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وتعاملبرایبستریوزندگيسبکمهمهایمؤلفهازيکيعنوان بهفراغتاوقاتامروزجوامعدر

عنوانبهاجتماعيفضاهایبهاندازچشمايندراست.توجهمورداجتماعيکنشگرانپذيریجامعه

نگريستهشهروندانبخشلذتهاییجوارهمبرایهاييمکانوبودنسرزندهبراینمادهايي

شودمي منظرازشهرعموميفضاهایدرفراغتيرفتنراهمبنایبررالهئمساينپژوهش.

اجتماعيوفرهنگيروابطسازوکارهایوچگونگيازفهميتادهدميقراربررسيموردیدمنبدن

میاناجتماعيوفرهنگيروابطدرسازوکارهاييچهبا.آوردبهدستمشارکتيفراغتيفعالیتيک

يابند؟ميسوقخودفراغتيرفتنراهدرواگراييوهمگراييبهکنشگراناجتماعي،وفردیهایبدن

آيااست؟صورتچهبهحرکتدرهایواگراييوهاهمگراييايناجتماعيومقطعيهایموقعیت

فراهمخودشهروندانفراغتيرفتنراهبرایمناسبيبسترتهرانشهرامروزعموميفضاهای

وفراغتمندی،بدنمفهومبهتوجهبااست.غربشهرکمحلهپژوهشاينمطالعهمیدانکنند؟مي

وهاموقعیتخاللازبدناداهایورفتنراههایهنگآضربچگونگيبررسيباومندیموقعیت

دوافرادهایکنشمیان هایکنشمیانکهشودميهمالحظاجتماعيبدنوفردیبدنسطحدر

گیریجهتحرکتدرواگراييسمتبهاجتماعيهایموقعیتدرشهریفضاهایدردافرامندبدن

واغتشاشسمتبهمحیطمخاطراتتأثیرتحترفتنراههایهنگآضربارتباطيخصلتودارند

کندميمیلگسست فراغتيهایؤلفهمکهاستکردهايجادشناختيآسیبشرايطيکامراين.

.گیرندميقرارآنتأثیرتحتحرکتدرفردبدنبودنسرخوشتجربهوزنيپرسهکنش
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 مسئله بیان
فراغت دانستزمرهروزندگيدهيسازمانازبخشيتوانميرااوقات فراغت. بااوقات

آنهابروگیردميقرارتأثیرتحتدهیمميانجامسالوهفتهروز،طولدرماکهکارهايي

گذاردميتأثیر دگرگوناجتماعيتغییراتباآنهایمؤلفهوروزمرهزندگيسازماناگر.

 بديهيامریاغتفرکهداشتتوجهبايد.کندميتغییرنیزآنهایمکانوفراغتشوند،

نیست دانستفراغتفعالیتذاتاًتواننميرافعالیتيهیچ. تماشایشهر،دررفتنراه.

وورزشتلويزيون، نیازماامابرسند،نظربهفراغتيفعالیتياولنگاهدراستممکن...

برای.یمبدانبیشتررخدادنآنها/فضایبسترمورددرآنهادرموردگیرینتیجهازقبلداريم

ناپذيراجتناباجتماعيمحدوديتيکتأثیرياکارازبخشيتوانندميهافعالیتاينمثال

باشند بودنفراغتيخصیصهدردهندميشکلراروزمرهزندگيکهگوناگونهایفعالیت.

داشتهامرارمعاشموضوعباکمتریرابطههااينفعالیتچقدرهر.متغیرندآنمیزانوخود

.(2006،درپلفان)برسندنظربهفراغتيهایفعالیتبهعنواناستممکنبیشترند،باش

عنوانفراغت ومصرفهويت،زندگي،سبکدراجتماعيروابطازشکليبه

استبحثموردپذيریجامعه فعالیتيبهمشخصيفضایوزماندرمردمکهشرايطي.

استبودهاجتماعيعلوممحققانتوجهمورد،پردازندميفراغتي میزانفضاوزماناين.

تعیینپذيریدسترسواجبارهامبنایبرنیزشرايطوکندميمحدودهموارهراهاانتخاب

شودمي جمعیت،میاندرهاجايگاهاينتوزيعوفرداجتماعيجايگاهبافراغتهمچنین.

استارتباطدرجنسیتوسن بهبستگيهموارهعياجتماهایفعالیتفراغتيمؤلفه.

دهدميانجامرافعالیتاينکهداردشخصياجتماعيموقعیت فراغتکهشودذکربايد.

.باشدداشتهمتفاوتهایشکلمختلفهایمکاندروکندتغییرزمانطولدرتواندمي

روابطومحیطمخاطراتمنابع،زمان،فضا،شاملکهاستوجهيچندایپديدهفراغت

وفردیرشدآزادی،پذيری،دسترساخالق،معنا،مورددرهاييپرسشوشوديمقدرت

شود.سببميرافراغتمطالعاتبودنبعدیچندکهکندميايجادسرخوشي

فراغتتجربهوفراغتهایمحلمعنای.شودميمصرفوخلق،اجرافضادرفراغت

در.فردگیردشکلميشوندميمواجههافعالیتوفضاهاآنباافرادآندرکههاييشیوهدر

.استمعنایآنهاوفضاهااينتولیددرایفعالکنندهمشارکتخودفراغتيهایموقعیت

دربیستمقرن80دههازفراغتمطالعاتدرفراغتياعمالمندیموقعیتشاخصبهتوجه

ومندیبدنومطرحراغتيفاعمالدرافرادبودنمستقلواختیارگرايانهاندازهایچشمنقد

مفهوم.(2005رجک،)شدبرجستههایشرطپیشبهعنوانرافراغتکنشگرانمندیمکان

هایمطالعاتفعالیتاساسيدرمؤلفهعنوانيکبهمندیبدن در؛دشوميفراغتيبیان

لوبروتون)شودميگرفتهنظردرمندبدنيکمثابهبهکنشگرکهراستاييهمان ،1391:

49.)

«خانگيبرونفراغت»و«يخانگدرونفراغت»اصليدردومقولهفراغتتقسیمبا

هایفعالیتگروهکهاستدرآنمدرنجامعهمنطقوگرايشکليطوربهکهگفتتوانمي



 
 
 
 

 33زني...واگراييدرفرايندپرسهگراييواوقاتفراغتدرشهرتهران:هم

انصاری،فکوهي)دهدافزايشراخانگيبرون فراغتيفضاهایکهايدهاين(1382و

نقشاشتراکيفضاهایديگروخريدهایمجتمعها،پارکها،خیابانهمچوناجتماعي

شروعدوتوکويلنظريهباکندميبازیمشارکتيوفعالاجتماعيکگیریشکلدرمهمي

استکردهپیداادامهامروزبهتاعموميفضاهایطرفدارانوشهرگرايانوسیلهبهوشد

بهعنوانبهفضاهایعموميشهردازانچشمايندر.(2013،شارپازنقلبه2006امین)

.شودنگاهميمتفاوتافرادتعاملبرایهاييمحلوبودنسرزندهنمادهای

،1آهستهشهرمدار،پیادهشهرپايدار،شهرهمچونمفاهیميامروزدنیایدر

قرندررفتنراهياوگستریپیادهجنبشهمچونهاييحرکتوپیادهعابرتوانمندسازی

عنوانبهشهروندانبدنيابرازوپیادهحرکتبهتنهانهکههستندرايجضوعاتيمو،212

درنیازیراآنبلکهکنندميتوجهشهریفضایدرفراغتيفعالیتشیوهوانتخابيک

استحاليدرايندانند.ميمدارمردمهاینظاماحیایوشهرونداناجتماعيمشارکتجهت

اتفاقآندراجتماعيمشارکتوزندگيکههاييمکانعنوانبهفضاهایشهریماگوييکه

کههاييمکانوفضاهابهتوجهلزوملذا.انددادهدستازراخودفراغتيکارکردهایافتد،مي

امکانازبايدعملدرکهيکنشگرانکنندوميفراهمشهرسطحدررافراغتهایفرصت

 نظربهضروریامریشهریمطالعاتدرباشند،برخوردارجمعيفراغتاوقاتگذران

فضایدرمردمهایکنشوسیلهبهمداومطوربهفراغتفضایوزمانچراکهرسد،مي

آنسازوکارفهممستلزمزمینهايندربهترشرايطايجاد وشودميبازتولیدوتولیداجتماعي

داد.خواهدقرارسيبررمورد مندیبدناندازچشمازرامسئلهپژوهشاست.اين

بهتاشودميتالشزنيازطرفديگرپرسهطرفوازيکمندیبدنمفهومبرمبنای

راهدرآنانمقطعيواجتماعيهایموقعیتبهتوجهباکنشگرانبدنيهایموقعیتبررسي

منظوربپردازيم.شهریفضایدرفراغتاوقاتگذرانازایشیوهبهعنوانزنيرفتنوپرسه

بهشاملتنهانهکهاستشناختيروشمیدانيکمندیبدناز وفرهنگيابعادتوجه

هایعاملمابینهایکنشمیانبرويکديگرباهابدنبینروابطبهبلکهاست،.بدنجسماني

يکديگرفرهنگي پیچیدهنیزاينجادردارد.توجهمحیطباوبا پويايي به توجه با

ها،حالتچگونگيگرفتننظردرفرهنگيوبا-انوسیستماجتماعيهایکنشگرکنشمیان

بهمحیطدرفراغتيهایرفتنراهوهازنيدرپرسهکنشگرانبدنيهایگیریجهتواداها

درفراغتيکنشيکدراجتماعيوفردیهایبدنسازوکارهایکهپردازيمميمسئلهاين

درامراينآياانجامد؟ميعامالنحرکتيهایراييواگوهاهمگراييبهچگونهشهریفضای

؟استعامالنمندیبدنجمعيموقعیتآمدپيياوگیردميصورتمقطعيموقعیتيک

کهاستمعانيازدنیاييتابعجهانبااورابطهفیزيکيبعدوبنابراينانسانيموقعیت

لوبروتون)کندميحفظراویاجتماعيرابطهوسازدميرااوبدن بهتوجه(.1391:96،

درکهامراينفهمجهتدرباشدتالشينهايتدرتواندميمندیبدنمنظرازفراغتاوقات

                                                           
1 cittaslow 
2 Walk 21 
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خصیصهخودهایکنشمیاندرجمعيوفردیهایبدنچگونهتهرانهمچونشهریکالن

.کنندميپیکربندیفراغتاوقاتدررابودنهمبا
 

 پیشینه نظری

میانازتنهافردرفتنراهطريقاز.ستاهامکانتجربهوشدندرگیرازاییوهشرفتنراه

مکانيکفرهنگيواجتماعيپوياييدرفعالطوربهبلکهکند،نميحرکتفیزيکيفضای

جويدميمشارکتواستسهیم فضاهایدرهایتکراریچرخهفرآيندهایدرخوداين.

استعاملیتيکشهری لريمر)رخداديکعنوانبهرفتنراه. دهندهبازتاب،(2011،

حالدراجتماعيهنجارهایوهاشکل لريمر2000،ادنسور)تغییر از نقل 2011،به و(

وتوصیفمي(2013نوهاوس،)سازمکانفضاييوارهعادت فرهنگيمعانيازحکايتشود

چگونگيفرآيندهاييکهاتکنددیکمکميمنبدنازمنظرهامطالعهآنکهداردمتعددی

میانکنشگران يککنشدر خالقیتفضایبا به موقعیتفراغتيعمومي دستهای مند

کنیممي تحلیل را فنون،يابند استکه اينجا در هم. موقعیتجواریاداها، و کهها هايي

حرکتبدن حال در نسبتهای در را مختلف های اطرافشانبا جهان و درگیريکديگر

ميکمي اهمیت شکلهمانيابد.نند را پیاده عابران حرکت دوسرتو که آنطور دهنده

مکاسیستميمي را شهر بدنمندمينداندکه و متنکنند تاروپودیدر را شهر هایدر

(.1382:136،داند)دوسرتوزندگيشهریمي

هراستشهایدرحرکتباتوجهبهموقعیتآناننسبتبهيکديگرودیبدنمنبدن

ددرفرايندبازنماييمنبدنباخلقمکانوفضايي3حرکتي -هایجسمانيکنشکهدرمیان

هادرموقعیت4(ديگر)اداهابدنيکنشگرودراستفادهازبدنخوددربرخوردباکنشگران

اينحالتموقعیتمقطعيوياجمعيکنشگراندريکفضایگیرد.درشکليملموسمي

دیعاملیتانسانمنبدنشودکهباتوجهبهیراشکالمختلفيازايناداهاميفراغتيدرگ

سطحبدنفردیواجتماعيرامددرسطوحمختلفقابلپیگیریاست.دراينجانیزمادو

درگیریفهمبرایآغازیحرکتنقطهحالدرهایدرسطحفردیبدننظرخواهیمداشت.

هاييشیوهديدنتوانندکلیدیشوند،برایحجمعيميودرسطمحیطخودهستندبافرد

-بدنوفرآيندهایحسي.آورندميبهوجوددمنبدنهایفرهنگدرهنجارهاومعانيکه

کنند.دانشيکهمادرموردجهانهایاجتماعيماايفاميحرکتيآننقشمهميدرکنش

شیوهاجتماعيبهدستمي به کنشگرانديگرمنبدنهایدرگیریآوريم محیطو با ما د

دارد، محرکبستگي درکاين اجتماعي حالتهای تنها تولیدشده را ما شناختي های

هایاجتماعيبرواقعمحرکدربخشند.هایبدنيمارانیزتکوينميکنند،بلکهحالتنمي

گذارند.ميتأثیرهایماشنکدیمیانمنبدنهایجنبه

                                                           
3 somatic_ kinesthetic interactions 
4 gestures 



 
 
 
 

 35زني...واگراييدرفرايندپرسهگراييواوقاتفراغتدرشهرتهران:هم

مالحظهمورددیمنبدنگرفتننظردربدونراانساناملیتعتااستغیرممکناين

دهیمقرار رشد. ديگر طرف وهمراهيازجديدیاشکالظهورجديدهایفنّاوریاز

راآيدميپديدآنهاحضورازپسکهرويدادهاييوهاناانسانها،انسانمتقابلهایکنش

کاربرانفضایوتجربهدهيسازمانيهايشیوه5«فضاهایدورگه»اينتأثیرشود.ميسبب

ناانساندراجرایامر-عاملیتانسانشاهدتلفیقيازدراينجاماشهریراتغییردادهاست.

توانمندسازیعابرپیادهبااينفنّاوری تلفنهمراهوهمچونهایجديد،اجتماعيهستیم.

 کیفیت بر تأثیرگذاری با که است موضوعي فردمنبدنآيپد حاالتدی و چگونگي بر

شهرپرسه در است،زني تأثیرگذار وايسنیز که شود اشاره توصیف1999)6بايد با )

عنواندیمنبدن مي7«میانجسمانیت»به را اينمفهوم تجربه که بودنمنبدنرساند د

هایديگرهایمداوممابابدنکنشوسیلهمیانهرگزامریفردینیستوهمیشهازقبلبه

(.2008شود)بهنقلاززرداسهامیانجیگریميهاوناانسانسانان

حضوریبدنيونابدنيدرسطحجمعي هایمادريکهمدراينمیاناستکهبدن

يکبهعنواندیمنبدنشوند.بادرنظرگرفتن)بدناجتماعي(قابلپیگیریوتحلیلمي

اجتمشناختيميمیدانروش بدنفردیو مبنایمیانتوانسطوح بر درکنشاعيرا ها

فضایشهریبهوجودميهاييکهدرموقعیت رفتندر مورد،آيديکفرآيندفراغتيراه

داد قرار .بررسي درحرکت، درگیر بدن بازنمايي ازمنبدندر موقعیتدی ها،خالل

تجربههالاحتما،هاکنشمیان ميو برساخته بدن يک نشانههای خالل از و شود

ازطرفديگرباشود.اجتماعيفهمميهایفرهنگيوچارچوبهایگوناگوندرشناختي

الگويياززنيوهويتبخشیدنبهشیوهراهرفتندرفضایفراغتياستفادهازمفهومپرسه

داريمکنشمیان را فضاها با ديگرانو با زودگذریشهرمعاصر،ها میانسیالیتو کهدر

کند.دراينچارچوباستکهمطرحمي8«جهان يکشیوهبودندر»نوانبهعرازنيپرسه

سوژهتحلیلاجتماعيدرنظرگرفتهشود.بهعنوانابژهوهمبهعنوانتواندهمزنميپرسه

بهعنواناکنونواستشدهدموکراتیزهمفهومايناولیه،زنپرسهروشنفکرگراييرغمعلي

رودميکاربهمعاصرشهرساکنینبرایایاستعاره کهاستزنيپرسهازخوانشايندر.

عنوانزنپرسهاکنون مبنااينبر.شودميگرفتهنظردر:جهاندربودنازایشیوهبه

گیریفهمچگونگيشکلدربرجستهاینمونهبهعنوانتوانميراشهریفضاهایزنپرسه

درکهمسئلهاين.هادرنظرگرفتمکاندشدنمنبدنهاازخاللمکانوچگونگيهويت

مزيتت،شداعمدهدلیليککردپیداظهورزنپرسهشکلمدرنشهرمعماریوطراحي

بودفراغتوقتسادگيبهزنپرسه 9حرکتدرگزيدنسکنيوکردندرنگبرایوقتي.

(.2004:74،رينولد)

                                                           
5 hybrid spaces 
6 Gail wiess 
7 intercorporeality 
8A mode of being-in-the world 
9 dwelling_in_motion 
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همواردر شهر فضای در رفتن راه مطالعات در آنچه موردنهايت استه مالحظه

،هایکنشگرانيکهدرونآنهستندهنگآهاهستند.هرفضاييازخاللضربهنگآضرب

شرطبهعنوانرفتنراههم.استشهرغالبهنگآضربخودشرفتنراهگیرد.يشکلم

عنوانهنگيآضربکیفیتهموادراکويژه کهشهریهایمکانکلیدیمشخصهبه

بااجتماعيفردیوطوربهچگونهاينکهدرمهمينقشاست،وابستهرفتنراهبهخودش

هنگآضربمفهوم.کنندميبازیبیاوريمخاطربهراآنهاوباشیمداشتهارتباطهامکان

خاللازرارفتنراهدمنبدنکنشوشهریتجربهتوانميکهکندميفراهمفرصتي

کهپژوهشگریباارتباطدرخیاباندرآنهااجتماعيومادیروابطوحرکتدرهایبدن

دريافتبهتراستمشاهدهوحرکتدرنیزخود رفتنراهانواعدرهاهنگآضربانواع.

استشدهدمنبدنشهری شناختدرتواندميکهاستهاهنگآضرباينکیفیت.

راهگشاراهشهردرهاحسوفضامداومدرهمپیچیدنومحیطبابدنکنشمیان باشد.

هایمکانفردرفتنراهطريقازواستفضايي-اجتماعيآهنگضربيکخودشدررفتن

ديگروطبیعيفرهنگي،اجتماعي،فضايي،هایآهنگضربازایمنظومهبهعنوانراشهری

کندميوتجربهدرکحسيهایآهنگضرب زندگيوفعالیتدرشهریهایآهنگضرب.

هستندجاهمهشهرییهامکاندرانسان برگیرند،ميخودبهملموسيهایشکلآنها.

راروزمرهفضايي–اجتماعيمحیطوشوندميترکیبيکديگربادارند،متقابلاثريکديگر

بخشندميتشخص واقعدرکهشهریهایمکاندرهاآهنگضرباينازهرکدام.

فردباآيند،ميحساببهآنازيبخشمردموهستند10«يآهنگضربچندهاييمیدان»

روششهردرفیزيکيفعالیتيکبهعنوانبدينطريقاستکهراهرفتن.دارندکنشمیان

.(2005ووندرلیچ،)شودميشهردرزندگيودرکاصلي

ازحرکتدرانتخابيکبهعنوانرفتنراهبرایاندکيتمايلگوييشهرتهراندر

درپیادهعابرانهایرفتنراهتماميتقريباًرسدمينظررد.بهداوجودشهریفضایخالل

کارمحلبهرفتنياخريدضروریهمچون)رفتنراهبرایاجباريکيانیازيکبهپاسخ

)باشد طراحيشهریما(.2011معیني،. توجه عدم سویديگر اهمیتاز پیادهبه افراد

عنوانمحلاولینتکهبدنوحرکتآنبهايندرحالياسبرانگیزیاست.موضوعچالش

)کايلو، است ديگری و خود تجربه به سال2003دسترسي در نیز( اخیر شاهدهای ما

هاوبزرگراهگسترشداشتناتومبیلشخصي،عالقهبیشتربرایبابهوجودآمدنهستیمکه

دررویدرشهرتهرانپیادهدرزنيبااتومبیل.عالقهروزافزونبهپرسههاودرنهايتخیابان

استمحاقعمیق رضايي).تریفرورفته نظر 1393از دهيسازمانتوانايرانيشهرهای(

ندارندراشهرمدارفراغتاوقاتگذرانالگوهای اينمسئله. ميویبه دراشاره که کند

استبودهخانه/شهرتقابلمحصولناتوانياينگذشته اضافههمشهر/رسانهتقابلامروزه.

عمدهدهد،ميانجامفراغتاوقاتبارابطهدر(1387)کاظميکهایمطالعهدر است.شده

                                                           
10 polyrhythmic fields 



 
 
 
 

 37زني...واگراييدرفرايندپرسهگراييواوقاتفراغتدرشهرتهران:هم

گذرانبربیشتریتأکیدخودفراغتيالگویدر(کشورهایدانشگاهدانشجويان)پاسخگويان

(.1393ايي،)بهنقلازرضدارندشهریفضایازغیرفضاهاييدرفراغتاوقات

 

 شناسی ها و روش پرسش
زنيدرفراغتيفعاالنهدرمفهومپرسهفعالیتيکگذرانچگونگيفهمدرصددپژوهشاين

شهری چشمفضای از است.منبدنانداز کهکنیمميمطرحراپرسشايناينجادردی

چهبهمحیطدرکنشگراناجتماعيومقطعيهایموقعیتبهتوجهبابدنيهایموقعیت

حرکتواگراييياوهاهمگراييموجبصورت در چهشود؟ميفضاهاايندرهای

درحرکتدرجمعيوفردیهایبدناينفرهنگياجتماعيوروابطمیانسازوکارهايي

دودرکنشگرانبدنيهایموقعیتوهاآهنگضرباداها،برروابطنيچگونهااست؟جريان

اينجادرواقعدرشوند؟ميمتأثرآنهاازوگذارندميتأثیرجمعيوفردیبدنسطح

نظرمدکنشگربرفراغتياوقاتوفضادرهاموقعیتوروابطاينسازوکارهایوچگونگي

سطحدرهابدنکهمسئلهاينفهمدرنهايتو؛است فعالیتيکدرجمعيوفردیدو

گیرند؟ميقراريکديگرباارتباطيچهدرتهرانشهردرعموميفضایيکدرفراغتي

خیابان،)عموميبستهوبازنیمهباز،فضایگونهسهدرتحقیقدراينمطالعهمیدان

آندرونوتجاریمجتمعهایآستانه غرب)قدسشهرکمحلهدر( .بودخواهد(

سطحسهدر(2014،ييان)11«رفتنراه»نگاریمردممبنایبرتحقیقاينشناختيروش

گیردميشکل یگرمشاهده،12حرکتي-اکتشافيزنيپرسهانواعباشودميسعياينجادر.

ازفرصتيبتوانکهآيددستبهروشي(2014نووالتي،)14حرکتيدنبالکردنو13ايستا

سوژهباپژوهشگرکهمسئلهاين.آيدفراهممحققبرایسوژه15بارفتنراهتجربهتامشاهده

مطالعاتدرکهشودتبديلهاکتحراجتماعيسازمانبهنیزویشودميباعثکند،حرکت

.(2010ن،ديگراوبوشر)استتوجهموردشناختيروشازجنبههاتحرک

شهریفضایدرتحقیقبهخودرفتنراهبانگارمردمرفتن،راهنگاریمردمروشدر

شود.ميتجربهدرمکانبدنگرفتنقراربااغلبهاحسوبدنيهایکنشمیانپردازدومي

هایموقعیتوکنشگرانهایکنشمیانچگونگيبررسيمیدان،فضاهایدروریغوطهبا

نظرمدموقعیتدررفتنراههایآهنگضربوهاگیریجهتها،حالتاداها،درآنانبدني

بصریهایجنبهمستندسازیبهشودميسعيعکسازاستفادهبااينجادرهمچنین.است

الگوهایراهرفتندربندیانواعازطرفديگربرمبنایتقسیم.هشودپرداختپژوهشمیدان

)فضایشهری طرفووندرلیچ از استمي2008که شده مطرح يکچارچوب( به توان

نواييهمشاهدشهریهایمکانشناختيدراينمطالعهدستيافت.ازنظرویمادرروش

                                                           
11 walking ethnography 
12 explorative_ mobile 
13 observative _ static 
14 shadowing _ mobile 
15 walking with 
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راهبالغيبیشترهایشیوهاز16رفتنراههدفمندهایشیوه.هستیمرفتنراهمختلفانواع

اوليشیوهمتفاوترفتنراه18بازتابي/مفهوميبیشترهایشیوهو17رفتن آهنگضرباند.

رقابتاست. موججمعیتدر با و ثابتيدارد سريعو وآهنگضربدومینشیوه آهسته

مي که متغیریدارد گرفت.پرسهآهنگضربتوانآنرا نظر رفتناينشیزنيدر راه وه

هم انطباقداردبه(شناختيشناختيوروانهایدرونبدن)زيستآهنگضربزمانکهبا

آخرينشیوه.هایمحیطخارجوزمانمندیدرفضایشهرینیزحساساستآهنگضرب

هاآهنگضربباگراياندرنگاهشانبهشهراست،راهرفتننیزکهيادآورنظرياتموقعیت

آهسته و ميتر،هایطوالنيمکثتر بر انتقادیآگاهيرا طور بهبه خود توجه با و سازد

کند.بستریبرایخالقیتفردفراهمميهایشهریصحنه
 
 

 میدان پژوهش

غرب)قدسشهرک 7ناحیه)تهرانشهرداری2منطقهمحدودهدر( .استشدهواقع(

همت،بزرگراهبهجنوباز،(باختریپونک)دادمانبلوار بهشمالازمحلهاينفعليمحدوده

امامبزرگراهبهغربازوچمرانبزرگراهبهشرقاز شودميمنتهييادگار سالدر.

معماریوطراحيباتهران،غربيشمالدر«غربشهرکمسکونيمجتمع»1340

همینبهوساختهآمريکامسکونيهایبرجنمونهالگویاساسبروآمريکاييمهندسان

شدغربشهرکآننامیلدل خیابانامروز،تهراندر. اينعريضبلوارهایوهابندیاز

بلندمسکونيهایبرجوتجاریهایمجتمعاصلي،بزرگراهچندينبهدسترسيامکانمحله،

توانميآنمهمهایشاخصهبهعنوانمحلهاينعموميهایبوستانوويالييهایخانهآن،

 .استگلستانونورمیالدخريدمرکزدوومحلهاينهایخیابانپژوهشنايمیدانبرد.نام



 های فضایی/ کالبدی مجتمع گلستان و میالد نور تفاوت
طبقه11ساختمانياست،گرفتهقرارفرحزادیبلوارابتدایدرکهنورمیالدتجاریمجتمع

سبزوایشیشهمايينباساختمانطبقهششوهمکفطبقهدوپارکینگ،طبقهسهشامل

افتتاح1378سالدروشروع1370سالدرنورمیالدتجاریمجتمعساخت.استرنگ

مهستانوزمینايرانخیابانتقاطعدرکهنیز(1368افتتاح)گلستانخريدمجتمع.شد

طبقهيکمجتمعاينهمچنین.است(همکفطبقهيکو)طبقه2شاملاست،شدهواقع

ددارپارکینگ

حرکتيمسیرهایوفضايابيجهتدرمجتمعدواينکه(کالبدی)فضاييهایتفاوت

.استمالحظهمورداند،کردهايجادخودمتفاوتطراحيباهامکاناينازکدامهرکه

بازنیمهفضاييبهعنوانآنهاخروجيهایدرگاهسطحدرراهاتفاوتاينتوانميهمچنین

                                                           
16 purposeful ways of walking 
17 rhetoric ways of walking 
18 conceptual / reflexive ways of walking 



 
 
 
 

 39زني...واگراييدرفرايندپرسهگراييواوقاتفراغتدرشهرتهران:هم

ايجادمتناوباًکههاييبرشوهابهعلتمارپیچحرکتمسیرنورمیالدمجتمعدر.دادادامه

فضایاست،شده درمحدودتریبصریفرد طرفدارد. قرارهافروشگاهحرکتمسیردو

ودرهاسالنانتهایدرشدهايجادمسیرهایاين.رودفرددرمیانآنهاراهميکهاندگرفته

وآيدميپديدبازتریفضایورسندميهمبهطبقههربرقيهایپلهبهدسترسيقسمت

وفروشيخردهبرایمحليهاپلهروبرویوراستچپ،هایقسمتدرشودميباعث

شودايجادهاشرکتمختلفمحصوالتتبلیغاتبرایمیزهاييقرارگیری نورپردازی.

باعثنیزهاطبقهينادرکوتاهزنبوریکاذبهایسقفونسبتبهمجتمعگلستانترضعیف

جنسوجهتمیزان،کهداشتتوجهبايد.شودميدردومجتمعمکاندرحسهاييتفاوت

ومقدم)دارندنقشفضاازفردتجربهدرهمگينور،گرميوسردیهمانيادرجهونور

ودامنهديدن،برکهمجتمعدواينمتفاوتفضاييساختارکهطورهمان(1394احمدی،

مهمتجربهدراينگذارد،مياثرفردبصریمیدانکلطوربهوشدنديدهترتیبآن،قعم

.است

گلستانديگرطرفاز نظرازفردکهاستشدهباعثفضادهيسازمانکیفیتدر

فضاييبافردکهاستایگونهبهمجتمعاينطراحيباشد.داشتهبهتریديدافقبصری

داشتهديگرهایطبقهبهنسبتوسیعديدآنساختاربهتوجهباتواندميکهشودميمواجه

مسیرسمتيکدرهافروشگاهقرارگرفتنونورپردازیقوی،همکفطبقهيکپارچگي.باشد

وهافروشگاهتوانميآنخاللازکهديگرسمتبازفضایودومواولطبقاتدرحرکت

کهدومواولهایهطبقازفردبودنبینسراسرفرصتوبودناظرراديگرسمتافراد

توانندميفراغتيرفتنراهوزنيپرسهتجربهدرهمگياند،بخشیدهآنبهخاصيموقعیت

همچنیناثربخش وبصریفضایهمزمانکههمکفطبقهازغیربهگلستاندرباشند.

هایکنارهازکهطبقاتديگردرحرکتيفضایاست،کردهايجادراتروسیعحرکتي

؛شودميافرادمیانبیشتریبدنيمواجهاتباعثوبودهمحدوداستشدهايجادهافروشگاه

مجتمعپرازدحامساعاتدربدناداهایوهامکثها،گیریجهتمیزانبرامراينکه

 است.شاخص

 

 در مراکز خریدراه رفتن فراغتی

استزمانمندیشهریهایمکاناصليمؤلفه عنوانزمانمندی،هامکانايندر. يکبه

همزمانمندی.آيدميپديدآنهاپويایروابطازوشودميتجربهفضاومردمطبیعت،ويژگي

پیچیدهاشکالخاللاز(شدهبازنمايي)شدهمحليهمو(زيسته)شدهتجربهزمانبهعنوان

ووندرلیچ)يابدميتجسمکهاستهاآهنگضرب ،2008) درفردبدنهایگآهنضرب.

بهوگیردميقرارخوداطراففضایباوديگرهایبدنهایآهنگضربباکنشدرحرکت

اضافهمختلف(فصولووهواآبوروزشبانههایچرخه)فضاآنطبیعيهایآهنگضرب

شودمي بیان. درديگراندمنبدنهایکنشچگونگيواقعدرکهگفتتوانميديگربه
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سطوحدرکهشودميحاصلموقعیتمندیهایآهنگضربخاللازفضاوفردنشکمیان

.استجرياندرمختلفهایدیمنبدن

ادراکيوبصریشناسي،ريختسطحدرمحسوسيهایتفاوتشداشارهکهطورهمان

تجربهوشدندرگیرکهشودميباعثامراين.داردوجودوگلستاننورمیالدمجتمعدودر

وفضاييهایآهنگضربباارتباطدرکهمحلدوايندرشخصبرایکانم

باشدمتفاوتگیرند،ميقراررفتنراههایآهنگضرب چگونگيديگرطرفاز.

بینکهباشدفراغتيفضاهایتولیدکنندهتواندميدمنبدناجتماعيهایکنشمیان

فراغتيمؤلفهواقعدر.آوردميپديدنهصحدرافرادبدنيهایخاللمواجهازرااالذهانیتي

آشکارایرابطهمیدانيکدرونکهمکانتجربهپیچیدهبسترهایخاللازودررفتنراه

باهاانسانهایکنشمیانازبخشيبهعنواناغلبدستاينازجمعيفضاهایدرشود،مي

وایرابطهفرآينديکرفتناهرهمچوناينجادرفراغتيمؤلفه.يابدميبروزکهاستيکديگر

وهاانسان)اطرافمحیطباهاکنشمیانخاللازحرکتدرفضایيکدرکهاستپويا

باکارکردفراغتيخريدهایمجتمعدرهمچنین(.2013،داوتي)شودميآشکار(هاناانسان

ودمنبدنهایکنشمیانمیزانبرخودمختلفروزهایوساعتدرزمانيهایآهنگضرب

همگيميفضاهاايندرونهایآهنگضربهایپیچیدگي که کنندهبازنماييافزايد

مبنایبرکهبدناداهایچگونگيبرمسئلهاينتأثیر.هستندایويژهکالبدیهایموقعیت

درهمچنین.استمتفاوتومتغیرکندميحملخودبافردکههاييابژهوجنسیتسن،

.کنندميتغییرخريدمراکزايندرايستاوپويافضاييآهنگضرب،مختلفهایزمان

وکاالهاها،مغازهويترينشاملتنهانهافراد،حرکتمسیرهایدرايستافضاييآهنگضرب

هایبدنبلکهشود،ميفضادرنمايانسطحيالگوهایوهاابژهکليطوربهوتبلیغات

درمخصوصاًهامکاندراين.ردیگيبرمدرنیزحرکتحالدرفردبرایرانشستهياايستاده

باآنکناردروآيندميخودفروشگاهبیرونبهدارانمغازهازبعضيروزخلوتهایساعت

هردرعموماًکههامجتمعاينهاینگهبانديگرازطرفشوند.ميصحبتمشغوليکديگر

گوناگونسطوحدرکرد،مشاهدهخاصتتجهیزاوهالباسباراآنهاتوانميطبقه

راهآهنگضرب.هستندحرکتحالدرفردبرایهمیشگيپويایوايستاهایآهنگضرب

رفتنهدفمندمراکزايندرونکارکنانکليطوربهافرادواينرفتن راه در سرعتباو

زدندرپرسهلذااست.تفکیکقابلزنانپرسهازبدنمستقیمگیریوجهتخودترسريع

اينبابدنيکنشمیانازسطحيدرمختلفهایموقعیتدرهموارهفردهامحیطايندر

ماليموکالمبيموسیقيپخشديگرطرفاز.گیردميقراردمنبدنفضاييهایآهنگضرب

چگونگيبرتواندميخودشودميشنیدههامکاناينبلندگوهایازگهگاهکه

باشد.تأثیرگذارمکانحسوآهستگيآنوحرکتدربدنهایآهنگضرب
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گروهدوجوانانوانسالمندهامجتمعايندر(ظهرهاوهاصبح)خلوتهایتساعدر

وزنيپرسهوشوندميمشاهدههامحیطايندرگروهيياتنهاصورتبهکههستندایعمده

قابلمفهومي/بازتابيوبالغيهایآهنگضربالگوهایازنسبتيدرآنهافراغتيرفتنراه

است مشاهده ریسپهامجتمعدرافراداينکهزمانيمیزانمحسوسيکامالًطوربه.

استمتفاوتکنندمي فضایکاملبودنجدامتفاوت،معماریتر،وسیعحرکتيفضای.

قسمتايندرکههايينیمکتوآبحوضوجودوگلستانمجتمعورودیدرگاهبازنیمه

وزدنقدمبرایکهمجتمعاينپشتقسمتدروسیعحیاطيکبودندارااند،گرفتهقرار

بودنترمحليومکانيجايگاهوبودنترقديمياست،کردهادايجرامناسبيمکاننشستن

مکانيحسگوييگرفته،قراروآمدپررفتبلواريککناردرکهنورمیالدبامقايسهدرآن

استدادهمحلاينبهرابیشتری تضادبصریپیوستگيباديگرطرفاز. درتنوعوو

هستیملستانگدرمکانحستقويتشاهدمانیزآنمعماری . کهاستحاليدراين

.کندايجادتنگياحساستواندميخودنورمیالددرويکنواختيديدشدنمحدود

انتخاب.گذاردميتأثیرفضادريابيجهتودرکبرخودفضايکدرمنظرهایتفاوت

بحثوردمزنيپرسهورفتنراهدرآنبودنفراغتيمؤلفهمبنایبراينجادرکهمکانيک

وزندگيسبکمورددرهاييترجیحومطلوبهایويژگيازفهرستيمبنایبرهموارهاست،

دررامکانآنباانطباقکهگیرندميصورتآلايدههایمکانباواقعيهایمکانمقايسه

برایایگزينهبهعنوانرفتنراهکههاييموقعیتدر.(1389،تاجينگین)باشدداشتهپي

جوامعدرنشستنبرایدسترسدرجايگزينهایگزينهبودنشود،ميانتخابفراغتقاتاو

اينگولد)استمهمامریمادوران19نشسته درکهاستشدهباعثمسائلاين.(2004،

درآزادینسبيطوربهبتوانندافرادآندرکهبهوجودآيدمرکزخريدگلستانمحیطي

راهالگوهایتنهانهکهسالمندیدوراندرويژهبهامراينند.راتجربهکنبیشتریانتخاب

هایمحدوديتازآزادندرتبهکهفراغتدردرگیریبلکهشودميتعديلفردرفتن

(فراغتيهایمکانبهپذيریدسترسياوبازنشستگيسالمتي،کاهش)فردیواجتماعي

هامحلايندرفراغتيرفتنراهادامهدرکهشودميسعياينجادريابد.بیشترینمود،است

قابلقراربررسيموردجمعيوفردیصورتدوبهرا هایساعتدرکهاستذکردهیم.

بههويژهب)سالمندزنانبهنسبتبیشتریسالمندمردانتوانميکهمیزانيهمانبهخلوت

چهبیشتریزنانساالنبزرگوجوانانسنيمحدودهدرتوانميکرد،مشاهده(تنهاصورت

.بودناظرراديگرزنانباهمراهيدرچهوتنهاصورتبه
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میالدنور:راهرفتنفراغتيدرمجتمعتجاری3تصوير

.
1394منبع:نگارنده،دی
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توانميپردازد،ميهامکانايندرزنيپرسهبهراکهمندتنهاسالفردرفتنراهالگوی

دربیشترهایمکث.دانستتأملي/بازتابيالگوييگرفت،نظردربالغيالگویآنکهازبیش

اطرافمحیطبابیشتربدنيهایکنشمیانتر،آهستهآهنگضربها،مغازهويترينبامواجه

تلفنسالمندفرددر)آيپدوهمراهتلفنهمچونايليوسباکمترهایکنشمیانوخود
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مواردیجملهازسنيديگرگروهایبهنسبت(استنشدهتبديلدستادامهبههنوزهمراه

حالدرتنهاييبهکهجوانانيکهاستحاليدراين.کرداشارهآنبهتوانميکههستند

خودهمراهتلفنبامتناوبهایکنشیانمروند،ميراهتریبالغيشکلبههستند،زنيپرسه

دارند.تریيکنواختهایگیریجهتوترسريعآهنگضربوکنندميمکثکمتردارند،

کندميترآسانرامسیرکندوانتخابميبیشترراحرکتيفضایکمترازدحام در.

بودنفراغتيدرمعناسازیفرآيندواستآزادتربدنهایچرخشوهامکثهاموقعیتاين

امراين.گیردميقراراطرافشمحیطهایآهنگضرببابیشتریهماهنگيدرفردرفتنراه

وشودميدیمنبدنومشارکتازنوعيمتضمنهامکانايندرديگرفردکردنهمراهيدر

هستیمشاهدرايآهنگضربو20«ترازیهم»سطحبیشترين درهمگراييحالتايندر.

در.يابدميافزايشهستندسهیمرايکسانيبصریمیدانکهکنندگانيرکتمشاحرکت

نیزبدناداهایرودميباالديگرانبابرخوردمیزاناحتمالکهآنجاازوشلوغهایزمان

مبنایبربدنگیریجهتوترکمرنگآناطرافمحیطوبدنمابینمرزهای،رتگسترده

.شودميتداعيهامکاناينسیالیتفزونيدرآنيآهنگضربوجنسیتيسني،هایمؤلفه

راه21«سازیمکان»خاللازاجتماعيوفردیدیمنبدنسطحمختلفهایموقعیتدر

افرادمسیرکهمقطعيهایموقعیتدر.شودميتعیینهاواگراييوهاهمگراييمیزانرفتن

کاربهفردکهاستروشينبدجهتتغییرياکوتاهمکثيکشود،مييکسانغريبه

درکهاستکليامریذکرشدهمکاندودرمسئلهاين.بخوردبههمتوازیاينتاگیردمي

هستیمشاهدآنمختلفهایزمان زنپرسهيکمیانبرخورددريحرکتهاواگرايياين.

راهگآهنضرباينحالتايندر.استبیشترديگرهایموقعیتبهنسبتگروهيکوتنها

 گويد.ميپاسخديگرانفعالیتوحضوربهکهاستخاصطوربهپاهاوعامطوربهرفتن

دروآزادندرتبهزنپرسهفردبرایهامکانايندرهادستموقعیتکهشوداشارهبايد

استبدنامتداد استنادرامری(دستدوهردر)بازوانخوردنتابواقعدر. اگرفرد.

نباشدکهاينخودبهندرتدستانشدرهمراهتلفنياعصا،دستي،کیفمچونهایوسیله

ياوپشتدرکردهگرههایدستبارفتنراهکهاستاينبرترجیحگويي،شود،مشاهدهمي

راهفراغتيآهنگضربآهستگيخودبرامراين.شوداجرامانتوشلواروکت،هایجیبدر

راهآندرکهاستزوارآهستهرفتنراهيادآورنوعيبهاولنگاهردکههامکانايندررفتن

تداعيراارزشمندیاخالقياحساسکهاستويژهمحیطيدردمنبدنتجربهيکرفتن

،لريمر)هامکانازمحصوليبهعنوانزواررفتنراههایآهنگضربکهچقدرهر.کندمي

دريک(2011 با22هماهنگوهمزيستيآهنگضربابطهريکدراجتماعيبدنعموماً

واغتشاششاهدجمعيهایموقعیتدرماهامیدانايندرگیرند،ميقراريکديگر

برحرکتدرهاهمگراييهاوواگرايي.هستیمافرادحرکتيهایآهنگضربگسیختگيازهم

میزانبرکهاندازههمانبهامراين،گذاردميتأثیردمنبدنهایکنشمیانسطوح
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گیریشکلبردهد،مينشانراخودداردتوسعهبهنیازکهظرفیتيبهعنوانفرددیمنبدن

موقعیتمنداجتماعيهایمواجهکنشمیانوکنشدرکهمحسوساستنیزاجتماعيبدن

حرکتيحسيادراکهایظرفیتازبازتابياينجاآيدودرميبهوجودفردیهایبدناين

.بیفتداتفاقهمزمانتوانندميهامکانايندرواگراييوهمگرايي.استفردیهایبدناين

درراخوددیمنبدناسترفتنراهحالدرخودخانوادهودوستانباهمراهيدرکهفردی

درگفتتوانمياما؛کندميتجربهکهاستحرکتدرهایهمگراييوهاواگراييايندوگانه

مبنایبرواگرايياينوداردپيدرراحرکتدرواگراييغريبهفردبااجهموکليحالتيک

.افتدمياتفاقگامچنديايکدرفرد،رفتنراهمسیرشدنتنگمیزان

 

 در خیابانراه رفتن 

شهرعموميفضاهایدرخاصطوربهزنيپرسهوفراغتيرفتنراهوعامطوربهرفتنراه

درسمينظربهعادیامر آنکه. علتمگر ياشناختيزيستاجتماعي،هایمحدوديتبه

شودمواجهموانعيبامحیطي ازهواآلودگيتأثیرتحتشدتبهامراينامروزتهراندر.

استديگرطرفازمحوریاتومبیلوطرفيک گرفته ومادیدهيسازمانبرکهقرار

باعثخودتهراندرهاخیابانجنوبي–شماليشیبهمچنین.گذاردميتأثیرفضااجتماعي

درما.گیردقرارمحدوديتدرفردبرایانتخابيکبهعنوانفراغتيرفتنراهکهشودمي

شهرديگرهایمحلهبهنسبتمحلهاينآنکهبا.هستیمامراينشاهدنیزغربشهرکمحله

فضاهایشهریمنظریزيباسازپیرواخیرهایسالدرواستعريضيروهایپیادهدارای

وخیابانروهایپیادهازبعضيفواصلدرهمهايينیمکتوسبز همچونآنبلوارهایها

اينبهمردماستقبالعدمباعثشدهاشارهموانعامااست،گرفتهقرارايوانکونژادپاک

دررفتنراهکههستیمافرادیحضورماشاهدحالاينبا.استشدهعموميبازفضاهای

محلهاينهایخیابان اوقاتفراغتآنانمحسوبمي. شودبخشياز درفراغتيرفتنراه.

عنواناصوالًشهریبازفضای گرفتهنظردرورزشيکومناسببدنيتمرينيکبه

شودمي وهادرگیریها،مکثتر،آهستهآهنگضربباآنبودنفراغتيسويه.

فضاييجستجوی،23توجهجسمانيهایشیوهدارشناسيپديبیشتر،دمنبدنهایکنشمیان

راهشیوهاينمیزانکهدهدمينشانمیدانيهایمشاهده.شودميمتمايزمسیرانتخابو

درهواييوآبشرايطوزمانيآهنگضربباارتباطنیزدرفراغتيکنشيبهعنوانرفتن

شدهمحلهکاستهترافیکيبارزاکه(هاوآخرشبزودهایصبحهمچون)خاصيهایساعت

کهخريدهایمجتمعهمچونهاييمکانبرخالفکهداشتتوجهبايد.گیردقرارمي،است

درهاساعتايندرفراغتيرفتنراهدارند،حضورآندرشهرمختلفمناطقازافراد

.گیردميصورتمحلهخودساکنینتوسطکهاستکنشيعمدتاًمحلههایخیابان

محوربادادمانهمچوناصليهایخیاباندرعمدتاًانتخابمسیربرایچنینترجیحاتيهم

تاهامغازهوهافروشگاهباتوجهبهبازبودن ديگرطرفازوجوددارد.يسطحوغربي-شرقي

                                                           
23 somatic modes of attention 



 
 
 
 
 2،شماره5شناسيايران،دورههایانسانژوهشنشريهپ46

تواندميفردوآمدرفتوآنهافضاييهایآهنگضربوهاشبدراينخیابانپاسيازنیمه

نگاهيکدر.کندتجربهایگونهبهپذيریجامعهدرراخوددمنبدنحرکتتماعياجپويايي

1390)معینينظرازکلي ومختلطهایکاربریپیوسته،همبهشبکهنیازمندرویپیاده(

نقاطوخیابانجذابکیفیتومکانيموقعیتلحاظازمسیرباارتباطشاننحوهوتعدد

پورجعفرازنقلبه)استامنیتوطوالنيشیبعدمومحورنوعرو،پیادهروشناييدسترس،

ديگرهایخیابانبهنسبتدادمانخیابانکهاستموارداينبهتوجهبا(.1392وموسوی،

اولويتمحلاين استدر فضایوجودباخوردينوايوانکنژاد،پاکهمچونهایخیابان.

روپیادهکنارههاینیمکتوجودوتراسبمنمراتببهسازیکفوهاسنگفرشوسبز

ايوانک) علتاماهستند،رویپیادهبرایتریمناسببسترقاعدتاً( محليدسترسيبه

فالمکوخوردين)خیابانشیب،(ايوانکوخوردين)نامناسب وهاکاربریوجودعدمو(

موردمحلاهاليتوسطفراغتيرفتنراهبرایهاييمحلعنوانبهعموماًشهریهایمغازه

گیرند.قرارنمياستقبال
:بلوارايوانک5تصوير


1394،دیمنبع:نگارندگان

 

هادرمیاناينخیابانافراددررفتنفراغتيراهآهنگضربتوانگفتدرکلنیزمي

همچونسدمبنایبرکهبودهنوساندرهدفمندوبالغيرفتنراهالگوهای معبرهايي

ها،پلياهاوخیابانوهاکوچهتقاطعدراتومبیلپارکياواتومبیلعبورسازی،ساختمان

شودميمنقطعمتناوبيطوربهروپیادهشدنکانيپلومسیرسطحتغییر درموارداين.

بردميباالخودرفتنراهدررافردیبدنافتادنمخاطره هایموقعیتدرجزسرجهت.

اتومبیلرستوران،نمايشگاهفروشگاه،يککنارازياوديگریکنارعبورازهمچونمقطعي

بهرورویآنهاهستیم،هروبدروآمدبیشتررفتوايستادنشاهدمعموالًنیزهاشبدرکه

استپاجلویمسیروپايین چرخشلذاهستندایوسیلهحاملندرتبهوآزادهادست.
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هایآهنگضربازيکي.استشدهمشاهدهبستهاهایازفضآزادترهادستحرکتوبازوان

زبالههایبدنآهنگضربمیدانايندرحرکتحالدرفردبرایهمیشگيفضايي

گونيکهاستهاييکنجمع تهرانثابتمناظرجزامروزدوشبرهایبزرگيبا درشهر

بهگزيندبرميرارشهدرزنيپرسهخودفراغتاوقاتبرایکههمفردی.هستندروزشبانه

 .گیردميقرارافراداينبادمنبدنکنشمیانازنسبتيدروبیشکمصورت

 

 گیری نتیجه
خودذاتدررفتنراهکهاستمطرحبحثاينشهریفضاهایدرگافمنمطالعاتزماناز

اجتماعياجتماعيفعالیتيک هایشیوهوفردرفتنراهآهنگضربدرآنبودناست.

شودميبازنماييمندموقعیتاجتماعيهایکنشمیاندرویدیمنبدن میانايندر.

حرکت تربزرگپیامدهایمطالعهبرایارزشمندیعرصهامروزشهردرروزانهالگوهای

همبستگيورفتنراههایشیوهبینواقعدر.(2006،جنسن)هستنداجتماعيهمبستگي

اجتماعيهایکنشمیاندررفتنراههست.ارتباطعموميفضایبودنسرزندهواجتماعي

داردريشهموقعیتيکدرکهشودميموجبرادیمنبدنتجربهخود ازکهموقعیتي.

بازتولیدوتولیدحالدرمداومهستندمحیطآندرکهديگرانيوفردبدنحرکتخالل

استخود جهت. ديگر طرف بدنگیریاز های کنشگران حرکت در خاللهای از

تعینمجاورت را فراغتي فعالیت يک مشارکتي چارچوب که است آنان احتمالي های

 بخشد.مي

فراغتيرفتنراهآمدپيتهرانشهرعموميفضاهایدرکهدهدمينشانمطالعهاين

هاهمگراييواستحرکتدرواگراييسمتبهاصوالًهاموقعیتاينانتقالوخلقدرافراد

درفرددمنبدنفضایامکانتهديددرآنکهشودميحاصلمقطعيهایقعیتمودرتنها

ماوآيدميپیشندرتبهامراينشهرهایخیاباندرکهباشدکمترينحالتدرحرکت

هستیمخودفراغتيرفتنراهدرفردبدنمتناوببودنمخاطرهدرشاهد هوا،آلودگي.

زمینهايندرعمدهچالشسهفردرفتنراهرایبمحوریاتومبیلونامناسبمعبرهای

درراخودفراغتوقتخواهدميکهفردیهایدیمنبدنوهازنيپرسهبرکههستند

وقدرتاجتماعيسطحدرمحوریاتومبیل.اندگذاشتهاثربگذراند،خیاباندرپیادهحرکت

فردکنشوادراکفرهنگيسطحدرودهدميکاهشعموميفضایدرراپیادهبدناختیار

احساسياآزادیوآرامشعدمکهاستشدهباعثامراين(.2009گرين)دهدميشکلرا

اغتشاشاتوهاگسستدرراخودهستندفراغتيفعالیتهرهایمؤلفهازکهآزادی

دهدبازتاباجتماعيوفردیسطحدرهابدناداهایورفتنراهيآهنگضرب در.

راهبودناختیاریونیستممکنچندانبالغيشیوهبهرفتنراهتهرانشهریهاخیابان

ازدستفردیبدناداهایشدنوبودنمیاندرراخودآهنگضربهموارهفراغتيرفتن

جمعيهایواگراييشاهدعموماًمانیزمشاهدهموردهایمجتمعبستهفضاهایدر.دهدمي

حرکتمسیرهایوآنهامعماریحرکتيفضایتأثیرتتحکههاييهمگراييوحرکتدر
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هستیمشوند،ميخلقمحیطدرديگران درفرددمنبدنفضایکهاستحاليدراين.

فاصلهدرعموماًهابدنهایجواریهمواستخیابانازمتفاوتهامکانايندرحرکت

بدنکهاستدرستاينداردميبیان(2008)احمدکهطورهمان.استجرياندرنزديک

هاجواریهماينخودبرتنهاپذيریجامعهاينامادارد،نقشماپذيریجامعهدرحرکتدر

(.2013داوتيازنقلبه)استمهمهمهاجواریهماينازبردنلذتبلکهکند،نميداللت

دانشيماحرکتيحسيسیستمدرکهبدنياداهایوبدنوضعیتتغییرها،برگرداندنروی

هایبدنبانسبیتيدررااجتماعيبدنفرهنگنیز،دیمنبدندردهند،ميشکلرادمنبدن

هایواگراييدررابودنشانپذيرجامعهگوييکهدراينمیدانمطالعهدهندميقرارفردی

نهندميواحرکتدر وبدناداهایهمیندرفرهنگکهاستحاليدراين.

بهبدناداهایدرجاييکه.شودميدمنبدنشهریفضایدرکهاستنآهایآهنگضرب

سمتبهرفتنراههایآهنگضربوواگراييسمتبهافرادحرکتديگری،طردسمت

باکنشمیانخاللازکه24ارتباطيبدنيبهعنوانفردیبدنکند،میلگسستواغتشاش

ريشهديگریباارتباطدرکهرامیليتنهانهاستخودشخلقفرآيندمداومدرديگران

تهديدوترديدمیاندرهموارههمراخودبودنآرامشدربلکهدهد،ميدستازدارد

بهالفنقطهازونقلحملوسیلهيکبهعنوانتنهارفتنراهآندرکهشهریدر.بیندمي

.بودخواهیم25روزمرهزندگيشدندمنبدنغیرشاهدماشودگرفتهنظردربنقطه

هایمؤلفهدادندستازباشهر،عموميفضایدرنیزفردفراغتاوقاتمیانايندر

بودخواهدفضاواجتماعيبدنفردی،بدنمیاندائميتنشبهتبديلخودفراغتي از.

وسیلهبهناگزيربهزنيپرسهکهاستدرستکهداشتنظردرهممسئلهاينبايدطرفي

تنظیمکهاستکنشيهموارهرفتنراهاماشود،ميمقیدهموارهتنظیميگونگونااشکال

وجودبینيپیشغیرقابلهایتجربهوکندمياحتماليرافضاوبدن آوردميبه

کنشيکدردیمنبدنکليفهموانسانحرکتفرهنگيهایمؤلفهفهم(.2010،ادنسور)

سطحافزايشجهتدرريزیبرنامهبرایایسادهپیامقطعطوربهلذا.استمتغیراجتماعي

نداردوجودذکرشدهمواردبهتوجهباامروزتهراندررفتنراه بهتوجهدرخودامراين.

ابعادشود،لحاظبايدنیزفراغتيهایمؤلفهآندرکهشهروندانفراغتيرفتنراهافزايش

گیردميخودبهتریگسترده ورفتنراهکهدهیمنشانکرديميسعتحقیقايندراما؛

فهميکماکهزمانيتنهاواستاجتماعي-فرهنگيکنشيکخودشهردرزنيپرسه

خواهندهاسازمانونهادهاآوريم،بهدستآناطرافمحیطورفتنراهدیمنبدنازدقیق

ريزیمهبرناشهرعموميفضاهایدررفتنراهشیوهبههمگانيفراغتيکبرایتوانست

.کنند


 

 
                                                           
24 communicative body 
25 disembodiment of everyday life 
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