  مورد  مسأله   با  محقق 
می شود.     هم چنين  انجام  راهبردی4  بنيادی  هدف  با  و  کيفی  رویکرد 
پارادایم ها  انواع  برای  گوناگونی  دسته بندی های  اجتماعی  علوم  در 
و روش ها ارائه شده است. در یکی از مهم ترین منابع پژوهش     کيفی، 
را  پژوهش کيفی  اصلی ساختار  پارادایم  پنج  در عمومی ترین سطح، 
تشکيل می دهند: اثبات گرایی و پسااثبات گرایی، انتقادی، فمينيستی، 
 Denzin) برساخت گرا/ تفسيرگرا و مشارکتی/پسامدرن/پساساختارگرا
تفسيری  پارادایم  بر مبنای   این پژوهش    .)& Lincoln, 2018, 56
برساختگرا و با راهبرد استفهامی انجام می شود. روش منتخب برای این 
پژوهش، پيوند روش های مردم نگاری5 و نظریه مبنایی است که در اینجا 
با نام روش مردم نگاری نظریه مبنایی6 معرفی می شود. چرا که دغدغه ی 
اصلی این پژوهش، از سویی فهم فضاهای متفاوت با توجه به زمينه ی 
فرهنگی و شناسایی ُخرده  فرهنگی است که در آن بسط می یابد لذا روش 
مردم نگاری مسير مناسبی را پيش رو می گذارد. از سوی دیگر به غير 
از آنچه در ادبيات موجود درباره ی انواع دگربودگی های فضا شرح داده 
شده، نظریه ای مشخص و کافی برای شرح فضاهای متفاوت در زمينه ی 

فرهنگی شهر تهران وجود ندارد و در چنين شرایطی، استفاده از روش 
نظریه مبنایی، توصيه می شود که در این پژوهش با توجه به بنيان های 
فلسفی روش شناسی، نظریه مبنایی برساختگرا7 انتخاب شده است. 
الزم به ذکر است هم نظریه مبنایی و هم مردم نگاری، هستی شناسی 
 Aldiabat &) مشابهی داشته و ریشه در کنش متقابل نمادین8 دارند
Le Navenec, 2011(. در خصوص نسبت و ارتباط بين دو روش نظریه 
مبنایی و مردم نگاری، و پيشينه ی انواع ترکيب ها در استفاده از این دو 
روش، پژوهش های متفاوتی انجام شده است. برخی محققين یکی را 
 )Timmermans  &  Tavory, 2011) دانسته  دیگری  زیرمجموعه 
برخی با توجه به مردم نگاری، به یک روش مشخص در نظریه مبنایی 
رسيده اند (Charmaz, 2001, 2006( و برخی استفاده ترکيبی از دو 
 Pettigrew, 2000; UHAN et al., 2013;) روش را توصيه می کنند
 .)Morse, 2001; Bamkin et al, 2016; Babchuk et al., 2013
الزم به ذکر است ترکيب نظریه مبنایی با دیگر روش ها از نظر افرادی 
که حامی شکل خالص یا کالسيک این نظریه هستند غيرقابل قبول بود 
 Bamkin) اما در حال حاضر در جوامع علمی، معتبر و قابل قبول است

 .)et al, 2016, 4
بدین ترتيب با ترکيب این دو روش، از مزایای هر دو به طور واضح 
و نظام مندی استفاده می شود. برای این کار اگر مروری بر مراحل اصلی 
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فرهنگی

پژوهش های مردم نگارانه و نظریه مبنایی داشته باشيم خواهيم دید که 
علی رغم هم پوشانی در مراحل، تأکيد هر یک بر نکات خاصی است. با 
انجام پژوهش حاضر بدین شرح است:  ترکيب این دو روش، مراحل 
فرآیند این پژوهش به شکل رفت وبرگشتی انجام می شود به طوری که 
پس از گردآوری داده »از هر مورد«، تحليل داده ها و کدگذاری انجام 
می شود و یادداشت تحليلی9  نوشته می شود و سپس مطالعه ی مورد 
بعدی آغاز می شود. این مسير تا رسيدن به مقوله ی هسته و نگارش متن 
نظریه ادامه دارد. تصویر )1( مراحل انجام پژوهش و تصویر )2( جزئيات 

آن را به طور اجمالی نشان می دهد. 

مروری بر انواع دگربودگی فضا در متون نظری
با مرور آنچه در ادبيات پيشين درباب دگربودگی فضا موجود است10، 
می توان به مفاهيم حائز اهميتی همچون هتروتوپيا11 و  فضای سوم12 
رسيد. فوکو در مقدمه اش در معرفی هتروتوپيا تالش می کند ویژگی های 
این نوع فضا را به عنوان خوانشی از فضای دیگر و متفاوت به شکل 
این نوع دسته بندی و  به  نقدهایی  ساختارمند معرفی کند. هر چند 
ویژگی هایی که وی به عنوان اصول هتروتوپيا ارائه کرده است وارد است 
(Soja,1996,159(.وی در این سخنرانی با عنوان »از فضاهای دیگر« اظهار 

می کند که هر جامعه ای سایت هایی را می سازد که می تواند به شکلی 
مؤثر به عنوان آرمانشهری )هتروتوپيایی( پذیرفته شده تعریف شود. در 
واقع در این مقاله فوکو تئوری اش را برای ارائه دسته بندی جدیدی برای 
فضا پيش می برد (Burdett, 2000, 7(. وی معتقد است در ميان این 
موقعيت ها، آن هایی جذبش می کنند که وضعيت کنجکاوانه ای در ارتباط 
با دیگر سایت ها دارند اما به شکلی که مجموعه ای از روابطی را که برای 
معين کردن یا انعکاس دادن روی می دهند مورد شک قرارداده، خنثی 

.)Foucault, 1984,24) کرده13  یا ابداع14 کنند
در واقع هتروتوپياها فضاهای متناقضی15هستند که چيزی را در مورد 
جامعه ای که در آن قرار دارند، آشکار می کنند یا نمایش می دهند. این 

فضاها تناقضاتی از جامعه را نشان می دهند که جامعه در حل آن ها ناتوان 
است. وی هم چنين نمونه هایی برای انواع هتروتوپيا نام می برد مانند 
قبرستان، زندان، دارالمجانين، یيالق های تفریحی، سينما، تئاتر، باغ، 
 Facault, 1984; Johnson, 2006; Dehaene & De cauter,) کافه
2008(. فوکو 6  اصل برای هتروتوپيا تعریف می کند که عبارتند از: 1- 
وجود هتروتوپياها در همه جوامع طبق بستر فرهنگی آن و تقسيم آن به 
دو گونه اصلي هتروتوپياي بحران و انحراف، 2- تغيير کارکرد هتروتوپيا 
در طول زمان، 3- هم نشيني کارکردها و فضاهاي متناقض و متضاد در 
هتروتوپيا، 4- ارتباط هتروتوپياها با زمان، 5- وجود سامانه اي براي ورود 
افراد در هتروتوپيا، 6- قرارگيري هتروتوپياها در یک طيف  و خروج 
 Foucault, 1984; Soja, 1996; Dehane & De,17-19) کارکردي
Cauter, 2008(. الزم به ذکر است مفهوم هتروتوپيا در مطالعات مختلف 
فرهنگی،  مطالعات  مانند  حوزه هایی  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد 
اجتماعی، زبان، ادبيات، سينما، تئاتر، مطالعات شهری، معماری و غيره 
 Heterington, 1997; Knight, 2014; Soja,1996; Defert,)
Johnson, 2006, 2010; Shane, 2005 ;2004 ,1997(. همان گونه 
فضای  فضا،  دگراندیشی  باب  در  دیگر  شاخص  مفهوم  شد،  ذکر  که 
سوم است. می توان فضای سوم را به عنوان مفهومی مرزی شناسایی 
کرد. مرز بين مراکز و مناطق جانبی یا مرکزی و حاشيه ای، خصوصی 
و عمومی، مفهومی)انتزاعی( و واقعی )غيرانتزاعی( و در آخر هژمونی 
)تسلط( و ضد هژمونی (Kocabicak, 2003, 42(. در نتيجه ی این 
تفکرات، سوجا با الهام از لوفور و دیگر متفکران، در سال 1996 در کتاب 
شاخص اش »فضای سوم: سفرهایی به لس آنجلس و دیگر مکان های 
واقعی و تصورشده«16  ذکر می کند که فضا به اندازه تاریخ و جامعه مهم 
است و ابعاد فضایی زندگی ما هيچگاه به اندازه ی ارتباط سياسی و عملی 
امروز ما وسيع نبوده  است. در واقع انفجار بحث در مورد فضا در متون 
مربوط به زمانه ای است که ترس از بی ریشگی و بی مکانی در دنيای امروز 
 James-Chakraborty & Strümper-Krobb,) افزایش یافته است
2 ,2011(. این فضا، فضایی پویا، رها، بازنمودی خالق از ساختارها و 
معانی از پيش موجود است. سوجا اینطور شرح می دهد که فضای سوم 
»می تواند به عنوان ترکيب مجدد و بسطی خالق توصيف شود، ترکيبی 
بر دنيای مادی  اول )فضایی که  بر اساس دیدگاه فضای  آنچه که  از 
واقعی تمرکز دارد( و دیدگاه فضای دوم )واقعيت را از طریق بازنمایی های 
فضایی تصورشده تفسير می کند( ساخته می شود. بنابراین فضای سوم 
  .)Maier, 2016, 164) »فضایی »هم واقعی و هم تصور شده« است
مهم ترین مفهوم فراگير فضای اجتماعی وی و فضای سوم از سه ویژگی 
تشکيل شده است: درک شدن، تصورشدن و زندگی کردن- بدون وجود 
هيچ فردی که از پيش ممتاز و پيشرو باشد (Soja, 1996, 68(. در 
شرح مفهوم فضای سوم، عقاید اندیشمند دیگری نيز مورد توجه است، 

تصویر 2- مسیر گردآوری داده تا رسیدن به نظریه در این پژوهش به شکل تفصیلی.

تصویر 1- فرآیند انجام پژوهش در عمل به روش مردم  نگاری نظریه مبنایی.
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فيلسوف و نظریه پرداز هندی، هومی بهابا. سوجا نيز به اندیشه های بهابا 
و شرح مفهوم فضای سوم از منظر وی در نوشته های متعددی اشاره 
کرده است. از منظر هومی بهابا فضای سوم، فضایی آستانه ای است که 
موجب رشد چيزی دیگر، چيزی نوین، منطقه ای جدید از مذاکره و معنا 
و بازنمود است. در این فضای »درميانی«، هویت های فرهنگی جدیدی 
پی ریزی شده و دوباره  ساخته می شوند (Rutherford, 1990(.  فضایی 
که ذاتاً نسبت به مواضع ذات گرایانه ی17 هویت و مفهوم فرهنگ اصيل 
یا اصالت فرهنگی انتقاداتی دارد (Meredith, 1998, 2-3(. در بيان 
بهابا، نگرش فضای سوم، قدرت گفتمان غالب را به چالش می کشد و 
برای انواع تفسير از معانی گوناگون، ارزش قائل است. بنابراین، فرهنگ و 
گفتمان های فرهنگی می توانند دوباره بازنویسی شوند و خوانش جدیدی 
در قرائت هایی که ممکن است نگرش متفاوتی را نسبت به دیدگاه غالب 
فضا  این  بهابا   .)Bellocchi, 2009, 73) کنند  ارائه  کنند،  بازنمایی 
را فضایي مي داند که روي مرزها قرار گرفته است؛ مرزهاي مکاني و 
زماني اي که تفاوت ها، با تمام تناقض ها و تکثرهایشان، بدون آنکه درون 
یکدیگر حل شوند در آن حضور دارند. این فضاي سوم فضایي است که 
هموژن و یک دست نيست، بلکه در آن همه ی گفتمان هاي متکثر و 
هویت هاي متناقض در کنار هم مي نشينند. به این ترتيب هومی بهابا 
فضای سوم را فضای رهایی از محدودیت های سياه وسفيد می داند و 
 Bhabha,) مزایای آن را برای ایجاد امکان تعامل و گفت وگو برمی شمارد
37 ,1994(.  هم چنين می توان گفت فضای سوم فضایی است که در 
زندگی روزمره تجربه شده و در اشکال متنوعی نمود پيدا کرده است. 
گشودن یک فضا در زمينه شهری سبب ایجاد دورگه گی )هم پيوندی18(  
فرهنگی، هویت و ترکيبی از زمان، مکان و مردم به عنوان بخشی از 
کليت یک فضا می شود (Prasetyo, 2015, 64(.  در حوزه مطالعات 
شهری، مفهوم فضای سوم به عنوان رویکردی برای پژوهش های گوناگون 
انتخاب نگرش فضای سوم به روشن کردن  مورد توجه است. چرا که 
ارتباطات درونی بين اشخاص و نهادها و بازنمایی و توليد فضای شهری 
کمک می کند (Smith, 2009(. یکی از مهم ترین این فواید، توجه به 
اهميت امر فضایی در کنار امر اجتماعی است. به عبارتی همان نقدی 
که در ابتدا سوجا به دیگر مکاتب انتقادی مانند مارکسيسم وارد کرده 
است (Borch, 2002(. از دیگر مفاهيمی که می تواند با دگربودگی فضا 
قرابت داشته باشد، مکان سوم19 است. این مفهوم از نظر الدنبرگ، فضایی 
عمومی و فراتر از خانه و محل کار است. جایی که مردم یکدیگر را 
مالقات کرده و تعامل غيررسمی دارند. همان طور که از نام آن مشهود 

است، این ها فضاهای مکانمند شده اند و عامل مشترک20، موقعيت مکانی 
شرکت کننده هاست. مکان سوم مقصدی است گشوده به روی عموم 
برای انواع مختلف فضاهایی که گردهمایی معمولی، غيررسمی، داوطلبانه 
و شاد افراد را ميزبانی می کند و مرکز آرایش زندگی عمومی غيررسمی 
است (Wright, 2012, 8(. الدنبرگ 7 ویژگی را برای مکان سوم شرح 
از: 1. مکان سوم به عنوان یک هم سطح کننده،  می دهد که عبارتند 
2. مکالمه به عنوان فعاليت اصلی مکان سوم، 3. در دسترس بودن و 
 .6 ساده،  ظاهر   .5 هميشگی،  مشتری های  وجود   .4 اقامت،  امکان 
جدی نبودن جو محيط )جو سرخوشانه یا بازیگوش(، و 7. خانه ای دور 
انواع  تمامی  از  خالصه ای  نهایت  در   .)Oldenberg, 1991) خانه  از 

دگربودگی های فضا در جدول )1( نشان داده شده است.
مفاهيم کليدی این بخش از در قالب سه اصطالح کليدی »فضای 
سوم«، »هتروتوپيا« و »مکان سوم« شرح داده شدند که وجه اشتراک 
آن ها، طرح دگربودگی در نگرش به فضا است هرچند نوع این دگراندیشی 
تفاوت هایی دارد، هم نشينی این دگربودگی ها، پژوهش را به سمت تعریف 
نوینی از انواع فضا هدایت می کند. الزم به ذکر است این مفاهيم که انواعی 
از دگربودگی را در خود نشان می دهند، به فضاهای مدنظر و مورد سوال 
این پژوهش شباهت هایی دارند اما هيچکدام ماهيت آن ها را در نسبت با 
زمينه ی مورد مطالعه به طور دقيق نشان نمی دهند. هم چنين مرور انواع 
دگربودگی فضا نشان از خاستگاه پسامدرن اندیشه های مربوط به این 
نگرش فضایی دارد. یکی از بارزترین وجوه تمایز در سوال اوليه ای است 
که از ذهنيتی با نگرش مدرن در نسبت با نگرش پسامدرن برمی آید. 
یک مدرنيست ممکن است سوال کند: آیا این )اشاره  به هر چيزی در 
هر زمينه ای( خوب است؟ اما یک پسا مدرنيست می پرسد: برای چه 
کسی/ چه چيزی خوب است؟. لذا مسأله بر سر پذیرش تفاوت ها است. 
از نظر ليوتارد جامعه هيچگاه نمی تواند به یک کليت اندام وار تبدیل 
تأکيد  پسامدرن  فرهنگ  تنوع مصرف کنندگان  بر  نيز  بوردیو21  شود. 
می کند. در چنين شرایطی است که حوزه های گوناگون در هم آميخته 
می شوند و مخاطبان توده ای برای اشکال فرهنگی که قباًل تخصصی 
بودند پدید می آیند. بخشی از این امر ناشی از افزایش ناگهانی جمعيت 
دانشجویی است چرا که اکنون شمار بسيار زیادی از این دانشجویان در 
حوزه فرهنگ کار می کنند. این امر مخاطبان بسياری را پدید می آورد 
که باعث می شود عرصه ی سابقا محدود توليد فرهنگی دیگر محدود 
نباشد. اکنون دیگر مولدان فرهنگی، ضرورتاً جلوتر از مخاطبان یا بدنه ی 
متقاضی فرهنگ نيستند، زیرا حال دیگر خوِد مخاطبان نيز بخشی از 

 هاویژگی نظریه پرداز نوع دگربودگی فضا
 -و عمومی دولتی مقامات یخیره نگاه از خارج جاهایی که -جایی خارج از دیگر جاها -آرمان تحقق یافته میشل فوکو هتروتوپیا

 وجود -متضاد و متناقض فضاهای و کارکردها همنشینی -وجود بحران یا انحراف نسبت به زمینه -متفاوت
 -یبر هژمون یرگذاریتاث یبرا ییتوانا -دسترس(افراد )هم مجزا و هم قابل خروج و ورود برای ای سامانه

 های غیررسمیگیری توسط گروهشکل -فضای مقاومت
 ادوارد سوجا فضای سوم

 هومی بهابا
فضای پویا، رها از ساختارها و معانی از پیش  -بسط مفهوم تولید فضا -اهمیت فضا به اندازه تاریخ و جامعه

بدون وجود هیچ  -درک شدن، تصور شدن و زندگی کردن -اقعی و تصورشده )توامأن(فضای و -موجود
پیچیدگی  -آزادی -کثرت و راه های جدید بودن -اهمیت فرهنگ -فردی که از پیش ممتاز و پیشرو باشد

 فضایی روی مرزها -فضای عمومی
ای ، خانه)سرخوشانه بودن( ثابت، جدی نبودن هم سطح کنند، اهمیت مکالمه، دردسترس، اهمیت مشتری ری الدنبرگ مکان سوم

 دور از خانه
 

جدول 1- جمع بندی انواع دگربودگی های فضا طبق متون نظری.
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مولدان فرهنگ اند )لش، 1390، 354-356(. در چنين بستری است که 
گفتمان هایی همچون »ُخرده فرهنگ«، »چندفرهنگی«، »پاره فرهنگ«، 
»فرهنگ دورگه« و ... تعاریف سنتی از فرهنگ را دگرگون کرده است 
)قره باغی،1380، 295(. در زمينه ی مورد مطالعه ی این پژوهش )مرکز 
یا  مدرن  جریانات  با  چقدر  شهر  این  اینکه  از  فارغ  نيز  تهران(  شهر 
پسامدرن هم سو باشد )که خود پژوهش مستقلی را می طلبد( نياز است 
عالوه بر خوانش ادبيات موجود، آنچه در زمينه ی فرهنگی این محدوده 
جاری است و سبب شکل گيری فضاهای متفاوت در آن شده است، مورد 
مطالعه قرار گيرد. بدین منظور، در ادامه ابتدا درباره ی زمينه ی فرهنگی 

شهر تهران شرح داده می شود. 

تأملی بر زمینه فرهنگی معاصر
برای انجام پژوهشی در نسبت با بستر مورد مطالعه، فهم فرهنگ 
زمينه و تأثير آن بر ماهيت فضاها حائز اهميت است. گرگ یانگ معتقد 
است برای فهم بهتر فرهنگ عالوه بر تعاریف ساده و معمول باید به 
هستی شناسی عميق تری پرداخت. در این راستا وی از مشاهدات و 
نظریات هنری لوفور استفاده می کند و بخش هایی از کارهای ریموند 
ویليامز22  را به آن می افزاید. در نظریه لوفور، یانگ از سه گانه هستی به 
معنای فضایی بودن، تاریخی بودن و اجتماعی بودن یاد کرده و آن ها را با 
سه اصطالح فضا، زمان و جامعه بيان می کند. هر عنصر از این ساختار 
سه گانه بخشی از کل فرهنگ است. در این نگاه، جغرافيا یا فضا، تاریخ 
و جامعه شناسی همه جنبه هایی ضروری از زندگی و فرهنگ هستند. 
ویليامز هم چنين فرهنگ را به عنوان روش کلی زندگی معرفی می کند 
و تأکيد فوکو بر نياز مداوم به تغيير فرهنگ نيز در کنار این اندیشه ها 
و  تنوع  اخير،  در دهه های  )یانگ، 130-120،1392(.  جای می گيرد 
تفاوت فرهنگ ها نيز از مفاهيم مورد توجه اندیشمندان حوزه اجتماع 
و شهر بوده است. به باور جامعه شناس شهری  شارون زوکين23، در 
سال های اخير، فهم زمينه ی فرهنگی، جایگاه بارزی در درک تضادهای 
گوناگون بر سر تفاوت های اجتماعی دارد و ابزاری نيرومند برای مدیریت 
شهرهاست. موزه های هنری یا سالن های کنسرت، گالری ها ، کافه ها و 
رستوران ها و غيره در مجموع بستر فعاليت های فرهنگی ای هستند که ما 
را از روزمرگی می رهانند و در فضایی مقدس گونه با لذت های آیينی قرار 
می دهند )زوکين،1380(. تأليفات هومی بهابا نيز با تأکيد بر تفاوت های 
فرهنگی تالش دارد که خود را در موقعيتی آستانه ای24 قرار دهد که 
طبق آن فضای مولد فرهنگ به عنوان چيزی برای فهم تفاوت در روح 
مغایرت25 یا دگربودگی26  به شمار آید  (Soja, 1996, 139(. هم چنين 
امروزه بحث تنوع فرهنگی و توجه به گوناگونی ها در زمينه های فرهنگی، 
در برنامه ریزی شهری نيز مورد توجه قرار گرفته است. ساندرکوک در 
پاسخ به این سوال که چرا تفاوت ها نادیده انگاشته می شوند یا به عنوان 
یک مشکل دیده می شوند، ارزش ها و هنجارهای فرهنگ غالب را دليل 
آن می داند (Sandercock,2000(. هرچند جامعه ایران دارای تنوعی از 
نوع جوامع چندفرهنگی که اختالطی از ملل مختلف هستند را ندارد یا 
دقيقا مانند جوامع پسااستعماری مورد اشاره ی بهابا نيست، اما هسته 
اصلی بحث متفکرینی مانند ساندرکوک و تأکيد آن ها بر مقوله تنوع 
فرهنگی، دگربودگی، چندفرهنگی بودن یا به حاشيه رانده شدن از سوی 
هنجارهای فرهنگ غالب یا اعمال قدرت حاکميت است که می تواند در 
جوامع مختلف مانند ایران نيز مصادیق بسيار داشته و به  ار گرفته شود. 

خصوصاً توجه به این نکته که طراحی و برنامه ریزی شهری نقشی کليدی 
نهادهای  کاربست  ترویج  و  متعارض  اهداف  ميان  تعادل  ایجاد  در  را 
و تجدید حيات شهری  اقتصادی  توسعه  برای  ابزاری  بسان  فرهنگی 
ایفا می کند. چنين وظایفی بخش مهمی از کار شهرسازی است، به 
خصوص این که امروزه در بسياری از کالنشهرهای جهان، هم چنين در 
ایران، زندگی عمومی کم تر در اشکال سنتی فضای عمومی )ميدانگاه ها، 
پياده راه ها، گردشگاه ها و...( و بيشتر در فضاهای شبه خصوصی مملو از 
مصرف و سرگرمی )مال ها و مراکز خرید و غيره( رخ می دهد. در این 
ميان، نهادهای فرهنگی بستری غنی را فراهم می کنند که می توان با 
مطالعه آن ها فهميد که چطور شهرسازی خود را با تغييرات برآمده از 
سطوح محلی و جهانی و تأثيرات حاصل از آن ها بر کارکرد و معنای 
فضاهای شهری سازگار می کند )گروداچ، 1394، 645(. فهم این تنوع 
فرهنگی، متخصصين را به این باور رسانده است که گروه های مختلف 
به دنبال فضاهای مختلف هستند. بدین ترتيب، ضرورت وجود جامعه ای 
همگن که در آن همه شهروندان باید به انواع مشابهی از فضای عمومی 
اشتياق داشته باشند، به چالش کشيده می شود. بنابراین امروزه تقریبا 
اجتناب ناپذیر است که بخش های مختلف جامعه، انواع مختلفی از فضا را 
جست وجو کنند. به همين ترتيب، ما نباید از فضا، در صورتی که نتواند 
به طور کامل برای همه پذیرا و در دسترس باشد، انتقاد کنيم چرا که 
 Carmona & Wunderlich,) ممکن است برای عده ای مطلوب باشد
4 ,2012(.  فهم اهميت فضا برای گروه های مختلف و تأثيرات متقابل 
این گروه ها بر شکل گيری فضاها و بالعکس، نکته ای است که با مطالعه  

و توجه به بستر فرهنگی محدوده ی مورد نظر امکان پذیر خواهد بود.

معرفی بستر پژوهش-زمینه فرهنگی شهر تهران )محدوده 
مرکزی(

بستر مورد مطالعه در این پژوهش محدوده ای از بخش مرکزی شهر 
تهران است که ویژگی ها و زمينه ی فرهنگی منحصربه فردی دارد. پيش 
از ورود به محدوده ی مدنظر و شرح چگونگی انتخاب آن، الزم است 
حال و هوای فرهنگی  این شهر و پيشينه ای که در شکل گيری آن مؤثر 
بوده است مرور شود. از زمانی که تهران به عنوان پایتخت کشور انتخاب 
شد، تحت تأثير حکومت های مختلف، فرهنگ ها و فضاهای متنوعی را 
در خود شکل داد که گاهی همراستا و گاهی در تقابل با نظامات حاکمه 
و  فردگرا  ایران که  نظام حکومتی  قاجار در  برای مثال در زمان  بود. 
اقتدارگرا است، این مسأله مطرح بوده که که تبعيت محض ضروری است 
لذا »متفاوت بودن« نوعی انحراف محسوب می شود )سریع القلم،1391، 
البته پيشروتر  ایران و  28-33(. در تهران مانند بسياری از شهرهای 
و  داشته  وجود  گوناگونی  فرهنگی-  اجتماعی  محافل  شهرها،  باقی  از 
دارد که زمينه ساز شکل گيری فرهنگ های متنوعی برآمده از تفاوت ها 
است؛ از حمام های عمومی قدیم تا پارک های امروزی، از قهوه خانه های 
سنتی گذشته تا کافه ها، از نمایش های روحوضی تا سالن های نمایش 
و سينمای امروزی. در این سير تحول، برخی از این فضاها رفته رفته 
کارکرد خود را از دست داده اند و برخی هویت های پررنگ تری داشته و 
مخاطبان بيشتری را هر روزه جذب می کنند. در عصر پهلوی، مجموعه 
نخبگان و روشنفکران که پاریس را چند صباحی دیده بودند و یا در 
این شهر تحصيل کرده بودند، رسم کافه نشينی را در شهرهای ایران 
اخوان  )پوالدوند،1390، 24(. مهدی  انداختند  تهران جا  در  خصوصاً 

واکاوی ماهيت دگرفضاهای شهر تهران   )محدوده مرکزی( با تأکيد بر زمينه 
فرهنگی
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لنگرودی، از معدود شاعران و نویسندگانی است که خاطرات خود از 
کافه نشينی روشنفکران دهه های40 و50 را مکتوب و منتشر کرده است. 
وی از محافل پررونق شاعران در کافه فيروز که در خيابان جمهوری 
قرار داشت بسيار یاد می کند )اخوان لنگرودی،1391(. کافه های ایران 
در دهه80 اما هویتی متمایز دارند. در این دوره به تأثير از تحوالت 
پيش آمده در بستر سياسی-   اجتماعی، اهميت عناصر مختلف زندگی، 
متفاوت شمرده می شود. شيوه های زندگی از یک سو پيامد تحوالت 
اجتماعی-   فرهنگی ایران اند و از سویی دیگر شکل دهنده ی تحوالت 
اجتماعی-    فرهنگی می باشند )ارمکی و شالچی، 1384، 164-178(. در 
دهه90 نيز کافه روهای ایرانی خصوصاً جوانان با خلق کافه های جدید و 
حضور در آن ها توانسته اند تا حدودی در دل سياست رسمی کشور نفوذ 
و قدرت اجتماعی خود را تثبيت کنند، به تعبيری دیگر کافه ها بخشی 
را توسعه می دهند  اغلب جوانان آن  از سياست فرهنگی شده اند که 
)فاضلی،1390، 43(. موقعيت قرارگيری کافه های جدید در شهر تهران 
که در سال های اخير از گوشه ی مراکز خرید و زیرزمين های تاریک، در 
بر خيابان های اصلی شهر در های خود را به روی مخاطبان می گشایند، 
معماری برونگراتر آن ها در نسبت با دهه قبل، پنجره های بزرگ شيشه ای 
و استفاده از نور برخالف فضاهای تاریک کافه های دهه80، خود نشان 
از اعالم حضور پررنگ این فضاها و متعاقباً فرهنگ کاربران آن در شهر 

است که اکنون مجال بروز و ظهور پيدا می کند. 
در  و  داشته  را  فرهنگی  امر  توسعه  ادعای  که  فضاهایی  دیگر  از 
سال های اخير به شدت رو به گسترش اند، تئاترهای شهر تهران هستند. 
تئاتر، پيشينه ی قابل توجهی در تأثيرگذاری بر مردم و تأثيرپذیری از 
شرایط اجتماعی-   سياسی- فرهنگی ای که در آن اجرا می شود دارد. از 
زمان مشروطه، نمایش بستری بود برای بسياری از صداهایی که در 
فضاهای دیگر امکان شنيده شدن نداشتند )سپهران، 1388(. در شهر 
تهران، تا دهه ی گذشته، سالن  تئاتر بيشتر فضایی بود وابسته به بخش 
دولتی و سالن های خصوصی نقش کم رنگی در عرصه این هنر داشتند. 
اما در سال های اخير تعدد سالن های خصوصی تئاتر سبب رونق آن 
و شکل گيری فضاهایی متفاوت از فضاهای وابسته به نهادهای دولتی 
شده است.27 فضاهایی که اغلب غير از سالن تئاتر، دارای کافه، فروشگاه 
و  دنج تر  در کل جایی  و  نمایشگاه  کتابفروشی،  فرهنگی،  محصوالت 
صميمی تر برای مراوده، دیدن و دیده شدن هستند. نکته ی حائز اهميت 
این است که بسياری از فضاهای نيمه عمومی فرهنگی در تهران در بستر 
یکی از شاخص ترین خيابان های شرقی-غربی، خيابان انقالب28 شکل 
و  کتابفروشی ها  دانشجویان،  و حضور  دانشگاه ها  تجمع  است.  گرفته 
انتشارات و غيره این محدوده را به مرکز تحرک فکری و تحوالت فرهنگی 
کشور تبدیل کرده است. کتابفروشی هایی که حکایت جابه جایی آن ها 
از خيابان جمهوری به انقالب )امامی،1367(، خود سبب بسط اتمسفر 
فرهنگی در این خيابان شده است. خيابان انقالب بزنگاهی منحصربه فرد 
برای فقرا و ثروتمندان، نخبگان و عوام، روشنفکران و آدم های متفاوت 
است. این خيابان یک شبکه سياسی خارق العاده برای تعامل اجتماعی، 
فضایی و فکری است. این خيابان همچنان مرکزیت خود را در جغرافيای 
از همين روی  )بيات،1390، 216-214(.  اعتراضی حفظ کرده است 
تغيير نام آن از »شاهرضا« به »انقالب« یکی از بامسّماترین تغيير نام ها 
در تاریخ شهر تهران است. خيابانی که تاریخ شکل گيری آن به پرشدن 

خندق تهران بازمی گردد لذا نمادی از نخستين تالش های این شهر 
معرف  نقش  محور  این  دوم،  پهلوی  دوره  در  است.  مدرن شدن  برای 
و برسازنده ی شمال شهر/جنوب شهر را نيز به خود گرفت )شهرابی، 
به زمينه ی مورد  از توصيفات مربوط  نمونه هایی  تنها  این ها   .)1396
مطالعه هستند که توجه به آن ها در فهم فرهنگی که در این محدوده 
)محدوده مرکزی شهر تهران( بسط می یابد و عناصر تأثيرگذار در این 
فرآیند مهم است. بيشتر فضاهای مورد سوال این پژوهش در محدوده 
فضاها  این  انباشت  ابتدا گستره ی  لذا  دارد،  قرار  تهران  مرکزی شهر 
مورد بررسی است. محدوده ای که برای این پژوهش درنظر گرفته شد، 
محدوده ای بين مناطق 6، 7، 11 و 12 است. علت این امر بدین شرح 
است که ابتدا یکی از مناطق مرکزی تهران به عنوان محدوده ی تحقيق 
مدنظر بود اما پس از مکان یابی فضاهای مورد سوال این پژوهش که 
سبب شکل گيری دغدغه اوليه شده بود )برای مثال کافه ها، سالن های 
تئاتر و سينما( بر روی نقشه شهر تهران، محدوده ای از تجمع این فضاها 
به دست آمد که مابين چهار منطقه ی  6، 7، 11 و 12 شهر تهران با 

محوریت خيابان انقالب است.

کاربست روش شناسی در زمینه ی پژوهش )محدوده مرکزی 
شهر تهران(

برای انجام این پژوه به روش مردم نگاری نظریه مبنایی، پژوهشگر 
ابتدا برخی از فضاهایی را که سبب شکل گيری مسأله ی اوليه ی پژوهش 
شده بودند و دغدغه اوليه مبنی بر شکلی از تفاوت در این فضاها نسبت 
به دیگر فضاهای شهر را در ذهن پژوهشگر شکل داد را مورد مشاهده 
قرار داده است. فهرست بخشی از این فضاها که برای مشاهده اوليه مورد 
بررسی قرار گرفتند، در جدول )2( آورده شده است. بازه ی زمانی ای که 
این فضاها مورد مشاهده قرار گرفتند از سال 1395 تا 1398 متغير بوده 
است. در فرآیند کاربست روش در زمينه ی فرهنگِی محدوده مرکزی شهر 
تهران، عالوه بر مشاهدات هدفمند پژوهشگر که در چند مرحله همگام 
با روند کار انجام شده است، 24 مصاحبه ی عميق نيمه  ساختاریافته 
انجام شده است. سپس همانگونه که کيتی چارمز پيشنهاد می دهد، 
فرایند کدگذاری به دو شکل کدگذاری اوليه و هدفمند انجام می شود 
(Charmaz, 2006(.  این مرحله به کمک نرم افزار مکس کيودا29  انجام 

شده است. 
انجام مصاحبه ها و فضاهایی که در مصاحبه های  فرآیند،  این  در 
بعدی معرفی می شدند، سبب شد به ليست حاضر، مواردی افزوده شود. 
هم چنين به دليل تعطيلی یا تغيير فعاليت، فضاهایی نيز حذف می شدند. 
کمااینکه تنها در مورد سالن های نمایش، 15 مورد در مشاهده های اوليه 
بودند که در بازه ی زمانی انجام پژوهش دچار تغييرات بسياری شدند 
)برای مثال افتتاح فضاهایی مانند مرکز نبشی، اینجا ميان شهر شعبه ی 
ميرزای شيرازی، کارخانه ی آرگو، کتابفروشی دی از یک سو و تعطيلی 
فضاهای شناخته شده ای مانند نشر هنوز، تئاتر مستقل، کافه تهرون، 
خانه ی وارطان از سوی دیگر(. در مسير انجام مشاهدات و مصاحبه ها، 
فرآیند »کدگذاري اوليه« داده ها صورت گرفت و در نهایت1610 کد 
در ترکيب با یادداشت هاي حاصل از مصاحبه ها استخراج شد. در ادامه 
فرآیند »کدگذاري متمرکز« براي توليد زیرمقوالت انجام شد. در این 
مسير 15 زیرمقوله شناسایی شد که با باالتربردن سطح انتزاع به شش 
مقوله ی اصلی منتهی شد. این 6 مقوله، یافته های اصلی پژوهش را 



23

شکل می دهند. 

یافته ها و بحث
برای ارائه ی نظریه ای برای این زمان و این مکان، زیرمقوالت برآمده 
از بخش تحليل با سطح انتزاع باالتر به مقوالتی تبدیل می شوند که 
بتوانند پژوهشگر را برای دستيابی به مقوله ی هسته نزدیک کنند. در 
این مسير، عالوه بر کدگذاری،  یادداشت های   تحليلی، تصویربرداری ها و 

کروکی ها حائز اهميت هستند. 
در  نتيجه ی  کدگذاری ها، یادداشت نویسی ها و مرور تصاویر، زیرمقوالت 
و   مقوالتی به  دست آمده است که در جدول )3 ( نشان داده شده است و 

در ادامه توضيحاتی درباره ی آن ها ارائه می شود.

مقوله اول: درون مایه فرهنگی-هنری
در اغلب فضاهای مورد مشاهده، شکلی از هنر و نگاهی هنرمندانه 
دیده می شود. مخاطبان و مصاحبه شونده ها نيز بر اهميت امر هنری 
تأکيد داشتند. این مهم شامل موارد گسترده ای است همچون تأثيری 
که هنر بر کالبد فضا می گذارد، جزئيات فضا، موسيقی ای که در آن 
پخش می شود، تابلوهایی که بر دیوارها قرار داده شده است و حتی 
ظاهر کاربران. شباهت های گروهی که در این زمينه سالیق مشترک 
دارند، ُخرده فرهنگی را در این فضاها شکل می دهد که نشان از آداب 
و رفتار، پوشش، گفتار و حتی خوراک به گونه ای دیگر دارد. اشتراک 
فرهنگی بين این افراد مهم تلقی شده و با همه ی تفاوتی که با یکدیگر 
دارند و با تنوعی که به این فضاها رجوع می کنند، اهميت قائل شدن برای 

 موقعیت مکانی فعالیت نام فضا ردیف
 پشن وچهک - نیفلسط -خ کافه، برگزاری نشست، کتابخانه کافه رادیو هفتی ها 1
 -نشست های فرهنگی، هنری -پخش فیلم -موسسه فرهنگی هنری پارتمانآ 2

 فروش محصوالت دست ساز هنری )تیر تخته( -کافه
 ایرانشهر، کوچه آذرشهر

 چهارراه ولیعصر کافه کافه لمیز 3
 چهارراه ولیعصر کافه  کافه گودو 4
 انقالب، فلسطین جنوبی فروش محصوالت مرتبط با تیاتر )کتاب و ...( -کافه -سالن نمایش مجموعه باران 5
 -برگزاری نشست فرهنگی، هنری، آموزشی -تیاتر -نمایش فیلم مجموعه خانه هنرمندان 6

رستوران و  -هنری-فروش محصوالت فرهنگی -نمایشگاه های هنری
 کافه

 خ ایرانشهر

 چهارراه ولیعصر اجرای تیاتر، فروش محصوالت مرتبط با تیاتر ، کافه تیاتر شهر 7
 چهارراه ولیعصر کتابفروشی، کافهپخش فیلم ، اجرای تیاتر، اجرای موسیقی،  عمارت روبرو 8
 خ انقالب، کوچه خارک کافه -سالن تیاتر سالن نمایش مهرگان 9

 خ انقالب، خ قدس  کافه هم کافه 10
سینما )برگزاری  -فودکورت-کافه -مرکز فروش موبایل و وسایل جانبی چارسو 11

برگزاری نشست های  -رویدادهای مرتبط با سینما، جشنواره ها(
 فرهنگی، هنری

 تقاطع جمهوری و حافظ

 خ نوفل لوشاتو فروش محصوالت مرتبط با نمایش و موسیقی  -کافه -سالن نمایش سالن شهرزاد 12
فروش محصوالت فرهنگی،  -نمایشگاه آثار هنری -کافه -سالن نمایش تیاتر مستقل 13

 هنری
 انقالب، خ رازی

 طالقانی، خ موسوی ساز ، فرنگی، هنریفروش محصوالت دست -کافه 65حیاط شماره  14

برگزاری نشست ها و رویدادهای فرهنگی)مانند رونمایی از کتاب و -کافه رد کافه 15
).. 

 انقالب، تقاطع حافظ

 دروازه دولت سال قدمت 70با بیش از  -قنادی قدیمی، با متولیان  ارمنی -کافه کافه اوریانت 16
 خ سمیه دفتر کار موقت -برگزاری نشست-کتابفروشی -کافه کافه کتابفروشی کاریزنو 17
 مجموعه زندان قصر برگزاری رویدادهای مرتبط با قهوه و کافه و کافه نشینی -کافه کافه لقانطه 18
اجازه استفاده از دوچرخه به  -نمایشگاه دستگاه های قدیمی تایپ -کافه کافه تایپ 19

 مشتری ها
 خ ایرانشهر

 پارک الله کافه-پخش فیلم در سینما تک -نشست های فرهنگی -نمایشگاه موزه هنرهای معاصر 20
 خ نوفل لوشاتو، کوچه پدرام کتابخانه، کافه، آموزشگاه تیاتر میان شهر-اینجا 21
موسسه فرهنگی هنری با محوریت سفالگری، آموزش هنری و فروش  عمارت آنسو 22

 محصوالت فرهنگی هنری مرتبط با سفال، کافه
 خ ورشو

مرکز آموزش های هنری دانشگاه تهران، کالس های هنری،  کافه باکارا،  باکارا 23
 اجرای موسیقی

 خ کارگر شمالی

 ضلع شرقی پارک هنرمندان، کوچه بیژن آموزشگاه هنری، کافه، فروش محصوالت فرهنگی، هنری و کتاب خانه فرهنگ کارفه 24
کتابفروشی و فروش محصوالت هنری، آموزشگاه تیاتر، سالن نمایش،   مکتب تهران 25

 کافه
 خ عضدی )آبان(، کوچه کیوان

 انقالب قبل از پل حافظ کافه کافه آگور 26
 حافظ، استاد شهریار سالن نمایش و اجرای موسیقی تاالر وحدت 27
 خ شریعتی کتابفروشی، برگزاری نشست، فروش آثار هنری،کافه شهرکتاب مرکزی 28
 یپورموس، کوچه  هیسمخ  موزه بازدیدی، برگزاری نشستکافه،  1307خانه  29
 خ ایرانشهر برگزاری نشست -کتابفروشی کتابفروشی دی 30
 خ  ایرانشهر برگزاری نمایش های محیطی و اجرای موسیقی -پارک -فضای باز پارک هنرمندان 31
 خ ورشو برگزاری نشست -خانه اندیشمندان -پارک پارک ورشو 32

 

جدول 2- فهرست فضاها در مشاهده اولیه.

واکاوی ماهيت دگرفضاهای شهر تهران   )محدوده مرکزی( با تأکيد بر زمينه 
فرهنگی
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فرهنگ و هنر از منظر این گروه، سبب ایجاد اشتراکی نانوشته است. این 
درون مایه در فضاهای چندفعاليته مانند عمارت روبه رو یا فضاهایی که 
مختص به یک فعاليت هنری ویژه )مانند گالری ها یا سالن های تياتر( 
هستند پررنگ تر بود اما در فضاهایی که به طور مستقيم توليدات هنری 
ندارند )مانند برخی کافه ها( نيز چنين درون مایه ای دیده می شود و در 
مصاحبه ها بسيار به این مورد اشاره شد. بخش های کوتاهی از توصيفات 
مصاحبه شونده ها که سبب شکل گيری این مقوله شده است، بدین شرح 
است: »یه اشتراک فرهنگی هست که همه دوست داریم اونجا باشيم و 
توی اون فضا قرار بگيریم و همدیگه رو ببينيم، آدما اینجاها رو دوست 
داشتن که اومدن ... مثلًه کافه... که می رم اغلب بچه های هنر هستن.  
این تجمع جوونا و فضای هنری اونجا رو دوست دارم«... »خيلی فرق 
می کنه که وقتی ميری سينما چارسو، هنر و تجربه، ميبينی که یه درکی 
از هنر هست و مثالً نيومدن تو سينما چيپس بخورن!.« در واقع گروه 
فرهنگی ای که طيفی از این فضاها )از کافه تا کتابفروشی، از دانشگاه و 
آموزشگاه تا سالن تئاتر و گالری( را زیستگاه خود می دانند، علی رغم 
عنصر  را  فرهنگی-  هنری  مایه  درون  وجود  فضاها،  این  تفاوت های 

مشترک و  اتصال دهنده ی آن ها می دانند. 

مقوله دوم: متفاوت بودن )تفاوت(
برای  پناهگاه هایی  فضاها  این   تهران،  همچون  شلوغی  شهر  در 
لحظه ای مکث به شمار می آیند. در شهری که سرعت در آن حرف اول 
را می زند، در بزرگراه ها و در بلندای ساختمان هایش، این  فضاها اغلب 
ساختمان هایی هستند با ظاهری کوتاه یا ابعادی کوچک اما قلبی فراخ 
که آرامش را به کاربران هدیه می دهند. در ميان فرهنگ فست فود از 
یک سو و فرهنگ رستورانی کباب  و جوجه از سوی دیگر، برخی از این 
فضاها غذاهای خانگی یا غذاهای فرنگی را در آرامش و به شکل اصيل 
آن به مخاطبی عرضه می کنند که مراجعه ی وی به فضا، تنها برای صرف 
غذا نبوده است. در شهری که رنگ خاکستری بر دیوارها، کوچه ها، و 
حتی ظاهر آدم  ها غالب است، این فضاها تنوع رنگ را پاشيده اند به در 
و دیوارشان، به صندلی ها یا حتی ظرف هاشان، به تابلوها، آثار به نمایش 
درآمده شان، لباس های خودشان و گاهی مخاطبانشان. موسيقی که ردی 

از آن در شهرهای ما دیده نمی شود، عامل جدانشدنی این فضاها است. 
از کافه تا گالری، کتابفروشی یا تئاتر، در همه ی این فضاها موسيقی 
نقش مهمی دارد. آن هایی که جنسی از اشتراک را در خود احساس 
می کنند، مخاطب اصلی این فضاها می شوند. لذا این فضاهای متفاوت 
)دگرفضاها( وجه تمييز خود را با عناصری هنرمندانه، نشان می دهند و 
کاربران آن ها نيز هویت خود را از دو سو متفاوت می پندارند؛ تفاوت با 
بدنه ی حاکميت و گفتمان سلطه، تفاوت با دیگر فرهنگ های عامه که 
می تواند شامل طبقه ی اقتصادی-فرهنگی باال یا پایين جامعه باشد. چرا 
که هم خود را با مخاطبان کباب و قليان و فيلم های پرطرفدار گيشه، 
متفاوت می پندارند و هم از فرهنگ گشتن در مراکز خرید و فضاهای 
لوکس و سبک زندگی مربوطه ی آن گریزان اند. این گروه نه آنقدر پایبند 
به سنت هستند و نه شيفته ی مدرنيته، لذا گزیده هایی از هر دو را در 
فضاهای مورد پسند خویش جست وجو می کنند. بخش های کوتاهی از 
توصيفات مصاحبه شونده ها که سبب شکل گيری این مقوله شده است: 
»تو ذهن من انگار این فضاها متفاوت هستن و دارن فاصله ميگيرن از 
فضای رایج این شهر و حتی این کشور... مثاًل چارسو برای من این طوریه 
که یه سينمایی هست که توش بازارم داره ولی مثاًل کوروش یه بازاریه 
که چند تا سينما هم داره... اون قسمت فود کورت سينما چارسو و طبقه 
باالش، شبيه یه مجتمع فرهنگيه ولی کوروش فقط برای خوردنه و به 

زور توش سينما گذاشتن، مخاطبش یه گروه دیگه است.«
مقوله سوم: تفکر انتقادی در کاربران فضا

این حوزه  انتقاد به وضعيت حوزه عمومی در شهر تهران و زوال 
خصوصاً در فضاهای عمومی در ميان مخاطبان این فضاها بسيار مورد 
توجه است. این کاربران، فضاهایی که در این پژوهش مطالعه شده اند 
را اندک روزنه هایی دیدند که حوزه عمومی در برخی از آن ها تا حدی 
مجال بروز پيدا می کند. جایی رها از نگاه خيره ی دیگران و نظارت های 
باالدستی، جایی برای گفت وگو و تعامل که تبلوری از حس آزادی را 
می توان تا حدی در آن حس کرد    انتقاد مصاحبه شونده ها به سياست های 
فرهنگی فعلی نيز پررنگ بوده است. انتقاد به تهاجم نسبت به عرصه های 
فرهنگی این محدوده )برای مثال تبدیل محوطه ی فضاهای فرهنگی 

 هامقوله هازیر مقوله
 یهنر -یفرهنگ درون مایه نقش پررنگ هنر

 یفرهنگ یهمگون
 بودن )تفاوت( متفاوت فضای تضاد و تفاوت
 ای(فضای مرزی )آستانه

 تفکر انتقادی در کاربران فضا انتقاد به وضعیت حوزه عمومی
 اقتصاد و بازار یطرهیبه سانتقاد 

 انتقاد به تهاجم به فضای فرهنگی
 ی فضااهمیت مقوله های ظاهری و فیزیکیتوجه به کالبد و جنبه

 هااهمیت روابط و فعالیت
 احساسات و حواستقویت 

 فضاسازی
 ورزی  اندیشه مکان تفکرفضای 

 جایی برای ایده گرفتن
 انگیزیعرصه خیال
 معنادار بودن فضا معناداربودن

 

جدول 3- زیرمقوله ها و مقوالت اصلی برآمده از کدها.
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به محل گذر، سبب هجوم دست فروش ها و  تئاتر شهر  مهمی مانند 
نيز شده است(. درباره ی  این فضا  رنگ باختن هویت فرهنگی هنری 
سلطه ی امر اقتصادی بر فضاهای فرهنگی نيز الزم به ذکر است نداشتن 
فرهنگ  و  تعطيلی عرصه ی حقيقی هنر  به  منجر  اقتصادی  حمایت 
شده است. بخش هایی از مصاحبه ها بدین شرح است: متولی یکی از 
کتابفروشی ها واقع در خانه ای قدیمی: »خصوصی بودن برای ما مزیت 
نيست، ما به اجبار ميایم در فضای خصوصی و از قرارگيری در معرض 
فضای کاماًلً عمومی فاصله می گيریم   چون فضای عمومی حذف شده، ما 
چيزی به نام فضای شهروندی نداریم"...   روایت یکی از مصاحبه شونده ها 
درباره ی محوطه ی تئاتر شهر و انتقاد به مداخالت انجام شده: »حس 
می کنم یه فضای قشنگ فرهنگی رو با یه ِالمانی که هيچ ربطی بهش 
نداره )اشاره به احداث مترو و ساخت وساز در همجواری تئاتر شهر(  کاماًلً 
خراب کردن و تو دیگه حس نمی کنی که از نظر فرهنگی اون مال تو 
هست، ازت گرفتنش،  انگار اومدن تصرفش کردن و اومدن تو محيط تو.«

مقوله چهارم: اهمیت مقوله ی فضا
توجه به عنصر فضا و ساختن فضا چيزی است که نه تنها در شهر 
تهران بلکه در نقدهای نویسندگانی چون سوجا نيز در مورد مغفول 
ماندن آن در جهان مدرن بسيار اشاره شده است. لذا ابتدا نيازمند توجه 
به اهميت آن هستيم و این امر می تواند تأثير شگرفی بر جامعه بگذارد 
همان گونه که از آن تأثير می پذیرد. اهميت کالبد و چيدمان  فضاها و 
تمامی خصوصيات فيزیکی آن، جنبه های زیبایی شناسی و آنچه شکل و 
فرم فضا را تعریف می کند در یافته ها به شکل پررنگی مورد توجه است. 
از بنای ساختمان گرفته تا عناصر کوچک تزئينی، استفاده از رنگ، نور، 
چوب، همگی در ساخت کالبد فيزیکی فضا دخيل هستند تا موقعيتی 
که از کنارهم بودن این فضاها و چينش آن ها پدید می آید. استفاده از 
عناصر روح انگيزی چون آب، گياه، موسيقی و امثالهم، حواس مخاطب را 
نيز درگير می کند. حضور تمام حاضرین در فضا نيز مهم تلقی می شود 
و حسی از آشنایی، احترام یا فضایی دوستانه را برای مخاطب تداعی 
می کند. تجمع، ارتباطات فضایی، سهولت در دسترسی و شبکه ای که 

این فضاها را به هم مرتبط می کند نيز حائز اهميت است. 

مقوله پنجم: مکان اندیشه ورزی
هنر و اندیشه ارتباط تنگاتنگی دارند. درون مایه ها ی فرهنگی هنری 
به  که  فضاهایی  تأمل.  و  اندیشه  برای  هستند  بهانه هایی  فضاها  این 
واسطه ی فعاليتی که در آن ها انجام می شود یا عناصری که در چيدمان 
آن مورد استفاده قرار گرفته بستری را فراهم می کنند که فرد را بيشتر 
به تفکر وا می دارد. آدم هایی که به این فضاها رجوع می کنند نيز گاهی 
امر پررنگ تر بوده است.  این  از تفکر می شوند که در گذشته  نمادی 
تعدادی از این فضاها مانند برخی کافه ها، تئاترها و بعدتر گالری ها، از 
دیرباز چنين نقشی را ایفا می کردند. به روایت یکی از مصاحبه شونده ها: 
»آدم از اون آمبيانس فضای خيابون انقالب هم می تونه دریافت کنه 
و ایده بگيره.« درواقع این فضاها محيطی را برای اندیشه، تفکر، ایده 
پردازی و خالقيت مهيا می کنند و بخش اعظمی از این ویژگی ها به 
واسطه ی دغدغه ها و ذوق متوليان آن ها است. تنوع و گسترش آن ها نيز 
در سال های اخير سبب شده است صرفاً ویژه ی طبقه ی محدودی که در 
گذشته مخاطب این فضاها بودند نباشد و هر روزه مخاطبان بيشتری را 

که به دنبال بهانه هایی برای لختی تفکر هستند، جذب کند.   

مقوله ششم: معناداربودن فضا
عمومی  فضای  در  که  هستند  هویتی  بازتاب دهنده ی  فضاها  این  
رسمی، کم تر مجال بروز می یابد. جاهایی که فرد می تواند با قرارگيری 
در آن به خویشتن خویش نزدیک تر شود. هر فضایی برای هر مخاطبی 
معنایی پيدا می کند و قرارگيری در ميان این فضاها که جنسی از فرهنگ 
و هنر داشته و مخاطبان آن ها تعلق خاطر خاصی بدان دارند، اشتراکی از 
جنس بودن در جست وجوی معنا را در ميان آن ها تقویت می کند. این 
فضاها در زندگی گروهی که مخاطبين وفادار آن ها هستند معنابخش 
می شوند. متعاقباً از بين رفتن آن ها، از دست رفتن جاهایی است که سبب 
ایجاد معناهایی در زندگی کاربران آن ها شده است. بخشی از مصاحبه ها 
در این رابطه ميزان اهميت این فضاها و معنایی که برای کاربرانشان 
اونجا یه طی طریق هست که به  دارند را نشان می دهد: »واسه من 
معبدگاهم انگار دارم می رسم. به اون جایی که بسيار مقدسه« الزم به 
ذکر است گستره ی کدهای ارائه شده و متون تایپ شده ی مصاحبه ها در 
این نوشتار نمی گنجد و در نهایت مقوله ی هسته در این پژوهش به نام 
»دگرفضای تأملی    خيال انگيز« ناميده شده است. تصویر )3(، مقوله ی 
هسته، مقوالت اصلی و زیرمقوالت که مجموعاً نشان دهنده ی نظریه ی 

برآمده از این پژوهش هستند را نشان می دهد. 
همان گونه که در این تصویر نشان داده شده است، شش مقوله ی 
اصلی برآمده از زیرمقوالتی که در مورد هر یک از آن ها توضيح داده 
شد، به مقوله ی هسته ای منتج شده است. دالیل بسياری برای تفاوت 
این فضاها با دیگر فضاهای شهر برشمرده شد لذا وجه دگربودگی آن 
استفاده از واژه ی »دگر« در ابتدای نام این نظریه را توجيه پذیر کرد. 
هم چنين اهميت مقوله ی فضا نيز که پيش تر توضيح داده شد، سبب 
مقوالت  دیگر  سوی  از  است.  شده  »دگرفضا«  مفهوم  شکل گيری 
معنا، داشتن تفکر انتقادی، امکان اندیشه ورزی و داشتن درون مایه ی 
فرهنگی-    هنری، همگی        مواردی هستند که می توانند ذیل چتر واژه ی 
همگی  ذات  که  چرا  شوند  داده  پوشش  »خيال انگيزی«  و  »تأمل« 
برانگيزاننده ی تفکری همراه با درنگ و اندیشيدن است و هنر، اندیشه 
و تفکر، وجهی از خيال انگيزی را نيز در خود می پرورانند. اینگونه است 
که در مجموع دانش واژه ی »دگرفضای تأملی خيال انگيز« برای نظریه ای 
که بتواند فضاهای مورد بحث را نام گذاری کند، استفاده شده است. 
و  است  مقوالت شش گانه  آن، همان  اصلی  ویژگی های  فضاهایی که 
برای توصيف بيشتر آن نيز می توان به زیرمقوالت رجوع کرد. فضاهایی 
که خصوصيات آن ها و بستر فرهنگی ای که در آن شکل گرفته، سبب 
شده است ُخرده فرهنگی را تشکيل دهد که هرچند آدم های آن متنوع 
هستند اما اشتراکات فرهنگی بسياری را نيز پوشش می دهد. نوشتار 
مردم نگارانه ی این پژوهش، بخشی از این خرده فرهنگ را شرح می دهد. 

بخشی از نگاشته ی مردم نگارانه30
جست وجوگران این گونه فضاها، به دنبال جایی هستند که با همه ی 
هياهوی رایج شهر، تفاوتی داشته باشد. در ميان فضاهای خاکستری، 
خارج از فضای دود آلود، خارج از محدودیت ها به دنبال روشنی هستند 
و اميد. یا حداقل جایی که آدم چيزی بگوید، حرفی بزند، روایتی کند، 
این گونه است که در پی این دگرفضاها و در جست وجوی جایی برای 
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اندیشه و تأمل، دگرفضاهای تأملی- خيال انگيز شکل یافته و بازتوليد 
این ها فضاهایی هستند که در زمينه فرهنگی شهر تهران  می شوند. 
بستر وجود جایی می شوند خارج از جاهای دیگر.... از انواع دگر فضاهای 
تأملی  خيال انگيز که بگویيم، برخی کافه ها در صدر قرار می گيرند. جاهایی 
که هم فضایی را می سازند متفاوت، هم بستری می شوند برای تعامل و 
اندیشه ورزی، هم معنایی می بخشند به وسعت ِ یک مکان یا حتی نوعی 
سبک زندگی می شوند، مخاطبانی دارند با دغدغه ی هنر و فرهنگ در 
این فضاها و حاضرین آن با همه ی تفاوت هاشان، مشترک می شوند در 
عالقه به بودن و تجربه کردن.... کتابفروشی ها از دیگر بسترهای تعامل 
مخاطبان این فضاها هستند که به واسطه ی تأثير پذیری از تغييرات 
زمينه ی فرهنگی موجود در مرکز شهر تهران، نگرش های جدیدی را 
در فضای خود جاری کرده اند، فضاهایی که اینک لزوماً مغازه ای در بر 

یک خيابان نيستند، می توانند خانه ای باشند، نشستی برگزار کنند، کافه 
یا فروش محصوالت فرهنگی را در کنار خود داشته باشند. مخاطبان 
این فضاها نيز اغلب از ميان دانشجویاِن انواِع فضاهای آموزشی در این 
محدوده هستند. این تغييرات در انواع این فضاها )کافه، کتابفروشی، 
گالری، مجموعه آموزشی و غيره( خود، بر محيط پيرامون و دیدگاهی 
که از گذشته نسبت به این فضاها وجود داشته است، تغييراتی را ایجاد 
کرده و تأثير دوسویه ی تحوالت فرهنگی در بستر محدوده مرکزی شهر 
تهران را رقم زده است. محدوده ای که اکنون تنها بستری برای فضای 
دانشجویی نيست، بلکه نمایانگر یک سبک زندگی است که اشتراک 
فرهنگی کاربران آن به واسطه ی تکثير انواعی از دگرفضاها در آن دیده 

می شود. 

نتیجه

 
تصویر3- مدل مفهومی دگرفضای تأملی  خیال انگیز براساس مقوالت اصلی و زیرمقوله ها در زمینه فرهنگی مرکز شهر تهران.

اول،  وهله   در  که  گرفتند  قرار  مدنظر  فضاهایی  پژوهش  این  در 
موجود  ادبيات  مرور  دارند.  تهران  شهر  دیگرفضاهای  با  تفاوت هایی 
در  پژوهشگر  دید  نظری، سبب وسعت  متون  در  درباره ی دگرفضاها 
نسبت با آنچه تاکنون وجود داشته و انجام شده است گردید. با توجه 
به اینکه بستر فرهنگی و دغدغه ای که محقق بر مبنای آن تحقيق خود 
را آغاز کرده است، متفاوت از چيزی است که در نوشتارهای موجود 
شرح داده شد، این مرور، کليدواژه ها و مفاهيمی را ارائه می دهد که 
در نظرداشتن آن ها در بخش ميدانی پژوهش، مفيد بوده است. برای 
بود  مدنظر  مفاهيم  این  اهم  مصاحبه شونده ها،  با  گفت وگو  در  مثال 
تا بتوان ارتباط ميان متون و نظریات پيشين را با آنچه در زمينه ی 
فرهنگی محدوده مرکزی شهر تهران می گذرد، مشخص کرد. بررسی 
پيشينه ی دگرفضاهای تهران و مطالعه ی آن ها در بستر این تحقيق 
این  در  شناسایی شده  دگرفضاهای  اینکه  علی رغم  که  می دهد  نشان 
پژوهش، قرابت هایی با نظریات طرح شده درباب دگربودگی فضا )فضای 
سوم، مکان سوم و هتروتوپيا( دارند، به طور کامل منطبق بر هيچکدام 

نبوده و ویژگی های منحصربه فرد خود را دارند )مقوالت 6گانه(. برای 
مثال شباهت دگرفضاهای تأملی-  خيال انگيز با فضای سوم، بيشتر در 
خالقانه بودن، آرمانی بودن و توجه به فضای مقاومت است که این فضاها را 
از منظر فرهنگ رایج آن و متفاوت بودنش با فرهنگ تبليغ شده از سوی 
برخی نهادهای باالدستی، به حاشيه می راند. اما از سوی دیگر، وجود 
»اشتراک فرهنگی«، یکی از ویژگی های دگرفضاهای تأملی-   خيال انگيز 
است، در حالی که »تفاوت و تنوع فرهنگی« از ویژگی های فضای سوم 
است. هم چنين در ادبيات فضای سوم، نقدی بر مفهوم اصالت فرهنگی 
مطرح شده است اما در مصاحبه های صورت گرفته در این پژوهش، 
مقوله »اصالت« مورد توجه کاربران دگرفضاها بوده است، به طوری که 
قدمت و تاریخ فضا، اصيل شمرده شد و نيز تأکيد بر امر هنری است. لذا 
منظور از اصالت در این گفت وگو ها، اصالت تاریخی، هنری و فرهنگی 
است که از منظر ایشان با نگاه ایدئولوژیک حاکميت به مفهوم اصالت، 
متفاوت است. در نهایت اساساً دغدغه ی دگرفضای تأملی  خيال انگيز، 
دغدغه ی فضای سوم نيست؛ به دنبال ایجاد فضایی متکثر از هر نوع 
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تفکری نبوده و اتفاقاً با نگاهی انتقادی نسبت به تفکرات عامه پسند از یک  
سو و تفکر منسوب به حاکميت از سوی دیگر، عالوه بر عامه، مخاطبانی 
با دغدغه های فرهنگ، هنر و اندیشه در آن حضور پيدا می کنند. در مورد 
نسبت دگرفضاها با هتروتوپيا نيز تنها برخی فضاها می توانند قرابت هایی 
با برخی اصول هتروتوپيا داشته باشند )مانند وجود اصل اول هتروتوپيا 
در فضای برخی کافه ها یا نمایش های ارائه شده در برخی سالن های تئاتر 
یا آثار ارائه شده در گالری ها(، اما تمامی اصول هتروتوپيا منطبق بر 
ویژگی های دگرفضاها نيستند. نوع دگربودگی فضا در مورد مکان سوم 
نيز اشتراکات بسياری با کافه ها، به عنوان یکی از انواع دگرفضاها دارد 
اما با دیگر گونه های دگرفضا، منطبق نيست. در نهایت ُخرده نظریه ی 
دگرفضای تأملی خيال انگيز، برای معرفی ماهيت فضاهایی طرح شده 
است که شش ویژگِی تفاوت، درون مایه فرهنگی-   هنری، اهميت معنا، 
تفکر انتقادی کاربران، اهميت فضا، مکان اندیشه ورزی را داشته باشند 
و از متن مردم نگارانه نيز در توصيف ُخرده فرهنگی که در این فضاها 
شکل گرفته و تکثير می شود، بهره گرفته شده است. دگرفضاهای تأملی 
خيال انگيز، هم از مخاطبانشان الگو می گيرند و هم الگوسازی می کنند، 
می توانند جغرافيای منحصربه فردی را شکل دهند، عده ای را جذب خود 
کرده و بستر فرهنگی ویژه ي خود را تسري دهند. فرهنگی که توجه 
به امر فرهنگی-هنری و اندیشه ورزی در صدر موضوعات مورد توجه 
آن است چرا که معتقدند هویتی که در ميان بزرگراه ها و برج های به 
اصطالح مدرن این شهر گم شده است، در ميان خانه های قدیمی ای که 
اکنون به کافه، کتابفروشی، گالری، سالن نمایش و امثالهم تبدیل شده اند 
جست وجو می شود. فرهنگی که نسبت به شرایط موجود و کم رنگ شدن 
حوزه ی عمومی منتقد است و در الیه های پنهان تر شهر، این حوزه را به 
شکلی دیگر برای خود بازتوليد می کند، تفاوت ها را می پذیرد و به دنبال 

یک شکل کردن جامعه و فضاهای مورد نياز شهروندان نيست، برای فضا و 
نقش آن اهميت قائل است و در آن در جست وجوی معنایی برای زندگی 
است. زمينه ی فرهنگی ای که دگرفضاها در آن شکل می یابند، هم سبب 
شکل گيری این فضاها شده است و هم از آن ها تأثير پذیرفته است. 
دگرفضاهای تأملی خيال انگيز طبق مصادیقی که در فرآیند مصاحبه ها 
و مشاهدات ثبت شدند، انواع گوناگونی دارند و در هشت دسته قابل 
تقسيم بندی هستند که عبارتند از برخی از 1. کافه ها، 2. سالن ها و 
محيط های تئاتر، 3. سالن های سينما، 4. گالری ها، 5. کتابفروشی ها، 
6. فضاهای آموزشی، 7. فضاهای چندفعاليته، و 8- فضاهای عمومی 
نيمه عمومی  فضاهای  این  متصل کننده ی  که  فرهنگی  با حال وهوای 
هستند. لذا هر کدام از این هشت گونه فضا که شش ویژگی ذکر شده را 
دارا باشند، می توانند طبق نتایج این پژوهش، دگرفضای تأملی  خيال انگيز 
ناميده شوند. پراکندگی مکانی این فضاها بر روی نقشه )1( نشان داده 
شده است. هم چنين با توجه به محدوده ی اوليه ای که برای این پژوهش 
به طور تقریبی مشخص شده بود، تدقيق محدوده ی اصلی که شامل 
بيشترین پراکندگی مکانی دگرفضاها است و نيز محدوده ی بالفصل آن 
)پراکندگی کم تر دگرفضاها( بر روی نقشه )2( نشان داده شده است. 
اميد است طرح این مفهوم و ویژگی های آن بتواند به شناخت بهتری از 
این فضاها برای متخصصان منتهی شود و با توجه به گسترش آن ها و 
مورد اقبال قرارگرفتن از سوی مخاطبان )خصوصاً جوانان(، عالوه بر در 
نظر گرفتن اهميت آن ها در برنامه ها و طرح ها، بتوان در پژوهش های آتی 
با استفاده از ویژگی هایی که سبب جذب مخاطب در آن ها شده است، در 
ارائه ی برنامه هایی برای فضاهایی دیگر خصوصاً فضاهای نيمه عمومی و 
کاماًلً عمومی شهر، دستورالعمل هایی را تدوین کرد و در نتيجه ی آن به 

پررنگ تر شدن نقش حوزه عمومی در فضای شهری رسيد.

پی نوشت ها

1. Ontology. 
2. Epistemology.

به  رجوع    شود  فلسفی  پيش فرض های  زمينه  در  بيشتر  مطالعه  برای   .3
 Creswell,) کرسول، 1394، 29-32(، )فراستخواه، 1395(، )بليکی، 1396( و(

.)2018
4. Strategic Basic Research.

5. پژوهش بنيادی راهبردی، کاری تجربی و نظری است برای کسب دانشی 
جدید که در راستای نيل به اکتشافات مفيد، به محدوده های گسترده ی ویژه ای 

واکاوی ماهيت دگرفضاهای شهر تهران   )محدوده مرکزی( با تأکيد بر زمينه 
فرهنگی

 

نقشه 1- پراکندگی مکانی دگرفضاهای تأملی-خیال انگیز
در محدوده مرکزی شهر تهران.

نقشه 2- محدوده اصلی و بالفصل تجمع دگرفضاها در نسبت
با مناطق 6، 7، 11 و 12 شهر تهران.
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برای حل مشکالت عملی  دانش الزم  پایگاه گسترده،  این  هدایت می شود. 
شناسایی شده را فراهم می کند. برای مطالعه ی بيشتر درباره ی انواع اهداف 
تحقيق، به طبقه بندی ارائه شده برای انواع پژوهش ها در سایت اداره آمار استراليا 

به نشانی زیر رجوع شود. 
https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/66f306f503e529a

5ca25697e0017661f/22E4C184CA111129CA25697E0018FD
78?opendocument.

5. برای مطالعه بيشتر پيرامون روش مردم نگاری در مطالعات شهری، رجوع 
شود به )فاضلی، 1392( و )فکوهی، 1387(.

6. Grounded Theory Ethnography. 
برای مطالعه ی بيشتر در خصوص این روش رجوع شود به )فراش خيابانی و 

پرتوی، 1400(
 7. Constructive.
 8. Symbolic Interactionism.

نظریه ای در جامعه شناسی ارائه شده از سوی جرج هربرت ميد و شاگردش 
گارفينگل،  گافمن،  مانند  دیگری  نظریه پردازان  توسط  که  بلومر  هربرت 
روزینبرگ و غيره بسط یافت. تأکيد اصلی در این نظریه بر افراد و کنش های 
آن ها با یکدیگر است و می توان جایگاه آن را در ارتباطات ميان فردی دانست. 
این نظریه بيان می کند که افراد در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند و موجب 
ساختن عمل یکدیگر می شوند. هم چنين بر ارتباط نمادین یعنی هرگونه ژست، 
نماد و مهم تر از همه زبان تأکيد می کند. این ارتباط نمادین در رشد فرد و 

جامعه نقش کليدی دارد )انواری، 1390(. 
9. Memo. 

دو  می کنند،  استفاده  مبنایی  نظریه  روش  از  که  پژوهش هایی  در   .10
اندیشه ی رایج درباره ی مرور ادبيات و پيشينه مطرح است. گروهی به پيروی از 
گلسر، نيازی به طرح این بخش در ابتدای پژوهش نمی بينند و گروه دیگر مانند 
استراوس و چارمز، این مهم را ضروری می دانند. همان گونه که چارمز می گوید، 
عدم طرح مبانی نظری در ابتدای پژوهش مانند اختراع دوباره ی چرخ است 

.)Charmaz, 2020)
11. Heterotopia.                    12. Third space.
13. Neutralize.                      14. Invent.
15. Aporetic. 
16. Third space: Journeys to Los Angeles and Other Real-

and-Imagined Places.
17. Essentialist.                     18. Hybridity. 
19. Third place.                     20. Common dominator.  
21. Pierre Bourdieu.             22. Raymond Henry Williams.

نویسنده و منتقد اهل ولز که نوشته های او درباره فرهنگ شناخته شده است. 
از مهم ترین آثارش در این حوزه، کتاب »فرهنگ و اجتماع« و مجموعه مقاالت  

»مسائلی در ماتریاليسم و فرهنگ« است.
23. Sharon Zokin.                 24. Liminality .
25. Alterity.                           26. Otherness. 

27. در بين متخصصين حوزه تئاتر، نقدهای بسياری به رشد تئاتر خصوصی 
وارد شده است و از آنجا که بحثی است تخصصی در حوزه کيفيت آثار نمایشی 
و به محتوای این پژوهش ارتباط پيدا نمی کند، این فضاها فارغ از طرفدارن و 

منتقدانشان در حوزه تئاتر، در این مقاله طرح شده اند.
28. شماره 4 مجله آنگاه )1396( به طور مبسوط به خيابان انقالب و مرور 

تاریخی فضاهایی که در آن شکل گرفته است پرداخته است. 
29. MAXQDA.

30. نوشتار مردم نگارانه، متنی طوالنی است و محصول حائزاهميت پژوهش 
مردم نگارانه به شمار می آید. اما تمام آنچه مربوط به این پژوهش است در این 

مقاله نمی گنجد و صرفاً گزیده ای کوتاه از این نوشتار ارائه شده است.

فهرست منابع

تهران:  فيروز،  کافه  تا  نادری  کافه  از   ،)1391( مهدی  لنگرودی،  اخوان 
انتشارات مروارید. 

استراوس، انسلم؛ کربين، جوليت )1396(، مبانی پژوهش کيفی: فنون و 
مراحل توليد نظریه زمينه ای، ترجمه ابراهيم افشار، چاپ ششم، تهران: نشر نی.

دانش،  نشر  مجله  کتابی،  چهارراه  از  زمزمه هایی   ،)1367( کریم  امامی، 
شماره50، صص 70-67.
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واکاوی ماهيت دگرفضاهای شهر تهران   )محدوده مرکزی( با تأکيد بر زمينه 
فرهنگی



Accentuating the role of semi-public spaces )such as 
cafes, theatres, galleries) and the desire to create com-
munities different from formal discourse in the hidden 
layers of society, can be a response to the weakness of 
the public realm in entirely public spaces of the city. 
The point that is overlooked in many urban studies 
is the seemingly small, simple and different utopian 
spaces that in the concepts of this research are exam-
ples of other spaces which had a less seen function in 
a city like Tehran, but have their own particular sets of 
fans amongst the people. Spaces that, apart from the 
leisure application for some, are not considered in the 
planning and design of the city. In such circumstanc-
es, presenting a new reading of them and identifying 
their features and types helps to present an appropri-
ate theory to introduce different spaces in Tehran. The 
main purpose of this study is to identify the essence 
of these different spaces )other space) in Tehran )the 
central district) with emphasis on their cultural context. 
To achieve this goal, in the methodological process, a 
qualitative approach with Strategic basic objective 
and an interpretative/constructivist paradigm was em-
ployed. To carry out this process, abductive logic was 
used and the method of this research is a link between 
ethnographic methods and grounded theory which is 
presented as the “grounded theory ethnography” meth-
od.  Regarding to ethnography, its later approaches and 
the method of grounded theory refer to its constructiv-
ist type. In the process of applying the method in the 
cultural context of the central area of Tehran, in ad-
dition to the researcher's observations, 24 semi-struc-
tured in-depth interviews were conducted. After em-
ploying the initial data coding process and generating 
1610 codes in combination with the interview notes, 
with the help of memo writing, focused coding process 
was performed to create subcategories. In this path, 15 
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subcategories were identified which, by raising the lev-
el of abstraction, result in 6 main categories, which are: 
Cultural-artistic theme, being different, the existence 
of critical thinking in users, the importance of the con-
cept of space, the place of contemplation and the mean-
ingfulness of space. Finally, the concept of " contem-
plative - imaginative other space" as a core category 
was presented in detail and an ethnographic text, which 
is the consequence of an ethnographic research, was 
written. This is influenced by the cultural context that 
shapes these spaces which led to the development of a 
subculture with its own characteristics among the users 
of these spaces that has been increasing during the last 
decade. The result of this research is a micro-theory 
to introduce the essence of the spaces that were ques-
tioned for the researcher from the beginning. Despite 
the resemblance to similar terms in theoretical texts 
)third space and heterotopia), these other spaces do not 
fully conform to any of these concepts and have their 
own unique attributes )6 main categories). It should be 
noted that the findings of this study are appropriate to 
the context and existing conditions and more extensive 
research is required in order to expand it.

Keywords
Other Space, Ethnography, Grounded Theory, Cultural 
Context of the City of Tehran.
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