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شهری  عمومی فضاهای در شهروندان حضوری ترجیحات بر مؤثر هایشاخصشناسایی و تحلیل 

 (پارک دانشجو تهران :موردی یمطالعه)

 دانشگاه تربیت مدرس تهران-شد شهرسازیرکارشناسی االتحصیل فارغ، احمد يزدانيان

 دانشگاه تربیت مدرس تهران-، دانشیار شهرسازیمجتبي رفيعيان

 دانشگاه تربیت مدرس تهران-، دانشیار شهرسازیپورهاشم داداش

 چکيده

. گردندمیب محسو شهر در اجتماعی کارکردهای بسترو  و عاملیت امکان یعرصه عنوانبه شهری فضاهای

فضاهای  فعلیت بیاید.حضور افراد در آن  یواسطهبه تواندمیاست که  هاییبالقوگیدر این معنا فضا همواره واجد 

که در جریان روزمرگی وجود  هاییالزامرا از  افراددر مقامِ قلمروهای فراغت،  توانندمی هاپارک ازجملهعمومی 

نیازِ پیشالبته که . کوتاه از جریانِ زمانی غالب در زندگی بیرون بکشد زمانمدتدارد، رها کرده یا حداقل برای 

. در این معنا بردما را پیش می یزمرهست که زندگی روادر آن منطقی  نیازمند تغییر ،بردههای نامخروج از الزام

 آهنگضرب ازنظرگردد که عالوه بر تفاوتِ فضایی آن، راد تلقی میبرای افای زمینه عنوانبه ای پارک دانشجوفض

متن که سخن از فضا به میان  جایجایو جریانِ زمانی نیز از سایر فضاها متفاوت است. در پژوهش پیش رو در 

نای کالبدی آن مقصودِ در مع صرفا  بدین معنا که فضا است؛ « اجتماعی ایبرساخته مثابهبه فضا»آید، مقصود می

-برهمو  برسازنده عاملی عنوانبه را حضور توانیمنمیبفهمیم،  جانبهیکاگر فضا را چنین  چراکه پژوهش نیست؛

از  گیریبهرهبندی کنیم. پژوهِش حاضر با پردازی و صورتمفهوم موردمطالعه فضای با ارتباط در زننده

را در فضای پارک دانشجو  افراد حضوری ترجیحاتِ بر مؤثر هایشاخص کندمی تالش فیکی شناسیروش

 هایمصاحبهجریانِ . کند تحلیلحاضر در فضا شناسایی و  هایگروهمراجعه به میدان و مصاحبه با  یواسطهبه

 آهنگضرب ازجمله شاخص 21 شناساییپس از  ،درنهایتی رسید. رنظو کفایت به اشباع  نفر 39میدانی در حد 

و  هاآن حلیلبه ت مند و خاصیت ناپدیداری فضای، آگاهی فضایی و حضور کنشدارندگنگهفضایی، خاصیت 

 پرداخته شده است. پارک در افراد حضور بر شانتأثیرگذاری چگونگی

 بازتولید قدرت، پارک دانشجو. ،تولید فضا های فضایی،استراتژی ترجیحاتِ حضوری، واژگان کليدی:

  

                                           
* Email: rafiei_m@modares.ac.ir                                                                                   :نویسندهی مسئول 
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 مقدمه -1

مکان فضای عمومی،  در این معنا .اندبودهردم م یاعتعامالت اجتم یکالبد یعرصهتاکنون  ربازیاز د یشهر یفضاها

مکانی که برای بازشناخت،  ایعرصه، هاهویتو  هاتفاوتمکانی برای عرضه و نمایش، کنکاش در  ؛هاستفعالیت زمانیهم

فضای شهری، فضای خالی میان  .گذارندمینشانی بر فضا و بر جای گذاشتن آن بر فضا از خود  هاتفاوتد با بازنمایی افرا

و  گیردیم دربررا نیز  هاآنبلکه مفهومی است که محیط فیزیکی، افراد، رویدادها و روابط میان  ؛نیست هاساختمان

برخاسته از  افرادو ارتباط با سایر عام  طوربه . نیاز به حضور در فضاازدپردیممجموع روابط، به تولید معنا  یواسطهبه

بستری است  روازاینو همگانی  یبرای استفاده یعموم یعرصه(. 77: 1393ست)شارع پور، هاانسان اجتماعی هایویژگی

با فراهم  یشهر یعموم یفضاها. شودمی روایتو داستان زندگی جمعی در آن  یابدمیحیات مدنی در آن جریان  که

از شهر و حضور در  یحقِ برخوردار یدارا یشهروندان عنوانبه -مختلف یاجتماع هایگروه یبرا ضورح هایزمینهآوردن 

در شهر  جمعی اتیافتادن ح انیبه جر ،و به دنبال آن یتعامالت اجتماع تیباعث تقو -و حقِ به تفاوت یشهر یفضاها

و پیش از آن  دالنه به فضای شهریشهری پیش از هر چیز منوط به حضور و دسترسی عافضاهای پویایی . گردندمی

 طردشدگان، شدگانفراموشبرای  ویژهبه مختلف اجتماعی هایگروه. فضای عمومی باید برای است ی آنساختنِ عادالنه

 (.Kurniawati, 2012: 480)کنندگی داشته باشدشوند، خاصیت دعوتان که صداهای خاموش شهر محسوب میو آن

های فضااجتماعی که مختص فضاهای عمومی شهری است، تمام  هایکنشایجاد بستر مناسب برای تعامالت و  یظیفهو

. (42: 1387 )رفیعیان و همکاران،دهدمیقرار  الشعاعتحتدیگر از قبیل عبور و مرور، تفریح و مبادالت اقتصادی را 

زندگی اجتماعی و جمعی گوی نیاز و باید پاسخ ستافراد اتبلور زندگی جمعی  برای فضاهای عمومی شهری ازآنجاکه

خاص اجتماعی،  هایگروه ن،یمعلول ،زنان، سالخوردگان ازجملهمختلف  هایگروه کهازآنجاییو از طرف دیگر،  باشد هاآن

 یاجتماع هایگروهسن،  ت،یجنس رینظ ییرهایمتغ دورازبه و حضور در آن یشهر یفقرا و کودکان در استفاده از فضاها

و تقویت فرصت حضور مطلوب  ،ریحضورپذ ییفضاها جادیحقوق برابر هستند، لذا ا یدارا ،یو نژاد یتیقوم هایاقلیتو 

 هایضرورتاز که طیف وسیعی از افراد امکان دسترسی و استفاده از فضا را داشته باشند،  ایگونهبه هاگروهی تمام یبرا

ریزی است. در کنار ست که پیشاپیش قائل به چیزی به نام برنامهن نگرشی االبته ای .گرددمیمحسوب  یشهر ریزیبرنامه

متعدد  قاتیتحق رغمعلیامروزه، آنِ خود کنند.  های خودشان، فضا را ازتوانند به شیوهبرده میهای ناماین نگرش، گروه

 ،یاجتماع یطبقه ت،یجنسقدرت، چون  مؤثری یرهایمتغ با فضاهای شهری وگوناگون در ارتباط  نیتحت عناو

 ما همچنان یدر جامعه ،در فضا افرادحضور  یو چگونگ زانیبر م طیمح یریدادپذیو رو تیامن ،ییایپو ،پذیریاجتماع

 یدهمتناسب و عادالنه فراهم نگرد یدبا کهچنانآنتمام افراد  یو کنش برا وربستر حض عنوانبه یشهر ی عمومیفضاها

 هایگروه حضور که یهایشاخص دارد تالشنوشتارِ پیش رو مطالعاتی مذکور،  یخألهادر راستای پاسخ به  ،روازاین .است

 را هاآن فضا یمسئلهبه  یو با در نظر داشتنِ نگاه انتقاد یی، شناساکنندمی متأثرپارک دانشجو را  یمختلف در فضا

 . کند تحلیل

 مباني نظری -2

 دانش و بازنمايي قدرتفضا،  -1-2

توسط افراد  شدهتصرففضای  .است موجود یتواقع واپسین و نخستین -داردمیانکه بوردیو بیان نچ -اجتماعی فضای

و واقعیت  شودمیدر آن تثبیت  شکلشین ترنامحسوسدر  تردیدیباست که قدرت  ییهامکانمختلف یکی از 

 اجتماعی دنیای شناخت متضمن فضا مفهوم (.Goonewardena et al., 2008: 46 به نقل از Bourdieu, 1991)یابدمی

 اجتماعی، فضای. شودمی رهنمون جهان از ایرابطه شناخت یسوبه را ما فضاتصورِ  دیگر، سخن به. است روابط قالب در

 اجتماعی هایمقام از آرایشی یا یافته جسمیت اعمال و منافع از توزیعی اجتماعی، فضای نیست، افراد از عیتجم تنها

 و تمایزها یپایه بر متکثر ساختی دارای اجتماعی فضای دیگر، سخن به(. Lopez & Scott, 2008: 136)است متفاوت
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 نوع یپایه بر و یکدیگر با روابطشان نوع یپایه بر هاگروه به دنبال حضور در فضا یا افراد آن در که جایی ست؛هاتفاوت

فهمِ فضا بدون تالش برای فهمِ روابطِ موجود در  .یابندمی یتموجود دارند، هم برابر در که جایگاهی و تفاوت و تمایز

اجتماعی مختلف، معانی  هایگروهپنداشت  برحسبو فضاها  هامکان (.Urry, 1995: 1)صورت گیرد تواندمیمکان، ن

 :Massey, 1991)درآید، موضوع بحث و مجادله است هویت غالب عنوانبهمتکثری دارند و اینکه کدام هویت در فضا 

دانش را به آن داد، در  تبارشناسیفکری که پس از مدتی نام  هاینظامفوکو در طی تحقیقات خود پیرامون تاریخ  (.83

 عنوانبهمفهوم قدرت  سویبهاو را  درنهایتدانش و معرفت در هر دوره را طرح نماید. این امر  هایخاستگاهپی آن بود تا 

چارچوب و  و منافعِ خویش در به ترجیحات افراد دهیجهتو  شکل توانایی ،درواقع قدرتیکی از مبانی دانش سوق داد. 

 خود، یدر جوهره که یابندمی سامان روابطی مبنای بر فضایی اجتماعات. یابدمیمنطقِ فضایی است که در آن حضور 

 نیروها بین بازی نوعیبه درواقعو  ییفضا روابط نیرو، کثرت مبنای بر را هاآن باید ؛ بنابرایننیستند قدرت جز چیزی

 کثرت و پیچیده استراتژیکی وضعیت بلکه ،ساختار یک نه و (. قدرت نه نهاد57: 1376 ،)دریفوس و رابینونمود تفسیر

قدرت (. همان) یابندیم حضور فضا در متضاد لزوما   نه و متفاوت مقاصد و منافع دنبال به که است نیروهایی میان روابط

و از سوی دیگر دانش قادر است بدل به مرجعی برای بروز قدرت  جویدمیابزاری برای اعمال قدرت سود  عنوانبهاز دانش 

بروز  هایزمینهمیان مبنای معرفت هر عصر و قدرت حاکم بر آن دوره و  یرابطهگردد. فوکو با پژوهش در مفهوم قدرت، 

به  توأمانو  متقابل با یکدیگر طوربه. قدرت و دانش سازدمیگذار معرفت عیان قالب بینش حاکم و سویه درت را دراین ق

 مستقیما قدرت و دانش  ؛کندمیدانش تولید مرتبط هستند. قدرت،  -ستهاآنیافتگی ی تحقق و عینیتکه زمینه -فضا

 زمانهموجود ندارد که  دانشیهیچاز دانش و  ایحوزه قدرتی وجود ندارد مگر با ساخت یرابطهمتضمن یکدیگرند. هیچ 

(. آنچه اینجا دارای اهمیت است، این است که 68 :1388 آن نباشد)هیلیر، یدهندهتشکیلمفروض بر مناسبات قدرت و 

بر  تأثیرگذاریو با  یابدمیست که معنا در فضا ویژهبه. به بیانی دیگر قدرت یابندمی بروز که فضاست در دانش و قدرت

؛ دهدمی. در هر فضا منطقِ حضوریِ خاصی رفتار افراد حاضر را شکل شودمیچگونگی و میزانِ حضور افراد در فضا، اعمال 

 زبان با که یابدمی رواج ایویژه گفتمانی راهبردهای سلسله مختلف، حضوریِ هایموقعیت درین معنا که در هر فضایی بد

 فوکو ازنظرمبنا -در تحلیل فضا .دارد ناپذیرگسستپیوندی  -دهندمی شکل را حضور که -افض در قدرت مدنظر گفتار و

 در فضا ی حاضربرای سوژه و غیرقابل تغییر شدهاز پیش تعینقاعده و قانون  گونهیچهتوان چنین برداشت کرد که می

در  مدارانقدرتشود که تعبیری محسوب می -فضا برای چگونگی و میزان حضور فرد در -وجود ندارد و هرگونه قاعده

اقدامات گوناگون  یشیوه هرقدردر همین راستا  اند.عملی بخشیده ینظام گفتمانی خویش به آن ارزش و کارمایه یسایه

و  ایحرفهخصصینِ آکادمیک و مهندسین مشاور، مت ازجمله -به فضا دهندهشکلگیر و تصمیم هایسازماناز جانبِ 

برای فراهم آوردِن  هاآننشانه و دالی مبنی بر تالش  ترینکمبه  ،را تعبیر و تفسیر کنیم -بر فضا مؤثرسیاسِی های نیرو

پیشنهادی برای  هایبرنامهو  هاطرح یکه کلیه یابمدرمیبلکه  ،یابیمنمیعادالنه حضور افراد در فضا دست  هایزمینه

کنند. های فضایی را مسدود میامکان تربیشکه هرچه  گیرندیمت أنش قدرتهای و طراحی فضا از سرچشمه دهیشکل

 شدهیطراح یشاز پبا تغییرِ فضاهای  یزیهر چباید بیش از  هاسوژهکه حضورِ  مؤید این مطلب استها ی این گفتههمه

 در فضا وجود دارند. توأمانرسیم که قدرت و مقاومت مینتیجه معناست که به این  یندر همنسبت داشته باشد. 

 1تقسيم هایميدانفضاهای تفاوت و  -2-2

ختلف در فضاهای م هایگروه هاآنکه در  اندو طبقات مختلف تشکیل شده هاجنسیت، هاگروه، هاآدمجوامع از 

-دارد هاآن ی جمعیزیسته یدیکی با تجربهپیوند نز-و  گیردمینام  جمعیگیریِ معنا را که زندگی حضوری امکانِ شکل

(Soja, 1996: 156) هایگروهاجتماعی و  هایبدنزنده،  هایهستیرا که  هاییآهنگضرب. جوامع آورندمی فراهم 

                                           
1- Space of Difference and Field of Division 
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افراد از طریق پیوست و  (. ,2004Lefebvre :42)کندمیتولید  2در قالِب روابطِ فضایی، اندشدهتشکیل هاآنمختلف از 

که این شیوه  کنندمیگسست اشیاء، از طریق ترسیمِ ضمنی و نمادینِ تمایزات و نظم دادن به روابط، جهان خود را معنا 

افراد را در فضا  هاینشانهمعنا، ارتباط با آن  گیریشکلست که به دنبال جهان پیش از هر چیز مبتنی بر فضادر  یلتأواز 

مختلف در آن، تفاوت  هایآهنگضرب، با به جریان افتادنِ افراد حضور دنبالِ به فضا. (47: 1388)تانکیس، گذاردمی جابه

در فضا موجودیت  کهچنانآنزیمل جریان زمانی مدرن  زعمبه؛ کندمی ایجاد تفاوت از فراتر چیزی فضا. کندمیایجاد 

حرکت و تحرکِ افراد  هایفرهنگاز طریقِ  ترگسترده طوربهو  4و فاصله 3جواریهماز طریق روابطِ متغیرِ  تربیش، یابدمی

 Thrift and)است فضا در وجود چیز، هر از پیش انسان وجود (.Crang & Thrift, 2000: 55)گرددمیدر فضا تجربه 

169: 2009. Kitchen .)در این صورت در فضا  چراکهنیست؛  5پیشینی ایمقولهفضا واقعیت از پیش موجود و  روازاین

 توأماناست که پیش از هر چیز امکانِ خالی بودن دارد. این در حالی است که معنای فضا همواره  تصورقابلوضعیتی 

در خود یا  نفسهیفامر  مثابهبه. واقعیتِ از پیش موجود گرددمیموجودیتی بوده که باعث شکل گرفتن مفهومِ فضائیت 

این درست است که فضا  (. ,2004Lefebvre :81) 6گریزدمیحاضر در فضا  یسوژهاز فهِم  -امر نومنال -خودیخودبه

به حضورِ  شودمیمختلف حضور و جریان دارند؛ اما موجودیتِ فضا را ن هایشکلمتشکل از عناصری است که در آن به 

 Gregory)حاضر در آن است یدهندهتشکیلموجودیتِ فضا فراتر از عناصرِ  ،عناصرِ موجود در آن تقلیل داد. به بیانی دیگر

51: 1985Urry:  &.) بسته به  تفاوت ایجاد کنند.در فضا  توانندمین تنهاییبه 7بودگیروابط فضاییِ حاصل از در میان

ی حیاتی در قالبِ فراهم آوری هاتفاوتممکن است  هاآنو موجود در فضا، روابط فضایی  دهندهتشکیلسرشتِ عناصرِ 

 .حضور و عدم حضور ایجاد کنند هایزمینه

، کنندمیرا به فردِ حاضر تحمیل  ایویژهمختلف که منطقِ رفتاری  هایمیدانبوردیو در  زعمبهدر فضاهای مختلف و 

 کنشگران ،درواقع. گیرندمی پیش را خاصی رفتاری هاییاستراتژی و کنندنمی پیروی قواعد از آگاهانه ایگونهبه کنشگران

 و هامحدودیت از ایپیچیده یمجموعه حضوری در هایمیدانعاملیت در  هایامکانو  خود تجربیاتِ فضایی یواسطهبه

 ساختارِ " عنوانبهبوردیو از آن  آنچهعالوه بر  میدان مفهوم(. 68: 1386)سیدمن، کنندمی عملها وارهو عادت امکانات

                                           
2- Spatial relationships 

3- Proximity 

4- distance 

5- A Priori categories 

نفسه مفهومی است که منحصرا  مربوط به فهم )فاهمه( است؛ به تعبیر دیگر از یف یءش یا "بود" یانومن  از نگاه کانت،از نظر  -6

 که است ابزاری مثابه به نه ( به زعم هایدگر فضا9-248: 1395)کانت، آیدحس خارج است و به شهود حسی ما درنمیدسترس 

 جهان در کسی از وجود دارد. به بیانی دیگر مستقل وجود جهان کسی در وجود بر سابق نه و کند قابل فهم آن با را ذهن و جهان

وی مفهومی را که برای این شکل از بود در جهان به کار  .است "جایی در" بودن معنای به وجود هایدگر نیست. برای موجود فضایی

مند، ای فضاگونههنیست، بلکه ب انتزاعی معنای به وجود و خأل در ست. این شیوه از بودن صرفا بودندر آن جای برد، دازاین یا بودن م

تولید  ینظریه -تر بیان شدکه پیشچنان -لوفور (.Vallega, 2003: 123 and Elden , 2001: 89)در آن جا بودن است

عامل های مادی محض نیستند و  گذارد. بر این اساس، فضا و زمانمی ماعی را بر این مفروضات بنیانفضای اجتماعی و زمان اجت

 دریافت و درک اجتماعی کردار ناپذیرجدایی مثابه ابعادها بههیمِ محض و پیشینی تقلیل داد. آنها را به وضعیت مفاتوان آننمی

 رواند. ازاینشرط تولید جامعهو مکان، نتیجه و پیشو عنصر زمان بیند؛ در نتیجه هر دها را تولیدات اجتماعی می. لوفور آنشوندمی

ای عهها را در بستر جامتوان آن، تنها میشوند می تولید اجتماعی صورت به که جا آن از. ندارند وجود عام صورت به زمان و فضا

  (.Gonevardena, 2008: 212)مشخص  و با منطقِ حضورِ خاصی که در آن جامعه حاکم است، درک و تحلیل کرد

7- Between-ness 
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 است هاییموقعیت از ایمجموعه، ( ,1997Bourdieu :19) 8کندیاد می " بازیگران بازی و رفتارِ به دهندهشکل یزنده

اسطوره ، از شناختیزیباییاز عناصر کالبدی تا نمودهای (. Martin, 2003: 49)پیش از هر چیز مبتنی بر فضا است که

دیالکتیکی با حضورِ  ایرابطهدن را در معمولی، فضا و میدان در ارتباط با زمان، امکان اندیشی یو جادو تا زندگِی روزانه

در ( Sack, 1980: 4)آوردمی، فراهم شودمی هابدنمنجر به تمایز و تفاوتِ وجودیِ فردِ حاضر از دیگر  درنهایتفرد که 

 ،است مؤثر رفتار افراد -میدان و فضای -گیریشکل یبا زمینه رابطهکه در واره مفهوم میدان باید به مفهومِ عادتبا  رابطه

که خود  یزیسته یو تجربه هایشانسرمایهبر اساس  اجتماعی و فضایی بوردیو معتقد است که عامالن. 9توجه کردنیز 

از حداقل بوردیو  موردنظراین است که عامالن بیانگر  ،شکل از حضوراین . کنندرا انتخاب میفضا  است، وارهعادتاز  متأثر

آگاهانه  کامال در فضا عامالن  الگوهای رفتاری بینیپیشو  نگریآینده، اما بوردیو با بیان اینکه برخوردارندمیزان آزادی 

 . بوردیوگرددبازمی در این قسمت خودمفهوم ساختاری  یریشهبه  مجددا  ،ناخودآگاه است واره ومبتنی بر عادت نیست و

 .گیردمیشکل و الگو  هامیدانیا همان  ز پیش موجودا ساختارهایعامالن در قالب همان عملکرد فضایی معتقد است 

 -استزیسته(  یواره )تجربهعادتدر فضا مبتنی بر  هاآنو چگونگی حضور  هاآنکنش و رفتارهای  -عامالن کههنگامی

در آن  و کندمیارتباط برقرار و فضا با کدام میدان  کهینابه  بسته، شودمی یا فضاهای موجود هامیدانوارد هر یک از 

ذهنی وی با  یوارهزان همخوانی عادتبسته به می و نیز برخوردارند ایسرمایهاز چه میزان  ،اندیافتهمیدانی که حضور 

فضایی افراد که در فضا و میدان حضور  ترجیحاتمی توان چنین بیان داشت که  ،طورکلیبه. نمایدمی عمل میدان،

البته باید خاطرنشان کرد که  .گرددمیزیسته( انضمامی  ی)تجربه وارهمیدان و عادت مفهوم،دو  یواسطهبه ،یابندمی

 ترجیحاتِ حضوریها برای وارهاز عادت تأثیرروند که به حضورشان در فضا فراتر از آن مرزهایی می یواسطهها بهسوژه

 امید داشت. های فضاییگذارد. در همین معناست که باید به امکانحد و حدود می هاآن

 حضور در فضا  آهنگضربزندگي روزمره و  -3-2

بایستی کار خود را از زندگی روزمره آغاز  -فضا دارد یاز آن حال که دغدغه کمدست پردازیهرگونه نظریه

یافته جسمیت یرابطهمبتنی بر شناخت انتزاعی و تفکر بازنمودی از فهم  هایتحلیل(. Lefabvre, 1971: 193)کند

 تواندمین فضاییغیر تفکرِ(. Creswell et al., 2003, 33)استناتوان ی مختلف در متن زندگی روزمره هاسوژهمیان 

 گیردمیشکل  هاآنگریِ فضا بین مکان و میانجی یواسطهبهکه را رفتار افراد حاضر در فضا و معانیِ ضمنی  یدگیتندرهم

پنهان  هایآهنگضربد در فضا افرا. آیا ممکن است به دنبال حضورِ دریابد، گرددمی ایویژهو منجر به الگوهای رفتاریِ 

جمعی  آهنگضرباجتماعی یا به بیانی دیگر  آهنگضربمختلف شکل بگیرد؟ هر  هایبندیزمانو  هاحرکت روازاینو 

های انقالب را به خاطر قدم (.Lefebvre, 2004: 94)گیردمیاشکال متنوع حضورِ افراد شکل  یواسطهبهو فضایی 

گوناگونی تشکیل شده  هایآهنگضرب؛ بدین معنا که از است یآهنگدر فضا چند ضرب هاجنسیت یجمع حضورِبیاورید. 

 آهنگضرب، سازدمیکنشی همیشگی که مجموعه فضایی را ه هر بخش وجودی یا عملکردی در برهماست، به شکلی ک

یی درونِ تکرارِ فضایی تلقی هاتفاوتحرکات و  مثابهبه هاآهنگضرب (.Lefebvre, 2004: 89)خاص خود را دارد

                                           
بسته  ،شودها در میدان آنچنان که در تحلیل ساختاری بیان میبااین حال دستِ سوژه یک وجه ساختاری دارد؛مفهوم میدان  -8

 هاست.ها و عاملیتبلکه میدان همواره واجد بالقوگی نیست،

العمل برای مواجه، ارزیابی و نظارت عامل یا کنشگر بر امور دستور یجهت ارائه مفهومتوان یک را می (Habitus)واره عادت -9

 رفتارهای برگاه آدناخو ا  اما عمدت ،یبه صورت ضمندر نظر گرفت که  ،و فضایی که در جریانِ زندگی روزمره با آن سروکار داردزندگی 

صر فضایی نیز جزئی که عنا -فرد را از بند شرایط ساختاری یوارهاز نظر بوردیو عادت قابل ذکر است که گذارد.افراد تاثیر می فضایی

ی شیوه -که بیانگرِ پیوند دادنِ مفهومِ ذهن و عین توسط بوردیو است -در بهترین حالت کند، بلکهرها نمی -گردنداز آن تلقی می

  .کندبا آن را ارائه می فرد مواجه
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(. et al., Creswell 2003 ,31)است 11فضایی امکانیت یتجربه یامالحظهقابلزندگی روزمره تا میزان . 10گردندمی

 زمانِ  در بلکه ،انتزاعی شکل به نهش یتو جنس بدن با که کندمی ایجاد را هاییآهنگضرب فضا در حضورش با سوژه

بدین ترتیب که فرد به دنبال  .کندمی تولید ی جمعیمعنا و گیردمی قرار متقابلِ ارتباط در ،هست نیز فضامند که زیسته

که در  کندمیخاص خود را ایجاد  از حضور یافتن، جریانِ زمانیِ  اشیانضمام یتجربه یواسطهبهحضورش در فضا و 

. کنندمیفضایی را ایجاد  آهنگضربها در فضا، تیجنسزمانیِ حاصل از حضورِ  هاییانجرارتباط متقابل با سایر 

در خیابانی و حضور  وجوشجنبقلبی، پلک زدنی،  تواندمیفضایی که  همیشه به مکان و فضایی متصل است؛ آهنگضرب

 دنبالِ  به که اضف در موجود هایآهنگضرب سایر با ارتباط در نگهآضرب(. Lefebvre, 2004: 89)در پارکی باشد

. خود بیندیموحدتی فضایی است، در وحدتی که پیش از هر چیز  هاآنخود را با  ،گیردمی شکل مختلف هایبدن حضور

 استفاده دیالوگ، با فضاحضور در  روازاین؛ اندیختهآمدرهم 12در رویداد جاری هستی -عامالنِ فضایی عنوانبه -و دیگری

د در فضا افراچگونگی و میزانِ حضورِ  .(Lefebvre, 2004: 47)است همراهو در یک کالم با تغییر  کنش و گفتار زمان، از

که  -روزمره گریز از جریان زمانِی مسلط بر زندگی نوعیبهتوان آن را که می گی روزمره استزند میبیانگر فرهنگِ عمو

  (.Habermas, 1987: 395)تلقی کرد -اقتصادی است ییافتهشده و کمیّت جریانِ زمانیِ تخصصی

از  گونهیناگردند. تلقی می زمان اکنونیتِ جریانِ از بیرون هایییستگاها مثابهبه فضاها از برخیدر زندگیِ روزمره 

مسلطِ  آهنگضربد از جریانِ زمانی و افراشیدنِ فراهم آوردنِ زمینه و فرصتِ ایستادن و توقف و بیرون ک ازنظرفضاها 

 حضورتوان ی مینسب ایمقایسه. در 13هستند توجهقابلارتباطِ چند ضرباهنگی  هایزمینهکار در ساعات مختلف و ایجاد 

 ،درواقعگوش دادن به موسیقی تلقی کرد.  مثابهبه -گرددمی یتلق 14کار مسلطِ زمانِ از بیرون که -را پارک ازجمله فضا در

زمانی و گسست در توالیِ زمانِ کمّی، همان  هایحفرهایجاد  یواسطهبه -خارج از زمانِ کار -حضور افراد در برخی فضاها

 یسلطه. در جریانِ زندگی روزمره، کندمیایجاد  موسیقی یک به دادن گوشکه  آوردمیحسی را برای فردِ حاضر به وجود 

دور کردن فرد از فرصت و فضای توقف، منجر به  تربیشست که با هر چه ا اینهگوبه کار هنگِآضرب و زمان کمّیِ  نظم

 سرعتبه باید همواره -زیستن اقتصادیالزامِ  یانِخود بخواهد در جر آنکهبی -. فرد شودمیسلبِ مالکیتِ از بدنِ فرد 

فرد با زمانی که ساعت اداره نشان  ،درواقع. بردارد قدم اوست، مقصد روز هر که یااداره در ساعت یهاعقربه چرخشِ

 را زندگی ،آن زمانی جریانِ در درواقع و گذاردمی قدم خیابان به آن با ؛رودمی خواب به آن باو  شودمی بیدار ،دهدمی

 -زمانِ کار یوقفهبیفراهم آوردنِ فرصتِ توقف و نشستن و خروج از جریانِ  یواسطهبه -. فضاهای شهریکندمی یسپر

گردند. حضورِ  زمانی-ات فضاییو گره زدنِ آن به تغییر روزشبانه از مختلف ساعات در سوژه بدن بازیابیِباعث  توانندمی

 یکشهر به  یِ و منطقِ زمان یینظِم فضا درکه  -هنگِ کارآتالش برای چیرگی بر ضرب عنوانبهتوان فرد در فضا را می

 خورد،در تقابل با آن منطقی که فضا را می تلقی کرد. این شکل از حضور در فضا -است شده یلتبد 15زیستیضرورتِ 

                                           
 (.Lefebvre, 2004: 71-85)مراجعه کنید به تکرارمفهومِ  یدرباره تربیشبرای مطالعه  -10

11- Spatial Contingency 

12- Ongoing event of Being 

است که هر کدام در نسبتِ متقابل با فضا جریانِ حضوریِ  -از جمله زمانِ اجتماعی و زمانِ اقتصادی -لوفور قائل به انواع زمان -13

آهنگِ تند قرار ر ارتباطِ تنگاتنگ با سرعت و ضرببه ایجابِ شرایط، حضورِ فرد د متفاوتی را برای افراد رقم می زنند. در یکی بسته

با جریانِ زمانیِ دوم که ایستادن و درنگ رابطه یابد. در تقابل با ایستادن و توقف معنا میگیرد. در دیگری حضورِ فرد در ارتباطِ ممی

سبت با مفهومِ زمان اجتماعی اشاره کرد و چنین فضاهایی را در نهای شهری توان به فضاهایی چون پارک، میکردن حاکم است

 (.Elden , 2001: 89بندی کرد و فهمید)ر.ک: صورت

14- labor 

15- Biological necessity 
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و متفاوت از زمانِ کمیِ کار است،  گیردمیرا که در ارتباطِ متقابل با سایر افراد در فضا شکل  16زمانِ اجتماعی تواندمی

 .کند ایجاد 17اجتماعی حیاتِ شهری فضاهای دردر زندگی روزمره تقویت کند و 

 تحقيق شناسيروش -3

با افراد حاضر  یافته ساختنیمه یمصاحبه و موردمطالعهبه فضای نوشتار پیش رو، پژوهشی کیفی است که با مراجعه 

 گیرینمونه روشاز  در فضای پارک هامصاحبه .پردازدیمدر فضا  هاآنبر حضور  مؤثر هایشاخص ییشناسا بهدر فضا، 

 میزان، شوندگانمصاحبهمعیار انتخابِ  اشباع و کفایت نظری است، ادامه یافت. یآستانه درواقعکه  نفر 39تا  هدفمند

بود. در این پژوهش گفتگوها با افرادی صورت گرفت که با  تحقیق یمسئله از هاآن فهمِ  و پارک فضای با هاآن ارتباطِ

زمان مصاحبه  کافی از فضای پارک دانشجو داشتند. نسبتا رگیر بودند و شناختی مناسب و فضا د یواسطهبهمتن  یدغدغه

پس از مکتوب شدن، چندین بار بازبینی و بررسی  شدهضبط هایمصاحبه .بود متغیر دقیقه 60 تا 25 ازبرای هر نفر 

و  هاگزارهدر قالب  شوندگانمصاحبهضمنی و صریح در گفتارهای  هایداللت، دال و محتوا تحلیل ییوهش بهشدند و 

 بندیدستهی هایشاخصتحت عنوان  ،درنهایتو  یدهگرد استخراج هاآن معنادار جمالت و شده جدول وارد هاییکلیدواژه

و محقق به دنبال الگوی مفهومی از  گیرندمیسرچشمه  هادادهدر تحلیل محتوا، مفاهیم از . استشده  یو کدگذار

بر ترجیحاتِ حضوری افراد در  مؤثرمختلفِ  هایمؤلفه ازاینکهپس. شودمیافراد حاصل  هایگفتهست که از هاداده

. شوندمیتحلیل محتوا  ،آمدهدستبه هایمؤلفه، گردید حاصل فضا به مراجعه و هامصاحبه خالل از موردمطالعه یمحدوده

ابتدا در هر مصاحبه است. بدین معنا که  یاستقرای تحلیل یی مصاحبه به شیوههادادهو کدگذاری  بندیطبقه ینحوه

ی که بیانگر فهمِ منطقِ حضوری در فضای پارک بودند، استخراج شدند. سپس بر اساس هایگفتهعبارات، توضیحات و 

 معنایی هایمقوله از یکشدند و در هر  بندیگروهه مفهومیِ مشترک بر اساس وجو درنهایتمعناییِ مشترک و  هایمقوله

 اعتمادقابلی بارهدرحضوری افراد شناسایی شدند. ترجیحاتِ بر  مؤثر هایشاخص درنهایتو بر این اساس  گرفتند قرار

 هایموقعیتو گروهی در  فردی یهامصاحبه مشاهده، روش ازجمله مختلف هایشیوهپژوهش از  شناسیروشبودنِ 

  شدند. بندیمقوله شدن مکتوب از پس هامصاحبه متن نیز اطمینان قابلیت خصوص در و شده گرفته کمک مختلف

 تحقيق هایيافته -4

 که اندپژوهش هاییافته مذکور، هایشاخص درواقع. شودمی پرداخته هاشاخص تفسیر و تحلیل به بخش این در

 هاییوهبه ش یلذ هایشاخص زاهرکدام  .اندشدهحاصل  یدانیم یو گفتگوها هامصاحبه خالل از و نظری مبانیِاز  زمانهم

 .کندمی متأثر دانشجو پارک فضای در راحضورِ افراد  یمتفاوت

 18فضا در زمان و روزمره زندگي آهنگضرب -4-1

 شتاب،کم و پیوسته زمانی آهنگضرب ایجادِ یواسطهبه که است ایگونهبه پارک فضای در افراد حضور یشیوه

 ی. فضاآوردمیپارک فراهم  یدرون یدر فضا یمختلف اجتماع هایگروهافراد و  یرا برا یمتعدد یهایحضورهم یزمینه

 احساسِ و ترهشتابکم اطراف فضاهای به نسبتاست،  آرامی چون فضای تعابیری با شدهانجام هایمصاحبهدرون پارک در 

 تعابیرِ مشترک وجه. است گردیده داخل، توصیف بیاد میتونه آدم مختلف یهازمان توو، نمیاره وجود به فرد در عجله

شدنِ  یرپذو محاسبه صرف یپذیرکمیت به توجه با. است فضا در زمان جریانِ و فضایی آهنگضرب مفهومِ مذکور،

 یاکه دار ییروزمره، فضاها یشده بر وجوه مختلفِ زندگیزمانِ کمّ یانِجر یافتنِافرونِ زمان در شهر و سلطه روز

 یهاوقفهکردنِ  یجادا یبرا یریگچشم یاربس یتِشتاب باشند، اهمکم شوندگانمصاحبه زعمبهآرام و  یِ زمان آهنگضرب

                                           
16- Social time 

17- Social life 

18- The rhythm of everyday life and Temporality in space  
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افراد را   جمعیحضورِ هایزمینه توانندمی تربیشداشته و  یشهر یفضاها یِ زمان یانِگسست در جر ،درواقعو  مدتکوتاه

 :گویدیم چنین شوندگانمصاحبه از یکی فراهم آورند.
 یرراه رفتن و سا تندعجله کردن،  یدن،چون رفتن، دو یاول بتونه آدم رو از افعال یدر وهله یدپارک به نظرم با یه

 رو گروهی و فردی میان ارتباطِ تونهیصورت است که پارک م ینباز بدارد. تنها در ا یزدگشتاب یهامشخصه

. اجتماعی قلمروی گذاشت اسمشو نمیشه رو فضا اون ،صورت این غیر در. کنه ایجاد ایست، و درنگ یواسطهبه

در  اجتماعی روابط گیریشکل فرصت نسبت، همون به باال بره فضا یه سرعتِ و شتاب چقدر هر نظرم به چون

 تونمیکه م ییهفضا یه درواقعقابل توجهه.  هاپارک یرنظر مثل سا ینمن از ا ی. پارک دانشجو برایشهکم م اونجا

 یست که براهمون نقشِ توقفگا درواقع ینقدم بزنم. ا تونمیم یراه برم. بلکه دلبخواه یدحتمن با ینکهنه ا ،یستمبا

 آهنگضرب پارک. یادداره ب یلم یکس ترکماگه نباشه  ین. ایهمهم مؤلفه یلیخ هاپارک ایجاد حرکاتِ جمعی

 کنی نگاه انقالب و ولیعصر خیابون راسته مثلن. داره فرق خیلی بیرونی فضاهای آهنگضرب از پارک داخل فضای

. پارک داخل با داره فرق اونجا فضای توو رفتشون و آمد آهنگضرب و سرعتشون و هاآدم حضور شکل اون بینیمی

 ترین فضاهای جمعی محسوب میشن.البته خیابون ولیعصر و انقالب از مهم .آرومیه فضای اینجا

 

 
 فضایی پارک دانشجو و فضاهای پیرامون آن آهنگضرب: 1 شکل

 19افض يدهندگپاسخ -4-2

 گزینشی، شلوغ هاییتفعال قلمرویحاضر در آن،  هایگروهو  ییپارک دانشجو تنوع روابط فضا یبا فضا رابطه در

 پارک، حضور پنهان یهاچشم ، وجودپذیریاجتماعاجتماعی،  سرزندگی، نظارت و باال، پویایی جمعیتی تراکم و بودن

 هاییوهشفضا بوده که هر کدام به  یدهندگپاسخوجوه مختلفِ  ازجملهفعالیتی  و کارکردی دوستان و تنوع هایگروه

 خالل از. آورندمیپارک را فراهم  یحضور افراد در فضا هایزمینهخود اذعان داشتند،  شوندگانمصاحبهمختلف چنانکه 

 ،مختلف هایگروه برای دانشجو پارک فضای که شودمی مستفاد چنین گرفته، صورت فضا در حاضر افرادِ با که گفتگوهایی

امر باشد.  ینبر ا یانشانه تواندمیمختلف  یزمان یهابازهدر پارک در  هاآنحضور  میزاندارد.  دهندگیپاسخ خاصیت

 :گویدیم چنین ساله 26 مصطفی
 هایگروهنفسه ارزشمنده به نظرم.  یف ین. ایدارهب یشهاز روز آدم توش هست. هم یادیز هایساعتفضا در  ینا

 و فرهنگیکاردکرد  .داره مختلف کارکردهای جا این. بینمیم ینجاا یو اقتصاد یرو از طبقات اجتماع یمتنوع

                                           
19- Responsibility of space 
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  77                                             1396 تابستان، مهنشماره بيست و  تم،شهمطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره 

 به تونهمی اینجا اینکه یعنی ؛اینجا بیان متفاوت یهاهدف با افراد که میشه باعث این. داره تفریحی و اجتماعی

 و کارکردهای جمعی داشته باشه. بده پاسخ مختلف افراد نیازهای

 20فضا و فرد ازخودبيگانگي -4-3

 ازجمله فضادر  هدفیب حضورو  پارک فضای در هم از جدا حضورهای فضا، در زدن پرسه فضایی، تفاوتییب

های زندگِی ناهمواریها نشانگانِ گفتار مسلط هستند. نشانگانی که این. روندیم شمار به فضا و فرد بیگانگی هایشاخص

های اگرچه برخی از ویژگی. ندنکتبدیل می اتفاقو بی در مقامِ فضایی برای عاملیت، به یک سطح صاف را مانروزمره

اذعان  یناز افراِد حاضر در فضا چن یبرختوانند انتهای منطقِی نفیِ منطقِ فضایی مسلط محسوب گردند. مذکور می

 به. کندمین ایجاد تفاوتی یچه یافتنحضور  یمختلف برا یهاپارک: تریقدقمختلف و  یفضاها هاآن یداشتند که برایم

شکل  یکایرانشهر.  پارک یا الله پارک در یا باشند دانشجو پارک در که کندمین فرقی هیچ برایشان خودشان: یگفته

 یکه در فضا یزمانمدتو در  یابدمیدر فضا حضور  ییتنها صورتبهشکل است که فرد  ینفرد و فضا بد یگانگیِاز ب یگرد

 یبرقرار یاز حضور در پ یوهش ینا ،درواقع. کندمیپارک برقرار ن یافراد و فضا یربا سا یارتباط ترینکمپارک حاضر است، 

 یانب ینچن بارهیندرا ساله 35 علیرضا. گرددنمی  برسازندهجمعیِایجاد حضورهای  باعث نبوده و ییروابطِ درون فضا

 :کندمی
 امروزه ما شهری زندگی وضع که نیست معنی این به من حرف البته. نظرم به داره جریان زندگی فضا این توو 

. تنهایند همه ولی ،نشستنا هم کنار بینیمی همه. میده نشون رو شهری زندگی واقعیت اینجا ،درواقع. خوبه خیلی

 چند به دست با. کن نگا رو اونا بینی؟می. نزار و تکیده قیافه. خسته همه. خودشه بیچارگی بدبخت فکر به کی هر

اصن وقتشو ندارم. االنم که  یعنی؛ پارک یرمکم م یلیمن کلن خ .کندمی اشاره ،اندنشسته تکمنی روی که نفری

 یشمبلند م یگهد یقه. چند دیهوا بخورم. که خب شما اومد یقهچن د یهها اومدم پس از مدت ینجاما بینییم

 !یگی؟م یفضا. کدوم فضا؟چ فضا. . فضا.ید. ولمون کنیشهر یاتِ. کدوم حی. بابا کدوم سرزندگیرمم

اون خواسته  تربیشمن  فرق میکنه برام. ترکمبرای من فضاها زیاد فرق ندارن. چه این پارک باشم یا یه پارک دیگه. 

داره برای من. خب  تأثیر ترکمی که شما دارین میگین هایویژگیدرونیم باعث میشه که یه فضایی رو برم یا نرم. 

 تأثیریبتصمیم گرفتم بیام پارک دانشجو. بلند شدم اومدم. عوامل بیرونی که داخل پارک وجود داره نه اینکه  اآلن

 .گیرندمیدوم اهمیت قرار  یدرجه  من درباشن، اما نسبت به خواست درونی و فردیِ

 21فضا شناختيزيبايي هایشاخص -4-4

 یهاالمان بودن پارک، متنوع داخل طراحی بودن فضا، زیبا در موجود عناصر و فضا منظر، طراحی طراحی و راحتی

 ازجملهدر فصول گرم  یژهوبهداشتن پارک  یتنفس یستگاها پارک، نقش داخل بودن مفرح و پارک، سرسبز در موجود

. در گفتگوهایی که انددادهفضای پارک دانشجو را تشکیل  شناختیزیبایی هایشاخصمفاهیمی هستند که وجوه مختلف 

 هایمؤلفهبه  نوعیبهمصاحبه صورت گرفت، هر کدام  یواسطهبهبرای توصیف و تبیین فضای پارک  شدهانتخاببا افراِد 

تر اشاره پیش .اندکرده یدتأکدارد،  تأثیربرای حضور در فضا پارک  هاآنح یا عدم ترجیح کالبدی و فضایی که در ترجی

-زیبایی یهامؤلفهدر اینجا  ،گیرد. درواقعهایشان شکل میوارهعادت یواسطهبهترجیحاتِ افراد چگونه  اساسا شد که 

ساله  29سارا  گردد.ترجیحاتِ متفاوت می گیریواره افراد باعث شکلدر نسبتِ با عادت یزیهر چشناختی بیش از 

 :گویدیمچنین  بارهیندرا
گرما،  ینداره. سرسبزه. خنکه. توو ا یادنشستن ز ی. جا برایادنهاش زیمکتداره. ن یقشنگ یپارک فضا داخل

. داره حوض و فواره. داره کتابخونه. داره بوفه مثلن. قشنگه پارکش طراحی. ینهآدم بش یشهکه م ییهجا ینبهتر

                                           
20- alienation of the individual and space 
21- Aesthetic Space Indicators 
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 دیگه یهاآدم که همین اصن .کنهمی جذب رو مختلف سنین از مختلف یهاآدم همین برای. خوبه شروشنایی

 .اینجا بیام منم میشه باعث شنمی جمع اینجا هم

 

 
 فضایی متنوع درون و بیرون پارک دانشجو یهاالمان :2شکل 

 :22فضايي تفاوت و فضا به نسبت فرد ذهني هایمؤلفه -4-5

 ،بود هاآن ییفضا یکه حاصل تجربه یذهن یهاانگاره به شوندگانمصاحبه از برخی دانشجو پارک فضای با ارتباط در

برگرفته،  نوعیبه هاآنی فضایی و تجربه پارک فضایی یتجربه حاصلِ  شانیذهن تصور که افراد از برخی. داشتند اشاره

 از پیش که بزند رقم را فرد حضور تواندمی فضایی که کردندمی بیان چنین بود، هاآنهای وارهعادت اما نه محدود به

 بتواند فرد که ترتیب بدین. باشد داشته را پذیریتوصیف قابلیت فضا آن حاضرشونده، فردِ ذهن در آن، در انضمامی حضورِ

عالوه  .کند انتخاب ! درنهایت و قضاوت حضور، به تصمیم برای یجهدرنت و توصیف هاییگزاره قالب در را موردنظر فضای

در  تجربه و داشتنحق  مثابهبه عمومی فضا، فضای فاعالنه خودسازی ، خوانایی، ازآنِپذیریادراکفضا،  پذیریتوصیفبر 

 یابدهد  یحپارک دانشجو را ترج یفضا یکه فرد شودمی یناست که منجر به ا یذهن یهاانگاره هوجو یگراز د پارک

 :گویدیم ینچن بارهیندرا مریمندهد. 
 ی. فضای شادابیه کلن. خاطرههاآدم. تحرک دارن گیرمیمایه. وقتی میام اینجا حس خوب اینجا فضای سرزنده

ولی هر چی هست خب  م اینجا. نمیشه گفت خب که چه حسی،خوبی دارم از این فضا. تجربه و حس خوبی دار

اش نادرسته. تا هخوب نیست زیاد. این تصورات خیلی این پارکتصور و ذهنیت مردم نسبت به البته اغلب خوبه. 

بعد دربارش  بیاد خودش فضا رو تجربه کنه اول، آدم باید به نظرمدونی چیه داستان. نمی ،جا حضور پیدا نکنیدر این

 قضاوت کنه.

 فضا اون نکردن یا کردن انتخاب در رهیگمی شکل آدم ذهن توو فضایی یه از که معنایی به نظرم در قدم اول اون

داره. وقتی با آوردن اسم یه فضا، یه حسِ بد بهم دست میده، من ترجیح میدم که نرم اونجا. برم یه  تأثیر خیلی

شناسه. جای دیگه. اون حس و معنای اولیه خیلی مهمه. هر فضایی رو آدم با یه کلمه یا یه معنایی تو ذهنش می

یعنی بتونه بگه که مثلن فالن پارک قشنگه. فالن پارک توو ذهن آدم؛ که قابل توصیف باشه یه فضای خوب باید 

 پارک یا فضا اون یدرباره چیزی یه بتونه آدم یعنی ؛قشنگ نیست. یا فالن پارک خیلی حس خوب میده به آدم

 تونم توصیفش کنم.بگه. اینجا هم برای من جوریه که می

 23فضايي هایيکتاکت و فضا در نمادين مقاومت قدرت، -4-6

 هایمؤلفه نیزپارک دانشجو  یشود. در فضایم ییو در فضا بازنما واسطههب فرافردی و فردی سطوح در مقاومت

 اجتماعی خاص هایگروهحاضر در فضا،  هایگروه ینترمهم ،رابطه ینا . درخوردیمبه چشم  قدرت زمانهمو  مقاومت

                                           
22- Individual mental components of space and spatial differences 
23- Power, Symbolic Resistance in Space and Spatial Tactics 
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حضور  یواسطهبهاز افرادِ حاضر،  یپارک دانشجو، برخ یامر است که در فضا ینا یدمؤ ،آیدیبرمهستند. آنچه از گفتگوها 

، ینشاننماد یحضورها یواسطهبهحاضر در فضا  هایگروه. زنندیمرا در فضا رقم  ایویژه یرفتار یالگوها ین،نماد

 رفتاری هایمیدان هرکدام دانشجو پارک در مختلف نقاط. کنندمی ایجاد فضایی یهاتفاوت متعاقبا   و رفتاری یزهایتما

 هایگروه یدر ضلع جنوب ی،خاص اجتماع هایگروهپارک،  یکه در ضلع شمال یبترت ین. بداندکرده ایجاد را متفاوتی

 اصطالحا و  یهنر هایگروه یزن ،مجاور تئاتر شهر است که یدر ضلعِ غرب یز،آمیادو اعت جارناهن رفتاری الگوهای با جوانان

 یتوال ازنظرتوان یبوده و حضورشانِ را م ایویژه یرفتار یالگوها یمذکور دارا هایگروهروشنفکر وجود دارند. هر کدام از 

در فضا ، شودمی یککه هوا تار یدر ساعات معموال  یخاص اجتماع هایگروهکرد.  یمروز به چند نوع تقس یدر ط ی،زمان

 یابندمیپارک و اطراف تئاتر شهر حضور  یشدنِ کامل هوا در فضا یکاز تار یشاغلب تا پ یهنر هایگروه. یابندمیحضور 

 . کنندمیشدن فضا را ترک  یکاز تار یشپ یت،و بسته به جنس

 :گویدیمچنین  بارهیندرا ساله 35محسن 
. کردهن یداپ یتاهم یلیامروز خ یباشه که توو زندگ ییو هنجارها هاارزش یانگررو دوست دارم که ب جاهایی من

 یهاآدم سری یه جذب باعث کنارشه شهر تئاتر حاال اینکه خاطر به کن نیگا رو دانشجو پارک همین مثلن میدونی؟

 فضاهای گفت بهشون میشه اصطالحا  حاال. میشه میذاری، اسم تو که ایدیگه هرچیز یا روشنفکر هنری،

 یکه به فضاها رو یشهر یریتناعادالنه مد یتوضع ینکها یبرا .دارن یخوب هاییلپتانس فضاها این. روشنفکری

 یو اقتصاد یو اجتماع یفرهنگ یاسی،. اخبار سیشهفضاها تبادل اطالعات م ینبدن. توو ا تغییر یده،شکل م یشهر

 نوعیبه که دیگه پارک فضای به برمیگرده همش اینامتفاوت وجود دارن.  یرارفت یبا الگوها هاآدم .یشهگفته م

که  یکه اونجا آدم بتونه راحت باشه و هر طور یرمم ییجا من .هست هم مدیریتی نظام به کجیدهن گفت میشه

 حضور داشته باشه.  خوادیم

 

 
 مختلف در پارک دانشجو هایگروهالگوی حضوری : 3شکل

 24فضا فراغتي هایمؤلفه -4-7

 هایزمینه بتوانند که فضاهایی .است روزمره زندگی یهاالزامفرد از  یآگاهانه یزِگر ،پژوهش ینمقصود از فراغت در ا

 را فضا آن یتربیش هایگروه و شودمی تربیش هاآن در افراد حضورِ میزان همان به ،بیاورند فراهم را یتربیش فراغتی

بلکه گره زدن این فضاها به حرکاتِ  این فضاها نیست، پذیرییتجمع صرفا  یمسئلهاما  ،کنندمی انتخاب حضور برای

                                           
24- leisure components of space 
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 یقلمرو عنوانبه ی،شهر یعموم یاز فضاها یکی، پارک دانشجو در مقامِ گرفتهانجام هایمصاحبهتوجه به  باجمعی است. 

 ییقلمرو مثابهبهافراد  یبرخ یپارک برا فضای. گرددمیمحسوب  روزمره یفراغت از کار و الزام زندگ تریقدقفراغت و 

کوتاه و  یزمان یو کار کردن است، برا یدندو تماما   هاآن زعمبهکه  یزندگ یانِرا از جر هاآن تواندمیکه  گرددمی یتلق

 بارهیندرا ،که کارمند است ساله 47 رضاکند.  یریجلوگ -گویندیمچنانکه خود  -هاآنموقت فارغ کند و از خورد شدن 

 :گویدیم ینچن
وای  . خیلی زیادکنمیمقبل از اینکه برم خونه، چند دیقه اینجا می شینم. یه نفسی تازه  گردمیبرموقتی از سرکار 

برای  ،ینجاستانزدیک  امخانهوای میستم. محل کار و  تربیشو عصر هوا خوبه یه ذره  نمیستم. االنم چون تابستونه

تماعی و تفریحی داره. این باعث میشه فرهنگی و اج کارکرد کارکردهای مختلف داره. ینجااهمین زیاد میام اینجا. 

آدم توو محل یعنی اینکه اینجا میتونه به نیازهای افراد مختلف پاسخ بده.  متفاوت بیان اینجا؛ یهاهدفکه افراد با 

 معموال   هاپارک بتونه بشینه یه جایی. یالحظهفضاها باعث میشه حداقل آدم چند  جوریناکارش خورد و له میشه. 

 دورازبه احتماال میان اینجا که  هاآدمضروری حساب نمیشن.  هاییتفعالهستند که در گروه  هایییتفعالفضاهای 

 بیرون یه کم راحت باشم.  کاروبارضروریاتِ زندگی باشن. منم میام اینجا که از 

 

 
 : سازمان کالبدی پارک دانشجو4شکل

 25فضا يریپذرخداد -4-8

؛ کنندمی یبحضور ترغ یرا برا یتربیشمختلف، افرادِ  یزمان یهادورهدر  ،هستند یرپذرخداد اصطالحا که  فضاهایی

این فضاها همواره آبستن تغییر هستند. دارد.  زننده رابرهم ییهالحظه یجادِا یلفضا همواره پتانس یطشرا یندر ا چراکه

ارائه به فرد داشته  یبرا یو چه ذهن ینیچه ع یزیکنند که آن فضا چ یداحضور پ ییدر فضاها دهندیم یحافراد ترج

 عدم و حضور ینفرد ب ،یگرد یانیگردد. به ب فضایی تفاوتمنجر به  متعاقبا کند که  یجادرا در او ا یباشد و بتواند احساس

پارک  یدر ضلعِ شمال غرب است. آمده دستبهدر فضا  یافتنکه به دنبالِ حضور  کند احساس را تفاوتی فضا آن در حضور

 هایبرنامه. شودمیو تئاتر اجرا  هایشنمامختلف  یهادورهبا ساختمان تئاتر شهر است، در  جوارهم درواقعدانشجو که 

. یابندفضا حضور ب ینتماشا در ا یبرا توانندمیمختلف  هایگروه روازاین. شودمیبرگزار  یگانو را یعموم صورتبهمذکور 

 بهاز افراد  ی. برخشودمیبرگزار  یاسیو س یو اجتماع یهنر هاییشنما یو گاه یدتیو عق یمذهب هاییشنما یگاه

                                           
25- Eventuality of space 
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 تأثیر دانشجو پارک فضای در هاآن حضور بر که یهایشاخص از یکی عنوانبه را باز فضای در تئاتر و نمایش برگزاری

 چیزی هر از بیش شهر تئاتر یفضا و دانشجو پارک بین مکرر یهازدن قدم و سیال حضورهای. اندکرده اشاره ،گذاردمی

 .دانشجوست پارک یفضا در افرادِ حضور بودن مناسبتی متعاقبا  و -داشتن فرهنگی خاصیتِ -فضا بودنِ مناسبتی مؤید

 :گویدمیچنین  بارهدراینساله  30محسن 
بتونه آدم  اصطالحبهدلش نخواد بیاد بیرون و بلند شه بره. باید  ،فضا باید طوری باشه که وقتی آدم واردش میشه

تونه برای آدم اینجا تنها فضایی که می رو نگه داره. اینجا هم یه سری عواملی وجود داره که میتونه منو نگه داره.

. همش تکرار. تکرار. تکرار. آدم روانی میشه. ولی اندیتکرار شدتبه یزندگلحظات در  یباشه. بقیه یرتکراریغ

اینجا  هاوقتبعضی  و رخدادهای تازه داره و معانی جدید شکل میده برام. هااتفاق هر بارمکه میام  هر باراینجا برام 

اومدم  ،. االنم چون نمایش خیابانی بودمعموال میام  هاینامیشه. من برای  کنار این حوض اجرا هایییشنمایکسری 

 رو خیلی دوست دارم. ،ببینم. کلن هنری که در فضای باز اجرا میشه
 

 
 برگزاری نمایش در فضای پارک :5شکل 

 26فضايي شمول و طرد هایمؤلفه -4-9

 فضایی درون روابطِ و فضا یواسطهبه و نمادین صورتبه اغلب -جذب وطرد  -مذکور حضوری جریان پارک یفضا در

 شمول هایمؤلفه تقویت متقابال   و فضایی طرد هایمؤلفه کاهش موجب فضا در مختلف هایگروه حضور. افتدیم اتفاق

  .گرددمی فضایی

 :گویدمیچنین  بارهدراین ساله 34 شکوفه
من از فضایی  .ارزشمنده به نظرم نفسهیفزیادی از روز آدم توش هست. همیشه بیداره. این  هایساعتاین فضا در 

پذیر باشه. و بودن یا نبودنِ من توو ن جایی میرم که اونجا خیلی جمعیتخوشم نمیاد. ترجیح ،ویژه باشهکه خیلی 

یه سری  واسطهبهمختلف اجتماعی رو کنار هم جمع کنه، نه اینکه  هایگروهاون فضا به چشم نیاد. یه پارک باید 

ما که امروزه  یدر شهرهاای خاص تلقی بشه. هوری باشه که فضای یه سریرو از هم دور کنه یه ط هاآدمچیزها 

ی خاص رو منعکس میکنن، فضاهایی مثل پارک دانشجو هاآدمشدن و هویت یه سری  سازییخصوص جاها تربیش

جدایی  اصطالحبهدارن و از  یدتأکی عمومی از معدود فضاهایی هستند که هنوز بر امتزاج اجتماعی هاپارکو کلن 

حاال چه خوب چه بد. -جلوگیری میکنن. شما وقتی میای اینجا از همه نوع آدم در سطوح خرد گزینی های فضایی

ارزشمندترین ویژگی یک پارکه  به نظرممیبنی. این خاصیتِ یک پارکه. که  و فقیر. دارا و ندار. از هر قشری دارپول

فارغ از  هاآدمهمین کنارِ هم قرار گرفتِن فضاها هم دارن. تنها چیزی که ندارن  یرو بقیه هایژگیو. سایر احتماال 

 پارک دانشجو از این نظر یه فضای خوبیه. به نظرممد و جنسیتشونه. طبقه و درآ

                                           
26- Components of spatial exclusion and inclusion 
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و  غیرخودی و خودی ارتباطی منطقِ شدن، جنسیتیکرد.  شناسینشانهنیز  توان طرد فضایی رامی متقابال در پارک  

. حضور اندشدهصل حا هامصاحبهکه از خالل  هستندوجوه طرد فضایی  ازجملهپارک در شب  یفضا کارکردِ تغییر

پارک  یروز فضا پایانیمختلف، متفاوت است. در ساعات  یهازمانپارک دانشجو در  یمختلف در فضا جنسیتی هایگروه

 ترکم دهندمیزنان ترجیح  ،. در این زمانشودمیمردانه  تربیشجنسیتی شده و فضا تک تربیشدرونی آن  یفضا یژهوبه

به اطراف  تربیش هاآن یشدهرنگکمدر فضای پارک کم شده و حضورِ  هاآنلذا حضور در داخل پارک حضور بیابند؛ 

پارک، حضورهای  یچون با اسِم کوچک صدا کردنِ برخی افرادِ حاضر در فضا هاییمشخصه. گرددمیتئاتر شهر منتقل 

این شیوه از  درواقع. کنندمی متأثری هستند که دوگانه طرد و جذبِ فضایی را هایویژگی ازجملهگروهی در فضا پارک 

برخی از افراد از  بازماندنکه ناخودآگاه منجر به  زندمیرا رقم  غیرخودیهای فضایی خودی و حضور در فضا، ارتباط

 هایارزشهنجارها و  ازنظرهایی که حضور گروه. گرددمیمنجر به طرد شدنِ فرد در فضا  درنهایت و جریانِ ارتباط فضایی

موجب  متعاقبا و  هاآنشدنِ فضاهای حضوری  دارنشانه، موجب گیرندمیمنفی و سلبی قرار  هایقضاوتمورد  اجتماعی

 شودمیست که موجب ااین مسئله شکل دیگری از طرد فضایی . گرددمی الگوی حضوری ویژه برایشان گیریشکل

در جامعه که خودش  گرفتهشکلاجتماعِی  یهابرساختهو  هاارزشاز نگاه  شانجنسیتیی هاتفاوتخاطر ی به هایگروه

 بهره بگیرند. هاآنباید، در فضاهای عمومی حضور یافته و از  کهچنانآن، نتوانند دهدمیفضایی نشان  هاینشانهرا در قالبِ 

 گوید:می ساله 22 امیر
فضاهای عمومی باید پیش از هر چیز امنیت داشته باشن. برای من امن بودن فضا و حسِ امنیت خیلی  به نظرم

داره. طوریه که  هایتمحدودتونیم بیایم. جاهای دیگه برامون یه سری از معدود جاهایی که ما می مهمه. این پارک

. میدونی. بینیمیموو جامعه هم خیلی آزار و اذیت جمع بشیم با هم. عالوه بر این ما ت هابچهتونیم مثل اینجا با نمی

نیست و  جورییناجنسیتی  یهانگرشدر جاهای دیگه واقعن  کهیدرحال ه جوری انگار مزاحم میبینن ما رو؛ی

در متفاوت  هایگروهی متفاوت فراهمه. ولی اینجا اصلن فضایی برای هاجنسیتحتی فضاهای مشخص هم برای 

. اینم کنیمیمحضور پیدا  تربیشها پل کالج جاهاییه که ما قبال رک دانشجو یا پارک ارفه و گرفته نمیشه. پا نظر

به این خاطره که یه جورایی این فضاها با حضور ما هویت خاصی گرفته. میدونی چی میگم؟ این نوع هویت  تربیش

. اصطالحا حقِ آب و گل ایجاد کنه  نوعیبهمیتونه براشون به تدریج  هاگروهحضور یه سری  یواسطهبهگرفتن فضاها 

ما باید فضاهای خودمان رو  اذیت میشیم باز. ترکمایم و از جاهای دیگه ترراحتبرای همینه ما توو پارک دانشجو 

 ایجاد کنیم.

 

 
 طرد فضایی در پارک هاینشانهزمان و : 6شکل 

 27فضا پيوستگي -4-10

 عنصرِ تریناصلی شهر تئاتر. است گرفته قرار فضایی مجموعه یک در عمومی، فضاهای از یکی مقام در دانشجو پارک

 معانی گیریشکل و پارک فضای در دافرا حضور تقویت موجب که است فضایی یمجموعه یک در دانشجو پارک مکملِ

                                           
27- continuity of space 
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 یرامونموجود در و پ یهایکاربر پیوندیهمو  ییفضا ی. نظم و هارمونگرددمیپارک  ییمجموعه فضا یبرا یژهو ییفضا

از افراد حاضر در  یپارک دانشجو هستند. برخ ییفضا یوستگیوجوه مختلف پ ازجمله -یمذهب یجز کاربر یهالبته -پارک

ست، پارک دانشجو یاز فضا یبخش یتیهو ازنظرکه  ییمهمِ فضا هاینشانهاز  یکی عنوانبهفضا به ساختمان تئاتر شهر 

 ین. بداست افتاده اتفاق شهر تئاتر وپارک  یفضا یانم یایژهو ییفضا امتزاجکه  داشتندیم. افراد اذعان کردندمیاشاره 

 زعمبه. کنندمیپارک و تئاتر شهر را تجربه  یدو فضا زمانهم ،یابندمیحضور  ییمجموعه فضا یندر ا که یمعنا که افراد

هر  یلِ. تحلگیردمیو در نسبتِ با تئاتر شهر است که شکل  ییفضا یوستارِپ یکپارک دانشجو در  ییفضا یِافراد معنا

افراد  یرفتار یو الگوها حضورِ تواندمین و هنبود دقیق دانچن ،ییفضا یمجموعه یکاز  یرونب بردهنام یکدام از دو فضا

 کند.  یلپارک را تحل یدر فضا

 :گویدمیچنین  ساله 26الهام 
کل اطراف دانشگاه  ،برام خیلی فضای جذابیه. منظورم فقط پارک نیست کال این محدوده رو دوست دارم.  کال من 

فرهنگیه میشه گفت. سیاسی و  یداره. یه راسته یفروشکتاب یهامغازهتهران و انقالب و چارراه ولیعصرو میگم. 

تهران. پارکشم خیلی خوبه. جاداره میایم  کافه داره، تئاتر داره. خیلی فضاهای خوب داره نسبت به سایر جاهای

 شینیم.می

 28فضا در اجتماعي هایفعاليت -4-11

 ،انتقالی فضای. دهندمی یلمفهومِ فضا را تشک یِاصل ییهسه پا درواقعحضور و ارتباط  ،یتعامل تردقیق یا فعالیت

پارک دانشجو هستند. هر  یدر فضا یاجتماع هایفعالیتوجوه شاخص  ازجمله ضروری هایفعالیتو  تصادفی حضورهای

از افراد حاضر در فضا که مخاطِب  یپارک هستند. برخ یدر فضا یمتفاوت یحضور هایشیوه یانگرِمذکور ب هاز وجو یک

منزل و محل کار و  -و مقصد مبدأ ینگذر و عبور ب یبرا تربیشپارک  یفضا از کردند کهیاشاره م ینچن ،مصاحبه بودند
معنا است  ینمفهوم بد ینکرده است. ا گذارینام 29یرا حضورِ انتقال یحضور ینچن محقق. کنندمیاستفاده  -برعکس

پارک  یدر فضا یکه به شکل عبور یدارد. افراد یعبور ،تردقیقو  یگذر یتِاز افراد خاص یبرخ یپارک برا یکه فضا

گروه از افراد  یندر اطراف پارک قرار دارد. ا هاآنمحلِ کار  یاپارک هستند.  یراموناغلب ساکن محالت پ ،یابندمیحضور 

پارک  یدر فضا ترکمکه محل کار است،  مقصدبه سمت  ،شودمیمنزل است شروع  که مبدأکه از  یریدر مس ویژهبه

و در  یستادنا یمحل کار به منزل است، فرصت برا سمت از هاآن عبوری مسیر درواقع. هنگام عصر که شوندمیمتوقف 

، نماستآبپارک که  یمرکز قسمت در دیگر دالیلی به ایاستراحت  یبرا یگاه روازاین. شودمی تربیشفضا ماندن 

 پردازند. یمگفت وافرادِ حاضر در فضا به گپ یرو با سا نشینندیم

 گوید:می ساله 40محمد 
تره. به پارک نزدیکه. من یینمیام اینجا. چون خونمون همین چندتا کوچه پا چند باردر طی هفته  معموال من 

شینیم یه نفسی تازه یمنیم ساعتی میام داخل پارک  هاغروب ین مسیر میرم سر کارم. موقع برگشت،همیشه از ا

این پارک  نوعیبهاینجا.  میام تربیش معموال ولی اینجا چون نزدیکه  ی دیگه هم میرم،هاپارک. بد نیست. کنمیم

 میایم اینجا. تربیشنه. برای همن یعنی پارک محله خودمو ای ما کارکرد محلی داره میشه گفت؛بر

 گيرینتيجه -5

حضور در . معنای شودمیمنعکس  یگرید یبا بدن و آگاه نسبتبا فضا در فرد  یرابطه یچگونگدر پارک دانشجو 

در فضا حضور داشته باشند.  "او"شود که دیگرانی چون اساس و مقومِ تعریفِ فضا میود و شاین فضا هنگامی تکمیل می

ای برساخته»ای پژوهش، مقصود از فضا فضای پارک بدان جهت است که در ابتد برای تحلیلبر حضور دیگران  یدتأک

                                           
28- Social activities in space 

29- Transitional presence 
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 84                             ...                                شهروندان در یحضور حاتيمؤثر بر ترج یهاشاخص ليو تحل ييشناسا

ابط و مناسباتِ فضایی است، رو گیریشکل نیازیشپ ،درواقععنوان شده است. در این معنا، مفهومِ حضور که « اجتماعی

را  یبدن هایفعالیت از یتوجهقابل. در پارک دانشجو بخش رودمیبه شمار مفهومِ فضا  عناصر مقوم ترینیاساسیکی از 

 .فضای پارک تلقی کردآنِ خودسازیِ فاعالنه یند از فرآ مثابهبهتوان گیرند، میدر فضا شکل میبه میانجیِ حضور که 

 تخصیصدادن و باز به خود  صبه خود اختصا حضورهای متفاوت افراد در فضای پارک دانشجو که همان ه واعمال روزان

 ،انسانِ کلی زیر عنوان را یفرد هایتفاوت که -یاز شهروند یکباعث برخورد و رقابت افراد با مفهوم هژمون است، دادن

 .شودمی -سازدیم خنثی فضاییهای در قلمرو

 -قلمرو امکان مثابهبه -کنش افراد در فضا تردقیقحضور و و فرم  یِبر چگونگ پارک دانشجو یمختلف فضا هاییفیتک

ی پارک حاضر در فضا یهاسوژهبدِن  یعتا طب. دهندمیشکل ی شهری فضاهابه ، ی مدیریتیهاگفتمان .گذاردمی تأثیر

به فضا، صورتِ فضایی پیدا  دهندهشکل مدیریتیِ  ی است که از سوی نیروهایگفتماننظم و نظاِم  و تأثر تأثیرتحت نیز 

 هایگروهرفتاری متمایز از جانب  یهانظامو  طرفیکازبه حضور افراد در پارک  دهندهنظمو  بهنجارساز. اصول کندمی

مقاومت  -قدرتروابط  زمانهم گیریشکل، موجب از طرف دیگر خاص اجتماعی در پارک هایگروه ویژهبهمختلف 

، شوندمینتابع نظم مستقر در فضاهای شهر  یسادگبه فضا نیروهای حاضر در، خوردیم. چنانکه در پارک به چشم رددگمی

ی از پیش هاطرحمنطبق بر  تنهانهکه  کنندمیفضای شهری را تولید بدین شیوه معانی فضایی خودشان را ایجاد و  هاآن

قرار  هاآننیست، بلکه در تقابلِ با  -ریزان شهری و معمارانو برنامهطراحان  -به فضا دهندهشکلنیروهای  شدهیطراح

 مصداقی بر امر عنوانبهتوان در پارک دانشجو را میاجتماعی مختلف  هایگروهو حضور متفاوت افراد در این معنا  دارد.

 تلقی کرد.  فضاآنّ خودسازی نمادین از یهامقاومت

گو شده، فکر کند و ووارد گفت یگرانبا د یتوافق بر سر اشکال زندگ یقاز طر آموزدیمفرد به دنبال حضور در فضا 

خود  یبودن در خود و بودن برا یانم یو جمعیِ یِهست یانگربودن، ب ییفضا یواسطهبهکند که  یجادا یاییدن درنهایت

بازنشسته و  هایهگرو، یجمعدستهحضور خاص اجتماعی،  هایگروهدر پارک دانشجو، گفتگوهای تصادفی،  .است

است که به دنبالِ حضور افراد در آن،  ایگونهبهتوان با این مبنای نظری تحلیل کرد. فضای پارک هنری را می هایگروه

-یدرون یقاز طر فاعل در فضا ینگرش سوژه. شودمیفراهم فردی و گروهی روابط میان گیریشکلگو و وگفت یینهزم

مثابه به همچون سایر فضاهای عمومی پارک یفضا. گیردمیقدرت عاملیت  یو مناسبات اجتماع یتعامل یالگوها یساز

)اینکه  ییاز روابط فضا هاآن یدر آگاه ینقش مهم ،یابندمیمختلف در آن حضور  یکه افراد از طبقات اجتماع یاگستره

ی پارک، در فضا هاجنسیت یحضورِ جمع از خالل .کندمیبازی  دهند؟(چه نیروهایی به فضاهای زندگی ما شکل می

را  ییهاآهنگضرب ی پارکبا حضورش در فضا فرد .شده است یلتشکمتمایزی نسبت به فضاهای پیرامون  آهنگضرب

با دیگرانِ حاضر هست  یزن ندکه فضام یستهبلکه در زمانِ ز ،ی، نه به شکل انتزاعجنسیتش یواسطهبهکند که یم یجادا

 .کندیم یدتول ی جمعیو معنا گیردمیدر ارتباط متقابلِ قرار 

 پارک دانشجو یفضا، شوندمیمعنا و  واجد بالقوگیحضورِ افراد  یواسطهبهسایر فضاهای شهری که  همچون

 یاندازچشمکه از  یبه نام تجربه است. زمان یشیدهاند یمفهوم ییرندهدربرگو افزون بر آن  یانضمام یتیماد ییرندهدربرگ

و به جمع گره  کند ییو بازنما یترا هدا هاآنکه  اییشهاندو بدون  تنهاییبه خودیخودبه یتماد ،نگریمیم یاجتماع

، وجود ندارند. شوندمیصرف  یتماد ینکه در ا ییهااحساسبدون  یعنی؛ شدهتجربهشده و یستز یمؤلفهو بدون  بزند

با حضور  یمفهوم هر از یششده که بتجربه-یستز یهست یزو ن یماد یبرآمده از هست ،یبرآمده از جهان و هست ییشهاند

شته دا ریشهاست که در فضا ی زمر و راز یاگونهبه یی،نها یلدر تحل فضایی پارک دانشجو یخورد، است. تجربهیگره م

درک و دریافت حضور در آن و  یواسطهبه پارک دانشجو یفضا یمعنامعماگونگیِ فضای پارک است.  یو خود نتیجه

را  ییشناخت و ادراک فضا ی،از نظام حرکت اییرهزنج ییهفضا بر پا یها. تداوم تجربهشودمی یینآن تع مختصات فضایی

و  ییکرد که هر کدام، منطقِ فضا یمع متفاوت تقسانواتوان به یرا م ی پارک دانشجوحضور افراد در فضا. سازدمیمحقق 
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 ،کاربیفعال، حضور  حضور ی،حضور انتقال ی،حضور مجاز ی،توان به حضورِ اشتراک یم بارهدرایندارند.  یوتمتفا یِارتباط

 و ... اشاره کرد. ییحضور انتها

تفاوت  -فضا -. در ارتباط با این مفاهیم بعدِ دوماستوجه انضمامی و ذهنی  دارای بعد در نوشتار بردهنام هایشاخص 

میزان، چگونگی و  بردهنامهای بدین معنا که هر یک از شاخص ؛زندمیم ، رقیابدمیرا که در قالبِ چگونگی حضور تجلی 

هایی و دانها از چه میدهد که هرکدام از گروهو نشان می کنندمی متأثراستفاده از فضای پارک دانشجو را  و الگوی نظم

حضور  مثالعنوانبه. زننددست به انتخاب می اساسا و  شوندمیهایی با فضاهای اطراف مواجه وارهچه عادت یواسطهبه

مشترک،  فضایی واحد و یحضور در یک زمینه گیریشکل رغمعلیخاص اجتماعی در قسمت شمالی پارک،  هایگروه

 متأثر که خود در این فضا -مادین در فضامقاومت ن. این مسئله در قالب مفهومِ زندمیمتفاوتی را برایشان رغم  یتجربه

ها را برای تغییرِ تواند دستِ سوژهاین فرم از حضور است که میبندی شده است. صورت -جنسیت است هایمؤلفهاز 

 باز کند. فضا یشدهیطراحمناسباتِ از پیش 

 منابع -6
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