هایانسانشناسيايران


پژوهش
دوره،5شماره2
پايیزوزمستان،1394صص50ـ 31

پرسهزني 
اوقاتفراغتشهرتهران:همگراييوواگراييدرفرايند 
مطالعهموردیشهرکقدس(غرب) 
ناصرفکوهي
عليرضاامیری
 
تاريخدريافت1394/11/5:
تاريخپذيرش 1395/3/30:

چکیده
مؤلفههای مهم سبک زندگي و بستری برای تعاملو
در جوامعامروز اوقات فراغت بهعنوان يکي از  
به عنوان
چشمانداز به فضاهای اجتماعي  
جامعهپذيری کنشگران اجتماعي مورد توجه است .در اين  

لذتبخش شهروندان نگريسته
یهای  
همجوار 
مکانهايي برای  
نمادهايي برای سرزنده بودن و  
ميشود .پژوهش اين مسئله را بر مبنای راه رفتن فراغتي در فضاهای عمومي شهر از منظر

ميدهد تا فهمي از چگونگي و سازوکارهای روابط فرهنگي و اجتماعي
بدنمندی مورد بررسي قرار  

يکفعالیتفراغتيمشارکتيبهدستآورد.باچهسازوکارهاييدرروابطفرهنگيواجتماعيمیان
مييابند؟
بدنهایفردیواجتماعي،کنشگرانبههمگراييوواگراييدرراهرفتنفراغتيخودسوق 

واگراييهای در حرکت به چه صورت است؟ آيا

همگراييها و 

موقعیتهای مقطعي و اجتماعي اين 

فضاهای عمومي امروز شهر تهران بستر مناسبي برای راه رفتن فراغتي شهروندان خود فراهم
بدنمندی،فراغتو
ميکنند؟میدانمطالعهاينپژوهشمحلهشهرکغرباست.باتوجهبهمفهوم 

موقعیتها و

هنگهای راه رفتن و اداهای بدن از خالل 
ضربآ 
موقعیتمندی و با بررسي چگونگي  

کنشهای
میان 
ميشود که  
کنشهای افراد در دو سطح بدن فردی و بدن اجتماعي مالحظه  
میان 

جهتگیری
موقعیتهای اجتماعي به سمت واگرايي در حرکت  

بدنمند افراد در فضاهای شهری در 

هنگهای راه رفتن تحت تأثیر مخاطرات محیط به سمت اغتشاش و
ضربآ 
دارند و خصلت ارتباطي  
ؤلفههای فراغتي
آسیبشناختي ايجاد کرده است که م 

ميکند .اين امر يک شرايط 
گسست میل  
ميگیرند .
پرسهزنيوتجربهسرخوشبودنبدنفرددرحرکتتحتتأثیرآنقرار 
کنش 
انسانشناسيشهر،اوقاتفراغت،بدناجتماعي،راهرفتنفراغتي،
انسانشناسيبدن ،
کلید واژگان :
ضربآهنگ .
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بیان مسئله
سازماندهي زندگي روزمره دانست .اوقات فراغت با

اوقات فراغت را ميتوان بخشي از 
ميگیرد و بر آنها
ميدهیم تحت تأثیر قرار  
کارهايي که ما در طول روز ،هفته و سال انجام  
مؤلفههای آن با تغییرات اجتماعي دگرگون
ميگذارد .اگر سازمان زندگي روزمره و  
تأثیر  
ميکند .بايد توجه داشت که فراغت امری بديهي
مکانهای آن نیز تغییر  
شوند،فراغت و  
نميتوان ذاتاً فعالیت فراغت دانست .راه رفتن در شهر ،تماشای
نیست .هیچ فعالیتي را  
تلويزيون ،ورزش و  ...ممکن است در نگاه اول فعالیتي فراغتي به نظر برسند ،اما ما نیاز
نتیجهگیریدرموردآنهادرموردبستر/فضایرخدادنآنهابیشتربدانیم.برای

داريمقبلاز
اجتنابناپذير

ميتوانند بخشي از کار يا تأثیر يک محدوديت اجتماعي 
فعالیتها  

مثال اين 
ميدهند در خصیصه فراغتي بودن
فعالیتهای گوناگون که زندگي روزمره را شکل  

باشند.
اينفعالیتهارابطهکمتریباموضوعامرارمعاشداشته

خودومیزانآنمتغیرند.هرچقدر
فعالیتهایفراغتيبهنظربرسند(فاندرپل .)2006،

باشند،بیشترممکناستبهعنوان
فراغت به عنوان شکلي از روابط اجتماعي در سبک زندگي ،هويت ،مصرف و
جامعهپذيری مورد بحث است .شرايطي که مردم در زمان و فضای مشخصي به فعالیتي

ميپردازند ،مورد توجه محققان علوم اجتماعي بوده است .اين زمان و فضا میزان
فراغتي  
دسترسپذيری تعیین

انتخابها را همواره محدود ميکند و شرايط نیز بر مبنای اجبارها و 

جايگاهها در میان جمعیت،

ميشود.همچنین فراغت با جايگاه اجتماعي فرد و توزيع اين 

فعالیتهای اجتماعي همواره بستگي به

سن و جنسیت در ارتباط است .مؤلفه فراغتي 
ميدهد.بايد ذکر شود که فراغت
موقعیت اجتماعي شخصي دارد که اين فعالیت را انجام  
شکلهای متفاوت داشته باشد.
مکانهای مختلف  
ميتواند در طول زمان تغییر کند و در  

پديدهای چند وجهي است که شامل فضا ،زمان ،منابع ،مخاطرات محیط و روابط
فراغت  
دسترسپذيری ،آزادی ،رشد فردی و

پرسشهايي در مورد معنا ،اخالق ،

يشود و 
قدرت م 
سببميشود .

ميکندکهچندبعدیبودنمطالعاتفراغترا
سرخوشيايجاد 
محلهای فراغت و تجربه فراغت
ميشود.معنای  
فراغت در فضا خلق،اجرا و مصرف  
شکلميگیرد.فرددر

ميشوند
فعالیتهامواجه 

شیوههاييکهدرآنافرادباآنفضاهاو
در 
کنندهای فعال در تولید اين فضاها و معنای آنها است.


مشارکت
موقعیتهای فراغتي خود 

موقعیتمندیاعمالفراغتيدرمطالعات فراغتازدهه80قرنبیستمدر

توجهبهشاخص
بدنمندیو
چشماندازهایاختیارگرايانهومستقلبودنافراددراعمالفراغتيمطرحو 
نقد 
شرطهایبرجستهشد(رجک.)2005،مفهوم
پیش 
مکانمندیکنشگرانفراغترابهعنوان 

ميشود؛ در
بدنمندی به عنوان يک مؤلفه اساسي در مطالعات فعالیتهای فراغتي بیان  

ميشود (لوبروتون:1391،
بدنمند در نظر گرفته  
همان راستايي که کنشگر به مثابه يک  
 .)49
با تقسیم فراغت دردومقوله اصلي «فراغت درون خانگي»و «فراغت برون خانگي»
فعالیتهای

ميتوانگفتکهبهطورکليگرايشومنطقجامعهمدرندرآناستکهگروه
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برون خانگي را افزايش دهد (فکوهي و انصاری )1382،اين ايده که فضاهای فراغتي
مجتمعهای خريد و ديگر فضاهای اشتراکي نقش

پارکها ،
خیابانها  ،

اجتماعي همچون 
ميکند با نظريهدوتوکويل شروع
مهمي در شکلگیری يک اجتماع فعال و مشارکتي بازی  
شد و به وسیله شهرگرايان و طرفداران فضاهای عمومي تا به امروز ادامه پیدا کرده است
چشمانداز بهفضاهایعموميشهر بهعنوان
(امین  2006به نقل از شارپ .)2013 ،در اين  
نگاهميشود .

محلهاييبرایتعاملافرادمتفاوت
نمادهایسرزندهبودنو 
1
در دنیای امروز مفاهیمي همچون شهر پايدار ،شهر پیادهمدار ،شهر آهسته ،
پیادهگستری و يا راه رفتن در قرن
حرکتهايي همچون جنبش  

توانمندسازی عابر پیاده و 
 ،221موضوعاتي رايج هستند که نه تنها به حرکت پیاده و ابراز بدني شهروندان به عنوان
ميکنند بلکه آن را نیازی در
يک انتخاب و شیوه فعالیت فراغتي در فضای شهری توجه  
ميدانند.ايندرحالياست
مردممدار 
جهتمشارکتاجتماعيشهروندانواحیاینظامهای 
مکانهاييکهزندگيومشارکتاجتماعيدرآناتفاق
بهعنوان 
کهگوييفضاهایشهریما 
مکانهاييکه
دادهاند.لذالزومتوجهبهفضاهاو 
ميافتد،کارکردهایفراغتيخودراازدست 

ميکنندو کنشگراني که در عمل بايد از امکان
فرصتهای فراغت را در سطح شهر فراهم  

گذران اوقات فراغت جمعي برخوردار باشند ،در مطالعات شهری امری ضروری به نظر
کنشهای مردم در فضای
بهوسیله  
ميرسد ،چراکه زمان و فضای فراغت به طور مداوم  

ميشودو ايجادشرايطبهتردراينزمینهمستلزمفهمسازوکارآن
اجتماعيتولیدوبازتولید 
بدنمندی موردبررسيقرارخواهدداد .
چشمانداز 
است.اينپژوهشمسئلهرااز 
ميشودتابه
پرسهزنيازطرفديگرتالش 
بدنمندیازيکطرفو 
برمبنایمفهوم 
موقعیتهای اجتماعي و مقطعي آنان در راه

موقعیتهای بدني کنشگران با توجه به 

بررسي 
شیوهایازگذراناوقاتفراغتدرفضایشهریبپردازيم.منظور
رفتنوپرسهزنيبهعنوان 

روششناختي است که نه تنها شامل توجه به ابعاد فرهنگي و
بدنمندی يک میدان  
از  
عاملهای
کنشهایمابین 
میان 
جسمانيبدن.است،بلکهبهروابطبینبدنهابايکديگروبر 
فرهنگي با يکديگر و با محیط توجه دارد .در اينجا نیز با توجه به پويايي پیچیده
حالتها،
کنشهایکنشگرانوسیستماجتماعي-فرهنگيوبادرنظرگرفتنچگونگي 
میان 

رفتنهای فراغتي در محیط به
زنيها و راه  
درپرسه 

گیریهای بدني کنشگران 
جهت 
اداها و  
بدنهای فردی و اجتماعي در يک کنش فراغتي در
ميپردازيم که سازوکارهای  
اين مسئله  
ميانجامد؟آيااينامر در
راييهایحرکتيعامالن  
فضایشهریچگونهبه همگراييهاوواگ 
است؟ 
بدنمندیعامالن 
پيآمدموقعیتجمعي 
ميگیردويا 
يکموقعیتمقطعيصورت 
موقعیتانسانيوبنابراينبعدفیزيکيرابطهاوباجهانتابعدنیاييازمعانياستکه
ميکند (لوبروتون .)96:1391،توجه به
ميسازد و رابطه اجتماعي وی را حفظ  
بدن او را  
ميتوانددرنهايتتالشيباشددرجهتفهماينامرکهدر
بدنمندی 
اوقاتفراغتازمنظر 
cittaslow
Walk 21

1
2
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کنشهای خود خصیصه
بدنهای فردی و جمعي در میان 
کالنشهری همچون تهرانچگونه  

ميکنند .
باهمبودنرادراوقاتفراغتپیکربندی 

پیشینه نظری
یوهای از درگیر شدن و تجربه مکانها است.از طريق راه رفتن فرد تنها از میان
راه رفتن ش 
نميکند ،بلکه به طور فعال در پويايي اجتماعي و فرهنگي يک مکان
فضای فیزيکي حرکت  
چرخههای تکراری در فضاهای

ميجويد .اين خود در فرآيندهای 
سهیم است و مشارکت  
بازتابدهنده

شهری يک عاملیت است .راه رفتن به عنوان يک رخداد (لريمر ،)2011 ،
شکلها و هنجارهای اجتماعي در حال تغییر (ادنسور 2000،به نقل از لريمر )2011 ،و

مکانساز (نوهاوس )2013،توصیف ميشود و حکايت از معاني فرهنگي
عادتواره فضايي  

دیکمکميکندتا چگونگيفرآيندهاييکه

بدنمن
متعددی دارد که مطالعهآنها ازمنظر 
کنشگران در میانکنش با يک فضای فراغتي عمومي به خالقیتهای موقعیتمند دست
جواریها و موقعیتهايي که

مييابند را تحلیل کنیم .در اينجا است که فنون ،اداها ،هم

بدنهای در حال حرکت را در نسبتهای مختلف با يکديگر و جهان اطرافشان درگیر

همانطور که دوسرتو حرکت عابران پیاده را شکلدهنده آن
ميکنند اهمیت مييابد  .

نمند ميکنند و بدنهای در شهر را تاروپودی در متن
سیستمي ميداند که شهر را مکا 
زندگيشهریميداند(دوسرتو .)136:1382،

دیبدنهایدرحرکتباتوجهبهموقعیتآناننسبتبهيکديگروشهراست

بدنمن

3
بدنمنددرفرايندبازنمايي
کنشهایجسماني -حرکتي باخلقمکانوفضايي 
کهدرمیان 

4
درموقعیتها

بدنيکنشگرودراستفادهازبدنخوددربرخوردباکنشگران ديگر(اداها) 
شکليملموسميگیرد.در  اينحالتموقعیتمقطعيوياجمعيکنشگراندريکفضای

بدنمندیعاملیتانسان
یراشکالمختلفيازايناداهاميشودکهباتوجهبه 

فراغتيدرگ
درسطوحمختلفقابلپیگیریاست.دراينجانیزمادوسطحبدنفردیواجتماعيرامد
درسطحفردیبدنهایدرحالحرکتنقطهآغازیبرایفهمدرگیری

نظرخواهیمداشت.
شیوههايي
حجمعيميتوانندکلیدیشوند،برای ديدن  

فرد با محیطخودهستند ودرسط
ميآورند .بدنوفرآيندهایحسي-
بدنمند بهوجود  
فرهنگهای  

که معاني و هنجارها در 
حرکتيآننقشمهميدرکنشهایاجتماعيماايفاميکنند.دانشيکهمادرموردجهان

بدنمند ما با محیط و کنشگران ديگر
اجتماعي به دست ميآوريم به شیوههای درگیری  
بستگي دارد ،اين محرکهای اجتماعي درکشده تنها حالتهای شناختي ما را تولید
واقعمحرکهایاجتماعيبر

هایبدنيمارانیزتکوينميبخشند .در 


کنند،بلکهحالت

نمي
ميگذارند .
دیمیانکنشهایماتأثیر 

بدنمن
جنبههای 


somatic_ kinesthetic interactions
gestures

3
4
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بدنمندی مورد مالحظه
اين غیرممکن است تا عاملیت انسان را بدون در نظر گرفتن  
قرار دهیم .از طرف ديگر رشد فنّاوریهای جديد ظهور اشکال جديدی از همراهي و
ميآيد را
ناانسانها و رويدادهايي که پس از حضور آنها پديد  

انسانها ،
کنشهای متقابل  

5
سازماندهي وتجربهکاربرانفضای

شیوههايي
ميشود .تأثیر اين«فضاهایدورگه»  
سبب  
شهریراتغییردادهاست.دراينجاماشاهدتلفیقيازعاملیتانسان-ناانساندراجرایامر
اجتماعيهستیم.توانمندسازیعابرپیادهبااينفنّاوریهایجديد ،همچون تلفنهمراهو
بدنمندی فرد بر چگونگي و حاالت
آيپد موضوعي است که با تأثیرگذاری بر کیفیت  
6
پرسهزني در شهر نیز تأثیرگذار است ،بايد اشاره شود که وايس ( )1999با توصیف

7
بدنمند بودن
بدنمندی به عنوان «میان جسمانیت» اين مفهوم را ميرساند که تجربه  

هایمداوممابابدنهایديگر

وسیلهمیان 
کنش


هرگزامریفردینیستوهمیشهازقبلبه
هامیانجیگریميشود(بهنقلاززرداس .)2008


هاوناانسان
ان 
سان
دراينمیاناستکهبدنهایمادريکهمحضوریبدنيونابدنيدرسطحجمعي

بدنمندیبهعنوان يک
(بدناجتماعي)قابلپیگیریوتحلیلميشوند.بادرنظرگرفتن 

کنشها در
میدان روششناختي ميتوان سطوح بدن فردی و اجتماعي را بر مبنای میان 
موقعیتهاييکهدر يکفرآيند فراغتيراهرفتندر فضایشهریبهوجودميآيد ،مورد

بدنمندی از خالل موقعیتها،
بررسي قرار داد .در بازنمايي بدن درگیر درحرکت  ،
لها و تجربههای يک بدن برساخته ميشود و از خالل نشانه
کنشها ،احتما 
میان 

اجتماعيفهمميشود .ازطرفديگربا

چارچوبهایفرهنگيو 

شناختيهایگوناگوندر 

استفادهازمفهومپرسهزنيوهويتبخشیدنبهشیوهراهرفتندرفضایفراغتي الگويياز

کنشهاباديگرانوبافضاهاراداريم که درمیانسیالیتوزودگذریشهرمعاصر،
میان 

8
مطرحميکند.دراينچارچوباستکه

پرسهزنيرابهعنوان«يکشیوهبودندر جهان» 

زنميتواندهمبهعنوانابژهوهمبهعنوانسوژهتحلیلاجتماعيدرنظرگرفتهشود.


پرسه
پرسهزن اولیه ،اين مفهوم دموکراتیزه شده است و اکنون بهعنوان
عليرغم روشنفکرگرايي  

پرسهزني است که
ميرود .در اين خوانش از  
استعارهای برای ساکنین شهر معاصر به کار  

ميشود .بر اين مبنا
شیوهای از بودن در جهان :در نظر گرفته  
پرسهزن به عنوان  
اکنون  
فهمچگونگيشکلگیری

نمونهای برجسته در 
ميتوان بهعنوان  
پرسهزن فضاهای شهری را  

مکانهادرنظرگرفت.اين مسئله که در
بدنمندشدن 
هويتهاازخاللمکانوچگونگي 

پرسهزن ظهور پیدا کرد يک دلیل عمده داشت ،مزيت
طراحي و معماری شهر مدرن شکل  
9
پرسهزن به سادگي وقت فراغت بود.وقتي برای درنگ کردن و سکني گزيدن در حرکت 

(رينولد .)74:2004،
5

hybrid spaces
Gail wiess
7
intercorporeality
8
A mode of being-in-the world
9
dwelling_in_motion
6
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در نهايت آنچه در مطالعات راه رفتن در فضای شهر همواره مورد مالحظه است
هنگهایکنشگرانيکهدرونآنهستند،
هاهستند.هرفضاييازخاللضربآ 

ضربآ 
هنگ

ضربآهنگ غالب شهر است.هم راه رفتن بهعنوان شرط
يگیرد .راه رفتن خودش  
شکلم 
مکانهای شهری که
ضربآهنگي به عنوان مشخصه کلیدی  
ويژه ادراک و هم کیفیت  
خودش به راه رفتن وابسته است ،نقش مهمي در اينکه چگونه به طور فردیو اجتماعي با
ضربآهنگ
ميکنند .مفهوم  
مکانها ارتباط داشته باشیم و آنها را به خاطر بیاوريم بازی  

بدنمند راه رفتن را از خالل
ميتوان تجربه شهری و کنش  
فرصتي فراهم ميکند که  
بدنهای در حرکت و روابط مادی و اجتماعي آنها در خیابان در ارتباط با پژوهشگری که

هنگها در انواع راه رفتن
ضربآ 
خود نیز در حرکت و مشاهده است بهتر دريافت .انواع  
ميتواند در شناخت
هنگها است که  
ضربآ 
بدنمند شده است .کیفیت اين  
شهری  
راهگشا باشد.راه
حسها در شهر  
میانکنش بدن با محیط و درهمپیچیدن مداوم فضا و  

مکانهای
ضربآهنگاجتماعي-فضايياستوازطريقراهرفتنفرد 
رفتندرخودشيک 
آهنگهایفضايي،اجتماعي،فرهنگي،طبیعيوديگر

منظومهایاز 
ضرب

شهریرابهعنوان
آهنگهای شهری در فعالیت و زندگي

ميکند .
ضرب
آهنگهای حسي درک وتجربه  


ضرب
شکلهای ملموسي به خود ميگیرند ،بر
انسان در مکانهای شهری همهجا هستند .آنها  
ميشوند و محیط اجتماعي – فضايي روزمره را
يکديگر اثر متقابل دارند ،با يکديگر ترکیب  
مکانهای شهری که در واقع
آهنگها در  

ميبخشند .هرکدام از اين  
ضرب
تشخص  
10
ميآيند ،با فرد
ضربآهنگي» هستند و مردم بخشي از آن به حساب  
میدانهايي چند  

«
میانکنشدارند.بدينطريقاستکهراهرفتنبهعنوانيکفعالیتفیزيکيدرشهرروش

ميشود(ووندرلیچ .)2005،
اصليدرکوزندگيدرشهر 
در شهرتهران گويي تمايل اندکي برای راه رفتن بهعنوان يک انتخاب در حرکت از
رفتنهای عابران پیاده در
ميرسد تقريباً تمامي راه  
خالل فضای شهری وجود دارد.به نظر  
پاسخ به يک نیاز يا يک اجبار برای راه رفتن (همچون خريدضروری يا رفتن به محل کار
باشد( .معیني .)2011 ،از سوی ديگر عدم توجه طراحي شهری ما به اهمیت افراد پیاده
تکهبدنوحرکتآنبه عنوانمحلاولین

موضوعچالشبرانگیزیاست .ايندرحالياس

دسترسي به تجربه خود و ديگری است (کايلو )2003 ،در سالهای اخیر نیز ما شاهد
بزرگراههاو

هستیمکهبابهوجودآمدنعالقهبیشتربرایداشتناتومبیلشخصي،گسترش
تهرانپیادهرویدرشهردر

عالقهروزافزونبهپرسهزنيبااتومبیل.در

خیابانهاودرنهايت

سازماندهي

محاق عمیقتری فرورفته است .از نظر رضايي ( )1393شهرهای ايراني توان 
الگوهای گذران اوقات فراغت شهرمدار را ندارند .وی به اين مسئله اشاره ميکند که در
گذشته اين ناتواني محصول تقابل شهر/خانه بوده است.امروزه تقابل رسانه/شهر هم اضافه
ميدهد ،عمده
مطالعهای که کاظمي ( )1387در رابطه با اوقات فراغت انجام  

شده است .در 

polyrhythmic fields

10
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پاسخگويان(دانشجوياندانشگاههایکشور)درالگویفراغتيخودتأکید بیشتریبرگذران
اوقاتفراغتدرفضاهاييغیرازفضایشهریدارند(بهنقلازرضايي .)1393،

پرسشها و روششناسی
فراغتيفعاالنهدرمفهومپرسهزنيدر

اينپژوهش درصددفهمچگونگيگذرانيک فعالیت
ميکنیم که
بدنمندی است .در اينجا اين پرسش را مطرح  
فضای شهری از چشمانداز  
موقعیتهای مقطعي و اجتماعي کنشگران در محیط به چه

موقعیتهای بدني با توجه به 

ميشود؟ چه
واگراييهای در حرکت در اين فضاها  

همگراييها و يا 

صورت موجب 
بدنهای فردی و جمعي در حرکت در
سازوکارهايي میان روابط اجتماعيو فرهنگي اين  
موقعیتهای بدني کنشگران در دو

آهنگها و 

جريان است؟ چگونهاين روابط بر اداها  ،
ضرب
ميشوند؟ در واقع در اينجا
سطح بدن فردی و جمعي تأثیر ميگذارند و از آنها متأثر  
موقعیتها در فضا و اوقات فراغتي بر کنشگر مد نظر

چگونگي و سازوکارهای اين روابط و 
بدنها در دو سطح فردی و جمعي در يک فعالیت
است؛ و درنهايت فهم اين مسئله که  
ميگیرند؟ 
فراغتيدريکفضایعموميدرشهرتهراندرچهارتباطيبايکديگرقرار 
نیمهباز و بسته عمومي (خیابان،
میدان تحقیقدراينمطالعه در سه گونه فضای باز  ،
آستانههای مجتمع تجاری و درون آن) در محله شهرک قدس (غرب) خواهد بود.

11
مردمنگاری «راه رفتن» (ييان)2014،در سه سطح
روششناختي اين تحقیق بر مبنای  

12
مشاهدهگری

پرسهزني اکتشافي -حرکتي  ،
ميشود با انواع  
ميگیرد.در اينجا سعي  
شکل  
ايستا 13و دنبالکردن حرکتي( 14نووالتي)2014،روشي به دست آيد که بتوان فرصتي از
مشاهدهتاتجربهراهرفتنبا15سوژهبرایمحققفراهمآيد.اينمسئلهکهپژوهشگرباسوژه
کتهاتبديلشودکهدرمطالعات
ميشودوینیزبهسازماناجتماعيحر 
حرکتکند،باعث 
روششناختيموردتوجهاست(بوشروديگران .)2010،
تحرکهاازجنبه 

مردمنگاریراهرفتن،مردمنگارباراهرفتنخودبهتحقیقدرفضایشهری
درروش 
ميشود.
حسهااغلببا قرارگرفتنبدندرمکانتجربه 
میانکنشهای بدني و 
ميپردازدو 

موقعیتهای

میانکنشهای کنشگران و 
غوطهوری در فضاهای میدان ،بررسي چگونگي  
با  
آهنگهای راه رفتن در موقعیت مد نظر

گیریها و  
ضرب
جهت 
حالتها  ،
بدني آنان در اداها  ،
جنبههای بصری
ميشود به مستندسازی  
است .همچنین در اينجا با استفاده از عکس سعي  
ازطرفديگربرمبنایتقسیمبندیانواعالگوهایراهرفتندر

میدانپژوهشپرداختهشود.
فضای شهری که از طرف ووندرلیچ ( )2008مطرح شده است ميتوان به يک چارچوب
همنوايي
مکانهای شهری شاهد  
روششناختيدراينمطالعهدستيافت.ازنظرویمادر  

11

walking ethnography
explorative_ mobile
13
observative _ static
14
shadowing _ mobile
15
walking with
12
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شیوههای بیشتر بالغي راه
شیوههای هدفمند راه رفتن 16از  
انواع مختلف راه رفتن هستیم .
18
ضربآهنگ
متفاوتاند.اوليشیوه 

شیوههای بیشتر مفهومي /بازتابي راه رفتن 
رفتن 17و  
ضربآهنگ آهسته و
سريع و ثابتي دارد و با موج جمعیت در رقابت است .دومین شیوه  
پرسهزني در نظر گرفت .اين شیوه راه رفتن
ضربآهنگ  
متغیری دارد که ميتوان آن را  
شناختيوروانشناختي) انطباقداردبه


هایدرونبدن(زيست

آهنگ
همزمانکهبا 
ضرب

آهنگهایمحیطخارجوزمانمندیدرفضایشهرینیزحساساست .آخرينشیوه


ضرب
آهنگها

راهرفتننیزکهيادآورنظرياتموقعیتگراياندرنگاهشانبهشهراست ،با  
ضرب

مکثهای طوالنيتر ،به طور انتقادی آگاهي را بر ميسازد و با توجه خود به
آهستهتر و  

بستریبرایخالقیتفردفراهمميکند .

صحنههایشهری


میدان پژوهش
شهرک قدس (غرب) در محدوده منطقه  2شهرداری تهران (ناحیه  )7واقع شده است.
محدودهفعلياينمحلهازشمالبه بلواردادمان(پونکباختری)،ازجنوببهبزرگراههمت،
ميشود .در سال
از شرق به بزرگراه چمران و از غرب به بزرگراه يادگار امام منتهي  
«1340مجتمع مسکوني شهرک غرب» در شمال غربي تهران ،با طراحي و معماری
برجهای مسکوني آمريکا ساخته و به همین
مهندسان آمريکايي و بر اساس الگوی نمونه  
بندیها و بلوارهای عريض اين
دلیل نام آن شهرک غرب شد .در تهران امروز ،از خیابان 
برجهایمسکونيبلند
مجتمعهایتجاریو 

محله،امکاندسترسيبهچندينبزرگراهاصلي،
شاخصههایمهمآنميتوان

بوستانهایعمومياينمحلهبهعنوان

خانههایويالييو
آن ،
نامبرد.میداناينپژوهشخیابانهایاينمحلهودومرکزخريدمیالدنوروگلستاناست.


تفاوتهای فضایی /کالبدی مجتمع گلستان و میالد نور
مجتمعتجاریمیالدنورکهدرابتدایبلوارفرحزادیقرارگرفتهاست،ساختماني11طبقه
شیشهایوسبز

شاملسهطبقهپارکینگ،دوطبقههمکفوششطبقهساختمانبانمايي
رنگ است.ساخت مجتمع تجاری میالد نور در سال  1370شروع و در سال  1378افتتاح
شد.مجتمع خريد گلستان (افتتاح )1368نیز که در تقاطع خیابان ايران زمین و مهستان
واقعشدهاست،شامل2طبقه(ويکطبقه همکف)است.همچنیناينمجتمعيکطبقه
پارکینگدارد 
جهتيابيفضاومسیرهایحرکتي
تفاوتهایفضايي(کالبدی)کهايندومجتمعدر 

که هر کدام از اين مکانها با طراحي متفاوت خود ايجاد کردهاند ،مورد مالحظه است.
نیمهباز
درگاههای خروجي آنها بهعنوان فضايي  
ميتوان اين تفاوتها را در سطح  
همچنین  
16

purposeful ways of walking
rhetoric ways of walking
18
conceptual / reflexive ways of walking
17
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برشهاييکه متناوباًايجاد
بهعلتمارپیچهاو 

ادامهداد .درمجتمعمیالد نورمسیرحرکت
فروشگاهها قرار

شده است ،فرد فضای بصری محدودتری دارد .در دو طرف مسیر حرکت 
ايجادشده در انتهای سالنها ودر
فرددرمیانآنهاراهميرود.اين مسیرهای  

گرفتهاند که 

ميآيد و
ميرسند و فضای بازتری پديد 
پلههایبرقي هر طبقه به هم  
قسمت دسترسي به  
خردهفروشي و
پلهها محلي برای  
قسمتهای چپ ،راست و روبروی  

ميشود در 
باعث  
شرکتها ايجاد شود .نورپردازی

قرارگیری میزهايي برای تبلیغات محصوالت مختلف 
طبقههانیزباعث
سقفهایکاذبزنبوریکوتاهدراين 
ضعیفترنسبتبهمجتمعگلستانو 

ميشود.بايدتوجهداشتکهمیزان،جهتوجنس
تفاوتهاييدرحسمکاندردومجتمع 

نور و درجه يا همانسردی و گرمي نور ،همگي در تجربه فرد از فضا نقش دارند (مقدم و
همانطور که ساختار فضايي متفاوت اين دو مجتمع که بر ديدن ،دامنه و
احمدی )1394 ،
ميگذارد،دراينتجربهمهم
عمقآن،ترتیبديدهشدنوبهطورکلمیدانبصریفرداثر 
است .
سازماندهي فضا باعث شده است که فرد از نظر

از طرف ديگر در گلستان کیفیت 
گونهای است که فرد با فضايي
بصری افق ديد بهتری داشته باشد .طراحي اين مجتمع به  
طبقههایديگرداشته
ميتواندباتوجهبهساختارآنديدوسیعنسبتبه 
ميشودکه 
مواجه 
فروشگاههادريکسمتمسیر

باشد.يکپارچگيطبقههمکفونورپردازیقوی،قرارگرفتن
فروشگاهها و

ميتوان 
حرکت در طبقات اول و دوم و فضای باز سمت ديگر که از خالل آن  
افراد سمت ديگر را ناظر بود و فرصت سراسر بین بودن فرد از طبقههای اول و دوم که
ميتوانند
پرسهزني و راه رفتن فراغتي  
بخشیدهاند ،همگي در تجربه  

موقعیت خاصي به آن 
اثربخش باشند .همچنین در گلستان به غیر از طبقه همکف که همزمان فضای بصری و
وسیعتر را ايجاد کرده است ،فضای حرکتي در ديگر طبقات که از کنارههای
حرکتي  
ميشود؛
فروشگاههاايجادشدهاستمحدودبودهوباعثمواجهاتبدنيبیشتریمیانافراد 
مکثها و اداهای بدن در ساعات پرازدحام مجتمع
گیریها  ،
جهت 
که اين امر بر میزان  
شاخصاست.
راه رفتن فراغتیدر مراکز خرید
مکانها زمانمندی ،به عنوان يک
مکانهای شهری زمانمندی است .در اين  
مؤلفه اصلي  
ميآيد.زمانمندیهم
ميشودوازروابطپويایآنهاپديد 
ويژگيطبیعت،مردموفضاتجربه 
شده)از خالل اشکال پیچیده
بازنمايي 

محليشده (
تجربهشده (زيسته)و هم  
بهعنوان زمان  
گهای بدن فرد در
ضربآهن 
مييابد (ووندرلیچ  .)2008 ،
آهنگها است که تجسم  


ضرب
ميگیرد و به
بدنهای ديگر و با فضای اطراف خود قرار  
آهنگهای  

حرکت در کنش با  
ضرب
آبوهوا و فصول مختلف) اضافه
شبانهروز و  
چرخههای  

آهنگهای طبیعي آن فضا (


ضرب
بدنمند ديگران در
کنشهای  
ميشود .به بیان ديگر ميتوان گفت که در واقع چگونگي  
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ميشود که در سطوح
آهنگهای موقعیتمندی حاصل  

میانکنش فرد و فضا از خالل  
ضرب

دیهایمختلفدرجرياناست .
بدنمن 

ريختشناسي،بصریوادراکي

تفاوتهایمحسوسيدرسطح

همانطورکهاشارهشد

ميشودکهدرگیرشدنوتجربه
دردومجتمعمیالدنوروگلستانوجوددارد.اينامرباعث 
آهنگهای فضايي و

مکان برای شخص در اين دو محل که در ارتباط با  
ضرب
آهنگهای راه رفتن قرار ميگیرند ،متفاوت باشد .از طرف ديگر چگونگي


ضرب
ميتواند تولیدکننده فضاهای فراغتي باشد که بین
بدنمند  
کنشهای اجتماعي  
میان 

ميآورد.در واقع مؤلفه فراغتي
خاللمواجههای بدني افراد در صحنه پديد  

االذهانیتي را از 
رابطهای آشکار
راه رفتن در و از خالل بسترهای پیچیده تجربه مکان که درون يک میدان  
انسانهابا
کنشهای 
میان 
ميشود،درفضاهایجمعيازايندستاغلببهعنوانبخشياز 

رابطهایو
مييابد.مؤلفهفراغتيدراينجاهمچونراهرفتنيکفرآيند 
يکديگراستکهبروز 
انسانها و
کنشها با محیط اطراف ( 
میان 
پويا است که در يک فضای در حرکت از خالل  
مجتمعهای خريد باکارکردفراغتي

ميشود (داوتي.)2013،همچنین در 
ناانسانها)آشکار  

بدنمند و
کنشهای  
میان 
آهنگهای زماني در ساعت و روزهای مختلف خود بر میزان  


ضرب
بازنماييکننده

ميافزايد که همگي 
آهنگهای درون اين فضاها  

پیچیدگيهای  
ضرب

ويژهای هستند.تأثیر اين مسئله بر چگونگي اداهای بدن که بر مبنای
موقعیتهای کالبدی  

ميکند متفاوتومتغیر است.همچنیندر
ابژههايي که فرد با خود حمل  
سن ،جنسیت و  
ميکنند.
ضربآهنگ فضايي پويا و ايستا در اين مراکز خريد تغییر  
زمانهای مختلف  ،

مغازهها ،کاالها و
ضربآهنگ فضايي ايستا در مسیرهای حرکت افراد ،نه تنها شامل ويترين  

بدنهای
ميشود ،بلکه  
تبلیغات و به طور کلي ابژهها و الگوهای سطحي نمايان در فضا  
مکانهامخصوصاًدر
يگیرد.دراين 
ايستادهيانشستهرابرایفرددرحالحرکتنیزدربرم 
ميآيند و در کنار آن با
مغازهداران به بیرون فروشگاه خود  
ساعتهای خلوت روز بعضي از  

مجتمعها که عموماً در هر

نگهبانهای اين 

ميشوند .ازطرف ديگر 
يکديگر مشغول صحبت  
لباسها و تجهیزات خاص مشاهده کرد ،در سطوح گوناگون
ميتوان آنها را با  
طبقه  
ضربآهنگ راه
آهنگهای ايستا و پويای همیشگي برای فرد در حال حرکت هستند  .


ضرب
رفتن اين افرادو به طور کلي کارکنان درون اين مراکز هدفمند ودرراهرفتن با سرعت
پرسهزنان قابل تفکیک است .لذا درپرسه زدن
وجهتگیری مستقیم بدن از  

سريعتر خود 

میانکنش بدني با اين
موقعیتهای مختلف در سطحي از  

محیطها فرد همواره در 

در اين 
بيکالموماليم
ميگیرد.ازطرفديگرپخشموسیقي 
بدنمندقرار 
آهنگهایفضايي 


ضرب
ميتواند بر چگونگي
ميشود خود  
مکانها شنیده  
که گهگاه از بلندگوهای اين  
آهنگهایبدندرحرکتوآهستگيآنوحسمکانتأثیرگذارباشد .


ضرب
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مجتمعهاسالمندانوجواناندوگروه

صبحهاوظهرها)دراين
تهایخلوت( 
درساع 
پرسهزنيو
ميشوندو 
محیطهامشاهده 

عمدهایهستندکهبهصورتتنهاياگروهيدراين

آهنگهای بالغي و بازتابي/مفهومي قابل

راه رفتن فراغتي آنها در نسبتي از الگوهای  
ضرب
مجتمعها سپری

مشاهده است .به طور کامالً محسوسي میزان زماني که اين افراد در 
وسیعتر ،معماری متفاوت ،جدا بودن کامل فضای
ميکنند متفاوت است .فضای حرکتي  

نیمکتهايي که در اين قسمت

نیمهباز درگاه ورودی مجتمع گلستان و وجود حوض آب و 

گرفتهاند ،دارا بودن يک حیاط وسیع در قسمت پشت اين مجتمع که برای قدم زدن و
قرار  
محليتر بودن
قديميتر بودن و جايگاه مکاني و  

نشستن مکان مناسبي را ايجاد کرده است ،
پررفتوآمد قرار گرفته ،گويي حس مکاني

آن در مقايسه با میالد نور که در کنار يک بلوار 
بیشتری را به اين محل داده است .از طرف ديگر با پیوستگي بصری و تضاد و تنوع در
معماری آن نیز ما شاهد تقويت حس مکان در گلستان هستیم .اين در حالي است که
ميتوانداحساستنگيايجادکند .
محدودشدنديدويکنواختيدرمیالدنورخود 
ميگذارد.انتخاب
جهتيابيدرفضاتأثیر 
تفاوتهایمنظردريکفضاخودبردرکو 

پرسهزني مورد بحث
يک مکان که در اينجا بر مبنای مؤلفه فراغتي بودن آن در راه رفتن و  
ترجیحهاييدرموردسبکزندگيو

است،هموارهبرمبنایفهرستيازويژگيهایمطلوبو
ايدهآل صورت ميگیرند که انطباق با آن مکان را در
مکانهای  
مکانهای واقعي با  
مقايسه  
گزينهایبرای
موقعیتهايي کهراهرفتنبهعنوان 

پيداشتهباشد(نگینتاجي.)1389،در
گزينههایجايگزيندردسترسبراینشستندرجوامع
ميشود،بودن 
اوقاتفراغتانتخاب 
نشسته 19دوران ما امری مهم است (اينگولد .)2004 ،اين مسائل باعث شده است که در
مرکزخريدگلستانمحیطي بهوجودآيد که در آن افراد بتوانند به طور نسبي آزادی در
بهويژه در دوران سالمندی که نه تنها الگوهای راه
انتخاب بیشتری راتجربهکنند .اين امر  
ميشود بلکه درگیری در فراغت که به ندرت آزاد از محدوديتهای
رفتن فرد تعديل  
مکانهای فراغتي)
دسترسپذيری به  

اجتماعي و فردی (کاهش سالمتي ،بازنشستگي و يا 
محلها
ميشودکهدرادامهراهرفتنفراغتيدراين 
است،نمودبیشتریيابد.دراينجاسعي 
ساعتهای

را به دو صورت فردی و جمعي مورد بررسي قرار دهیم.قابل ذکر است که در 
ميتوانمردانسالمندبیشترینسبتبهزنانسالمند(بهويژهبه
خلوتبههمانمیزانيکه 
بزرگساالنزنانبیشتریچه
ميتواندرمحدودهسنيجوانانو 
صورتتنها)مشاهدهکرد ،
بهصورتتنهاوچهدرهمراهيبازنانديگرراناظربود .





sitting society

19
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ميپردازد،ميتوان
مکانها 
پرسهزنيدراين 
الگویراهرفتنفردسالمندتنهاراکهبه 
مکثهای بیشتر در
بیش از آنکه الگوی بالغي در نظر گرفت ،الگويي بازتابي /تأملي دانست  .
کنشهای بدني بیشتر با محیط اطراف
میان 
آهستهتر  ،

ضربآهنگ 
مغازهها  ،
مواجه با ويترين  
میانکنشهای کمتر با وسايلي همچون تلفن همراه و آيپد (در فرد سالمند تلفن
خود و  
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همراههنوزبهادامهدستتبديلنشدهاست)نسبتبهگروهایديگرسنيازجملهمواردی
ميتوان به آن اشاره کرد .اين در حالي است که جواناني که به تنهايي در حال
هستند که  
یانکنشهایمتناوبباتلفنهمراهخود
ميروند،م 
پرسهزنيهستند،بهشکلبالغيتریراه 

يکنواختتریدارند .

گیریهای
جهت 
سريعترو 
ضربآهنگ 
ميکنندو 
دارند،کمترمکث 
ميکند.در
آسانتر  
ميکندوانتخاب مسیر را  
ازدحام کمتر فضای حرکتي را بیشتر  
چرخشهای بدن آزادتر است و فرآيند معناسازی در فراغتي بودن

موقعیتها مکثها و 

اين 
آهنگهایمحیطاطرافشقرارميگیرد.اينامر

راهرفتنفرددرهماهنگيبیشتریبا 
ضرب
ميشودو
بدنمندی 
مکانهامتضمننوعيازمشارکتو 
درهمراهيکردنفردديگردراين 
ضربآهنگي را شاهد هستیم .در اين حالت همگرايي در
همترازی» 20و  
بیشترين سطح « 
مييابد .در
رکتکنندگاني که میدان بصری يکساني را سهیم هستند افزايش  
حرکت مشا 
ميرود اداهای بدن نیز
زمانهای شلوغ و ازآنجا که احتمال میزان برخورد با ديگران باال  

جهتگیری بدن بر مبنای
کمرنگتر و  

گستردهتر ،مرزهای مابین بدن و محیط اطراف آن 

ميشود.
مکانها تداعي  
ضربآهنگي آن در فزوني سیالیت اين  
مؤلفههای سني ،جنسیتي و  

21
مکانسازی» راه
بدنمندی فردی و اجتماعي از خالل « 
موقعیتهای مختلف سطح  

در 
موقعیتهای مقطعي که مسیر افراد

ميشود.در 
همگراييها و واگراييها تعیین  

رفتن میزان 
ميشود ،يک مکث کوتاه يا تغییر جهت بدن روشي است که فرد به کار
غريبه يکسان  
ميگیردتااين توازیبههمبخورد.اين مسئلهدردومکانذکرشدهامریکلياستکهدر

پرسهزن
واگراييها حرکتي در برخورد میان يک  

زمانهای مختلف شاهد آن هستیم .اين 

ضربآهنگ راه
موقعیتهای ديگر بیشتر است.در اين حالت اين  

تنها و يک گروه نسبت به 
ميگويد.
رفتن به طور عام و پاها به طور خاص است که به حضور و فعالیت ديگران پاسخ  
پرسهزن به ندرت آزاد و در
مکانها برای فرد  
دستها در اين  
بايد اشاره شود که موقعیت  
امتداد بدن است.در واقع تاب خوردن بازوان (در هر دو دست) امری نادر است .فرد اگر
کیفدستي ،عصا ،يا تلفن همراه در دستانش نباشدکهاينخودبهندرت
وسیلهای همچون  

گرهکردهدرپشتويا
دستهای 
مشاهدهميشود،گويي،ترجیحبرايناستکهراهرفتنبا 

ضربآهنگ فراغتي راه
جیبهای کت ،شلوارو مانتو اجرا شود.اين امر خودبر آهستگي  
در  
مکانهاکهدرنگاهاولبهنوعييادآورراهرفتنآهستهزواراستکهدرآنراه
رفتندراين 
بدنمند در محیطي ويژه است که احساس اخالقي ارزشمندی را تداعي
رفتن يک تجربه  
مکانها (لريمر،
آهنگهای راه رفتن زوار بهعنوان محصولي از  

ميکند .هر چقدر که  
ضرب

22
ضربآهنگي همزيست و هماهنگ با
)2011عموماًدريک بدن اجتماعي در يک رابطه  
موقعیتهای جمعي شاهد اغتشاش و

میدانها ما در 

ميگیرند ،در اين 
يکديگر قرار  
همگراييها در حرکت بر

واگراييهاو 

آهنگهای حرکتي افراد هستیم.

ازهمگسیختگي  
ضرب

بدنمند تأثیر ميگذارد ،اين امر به همان اندازه که بر میزان
کنشهای  
میان 
سطوح  
20

alignment
place_making
22
eurhythmia
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شکلگیری
ميدهد،بر 
بدنمندیفردبهعنوانظرفیتيکهنیازبهتوسعهداردخودرانشان 

مواجههای اجتماعي موقعیتمند

میانکنش 
بدن اجتماعي نیز محسوساستکه در کنش و 
ظرفیتهای ادراک حسي حرکتي

ميآيدودر اينجا بازتابي از 
بدنهای فردی بهوجود  
اين  
ميتوانندهمزماناتفاقبیفتد.
مکانها 
بدنهای فردیاست.همگراييوواگرايي دراين 
اين 
بدنمندیخودرادر
فردیکهدرهمراهيبادوستانوخانوادهخوددرحالراهرفتناست 
ميتوانگفتدر
ميکند؛اما 
واگراييهاوهمگراييهایدرحرکتاستکهتجربه 

دوگانهاين
يکحالتکليمواجهبافردغريبهواگراييدرحرکترادرپيداردواينواگراييبرمبنای
ميافتد .
میزانتنگشدنمسیرراهرفتنفرد،دريکياچندگاماتفاق 

راه رفتن در خیابان
پرسهزني به طور خاص در فضاهای عمومي شهر
راه رفتن به طور عام و راه رفتن فراغتي و  
زيستشناختي يا

محدوديتهای اجتماعي ،

ميرسد .مگر آنکه به علت 
امر عادی به نظر  
محیطي با موانعي مواجه شود.در تهران امروز اين امر به شدت تحت تأثیر آلودگي هوا از
سازماندهي مادی و

يک طرف و اتومبیل محوری از طرف ديگر قرار گرفته است که بر 
خیابانهادرتهرانخودباعث

اجتماعيفضاتأثیرميگذارد.همچنینشیبشمالي–جنوبي
ميشود که راه رفتن فراغتي بهعنوان يک انتخاب برای فرد در محدوديت قرار گیرد.ما در

محلههایديگرشهر
محلهشهرکغربنیزشاهداينامرهستیم.باآنکهاينمحلهنسبتبه 
سالهای اخیر پیرو زيباسازی منظر شهری فضاهای
پیادهروهای عريضي است و در  
دارای  
خیابانها و بلوارهای آن همچون

پیادهروهای 
نیمکتهايي هم در فواصل بعضي از  

سبز و 
اشارهشده باعث عدم استقبال مردم به اين
پاکنژاد و ايوانک قرار گرفته است ،اما موانع  

فضاهای باز عمومي شده است.با اين حال ماشاهد حضور افرادی هستیم که راه رفتن در
خیابانهای اين محله.بخشيازاوقاتفراغتآنان محسوبميشود.راه رفتن فراغتي در

فضای باز شهری اصوالً به عنوان يک تمرين بدني مناسب و يک ورزش در نظر گرفته
درگیریها و

مکثها ،
آهستهتر  ،

ضربآهنگ 
ميشود .سويه فراغتي بودن آن با  

23
شیوههای جسماني توجه  ،جستجوی فضايي
بدنمند بیشتر ،پديدارشناسي  
کنشهای  
میان 

ميدهد که میزان اين شیوه راه
ميشود.مشاهدههای میداني نشان  
و انتخاب مسیر متمايز  
ضربآهنگ زماني و شرايط آب و هوايي در
رفتن بهعنوان کنشي فراغتي نیزدر ارتباط با  
وآخرشبها)کهازبارترافیکيمحلهکاستهشده

صبحهایزود
ساعتهایخاصي(همچون 

مجتمعهای خريد که

مکانهايي همچون 
قرارميگیرد.بايد توجه داشت که برخالف  

است ،
ساعتها در

افراد از مناطق مختلف شهر در آن حضور دارند ،راه رفتن فراغتي در اين 
ميگیرد.
خیابانهای محله عمدتاً کنشي است که توسط ساکنین خود محله صورت  

خیابانهایاصلي همچوندادمانبامحور

همچنینترجیحاتيبرایانتخابمسیرعمدتاًدر
مغازههاتا
فروشگاههاو 

شرقي-غربيوسطحيوجوددارد.ازطرفديگر باتوجهبهبازبودن
somatic modes of attention

23
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ميتواند
رفتوآمد فرد  
آهنگهای فضايي آنها و  

شبدراينخیابانهاو  
ضرب


پاسيازنیمه
گونهایتجربهکند.دريکنگاه
جامعهپذيریبه 

بدنمند خودرادر
پويايياجتماعيحرکت 
کاربریهای مختلط و

بههمپیوسته ،
پیادهروی نیازمند شبکه  
کلي از نظر معیني (  )1390
تعدد و نحوه ارتباطشان با مسیر از لحاظ موقعیت مکاني و کیفیت جذاب خیابان و نقاط
پیادهرو،نوعمحوروعدمشیبطوالنيوامنیتاست(بهنقلازپورجعفر
دسترس،روشنايي 
خیابانهایديگر

وموسوی.)1392،باتوجهبهاينموارداستکهخیاباندادمان نسبتبه
پاکنژاد ،ايوانک و خوردين با وجود فضای
خیابانهای همچون  

اين محل دراولويت است.
پیادهرو
نیمکتهای کناره  

اسبتر و وجود 
سنگفرشها و کف سازی به مراتب من 

سبز و 
پیادهروی هستند ،اما به علت دسترسي محلي
مناسبتری برای  

(ايوانک) قاعدتاً بستر 
کاربریها و

نامناسب (خوردين و ايوانک) ،شیب خیابان (خوردين و فالمک)و عدم وجود 
محلهايي برای راه رفتن فراغتي توسط اهالي محل مورد
به عنوان  
مغازههای شهری عموماً  

قرارنميگیرند .

استقبال
تصوير:5بلوارايوانک 

منبع:نگارندگان،دی 1394



اينخیابانهادرمیان

ضربآهنگراهرفتنفراغتيافراددر
درکلنیزميتوانگفت 

الگوهای راه رفتن بالغي و هدفمند در نوسان بوده که بر مبنای سد معبرهايي همچون
خیابانهاو يا پلها،

کوچهها و 
ساختمانسازی ،عبور اتومبیل و يا پارک اتومبیل در تقاطع  

ميشود .اين موارد در
پیادهرو به طور متناوبي منقطع  
تغییر سطح مسیر و پلکاني شدن  
موقعیتهای

ميبرد.جهت سر جز در 
مخاطره افتادن بدن فردی را در راه رفتن خود باال  
مقطعي همچون عبوراز کنار ديگری و يا از کنار يک فروشگاه ،رستوران،نمايشگاه اتومبیل
رفتوآمدبیشتر در روبهرویآنهاهستیم ،رو به
شبها نیز معموالً شاهد ايستادن و  
که در  
وسیلهای هستند لذا چرخش

دستها آزاد و به ندرت حامل 
پايین و مسیر جلوی پا است .
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آهنگهای

دستهاآزادترازفضاهایبستهمشاهدهشدهاست.يکياز 
ضرب
بازوانوحرکت 
بدنهای زباله
ضربآهنگ  
فضايي همیشگي برای فرد در حال حرکت در اين میدان  
کنهايي است که با گونيهای بزرگي بر دوش امروز جز مناظر ثابت شهر تهران در
جمع 

برميگزيند به
پرسهزني در شهر را  
شبانهروز هستند.فردی هم که برای اوقات فراغت خود  

ميگیرد.
بدنمندبااينافرادقرار 
میانکنش 
کموبیشدرنسبتياز 
صورت 

نتیجهگیری
اززمانمطالعاتگافمندرفضاهایشهریاينبحثمطرحاستکهراهرفتندرذاتخود
شیوههای
ضربآهنگ راه رفتن فرد و  
يک فعالیت اجتماعي است .اجتماعي بودن آن در  
ميشود .در اين میان
کنشهای اجتماعي موقعیتمند بازنمايي  
میان 
بدنمندی وی در  

بزرگتر
الگوهای حرکت روزانه در شهر امروز عرصه ارزشمندی برای مطالعه پیامدهای  
شیوههای راه رفتن و همبستگي
همبستگي اجتماعي هستند (جنسن .)2006 ،در واقع بین  
کنشهای اجتماعي
میان 
اجتماعي و سرزنده بودن فضای عمومي ارتباط هست .راه رفتن در  
ميشود که در يک موقعیت ريشه دارد .موقعیتي که از
بدنمندی را موجب  
خود تجربه  
خالل حرکت بدن فرد و ديگراني که در آن محیط هستند مداوم در حال تولید و بازتولید
گیریهای بدنهای در حرکت کنشگران از خالل
خود است .از طرف ديگر جهت 
مجاورتهای احتمالي آنان است که چارچوب مشارکتي يک فعالیت فراغتي را تعین

ميبخشد.

پيآمد راه رفتن فراغتي
ميدهد که در فضاهای عمومي شهر تهران  
اين مطالعه نشان  
همگراييها

موقعیتها اصوالً به سمت واگرايي در حرکت است و 

افراد در خلق و انتقال اين 
بدنمند فرد در
ميشود که درآن امکانتهديد فضای  
قعیتهای مقطعي حاصل  
تنها در مو 
ميآيد و ما
خیابانهای شهر اين امر به ندرت پیش  

حرکت در کمترينحالت باشد که در 
شاهد در مخاطره بودن متناوب بدن فرد در راه رفتن فراغتي خود هستیم .آلودگي هوا،
معبرهای نامناسب و اتومبیل محوری برای راه رفتن فرد سه چالش عمده در اين زمینه
ميخواهد وقت فراغت خود را در
دیهای فردی که  
بدنمن 
زنيها و  
پرسه 
هستند که بر  
گذاشتهاند.اتومبیلمحوریدرسطحاجتماعي قدرتو

حرکتپیاده درخیابان بگذراند،اثر
ميدهدودرسطحفرهنگيادراکوکنشفرد
اختیاربدنپیادهرادرفضایعموميکاهش 
ميدهد(گرين.)2009اينامرباعثشدهاستکهعدمآرامشوآزادیيااحساس
راشکل 
گسستها و اغتشاشات

مؤلفههای هر فعالیت فراغتي هستند خود را در 
آزادی که از  
بدنها در سطح فردی و اجتماعي بازتاب دهد .در
ضربآهنگي راه رفتن و اداهای  

خیابانهای شهر تهران راه رفتن به شیوه بالغي چندان ممکن نیست و اختیاری بودن راه

ضربآهنگ خود را در میان بودن و شدن اداهای بدن فردی ازدست
رفتن فراغتي همواره  
مجتمعهایموردمشاهدهنیزما عموماً شاهدواگراييهایجمعي

ميدهد.درفضاهای بسته

همگراييهايي که تحت تأثیر فضای حرکتي معماری آنها و مسیرهای حرکت

در حرکت و 
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بدنمند فرد در
ميشوند ،هستیم .اين در حالي است که فضای  
ديگران در محیط خلق  
بدنها عموماً در فاصله
جواریهای  

مکانها متفاوت از خیابان است و  
هم
حرکت در اين  
همانطور که احمد ()2008بیان ميدارد اين درست است که بدن
نزديک در جريان است .
جواریها

جامعهپذيری تنها برخوداين 
هم

جامعهپذيریمانقشدارد،امااين

درحرکتدر
جواریها هممهماست(بهنقلازداوتي.)2013

داللتنميکند،بلکهلذتبردنازاين 
هم
برگرداندنها،تغییروضعیتبدنواداهایبدنيکهدرسیستمحسيحرکتيمادانشي

روی
بدنهای
بدنمندیفرهنگنیز،بدناجتماعيرادرنسبیتيبا 
ميدهند،در 
بدنمندراشکل 

واگراييهای

جامعهپذير بودنشان را در 

ميدهند کهدراينمیدانمطالعه گويي 
فردی قرار  
مينهند .اين در حالي است که فرهنگ در همین اداهای بدن و
در حرکت وا  
ميشود.درجاييکه اداهای بدن به
بدنمند  
آهنگهای آن است که در فضای شهری  


ضرب
آهنگهای راه رفتن به سمت

سمت طرد ديگری ،حرکت افراد به سمت واگرايي و  
ضرب
24
میانکنشبا
اغتشاشوگسستمیلکند،بدنفردیبهعنوانبدنيارتباطي کهازخالل 
ديگران در فرآيندمداوم خلق خودش است نه تنها میلي را که در ارتباط با ديگری ريشه
ميدهد ،بلکه در آرامش بودن خود را هم همواره در میان ترديد و تهديد
دارد از دست  
حملونقل از نقطه الف به
ميبیند.در شهری که در آن راه رفتن تنها بهعنوان يک وسیله  

25
بدنمندشدنزندگيروزمره خواهیمبود .
نقطهبدرنظرگرفتهشودماشاهدغیر 
مؤلفههای
در اين میان اوقات فراغت فرد نیز در فضای عمومي شهر ،با از دست دادن  
فراغتي خود تبديل به تنش دائمي میان بدن فردی ،بدن اجتماعي و فضا خواهد بود .از
پرسهزني به ناگزير به وسیله
طرفي بايد اين مسئله هم در نظر داشت که درست است که  
ميشود ،اما راه رفتن همواره کنشي است که تنظیم
اشکال گوناگون تنظیمي همواره مقید  
ميآورد
پیشبیني به وجود  
غیرقابل 

تجربههای 
بدن و فضا را احتمالي ميکند و  
بدنمندی در يک کنش
مؤلفههای فرهنگي حرکت انسان و فهم کلي  
(ادنسور.)2010،فهم  
برنامهريزیدرجهتافزايشسطح
سادهایبرای 
اجتماعيمتغیراست.لذابهطورقطعپیام 
راه رفتن در تهران امروز با توجه به موارد ذکرشده وجود ندارد.اين امر خود در توجه به
مؤلفههای فراغتي نیز بايد لحاظ شود ،ابعاد
افزايش راه رفتن فراغتي شهروندان که در آن  
ميگیرد؛اما در اين تحقیق سعي کرديم نشان دهیم که راه رفتن و
گستردهتری به خود  

پرسهزني در شهر خود يک کنش فرهنگي -اجتماعي است و تنها زماني که ما يک فهم

سازمانها خواهند

بدنمندی راه رفتن و محیط اطراف آن بهدست آوريم ،نهادها و 
دقیق از  
مهريزی
توانست برای يک فراغت همگاني به شیوه راه رفتن در فضاهای عمومي شهر برنا 
کنند .


communicative body
disembodiment of everyday life

24
25
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