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  كاوي فضاي شهري تهران: آهنگ توليد فضا و ضرب
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  ****پور زهرا احمدي ،***كامران ربيعي ،**عباس كاظمي

  چكيده
اي متقابل با فرايند توليد فضاي  تنيده آن رابطه هاي درهم روزمره و ضرباهنگ واقعيت زندگي
پردازد كه ضرباهنگ  هاي دخيل در آن دارد. پژوهش حاضر به اين پرسش مي شهر و قدرت

شود و اين ضرباهنگ با توليد فضاي شهري  روزمره در شهر تهران چگونه تجربه مي زندگي
وبرگشـتي بـين    نگاري و رفت كاوي و مردم با استفاده از روش ضرباهنگ اي دارد. چه رابطه

شـده (بـازار بـورس، درياچـه      واقعيت و نظريه و سطح خرد و كالن، سه فضـاي انتخـاب  
فارس و محله خالزير) و استفاده از نظريه توليد فضاي هانري لوفور مشخص شد كه  خليج

كند، اقتدار  در فضاي اجتماعي پيشروي مي فضاي انتزاعي طي فرايندهاي متضاد، اما مرتبطي
روزمره شهري در تهران حاكم است، هر فضا در درسـاژي بـه وسـعت     اي بر زندگي مردانه

روزمـره   كنـد. تنـوع زنـدگي    روزمـره ايجـاد مـي    شهر مشاركت و تفاوتي القايي در حيـات 
تفاوت شدن حول ارزش مشترك، ايجاد  گيري آگاهي جمعي، جمع فرودستان مانع از شكل

كننـدگان فضـاي شـهر     چه زيست طلب است. اما آن هاي تماميت راندن نظم توليدي و عقب
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روزمـره آنـان اسـت؛     دهد، حضور ضرباهنگي از انتظار در حيـات  تهران را به هم پيوند مي
  شود. انتظار براي امري كه نويدبخش سعادت است و تحقق آن به آينده نامعلومي واگذار مي

  روزمره، درساژ كاوي، توليد فضا، زندگي ضرباهنگ ها: دواژهيكل
 

  مقدمه. 1
، مطالعات گذشته را »شهر از آنِ چه كسي است؟«ماركسيسم با طرح پرسش  1970در دهه 

عدالتي، فقر و نژادپرستي به نقـد كشـيد و بـر رابطـه ميـان توليـد،        توجهي به بي خاطر بي به
دربـاره اهميـت تسـخير    ، هاروي و كستلز مصرف، توزيع، مبادله و قدرت تاكيد كرد. لوفور

پـردازي كردنـد    براي آن نظريه  داري و كسب مشروعيت مكان و توليد فضا در بقاي سرمايه
)Hubard, 2006: 42.( شده، سرزنده شهر پسامدرن، برندسازي (Vibrant City) ،پامير)1389 ،(

 محـور  ي انسـان )، حتـي شـهرها  1391) (سـتاري،  1396(شـعيري،   (Creative City) خالق
(Friendly Town)  ،يا كمال1387(تيبالدز ( گرا(Integral Urbanism)  ،الين)اسم رمزي 1396 ،(
تر و  تر، گشوده ، فرديتر پذير بود. آنها جالب داري انعطاف هاي نوين سرمايه براي اعمال شيوه

هاي  شين شركترسيدند و با اين وصف، همچنان با سازوكارهاي پي نظر مي تر به مقياس انسان
- شدند؛ نقطه آغاز حركت به سوي انباشت منعطف و رونـدي فرهنگـي   چندمليتي اداره مي

هاي فضايي كه شهر  مثابه محصوالتي جهاني و كنارگذاري زيباشناختي، بازاريابي از شهرها به
كرد: شهر بيروني براي جذب گردشـگر و شـهر درونـي بـا تنـوع       را به دو بخش تقسيم مي

  ). 1392ر و تبعيض (هاروي، فرهنگي و فق
هـاي   گـرا چرخشـي فرهنگـي بـه سـوي پـركتيس       هاي انسان در اين ميان، ماركسيست

جاي نگريستن به شهر از  دوبور، دوسرتو و باختين به روزمره كردند. لوفور،  اجتماعي زندگي
امـر   ها و كنشگران خرد با نگـاهي از پـايين پرداختنـد؛ بـه     باال و از منظر خداوندي به پياده

نظــم موجــود را بازتوليــد و  هــاي تكــراري و مبتــذل كــه اي از كــنش روزمــره و مجموعــه
كـرد. بـه ايـن ترتيـب،      حـال مجـالي بـراي مقاومـت، تغييـر و انقـالب فـراهم مـي         درعين

انـداز   ها اهميت يافت. چشم ها و بازنمايي پديدارشناسي بدن و پركتيس در مقايسه با گفتمان
شد، توسط افراد معمولي  كرد؛ تنها خوانده نمي شد و تغيير مي ل ميشد، اشغا تنها ادراك نمي

  شد.  بوييده، شنيده و زيسته مي
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  طرح مسئله. 2
ها  هاي معمولي و فاقد قوه تخيل آنجا بود كه آن به گمان آرنت، ابتذال شرارت در چنين آدم

هاي بـزرگ   قساوت با پاداشِ عضويت در چيزي فراتر از خود، بهرا به بهانه انجام وظيفه و 
ــا همدســتي(Arednt, 1964)داشــت  وامــي ــا قواعــدي كــه بشــر  هــاي  آدم . ام معمــولي ب
از » طبيعي«پنداشت، نه محدود به فجايع انساني در جنايات جنگي، كه به بخشي  مي  ظالمانه
روزمره تبديل شد. كارمندي كه در ترافيك ناشي از اعتراضـات خـونين خيابـاني در     زندگي

هاي  پايين شهرداري كه وظيفه اعدام سگ سيدن به محل كار است، مامور ردهاضطراب ديرر
نشـينان   شود، مهندسي كه در طراحي يك بزرگراه، به حيـات حاشـيه   ولگرد به او سپرده مي

هـاي مهندسـي اجتمـاعي بـراي محافظـت از نظـم        اعتناست و پژوهشگري كه در پروژه بي
بــر دوش خــود » قواعــد«روي از پيــكنــد؛ همگــي الزامــي بــراي  موجــود، مشــاركت مــي

آور و سـرپيچي از   روزمـره چنـين هـراس    زدن روال زنـدگي  كنند. اما چرا برهم مي  احساس
هاي  روزمره تا كجا در برابر فشار نظم قوانين فضايي، چنين دور از ذهن است؟ آگاهي حيات

  ماند؟  آورد و از ادراك رنج ديگري بازمي فرادست سرفرود مي
، استعمار، استبداد  عنوان پايتخت كشوري با سابقه جنگ شهر تهران، به تجربه زيستن در

هـاي   و انقالب، در متن اقتصادي جهاني و تحت حاكميت اقتدارگراي ديني همزمان از نظم
هـاي خـرد    گـذارد. كـنش   شود و بـه سـهم خـود بـر آن اثـر مـي       محلي متاثر مي و جهاني
هاي ديگر در  د كه نسبتي با ضرباهنگ كنشكن روزمره در تهران، ضرباهنگي خلق مي زندگي
طبيعـت و سياسـت و اقتصـاد و     هـاي  اي متقابـل بـا ضـرباهنگ    هاي جهان و رابطـه  گوشه
كنـد و خـود توسـط     ها، فضاي روابط اجتماعي را بازتوليد مـي  دارد. اين ضرباهنگ  فرهنگ

روزمـره در   كـه ضـرباهنگ زنـدگي    پـردازيم  مي  يابند. در ادامه، به اين پرسش ها ادامه مي  آن
شود؟ و بازتوليد فضاي شهري تهران بـا ايـن ضـرباهنگ چـه      تهران چگونه تجربه مي  شهر
  اي دارد؟ رابطه

  
  تجربي ةپيشين. 3

ر بـراي پژوهشـگر و خالقيـت او    كاوي، درجـه آزادي كـه لوفـو    ابهام در روش ضرباهنگ
يك روش سيسـتماتيك بـا مراحـل    كاوي به گمان او  بود و اين واقعيت كه ضرباهنگ  قائل

هـاي متنـوعي در    شده و روشن نيست، گاه پژوهشـگران را بـه اسـتفاده از تكنيـك     تفكيك
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كاويِ يك نمـايش خيابـاني بـا اسـتفاده از      دارد. براي مثال ضرباهنگ مطالعات تجربي وامي
يا استفاده از روش سينتكس  )Simpson, 2012(لپس توسط سيمپسون - تكنيك عكاسي تايم

بوهـا و  مورفولوژيـك و رفتـاري از توزيـع      ضا توسط گاماس و ييلماز براي طراحي نقشهف
 ,Gumus & Yilmaz(هـاي ازميـر    ترين خيابان ها در يكي از مهم صداها، افراد، وقايع و كنش

 وهواي حضور در خيابان و ضـرباهنگ  اما اين توصيفات مكانيكي، تصويري از حال ).2020
  دهد.  آن با تجربه حاضرين و نظم كلي فضا نميروزمره، رابطه  زندگي

با اين حال، عمـوم پژوهشـگران از مشـاهده و مصـاحبه بـا رويكـردي پديدارشناسـانه        
هـاي   كه تداخل ضرباهنگ» دره رود سرخ«كاوي ريكلي در  كنند. مثل ضرباهنگ مي  استفاده

هاي توريستي و  هنوردان، زندگي ساكنان منطقه، استفاد اجتماعي و طبيعي، ضرباهنگ صخره
هاي انساني (بـرخالف تجربـه شـهري) را     هاي طبيعي بر ضرباهنگ تاثير شديدتر ضرباهنگ

يـا لـوئيس نـش كـه ضـرباهنگ شـهر لنـدن را در زمينـه          ).Rickly, 2017(كند  توصيف مي
ــزرگ ــط و ضــرباهنگ  ب ــري از اقتصــاد، رواب ــ ت ــاي محل ــهه ــاني  ي، منطق ــي و جه اي، مل
اي از ضـرباهنگ   راهي جمعيت، عكسبرداري از فضا و تهيـه نقشـه  گيرد؛ او با هم مي  درنظر

هاي خطي شـهر و   ها، تركيبي از ضرباهنگ رفتن در لندن، ورود روابط سازماني به خيابان راه
وقفه آدرنالين،  ضرباهنگ مالي جهاني، حركات نظامي و غيرسيال، تمركز بر هدف، ترشح بي

. )Nash, 2018(دهـد   هـا را نشـان مـي     نقباض بدنپايان، هراس و ا آمادگي مداوم، نمايش بي
براي نش، تنها ضرباهنگ تنـد اقتصـاد مـالي در شـهر اهميـت دارد؛ او گرچـه بـه وجـود         

ها را در توليد  كند و تاثير رابطه ميان آن ها توجهي نمي هاي ديگر آگاه است؛ به آن ضرباهنگ
  گيرد. فضاي شهر ناديده مي

نگارانه از ضرباهنگ حـاكم بـر تـاالر     ، توصيفي مردمدر پژوهش مشابهي، مايكل لوييس
وهواي تجاري حـاكم   دهد: حال استريت ارائه مي در وال» سالومون برادرز«معامالت شركت 

بـازار   بر فضا، سروصـداي فروشـندگان و دالالن و همـاهنگي ضـرباهنگ تـاالر معـامالت      
. اين فضا، موضوعِ توجه )Lewis, 1989(استريت در دهه هشتاد  قرضه با ضرباهنگ وال اوراق

 بـاالي  هـاي فركـانس   را با تجـارت  90بورش نيز هست كه ضرباهنگ بازارهاي روباز دهه 

(HFT) كند. بازارهاي قـديمي آميختـه بـا بـدن، بوهـا، فريادهـا و حضـور         سهام مقايسه مي
اين  كه در كردند؛ درحالي گراني بود كه ضرباهنگ خود را با جريان بازار هماهنگ مي معامله

گران بايد ناظر ضرباهنگ بازار باشند و همزمـان خـود را از جـو روانـي آن و      دومي، معامله
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گيرش محافظت كنند. اكنون آنان در سكوت و در محاصـره چنـدين    حركت مسري و توده
سازي با هم رقابت و بدن خود را به جاي ضرباهنگ بـازار بـا ايـن     گر، در الگوريتم نمايش
سـاعته   24كنند. گسترش و همزمان فشردگي بازار، آن را به امري  گ ميها هماهن ريتم- الگو

افتـد؛ ايـن    ثانيـه اتفـاق مـي    يليم8كند كه انتقالِ داده در آن، طي  در هفت روز هفته بدل مي
ثانيه طول بكشد. بنابراين بـازاري   ميلي 400زدن انسان ممكن است تا  حالي است كه پلكدر

  ).Borch et al., 2015(دارد  ذهن را به هوشياري مداوم واميخارج از مقياس انساني، بدن و 
برخالف لوفور كه عمده توجهش به تجربه مردان سفيدپوست در شهرهاي اروپايي بود؛ 

پوستان و ملـل غيراروپـايي    روزمره مهاجران، زنان، رنگين كاوان تجربي به زندگي ضرباهنگ
روابـط قـدرت در منطقـه     (Fatal Intersections)توجه كردند. رِيدماسون به تقاطعات مرگبار

آينـد. او   پردازد كه براي كار در مزارع به كانـادا مـي   روستايي اونتاريو و تجربه مهاجراني مي
دهد كه چطور تصادف ماشين يك كارگر كانادايي با سه كارگر فصلي جاماييكـايي   نشان مي
كنـد. برنامـه    عـي تبـديل مـي   سوار و مرگ آنان، تقاطعي استعاري را به تقاطعي واق دوچرخه

هـم بـه   روزمره را باز  ، استعمار جديدي است كه زندگي(SAWP)كارگران كشاورزي فصلي
 ,Reid-Musson(كنـد   معنايي غيراستعاري استثمار و ضرباهنگ زندگي آنان را مديريت مـي 

 اشـي كنـد. بـا فروپ   بار در اسپانيا مطالعه مي ماركو ضرباهنگ زندگي مهاجران را اين ).2017
، بخـش  2007روي رومـاني و بلغارسـتان در    شدن مرزهاي شنگن به ديوار برلين، سپس باز

هاي شغلي به سـمت   عظيمي از ساكنين اروپاي شرقي با هدف تحصيل و استفاده از فرصت
هـاي   مصـاحبه عميـق در يكـي از فرودگـاه     60ايتاليا و اسپانيا سرازير شدند. ماركو با انجام 

 »هـاي هميشـگي   موقتي«، ضرباهنگ زندگي مهاجران سردرگم را با مفهوم المللي اسپانيا بين
(Permanent Temporariness) كند  توصيف مي)Marcu, 2017 .(  

گمان آنـان   برند. به كار مي به» راه فرهنگي رشت پياده«برزگر و حبيبي اين روش را براي 
سازي، فضاي  ي يكدسترغم طراحي آمرانه و تالش قدرت انضباطي برا فضاي بازنمايي به

سازش و ائتالف و برتري امر زيسته است؛ در برابرِ فضاي عمومي شهر كاشان كـه فضـاي   
شـود (برزگـر و    تضاد و تقابل است و امر زيسته در نهايت، در برابر امر پنداشته تسليم مـي 

تعـديلِ نگـاه   «و » ساماندهي بهتر مصـرف فضـا  «گفتن از  ). پژوهش، با سخن1399حبيبي، 
گيـرد؛ قـدرت    شهر قـرار مـي   (Regeneration)در ادبيات احياء و بازسازي » گرايي صتخص
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كنـد و بـر نقـش اقتصـاد جهـاني و       بخش را تنها تا پايان دوره پهلوي اول بررسي مي انتظام
  پوشد. روزمره چشم مي دادن به ضرباهنگ زندگي دولت اقتدارگراي ديني در سامان

جـدا  «دهد چگونه ايدئولوژي  اي جنوبي كه نشان ميدر نهايت مطالعه كريستي در افريق
حاصـل را بـه    هـاي بـي   و زمـين  % زمـين را بـه سفيدپوسـتان    80، مالكيـت »از هم اما برابـر 

، گرچه قوانين رسمي تغيير كرد، 1994كند. با فروپاشي آپارتايد در  پوستان واگذار مي رنگين
رود. عدالت فرماليته نظام سياسي جديد، تر از آن بود كه به سادگي از بين ب ها عميق نابرابري

طور متناقضـي، در عـين حمايـت از     تنها همنوايي با روندهاي جهاني را در پي داشت كه به
هـاي فـردي    شعارهاي دموكراتيك، عمال از ايدئولوژي نوليبرال به نفع بازار آزاد و انتخـاب 

كنـد؛ امـا نقـش     ره مـي كريستي به نقش عوامل مادي اشـا  ).Cristie, 2013(كرد  حمايت مي
هـاي طـوالنيِ انقيـاد را در     گرفته در طول سال الگوهاي فرهنگي و ساختارهاي روانيِ شكل

  گيرد. ها ناديده مي امتداد ضرباهنگ
  
  انداز نظري چشم. 4

هانري لوفور انديشه خود را از سويي در برابر ماركسيسم ساختارگرا تعريف كرد كه مسئله 
گرفت و از سويي در برابر پسامدرنيسم كه به امر كلي  را ناديده ميروزمره  بيگانگي و زندگي

كار برد  منزله بافت متراكمي از روابط توليد به مثابه يك متن كه به اعتنا بود. او فضا را نه به بي
هر جامعه و بنابراين هر شـيوه   ).Lefebvre, 2002: 231(روزمره ادغام يافته بود  كه در زندگي

سش مهم اين بـود كـه توليـد توسـط     كرد و پر صوص به خود را توليد ميتوليد، فضاي مخ
لوفـور بـراي تحليـل فضـاي      ).Lefebvre, 1991b(افتـاد   كسي، چگونه و چرا اتفاق مـي   چه

گانه آن (پركتيس فضايي، بازنمايي فضا و فضاي بازنمايي) سخن گفت  اجتماعي از ابعاد سه
  روزمره معرفي كرد.  زندگي (Rhythmanalysis) كاوي و شيوه مناسب تحليل را ضرباهنگ

 )،Brighenti, 2018پرداخته بودند (نگاه كنيد بـه  گرچه پيش از او بسياري كمابيش به آن 
ها با توليد فضا در شهر پرداخت. هر كجا تعاملي ميـان فضـا،    اما لوفور، به رابطه ضرباهنگ

ه وجود قاعده و اجبار، امر داد، ضرباهنگي وجود داشت كه خود نشان زمان و انرژي رخ مي
النــي و مقيــاس زمــان خطــي و كمــي و كيفــي، مكــانيكي و ارگانيــك، عقالنــي و غيرعق

هاي طبيعـت و بـدن، همـراه بـا تـازگي و       اي را با تناوب بود. مقياس زمان چرخه  اي چرخه
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آفرينش و اكتشاف و زمان خطي را در رابطه بـا دانـش، تكنيـك، رشـد فنـي و اقتصـادي،       
   ).Lefebvre, 2002: 232(و با تكرارهاي كشنده توصيف كرد آور  مالل

ها از مفهوم درساژ  ها و مشاركت افراد در آن وقفه ضرباهنگ لوفور براي توجيه تكرار بي
كنـد كـه    شود؛ جامعه با فـرد همـان كـاري را مـي     توليد مي» خود«استفاده كرد. در درساژ، 

شكند و اين كار را تنها با تكرار و تنظيم مدت،  ميدهنده با اسب وحشي: او را در هم  تعليم
روزمره  هاي زندگي كند. عادت به ضرباهنگ ها عملي مي ها و تشويق شدت و ضرباهنگ تنبيه

كند. احساس آزادي در فراغت و تفـريح تـوهمي    مالكيت افراد را بر بدن خويش سلب مي
با ايـن حـال، امكـان     ).Lefebvre, 2004(شود  گاه غايب نمي تر نيست؛ زيرا درساژ هيچ بيش

هـاي مقطعـي نظـم     زدن شـود؛ در بـرهم   ها ميسر مي گمان لوفور در مومنت بخشي، به رهايي
هـا   . مومنـت )Lefebvre, 2002(كنـد   زدايـي را فـراهم مـي    روزمره كه امكان بيگانگي زندگي

كننـد كـه    هاي القايي يا توليدي در سطوح متفاوت واقعيت اجتماعي توليد توانند تفاوت مي
 دهـد و دسـته دوم بـه دنبـال فروپاشـي      دسته نخست  تحت قاعده و منطـق كلـي رخ مـي   

. به اين ترتيـب لوفـور، مسـئله بيگـانگي را بـه تجربـه       )Lefebvre, 1991b: 372(است   نظام
هاي فرادست  اي براي مقاومت، رابطه آن را با نظم روزمره كشاند؛ در جستجوي زمينه زندگي

اي را معرفي كرد.  ضا بررسي و براي شناخت ماهيت اين رابطه، روش ويژهو فرايند توليد ف
روزمره شهري در تهـران و رابطـه آن بـا نظـم      كاوي زيست در مطالعه حاضر، به ضرباهنگ

ــه بيگــانگي و بيگــانگي فضــايي مــي ــردازيم و تجرب ــه فرصــتز پ هــاي بعــدي  دايــي را ب
  كنيم. مي  واگذار

  
  روش پژوهش. 5

اي پديدارشناسـانه دارد؛ چراكـه    كـاوي اسـت كـه پيشـينه     ضرباهنگروش اصلي پژوهش، 
كنـد. او بايـد در عـين     گر ريتم هر ضرباهنگ را گويي براي نخستين بار تجربـه مـي   تحليل

درگيري با ضرباهنگ، بيرون از آن قرار بگيرد و پيش از هر چيز به ضرباهنگ بدن خـويش  
هـا توجـه كنـد و     ها و فرم ها، رنگ ها، سكوت مثابه مترونوم و پس از آن به صداها، زمزمه به

منزله يك كل بشنود. او در جستجوي پاسخ به ايـن پرسـش اسـت كـه      درون و بيرون را به
كـارگيري علـوم    شوند؟ و با بـه  ها چگونه، توسط كه و براي چه كسي ساخته مي ضرباهنگ

ده غايبي كـه در  يابد؛ نظم و قاع ها دست مي مختلف از وراي گوناگوني چيزها به حضور آن
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شـود: يـك قـدرت سياسـي، يـك منطـق، يـك تقسـيم كـار، يـك            نگاه نخست ديده نمي
درت اصلي امـا پنهـان: دولـت، پـول     طور خالصه سه ق مراتب و يك ريتم غالب؛ به سلسله

  . )Lefebvre, 2004(فرهنگ   و
هــا  آوري داده ي نيــز بــراي جمــعنگــاري انتقــاد كــاوي، از مــردم عــالوه بــر ضــرباهنگ

شـود،   نيـز ناميـده مـي   » نظريـه انتقـادي در عمـل   «نگاري انتقادي كه گاه  ايم. مردم برده  سود
دانـد و ادعـاي    ها و تجربه زيسـته او نمـي   گر را جدا از موضوع پژوهش، يا ارزش پژوهش

گيرد كـه   شناسد. در برابر، رويكردي سياسي را در پيش مي طرفي علم را به رسميت نمي بي
لحـاظ اجتمـاعي    هـاي بـه   هاي اجتماعي و شـنيدن صـداي گـروه    ابريدغدغه مبارزه با نابر

  ). Thomas, 1993را مدنظر دارد (  نشين حاشيه
ه از رويكـرد  گيـري، ابتـدا در مرحلـه اكتشـافي بـا اسـتفاد       منظور نمونه در اين تحقيق به

فضاهاي شهري بر اساس نسبتي كه بـا فراينـد توليـد فضـا      )Spradley, 1980(» بزرگ  تور«
نهايت تدريج محدود شد و در بندي به ستهبندي شدند. اين د كردند بررسي و دسته رار ميبرق

 به انتخاب سه فضاي اصلي انجاميد: 

و   فضايي انتزاعي با حضور انواع متضـادي از سـرمايه   بازار بورس و اوراق بهادار: ـ
از  كند. بخش بزرگـي  ها را به زبان واحدي ترجمه مي زمان اتحادي صوري كه آن هم

دهد، و از طرفي، خـود واجـد    ساز و صنايع ذيربط تشكيل مي هاي انبوه آن را شركت
يك فضاي فيزيكي (ساختمان بورس) نيز با نقشي نمـادين اسـت. عـالوه بـر ايـن،      
سازوكار حاضر در ايـن فضـا، اشـتراكاتي بـا اشـكال جديـد سـرمايه (بـراي مثـال          

  كند.  اي اجتماعي را خلق ميها) دارد كه اشكال جديدي از فضاه كريپتوكارنسي
يـك پـروژه بـزرگ نمـادين،      فارس، شـهربازي و باملنـد:   مجموعه درياچه خليج ـ

ها و بـروز سـن، جنسـيت     نگفره شناسانه، محل حضور خرده فرد و زيبايي منحصربه
، فضاي زيسته، كيفـي و  1ها و مصرف فضا طبقه. تجمع بزرگي از برندها، رستوران  و

 از حيات پنهان اجتماعي.هايي  سيال شامل نشانه

كنـد و بـه    كه حجم بااليي از سرمايه را بازيافت مـي   فضاي پيراموني محله خالزير: ـ
هاي فرودست.  روزمره گروه گرداند. فضاي انضمامي كار و زيست چرخه توليد بازمي

كنـد، امـا ماهيـت     پركتيس فضايي كه رابطه نزديكي با واقعيـت شـهري برقـرار مـي    
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قــوي بــا فضــاي بازنمــايي نيــز تلقــي مجرمانــه از آن، نســبتي طردشــده، پنهــان و 
 كند. مي  برقرار

هاي  هاي شخصي، داده هاي چندگانه شامل مشاهده، عكس، مصاحبه براي تحليل از داده
هـاي   ها، مسـتندهاي ويـديوئي، اسـناد سـازماني، گـزارش      نگاري هاي قبلي و مردم پژوهش

از اين سه فضا استفاده شد. چارچوب مشـاهده  مطبوعاتي و پيمايش آنالين درباره هر كدام 
ها و اهداف پژوهش طراحي شد. در مشاهده و  ها با توجه به پرسش هاي مصاحبه و پرسش
ها، صداها، بوهـا، نورهـا، بـدن، پوشـش، حالـت و ژسـت و        ها، رنگ كاوي، فرم ضرباهنگ

اي فضـايي) و  ه حركت، لحن، ابزار، نحوه تعامل با فضا (زنجيره كنش و مناسك و پركتيس
هـا، تـداعي    شيوه ارتباط با ديگران و همچنين به كدهاي فضايي مثل كاركرد، نمادها، ارزش

مصـاحبه   16مصاحبه عميـق در درياچـه،    18ها توجه شد. در مجموع  احساسات و پرسش
ــر و  ــق در خالزي ــنامه  30عمي ــاحبه (حضــوري و پرسش ــورس   مص ــازار ب ــن) در ب آنالي

ساله با فاصله چند ماه از هم و در روزهـاي مختلـف    دوره يك شد. بازديدها در  آوري جمع
ه، نقطـه آغـاز، واقعيـت موجـود     رونـد  پـس - رونده هفته انجام شد. با استفاده از روش پيش

وبرگشتي بين گذشته و حال، فرايند توليد فضا بررسـي شـد.    گرفت، و با حركتي رفت  قرار
يوه تفسـيري و اسـتقرايي تحليـل،    هـاي حاصـل، بـه شـ     سازي شـدند. داده  ها پياده مصاحبه

ها توسط  بندي و در تحليل فرمي، كاركردي و ساختاري استفاده شد. مقوله كدگذاري، مقوله
ها و  هاي حاصل از گزارش سنجي شد و نتايج با داده محققين آشنا با ميدان، بازبيني و صحت

هـاي پـژوهش بـه     تـه ها مورد تاييد قرار گرفـت. ياف  هاي پيشين مقايسه و اعتبار آن پژوهش
  بندي شد. اي نزديك به فرم روايي نگاشته و جمع شيوه

  
  هاي پژوهش يافته. 6

 هاي فضايي گانه گانه و سه تاريخ فضاهاي سه 1.6

شود. با تاسيس بـورس   با انتزاع هر سطح از فضاي اجتماعي، انتزاع سطوح بعدي ممكن مي
ــراي شــكل  ــازار فــار در قــرن هفــده مــيالدي زمينــه ب ــود و بعــد گيــري ب كس در دهــه ن

هـا،   گيـري نخسـتين بانـك    آيد. در ايران نيز با شـكل  وجود مي به 2009ها از   كريپتوكارنسي
شـود، بـه سـرعت     تاسـيس مـي   1315قوانين مدني، بيمه، آمار و رشد صنعت، بـورس در  



  1401 اييزپ، 3، شمارة 13سال  ،يفرهنگ يپژوه جامعه   36

 

سـازي   و جنگ، با حمايت از خصوصي 57كند و با وجود افت موقت طي انقالب  مي  رشد
). تحول بازار سرمايه، انعكـاس نمـاديني   1384مجيدپور،  دهد (صوفي ادامه مي به رشد خود

از كوچـه نـادري و خيابـان حـافظ،     در فيزيك ساختمان بورس داشت كه پس از جابجايي 
آباد لقب گرفت و دومين برج منطقـه   به خيابان شهرداري منتقل شد؛ غول سعادت 1398  در

ن از حضـور فيزيكـي سـهامداران    فضـا، سـاختما  را به خود اختصاص داد. بـا اتوماسـيون   
اي از بـدن، طبيعـت،    اي، البي خالي از رنگ، بو، صـدا و نشـانه   شد. نماي تمام شيشه  خالي

پايان، ساختار عمودي پرفشار و شفافيت و پررمزورازيِ  هاي بي مذهب و فرهنگ، ممنوعيت
بـه همـراه تمـام    » پـول «هـا  زمان، آن را به يك هيچ فيزيكيِ بسيار بزرگ تبديل كرد تا تن هم

هاي آن حضور داشته باشد: نظم، پاكيزگي، تفكيك، مرغوبيت و كيفيت؛ و از آنجا كـه   نشانه
نياز از داللت بر چيز ديگـري اسـت. امـا فضـاي اصـليِ تجربـه        است، بي» چيز همه«خود، 
در آن به گيرها  گذاران و نوسان كنندگانِ بازار بورس، پلتفرم معامالت است كه سرمايه زيست
  پردازند.  ميخريدوفروش  و مديريت سهامها،  شاخص تحليل و تجزيهخواني، تابلو

تـر شـد و پيشـروي آن در سـاماندهي فضـاي       به اين ترتيب، فضاي انباشت تخصصـي 
شد  چه توليد مي اجتماعي، اشكال جديدي از توليد و مصرف فضاي شهري را خلق كرد. آن

شد. بنابراين، مـديريت فضـاي    از روابط توليد ادغام مي رسيد و در كليتي بايد به مصرف مي
سـازان و   شـماري را تحـت تـولي نهادهـاي دولتـي و نظـامي و انبـوه        هاي بي شهري پروژه

 درياچـه  يـك  هاي آمرانـه، ايجـاد   گران بخش خصوصي تعريف كرد. يكي از اين طرح البي
گذاري در  به سرمايه با تشويق سياست شهري. )1396بود (اديب،  مصنوعي در غرب تهران

 جمعيـت  رشد ميانگين برابر پنج )1395- 1385جمعيت اين منطقه طي يك دهه ( 22منطقه 
اي  چنـدمنظوره  هـاي    پـروژه بـراي جـذب جمعيـت شـهري     . تهران افزايش يافـت  شهر در

هـاي كليـدي (مجموعـه     اي از المـان  ، مجموعـه كه نتيجـه آن  )1399شد (كاظمي،   تعريف
شناسي، پارك جنگلي چيتگر، پارك آبشـار تهـران و    ملي گياه شهر، باغ هزارويكمال و  ايران

اي اسـتراتژيك   فارس و در رابطه كن) با مركزيت درياچه شهداي خليج بوستان جنگلي لتمال
محيطـي و بـراي باملنـد    - اصلي كه براي درياچه هـدفي زيسـت   با هم شكل گرفت. هدف

 حركت كـرد كـه   تجاري تحقق اهداف سمت هب تدريج بههدفي فرهنگي تعريف شده بود 
و در نهايت فضايي  )1399(آروين، گرفت  اطراف درياچه را نيز دربرمي اقماري هاي شهرك
  ). 1396(اديب،  كرد توليد متفاوت هدفي جامعه ها و كاربري با ناهمگون و چندپاره
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ت تبديل قيم اي گران و منطقه» قطب گردشگري«در شرايطي كه غرب شهر به تدريج به 
شد، حاشيه جنوبي بر اساس تضاد  و در برابر مركزِ پرازدحام و خصلت كاريِ آن تعريف مي

خـارج از  «مفهومي به نـام   56روي بود: تضاد پيرامون با مركز. از سال  ديگري در حال پيش
بهـره بودنـد    هـا از امكانـات شـهري بـي     شكل گرفت كه برخالف داخل محدوده» محدوده
هكتـار   180ها خالزير بود. در دهه شصت،»خارج از محدوده«يكي از اين ). 1387(حبيبي، 

با آب كثيفي كه در جنوب تهران و نزديك به اتوبان آزادگان قرار داشت كه كشاورزي   زمين
). اكنون اما خالزيـر  1397گيس،  (سام شد مي فرستادند، آبياري ها به جنوب غرب مي تهراني

هـاي ضـايعات آهـن از     ها و مغازه ا دارد. برخي سولهسازمان اقتصادي مخصوص به خود ر
هاي كـوچكي را از    هاست؛ بقيه مستاجراني هستند كه مغازه زبان دهه هشتاد در تملك آذري

اند. در امتـداد پشـتي ورزشـگاه شـهيد كـاظمي       اين مالكان يا از سازمان اوقاف اجاره كرده
دوم و مسـروقه   ش اجنـاس دسـت  روبازار خالزير، يكي از بزرگتـرين بازارهـاي فـ    شيطون

هـا هسـتند.    هاي فرعي، گاراژهاي تفكيك زباله كه در اجاره افغانسـتاني  دارد. در كوچه  قرار
تر،  هاي ضايعات عموما روزمزد و در گاراژهاي تفكيك ثابت هستند. عقب كارگران در سوله

 كنند.  هاي آجرپزي، پنجاه خانوار ايراني و افغان زندگي مي در كوره
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  غربي تهران: محدوده خالزير در حاشيه جنوب .1شكل 
  بازار است. مسير آبي خيابان خالزير (سهيل) و مسير سبز محل برگزاري جمعه

، خالزيـر تبـديل بـه    حاشـيه بزرگـراه آزادگـان    تـا تهـران   با پيشروي مناطق مسـكوني 
اره غيرقانوني ها به طور ادواري نسبت به سروصدا و بوي نامطبوع، اج شود. رسانه مي  مسئله
)، و پس از آن مـديريت شـهري و   1398دهند (غالمي،  ها و افزايش جرايم هشدار مي زمين

)، صاف كردن محل زنـدگي  1393ها (خبرآنالين،  راندن ضايعاتي نيروي انتظامي براي بيرون
كننـد   بـازار اقـدام مـي    آوري شـيطون  ) و جمـع 1397گـيس،   هـا بـا لودر(سـام    خواب كارتن

). باتمام اين اوصاف، فضاي اجتمـاعي خالزيـر   1400داوود،  ) (آل1399ين، آنال (همشهري
  دهد: چنان به حيات خود ادامه مي هم
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» كنن بايد بياي ببيني ها ميان با بيل و كلنگ راهو باز مي شهرداري مياد بلوك ميذاره، بچه«
هـايي پـر از    (مرد دسـتفروش ميانسـال كـه صـندوق عقـب پيكـانش بـاز اسـت و كـارتن         

  چيند).  هاي ماشين را روي زمين مي برچسب
قـبال پـولي بـود     تونن تعطيل كنن. اين همه آدم از كجا نون بخـورن؟...  جا رو نمي اين«

(مرد جوان ابزارهـا  » گيرن ميرن گرفتن، االن ميان شيتيلشون رو مي متري ده بيست تومن مي
ده همزمـان بـه مـا و مشـتريانش     اي مقـابلش پهـن كـرده؛ در حالـت ايسـتا      را روي پارچه

  دهد). مي  پاسخ
كرديم  خريم. تا معاون شهردارم صحبت كنيم. آب رو كانتري مي از برق امام استفاده مي

ــ     ــيم ن ــابون وايميس ــر خي ــيم. س ــه بكش ــدادن لول ــازه ن ــوي  اج ــا ت ــريم ي ذري بگي
گيرن  ها فقط ميان عكسمونو مي كنن. خيريه ميريم يا دخترامون كار مي  فروشي دوم دست

سـازن بـرا فرهنگيـان، وقتـي      ميكنن. االن پشت سرمون دارن برج مسكوني  پخش مي
ن جــوان خراســاني كــه در اتــاقي (ز كــنن رو بيــرون مــي بشــينن صددرصــد مــا  بيــان
  كند). هاي آجرپزي زندگي مي ساخته كنار كوره دست

بندي و بـه صـورت ماهيانـه و بـا دريافـت       بازار خالزير غرفه 1400سرانجام در بهمن 
هـايي مثـل    كار پلتفرم تر با آغازبه مدارك شناسايي به فروشندگان اجاره داده شد. گرچه پيش

  بخشي از اين فضا به انتزاع رانده شده بود.»  نالينآ آهن«و » ديوار«، »شيپور«

  
  بازار خالزير، قبل و بعد از ساماندهي توسط شهرداري  جمعه .2شكل 

گاه  هاي متفاوتي در بازار سرمايه، محله خالزير و تفريح بنابراين، فضاي انتزاعي به شيوه
در تقابـل و همـاهنگي بـا    كند. اين فضاها جدا از هم اما از دل يكديگر،  چيتگر پيشروي مي

هاي متفـاوتي را بـه    شوند و گروه ديگر و در فرايندهاي متضاد اما مرتبط با هم توليد مي يك
  كنند.  خود جذب يا از خود طرد مي
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  كنند؟ خود تجربه مي ةچه كساني فضاهاي شهري را در زيست روزمر 2.6
م متفـاوتي از فضـاي   تمـاعي، سـه  هاي اجتماعي بسـته بـه ميـزان و نـوع سـرمايه اج      گروه
هـا و   مثابه فضاي انباشت، محل حضـور صـنايع، هولـدينگ    برند. بازار سرمايه، به مي  شهري

گـذاران عمـده و خـرد،     ها و موسسات مالي، سوداگران، سـرمايه  توليدكنندگان بزرگ، بانك
شـرط مهـم حضـور     راويـان گيرها، ناظران ارزش سهم و دالالن و كارگزاران اسـت.   نوسان
ــدار ــيدر فضــا را برخــورداري از  پاي ــش فن ــز، دان ــايي تمرك ــرل احساســات و توان  ،كنت
جـو، بـا حافظـه قـوي و      رقابـت ها، افراد عالقمند به رياضـيات،   ترين موفق كنند. مي  معرفي

نيمـي از راويـان بـازار بـورس در ايـن پـژوهش، مـدرك         ).HBO, 2017(بـاهوش هسـتند   
ارند كه تنها دو نفـر از آنـان زن هسـتند. در    ارشد و و بقيه كارشناسي و دكتري د كارشناسي
انـد در ايـن بـازار حضـور دارنـد:       هايي كه از فضاهاي اقتصادي ديگر طرد شده برابر، گروه

كردگان شهرهاي كوچك و در نهايت كسـاني   دار، تحصيل معلمان زنداني، دانشجويان ستاره
  نامند.  مي» غيراجتماعي«كه خود را 

هاي متنـوعي اسـت كـه     اش، محل حضور گروه ر حيات طبيعيدر برابر درياچه عالوه ب
اي از مصرف فضاست. در  مثابه شيوه وجه اشتراكشان، زماني براي فراغت و استفاده از آن به

 %41 .است همگن جنسيتي تقريبا لحاظ به جمعيتي مجموعه درياچه چيتگر و باملند، توزيع
 مسن دار، بيكاران و افراد زنان خانه ويان،حاضران از نظر شغلي غيرفعالند (نوجوانان، دانشج

 نيـروي  ترتيـب فراوانـي پزشـك،    و بقيـه بـه   خصوصـي،  بخـش  كارمند %25بازنشسته)،  و
 و درياچه از كه افرادي %75 از بيش نظامي هستند. و مدير فرهنگي، دولتي، كارمند خدماتي،
). 1399هسـتند (كـاظمي،    پـايين  بـه  متوسط و متوسط طبقات كنند، مي استفاده آن امكانات

مسافران از كشورهاي عربي، شهرهاي ديگر يا حاشيه تهران و خصوصا مهـاجران افغـان و   
هـاي اجتمـاعيِ    ايد تنـوع گـروه  پاكستاني در روزهاي تعطيـل حضـور پررنگـي دارنـد. شـ     

در ايـن فضـا حضـور دارنـد.     » ههمـ «شود راويـان تصـور كننـد     است كه باعث مي  حاضر
يـا  » سالمتي خـود «و افرادي حضور ندارند كه به » ها تنبل«، »ها مريض«ط گويند فق مي  ها آن
  اعتنا هستند. اما در واقعيت بسياري تجربه حضور در اين فضا را ندارند.  بي» طبيعت«

وقت اينجا نيومده بودم... كسايي كه اينجا نميـان؟ آره، چـرا نباشـن؟     از كرج ميام. هيچ«
اي  رن. وقـت ورزش و تفـريح نـدارن. اصـال انگيـزه     كسايي كه شش صبح تا ده شب سرِكا
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(نگهبان مجموعه كه مـرد جـواني اسـت، كنـار سـاحل شـني روي       » ندارن براي اومدن  هم
  كشد).  نيمكت نشسته و با كالفگي به موهايش دست مي

خانمان،  پوش، معتاد، بي اي ممنوع است. هيچ فرد ژنده بر اين، فضا براي ورود عده عالوه
دستفروشي حضور ندارد. و همچنين نيروي انتظامي كه نبودنش، راه را بـراي  كودك كار و 

زيند  هاي ديگري در فضا مي هموار كرده است. از طرفي، گروه» بودن«هاي متنوعي از  شيوه
فغـان در بخـش عمرانـي و    كه حضورشان براي ديگـران تقريبـا نـامرئي اسـت: كـارگران ا     

ــاي ــرج     فض ــه از ك ــدماتي ك ــاي خ ــبز و نيروه ــه    ،س ــي ب ــي غرب ــهرقدس و حواش ش
  اند.  پيوسته  مجموعه

اي  هـاي حاشـيه   هاي اينچنيني براي طبقـه متوسـط و برخـي گـروه     گاه كه تفريح درحالي
كنند. حاضران  ها فضاي مخصوص به خود را خلق مي ترين گروه شود، فرودست طراحي مي

اراژهــاي ضــايعات و مــوجران گ هــاي در محلــه خالزيــر، كارفرمايــان و صــاحبان بنگــاه 
ها،  فروش ها، مال هاي كاميون و نيسان، دستفروش زباله، كارگران ثابت و سيار، راننده  تفكيك

ها و در نهايت خريداران هستند كه ممكن اسـت بسـازبفروش، ويالسـاز و دالل     خانمان بي
بازار هـم از اسالمشـهر، شـهريار،     از تهران و شهرهاي ديگر باشند. مشتريان جمعه  كارخانه

  آيند. وران، قم، كاشان يا جاهاي ديگر مينيا
ام هست امـا دم در وايميسـن تـو     از همه جاي افغانستان و پاكستان اينجا هستن. ايراني

گيـريم. مجـردا شـب تـو      شب حقوق مـي  به ان... شب خوابا ايراني ها نميان. كارتن سوله
كسـي خيلـي   گـرد، اگـه    هاشون تو مرتضـي  دارا ميرن خونه وبچه خوابن، زن كانكس مي

گيره  كار شه، ميره يه جاي بهتر مثل نارمك خونه مي وضعش خوب شه خودش تخريب
(يك كارگر جوان افغان؛ بخشـي از گفتگـوي گروهـي در يـك سـوله خريـدوفروش       

  ضايعات آهن).

، افغانـا كشـش، تركـام هرچـي     اينجان، لـرا و كـردا تـو كـار ميلگـردن       كرداي تبعيدي«
» آبـادن  شونه. تركاي اردبيل و زنجان تـو عبـدل   گرد خونه اكثرا مرتضيبياد... افغانيا   دستشون

ساله، نوه يكي از مالكان قديمي كه حاال خودش خريدوفروش ضايعات آهـن   (جوان بيست
  دهد). انجام مي

مون بربيايم گذاشتيمش پـيش پـدر مـادرم     تونستيم از عهده بچه ما از كاشان ميايم. نمي
داديم،  مونو ازدست خانومم هستم. به خاطر اشتباه من خونه اومديم اينجا. خيلي شرمنده
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كنيم. حاال ماشينم چن وقتـه خرابـه، درسـتش كـنم دوبـاره باهـاش        اين تو زندگي مي
هـايش   اش را بـه ماشـيني تكيـه داده كـه چـرخ      (مرد جواني كه بدن خميده كنم مي  كار
  ه است).است، رويش را خاك گرفته و بساط دستفروشي آن را پر كرد  پنچر

اي دارنـد و   در مجموع، زنان، سالمندان و كودكان در فرايند توليد فضا جايگـاه حاشـيه  
هايشان براي مشـاركت در مصـرف فضاسـت. بيشـترين امكـان حضـور در        تر فرصت بيش

هـاي   نشـين اسـت. گرچـه بسـياري از گـروه      فضاهاي شهري از آنِ مردان ثروتمنـد تهـران  
از فضاهاي مركز را دارند؛ نقش و جايگـاهي كـه در آن    اي امكان حضور در بسياري حاشيه

  شود. هاي فرادست تعيين مي كنند، توسط نظم فضا اشغال مي
  

  كنند؟ هنگي را تجربه ميآ كنندگان در هر فضا، چه ضرب زيست 3.6
گذاري را تعويق مصرف و كنارگذاشتن پول براي دريافت پول بيشـتر در   وارن بافت سرمايه

كرد. سوال مهم اين بودكه چه مقدار و چه زمـاني؟ و از آنجـا كـه     عريف ميهاي بعد ت زمان
مـدت بـازار هـم     بـه جنبـه كوتـاه   مانـد،   پولدارترين مردان جهـان بـاقي مـي   بايد در رديف 

مدت، آمار، تابلوخواني، بررسـي   ا با سود كوتاهگيره نوسان ).Schroeder, 2008( داشت  توجه
گر ريـتم لوفـور بـا محاسـبه و      و مثل تحليل هاي تكنيكال ها و تحليل الگوها، انواع شاخص

تـوام بـا تغييـر سـروكار دارنـد      هـاي   اي و تنـاوب  بيني و تركيب زمان خطي و چرخه پيش
گذاران به سود بلندمـدت،   هاي طبيعي مثل سطوح فيبوناتچي). در برابر، سرمايه نسبت  (حتي

هاي كدال، دوره بازگشت سرمايه، ارزش واقعـي   هاي مالي و اطالعيه تحليل بنيادي، صورت
اي و جهاني بر آن توجه دارند. هرچـه رياضـيات    شركت وتاثير وقايع در سطح ملي، منطقه

  تر است.  تر باشد، نتايج حاصل غيرقطعي كاررفته پيچيده به
، در 8:30- 12:30ايران هر هفته از شنبه تـا چهارشـنبه سـاعت     بازه معامالت بورس در

مثابه بزرگترين بازار مالي جهان  به- شب و در بازار فاركس  8صبح تا  4بازار سهام امريكا از 
اي است كه مثل خورشيد  ساعته با زماني چرخه24 - تريليون دالر گردش مالي روزانه 6.6با 

ــ ).Investopedia, 2020(چرخــد  گــرد زمــين مــي ــا زمــاني كــه ب االترين قيمــت خريــد ب
شـود. بنـابراين،    قيمت فروش يكي شود، در كسـري از ثانيـه معاملـه انجـام مـي       ترين پايين

بـازار، ضـرباهنگ متفـاوتي را    كنندگان بازارهاي مالي بنا به نقشي كه دارنـد و نـوع    زيست
زيـان، متغيـر مسـتقل و     كننده سود و كنند. اما زمان همواره در قالب كميت تعيين مي  تجربه
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كنـد و توسـط آن    شود، قلب تپنده فضاست، بـازار را دسـتكاري مـي    محور افقي پديدار مي
  شود. دستكاري مي

 

  زمان عامل اصلي سود و زيان، متغير مستقل و قلب تپنده فضاست .3شكل 
  (عكس: شركت مديريت فناوري بورس تهران).

مطول و آن را به عامـل اضـطراب يـا آرامـش     تواند زمان را فشرده يا  فضاي انباشت مي
بـه معنـايي بـدون اضـطراب      نظام فراغـت و در مصـرف فضـا، زمـان     تبديل كند. در خرده

مــان در درياچــه چيتگــر حضــور شــود و موضــوع دغدغــه نيســت. نــور و ز مــي  تجربــه
اي بـه   چرخـه   اند. ضرباهنگ ها متنوع و عموما ماليم و طبيعي دارد. صداها و رنگ  آشكاري

اطر حركت آب و پرندگان و مسير حلقوي دور درياچه غالـب اسـت. حـواس، فعـال و     خ
گشوده وآگاهي بر بدن باالست. صداي آب، فواره، پرندگان، خنده و زمزمه، بيل مكانيكي و 

شـود.   مـي  موتوري شـنيده   كوپتر و قايق ها، پرواز هلي بولدوزرهاي در حال كار، پارس سگ
شود. حاضران بيشتر بـراي   رت غذا، بوي ديگري احساس نميجز بوي گهگاه لجن يا بند به

» بازديدكننـده «هاي حسي ديگـر و بـه درسـتي     آيند تا لذت تماشا و حظ بصري به فضا مي
اي  بازديدكننده  ترين عنصر فضا، آب است و تقريبا هيچ كه مهم اش آن شوند. نشانه ناميده مي
دهند ضرباهنگ مانوسي بر بدن  جيح ميشود. بسياري هدفون به گوش دارند و تر خيس نمي

كننـد؛ چـادر، مانتوهـاي     هاي محكم حركت مـي  خود سوار كنند. زنان با سرهاي باال و قدم
رنگي، شلوار كوتاه، دامن، لباس ورزشي، شال يا كاله به تن دارند. ابـزار تفـريح و فراغـت    

كشـند، خـانوادگي    كننـد، دراز مـي   است. حاضران يوگـا مـي    ، گاه ساده و گاه لوكس متنوع
بورد يا دوچرخـه   دوند، با اسكيت ترها مي كنند، جوان ترها نرمش مي كنند، مسن نيك مي پيك
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هـاي   كننـد، ورزش  ضـا عبـور مـي   زنند و مثـل ضـرباني در ريـتم آرام ف    درياچه را دور مي
كنند، زنان محجبه  زنند يا خلوت مي هاي جوان در آغوش هم قدم مي كنند، زوج مي  گروهي

هـا   كننـد و بـه پرنـده    بازي مـي  ها روند، بچه وال كنار يك مرد نشسته يا به آرامي راه ميمعم
ن يـا در ضـلع جنـوبي در حـال     خوانـد  وبيگاه زني يا مردي در حـال آواز  دهند، گاه مي  غذا

همـراه دارنـد، هـيچكس كتـاب      است، برخي كالسكه بچه يا فـردي بـر ويلچـر بـه      مراقبه
روند و  گيرد، با حفظ فاصله از هم راه مي فراد ناآشنا بندرت درميندارد، گفتگو بين ا  دست به

در فضا، » بودن«اي متفاوت از  شدن، تجربه ممكن است درجستجوي خلوت و آرامش، ديده
آشنايي با ديگران يا كسب سالمت باشند. تفـاوت معنـاداري وجـود دارد بـين ضـرباهنگ      

خواهنـد   هـايي كـه مـي    ارند با بدنهايي كه فرصت محدودي براي ورزش و سالمتي د بدن
پاياني از زمان فراغتشان را به نحوي پر كنند. سرعت و اشتياق براي مصرف نيز به  حجم بي

تـر   اي فرادسـت، زمـان، طـوالني   كننـدگانِ فضـ   كنـد. بـراي زيسـت    همين نسبت تغيير مـي 
  شود:  مي  سپري

ج سال پيش يـه تولـد   كنم... پن سالمه، هر روز بتونم ميام درياچه ورزش مي 70نزديك 
دوباره داشتم. وزن كم كردم. الكل رو ترك كردم. االن خيلي به زندگي اميدوارم. خيلي 

مده بود گفتم پسـرم عجلـه نكـن.    به سالمتيم اهميت ميدم... براي دخترم خواستگار او
هاي مختلف رو امتحان كن، اگر هنوز نظرت عوض نشده بود بيا يك سـال بـا    آدم  برو

ون عجلـه، بـا چشـم بـاز     ا شو. سـفر كنـين. همديگـه رو بشناسـيد. بـد     دختر من آشن
رنگـي بـه    كـه لبـاس ورزشـي ليمـويي    هاي پرپشت  (مرد چابكي با سبيل كنيد  انتخاب

  دارد).  تن

افزايد.  دهد كه بر سياليت آن مي بستاني از انرژي بين حاضران با هم و با فضا رخ مي بده
سـت و ضـرباهنگ متنـوعي در سـاعات روز،     حضور حيواني و انساني در فضـا متنـاوب ا  

شود و روزها زمـان،   ها بيشتر پول خرج مي كند. شب هاي سال خلق مي روزهاي هفته و ماه
  شب متعلق به صاحبان ثروت و روز متعلق به صاحبان فراغت است. 

محيط اي، بازنمايي فضا در تاروپود آن تنيده شده است.  با وجود غلبه ضرباهنگ چرخه
ه شكل تقريبي نقشه ايران ساخته شده و گرداگـرد آن بـا عناصـر متفـاوتي از هـم      درياچه ب

درفضاي باز باملند حدود شصت فروشگاه از برنـدهاي جهـاني و كافـه و    اند.  تفكيك شده
شـود. صـداي ترانـه، جيـغ و      غذاخوري با اسامي فارسي، انگليسي، عربي و تركي ديده مي
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شود. اما تكنولـوژي در درياچـه، ردپـايش را تـا      تشويق و چيدن قاشق و چنگال شنيده مي
المـاني طبيعـي كـه    تواند پاك كرده؛ فضايي خلق كرده كه مركزِ آن آب اسـت،   جا كه مي آن

گـذر زمـان مثـل آب، سـنگ و هـوا       دهـد.  بدون آن فضـا، معنـاي خـود را از دسـت مـي     
كند اما تهديدكننده و موجوديتي جدا نيست. با فيزيك فضا و  دارد، هست، تغيير مي  حضور

كنندگانِ آن پيوستگي دارد و در نتيجه حيات، بدون آگاهي مشخصي بـر   در نتيجه با زيست
ها تندتر و  در بخش تجاري طبق روال عادي نور كمتر، رنگبا وجود اين، زمان جريان دارد. 

دهد،  اي كه هدف قرار مي هر بخش بنا بر محصولي كه ارائه و ذائقهتر است و  موسيقي قوي
  ضرباهنگ خودش را دارد. 

اما ضرباهنگ فضاي نمايش با پشت صـحنه آن متفـاوت اسـت. خدمـه و نگهبانـان در      
هـا   ها و سرپرست درياچه و باملند اجازه صحبت با بازديدكنندگان را ندارند. توسط دوربين

اي كارشان تنگ و پرسروصداست. اگر مهاجران غيرقانوني افغان و ه شوند. محيط كنترل مي
كنند و اگر ايراني باشند، با اضطراب و احتيـاط   در خدمت پيمانكار باشند اصال صحبت نمي

دهـد كـه از    كند توضـيح مـي   بهداشتي را نظافت مي كنند. زن جواني كه سرويس روايت مي
شـوند. سـختگيري در    ها جابجا مـي  بين بلوك كنند و آيند، شيفتي كار مي خان مي حسن قلعه

  رفتن ندارند.  جزئيات زياد است و با لباس فرم اجازه بيرون
گذرد و حكم طـال نـدارد. بخـش زيـادي از      شتاب مي در فضاي فرودست نيز، زمان بي

و روزهـاي تعطيـل بيشـتر بـه     » بطالـت «زمان كار در خالزير، در صورت كسادي بازار، به 
تـر اسـت.    گذرد. اما به طور متناقضي زمـان بـراي فرودسـتان كوتـاه     مي خواب و استراحت
كشـند.   شوند و زودتر از آينده دست مـي  دار مي كنند، بچه شوند، ازدواج مي زودتر شاغل مي

روزمره، جملگي در  اي ندارند. كار، مزد، استراحت و زندگي گويند براي بعد برنامه عموما مي
در تجربه كارگران افغان خالزير، فضاي كار و فراغت از هم شوند.  آينده نزديك تعريف مي

  شده نيستند. تفكيك
آلود هستند و به گاراژهاي تفكيـك   هاي فرعي، باريك و پرچاله و در زمستان گل كوچه

هـاي چنـدهزارمتري    ها، گاراژها و سوله ها، بنگاه شوند. دوسوي خيابان، مغازه زباله ختم مي
جا دسـتگاه جـوش، پتـك،     جابهدهد.  تشكيل ميهاي فلزي  ايرانيت رامرزشان  اند و پراكنده

كردن، خرد، خمير، ورقه، ذوب  شود و مرداني در حالِ وزن چكش، باسكول و فرز ديده مي
دادن، بريدن و كوبيدن قطعات فلزي هسـتند. بـدن در خالزيـر نيـز      كردن، جوش تكه و تكه
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كننـد.   . مودبانه و غيررسمي صحبت مـي اي ندارد شده حاضر است، اما زبانِ از پيش طراحي
هاي معنادار بيشتر در چـارچوب كـالم و    اند و داللت  اصطالحات تخصصي محدود و ساده

گيرد. در نگاه اول همه شبيه به يكديگرند. رنگ، رنـگ آهـن و    زبان ناخودآگاه بدن قرار مي
ها الغـر   ته، بدنسوخ ها آفتاب خاك و براده آهن است كه روي همه چيز را پوشانده. پوست

جيب، كردي و پيراهن مردانه يـا   اند. شلوار جين، شيش اي، گاه خميده و گاه ورزيده و تركه
دار  كـاله لبـه    ر تابسـتان اند؛ بعضي دستكش ضـخيم بـه دسـت دارنـد و د     شرت پوشيده تي

كنند. كسي ماسك به صورت ندارد. وجه ارگانيك فضا به استفاده مداوم از بـدن   مي  استفاده
گردد. با اين حال موضوع كار، آهـن و بنـابراين    حضور شرايط جوي و نور طبيعي بازمي و

كند. برخالف  صنعت است كه وجه مكانيكي را غالب و عدم حضور زنان، آن را تقويت مي
ــرده    ــخص و فش ــتم مش ــه ري ــد ك ــاي تولي ــانيزه،   اي دارد، فض ــت غيرمك ــاي بازياف فض

از بدن است. كار سنگين، اما بدونِ شـتاب اسـت.    االجل و قوانين دقيق استفاده ضرب  بدون
اي هسـتند. صـداي دسـتگاه جـوش، حركـت       دار، چهـارگوش و شـبكه   ها تيـز، زاويـه   فرم

با كاهش قيمت مصالح، سرعت تخريب و  شود. هاي سنگين و ضربه به فلز شنيده مي ماشين
ي، شـلوغ و  گيـرد و بـازار آهـن پرانـرژ     رود، بازار مسـكن رونـق مـي    وساز باال مي ساخت

تـر اسـت، كـارگران در حـال      تـر و خلـوت   هاي ركود، ساكت شود. در دوره پرسروصدا مي
  شود.  زدن هستند و گاه صداي موزيك شنيده مي استراحت و گپ

 

  شوند اي در بازار آهن خالزير با هم تركيب مي ضرباهنگ خطي و چرخه .4شكل 
  )1400(عكسها از جعفري، 
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فروشـندگان مـردان ايرانـي و     سـازد.  خالزير مي» بازار شيطون«ضرباهنگ ديگر فضا را 
هـاي بـازار،    اند. برخـي از دسـتفروش   هستند كه گاه كودكانشان هم كنار بساط نشسته  افغان
وآمد تيم محبوبشان بـه   هايي به هواداري از باشگاه پرسپوليس بر تن و از ساعات رفت لباس

اي  روي گـوني يـا پارچـه كهنـه     معمـوال  ورزشگاه شهيد كاظمي اطالعـات دقيقـي دارنـد.   
شود: ابزار، شـلوار جـين و كاپشـن،     دومش پيدا مي كنند. از هر چيزي، نو و دست مي  بساط

هـاي شكسـته، لـوازم الكترونيكـي      بـازي  هاي منـدرس، اسـباب   كيف و لوازم ماشين، لباس
ـ   شده، و لوازم آرايش مستعمل. ممكن است كسي در بساطش يك كـت  اوراق وي وشـلوار ن

دامادي را كنار چند جفت كفش پاره و يك بلدرچين زنده گذاشـته باشـد. چنـد نفـري در     
هـاي سـيماني كـه     فروشند. در مسير گاهي از بين بلـوك  مسير، الويه و نخودآب و جگر مي

ــه با     ــاك و زبال ــل خ ــاه از روي ت ــته و گ ــهرداري گذاش ــردي   ش ــرد. پيرم ــور ك ــد عب ي
شـود. همهمـه اسـت،     ي از بلندگويش پخش مـي كند و صداي آهنگي قديم مي  گيري معركه
رفتن،  كنند يا در حال راه زنند، خريد مي كنند، چانه مي هاي مختلف با هم معاشرت مي گروه

رفـتن در طـول مسـير معمـوال      راه آيـد و هنگـام   خورند. كمتـر صـداي خنـده مـي     غذا مي
بـراي عبـورومرور    ريزي و حتي مسير مناسبي زنند. طراحي، قوانين مدون و برنامه نمي  گپ

شوند. عادت بـه انجـام    وجود ندارد. هنجارهاي غيررسمي تنها با زيستن در فضا آشكار مي
كردن خطوط راهنما و تعقيـب زنجيـره    آماده، خواندن تابلوها، دنبال هاي ازپيش دستورالعمل

  شده اينجا كاربردي ندارد.  هاي ازپيش تعيين مشخصي از كنش
انـد. ايـن    هاي باريـك و خـاكي   يك زباله كه در امتداد كوچهو در نهايت، گاراژهاي تفك

گردهاي سـنتي   و واگذاري كار تهيدستان و زباله 2شدن پسماند خشك گاراژها، نتيجه كااليي
به بخش خصوصي هستند. حكمروايي شهري در ائتالفي پنهاني با پيمانكـاران، بـه زيسـت    

% آنـان  90زنـد كـه    وقت دامـن مـي   قيمت و تمام غيررسمي حجم عظيمي از كارگران ارزان
در توافقي نانوشته آنان را به گردها  انگارانه از زباله افغانستاني هستند. بازنمايي رسمي و جرم

» مزاحمت عمـومي «كند تا از  راند و در مناطق مشخصي از شهر تقسيم مي ساعات شب مي
كن تجمـع ايـن گاراژهاسـت.    ). خالزيـر تنهـا يكـي از امـا    1399پيشگيري شود (ايثـاري،  

هـاي تكيـده، بـه انقبـاض فضـا خصـلتي عينـي         هاي خميـده و بـدن   افتاده، قامت  هاي شانه
شند. فلز، كارتن، پالستيك، بدن و فضا تحت فشـار خـرد، زبالـه و بـه ارزش مبادلـه      بخ مي

كنند. كـارگران   شوند. معموال يك افغانستاني گاراژ را اجاره و بقيه براي او كار مي تبديل مي
هـا و زمـان اسـتراحت را در گـاراژ      رونـد، شـب   آوري زباله به مناطق اطراف مي براي جمع
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شـان در   و اگر پاسپورت داشته باشند، سالي يك يا دوبار به خـانواده كنند  دورهم سپري مي
  زنند.  افغانستان سر مي

  
  كند؟ گيري: نظم فضايي چگونه حكمراني مي  نتيجه. 7

پـردازي را   صـي از اسـطوره  هر كدام از فضاهاي موضـوع مطالعـه، معنـا، فـرم و شـيوه خا     
و بازارهـاي مـالي جديـد، اسـطوره     كنند. در فضاي انباشت مثل بـازار بـورس    مي  بازتوليد

آزمـايي و امكـان گريـز از نظـم      شـدن در بخـت   ، روياي برنده»سرمايه در دسترس همگان«
هاي  ها و بنگاه شود، سلبريتي تبليغ مي 4و بازنده 3هاي موفق طبقاتي و تعاريف جديدي از آدم

ررسـمي  هـاي رسـمي و غي   ، اسـطوره 5شـوند  هاي دنياي جديد تبديل مـي  اقتصادي به كيش
دهـد و در   )، مبادله اقتصادي بـدون تبـادل اجتمـاعي رخ مـي    Eco, 1986(6شوند مصادره مي

بـرداري حـداكثري و    )، بهـره 1392پـردازي از طبيعـت و تـاريخ (بـارت،      درياچه، اسطوره
فضاي فرودست، فضـاي فقـدان اسـت؛ ابـزاري     شود. اما  گرايانه بازتوليد مي هاي برون لذت

  شوند.  اثر مي بخش در آن بي هاي مشروعيت د و بنابراين اسطورهبراي نمايش وجود ندار
ام. همونجور كه رگ اونو زدن، منم تو رگـم   فراهاني خان تقي من از فراهان اومدم. ميرزا«

اش  است؛ شـوخي  هايش ريخته (پيرمرد دستفروشي كه بيشتر دندان» خندد) سوزن ميزنم (مي
طوره جامعه روشنفكري ايران و نماد اصالحات دهنده است كه از قضا اس از آن جهت تكان

  دهد). به شكل مدرن آن را هدف قرار مي
ا از هاي خوشبختي در فضاي فرودسـت نيـز تمامـ    با اين وصف، روياي عبور از دروازه

ه كـوزه طـال، از بـدبختي نجـات     خوره به ي بينم كلنگم مي ها خواب مي شب«رود:  نمي  بين
هاست كه فضا قاعده اصـلي   پردازي . از طريق همين اسطوره)1388(شيرواني، » كنم مي  پيدا

هـا در بازارهـاي مـالي و اسـتثمار      شـويي  هاي اطالعاتي و پـول  كند؛ رانت خود را پنهان مي
كـه خطـر جـرم و جنايـت در خالزيـر و       شود و با ايـن  كارگران در درياچه از نظر دور مي

درآمد هنگفت شـهرداري از محـل    شود، اي مي هاي دفعتي سارقان در آن رسانه گيري دست
هاي فضـاي انتزاعـي در    اي وعده ماند. خصلت اسطوره گاراژهاي تفكيك زباله مسكوت مي

تر شدن جريـان پـول، مراكـز     شود. با آسان داري آشكار مي مهاباي بانكداري سرمايه رشد بي
 2021ل انباشت در امريكاي شمالي، اروپاي غربي و چند كشور ديگر متمركز شدند. در سا

ها متعلـق بـه    نفر از آن 300نفر به ميلياردرهاي جهان اضافه شد كه بيش از  500نزديك به 
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بنــا بــود مردمــي و  هــا كــه . حتــي كريپتوكارنســي)Forbes, 2021(چــين و امريكــا بودنــد 
هاي حمايتي و  دنبال توييت باشند، تسليم قاعده حاكم شدند. طي همين سال، به  ضدانباشت

ــالن  ــادي اي ــت   انتق ــتفاده از بي ــراي اس ــك ب ــ  ماس ــوين در تس ــانات ك ال، ارزش آن نوس
ميليـارد بـه    24، ثروت ماسك از محل سهام تسال از )Coinmarket, 2021(يافت   اي سابقه بي

  و هزاران نفر سرمايه خود را از دست دادند.  )Forbes, 2021(ميليارد دالر رسيد  151
تري را نسبت به مردان  حيات فرودست مراتب فرودست، زنان به- در همين نظم فرادست

هـا   كنند. در ميان پنجاه ثروتمند جهان، تنها هفت زن حضور دارند كـه تمـامي آن   تجربه مي
اند. فضاي انباشـت،   واسطه نسبت خانوادگي با مردان ثروتمند در اين فهرست جاي گرفته به

اين فرايند توليد فضا را به و  7كنند بر آن حكمراني مي» نرهاي غالب«اقتداري مردانه دارد و 
زنـان در فضـاي سـرمايه بنـدرت     كنـد. در تهـران نيـز،     فرايندي اساسا مردانـه تبـديل مـي   

هـا كيفيـت مردانـه فضـا را      آندارند و حتي در فضايي مثل بازار بزرگ، تعداد زياد   حضور
ل درياچـه و در مصـرف فضاسـت.    دهد. حضـور جبرانـي زنـان، در فضـايي مثـ      نمي  تغيير
مثابه الماني از فضا عرضه و به اين شـيوه در آن   دهند؛ خود را به كنند و نمايش مي مي  تماشا

برقـراري ارتبـاط    اي، انبسـاط فضـا و   كنند. حضور آنان به نفع زمـان چرخـه   دستكاري مي
  كند.  مي  عمل

دهــد كــه فضــاهاي گونــاگون  كليــت فضــاي شــهر، ملــودي عظيمــي را تشــكيل مــي
هاي  هاي محلي در مقايسه با ضرباهنگ باختن ضرباهنگ د. رنگسازن وخيزهاي آن را مي افت

تـوان ديـد كـه بـا جـود تعـداد زيـاد مسـاجد، در          گانه اذان مـي  هاي سه جهاني را در نوبت
كند. شـهر بـراي    يك از فضاهاي منتخب تغيير محسوسي ايجاد نمي ضرباهنگ روزمره هيچ

خـوردار باشـد و ايـن بـر عهـده      اي بر بودن بايد تا حدي از ضـرباهنگي چرخـه   زيست قابل
  مقايسهد. مثل كاركرد فضاي درياچه كه درشماري دارن هاي بي فضاهاي فراغتي است كه فرم

شود. راويان، آن را در تضاد بـا بخـش عظيمـي از فضـاهاي شـهري       با اضدادش آشكار مي
طبيعـي   هاي بوم قيمت، زيست هاي پرترافيك، فضاهاي پرتبختر، گران كنند: خيابان تجربه مي

اند، فضاهاي بيماري و مرگ و اندوه،  كه نفع اقتصادي نداشته و با دخالت انساني از بين رفته
هـاي   شـده بـا ممنوعيـت    جنسيت مند، ناامن، كثيف و تاريك، مردانه، تفكيك منضبط و قانون

 انفعـال و  آور. فرصت مالكيت و تجربـه بـدن و   هنجاري زياد و فضاهاي انتظار و اضطراب
اي  كنـد و در رابطـه   روزمره بازي مي نظام فراغت را در زندگي دهد. نقش خرده مي سكون را
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اي اسـت، بـراي    شده با كليت منطقه و شهر قرار دارد. درياچه در تماميت خود، نشانه تنظيم
جبران فقدان در مقياس يك شهر؛ شبيه به گلداني مصـنوعي در سـاختماني اداري. فضـاي    

روزمـره شهرنشـينان    فيزيكي پيرامون خود، مومنتي در زنـدگي درياچه بارسم مرزي مرئي و 
و در  8شـهرداري در رابطـه بـا سـاير منـاطق شـهر بـازي        22كند، نقشي كه منطقه  خلق مي

كند. كاركرد اصـلي مجموعـه در مقايسـه بـا فضـاي       درساژي به وسعت يك شهر عمل مي
ازاي هـر هكتـار    بـزرگ بـه  شود. درآمد حاصل از بازار  تجاري مثل بازار بزرگ آشكارتر مي

). تعـداد خريـداران در   1389فـر،   (يوسـفي  )1399(كاظمي، برابر باملند است  10.4حداقل 
كـه مسـاحت    ها، پاساژها و مراكز خريد حدودا چهار برابر بازار بزرگ اسـت، درحـالي   مال

برابر مساحت بـازار بـزرگ وسـعت دارد (كـاظمي و      19تخميني مجموع اين مراكز تقريبا 
ــههــ ). گرچــه صــاحبان مجموعــه1400رابراهيمــي، امي دنبــال كســب ســود  اي تجــاري، ب

آورنـد،   هستند، در سطحي فراتر و با توجه به فضاي عظيمي كه بـه اشـغال درمـي     شخصي
هايي از حيات مدرن و خلق مومنـت در   پردازي، مصرف فضا، داللت نقش نمايش، اسطوره

  تر است.  ها پررنگ آن
جه مشابهي دارد. باملند شبيه به بسياري از مراكز تجاري، بخش تجربه حضور در فضا نتي

كوچـك و    كند: كساني كه سـايز بـزرگ، كيـف پـول     بزرگي از خريداران بالقوه را طرد مي
آراينـد؛ در برابـر،    را هنرمندانه مـي » خود«دارند. بازديدكنندگان باملند » نشده تربيت«اي   ذائقه

رسـد.   كنند در نگاهي كلـي همگـن بـه نظـر مـي      جعه ميمردمي كه براي خريد به بازار مرا
هاي منحصربفرد هستند و  هاي بزرگ، رنگارنگ و نوراني و نام هاي بازار فاقد ويترين حجره

هاي خريد به همراه دارند. به شكل متناقضي، اين فضاهاي  برخالف باملند، بيشتر افراد كيسه
كننـد؛ در   آور و همگن مي روزمره را مالل داري پيشرفته، زندگي تجاري كه در تجربه سرمايه

هاي رسمي آن كه شهر را از رنگ و بـدن و امـر    نظم ديني حاكم بر شهر تهران و ممنوعيت
كنند.  روزمره را بازي مي هاي حيات كنند؛ نقش مومنت جنسي و مادي و اين جهاني خالي مي

بورس، پول نيست و با وجود  رسد كه مركز فضاي باملند برخالف بازار يا نظر مي بنابراين به
شناسانه، تنـوع، وسوسـه و    مجاورت با درياچه، طبيعت نيز نيست، بلكه امر اروتيك، زيبايي

  روزمره است.  ضرباهنگي جهاني از زندگي
ترديـد تفـاوتي القـايي اسـت؛ كافيسـت       كند، بـي  اما تفاوتي كه مومنت درياچه خلق مي

كـار قـرار دهـد تـا كنشـگران و كنشـگري در       مديريت شهري قاعده متفاوتي را در دستور 
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. اگر براي مثال زنان به همان نسبتي در درياچه پوشش و كـنش  9درياچه و باملند تغيير كنند
گـاه نظـم    كنند، در تماميت فضاي شـهري حضـور داشـته باشـند؛ آن     خاصي را انتخاب مي

از نظم دينـي،  هنجاري و مسلط مردانه با چالش جدي مواجه خواهد شد، اما سطحي فراتر 
كار به قوت قبل ادامه خواهـد داشـت. پـس از گذشـت      اجتماعي يعني شيوه توليد و تقسيم

)، بايـد پرسـيد كـه    1393(بيـات،  » هـاي خيابـاني   سياسـت «سـال از طـرح موضـوع     بيست
و خصلت شورشي عمل دستفروشـان، موتورسـواران معيشـتي    » آرام مردم عادي  پيشروي«

شابه تا چه اندازه در تخصيص فضاي شهر بـه فرودسـتان و   هاي م ) و گروه1397(صادقي، 
سـطح از واقعيـت اجتمـاعي را    انـد و كـدام    هـاي اقتـدارگرا موفـق بـوده     راندن نظـم  عقب

ها در خلق تفاوت توليدي، تا اندازه زيادي بـه سـطحي از    اند؟ قدرت مومنت كرده  دگرگون
م و محدود به افقي كـه بـراي   دهي واقعيت اجتماعي وابسته است كه در مركز توجه قرار مي

  كنيم.  تحول نظم موجود در حيطه تخيل تعريف مي
هـاي   هـاي متفـاوتي از دسـتكاري در ايـن نظـم      كنندگان فضاي شـهري، امكـان   زيست

د نظمــي ناعادالنــه دارنــد: كننــد و آگــاهي ضــمني بــر بازتوليــ تنيــده را تخيــل مــي درهــم
يا كارگر افغـاني  » رسيم جا نمي ، ما به هيچتر...هيچي پولدارتر ميشه؛ بدبخت بدبخت  پولدار«

گويد تا زماني كه ماهيت كار تغيير نكند، ساير تغييرات اهميتي نخواهـد داشـت. امـا     كه مي
اي بـراي   ماند. افـراد اميـدي بـه تغييـر وضـعيت و انگيـزه       مطالبات در حيطه تخيل باقي مي

روزمـره كـارگران    زنـدگي  هاي متفاوت گري جمعي و پيگيري منافعشان ندارند. جلوه كنش
گيري آگاهي  رسمي و غيررسمي، بومي و مهاجر، ثابت و سيار قواعد عام را پنهان و از شكل

هاي فـردي هسـتند و    ها فرصت كنندگان آن كند. فضاها در تجربه زيست جمعي ممانعت مي
شـود.   عمومـا بـه نقـض كاركردهـاي آشـكار محـدود مـي        - در صورت وجـود - مقاومت 

هـا حـول ارزش    شـدن آن  هاي اجتمـاعي اجـازه جمـع    تجانس گروه و عدم گسيختگي ازهم
گفتن از كليـاتي بـا عنـوان فرادسـتان و فرودسـتان بـا واقعيـت         دهد. سخن مشتركي را نمي

هـاي   اجتماعي فاصله چشمگيري دارد. در فضاي فرودستي مثـل خالزيـر، صـاحبان سـوله    
كــار بگيرنــد. كــارگران و  دهنــد كــارگران را بــه شــكل روزمــزد بــه ضــايعات تــرجيح مــي

» خريـدن «مـردان افغـان از    شـوند و  هـا طـرد مـي    هـاي افغـان از طـرف ايرانـي     دستفروش
تـر در   يك از راويان به نفع گروه اجتماعي ديگـر بـا جايگـاه پسـت     گويند. هيچ مي  زنانشان
برنـد. مصـرف، نمـايش و دموكراسـي      مراتب فضايي، نظم حاكم را زير سـوال نمـي   سلسله

اي از پيونـد اجتمـاعي نقشـي     طور خاص براي ايجاد گونه هاي ديني به ام و ارزشع  طور به
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مانـد. در ايـن ميـان، گـروه اول      كنند كه مناسبتي با منافع طبقاتي ندارد و عقيم مـي  بازي مي
داسـتان بـا او،    گيـرد و در آن واحـد هـم    دوستانه در برابر اقتدارطلبي ديني جبهـه مـي   انسان

  زند.  دامن مي نابرابري اجتماعي را
كننـدگان فضـاي    چه زيست تنيده، آن در گيرودار كشاكش اين تناقضات و ابهامات درهم

روزمره آنان است.  دهد، حضور ضرباهنگي از انتظار در زندگي شهر تهران را به هم پيوند مي
اين ) و با 1388(شيرواني، » الموت االنتظار اشد من«كند كه  جامعه در انتظار، خود اذعان مي

وصف، همچنان در انتظار منجي است كه عـدالت اجتمـاعي را برقـرار كنـد: انتظـار بـراي       
ارزش سهمي كه مالِ باخته را بازگردانـد،  » باال كشيدن«كارشدن عوامل باالدست در  به دست

براي تفقدي از سوي دولت تا از فالكت و رنج زندگي بكاهد، براي دستي كه بـه بخشـش   
براي زماني كه خانه آباد شود و بتوان به آن بازگشت. اين انتظار بـراي  شود و  اعانه دراز مي

 دارد؛ چـرا كـه ايـن    شود، تنها تالشي است كه او را هوشـيار نگـاه مـي    امري كه محقق نمي
شود و  بار برنده مي آورد، بليطي است كه يك بار در خانه را به صدا درمي است كه يك  بختي

  خورد.  ال ميبار به كوزه ط كلنگي است كه يك
  

  گزاري سپاس
شناسـي دانشـگاه    سـاتيد جامعـه  در انتها از دكتر اسماعيل عـاليزاد و دكتـر آرمـان ذاكـري، ا    

مدرس سپاسگزارم كه تيم پژوهش را با نقدها و آراءشـان   طباطبايي و دانشگاه تربيت  عالمه
  همراهي كردند. 

  
ها نوشت يپ

 

نظام فراغت اسـت كـه در    ي از امكانات خردهمند معناي بهره مصرف فضا در اين پژوهش، هم به. 1
هم به معناي وسيع آن، استفاده ابزاري از روابط اجتمـاعي و   ؛ساير فضاهاي شهري حضور ندارد

  نظم حاكم بر آن.
  ).1399ميليارد تومان بوده است (ايثاري،  2640، بيش از 97اي خشك در سال ه ارزش زباله. 2
، دوازده مورد موضـوعات رسـيدن بـه موفقيـت، جـذب      1399كتاب پرفروش طاقچه در  20از . 3

  اند. ريزي داشته شادي و عشق و جنس مقابل، مديريت خود و برنامه
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هر كس احمق حاضر در بازار را نمي شناسد،  گويد هر بازار به احمقي نياز دارد و مي وارن بافت. 4
   ).1989، خود، احمق حاضر در بازار است (لوئيس

هاي بازار  را از جذابيت» بخشي از چيزي فراتر از خود بودن«و » عضويت در يك سازمان«راويان . 5
  كنند. بورس معرفي مي

 فـروش  صـف  در هفتـه  يـك  مدت به بازار ،1398 ماه ديدر  سليماني قاسم با انتشار خبر ترور. 6
 اسـفند  اول نيمـه  تـا  صـعودي  رالـي  يـك  در بعـد  هفتـه  ازسقوط كـرد.   %17 تقريباً و شد  قفل

  .يافت  فزايشا
بـراي اشـاره بـه     بـرادرز  در سـالومون  Iron Ballsو  Big Swinging Dicksهـاي   اسـتعاره لوئيس از . 7

  برد. سودآورترين دالالن نام مي
  .فرستد ميهاي شهر  ، كه پول را به رگ»قلب پايتخت«با عنوان  12براي مثال در برابر منطقه . 8
سـواران و   هاي جديد براي دوچرخـه  ممنوعيتو  نمونه آن، دفن دو شهيد گمنام در ضلع شمالي. 9

  هاست. خانواده
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