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ساماندهی مصرف فضای شهری با تکیه بر یافتههای ضربآهنگکاوی
زندگی روزانه؛ موردپژوهی :محدودۀ میدان کمالالملک کاشان

*

سپیده برزگر ،1میترا حبیبی

**2

1دکترای شهرسازی ،گروه معماری ،مؤسسۀ آموزش عالی هنر شیراز ،شیراز ،ایران.
2دانشیار گروه طراحی شهری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر  ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،1399/07/28 :تاریخ پذیرش)1399/12/15 :

چکيده
پاسخ به مسألۀ تولید و بازتولید آمرانۀ فضا و قبضۀ آن به دست قدرت ،مستلزم توجه به شیوههای خالقانۀ مردم در
مصرف فضای شهری است .پژوهش حاضر ،بر میدان کمالالملک در کاشان متمرکز است که از فضاهای مهم عمومی
در این شهر بهشمار میآید .این پژوهش ،با تکیهبر کاوش ضربآهنگهای زندگی روزانه ،در پی راهکارهایی حاصل
پاسخ خالقانۀ مردم در برابر نگاه تخصصی است تا مصرف فضای شهری ساماندهی گردد .بنابراین ،با رجوع به آرای
لوفور ،تأثیر مؤلفههای سهگانۀ اقلیم-فرهنگ-قدرت بر ضربآهنگهای فضای دریافته-پنداشته-زیسته بررسی
سطح پیچیدگی عمودی و افقی فضا انجام شد .در
شد .این مطالعه با تکی ه بر روش پیشرونده-پسرونده ،در دو
ِ
سطح پیچیدگی عمودی ،تاریخ فضا در شهر کاشان ،با استفاده از روش مطالعات اسنادی مطالعه شد .در سطح
پیچیدگی افقی ،ضربآهنگهای جاری در محدودۀ پژوهش از طریق پژوهش میدانی (مشاهده با روش ساده و
غیرمداخلهگر) و روش توصیفی مطالعه شد .سرانجام ،یافتههای حاصل از هر یک سطحهای مطالعه ،در تفسیری
کلی آمیخته گردید .یافتههای پژوهش نشان داد که فضای زیستۀ شهر کاشان ،همسو با اقلیم و فرهنگ و واجد
چندین ضربآهنگ است که در تداخل با یکدیگر به سر میبرند .قدرت ضربآهنگهای غالب موجب شده تا امر
پنداشته نسبت به امر زیسته در برتری باشد.

واژههای کليدي

ضربآهنگ کاوی ،لوفور ،مصرف فضای شهری ،کاشان ،زندگی روزانه.

*    مقاله حاضر برگرفته از رسالۀ دکتری شهرسازی نگارنده اول ،با عنوان «کاوش ضربآهنگ زندگی روزانه در ساماندهی مصرف فضای شهری،
موردپژوهی :شهرهای رشت و کاشان» میباشد که با راهنمایی نگارنده دوم در دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر ارائه شده است.
** نویسنده مسئول :تلفن ،09123278549 :نمابر. E-mail: habibi@art.ac.ir ،021-66727944 :
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مقد مه

اکنون ،فضا در مطالعات شهری فراتر از جنبههای جغرافیایی،
اقلیدسی ،ریاضیگونه و علمی است )(Lefebvre, 1974؛ امری بیش
از کالبد صرف که همۀ جنبههای هستی آدمی را دربرمیگیرد .پس
از آنکه در طلیعۀ «شهرسوم» ،قدرت بر تولید فضا تسلط یافت و آن را
بهسان کاالیی مبادالتی ،وارد فرآیند عرضه و تقاضا نمود ،مسألۀ تولید
و مصرف فضای شهری ،چنان پیچیده گشت که پاسخ  بدان ،مستلزم
یافتن راهکارهایی خالقانه ،برآمده از بطن جامعه و متوجه ضروریات
بستر شد .از آن رو که هر گونه نظم فضایی جدید نیازمند ابزارهایی
مختص به خود برای تولید است )(Lefebvre, 1968a, 352؛ قدرت
باید افزون بر نظارت بر تولید فضا ،بکوشد تا مصرف فضا را نیز ،مهارکند
و شهرگرایی را هرچه بیشتر ،به ضمانت بقای خویش   و فضایِ مصرف را
به فضایی برای مصرف بدل سازد ) .(Lefebvre, 1974, 63, 352حال
که همراه با دگرگونی شیوههای تولید فضا ،مصرف آن نیز ،دستخوش
دگرگونی شده و به امری سیاسی بدل گشته (Lefebvre, 1968c,
(130؛ فضا به راستی ،کاالیی مبادلهای و محصولی سیاسی     -اجتماعی
است ( .Burgel (et al., 1987که زندگی اجتماعی سازمانیافتهای را در
بر میگیرد و به روشهای متعددی تولید میگردد (Lefebvre, 1974,
) 102–103و قبضۀ تولیدفضا ،روشی برای مهار مصرف آن به  شمار
میآید ( .)Lefebvre, 1973, 63میدان کمالالملک در شهر کاشان،
با مسألۀ یادشده روبهرو بوده و به ساحت کشمکش میان قبضۀ تولید
فضا از باالدست و مقاومت الیههای پایین اجتماع در مصرف فضا تبدیل
شده است .این مسأله ازآنرو اهمیت دارد که با غلبۀ اندیشۀ نوگرا بر

فضای شهری ،فضا واجد معناهایی  متعدد ،در تضاد و متناقض شد (کرنگ
و ثریفت .)13 ،1394 ،افزون بر این ،فضاهای شهری ،بسیار پیچیده
یهای فضای اجتماعی همراه شده (Miles,
و  چندالیهاند که با پیچیدگ 
 )2007, 17و معناهایی متفاوت به فضا بخشیدهاند (Madanipour,
 .)2001, 158میدان کمالالملک ،با دربرگرفتن طیف محدودی از
فعالیتها و کاربریها ،در برابر فضای پیرامونی خود ،دچار تضاد و تقابل
شده است .این فضا طی طرحهایی آمرانه ،در قلب بافت تاریخی شهر
کاشان ،به شکل کنونی درآمده است .مطالعۀ این فضا ،بهسان امری
اجتماعی تولید و
پیچیده و چندگانه ،مستلزم توجه به فرآیندهای
ِ
مصرف فضا در آن است .جدل سه سویۀ فضا (تریالکتیک فضایی) و
ضربآهنگکاوی ،شاکلههایی مفهومی در مطالعات فضای شهریاند
که بر اساس آنها ،مسألۀ تولید فضا بهسان امری پنداشته (فضای
قدرت و متخصصان) در برابر فضای زیسته (نمودهای زندگی روزانه و
روشهای خالقانۀ زندگی اجتماعی) قرار میگیرد (Merrifield, 1993,
 .)173درحقیقت ،متخصصان فضای شهری از خلق بستر مناسب برای
زندگی روزانه غافل شدهاند و کوششهای بیشتری برای جایگزینکردن
زندگی روزانه با روزمرگی در جریان است .هدف پژوهش حاضر آن
است تا شیوههای مردم را برای مصرف خودخواستۀ فضا و بر اساس
ضربآهنگهای زندگی روزانه در فضای شهری ،مدنظر قرار دهد و از
یافتههای آن ،برای ساماندهی مصرف فضا ،مدیریت و شکلگیری زندگی
روزانه بهره جوید.

پرسشهای پژوهش

با درهم شکستن قیدوبندهای اجباری ،در فضا جاری میگردند.

پرسش اصلی این است که «چگونه میتوان مصرف فضا را از طریق
یافتههای ضربآهنگکاوی زندگی روزانه سامان بخشید؟» در راستای
این پرسش ،به تأثیر مؤلفههای فرادست ،بر ضربآهنگهای زندگی
روزانه و شیوۀ مصرف فضا پرداخته شده است.

مبانی نظری پژوهش
ضربآهنگ

در رشتههای مرتبط با محیط مصنوع ،ضربآهنگ را به تکرار
نظمیافته یا هماهنگ خطها ،شکلها یا رنگها تعبیر کردهاند .یا آنکه
آن را ازسرگیریِ مؤلفهها و جزهایی دانستهاند که قدرتمند ،پیاپی و
دمادم تکرار میگردند تا کلیتی را پدید آورند (چینگ-368 ،1979 ،
370؛      لینچ .)120،1981   ،در حوزههای مرتبط با علوم اجتماعی،
ضربآهنگ به معنای نوسانها و رفتارهایی است که با بازگویی یکاهایی
زمانی و فضایی ،پیوند میان آدمیان ،فضا و زمان را ممکن مینمایند
) .(Lefebvre, 1992, 89ضربآهنگ از الگوهایی برخوردار است ،از
حرکتهایی سامانمند و چندباره تشکیل شده و در اثر اتصال با سویۀ
چهارم خود ،یعنی زمان ،پدید میآید .جریان زمان در فضا و رودررویی
راستین آدمی با آن با کالبد جسمانی خود سبب میشود تا سرتاسر
تکاپوهای او در فضا ،ضربآهنگی بیابد .فعالیتهای تکراری ،روزمره ،یا
حتی ،در لحظه و روزانه از این ضربآهنگ به دور نیستند و همگی آنها،

زندگی روزانه در رویارویی با روزمرگی
اکنون ،دستاورد شهرها ،محرومیت گستردۀ مردم از زندگی روزانه
زدودن هرچه بیشتر شکوه آن است .شهرهای امروز ،از پارهپارهکردن
و
ِ
کلیت جامعه و تقسیم آن به فردهایی منفرد حکایت دارند (Lefebvre,
 .)1958, 209–210قدرت با برنامهریزی جزءبهجزء زندگی روزمرۀ افراد
در همۀ ابعاد آن رسوخ کرده است (Lefebvre, 1988,70; Elden,
 .)2004b, 133از سویی دیگر ،دلزدگی منتج از روزمرگی ،حاصل
گرایش قدرت به یکنواختسازی و از میانبردن وقفههای زمانی در
روند جاری شیوۀ مصرف است ( .)Bauman, 2007, 130زندگی روزانه
یعنی نیاز به همذاتپنداریهای جدید تا دلزدگی روزمرگی تحمل شود
(.)Lasch, 1991, 521

روزمرگی     فراگیرترین    ،مسریترین    ،یکتاترین    ،جمعیترینوفردی ترین
محصول تولیدشده در این دوران و ضمانتی بر مصرف خود است
ِ
( .)Lefebvre, 1987, 9در حقیقت ،جداسازی اجتماع و تبدیل آن
به فرد ،نشانگر رویارویی زندگی روزانه و روزمرگی و تضاد میان سنت
و مدرنیته است ( .)Lefebvre, 1968c, 208مسألۀ امروز آن است که
این رویارویی ،ستیز برای ایجاد هماهنگی یا بستر مناسب با هدف تقویت
مشارکت کامل و فعال در زندگی روزانه جریان دارد (Lefebvre, 1962,
 )279و بازتولید روابطِ
اجتماعی تولید و تناقضات میان طبقات فرادست
ِ
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اجتماعی روابط
و فرودست در این میان در جدالاند .از سویی ،بُعد
ِ
طبقهای و از سوی دیگر ،جنبۀ سیاسی ارتباط میان قدرت و افراد ،دو
جنبۀ اصلی این تناقضها ،ستیز و جدال را تشکیل میدهند .به رغم
این ستیز و کشمکش ،زندگی روزمره به دلیل تولید مکانها و فضاها
از طریق قیدوبندهای متداول در عملکردهای روزانه از هم فرونمیپاشد
(.)Lefebvre, 1968a, 58

تولید فضا و مصرف آن
تولید فضا 1و مصرف آن از دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا ،بدین معنیاند
که جامعه ،فضای ویژۀ خود را آنگونه که باید و بهسان عینیتی برای
تحلیل و تشریح نظری ارائه میکند ) (Lefebvre, 1974, 31و سپس،
فضای تولیدشده به مصرف میرسد .در این فرآیند ،نظم فضایی جدید
با ابزارهای تولید ،شهر و فضاهای آن همگام میشود که همگی در
سلطۀ قدرتاند ) .(Lefebvre, 1968a, 352مصرف فضا نه به معنای
خرید آن ،بلکه بازتابی از فعالیتهایی است که کنشی نوآورانه به شمار
میآیند .اگر تولید فضا در چنگ قدرت است؛ اما مصرف نوآورانۀ آن فضا
در استفادۀ ویژهای است که شهروندان از زمان دارند .بنابراین ،با تقابل
مصرف خودخواستۀ فضا در برابر تولید قاهرانۀ آن روبهروییم .این دیدگاه
برآمده از شاکلههای مفهومی جدل سهسویه (تریالکتیک فضایی) است
).(Goonewardena, 2008, 62

سه سویه شامل سه جزء در پیوند و در عین حال ،یگانه است (کلمن،
 .)134-133 ،1396لوفور ( )1974این سه جزء را چنین معرفی کرده
است :کنش فضایی ،بازنماییهای فضا 2و فضای بازنمایی شده( 3تصویر
 )1که نخستین جزء ،اشاره به روش مادی و کنش فضایی 4دارد .این
جزء همان فضای دریافته است که بهسان آرایش فضایی در شهر نمود
مییابد .دومین جزء ،روشی ذهنی یا فضای پنداشته است که در دست
قدرت و متخصصان فضا است .و سرانجام ،سومین جزء ،مبتنی بر روشی
زیستی و شامل نمودهای زندگی روزانۀ افراد است (Merrifield, 1993,
 .)173جدال بر سر تولید فضا و مصرف آن ،حاصل قرارگرفتن قدرت از
طریق زمان معیار و تحمیلی ،در برابر شهروندان و زمان خودخواسته
است .زمان خودخواسته ،درحقیقت ،به استفادۀ خودانگیخته و دلخواهانۀ
مردم از فضا بازمیگردد تا فضای پنداشته را از طریق فضای زیسته از

آن خود نمایند.
ِ

5

ضربآهنگکاوی
فضا کاالیی سیاسی ،اجتماعی و مبادالتی در زمانۀ ما بهشمار میآید
ق ساعتهای یکنواخت کار
) .(Burgel et al.,1987زمان سرمایه ،از طری 
در پی غلبه بر همۀ بعدهای زندگی است ) (Lefebvre, 1992, 89و
میان زمان تحمیلی و بیرونی از یک سو ،و زمان درونی از سوی دیگر
در جریان است .مورد نخست ،به ضربآهنگ خطی و مورد دوم ،به
ضربآهنگ چرخهای تعبیر میشود که هر یک بسامد مشخصی دارند
و پس از رسیدن به نقطۀ آغاز خود ،از نو تکرار میشوند :ضربآهنگ
خطی به شیوهای مکانیکی و ضربآهنگ چرخهای به شیوهای طبیعی
) .(Henriques et al.,2014البته ،این دو در ظاهر ،متفاوتاند؛ اما
با یکدیگر ارتباط دارند ) .(Lefebvre, 1992, 90ناهمسانی و ستیز
میان این دو به چندضربآهنگی تعبیر میشود که دو گرایش اصلی
در آن دیده میشود :یکی ،یکدستسازی و حذف تفاوتها؛ و دیگری،
ناهمگونسازی و دامنزدن به تنوعها (Fischer & Forester,1993,
 .)59; Lefebvre, 1992, 89; Shields, 2004,131این ستیزه به
نافرمانی و سرپیچی و تالش برای در هم شکستن قیدوبندهای سخت و
تبدیل آن به امری سست بدل میشود (خواجهزاده.)1397 ،
فضا در شهر از زمان تأثیر میپذیرد و به امری چندگانه و چندالیه
تبدیل میگردد؛ زیرا هر یک از دستههای مردمی معناهایی متفاوت
به آن میبخشند ) .(Madanipour, 2001, 158ضربآهنگکاوی با
تمرکز بر پدیدههایی پیچیده و چندالیه و از گونۀ فرهنگ ،بر چگونگی
رخداد رویدادها مبتنی است .این چندگونگی فضا از سه مؤلفۀ اصلی تأثیر
میپذیرد :اقلیم ،فرهنگ و قدرت و از این رو ،ضربآهنگها براساس
بستر رخداد خود ،ناهمگن و حتی ،مشابه میشوند (Lefebvre, 1992,
 .)91پهنۀ طبیعی زمین در ضربآهنگهای چرخهای متجلی میشود.
فرهنگ به بازگفت زندگی و ارزشهای پنهان در آن مشغول است
(توسلی .)1379 ،ضربآهنگهای متأثر از اقلیم و فرهنگ ،در آیینها،
مناسبتها ،رمزگان و روابط در شهرها ظاهر میشوند (Lefebvre,
 .)1992, 96بهرغم نقش مهم اقلیم و فرهنگ ،در شکلگیری تاریخی
شهرها ،این دو در اثر دگرگونی و دگردیسی نو وارۀ شهر کنار گذاشته شدند
فنی زمانه به برتری رسید (حبیبی،
و قدرت با در خدمتگرفتن دانش ِ
نشینی اقلیم و فرهنگ در برابر قدرت« ،شیوۀ قاهرانۀ
 .)1394با پس
ِ
مصرف» به خفا رفت ) .(Lefebvre, 1992, 74ضربآهنگکاوی این
پنهان شدگی را آشکار مینماید و شیوۀ شکلبخشیدن ضربآهنگها به
تجربۀ آدمی در بستر فضا را نشان میدهد .با کمک کاوش ضربآهنگها
یتوان دریافت که تجربههایی از این دست ،چگونه به بنمایۀ زندگی
م
روزانه بدل میشوند ) .(Martinović, 2013ضربآهنگکاوی با نگاهی
فرارشتهای ،به بُعد پنهان زندگی در عرصۀ فضای شهری ،شناسایی
جنبههایی را ممکن میکند که در چهرۀ قدرت میایستند و فضای
شهری را به فضای دگرگونی تبدیل کنند ).(Lefebvre, 1992, 26

پیشینۀ نظری پژوهش
تصویر  -1مدل سهگانۀ فضایی و ماتریس تولید اجتماعی فضا.
مأخذ( :حبیبی و برزگر)51 ،1397 ،

ازجمله مهمترین پژوهشها دربارۀ ضربآهنگها ،مطالعهای   است
که لوفور بر روی شهرهای مدیترانهای انجام داد ).(Lefebvre, 1992
شاید دیدگاه او در این پژوهش ،بیشباهت به مطالعاتی نباشد که به
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جبر جغرافیایی پرداختهاند (خاکرند .)48 ،1377 ،اما آنچه که نقطۀ
عطف پژوهش لوفور بهشمار میآید ،توجه همزمان او به تأثیر اقلیم
بر ضربآهنگهای خطی و چرخهای و نظم تحمیلی در برابر نظم
خودخواسته است .او براساس نظریۀ لحظهها نشان داد که رویدادهای
ویژه با مدتزمان محدود خود ،چگونه در زندگی روزانه جاری میشوند
) .(Lefebvre, 1992پس از معرفی رویکرد ضربآهنگکاوی از طریق
برگردان کتاب لوفور به انگلیسی ،این پژوهشها ادامه یافت 6.جدول (،)1
خالصهای از پیشینۀ پژوهش را براساس مقولهها ،محورها و فضای مورد
مطالعه نشان میدهد (برای اطالعات بیشتر در مورد ضربآهنگ زندگی

روزانه در شهری با اقلیم معتدل و مرطوب به مقاله ،برزگر و حبیبی
( )1399با عنوان «کاوش ضربآهنگ زندگی روزانه در ساماندهی
مصرف فضای شهری موردپژوهی :پیادهراه شهر رشت» ،نشریه دانش
شهرسازی ،)1(4 ،صص  71-49و در مورد پیشینه تفصیلی تحقیق و
فرایند تعیین معیارهای ضربآهنگ زندگی روزانه به مقاله علمی -مروری
حبیبی و برزگر ( )1397با عنوان «عیارهای ضربآهنگکاوی زندگی
روزانه در تولید اجتماعی فضای شهری با تکیه بر تجارب پژوهشی» در
نشریه علمی-پژوهشی صفه ،دانشگاه شهید بهشتی ،شماره  ،81سال
 ،28صص  ،63-47مراجعه شود).

جدول  -1مقولههای موردپژوهش و محورهای اصلی در پیشینۀ پژوهش.

چشم انداز صوتی چرخههای اقلیمی
ادراک با حواس پنجگانه

شیوۀ دریافت و
ادراک فضا

فضا

مقولههای مشترک
تفاوت ادراکی فضا بر اساس زمان مصرف فضا

محورهای اصلی

گونهبندی و رابطۀ ضرباهنگها

رویارویی مداخلههای برنامهریزیشده و
فعالیتهای غیررسمی

بازگشت ضرباهنگها به کالبد

فضای دریافته

کنش و واکنش ضرباهنگهای خطی و چرخهای

تأثیر مؤلفههای کالبدی بر آسایش اقلیمی
تأثیر ضرباهنگهای چرخهای بر تصویر شهر

فضای پنداشته

گفتمان رسمی فضا

انضباط سیاسی

ابزارهای رسمی در دست
قدرت برای مهار فضا

دستمایههای رسمی/غیررسمی و زمانمند فضا

فضای زیسته

فعالیتهای خودانگیخته

فعالیتهای مردم در فضا

بازۀ زمانی حضور در فضا

تواتر رویدادهای مبتنی بر فرهنگ
تسهیل/تحدید حضور در فضا

شیوۀ مصرف فضا از سوی الیههای زیرین جامعه

شیوۀ مردمی مصرف فضا

پژوهشگران (سال)
لوفور ()1992؛ داتی ()2011؛ مارتینوویچ ( ،)2013برزگر و
حبیبی (.)1399
لوفور ()1992؛ مارتینوویچ (.)2013
لوفور ()1992؛ سیمپسون ()2008؛ لتووری و کزکال
()2013؛ مارتینوویچ (.)2013
لوفور ()1992؛ اسکنل ()2006؛ سیمپسون ()2008؛ داتی
()2011؛ شاو ()2012؛ لیم ()2013؛ مارتینوویچ ()2013؛
سینکلر ()2013؛ الگرکویست ()2013؛ لیون ()2016؛
بحرینی و آقا کریمی ()1395؛ بحرینی و خسروی
()1394؛ قلعهنویی و جبل عاملیان ()1394؛ برزگر و
حبیبی (.)1399
لوفور ()1992؛ اسکنل ()2006؛ پریسکات ()2011؛
اشمیدر ()2012؛ لیم ()2013؛ الگرکویست ()2013؛
مارتینوویچ ()2013؛ هدرینگتون ()2013؛ پزانوسکی-
براون ()2015؛ مورتون ()2015؛ لیون ()2016؛ گونزالز
()2016؛ کالرمونت ()2016؛ مارکو ()2017؛ قلعهنویی و
جبل عاملیان ()1394؛ برزگر و حبیبی (.)1399
لوفور ()1992؛ ایوانز ()2001؛ سیمپسون ()2008؛ داتی
()2011؛ شاو ()2012؛ مارتینوویچ ()2013؛ سینکلر
()2013؛ مورتون ()2015؛ لتووری و کزکال ()2013؛ لیون
()2016؛ قلعهنویی و جبل عاملیان ()1394؛ برزگر و
حبیبی (.)1399
بحرینی و آقا کریمی ()1395؛ بحرینی و خسروی
()1394؛ قلعهنویی و جبل عاملیان (.)1394
بحرینی و آقا کریمی ()1395؛ بحرینی و خسروی
()1394؛ قلعهنویی و جبل عاملیان ()1394؛ برزگر و
حبیبی (.)1399
لوفور ()1992؛ شاو ()2012؛ لتووری و کزکال ()2013؛
مارتینوویچ ()2013؛ الگرکویست ()2013؛ بحرینی و آقا
کریمی ()1395؛ بحرینی و خسروی ()1394؛ قلعهنویی و
جبل عاملیان ()1394؛ برزگر و حبیبی (.)1399
لوفور ()1992؛ سیمپسون ()2008؛ داتی ()2011؛
مارتینوویچ ()2013؛ لتووری و کزکال ()2013؛ شاو
(.)2012
لوفور ()1992؛ لیون ()2016؛ مارتینوویچ ()2013؛ سینکلر
()2013؛ ایوانز ()2001؛ مورتون ()2015؛ سیمپسون
()2008؛ لتووری و کزکال ()2013؛ شاو ()2012؛ داتی
()2011؛ برزگر و حبیبی (.)1399
لوفور ()1992؛ سیمپسون ()2008؛ داتی ()2011؛ شاو
()2012؛ مارتینوویچ ()2013؛ لتووری و کزکال ()2013؛
قلعهنویی و جبل عاملیان ()1394؛ برزگر و حبیبی
(.)1399
لوفور ()1992؛ لیون ()2016؛ مارتینوویچ ()2013؛ سینکلر
()2013؛ ایوانز ()2001؛ مورتون ()2015؛ سیمپسون
()2008؛ لتووری و کزکال ()2013؛ شاو ()2012؛ داتی
()2011؛ قلعهنویی و جبل عاملیان ()1394؛ برزگر و
حبیبی (.)1399
لوفور ()1992؛ لیون ()2016؛ مارتینوویچ ()2013؛ سینکلر
()2013؛ ایوانز ()2001؛ مورتون ()2015؛ سیمپسون
()2008؛ لتووری و کزکال ()2013؛ برزگر و حبیبی
(.)1399
بحرینی و آقا کریمی ()1395؛ بحرینی و خسروی
()1394؛ قلعهنویی و جبل عاملیان ()1394؛ برزگر و
حبیبی (.)1399
لوفور ()1992؛ اسکنل ()2006؛ سیمپسون ()2008؛ داتی
()2011؛ لیم ()2013؛ لیون ()2016؛ مارتینوویچ ()2013؛
سینکلر ()2013؛ شاو ()2012؛ الگرکویست ()2013؛
برزگر و حبیبی (.)1399
لوفور ()1992؛ برزگر و حبیبی (.)1399

مکان
رشت؛ سومراسویل؛ شهرهای مدیترانهای؛ همشایر.
سومراسویل؛ شهرهای مدیترانهای.
سومراسویل؛ شهرهای مدیترانهای؛ لندن؛ لیسبون.

اصفهان؛ بوشهر؛ رشت؛ سومراسویل؛ شانگهای؛ شهرکرد؛
شهرهای مدیترانهای؛ فومن؛ لندن؛ نیوکاسل؛ همشایر؛ یزد.

شهرهای مدیترانهای؛ لندن؛ بلفاست؛ اسکاتلند؛ ایاالتمتحده؛
سومراسویل؛ مکزیک؛ شانگهای؛ اسپانیا؛ نیوکاسل؛ اصفهان؛
رشت.

شهرهای مدیترانهای؛ لندن؛ سومراسویل؛ مکزیک؛ نیوکاسل؛
همشایر؛ اصفهان؛ رشت.

شهرکرد؛ بوشهر؛ یزد؛ فومن؛ اصفهان.
اصفهان؛ بوشهر؛ رشت؛ شهرکرد؛ فومن؛ یزد.

اصفهان؛ بوشهر؛ رشت؛ سومراسویل؛ شهرکرد؛ شهرهای
مدیترانهای؛ فومن؛ لیسبون؛ نیوکاسل؛ یزد.
شهرهای مدیترانهای؛ سومراسویل؛ لندن؛ لیسبون؛ نیوکاسل؛
همشایر.
رشت؛ سومراسویل؛ شهرهای مدیترانهای؛ لندن؛ مکزیک؛
نیوکاسل؛ همشایر.

اصفهان؛ رشت؛ سومراسویل؛ شهرهای مدیترانهای؛ لندن؛
لیسبون؛ نیوکاسل؛ همشایر.

رشت؛ سومراسویل؛ شهرهای مدیترانهای؛ لندن؛ مکزیک؛
نیوکاسل؛ همشایر.

رشت؛ سومراسویل؛ شهرهای مدیترانهای؛ لندن؛ مکزیک؛
نیوکاسل؛ همشایر.

شهرکرد؛ بوشهر؛ یزد؛ فومن؛ اصفهان؛ رشت.

رشت؛ سومراسویل؛ شانگهای؛ شهرهای مدیترانهای؛ لندن؛
نیوکاسل؛ همشایر.
شهرهای مدیترانهای؛ رشت.
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ساماندهی مصرف فضای شهری با تکیه بر یافتههای ضربآهنگکاوی زندگی
روزانه؛ موردپژوهی :محدودۀ میدان کمالالملک کاشان

جنبۀ نوآورانۀ تحقیق حاضر در واکاوی ضربآهنگ زندگی روزانه با
مقیاس شهری در اقلیم گرم وخشک و نیز گوناگونی روشهای بهکاررفته
در پژوهش است که همزمان به وضعیت تاریخی و وضعیت موجود و
همچنین ،به مؤلفههای فرادست (اقلیم ،فرهنگ و قدرت) توجه دارد .با
توجه به مقولههای مشترک در پیشینۀ پژوهش و همچنین ،دستهبندی
آنها در قالب محورهای اصلی ،مقولههای پژوهش حاضر ،مشخص شد.
ضربآهنگهای گوناگونی در فضای شهری جاری است که گاه ،تضاد
و برخورد میان آنها ،و درنتیجه ،بدضربآهنگی رخ میدهد و گاه نیز،
همسویی و همسازی آنها منجر به خوشضربآهنگی میشود .در این
پژوهش ،بر اساس نظریۀ جدل سهسویه ،فضا در سه گونۀ آن ،یعنی
فضای دریافته (امر کالبدی) ،فضای پنداشته (امر ذهنی) و فضای زیسته
(امر اجتماعی) مد نظر گرفته است .سه مؤلفۀ اصلی ،یعنی اقلیم ،فرهنگ
و قدرت ،بر شکلگیری و استمرار ضربآهنگها مؤثرند که میتوان این
ضربآهنگها را با کمک مقولههای مختلفی مطالعه نمود (تصویر.)2

روش پژوهش

پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «چگونه میتوان مصرف
فضا را از طریق یافتههای ضربآهنگکاوی زندگی روزانه سامان
بخشید؟» یافتن پاسخ ،نیازمند انتخاب روشی متناسب با پیچیدگی
موضوع پژوهش است .با استناد به پارادایم پساساختارگرایی ،میتوان
فضای شهری را بر اساس دگرگونی مدلول به اقتضای دال و بهسان
واقعیتی فرهنگی و وابسته به متن زمان مطالعه نمود (ساراپ11،1993 ،؛
رحمانی فیروزجاه.)1383 ،
لوفور در پژوهشهایی مشابه ،رویکرد نظری-تجربی ،یعنی رویکرد
پیشرونده-پسرونده7را بسط داد تا از این طریق بتواند بیآنکه خود
را محدود به حوزهای خاص نماید ،فضا را با نگاهی جدید و فراتر از
منظر ماتریالیسم دیالکتیکی مارکس تحلیل کند ).(Michon, 2011

سارتر نیز در بررسی این روش ،آن را امری دیالکتیکی ،واضح ،متعین و
کارآ در بیشتر حوزههای مرتبط با انسانشناسی دانسته است (Sartre,
 .)1963لوفور در مطالعۀ ناحیههای روستایی پیرنه 8و شهری مورنه،9
از روش یادشده استفاده کرد .او ( )1960در مقالهای با نام «مروری بر
جامعهشناسی فرانسه» ،10زندگی روزمرۀ اهالی این محدودها را مطالعه
ی
کرد تا «وضعیت» اجتماع و حرکتهای جمعیتی را در «زمانها 
تاریخی» درک کند ).(Kofman & Lebase, 2003, 128–129
روش پسرونده/پیشرونده یا تحلیلی/تکوینی از هر دو حوزۀ تاریخ و
جامعهشناسی تأثیر میپذیرد ) (Lefebvre, 1992, 97که روشی
درخور برای پژوهش دربارۀ فضا است ).(Kofman & Lebase, 2003
با استناد بدین روش ،سهگانۀ فضایی (زیسته-دریافته-پنداشته) و
تأثیر مؤلفههای سهگانه (اقلیم -فرهنگ -قدرت) در دو سطح پیچیدگی
عمودی فضا و پیچیدگی افقی آن بررسی شد .برای مطالعۀ پیچیدگی
عمودی ،به تاریخ فضا در شهر کاشان پرداخته شد .در پیچیدگی افقی،
ضربآهنگهای مختلف شهر و مردمان در بازۀ زمانی معین کاوش شد.
در سطح نخست یا پیچیدگی عمودی فضا ،از مطالعۀ منابع کتابخانهای
و سپس ،تحلیل محتوای کیفی و تفسیر آنها و در سطح دوم یا مطالعۀ
پیچیدگی افقی فضا ،از روش پژوهش میدانی و توصیفی استفاده شد.
کمی یا کیفی کافی نبود و باید
در این پژوهش ،تکیۀ صرف به دادههای ّ
کمی و کیفی استفاده میشد .بنابراین ،زبان
از مزیتهای هر دو روش ّ
تفسیر در پژوهش کیفی و اندازهگیری امور عینی به کار گرفته شد
کمی و کیفی با توجه به
(نیومن1394 ، .)356، 54 ،سپس ،دادههای ّ
روندها و تعمیمها در کلیتی جامعتر برهم نهاده شدند (کرسول،1394 ،
 .)37-36در این پژوهش ،از طرح همسوسازی برای ترکیب دادههای
کمی و کیفی استفاده شد (تصویر  )3تا یافتههای حاصل در تفسیری
ّ
کلی با یکدیگر ترکیب شوند (کرسول و پالنوکالرک.)73 ،1394 ،

بحث و یافتهها

محدودۀ پژوهش

محدودۀ پژوهش واقع در شهر کاشان و مرکز بافت تاریخی این
شهر است (تصویر  4و  .)5میدان کمالالملک ،حدود ده هزار مترمربع
مساحت دارد و ازجمله بزرگترین میدانهای این شهر است .با اجرای
طرحی شهری که بهتازگی اجراشده 200 ،مترمربع فضای رفاهی و
 360مترمربع فضای فرهنگی در میدان احداث شد .محدودۀ پژوهش
به دلیل ویژگیهای مختلفی انتخاب شد که طی فرایندی تاریخی به

تصویر  -2مدل مفهومی پژوهش.

تصویر -3طرح و الگوی روش آمیخته در پژوهش حاضر برگرفته از.
مأخذ( :کرسول و پالنوکالرک)71 ،1394 ،
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فضای موردمطالعه شکل بخشیده و فعالیتهای قدیمی و جدیدی که
در محدودۀ میدان وجود دارند ،باعث بهوجودآمدن ضربآهنگهای
متعددی در فضا شده بودند .بناهای تاریخی بسیاری در این محدوده و
در راستای همۀ خیابانهای اصلی که به میدان کمالالملک میرسند،
مستقر شدهاند .بنای خواجه تاجالدین ،خانۀ کاج (موزۀ منوچهر شیبانی)،
مدرسه و مسجد امام ،آرامگاه شاهعباس صفوی ،مقبرۀ محتشم کاشانی،
مسجد آقابزرگ و خانههای تاریخی مختلف از آن جملهاند .خیابان
محتشم( 11در شرق میدان) ،خیابان بابا افضل( 12واقع در شمال میدان)،
خیابان فاضل نراقی( 13مستقر در غرب میدان) ،و خیابان مال حبیباهلل
شریف( 14یا دروازۀ اصفهان ،در جنوب میدان) ،چهار خیابان راستگوشه
و چلیپاییاند که به میدان کمالالملک میرسند و در دوران پهلوی اول
احداث شدهاند.
هدف اصلی طرح اجراشده در میدان ،بهسازی بوده است .این میدان
در محلۀ قدیمی کاشان به نام کلهر ساخته شده است 15که در گذشته،
به فلکۀ بزرگ کاشان شهرت داشته است .کوشک میانی میدان ،با تأثیر
از بنای باغ فین و در دوطبقه طراحی شده است .در طبقۀ باالی این بنا،
آثار کمالالملک در معرض دید عموم قرار دارد .دهانۀ بازار بزرگ کاشان
به این میدان میرسد .محدودۀ موردمطالعه ،شاخصههای فرهنگی،
گردشگری و مذهبی مختلفی دارد.

مطالعۀ پیچیدگی عمودی فضا در شهر کاشان
در واکاوی پیچیدگی عمودی فضا ،از روشهایی استفاده میشود
که به وضعیت توسعۀ تاریخی میپردازند ) .(Elden, 2004, 8برای
فهم «وضعیت اجتماع» یا به بیانی دیگر ،شناسایی چگونگی دگرگونی
در فضاهای دریافته ،پنداشته و زیسته و همچنین،پرداختن به تأثیر
مؤلفۀ اقلیم ،فرهنگ و قدرت ،به تاریخ فضا مراجعه شد تا تاریخچه و

پیشینۀ جامعه کاوش گردد .بنا به ماهیت موضوع ،از روش مطالعات
اسنادی ،سند گزینی ،تحلیل اسناد و بررسی آنها استفاده شد (کرسول،
 .)170،1394کیفیبودن ماهیت این بخش از پژوهش سبب شد تا
گردآوری دادهها با هدف دستیابی به درک ژرف از پدیدۀ مورد مطالعه،
بهجای تعمیم یافتهها انجام گیرد .بنابراین ،نمونههای پژوهش با توجه به
دستیابی به اطالعات بهتری برای پاسخ به پرسشهای پژوهش انتخاب
شدند .نمونهگیری در پژوهش کیفی ،به گونۀ هدفمند بوده و حجم نمونه
نیز ،به اشباع نظری مسألۀ پژوهش بستگی داشته است (کریپندورف،
 .)30-26 ،1397با مراجعه به اسناد و منابع کتابخانهای ،درمجموع ،تا
زمان نگارش این پژوهش در سال  1398و با استناد به پایگاه کتابخانهای
نور ،حدود  9954کتاب تاریخی و  11608مقاله دربارۀ تاریخ کاشان
وجود داشته است .سپس ،مرتبطترین منابع برگزیده شدند که شامل
مقالهها ،کتابها ،سن دها و سفرنامههای مختلفی میشدند انتخاب
شدند .با استناد به این منابع ،ویژگیهای مختلف تاریخی مانند مذهب،
سیاست ،اقتصاد ،فرهنگ بررسی شدند 61.سند از این منابع ،بیشترین
پیوند موضوعی را با پژوهش حاضر داشتند و بر اساس آنها ،گزارههایی
مبنایی استخراج شد (جدول  .)2در جدول ( ،)3تأثیر ویژگیهای تاریخی
سه مؤلفه بر سه گونۀ فضایی نشان داده شده است .در این جدول،
برجستهترین گزارههای موجود در اسناد ،استخراج و سپس ،با توجه
به معیارهای پژوهش دستهبندی شدند (.)Braun & Clarke, 2006
پیچیدگی افقی فضا در میدان کمالالملک
شهری

پیچیدگی افقی فضا ،به روابط کنونی میان مردمان با فضاهای
اشاره دارد .در این بخش ،از پژوهش میدانی و توصیفی استفاده شد.
مشاهده در این پژوهش با استفاده از عکسبرداری زمانبندیشده و
به صورت غیر مداخلهگر انجام شد .در برداشت میدانی ،شهروند بهمثابه

تصویر  -5محدودۀ پژوهش در شهر کاشان.

تصویر  -4موقعیت محدودۀ موردپژوهش در شهر کاشان.

جدول  -2گزارههای مبنایی در راستای مطالعۀ پیچیدگی عمودی فضا در کاشان .مأخذ( :مطالعات اسنادی)
مؤلفههای


فرادست 
اقلیم 
فرهنگ 
قدرت 

گزارههایمبنایی 

جنوبشرقی؛همجواری

نیمهخشکمنطقه؛شیب غالبشمالغربی-
اقلیم 

منابعموردمطالعه 
نراقی()1345؛افشار()1355؛شاردن()1363؛بالذری()1364؛فیگوئرا

باکویر وکوهستان؛وزشبادغالبازجانبغرب؛جهتشرقی-غربیباد

()1363؛سلطانمحمدمیرزاقاجار()1364؛کیانی()1365؛اولیویه

وجهتسمیۀ فرهنگی شهر؛ پایبندی مردم به تشیع؛ حضور فعال زنان و


سیدکباری()1378؛کرزن()1380؛نراقی()1382؛پاکدامن()1385؛

اوضاعسیاسینابسامان؛پیرویهمیشگیشهرازقدرتمرکزی؛سرکوبی

بیدگلیوساروخانی()1387؛عباسنیاوهمکاران( .)1390

پهنههایسبزدرمنطقه .
مطلوب؛کمآبیومساحتاندک 


کودکاندرصنعت 

هایشیعیان؛توجهقدرتسیاسیبهصنایعشهربهویژهاز


شورش
تاریخی

زمانامیرکبیر؛ناتوانیدولتپهلویازتحمیلشیوۀنوینصنعتبهشهر .

()1371؛بیرشک()1374؛جعفریان()1376؛کالنترضرابی()1378؛

رجبی()1385؛زنگنه()1385؛کلمر()1385؛صادقی()1386؛سادات
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ساماندهی مصرف فضای شهری با تکیه بر یافتههای ضربآهنگکاوی زندگی
روزانه؛ موردپژوهی :محدودۀ میدان کمالالملک کاشان

متغیر و فضا به منزلۀ امر ثابت در نظر گرفته شد .زمان اصلی موردمطالعه،
فصل زمستان و جامعۀ آماری پژوهش ،همۀ استفادهکنندگان از فضا بود.
طی برداشت میدانی ،از وضعیت فضا یادداشتهایی تهیه شد و زمان
برداشت در طول روز ،هفته و سال درنظر گرفته شد (گل و سوار،1394 ،
 .)22مصرف فضای شهری ،بسیار از زمان تأثیر میپذیرد و حتی ،طبیعت
فضا در زمانهای مختلف ،متفاوت میشود که به فعالیتهای موجود
در آن بستگی دارد .برداشتها طی دی  ماه  1397و چهار هفتۀ پیاپی
انجام شد که از ساعت شش صبح تا  12نیمهشب را در بر میگرفت.
عکسبرداری در ایستگاههای برداشت در بازۀ زمانی ده دقیقهای و با

فاصلۀ زمانی هر پنج ثانیه انجام شد .سرانجام ،برآیند مطالعات میدانی،
هر ماه تا سال  1398تکرار شد .ایستگاههای برداشت بهگونهای انتخاب
شدند تا نقطههای کور کامل حذف و بهترین زاویۀ دید ممکن گردد .در
مجموع 12 ،ایستگاه برداشت در محدوده معین شد (تصویر  .)6برداشت
در روزهای س هشنبه (روز کاری هفته) و روزهای جمعه (تعطیلی آخر
هفته) انجام شد (بحرینی و خسروی1394 ،؛ قلعهنویی و جبلعاملیان،
1394؛ بحرینی و آقاکریمی.)1395 ،بر اساس دادههای گردآوری شده،
ضربآهنگ حضور افراد در فضا در دور روز کاری و تعطیل با یکدیگر
مقایسه شد (تصویر .)7

جدول  -3کاوش تاریخی فضای دریافته ،پنداشته و زیسته در شهر کاشان با توجه به مقولههای ضرب آهنگ کاوی .مأخذ( :مطالعات اسنادی)
فضای دریافته و تأثیر تاریخی ویژگیهای اقلیم

مقولهها

مصداقها

مؤلفههای کالبدی خانهها

نظم اندامواره ،متقارن ،متراکم ،تکرارشونده و مرکزگرا با پیکرهای ساده پیرامون حیاط مرکزی

شیوۀ استقرار بناها و معابر
هندسۀ فضایی شهر
ساختار شهر

فشردگی بافت با بیشترین دیوارهای اشتراکی و جهتگیری اصلی شمال به جنوب ،کوچههای

شعاعی

محدود بودن هندسۀ شهر در دایرهای محصور و نفوذناپذیر با دروازههایی مشخص

منابع

دیوالفوا ()1332؛ شاردن ()1336؛ نراقی ()1345؛ مشکوتی

()1346؛ افشار ()1355؛ صدرایی خویی ()1373؛ بیرشک ()1374؛
کالنتر ضرابی () 1378؛ نراقی ()1382؛ حائری و همکاران ()1383؛

آروین و نیازی ()1385؛ پاکدامن ()1385؛ وارثی و همکاران
()1385؛ سادات بیدگلی و ساروخانی ()1387؛ ناجی نصرآبادی

شکلگیری فضاهای جمعی در نقاب و حجاب در محل گذرهای اصلی

()1387؛ زندیه و پروردی نژاد ()1389؛ گرجی مهلبانی و همکاران

شکلگیری اولیۀ هستۀ شهر در مسیرهای ارتباطی میان واحدهای زیستی حافظ منابع آب

()1391؛ دادور و همکاران ()1395؛ طاهباز و همکاران ()1396؛

()1390؛ رضایی پور و ایرانی بهبهانی ()1395؛ زارع و همکاران
نظم فضایی شهر

مقولهها
مؤلفههای کالبدی خانهها

فضای دریافته و تأثیر تاریخی ویژگیهای فرهنگ
مصداقها

تفکیک دقیق فضای درون و بیرون با رعایت سلسلهمراتب مشخص

سازمان فضایی شهر

تفکیک دقیق بافت شهر به دو ناحیۀ فقیر و غنی در امتداد محور بازار

سلسلهمراتب فضایی

محصوریت کامل فضاهای شهری با گذرهای سرپوشیده ،طاقها و پیادهراهها و فضاهای حائل

هندسۀ شهر

گسترش محور اصلی فرهنگی -اجتماعی شهر در راستای بازار با هندسۀ مرکزگرا

محمدی و مختاری (.)1397

منابع

دیوالفوا ()1332؛ افشار ()1355؛ نراقی ()1382؛ آروین و نیازی

()1385؛ حائری و همکاران ()1385؛ وارثی و همکاران ()1385؛

نجومیان ()1387؛ بیدگلی و ساروخانی ()1387؛ طبیبیان و همکاران
()1390؛ زارع و همکاران ()1391؛ قاضی و همکاران ()1392؛

خدابخشیان و مفیدی ()1393؛ نوابخش و همکاران ()1393؛ موقر و

همکاران ()1394؛ دادور و همکاران ()1395؛ حیاتی و همکاران

()1396؛ حیدری و همکاران ()1396؛ غفوریان و همکاران ()1396؛

محمدی و مختاری (.)1397
فضای دریافته و تأثیر تاریخی ویژگیهای قدرت
مقولهها

منابع

مصداقها

دیوالفوا ()1332؛ نراقی ()1343؛ نراقی ()1345؛ فالندن ()1356؛

مؤلفههای کالبدی نظام دفاعی

فراوانی و پراکندگی قلعههای حافظ مجتمعهای زیستی

بیرشک ()1374؛ کالنتر ضرابی ()1378؛ نراقی ()1382؛ وارثی و

همکاران ()1385؛

محمدی و مختاری (.)1397

فضای پنداشته و تأثیر تاریخی ویژگیهای اقلیمی
مقولهها
شکلگیری و توزیع تاریخی
نهادهای قدرت

مصداقها
شکلگیری و توزیع نهادهای قدرت برای مدیریت منابع محدود آب

منابع
افشار ()1355؛ نراقی ()1382؛ صادقی (.)1386

فضای پنداشته و تأثیر تاریخی ویژگیهای فرهنگی
شکلگیری و توزیع تاریخی
نهادهای قدرت

مصداقها
جدال گروههای قومی  -مذهبی ،استقرار کانون تشیع در شهر

منابع

نراقی ()1345؛ افشار () 1355؛ نراقی () 1382؛ جعفریان ()1376؛

صادقی ()1386؛ ).Haeri )2012

فضای پنداشته و تأثیر ویژگیهای قدرت
مقولهها
ابزارهای اعمال سلطه و انضباط
بر شهر

مصداقها
استفادۀ قدرت از انضباط اقتصادی ،سیاسی و مذهبی

منابع
نراقی ()1345؛ اولیویه ()1371؛ بیرشک ()1374؛ جعفریان

()1376؛ سید کباری ()1378؛ سادات بیدگلی ()1396؛ شیرین
بخش و همکاران ()1396؛ رحمانیان و میرزایی (.)1397

فضای زیسته و تأثیر تاریخی ویژگیهای اقلیمی
مقولهها

مصداقها

حضور در فضا

برگزاری آیینهای چرخهای در راستای تکریم آب ،تأثیر اقلیم بر لباسها ،پارچهها و رنگ آنها

منابع

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

()1355؛ راوندی ()1363؛ گلچین معانی ()1374؛ سلمانی ()1375؛

صدری () 1376؛ وامبری ()1381؛ نراقی ()1382؛ شجری ()1384؛
پاکدامن ()1385؛ کلمر ()1385؛ کالنتر ضرابی ()1387؛ رزمجو

()1390؛ چیتسازیان ()1391؛ فتوحی رودمعجنی ()1393؛

مزرعتی ()1394؛ جم (.)1395
فضای زیسته و تأثیر ویژگیهای فرهنگی
مقولهها
حضور در فضا

مصداقها
غلبۀ آیینهای چرخهای قمری بر آیینهای چرخهای خورشیدی.

منابع
دیوالفوا ()1332؛ دالمانی ()1335؛ جعفریان ()1376؛ ناصربخت

()1381؛ شاطری (.)1385

فضای زیسته و تأثیر تاریخی ویژگیهای قدرت
مقولهها
تقابل قدرت و مقاومت

مصداقها
تقابل قدرت و مقاومت در هنر با استفاده از زبان تمثیل

منابع
نصر ()1373؛ آژند () 1387؛ حسینی ()1390؛ حیدرخانی (.)1394
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درحالیکه در روزهای کاری با حضور کمرنگ زنان (بهویژه در
بعدازظهر) و حضور پررنگ مردان شاغل (حدود  80درصد) در ساعت
 18روبهروییم؛ در روزهای تعطیل ،حضور کمرنگ زنان (بهویژه در
پیش از ظهر) و قدرت بیشتر ضربآهنگ مردانۀ فضا از ساعت هشت
شب دیده میشود .برای مطالعۀ رابطهای که میان ضربآهنگها به
وجود آمده ،باید مشاهدۀ مستقیم و مبتنی بر ادراک حسی نیز صورت
میپذیرفت .دادههای گردآوریشده در تصویر ( )8نشان داده شده
است .بر اساس این تصویر ،میتوان به مولدهای اصلی ضربآهنگها
در فضا پی برد که درحقیقت ،حضور مردم به این مولدها بستگی دارد.
ضربآهنگهای در تضاد ،بیشتر در میدان دیده میشود؛ به این دلیل که
مردم طراحی جدید میدان را با شیوۀ مصرف خود از فضا نپذیرفتهاند .با
تقابلی که میان فضای پنداشته و زیسته دیده میشود ،ضربآهنگهای
در تداخل پررنگترند.

یافتهها

در این پژوهش ،تالش شد تا فضای شهری محدودۀ میدان
کمالالملک در شهر کاشان ،بهسان امری پیچیده و چندالیه تحلیل
شود؛ همچنین ،به تأثیر مؤلفههایی فرادست ،یعنی فرهنگ ،اقلیم و
قدرت توجه شد .کاوش این ضربآهنگها در فضای شهری ،متکی بر
روش آمیخته ،طرح همسوسازی و الگوی چند سطحی بود .در سطح
نخست پژوهش ،به پیچیدگی عمودی فضا توجه شد و محتوای منابع
مطالعاتی تحلیل شد و در سطح دوم ،پیچیدگی افقی فضا ،برای گردآوری
دادهها از پژوهش میدانی استفاده و از برهمنهش این دو سطح ،کلیت
یافتهها تفسیر شد (جدول  .)8این تفسیر کلی نشان میدهد که اقلیم،
فرهنگ و قدرت در فضای دریافته ،دچار تضاد با ویژگیهای مختلف
بستر خود بودند .در طول تاریخ ،نخستین پایههای فضای پنداشته بر
اساس اقتصادی مبتنی بر بازار شکل میگیرد و به تدریج ،به قطب
تجاری و مذهبی بدل میگردد که از سویی ،در مجاورت پایتخت و از
سویی دیگر ،در مسیر راههای ارتباطی کشور است .بدین سان ،کشمکش

ایستگاه برداشت

1

2

12

11
3

10

4

9

5

6

7

8
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میان قدرت داخلی و قدرت خارجی برای مهار فضا افزایش مییابد .در
برابر فضای پنداشته ،فضای زیستۀ شهر کاشان ،همسو با اقلیم و فرهنگ،
واجد چندین ضربآهنگ است که در تداخل با یکدیگر به سر میبرند.

قدرت ضربآهنگهای غالب موجب شده تا در اثر تقابل امر پنداشته با
امر زیسته ،برتری با امر پنداشته باشد.

تصویر -8مولدهای اصلی ضرب آهنگها در محدودۀ پژوهش.
جدول  -8تفسیر کلی دادهها با استفاده از طرح هم سوسازی و الگوی چند سطحی در روش آمیخته.

اقلیم
دریافته
پنداشته
زیسته

بافت درونگرا ،در سازگاری کامل با طبیعت
مدیریت بازار با تمرکز بر اقتصاد وابسته به

نیروی انسانی

تکریم طبیعت در آیینهای چرخهای

فرهنگ
تفکیک دقیق و صریح فضاهای درون و بیرون

قدرت
استقرار تاریخی قدرت به شکلی همسو و

مسالمتآمیز در شهر

شکلگیری قطب تجاری-مذهبی در مجاورت پایتخت

استفادۀ قدرت داخلی از ابزار مالیات و حق گمرک

قدرت ضرباهنگ آیینهای قمری نسبت به آیینهای

چند ضرباهنگی میان ضرباهنگها طی رابطۀ تولیدی

خورشیدی

و تداخلی

نتیجه
در راستای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش ،یافتهها نشان میدهند که
زمان چرخهای قمری در شهر کاشان از اهمیتی تاریخی برخوردار است
و باید در طرحهای شهری به اهمیت روابط میان فضا با زمان ،واقف بود.
در فضای موردپژوهش ،با اجرای طرحی آمرانه ،پیوند میان فضا با زمان
برقرار نشده است و بنابراین ،فضای مورد مطالعه پذیرای ضربآهنگهای
مختلف و متشکل از حضور مردم در خود نیست .درمقابل ،مردم نیز ،این
فضا را برای حضور خود نمیپذیرند و از این رو ،فضا واجد ضربآهنگهای
حضور آنان نمیشود .در فضای مورد پژوهش ،آیینهای قدرت همگام با
چرخههای اقلیمی و فرهنگی بودهاند و طی تاریخ ،قدرت در تالش بوده
تا هرچه بیشتر بر فضا سلطه یابد و برای این هدف ،بر احداث بناهای
یادمانی تمرکز نموده است .در اثر اجرای پروژۀ بهسازی میدان ،مردم
نتوانستند فضا را به شیوۀ خود ،مصرف و مناسبسازی نمایند و فضای
یادشده ،از نمایش زمان مختص به مردم و برآمده از ضربآهنگهای

حضور خودانگیختۀ آنان بازمانده است .همچنین ،شیوۀ مصرف فضا در
شهر کاشان ،به حفظ یکدستی گرایش دارد که البته ،از ریشهای تاریخی
برخوردار است و در زوایای مختلف فرهنگ مردم نیز دیده میشود.
به زبان ضربآهنگ کاوی ،در فضای میدان کمالالملک ،کشمکش
میان زمان تحمیلی و خارجی با زمان درونی در جریان است .این فضا
واجد چندین ضربآهنگ در تداخل با یکدیگر است که از گذشته ،به
ش و تبعیت تبدیل شود و تا به امروز ،این وضعیت ادامه
فضایی برای ساز 
یافته است (تصویر  9و جدول  .)9میتوان بدین نتیجه رسید که برای
ساماندهی بهتر مصرف فضا با توجه به ضربآهنگهای زندگی روزانه،
حفظ و تقویت زمینههای مصرف چندگانه و خودانگیخته ،راهبرد مهمی
است که به پررنگتر شدن زمینههای مردمی و مول ِد تنوع و سرزندگی
در فضا در برابر شیوۀ زمانبندی شدۀ آن میانجامد.
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جدول  -9تأثیر مؤلفههای فرادست بر ضرب آهنگهای زندگی روزانه
و شیوۀ مصرف فضا در شهر کاشان.
مؤلفه

اقلیم

موضوع

شیوۀ تأثیرگذاری

آیینهای چرخهای اقلیم

 تکریم طبیعت ،بهویژه عنصر آب

زمان فعالیتهای روزمره در عرصۀ عمومی

 ساعتهای صبح در روزهای کاری

فعالیتهای روزمره در عرصۀ عمومی
مناسبترین ساعت برای حضور در فضا

 بعدازظهرها

مکان برگزاری آیینهای جمعی

 فضای خصوصی

فعالیتهای زنان

فرهنگ

تصویر  -9کالژ جریان فعالیتها در فضا طی شبانهروزی واحد ،در محدودۀ پژوهش.

اصلیترین ضرباهنگها
شیوۀ حضور در فضا
گروههای حاضر در فضا
شدت حضور

قدرت

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

 .5برای اطالع بیشتر دربارۀ شاکلۀ مفهومی جدل سهسویه ،ن.ک .حبیبی،
میترا؛ برزگر ،سپیده ( ،)1397معيارهاي ضربآهنگکاوي زندگي روزانه در
توليد اجتماعي فضاي شهري با تکيه بر تجارب پژوهشي ،نشریۀ صفه ،دورۀ
 ،28صص.64-47
 .6اطالعات بیشتر دربارۀ پیشینۀ پژوهش در این مقاله آمده است :برزگر،
سپیده؛ حبیبی ،میترا ( ،)1399کاوش ضربآهنگ زندگی روزانه در ساماندهی
مصرف فضای شهری ( موردپژوهی :پیادهراه شهر رشت) ،نشریه دانش
شهرسازی ،)1( 4 ،صص .71-49
7. Regressive-Progressive Method.
8. Pyrenees.
9. Mourenx.
10. La Revue Française de Sociologie.

 .11شاعر پارسیگوی سدۀ دهم هجری و همدوره با پادشاهی شاه طهماسب
اول صفوی که شغل اصلیاش ،بزازی و شَ عربافی بود.
 .12شاعر و عارف سدۀ هفتم هجری.
 .13احمد بن محمد مهدی فاضل نراقی ،دانشمند و مجتهد شیعه ،نویسنده
و شاعر سدۀ دوازده خورشیدی.
 .14از علما و مجتهدان معاصر شیعه.
 .15در شرق میدان ،مسجد صادقیه قرار داشت که بهجای مسجد کلهر از
قرن ششم هجری قمری که هنگام احداث خیابان از بین رفت ،ساخته شده
است .مسجد دیگری به نام مسجد کرسی نیز در آنجا بود که در همان زمان
ساخت میدان آسیب دید.
فهرست منابع
آربری ،جان آرتور ( ،)1336میراث ایران ،ترجمۀ احمد بیرشک ،بهاءالدین
پازارگاد ،عزیزاهلل حاتمی ،محمد سعیدی ،عیسی صدیق ،محمد معین .تهران:
بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

 معدود و محدود
 چرخهای قمری

 حضور با خودرو

 حضور پررنگ مردان ،حضور
کمرنگ دیگر گروهها

 حضور حداقلی پیرو زمان معیار

رویارویی با امر پنداشته

 مختل ،گریزان ،پنهان

تقابل ضرباهنگهای عرصه و بدنۀ فضا

 متداخل

رویارویی امر زیسته با امر پنداشته
شیوۀ اصلی مصرف

پینوشتها

 همگونی و یکنواختی

 متضاد ،با برتری امر پنداشته
 برتری مصرف زمانبندیشده

آروین ،عباسعلی؛ نیازی ،محسن ( ،)1385خانههای تاریخی کاشان؛
ویژگیهای اقلیم شناختی معماری بومی شهر کاشان .فصلنامۀ کاشان شناخت،
 ،3صص .107-83
آژند ،یعقوب ( ،)1387نگارگری ایرانی .تهران :سمت.
افشار ،ایرج ( .)1355مختصر جغرافیای کاشان ،تألیف :عبدالحسین سپهر.
فرهنگ ایران زمین ،22 ،صص .458-430
اولیویه ،گیوم آنتوان ( ،)1371سفرنامۀ اولیویه ،گردآوری غالمرضا ورهرام.
ترجمۀ محمدطاهر قاجار .تهران :اطالعات.
بحرینی ،سید حسین؛ آقاکریمی ،آرش ( ،)1395تدوین ضوابط طراحی
شهری بر مبنای شناخت و مقایسه الگوهای رفتاری با تأکید بر نقش اقلیم در
فضاهای شهری در دو اقلیم سرد و کوهستانی و گرم و مرطوب جنوبی (نمونۀ
موردی شهرکرد و بوشهر) ،محیطشناسی ،شماره  ،1صص .168-151
بحرینی ،سید حسین؛ خسروی ،حسین ( ،)1394بررسی تطبیقی تأثیر
ویژگیهای خرده اقلیم در الگوی رفتارهای شهری نمونۀ موردی:فضاهای شهری
یزد (اقلیم گرم و خشک) و فومن (اقلیم معتدل و مرطوب) ،محیطشناسی،
شماره  ،2صص .482-465
برزگر ،سپیده؛ حبیبی ،میترا ( ،)1399کاوش ضربآهنگ زندگی روزانه
در ساماندهی مصرف فضای شهری (موردپژوهی :پیاده راه شهر رشت) ،نشریه
دانش شهرسازی ،)1( 4 ،صص .71-49
بزرگزاد ،حبیباهلل ( ،)1350جشنها و اعیاد ملی و مذهبی در ایران قبل
از اسالم ،اصفهان :چاپخانۀ داد.
بالذری ،احمد ابن یحیی ( ،)1364فتوح البلدان ،گردآوری محمدفروزان.
ترجمۀ آذرتاش آذرنوش .تهران :سروش.
بیرشک ،ثریا ( ،)1374چگونگی روند توسعه و تکامل شکلگیری شهر
کاشان در بستر تاریخ ،کتاب اول :از آغاز تا آخر دورۀ سلجوقیان ،مجموعه
مقاالت کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران ،تهران :سازمان میراث فرهنگی
کشور (پژوهشگاه)،صص .399-379
پاکدامن ،ناصر ( ،)1385کاشان در صد سال پیش ،فرهنگ مردم 19 ،و
 ،20صص .25-16
توسلی ،محمود ( .)1379شهر کانون فرهنگ ،هنرهای زیبا ،7 ،صص -34
.36
جعفریان ،رسول ( ،)1376پیشینۀ تشیع در کاشان ،کیهان اندیشه،72 ،
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صص .18-3

چیتسازیان ،امیرحسین ( ،)1391رنگ و رنگرزی در فرش کاشان ،کاشان
شناخت ،شماره  ،1صص .135-116
حائری ،محمدرضا؛ اعتماد ،گیتی؛ حسامیان ،فرخ ( ،)1383شهرنشینی در
ایران ،تهران :آگاه.

حبیبی ،سید محسن ( ،)1394دگردیسی و پایایی شهر و مفهوم آن ،نشریه
صفه ،)86( 25 ،صص .46-35
حبیبی ،میترا؛ برزگر ،سپیده ( ،)1397معیارهای ضربآهنگکاوی زندگی
روزانه در تولید اجتماعی فضای شهری با تکیه بر تجارب پژوهشی ،نشریه صفه،
 ،)81( 28صص .63-47
حیدرخانی ،مریم ( ،)1394نقاشی ایرانی در مقام منبع تاریخی معماری
ایران ،مطالعات معماری ایران ،)7( 4 ،صص .163-151
حیدری ،علی اکبر؛ قاسمیان اصل ،عیسی؛ کیایی ،مریم ( ،)1396تحلیل
ساختار فضایی خانههای سنتی ایران با استفاده از روش نحو فضا ،مطالعۀ
موردی :مقایسۀ خانههای یزد ،کاشان ،اصفهان ،مطالعات شهر ایرانی اسالمی،
 ،7صص .33-21
خاکرند ،شکراهلل ( ،)1377نظریۀ جغرافیایی فلسفۀ تاریخ ،کیهان اندیشه،
شماره  ،77صص .55-48
خدابخشیان ،مقدی؛ مفیدی ،مجید ( ،)1393فضاهای زیرزمینی در
معماری اقلیم گرم و خشک ،هویت شهر ،)8( 17 ،صص .44-35
خواجهزاده ،نسیم ( ،)1394نابهنجاری شکمی [نوشته وبالگ] ،انسانشناسی
و فرهنگ ،بازیابیشده در  8مهر  ،1397از سایت:
http://anthropology.ir/article/30311.html.

دادور ،صدیقه؛ دانش ،فاطمه؛ عباسی ،زهرا ( ،)1395بررسی ساختار کالبدی
بازار به عنوان عنصر حیاتی شهرهای قدیم؛ موردپژوهی :بازار کاشان ،مدیریت
شهری ،)44( 15 ،صص .252-231
دالمانی ،هانری رنه ( ،)1335سفرنامه از خراسان تا بختیاری .ترجمۀ
محمدعلی فرهوشی .تهران :امیرکبیر.
دالواله ،پیترو( ،)1348سفرنامۀ دالواله ،ترجمۀ شعاعالدین شفا .تهران:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
دیوالفوا ،ژان( ،)1357سفرنامۀ مادام دیوالفوا :ایران ،کلده ،شوش .ترجمۀ
علی محمد فرهوشی .تهران :خیام.
راوندی ،مرتضی ( ،)1354تاریخ اجتماعی ایران ،جلد اول .تهران :امیرکبیر.
راوندی ،مرتضی ( ،)1363تاریخ اجتماعی ایران ،جلد ششم ،تهران :امیرکبیر.
رجبی ،پرویز ( ،)1385کاشان در زمان ناصرالدینشاه و مشروطیت ،گنجینۀ
اسناد ،شماره  ،62صص .95-85
رحمانی فیروزجاه ،علی ( ،)1383پساساختارگرایی ،نامۀ فرهنگ ،شماره ،54
صص .105-98
رحمانیان ،داریوش؛ میرزایی ،مهدی ( ،)1397نظام مالکیت آب در روزگار
قاجاریه؛ نمونۀ موردی :کاشان و پیرامون ،تحقیقات تاریخ اجتماعی،)2( 8 ،
صص .25-1
رحیمی سجاسی ،مریم ( ،)1389فلسفۀ اجتماعی (رویکرد تطبیقی آرای ابن
خلدون و منتسکیو) ،قم :بوستان کتاب قم.
رزمجو ،توران(،)1390نگاهی به مکتب واسوخت در تاریخ ادبیات ایران .کتاب
ماه ادبیات،162 ،صص .84-80
رضاییپور ،مریم؛ ایرانی بهبهانی ،هما ( ،)1395باغ کهنۀ فین و محدودۀ
میان آن تا باغ فین ،مطالعات معماری ایران ،)9( 1 ،صص .23-7
زارع ،لیال؛ نقیزاده ،محمد؛ حریری ،شراره ( ،)1391رابطۀ طبیعت و حیاط
مرکزی با نگاه به معماری مسکن ایرانی کاشان ،هویت شهر ،)12( 6 ،صص
.60-49
زندیه ،مهدی؛ پروردینژاد ،سمیه ( ،)1389توسعۀ پایدار و مفاهیم آن در
معماری مسکونی ایران ،مسکن و محیط روستا ،)130( 29 ،صص .21-2
زنگنه ،زهره ( ،)1385سفرنامۀ کاشان ،فرهنگ مردم 19 ،و  ،20صص -26
.35
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Currently, in urban studies, space has got other definition

than that of geographical, Euclidean, mathematical and
scientific aspects and is considered not as a mere void,
physical object, depleted of any meaning, but as an identity encompassing all aspects of human existence. Power
has dominated space during the process of urbanization,
and the answer to this problem requires finding a creative
solution that comes from the heart of society paying attention to the necessities of the context. The study area in
this paper is Kamal-ol-Molk Square in the city of Kashan,
which is one of the most important urban spaces in this
city and has long witnessed the authoritative processes of
production and reproduction of space. Groups of people,
on the other hand, offer creative answers in their ways of
consuming space. The purpose of this study is to explore
how to use Rhythmanalysis as a way to better organize
urban space consumption in order to findings lead to
moderate the view of professionalism and pay attention
to people's creative resistance in space consumption and
their own order which voluntarily is in proportion to daily
life. The research method is referring to the conceptual
structure of spatial Trialectics to investigate the effect of
the three components of climate-culture-power on the
rhythms of conceived-perceived-lived space, based on
the progressive-regressive method and including two directions, namely the vertical complexity of the space and
the horizontal complexity of the space. To study the vertical complexity, we referred to the history of urban space
in Kashan and used the method of documentary studies
and analysis in the form of document selection, document
analysis and scrutiny. In the study of horizontal complexity, different rhythms of the studied area were studied
in a certain period of time and an attempt was made to
study the activities of different groups of space consumers through field research (observation with simple and
non-interfering method) and descriptive study method.

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