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Background: The problem of producing empty spaces has been intensified with the efforts of the 
superior forces to pre-empt the space, and the resolution of this problem requires a creative solution. 
The research area (pedestrian path of Rasht) is one of the urban spaces in the country that has 
witnessed the processes of preemptory production and reproduction of space from a long time ago until 
now. In return, the creative solution is in people’s modes of consumption of the space. 
Objectives: The purpose of this study was finding out how to use rhythm-analysis to better regulate the 
space consumption, in order to modify the viewpoint of professionalism. Rhythm-analysis of the daily 
life in urban spaces helps to understand the creative resistance of people in consuming the space and 
their practice of the deliberate order relevant to the daily life. 
Methodology: Referring to the conceptual framework of the trialectics of spatiality, the impact of the 
three components of the climate-culture-regulated power on the rhythms of the perceived-conceived-
lived space was studied, based on the progressive-regressive method. The research included two 
directions, namely studying the vertical and horizontal complexity of the space. To study the horizontal 
complexity of the space, the history of the Rasht space was referred to using the documentary study and 
their analysis through the document selection and analysis and their scrutiny. To study the horizontal 
complexity, the different rhythms of the research area was considered and it was tried to study the 
activities of the different groups of the space consumers using the field research (observation through a 
simple and non-interventional method) and the descriptive method. Then, using the mixed methods 
approach and the triangulation design, the results of studying each level were integrated into a general 
interpretation. 
Results: Findings of the rhythm-analysis of the pedestrian path of Rasht showed that the simultaneous 
and harmonious presence of the multiple rhythms is the result of the harmony between the rituals of the 
power and the climatic and cultural cycles in the study area, so that this public space or simply put, the 
representation space, in spite of its preemptory design, to be a  space for compromising and coalition 
that is spontaneously dedicated to showing people's  time and the rhythms of their presence. 
Conclusion: Climate and culture play an important role in producing the lasting rhythms in space. So, 
despite the power's efforts to unify the space, there are still passionate rhythms in the study area. 

Highlights: 
The climate, culture and regulating power in the perceived space of Rasht have been in harmony with the different 
characteristics of their context. The first historical foundations of the conceived space were formed on the basis of the 
primary market-oriented economy in this city. Gradually, the commercial-political hub was strengthened in the vicinity 
of the capital, being on the trade route with the other foreign countries. 
In the conceived space, the conflict between the inner and outer power was over the control of the space in Rasht. In 
contrast, the lived space of the city of Rasht is in line with the climate and culture and it has several rhythms that are in a 
peaceful relationship with each other. Given the contrast between the conceived and the lived state, the power of these 
rhythms has led to the superiority of the lived space. 

 
1 This article is based on the thesis of first author titled " Rhythm analysis of Daily Life in Consumption of Urban Space, Case Study: Rasht and 
Kashan" submitted in partial fulfillment of the requirements of Tehran University of Art for the degree of Doctor of Philosophy. 
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 کاوی، ضرباهنگ ها:کلید واژه
 شهری، فضای رشت، فضا، مصرف
 روزانه زندگی

 مسئله، بدین پاسخ و یافته بیشتری شدت فضا قبضۀ برای فرادست نیروهای تالش با تهی فضاهای تولید مخمصۀبیان مسأله: 

 تاکنون، دیرباز از که است کشور در شهری فضاهای ازجمله( رشت شهر راهپیاده) پژوهش محدودۀ. است قانهخال راهکاری نیازمند
 یافت مردم سوی از فضا مصرف هایشیوه در خالقانه پاسخ مقابل، در. است بوده فضا آمرانۀ بازتولید و تولید فرآیندهای شاهد

  .شودمی

 کاوش با تا است فضا مصرف بهتر ساماندهی برای کاویضرباهنگ از یریگبهره چگونگی یافتن پژوهش این هدف هدف:

 مصرف در مردم خالقانۀ مقاومت همچنین، و کمک گراییتخصص نگاه تعدیل به شهری، فضای در روزانه زندگی هایضرباهنگ
 .شود درک بهتر روزانه زندگی با متناسب و خودخواسته نظم اعمال و فضا

 هایضرباهنگ بر بخشانتظام قدرت-فرهنگ-اقلیم مؤلفۀ سه تأثیر بررسی برای سویه،سه جدل مفهومی شاکلۀ به رجوع با روش:

 بهره فضا، افقی و فضا عمودی پیچیدگی یعنی راستا، دو شامل و روندهپس-روندهپیش روش از زیسته،-پنداشته-دریافته فضای
 صورت به هاآن تحلیل و اسنادی مطالعات روش از و مراجعه شتر شهر فضای تاریخ به عمودی، پیچیدگی مطالعۀ برای. شد گرفته

 بازۀ در موردپژوهش محدودۀ مختلف هایضرباهنگ به افقی، پیچیدگی مطالعۀ در. شد استفاده مداقه و اسناد تحلیل گزینی، سند
 روش با مشاهده) میدانی شپژوه طریق از فضا کنندگانمصرف مختلف هایگروه هایفعالیت تا شد تالش و پرداخته معین زمانی
 مطالعۀ از حاصل نتایج همسوسازی، طرح و ترکیبی رویکرد از استفاده با سپس،. شود مطالعه توصیفی روش و( گرغیرمداخله و ساده

 .گردید ادغام کلی تفسیری در سطح، هر

 حاصل ضرباهنگ، چندین ماهنگه و همزمان حضور که داد نشان رشت شهر راهپیاده در کاویضرباهنگ هاییافته: هایافته

 یا عمومی فضای این تا شده موجب که است موردپژوهش فضای در فرهنگی و اقلیمی هایچرخه با قدرت هایآیین هماهنگی
 زمان نمایش به خودانگیخته، شکلی به که باشد ائتالف و سازش برای فضایی خود، آمرانۀ طراحی رغم به بازنمایی، فضای همان
 .است یافته اختصاص آنان حضور هایضرباهنگ و مردم

 برای قدرت تالش رغم به رو، این از. دارند فضا در ماندگار هایضرباهنگ تولید در مهمی نقش فرهنگ و اقلیم: گیرینتیجه

 .دارد جریان موردمطالعه فضای در پرشوری هایضرباهنگ همچنان، فضا، سازی یکدست

 نکات برجسته:
 فضای تاریخی هایپایه نخستین. اندبوده همسو خود بستر مختلف هایویژگی با رشت، دریافتۀ فضای در بخشانتظام درتق و فرهنگ اقلیم،

 مسیر در و پایتخت مجاورت در سیاسی -تجاری قطب تدریج، به و گرفت شکل شهر این در اولیه بازارهای بر مبتنی اقتصادی اساس بر پنداشته

 .شد تقویت جیخار کشورهای دیگر با تجارت
 رشت شهر زیستۀ فضای درمقابل،. است بوده فضا مهار سر بر رشت شهر در خارجی قدرت و داخلی قدرت میان کشمکش پنداشته، فضای در

 موجب هاضرباهنگ این قدرت. برندمی سر به یکدیگر با آمیزمسالمت ایرابطه در که است ضرباهنگ چندین واجد و فرهنگ، و اقلیم با همسو
 .باشد زیسته امر با برتری زیسته، امر با پنداشته امر میان تقابل در تا هشد

 
آهنگ زندگی روزانه در ساماندهی مصرف فضای کاوش ضرب»این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری نویسندۀ اول است که در رشتۀ شهرسازی، با راهنمایی نویسندۀ مسئول و با عنوان  1 

 در دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر انجام شده است.« : شهرهای رشت و کاشانشهری، مورد پژوهی

 ،شهرسازی دانش. رشت شهر راه پیاده: پژوهی مورد شهری فضای مصرف ساماندهی در روزانه زندگی ضرباهنگ کاوش(. 1944. )برزگر، سپیده و حبیبی، میترا ارجاع به این مقاله:

4(1)، 44-11 doi: 10.22124/upk.2020.15758.1404  
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 بیان مسأله
 گونه خأل امر آن به دیگر و (1، 1791، 1)لوفور است رفته فراتر خود اقلیدسی و وارریاضی علمی، جغرافیایی، معنای از فضا اکنون،

 اندیشه بر امروزه هک است انتقادی تهی، فضای تولید. است کالبدی بُعد از فراتر و ما وجودی ابعاد همۀ دربرگیرندۀ فضا. گرددنمی تعبیر
 ست،باالد نیروهای شده،خارج شهر ظرفیت از مخمصه این از گذار که حالی در. شودمی وارد شهر مسئلۀ به پاسخ در شهرسازی عمل و

 از رشت شهر فرهنگی راه پیاده. است خالقانه راهکاری نیازمند مسئله، این به پاسخ و دارند فضا عرضۀ و تولید قبضۀ بر سعی
 ردنِک خود آن از و گیریبازپس و باالدست سوی از فضا قبضۀ میان کشمکش ساحت به که است شهری فضاهای بارز هاینمونه

  .است شده تبدیل مردمی هایالیه سوی از فضا
 بر افزون. (11 ،0555 ثریفت، و کرنگ) شد یکدیگر با تضاد در گاه، و متعدد معناهایی درگیر فضا که بود مدرن اندیشۀ با همراه

 روابط پیچیدگی با افض پیچیدگی. گردد بدل چندالیه و ترپیچیده امری به بیشتر هرچه فضا تا گشت سبب فضا بازنمودیِ ویژگیِ این،
 رو، این از .(19، 0559، 0)مایلز است گرفته قرار مصنوع مرئی محیط بر اجتماع نامرئی معماری از ردپایی و گشته همراه اجتماعی

 فضای .(101، 0551، 1پور)مدنی بخشندمی بدان متفاوتی معناهای مردم، مختلف هایگروه که است الیه چندین واجد شهری، فضای
 وجود آن رد که هاییکاربری و هافعالیت از ایگسترده طیف وجود با و گرفتهشکل تاریخی فرآیندی طی نیز رشت راهپیاده شهری

 هایطرح طی سالیان، طول در که محدوده این. است خود اجتماعی و تاریخی کالبدی، هایالیه در مختلفی هایپیچیدگی واجد دارد،
 آشکار .آیدمی شمار به رشت شهر عمومی و اصلی فضاهای ازجمله شود؛می نامیده «رشت فرهنگیِ راهِ پیاده» اکنون، متعددی، آمرانۀ
 با. است آن رد فضا مصرف و تولید اجتماعیِ فرآیندهای به توجه مستلزم چندگانه، و پیچیده امری سانبه فضا، این مطالعۀ که است
 شهری ایفض مطالعات در جدید ایشاکله کاویضرباهنگ و فضا سویۀ سه جدل. بُرد پی آن درونی تناقضات به توانمی دیدگاه این

 روزانه زندگی اینموده) زیسته فضای برابر در( متخصصان فضای) پنداشته فضای سانبه فضا تولید مسئلۀ ها،آن اساس بر که است
 هایتفاوت فضا، تولید هایشیوه تغییر اثر در سپس، .(191، 1771، 1)مریفیلد گیردمی قرار( اجتماعی زندگی خالقانۀ هایروش و

 فرآیند زا منتج هایدگرگونی و پنداشته فضای بیشتر هرچه سلطۀ با. شودمی ایجاد آن مصرف و تولید فضا، تعریفِ در ظریفی
 شهرها در اییافتهسازمان اجتماعیِ زندگی تا گرددمی پدیدار سیاسی شهر ،(115، 1791)لوفور،  «سوم شهر طلیعۀ» در شهرنشینی

 کاالیی و اجتماعی-سیاسی محصولی به فضا بنابراین،. (151-150، 1791)لوفور،  شود متفاوت فضا تولید روشِ سان، بدین و آغاز
 برای ابزاری فضا، تولید و اشغال که است زمان این از. (1719، 0دزس)برگل، برگل،  گرددمی تبدیل( مصرف و تولید قابل) ایمبادله
 وزانه،ر زندگی برای مناسب بستری ایجاد و فضا تولید جایبه متخصصان و قدرت درحقیقت، .(91، 1791)لوفور،  شد فضا مصرف مهار

 از ات است آن حاضر پژوهش هدف. نمایند بدل مصرف برای فضایی به را مصرف فضایِ و روزمرگی به را روزانه امر تا اندکوشیده
 هایافتهی از تا ببرد پی مردم سوی از فضا خودخواستۀ مصرف شیوۀ به شهری، فضای در روزانه زندگی هایضرباهنگ کاوش طریق

 .جست بهره روزانه زندگی گیریشکل و مدیریت فضا، مصرف ساماندهی برای آن

  مبانی نظری
 ضرباهنگ

بتنی مند، مو الگوهای حرکتی است که واجد نظمی نظام ،یتوال، تکرار و آهنگ یا لحن ،و سرعت یدتأک ،وزنبه معنای  9ضرباهنگ
، 9؛ دیکشنری کمبریج1171مهر  00؛ لغتنامۀ دهخدا، 1171مهر  00)فرهنگ فارسی معین، ای است ی و تأکیدهای دورهزمانبر بازۀ 
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 برزگر و حبیبی.../ روزانه زندگی ضرباهنگ کاوش

 
 یامنظم  تکرارضرباهنگ در معماری، به  .(0519ژانویه  1، 0فوردس؛ دیکشنری آک0519ژانویه  1، 1وبستر-؛ مریام0519ژانویه  1

عناصر و  ه میانیوست، منظم و پیتکرار قوو در طراحی شهری، به ( 195-191 ،1797)چینگ، ها رنگ یا هاشکلهماهنگ خطوط، 
ضرباهنگ در مطالعات مرتبط با علوم اجتماعی، حرکتی متشکل از  .(105، 1711)لینچ،  آورندیم یدکه کل را پدتعبیر شده  ییاجزا

ضرباهنگ امری برخوردار . (17، 1770)لوفور، زند تکرار واحدهایی در دورۀ زمانی و در فضاست که میان افراد، فضا و زمان پیوند می
اصل پیوند فضا با بُعد چهارم خود، یعنی زمان، ححال، تکرارشونده و کیفیتی است که از یندرعاز الگو، منتج از حرکت، منظم، متغیر و 

های انسانی در فضا، واجد شود. با جاری شدن زمان در فضا و حضور انسان با بدن فیزیکی خود در فضا است که همۀ فعالیتمی
چشمه رغم سرانه که بهای و خالقها، اموری تکراری و از روی عادت باشند یا اینکه اموری لحظهشوند؛ خواه این فعالیتضرباهنگ می

 شکنند و در فضا جریان یابند. ها و قیود تحمیلی را درهمتوانند چارچوبترین امور زندگی، میگرفتن از بستر عادی

 زندگی روزانه
 ؛11، 1701)لوفور، ست که واجد لحظۀ اکنون، زمان رخداد و آفرینش، بُعدِ پنهان و خالق زندگی است آن ساحتی ا 1زندگی روزانه

کوشد تا از قدرت می(. 17، 1791)لوفور،  استشده ریزیمصرف برنامهیا  1روی مقابل زندگی روزانه، روزمرگی. (100، 1791لوفور، 
 .(97، 1701)لوفور،  پاافتاده، محاط و پنهان کندیشپهای طریق مصرف، زندگی روزانه را کنترل و روابط اجتماعی را درون موضوع

های آن تحت مراقبت، کنترل و نظارت قدرت قرار ای است که کار، زندگی و دیگر جنبهشدهریزیاز نوع زندگی برنامه 0زندگی روزمره
 تحملقابلدر روزمرگی  ندهیفزا یزدگتا دل دیجد یهایپندارذاتو هم یتازگ یبرا ازین یعنی انهروز یزندگ .(97، 0550)مریفیلد،  دارد
. تمتضمن مصرف خود اس ،و خود دشدهیدوران تول نیاست که در ا یمحصول نیتریعموم یرگوزمر .(001، 1771)لش،  شود

لوفور، )در عصر ماست  زیچ نیترو پنهان نیآشکارتر ن،یتریو خصوص نیتریاجتماع ن،یفردترو منحصربه نیتریجهان یروزمرگ
های خودی ملزومات زندگی و خواستههای طبیعی و خودبهزندگی روزانه، محصول بشر منفرد یا اجتماعی است که شکل. (7، 1719

 .(111، 0559، 9)شرینگهامرساند انسانی را به شکوفایی می

 مصرف فضا
ای فضای مخصوص به خود را، یعنی هر جامعه 9شوند. تولید فضاآن در اقتصاد سیاسی فضا، بررسی می تولید فضا و مصرف

. پس از تولید، فضا مصرف (11، 1791لوفور، )کند می ارائهای برای تحلیل و توضیح کلی نظری، ابژه، همچونگونه که باید و همان
شود و این ابزارها می، هر نظم فضایی جدیدی با ابزارهای تولید خود در شهر و فضاهای آن همراه 1شود. در تولید و مصرف فضامی

ر شه کوشد تاکند و مینیز مهار می را فضا مصرفقدرت ضمن کنترل تولید فضا،  .(115، 1791)لوفور،  قدرت قرار دارند در قبضۀ
 کند لیتبد مصرف یبرا ییبه فضا را مصرف یِفضاو   (91، 1791)لوفور،  برای تضمین بقای خود سوق دهد یروشرا به  ییگرا

است  یمصرفکاالیی  ، همچونجستجو در شناخت فضاهاتراز با همبلکه  آن نیست، یدخر یبه معنا فضا مصرف .(100، 1791)لوفور، 
رت باشد؛ در دستان قد کلبهشاید تولید فضا  گیرند.دربرمیخالقانه را در عمل  هایروش یابد کههایی بازتاب میو از طریق فعالیت

روست که مصرف خودخواستۀ فضا در برابر شیوۀ ینازااست.  زمان آنان از استفادۀ خاصو روندان شهاما مصرف خالقانۀ فضا در دست 
 گردد.های تولید فضا تعبیر میگیرد و به پاسخ مردم در برابر شیوهقاهرانۀ تولید آن قرار می

)گونوردنا،  است زمان-گانه و واجد ابعاد فضااین نگاه به تولید و مصرف فضا منتج از جدل سه سویه، تریالکتیک یا دیالکتیک سه
که به  یه شامل سه جزء است سه سوجدل  .(90، 0551
خود را  فرد اند؛ اما هویت منحصربهیکدیگر پیوند خورده
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(. بر این اساس، فضای اجتماعی و فهم آن، سه 111-111 ،0511کنند )کلمن، مقاومت می دوگانه گراو در برابرِ منطق  اندداشتهنگه

 شیوۀسه  کند وتوصیف می شده ییبازنمافضای  وهای فضا کنش فضایی، بازنماییها را گیرند که لوفور آنشکل اساسی به خود می
: روش زیستی ج( ؛ و0: بازنمایی فضاب( روش ذهنی ؛1فضایی عمل: مادیروش  الف( :(1شکل ) کشدتولید فضا را به تصویر می

 یهر(، فضادر ش ییفضا شیآرا ای ییهمان کنش فضا ای) دریافته یفضاصورت است: ینبددر درک فضا  ثیتثل نیا .1فضای بازنمایی
 یان فضاهم ای) یستهز یفضا( و فضا یزیرمتخصصان برنامه ایدولت  یهاتیمأموربه دست فضا  یهاییهمان بازنما ای) پنداشته

شود، در کشمکشی که در ارتباط با تولید فضا در شهر دیده می .(191، 1771)مریفیلد، افراد(  انۀروز یزندگ ینمودها ای شده ییبازنما
ادۀ خاصی مردم با استفگیرد. در برابر مردم و زمان خودخواسته برای مصرف فضا قرار میفضا،  دیبا اشغال و تول اثر این است که قدرت

گیرند. برای درک بهتر این موضوع، باید به مسئلۀ مصرف فضا در کوشند تا فضای زیستۀ خود را بازپسکه از فضا و زمان دارند می
 شهر اشاره نمود.

 

 

 (01، 1179حبیبی و برزگر، برگرفته از: )ضایی و ماتریس تولید اجتماعی فضا گانۀ فمدل سه .1شکل 

 یکاو ضرباهنگ
. (1719ان، )برگل و همکارشود تولید و مصرف می ،دوفروشیقابل خر کاالیی ی و همچنین،و اجتماع یاسیس یمثابه محصولفضا به

ار در برابر ک یزندگ یهاجنبه ۀدرآوردن هم زانوبه یبرا یدیتهد کنواخت،ی یکار یهابا کمک ساعت هیزمان سرمارو است که ینازا
سو، کشمکشی میان نوعی از زمان وجود دارد که معیار، تحمیلی و خارجی است و از سویی از یک .(17، 1770)لوفور،  آیدبه شمار می

ای و از طبیعت ها از امر چرخهها حاصل جریان زمان در فضا است. برخی از آنزاد وجود دارد. ضرباهنگدیگر، زمانی از جنس درون
برخی  .(0511الیاهو، )هنریکس، تیانن، و شودها تکرار میدارند و همچنین نقطۀ آغاز آن دورۀ تناوب مشخصیگیرند که سرچشمه می

ای از گونۀ مکانیکی و از طریق توالی و بازتولیدِ پدیدهها گردند. این ضرباهنگاند و به ماشینی شدن بازمیدیگر، حاصل امر خطی
شکارا با ای آاگرچه ضرباهنگ خطی و ضرباهنگ چرخه. شوندیف میتقریب مشابهی تعرهای بهگیرند که در بازهیکسان صورت می

های مختلف مصرف فضا است که تضاد و کشمکش در اثر بروز شیوه .(75، 1770)لوفور،  اندیکدیگر تفاوت دارند؛ اما به یکدیگر مرتبط
از تضاد و همچنین، برآمده از مقاومت در همواره برآمده شود که تعبیر می چندضرباهنگیآید که به ها به وجود میمیان ضرباهنگ
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 برزگر و حبیبی.../ روزانه زندگی ضرباهنگ کاوش

 
سازی و دیگری، توان به کشمکش میان دو گرایش تعبیر کرد: یکی، گرایش به یکدستبرابر این تضاد است. این رابطۀ متضاد را می

ای از عرصهدر سان، فرهنگ تمرد یا نافرمانی بدین (.07، 0557، 0، فیشر111، 0551، 1؛ شیلدز17، 1770)لوفور،  گرایش به تنوع
تبدیل  های سختشکستن چارچوب برایبه جایگزینی سست های شکستن چارچوب برایو تالشی آید درمیکشمکش به نمایش 

  (. 1179مهر  1زاده، )خواجهشود می
ود و زمانی شمی چندالیهگانه و که فضا با تأثیر از زمان، چند اند؛ در شهرهاستهای انسانیکه شهرها حبابی بر روی فعالیت روازآن

 (.101، 0551پور، )مدنی دهدبخشند، این فضا ابعاد اجتماعی را بازتاب میهای مختلف مردم، معنای متفاوتی بدان میکه گروه
 بودناسیِ شنهای فرهنگی، پیچیده و چندالیه، همچون، شهر است که نخست بر هستیی روشی برای پژوهیدن پدیدهضرباهنگ کاو

 دارهنگاربضهای در سطح تجربه تمرکز دارد؛ و سپس، بر تعاملی بودن و شیوۀ توصیف اشیاء از طریق نظمرویدادها ی وقوع و چگونگ
ن سه مؤلفه . پرداختن به تأثیر ایبخشانتظاممبتنی است. سه مؤلفۀ اصلی بر مطالعات ضرباهنگ تأثیر دارند: اقلیم، فرهنگ و قدرت 

موجود در شهرهای موردمطالعه در حوزۀ جغرافیایی مشابه  یناهمگن شوند تا بهشهری سبب می های جاری در فضایبر ضرباهنگ
یابند. فرهنگ نیز، با تبیین همۀ ای تجلی میهای چرخهاقلیم و بستر طبیعی زمین در ضرباهنگ (.71، 1770)لوفور،  یابیمدست
ها در روابط که همۀ این ارزش (1197نهفته در زندگی، است )توسلی،  هایتر، نظامی از ارزشهای ویژۀ زندگی، و به بیانی دقیقجنبه

ها، رمزها و روابط در شهرها به های منتج از فرهنگ، در آییندهند. ضرباهنگگشایند و نشان میها، خود را میاجتماعی و ضرباهنگ
یری شهرها داشتند؛ اما از زمان دگرگونی و گدر گذشته، اقلیم و فرهنگ، نقش مهمی در شکل (.79، 1770)لوفور،  آیندچشم می

حبیبی، )دگردیسی شهر و مفهوم آن در دوران مدرن بود که این دو کنار گذاشته و فقط به دانش فنیِ زمانه در خدمت قدرت بسنده شد 
 ،رفمص و م تولیدنظا درهای شهری تولیدشده، ریزی و طراحی شهری و همچنین، طرحهای برنامهنظریه در قالب دانش فنی .(1171

قدرت  برند. اقلیم و فرهنگ در برابرها برای مهار تهیه و تولید فضا بهره میاند و مأموران قدرت سیاسی از آنشدهیلتبدبه ابزار قدرت 
 توان دریافت که چگونه. با کاوش ضرباهنگ می(91، 1770)لوفور، « شیوۀ قاهرانۀ مصرف را پنهان کنند»کنند تا نشینی میعقب

ها، خمیرمایۀ زندگی روزانه و تقابل آن با روزمرگی دهند و چگونه این تجربهها به تجربۀ انسانی در بستر فضا شکل میضرباهنگ
 در ساحت بُعد پنهان زندگی، به مطالعۀ یافرارشته یکردیروکند تا با کمک می کاوش ضرباهنگ .(0511، 1)مارتینوویچ شوندمی

 ییشناسا انه، توجه به این بُعد پنهان است که ما را بهروز یزندگضرباهنگ کاوش  در .(11، 1770فور، )لوفضاهای شهری بنشینیم 
وفور، ل گذارندمی شینما به تحول یسان فضاهرا ب فضای شهری و کنندیمقاومت م قدرت که در برابرِ سازدمی رهنمون ییهاجنبه

1770 ،09.) 

 پیشینۀ پژوهش
ور، )لوفپردازد دلیل تفاوت میان این شهرها میبه  یانوسیاق یو شهرها یاترانهیمد یشهرها یهاآهنگضرب ۀسیلوفور با مقا

 ایجغراف ریتأث دربارۀ ویمنتسکیا در ارتباط با آرای  (11، 1199)خاکرند، باشد  ییایجبر جغراف. شاید این دیدگاه، شبیه پرداختن به (1770
 . او فقطکندیم یبررست متفاو یدگاهید این دستمایه را با لوفور. (150 ،1117)رحیمی سجاسی، به نظر آید ها ملت یۀوحر بر میو اقل

قدرت و  ینظم از سو لیکه تحم رسدیم جهینت نیبه ا یاو چرخه یخط یهانگهآبلکه با توجه به ضرب پردازد،ینم میاقل ریبه تأث
 ،نیچه زا ریبا تأثو  هالحظه یۀنظر د. او با بسطدهینشان م یشهر یبه چه شکل خود را در فضاها نیریز یهاهیال قاومتدر مقابل، م

دگی زن یوستگیپ دادها،یرو نیو ا شوندیپنهان م زندگی روزانهدر  ند کهمحدود یزمانمدت واجد ژهیو یدادهایروچنین باور دارد که 
، سبب شد تا یسیبه انگل یکاوآهنگکتاب ضرببرگردان  .(1770)لوفور،  گسلندیمازهم ن،یادیبن یهایدگرگون یرا با معرف روزانه

ای گیری از مطالعات میدانی و مطالعات کتابخانهها، بهرهروش غالب پژوهش در آن دنبال شود. یمختلف یهاپژوهشدر موضوع  این
 .یافتدست 1جدول توان به می ،هابندی آندسته که از اندبه بررسی موارد متعددی پرداخته بوده است. آنان همچنین،
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 1جدول 

 ی بر اساس معیارهای موردپژوهشضرباهنگ کاوهای پیشین با موضوع بندی پژوهشدسته

 مکان پژوهشگران )سال( معیارها فضا

ته
اف

ری
د

 

از  ی مردمتفاوت ادراکمیزان 
 هاروز و فصلشبانه طیفضا 

 (.0511مارتینوویچ )(؛ 0511(؛ داتی )1770لوفور )
یترانه؛ مد یایدر یۀحاش یشهرها

 سومراسویل؛ همشایر.

تغییرات منظر صوتی حاصل 
 های اقلیمیچرخه

 (.0511(؛ مارتینوویچ )1770لوفور )
یترانه؛ مد یایدر یۀحاش یشهرها

 سومراسویل.

اطالعات حاصل از حواس 
 گانهپنج

(؛ 0551)(؛ سیمپسون 0511(؛ مارتینوویچ )1770لوفور )
 (.0511لتووری و کزکال )

یترانه؛ مد یایدر یۀحاش یشهرها
 سومراسویل؛ لندن؛ لیسبون.

 یهاضرباهنگتأثیر متقابل 
 یهاضرباهنگو  یخط

 یعیطب

(؛ مارتینوویچ 0519(؛ لیون )0511(؛ لیم )1770لوفور )
(؛ الگرکویست 0551(؛ سیمپسون )0511(؛ سینکلر )0511)
(؛ بحرینی 0511(؛ داتی )0510شاو ) (؛0559(؛ اسکنل )0511)

(؛ قلعه نویی و 1171(؛ بحرینی و خسروی )1170و آقاکریمی )
 (.1171جبل عاملیان )

شهرهای حاشیۀ دریای مدیترانه؛ لندن؛ 
سومراسویل؛ شانگهای؛ نیوکاسل؛ همشایر؛ 

 یزد؛ فومن؛ شهرکرد؛ بوشهر؛ اصفهان.

ها )چند نوع ضرباهنگ
ضرباهنگی، خوش 

 (یبد ضرباهنگی، ضرباهنگ

(؛ 0511(؛ پریسکات )0519(؛ لیون )0511(؛ لیم )1770لوفور )
(؛ 0510براون )-(؛ پزانوسکی0519(؛ گونزالز )0510اشمیدر )

(؛ 0511(؛ هدرینگتون )0511(؛ مارتینوویچ )0519کالرمونت )
(؛ اسکنل 0519(؛ مارکو )0511(؛ الگرکویست )0510مورتون )

 (.1171عاملیان )(؛ قلعه نویی و جبل 0559)

یترانه؛ لندن؛ مد یایدر یۀحاش یشهرها
متحده؛ یاالتا؛ اسکاتلند؛ بلفاست

سومراسویل؛ مکزیک؛ شانگهای؛ اسپانیا؛ 
 نیوکاسل؛ اصفهان.

ها رابطۀ نسبی ضرباهنگ
گیری، توزیع، رد )شیوۀ جهت

 ها(یا پذیرش ضرباهنگ

سینکلر (؛ 0511(؛ مارتینوویچ )0511(؛ لیم )1770لوفور )
 (.0510(؛ شاو )0559(؛ اسکنل )0551(؛ سیمپسون )0511)

 لندن؛ یترانه؛مد یایدر یۀحاش یشهرها
 سومراسویل؛ نیوکاسل.

 یراهبردهاتأثیر متقابل 
و مداخالت  یررسمیغ

شده در ریزیبرنامه
 هاگیری ضرباهنگشکل

(؛ سینکلر 0511(؛ مارتینوویچ )0519(؛ لیون )1770لوفور )
(؛ 0551(؛ سیمپسون )0510(؛ مورتون )0551ایوانز )(؛ 0511)

(؛ قلعه 0511(؛ داتی )0510(؛ شاو )0511لتووری و کزکال )
 (.1171نویی و جبل عاملیان )

یترانه؛ لندن؛ مد یایدر یۀحاش یشهرها
سومراسویل؛ مکزیک؛ نیوکاسل؛ همشایر؛ 

 اصفهان.

تأثیر متقابل مکان و نوع 
 هاضرباهنگ

(؛ مارتینوویچ 0519(؛ لیون )0511لیم )(؛ 1770لوفور )
(؛ لتووری و 0551(؛ سیمپسون )0511(؛ سینکلر )0511)

(؛ شاو 0559(؛ اسکنل )0511(؛ الگرکویست )0511کزکال )
(؛ بحرینی و خسروی 1170(؛ بحرینی و آقاکریمی )0510)

 (.1171(؛ قلعه نویی و جبل عاملیان )1171)

؛ شهرهای حاشیۀ دریای مدیترانه؛ لندن
سومراسویل؛ شانگهای؛ لیسبون؛ نیوکاسل؛ 

 شهرکرد؛ بوشهر؛ یزد؛ فومن؛ اصفهان.

 یانم یهمخوانمیزان 
 یشو آسا یکالبد یهامؤلفه

 یمیاقل

(؛ 1171(؛ بحرینی و خسروی )1170بحرینی و آقاکریمی )
 (.1171قلعه نویی و جبل عاملیان )

 شهرکرد؛ بوشهر؛ یزد؛ فومن؛ اصفهان.

ب متناس شهر یمایس ییراتتغ
 یاچرخه یهابا ضرباهنگ

(؛ 1171(؛ بحرینی و خسروی )1170بحرینی و آقاکریمی )
 (.1171قلعه نویی و جبل عاملیان )

 شهرکرد؛ بوشهر؛ یزد؛ فومن؛ اصفهان.

 رسمیخدمات و امکانات نوع 
 ی، طغیررسمی در فضاو 

مختلف در  یزمان یهاچرخه
 روزطول شبانه

(؛ 0511(؛ مارتینوویچ )0511و کزکال ) (؛ لتووری1770لوفور )
(؛ بحرینی و آقاکریمی 0510(؛ شاو )0511الگرکویست )

(؛ قلعه نویی و جبل 1171(؛ بحرینی و خسروی )1170)
 (.1171عاملیان )

شهرهای حاشیۀ دریای مدیترانه؛ لیسبون؛ 
سومراسویل؛ نیوکاسل؛ شهرکرد؛ بوشهر؛ 

 یزد؛ فومن؛ اصفهان.

ته
ش

دا
پن

 

در  یغالب رسم یهاگفتمان
 یشهر یفضا

(؛ 0551(؛ سیمپسون )0511(؛ مارتینوویچ )1770لوفور )
 (.0511(؛ داتی )0510(؛ شاو )0511لتووری و کزکال )

یترانه؛ مد یایدر یۀحاش یشهرها
سومراسویل؛ لندن؛ لیسبون؛ نیوکاسل؛ 

 همشایر.

 یدولت مؤثر بر یاسیانضباط س
 یرسم یهاضرباهنگ

(؛ سینکلر 0511(؛ مارتینوویچ )0519لیون )(؛ 1770لوفور )
(؛ 0551(؛ سیمپسون )0510(؛ مورتون )0551(؛ ایوانز )0511)

 (.0511(؛ داتی )0510(؛ شاو )0511لتووری و کزکال )

یترانه؛ لندن؛ مد یایدر یۀحاش یشهرها
 سومراسویل؛ مکزیک؛ نیوکاسل؛ همشایر.
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 مکان پژوهشگران )سال( معیارها فضا

ته
س

زی
 

 از سوی شیوۀ مصرف فضا
 حاضر مختلف یهاگروه

(؛ 0551(؛ سیمپسون )0511(؛ مارتینوویچ )1770لوفور )
(؛ قلعه 0511(؛ داتی )0510(؛ شاو )0511لتووری و کزکال )

 (.1171نویی و جبل عاملیان )

یترانه؛ مد یایدر یۀحاش یشهرها
سومراسویل؛ لندن؛ لیسبون؛ نیوکاسل؛ 

 همشایر؛ اصفهان.

 هاییتفعالتعدد و نوع 
 ونییرب یختۀمشترک و خودانگ

(؛ سینکلر 0511(؛ مارتینوویچ )0519(؛ لیون )1770لوفور )
(؛ 0551(؛ سیمپسون )0510(؛ مورتون )0551(؛ ایوانز )0511)

(؛ قلعه 0511(؛ داتی )0510(؛ شاو )0511لتووری و کزکال )
 (.1171نویی و جبل عاملیان )

یترانه؛ لندن؛ مد یایدر یۀحاش یشهرها
؛ همشایر سومراسویل؛ مکزیک؛ نیوکاسل؛

 اصفهان.

روابط آشکار نوع و شکل 
 هایشانیتو فعال مردم در فضا

(؛ سینکلر 0511(؛ مارتینوویچ )0519(؛ لیون )1770لوفور )
(؛ 0551(؛ سیمپسون )0510(؛ مورتون )0551(؛ ایوانز )0511)

 (.0511لتووری و کزکال )

یترانه؛ لندن؛ مد یایدر یۀحاش یشهرها
 نیوکاسل؛ لیسبون.سومراسویل؛ مکزیک؛ 

در دسترس برای  زمانمدت
مردم برای حضور در فضا و 

استفاده از آن با توجه به 
 های اقلیمیویژگی

(؛ 1171(؛ بحرینی و خسروی )1170بحرینی و آقاکریمی )
 (.1171قلعه نویی و جبل عاملیان )

 شهرکرد؛ بوشهر؛ یزد؛ فومن؛ اصفهان.

و  یدادهارو زمانمدتتواتر و 
 یفرهنگ هاینییآ

(؛ مارتینوویچ 0519(؛ لیون )0511(؛ لیم )1770لوفور )
(؛ الگرکویست 0551(؛ سیمپسون )0511(؛ سینکلر )0511)

 (.0511(؛ داتی )0510(؛ شاو )0559(؛ اسکنل )0511)

شهرهای حاشیۀ دریای مدیترانه؛ لندن؛ 
 سومراسویل؛ شانگهای؛ نیوکاسل؛ همشایر.

ر ب یفرهنگ هاییژگیوتأثیر 
 حضور در فضا ید/تحدیلتسه

 شهرهای حاشیۀ دریای مدیترانه (1770لوفور )

 
 یزندگ یقطر مند فضا ازمصرف زمان یوۀش ۀدربار ی،شهرساز ۀکه در حوز یدرس یجهنت ینبد توانیم این پژوهش ۀاز مجموع

اضر به رو، پژوهش ح یناست. از ا یرفتهصورت نپذ یپژوهش بخشو قدرت انتظام فرهنگاقلیم، همزمان بر  یدبا تأک یژه،وروزانه و به
و مقاومت در  سان تقابل قدرتهکه بهای سه گونۀ فضا )دریافته، پنداشته و زیسته( این سه مؤلفه بر ضرباهنگ یرتأث ۀمطالع یلدل

 یِکه در پ یپژوهش آید؛یمبه شمار  یدجد یپژوهش سازند،یتقابل بدل م ینا یو فضا را به ساحت اصل یابندیروزانه بروز م یزندگ
خالصه  0جدول مجموعۀ معیارهای به دست آمده در پیشینۀ پژوهش، در  است. مردم یمندِ فضا از سومصرف خالق و زمان یچگونگ
  ها، معیارهای پژوهش حاضر را تعیین و تدقیق نمود.بندی شدند تا بتوان از مجموعۀ آنو دسته

 
  .0جدول 

 معیارهای پژوهش حاضر

 یضرباهنگ کاومعیارهای  هامؤلفه فضا 

ته
اف

ری
د

 

 اقلیم

 ه و فضا، های مسکونی )تراکم، تودهای کالبدی خانههای کالبدی در محیط مصنوع شاملِ مؤلفهتبیین تأثیر اقلیم بر مؤلفه
محور شهری ) ، معابر، دید و منظر(؛ هندسۀ فضاهاییجوارهمگیری، بناهای مسکونی )جهت یجوارهممصالح(؛ استقرار و 

های کالبدی ساختار اصلی شهر؛ مؤلفهها، شیوۀ تکرار(؛ ها، نقاط عطف، ورودیهای اصلی، فرم، مرکزگرایی، جهتییگرا
 های تأمین ایمنی.های شهری )شیوۀ استقرار، توزیع و تکرار(؛ مؤلفهکاربری

  ِنظم آب، گیاه، خاک و هوا.تبیین تأثیر اقلیم بر نظم فضایی حاصل از عناصر چهارگانۀ طبیعی شامل 

 فرهنگ

  ِنظام  های کالبدی بناهای مسکونی؛ ساختار اصلی شهر؛مؤلفهتبیین تأثیر فرهنگ بر عناصر کالبدی در محیط مصنوع شامل
روهای مراتب فضایی قلمنظام سلسلهها(؛ ، بیان فیزیکی محدودهیمحله بندبندی سازمان فضایی شهری )نظام تقسیم

های شهری )چگونگی استقرار، توزیع و نحوۀ تکرار(؛ هندسۀ فضاهای شهری )شامل خصوصی تا عمومی در شهر؛ کاربری
 ها، شیوۀ تکرار(.ها، نقاط عطف، ورودیهای اصلی، فرم، مرکزگرایی، جهتییمحور گرا

قدرت 
 بخشانتظام

 ظام دفاعی های کالبدی در  نگیری مؤلفهشکلهای کالبدی در محیط مصنوع شاملِ بر مؤلفه بخشانتظامقدرت  تأثیر تبیین
 و امنیتی شهر )تاریخی و معاصر(؛ ابزارهای در دست مدیریت شهر.

دا
پن

ته
ش

 

 ی.فضاهای شهردر  گیری تاریخی نهادهای قدرت در شهر؛ چگونگی توزیع و اعمال قدرتشکلتبیین تأثیر اقلیم بر   اقلیم
ها در این و چگونگی توزیع قدرت میان آندر شهر  بخشانتظامگیری تاریخی نهادهای قدرت تبیین تأثیر فرهنگ بر شکل  فرهنگ
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قلیم، گانۀ ایۀ فضایی و سهسه سوبا توجه به جدل 

، فضای شهری بخشانتظامفرهنگ و قدرت 
گاه اصلیِ رویدادهای زندگی روزانه و روزمرگی تجلی

اند. ضرباهنگ هاییاست که هر یک، واجد ضرباهنگ
یابد. در های مختلف، معناهای متعددی میدر حوزه

آن کیفیتی است  اهنگاین پژوهش، منظور از ضرب
که از پیوند فضا با بُعد چهارم خود، یعنی زمان، حاصل 

شود. با جاری شدن زمان در فضا و حضور انسان می
های با بدن فیزیکی خود در فضا است که همۀ فعالیت

 شود. با توجه بهانسانی در فضا، واجد ضرباهنگ می
یه، فضا در سه گونۀ آن، یعنی فضای سه سوجدل 
ته )امر کالبدی(، فضای پنداشته )امر ذهنی( و دریاف

فضای زیسته )امر اجتماعی( در نظر گرفته و در هر 
یک از این سه گونه، تأثیر سه مؤلفۀ اصلی، یعنی 

یری و گ، بر شکلبخشانتظاماقلیم، فرهنگ و قدرت 
ها با کمک معیارهای مستخرج، استمرار ضرباهنگ

انی نظری، بندی مب. با توجه به جمعمطالعه شد
ها، مدل پیشینۀ پژوهش و استنتاج از مجموعۀ آن

 شده است.ینتدو 0شکل  مفهومی به شرح

 روش پژوهش
پرسش،  پاسخ بدین «بهتر مصرف فضا بهره برد؟ یسامانده یبرا یکاواز ضرباهنگ توانیچگونه م»پرسش اصلی این است که 

تحول  بر اساس ااستناد شد ت ییپساساختارگرا میپارادارو، به ود. ازاینمستلزم انتخاب روشی متناسب با پیچیدگی موضوع پژوهش ب
با ، خاص یهازمان دید که در یو با خواص فرهنگ قیرق پاره،پارهسان امری را به تیواقع ، بتواندال یمدلول به اقتضا یشگیهم

کنندۀ دمی و مصرفهای مرتالش شد تا گروه ،و کالبد ئتیبر ه شتریببا تأکید  سان،بدین دهد.روی می اتییو جز نانهیبکیبار نیمضام
کمک نمود تا فضای  میپارادا نی. استفاده از ا(1111 روزجاه،یف یرحمان ؛11، 1771)ساراپ، مطالعه نماییم درون متن زمان  فضا را

-روندهروش پسبه همین دلیل، از  .(1770؛ لوفور، 1791)لوفور،  آنان مطالعه نماییم یاجتماع یزندگ مردم و شهری را در ارتباط با

 فضاها.
قدرت 

 بخشانتظام
  ط شاملِ قوانین و مقررات و اعمال انضبا بخشانتظامتبیین ابزارهای اعمال سلطه و انضباط بر فضای شهری در دست قدرت

 دهنده به فضاهای شهری.های شکلسایر قدرت

 زیسته

 اقلیم

 های مختلف در فضاهای شهری؛ زمان تبیین تأثیر اقلیم بر حضور در فضا و مصرف آن؛ شدت تنوع و تراکم حضور گروه
 های اقلیمی.چرخه تناسببهها دوام و تواتر حضور فعالیت زمانمدتهای روزانه، انجام فعالیت

 وع تغذیه، پوشش، ای؛ نهای آیینی چرخهها، رویدادها و شکل حضور در فضا، شاملِ برپایی فعالیتتبیین تأثیر اقلیم بر مناسبت
 های محلی، ادبیات و هنر.لهجه و گویش، موسیقی و ترانه

 فرهنگ
 های مختلف در فضاهای شهری؛ تنوع، تراکم تبیین تأثیر فرهنگ بر حضور در فضا و مصرف آن؛ قواعد و آداب حضور گروه

 زمان بروز و شیوۀ اشغال فضا. برحسبهای مختلف های خودانگیختۀ گروهو شدت حضور فعالیت
قدرت 

 بخشانتظام
 ها بررسی رابطۀ میان ضرباهنگ 

 مفهومی پژوهشمدل  .0شکل 
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از  یمیکه شامل مفاهاستفاده شد  1روندهشیپ

 یفضا ۀمطالع یبرا یسرتاسر یندهایفرآ
 یهاداده یو امکان گردآور است یاجتماع
با  (.119، 1791)لوفور،  ندکیرا فراهم م یمختلف

-گانۀ فضای زیستهاستفاده از روش یادشده، سه
-های اقلیممؤلفهپنداشته و تأثیر -دریافته
در دو راستا ها بر آن بخشانتظامقدرت -فرهنگ

فضا؛  یعمود یدگیچیپ ۀمطالع ،یکی بررسی شد:
 ۀطالعم یآن. برا یافق یدگیچیپ ۀمطالع ،یگریو د

در شهر رشت فضا  خیبه تار یعمود یدگیچیپ
به  ،یافق یدگیچیپ ۀمطالع در مراجعه شد.

مختلف شهر و مردمانش در بازۀ  یهاضرباهنگ
های زمانی معین پرداخته و تالش شد تا فعالیت

 0شیپوکنندگان فضا های مختلف مصرفگروه
ها ای و سپس، تحلیل محتوای کیفی و تفسیر آندر سطح اول، برای مطالعۀ پیچیدگی عمودی فضا، از مطالعۀ اسناد کتابخانه. شود

ی های کمّی یا کیفکه اکتفای صرف به داده روازآناستفاده شد.  توصیفیو پژوهش میدانی  بهره برده شد. در سطح دوم، از روش
افت موردها در بدر پژوهش کیفی، دیدن  ریزبان تفسبرده شد. از سویی، از بهره  یفیو ک یهر دو روش کمّ هاییتاز مزممکن نبود، 

گیری بر اندازه و از سویی دیگر، (109 ،0555 ومن،ی)ناستفاده نگاه  نیاز چند دادهایرو و دیدن دادهایبه رو یمعان، اختصاص دادن خود
های کمّی و کیفی از طریق توجه به سپس، با استفاده از رویکرد ترکیبی و با ترکیب داده (.01 ،0555 ومن،ی)نامور عینی، تأکید شد 

تری از موضوع پژوهش فراهم گردید )کرسول، ر جامعکنندگان، تصویهای شرکتها و همچنین، درک عمیق از دیدگاهتعمیمروندها، 
یبی های ترکهای اصلی روشطورکلی، چهار گونۀ طرحبه شده با یکدیگر تلفیق شدند.یگردآورهای (. در پایان، داده19-19 ،0559
(. در این پژوهش از طرح همسوسازی استفاده 97 ،1171اند از: همسوسازی، تودرتو، تبیینی و اکتشافی )کرسول و پالنوکالرک، عبارت
هر شود و سپس، نتایج حاصل از مطالعۀ استفاده می ای متفاوتی برای بررسی سطوح مختلفهروش؛ زیرا در این الگو از (1شکل شد )

 (.91 ،0551شود )کرسول و پالنوکالرک، سطح، در یک تفسیر کلی با یکدیگر ادغام می

 ها و بحثیافته
 محدودۀ پژوهش

آن وجود  در هایو کاربر هایتاز فعال یاگسترده یفط است که گرفتهشکل طی فرآیندی تاریخی راه فرهنگی شهر رشت،پیاده 
بافت  قلب و دررشت قسمت شهر  ترینیدر مرکز محدودۀ پژوهش. شوددیده میدر آن  یمختلف یهاضرباهنگرو، ینازادارد و 

الهدی است که علم راه یادهپیدان و همچنین، محور مسبزهمیدان شهرداری و  حدفاصل. محدودۀ پژوهش شامل دارد ارآن قر یخیتار
 مستقرشدههای اداری، تجاری و فرهنگی مختلفی ربریدر این محدوده، کا (.1شکل این دو میدان را به یکدیگر متصل نموده است )

، به 1171و با نظارت شهرداری وقت در سال « فرهنگیِ رشت راهِ یادهپطرح شهری »است. این محدوده طی طرحی آمرانه به نام 
ز بومی اآید که جاذب جمعیت گردشگر و شکل کنونی درآمد. این فضا ازجمله فضاهای اصلی و عمومی شهر رشت به شمار می

یدان بود. میدان شهرداری رشت، مسبزهالهدی و قشرهای گوناگون است. محدودۀ پژوهش شامل میدان شهرداری، خیابان علم
این   .گرددیبازمهجری شمسی  1151 نخستین میدان شهرداری در ایران است که قدمت ساخت آن به دورۀ پهلوی اول و سال

                                                           
1 Regressive-Progressive Method 
0 Scan 

پیچیدگی عمودی فضا: سطح یک

ها،  ی آنها با استفاده از مطالعۀ اسنادی و تحلیل محتوای کیفگردآوری داده
های  لفههای کیفی دربارۀ تأثیر تاریخی مؤگیری از دادهتحلیل و نتیجه

گانه بر محیط مصنوعسه

پیچیدگی افقی فضا: سطح دو

لیل  ها با استفاده از پژوهش میدانی، تحگردآوری داده
أثیر  های کمّی و کیفی دربارۀ تگیری از دادهو نتیجه

ضا و گانه بر کالبد، شیوۀ حضور در فهای سهمؤلفه
مصرف آن

تفسیر کلی

 کرسول و پالنوکالرک،: برگرفته از)طرح و الگوی روش ترکیبی در پژوهش حاضر  .1شکل 

0551 ،91) 
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آید و به شمار میشهر رشت  در یمدرن شهرساز یهااز نشانه میدان،

شمسی، تغییرات آمرانۀ شهرسازی از میدان هجری  1151از سال 
های مستقیم و بود؛ برای مثال، احداث نخستین خیابان آغازشده

شدند، و همچنین، اعمال ضوابط گوشه که به میدان ختم میراست
یک در بدنۀ خیابان برای رعایت تقارن و توازن در نمای نوکالس

هجری شمسی، با  1110اند. از سال های جدید از آن جملهساختمان
رواج یافتن الگوی مدرن و راه یافتن خودرو به بافت شهر، دستخوش 
دگرگونی در فرم و عملکرد شد. بدین ترتیب، پیرامون میدان، 

ی مستقر شدند و همچنین، یکی های اداری، تجاری و فرهنگکاربری
ان، یدمسبزهی میدان گشوده شد. سوبههای بازار اصلی شهر از دهانه

میدان اصلی دیگری است که در محدودۀ پژوهش قرار دارد. عملکرد 
این میدان بیش از آنکه در خدمت ترافیک سواری باشد، به فضای سبز 

 شهری اختصاص دارد. 
ریخی مانند حمام، بازار، مسجد و پیرامون میدان نیز، بناهای تا

در  یدانم ینااند. ماندهیبرجامدرسه قرار دارد که از دوران صفویه 
نت در زمان سلط( )نصرالسلطنه یخان تنکابن یمحمدولزمان حکومت 

ه گردشگابه  ،و از همان زمان یو بهساز یقاجار بازساز شاهینناصرالد
ۀ دهندصالاتیدان و مسبزهترین خیابان منشعب از لیزۀ رشت، اصلیها، شانزهیا به تعبیر قدیمی 1الهدیخیابان علم .شدتبدیل  یعموم

 1115در سال  ی،علم الهد یابانخهای شهری موفق در شمال کشور است. آن با میدان شهرداری، مسیری پیاده و ازجمله طرح
حاضر، با اجرای طرح شهری  در حال. شهر احداث شد یسازبایعمران و ز با هدف ووزارت داخله  ۀو اجاز یببا تصو شمسی یهجر

شده است. در این مسیرِ سنگفرش، اجزای متعددی مانند یلتبدمتر عرض  09متر طول و  090جدید، این مسیر به مسیری پیاده و با 
 افزایند.شهری میکه بر کیفیت منظر  اندشدهساختههایی های روشنایی و باغچهنما، چراغمبلمان شهری، مجسمه، آب

 مطالعۀ پیچیدگی عمودی فضا در شهر رشت
در . (1، 0551، 0)الدنکنند هایی کاربرد دارند که وضعیت توسعۀ تاریخی را مشخص میدر تحلیل پیچیدگی عمودی فضا، روش

، یر مؤلفۀ اقلیمزیسته و تأثیا به بیانی، شناخت چگونگی تحول در فضای دریافته، پنداشته و « وضعیت اجتماع»فهم برای این سطح، 
 به اقتضای موضوع موردمطالعه، از روشبه تاریخ فضا رجوع شد تا بتوان تاریخچه و پیشینۀ جامعه را تحلیل نمود.  فرهنگ و قدرت

این  . با توجه به کیفی بودن ماهیت(195، 0559)کرسول، د ها استفاده شینی، تحلیل اسناد و مداقه در آنسند گزمطالعات اسنادی، 
های پژوهش رو، نمونهینازاها است. ی تعمیم یافتهجابهی، موردبررسها، کسب درک عمیق از پدیدۀ بخش، هدف از گردآوری داده

ونۀ گیری در پژوهش کیفی، به گهای پژوهش فراهم شود. نمونهشوند تا اطالعات بهتری برای پاسخ به پرسشی انتخاب میاگونهبه
. برای کاوش (15-09، 0511)کریپندورف، نه نیز به سطح اشباع نظری مسائل پژوهش بستگی دارد هدفمند است و حجم نمو

های ، با استناد به پایگاهدرمجموعای مراجعه شد. پیچیدگی عمودی فضا بر اساس تاریخ شهر رشت، به اسناد و منابع کتابخانه
مقاله دربارۀ تاریخ  7950کتاب تاریخی و  15017داشتند، حدود  های مختلف تعلقها و کتابای مختلف که به ثبت مقالهکتابخانه

مانند  ها، به ابعاد مختلفیترین منابع ازجمله کتاب، مقاله، سفرنامه و سند انتخاب شدند که در آنرشت وجود داشت. سپس، مرتبط
سند تاریخی،  05ری بر مجموعۀ این آثار، بود. با مرو شدهپرداختهورسوم خطۀ گیالن تاریخ، مذهب، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و آداب

های اقلیم، فرهنگ و قدرت مشخص و مطالعه، و سپس، با توجه به ویژگی موضوعی، تحلیل و بررسی شدند. در آغاز، به ویژگی
شهر  نها بر فضای دریافته، پنداشته و زیسته در ای( و سپس، تأثیر این ویژگی1ل ودر شهر موردپژوهش پرداخته )جد بخشانتظام

                                                           
 که به نهضت جنگل پیوست.صاحب نام رشت  یوناز روحان «یحلقه سر یعل یخحاج ش» یبا نام اصل یحجت االسالم علم الهد 1 

0 Elden 

 رشت شهر در پژوهش موقعیت محدوۀ .1 شکل 
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 برزگر و حبیبی.../ روزانه زندگی ضرباهنگ کاوش

 
های مرتبط با سه مؤلفه و سه گونۀ فضایی با استفاده از روش تحلیل اسنادی، ترین مقوله( و تالش شد تا مهم1بررسی شد )جدول 

های موجود در اسناد موردمطالعه استخراج و سپس، با ترین گزارهترین و برجستهبررسی و واکاوی شوند. برای این هدف، مهم
  (.0559، 1)براون و کالرک بندی شدندموضوعی در ارتباط با معیارهای پژوهش تدقیق و دسته گیری از روش تحلیلبهره
 

 1جدول 
 های مبنایی مستخرج از تحلیل اسناد تاریخی دربارۀ سه مؤلفۀ اقلیم، فرهنگ و قدرت در شهر رشتگزاره

 منابع هامصداق هامؤلفه

 اقلیم
طغیان فصلی رودخانه؛ دمای معتدل شهر؛ بارش فراوان باران؛ رطوبت باالی هوا؛ باروری خاک 

 ؛خنک تابستان در شب، از جنوب به شمال و در روز، از شمال به جنوب یمنسبرای تولید برنج؛ وزش 
 های شدید از سمت غرب و شمال غربی.بارش باران

(؛ 1109(؛ رابینو )1100شریف رازی )
(؛ خاکپور و همکاران 1199)زاهدی 

 (1179(؛ محمودپور و همکاران )1117)

 فرهنگ

های ای؛ روحیۀ شورشی مردم؛ غلبۀ شیوۀ سکونت روستایی؛ مهاجرتوابستگی باالی قومی و قبیله
با افزایش فرهنگ زندگی و ارتقای سطح ای؛ رواج تعصب مذهبی از دوران صفوی؛ میان منطقه

با دیگر کشورها؛ فرهنگ تعاملی معیشتی با حضور گستردۀ زنان؛  مراودات سیاسی و بازرگانی
کار مشخص میان زنان و مردان در گیالن؛ امنیت باالی شهر برای مسافران، زنان و کودکان؛ یمتقس

 روحیۀ همبستگی و تعاون میان مردم؛ رایج بودن باورهای خرافی میان مردم.

(؛ 1109(؛ رابینو )1100شریف رازی )
(؛ قاجار 1191ج(؛ اولئاریوس )1101راوندی )

(؛ کشوردوست و 1111(؛ ملک زاده )1191)
(؛ جوادی یگانه و 1117پروری مقدم )

(؛ محمودپور و همکاران 1171زادقناد )
 (1179زاده )(؛ ورمقانی و سلطان1179)

قدرت 

 بخشانتظام

عدد ت یلدر منطقه به دل یاسیس یتنبود امنها؛ ها و رقابت تنگاتنگ میان آنوجود خُرده قدرت
؛ مرکزیت یافتن شهر رشت در منطقۀ بیه پس زمان کوتاه حکومت آنانو مدت یمحل یهاحکومت

از زمان صفوی )اعمال قدرت مذهبی(؛ اهمیت باالی اقتصادی رشت از دوران قاجار با تولید ابریشم 
های دائمی در بدنۀ قدرت و صادرات آن به کشورهای دیگر )اعمال قدرت اقتصادی(؛ بروز تنش

پیاپی نیروهای اشغالگر داخلی و خارجی و  داخلی و در رویارویی با قدرت بیگانه؛ حمله و حضور
ۀ واسطۀ عهدنامبه یخارج یهادولتگستردۀ حضور استفاده از کانون رشت برای سلطه بر ایران؛ 

حق  و یاتمال یانضباط اقتصاداز  یقدرت داخلگیری مختلف و ایجاد کنسولگری در رشت؛ بهره
رکزی ؛ افزایش قدرت دولت مآن یاسیس یترشت و مهار وضع یتسلط بر کانون اقتصاد یبرا گمرک

 در دوران پهلوی.

الف(؛ 1101(؛ راوندی )1119سانسون )
د(؛ رابینو 1101ج(؛ راوندی )1101راوندی )

(؛ سید 1191(؛ عزالدوله و ملکونوف )1109)
(؛ 1111زاده )(؛ ملک1191کباری )
(؛ شریعتی 1111(؛ پرتو )1710آبراهامیان )

کاران (؛ خاکپور و هم1111فوکالیی )
 (1179(؛ محمودپور و همکاران )1117)

 

 1جدول 
 یضرباهنگ کاوکاوش تاریخی فضای دریافته، پنداشته و زیسته در شهر رشت با توجه به معیارهای 

                                                           
1 Braun & Clarke 

 معیارها اقلیم
 های اقلیمیفضای دریافته و تأثیر ویژگی

 منابع هامصداق

مؤلفه
ی 

ی کالبد
ها

خانه
ی

سکون
ی م

ها
 

 های سادهگرایی، فرممرکزو عدم تقارن، تکرار و  تقارن نظم ارگانیک، فرم

  یمابراه یرزا(؛ م1110) یدالمان
(؛ عزالدوله و 1109) ینو(؛ راب1100)

(؛ 1191(؛ قاجار )1191ملکونوف  )
(؛ 1115(؛ فوروکاوا )1199) یزاهد

 (1117خاکپور و همکاران )

 گراچندمنظوره از فضاها، برون بندی اقلیمی و سادگی عملکردها با استفادۀدسته عملکرد

 بندی حرارتی و رطوبتیبرای عایقلته ، سفال، آجر استفاده از چوب، شلتوک و گالی، مصالح

 هابافت گشوده و کم تراکم شهر، حداقل دیوارهای اشتراکی میان خانه تراکم

 توده محاط در فضا های گسترده،های کشیده و پالنتعدیل وزن بصری توده با فرم توده و فضا

 های شمالی یا جنوبیهای عمودی، ساده و وسیع رو به ایواندرهای بلند، پنجره بازشوها

 گرایی بناها در عین برونتر بودن تزیینات خانهسادگی ظاهری بناها و کم تزیینات

ستقرار 
شیوۀ ا

بناها و معابر
 یمابراه یرزا(؛ م1100) یراز یفشر یجنوب غرب ۀدرج 05تا  یجنوب شرق ۀدرج 10از ها گیری خانهجهت گیریجهت 

(؛ عزالدوله و 1109) ینو(؛ راب1100)
(؛ 1199) ی(؛ زاهد1191ملکونوف )

 (1179محمودپور و همکاران )

 محوطه ۀچهارگان هاییمممکن از حر یبناها تا جافاصله گرفتن  یجوارهم

 شهر پیرامون یهاباغ یسواز مرکز به یدتسلط د دید و منظر

 اندازیغربی برای حداقل سایه-های اصلی شهر در جهت شرقیعرض زیاد راسته معبر

ی 
ضای

سۀ ف
هند

شهر
 

 هاآزاد بودن هندسۀ کلی شهر مبتنی بر بافت خطی در راستای مسیر رودخانه ییمحور گرا
(؛ 1100) یراز یف(؛ شر1110) یدالمان
(؛ 1191) یوس(؛ اولئار1109) ینوراب

 ی(؛ زاهد1191عزالدوله و ملکونوف )
 (1117(؛ خاکپور و همکاران )1199)

 تمایل به گریز از مرکز در هندسه و ساخت شهر، بافت پراکندۀ شهر مرکزگرایی

 شهر ۀدر هندس یبه جنوب غرب یبا محور شمال شرق یتارجح هاجهت

 فرم کشیده و آزاد شهر هافرم

 ها تا دورۀ قاجارها و مزرعهای سبز و فراخ از باغاستقرار نقاط عطف در پهنه نقاط عطف
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 1999 بهار  ،71-49، 1شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 
 ساخت پیرامون شهر، نبود حصار انسانشدهیفتعرنبود ورودی مشخص و  هاورودی

 های معین، حفظ انسجام در عین تکثر و تنوعبا ضرباهنگتکرار عناصر مشخص  شیوۀ تکرار
ساختار 

ی 
صل

ا

شهر
(؛ 1109) ینو(؛ راب1100) یمابراه یرزام ترین فضاهای جمعی(ها )مهمهای شهر پیرامون میدانترین کاربریاستقرار مهم استقرار 

(؛ 1191(؛ قاجار )1191) یوساولئار
 (1199) یزاهد

 های اصلی شهر پیرامون محور اتصالی دو میدان اصلی شهرتوزیع کاربری توزیع

 در دو نقطۀ تولیدی )پیرامون( و عرضه )مرکز(های مهم تکرار کاربری تکرار

ی
ایمن

 

 افزایش مقاومت بناها با استفاده از آجر و چوب و کالف چوبی در دیوارهای باربر و سفال در سقف
(؛ خاکپور و همکاران 1119سپهر )

 (1117) یو بهبود ی(؛ فراهان1117)

ضا
نظم ف

ی 
شهری
 

(؛ 1100) یمابراه یرزا(؛ م1110) یدالمان مسیر جریان دو رودخانه بر ساختار شهرهای شدید و جهت بارش بارانتأثیر  نظم آب
(؛ عزالدوله و ملکونوف 1109) ینوراب
(؛ خاکپور و 1191(؛ قاجار )1191)

 (1117همکاران )

 های انبوه پیرامونی )حصار طبیعی  شهر(نظم گیاه در پیرامون شهر به شکل جنگل نظم گیاه

 های بیشتر برای توسعه در جلگهگسترش کالبدی شهر به دلیل وجود زمینامکان  نظم خاک

 گیری شهری بر جهتطوفان یو بادها، دمای معتدل مطلوب میجهت وزش نس ریتأث نظم هوا

 معیارها فرهنگ
 های تاریخیفضای دریافته و تأثیر ویژگی

 منابع هامصداق

مؤلفه
ها

 ی
کالبد

 ی
بناها

 ی

سکون
م

 ی

 رنگ  فضای درون و بیرون به دلیل آزادی زنان و نقش معیشتی آنانتفکیک کم رونیب /اندرون

(؛ 1191) یوس(؛ اولئار1797راپاپورت )
(؛ خاکپور و 1117خاکپور و همکاران )

و  ی(؛ ورمقان1175) یمهد یخش
 (1179زاده )سلطان

 دسترسی به فضای داخلهای پیچیده در مسیر ها و داالنها، هشتینبود ورودی ورودی خانه

 حداکثر سه اتاق در خانه با توجه به شیوۀ ارتباط خانواده و قلمروهای مجزای جنسیتی هاتعداد اتاق

 استقرار اتاق مهمان بدون نیاز به محرمیت و در ارتباط مستقیم با عرصۀ خصوصی فضای مهمان

 ترین فضای حائلمهم مثابهبهایوان )تالر(  حائل یفضا

 التجارهها برای انبار موقت مالاختصاص یافتن فضای زیرین خانه فضای ذخیره

 های خانههای آشپزی در ایوان و در ارتباط با دیگر عرصهانجام بخشی از فعالیت مطبخ

 سازمان

 ییفضا

 شهر

 هاها برمبنای نقش اقتصادی، سیاسی و مذهبی آنبندی اصلی در محلهتقسیم یمحله بند
(؛ محمودپور 1117خاکپور و همکاران )

 تمایل به پراکندگیها با از اجتماع چند تودۀ کوچک از خانه تشکیل شدن هر محله بیان فیزیکی (1179و همکاران )

سله
سل

ضا
ب ف

مرات
ی

(؛ 1109) ینو(؛ راب1110) یدالمان نبود محصوریت کامل مسکن و فضاهای شهری ی
(؛ عزالدوله و ملکونوف 1190) یفراهان

(؛ خاکپور و 1111(؛ ملک زاده )1191)
 یخ(؛ خاکپور و ش1117همکاران )

(؛ 1170نژاد ) ی(؛ هاد1175) یمهد
 (1179محمودپور و همکاران )

 فضایی شهر مراتبسلسلهبه حداقل رسیدن محرمیت بنا و 

 مراتب و قلمروها بر اساس مالکیتتعیین سلسله

 آمدگی بام بناها برای ایجاد محصوریتهای مشترک و پیشورودی

 نیمه عمومی-خصوصیهای دردار و در مالکیت چند خانوار در عرصۀ نیمهکوچه

 اتصال قلمروها بدون فضای واسط

س
هند

 ۀ
شهر

 

 غربی بر اساس مبدأ مهاجرت از شرق و غرب-گسترش شهر در راستای شرقی ییمحور گرا

(؛ 1191) یوس(؛ اولئار1109) ینوراب
 (1117خاکپور و همکاران )

 مذهبی در مرکز شهر-استقرار سه قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ییمرکزگرا

 گیری معماری و شهرسازی تلفیقیتأثیر مراوده با دیگر کشورها بر شکل هافرم

 هاهای مشخص و گمراه شدن غریبهنبود ورودی هایورود

 ایمنی
(؛ 1119(؛ سپهر )1111ملک زاده ) ها نسبت به دیگر نقاط منطقه به دلیل آشنایی در اثر ارتباط با کشورهااستحکام و کیفیت ساخت خانه

 گیری فرهنگ ایمنیهای اجتماعی و حس مشارکت در شکلتأثیر سرمایه (1171زاده ) یلو اسماع ینیحس

قدرت 

انتظام

 بخش

 معیارها

 بخشانتظامهای قدرت فضای دریافته و تأثیر ویژگی

 منابع هامصداق

در   یکالبد یهامؤلفه

 یتیو امن ینظام دفاع

(؛ 1191) یوس(؛ اولئار1109) ینوراب به دلیل ناپایداری سیاسی قدرت خودمختار محلیشهرها  اندک و پراکندۀ تعداد
 حصار طبیعی به دلیل مالحظات دفاعی و سیاسیاستفاده از  (1111(؛ ملک زاده )1111) یفراست

 یبناها یریگشکل

 شاخص

 مرکز شهردر نخستین تجسد قدرت در قالب بناهای یادمانی 

(؛ 1191) یوس(؛ اولئار1109) ینوراب
(؛ 1111(؛ ملک زاده )1111) یفراست

زاده و  یی(؛ آقا1710) یانآبراهام
 (1170همکاران )

 ها و مزارهای بزرگان از دورۀ صفوی، مسجدها، بقعهکاروانسراهابناهای دولتی، بازار، 

 به صنعتی ینماد خروج از اقتصاد سنت ینمثابه نخستبهدورۀ قاجار  یهاکارخانه

 احداث نخستین بناهای مدرن از دورۀ قاجار )مدرسۀ رشیدیه یا دانشسرای عالی(

 اداری جدید بناهای با استقرارهای جدید نخستین میدان مدرن در تقاطع خیابان

 ی مصالح بومی در دورۀ پهلویجابهبناهای شاخص مدرن با استفاده از مصالح جدید 

 گذرها ۀشبک یسامانده

(؛ 1100) یراز یف(؛ شر1110) یدالمان ی در شهرشهربرونی و شهردرونتالش قدرت سنتی برای ساماندهی گذرهای 
(؛ ملک 1190) ی(؛ فراهان1109) ینوراب

 (1111زاده )
 

 تقویت راه شوسۀ شهر به پایتخت از دورۀ قاجار

 های مستقیم به عنصر غالب در شبکۀ گذرها از دورۀ پهلویشدن خیابانیلتبد
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 معیارها اقلیم
 های اقلیمیفضای پنداشته و تأثیر ویژگی

 منابع هامصداق

 عیو توز یریگشکل

 قدرت ینهادها یخیتار

 گیری نخستین نهادهای قدرت برای حفظ قلمرو میان دو انشعاب رودخانهشکل
(؛ 1101) ی(؛ راوند1719) ینورسکیم

(؛ 1191) یوس(؛ اولئار1109) ینوراب
 (1111آذر ) یترکمن

 بندی جغرافیایی ساحل شرقی و غربی رودتوزیع تاریخی نهادها بر اساس تقسیم

 شهر یخینظم تار
 قدرت اقتصادی در قالب بازارهای هفتگی ساحلیگیری نخستین شکل

 قدرت اقتصادی در قلب شهر )بازار اصلی(

 معیارها فرهنگ
 های فرهنگیفضای پنداشته و تأثیر ویژگی

 منابع هامصداق

 عیو توز یریگشکل

 قدرت ینهادها یخیتار

(؛ 1109رابینو )(؛ 1110) یدالمان های قومی و مذهبی در بدنۀ قدرت حاکمکشمکش میان گروه
(؛ خاکپور و 1191عزالدوله و ملکونوف )

محمودپور و (؛ 1117)همکاران 
و  یورمقان؛ (1179همکاران )

 (1179) زادهسلطان

 توزیع قدرت شیعه در شرق و قدرت سنی در غرب منطقه

 شهر یخیتار نظم
 دوران صفویهمسویی نظم فرهنگی، اقتصادی و سیاسی )درونی و بیرونی( در 

 ها در مرکز از دورۀ قاجارتغییر فرهنگ معیشتی )درونی( و تجمع کارگاه

 دگرگونی ناگهانی )بیرونی( در نظم تاریخی شهر از دوران پهلوی

قدرت 

انتظام

 بخش

 معیارها

 بخشانتظامهای قدرت فضای پنداشته و تأثیر ویژگی

 منابع هامصداق

سلطه و 
ی اعمال 

ابزارها

شهر
ط بر 

ضبا
ان

 

 قدرت داخلی

 هااستفاده قدرت نوظهور پس از اسالم، از انضباط سیاسی برای سرکوبی شورش

(؛ 1101) ی(؛ راوند1119سانسون )
 (1111(؛ ملک زاده )1109) ینوراب

 تالش تاریخی قدرت در استفاده از انضباط مذهبی

 ( از دوران صفویو حق گمرک اتیمال) یاز انضباط اقتصاد مندۀ نظاماستفاد

 یاز انضباط اقتصاد شتریهرچه ب ۀاستفاد یتالش قدرت قاجار برا

 یکپارچگی دوبارۀ انضباط اقتصادی، سیاسی و مذهبی از دوران پهلوی اول

قدرت 

 خارجی

 سلطه بر انضباط اقتصادی و سیاسی یو انگلستان برا هیروس تالش

 هاهای خارجی برای ایجاد کنسولگری در شهر با استفاده از معاهدهرقابت باالی دولت (1710) یان(؛ آبراهام1110) یدالمان

 های اصلی ارتباطیهای خارجی برای تسلط بر بندرها و راهرقابت میان دولت

 معیارها اقلیم
 های اقلیمیفضای زیسته و تأثیر ویژگی

 منابع هامصداق

ت
سب

منا
ها و آ

یی
ن

ها
 

های آیین
 ایچرخه

(؛ 1109) ینو(؛ راب1101) خودزکو ای خورشیدی و معیشتی با توجه به تنوع اقلیمیهای چرخهتنوع چشمگیر آیین
(؛ 1191) ی(؛ پرچم1191) یوساولئار
(؛ 1197زاده )(؛ حسن1191) یعیسم

(؛ 1197) یلیان(؛ وک1197) یفرهاد
(؛ 1115) ی(؛ کتاب1115) یاصالح عربان

 ی(؛ منش1111مطلق ) پوریلاسماع
 یان(؛ هو1111) ی(؛ عباس1110)
(؛ 1119) ی(؛ بشرا و طاهر1111)

(؛ 1117مقدم ) یکشوردوست و پرور
 (1170(؛ جم )1170) یاضیف

 ای خورشیدی در فضاهای همگانی شهرهای چرخهبرگزاری  بیشتر آیین
 تنوع غذاهاتأثیر تنوع اقلیم و فراوانی آب بر شیوۀ تهیه، پخت و  تغذیه
 هالباس ییناتدوخت، نوع پارچه و تز تأثیر اقلیم بر رنگ و نوع پوشش مردم، شیوۀ پوشش
 های به فراخور اقلیم استان و مبدأ مهاجرت افرادتنوع گویش گویش
 های محلیو ترانه یقیبخش موسالهاماصلی  مثابه منبعبهیعت طب موسیقی

 فراخور امکانات برگرفته از طبیعتتنوع هنرهای دستی به  هنر

 ای خورشیدی و معیشتیهای چرخههای مرتبط با آیینیت تصنیفاهم ادبیات

 معیارها فرهنگ
 های فرهنگیفضای زیسته و تأثیر ویژگی

 منابع هامصداق

ضور 
ح

ضا و 
در ف

ف 
صر

م

ن
آ

؛ (1191) یوس(؛ اولئار1109) ینوراب یف اقتصادیوظا و تقسیم حضور گستردۀ زنان در خارج از منزل به دلیل شیوۀ تعاملی آداب حضور 
(؛ کشوردوست و 1115) یاصالح عربان
 (1117مقدم ) یپرور

 ای قمریهای چرخهای خورشیدی نسبت به آیینهای چرخهتنوع باالی آیین هانییآ

قدرت 

انتظام

 بخش

 معیارها

 بخشانتظامهای قدرت فضای زیسته و تأثیر ویژگی

 منابع هامصداق

ت و 
تقابل قدر

ت
مقاوم

 

 تقابل قدرت و مقاومت در ادبیات مقاومت

 (1191) ی(؛ برقع1191) یعیسم
 انگیز(دو طیف متفاوت در ضرباهنگ شعر مقاومت )تند و پرشور در برابر کند و حزن

 ییروستا یرهایو تعب اصطالحات ی،مردم عناصر فرهنگاستفادۀ هنرمند از 
 قیام جنگلآنان با  یهمکار به دلیلشعر مقاومت تبعید و حذف هنرمندان 

 مقاومت ۀویش فیتوص یبرا یاجتماعهای بتو مناس ییو روستا یشهر یزندگاز  یینماها انیب



90 

 

 

 1999 بهار  ،71-49، 1شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 
 : پیاده راه شهر رشتمطالعۀ پیچیدگی افقی فضا

عۀ معنای مطالفضا، به  یافق یچیدگیپمطالعۀ 
در وضعیت  یشهر یفضاها با مردم یانروابط م

 و یدانیهدف، از پژوهش م ینا یبرا کنونی است.
 اپژوهش ب ینمشاهده در اتوصیفی استفاده شد. 

گر و با استفاده از مداخله یرساده و غ یروش
انجام شد. در برداشت  شدهیبندزمان یبردارعکس

و فضا را ثابت در نظر  یرشهروند را متغ یدانی،م
در اصلی و موردمطالعه  یا. نظم چرخهه شدگرفت

، شامل نیز پژوهش یآمار و جامعۀفصل زمستان 
 ین،همچن بود.کنندگان از فضا استفاده ۀهم

و زمان  موردمطالعه یتاز وضع بردارییادداشت
 و یسهمقا یبرا برداشت در طول روز، هفته و سال

و  )گلبود و مهم  یالزام یدر مطالعات بعد دهاستفا
تابع زمان  ی،شهر یفضا مصرف(. 00، 0511 ،سوار

فضا در دو زمان متفاوت از روز،  ماهیت ی،است و حت
ی هاتیمتأثر از فعال که شودیسال متفاوت م یاهفته 
هر  ی، برانشدهبینییشعوامل پ یرها و تأثو حذف شانس یسهفراهم آوردن امکان مقا یبرا یل،دل ینبه هم. است در آن شدهانجام

و با  یقهانجام شد که به مدت ده دق شبیمهن 10صبح تا  9، از ساعت یمتوال ۀچهار هفت یو طدی ها در ماه برداشت ی،زمان ۀدور
های برداشت ایستگاه شد. ارائه طی یک ماه و یک سال هابرداشت یانگینو م یندبرآ یت،و درنها برداریعکس یهپنج ثان یِتواتر زمان

 ها انتخاب شد. نیز بر اساس حذف نقاط کور و همچنین، بهترین زاویۀ دید برای برداشت بیشترین داده

شنبه )روز کاری عادی در میانۀ ت شاملِ روز سه(. روزهای برداش0بخش تقسیم شد )شکل  10به دین ترتیب، محدودۀ پژوهش ب
، 9. شکل (1170؛ بحرینی و آقاکریمی، 1171عاملیان، نویی و جبل؛ قلعه1171ی، و خسرو ینیبحر)هفته( و جمعه )روز تعطیل( بود 

و نشیب بسیار دارد؛ ضرباهنگ حضور زنان فرازدر روزهای تعطیل، طبق این شکل، دهد. شده را نشان مییگردآورهای برآیند داده
حضور  یشترینبو  بعدازظهر چهارفروش در ساعت زنان دستحضور  یشترینبتر است. یکنواخت حضور مردان در فضا ضرباهنگ اما

در روزهای کاری، حضور گروه سالمندان مذکر، پراکندگی یکسانی  در مقابل،شود. دیده می شبیمهن 01فروش در ساعت مردان دست
های پیش از ظهر بسیار ، در ساعتیژهوروز بهشبانه یهاضرباهنگ حضور زنان در طول ساعت. داردروز های شبانهدر طول ساعت

ور زنان حض یشترینبریان دارد. روز با ضرباهنگ یکنواختی جهای مختلف شبانهفراز و نشیب دارد. حضور مردان در فضا در ساعت

یدانمسبزه  

  

 راهنما

 های برداشتایستگاه

 مسیر پیاده

 مسیر سواره

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

A 
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 های برداشت در محدودۀ پژوهشمحل ایستگاه .0شکل 
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 کنندۀ فضاهای مصرفضرباهنگ حضور مستقیم افراد به تفکیک زمان و گروه .9شکل 
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شود. در بعدازظهر دیده می 01و  00فروش در ساعت مردان دست حضور یشترینببعدازظهر و  11و  10 هایفروش در ساعتدست

حضور شود. ضرباهنگ تر میبسیار پررنگ بعدازظهر 0صبح تا  9از ساعت  ،یژهوبه سالمندان مذکرحضور  روزهای تعطیل، ضرباهنگ
 است. ترپرفرازونشیب بعدازظهر ،یژهوروز بهشبانه یهان در طول ساعتزنا

های کمّی، مستلزم مشاهدۀ مستقیم محدودۀ بر مطالعات اسنادی و گردآوری دادهیهتکها، افزون بر مطالعۀ رابطۀ میان ضرباهنگ
 شد.های محیطی، مانند لمس کردن، گوش دادن، استشمام و مشاهدۀ رویدادها ممکن پژوهش بود. این مهم از طریق درک کیفیت

شده از این های گردآوریهای دادهمجموعه
طریق، مشخص و سپس، در قالب ماتریس 

( نمایش داده شد تا بتوان رابطۀ 9)شکل 
ها را بررسی نمود. ماتریس میان آن

های کیفی محیطی و رابطۀ میان مؤلفه
دهد. بر های محیطی را نشان میمؤلفه

های جاری در اساس این شکل، ضرباهنگ
حال، یندرعمحیط، از رابطۀ تولیدی، و 

ی و هماهنگی باالیی برخوردارند؛ زمانهم
های مختلف مصرف فضا از سوی زیرا شیوه

های مختلف در تداخل با یکدیگر نبوده گروه
و حتی، نظم تحمیلی و خطی مانع از حضور 

های دیگر در فضا نشده است. به ضرباهنگ
از بیانی دیگر، در فضای زیستۀ مردم، 

قدرت و ابزارهایش با برخورد و تقابل میان 
شیوۀ مصرف فضا از سوی مردم، همسویی 

ها بیشتر از تداخل میان ضرباهنگمیان 
 ها است.آن

 

 بحث
تحلیل شود؛ همچنین، به تأثیر  هیچندال سان امری پیچیده ودر این پژوهش، تالش شد تا فضای شهری در شهر رشت، به

روش  رها در فضای شهری، مبتنی بتوجه شد. کاوش این ضرباهنگ بخشانتظامهایی فرادست، یعنی فرهنگ، اقلیم و قدرت مؤلفه
ی انجام شد. در سطح نخست پژوهش، به پیچیدگی چند سطحها با توجه به طرح همسوسازی و الگوی ترکیبی بود. روند تحلیل داده

عمودی فضا توجه شد که شامل تحلیل محتوای کیفی و تفسیری منابع مطالعاتی بود و در سطح دوم، پیچیدگی افقی فضا از طریق 
مطالعه شد. سرانجام، از برهم نهادن این دو سطح، تفسیری کلی به  یدانیبا استفاده از پژوهش م ی وی کمّی و کیفهاداده یگردآور

بخش در فضای دریافته، واجد همسویی و دهد که اقلیم، فرهنگ و قدرت انتظام(. این تفسیر کلی نشان می0جدول دست آمد )
ر های فضای پنداشته بر اساس اقتصادی مبتنی بنخستین پایه های مختلف بستر خود بودند. در طول تاریخ،سازگاری با ویژگی

گیرد و به تدریج، قطب تجاری و سیاسی که از سویی، در مجاورت پایتخت و از سویی دیگر، در مسیر تجارت بازارهای اولیه شکل می
برای مهار فضا افزایش گیرد. بدین سان، کشمکش میان قدرت داخلی و قدرت خارجی با دیگر کشورهای خارجی است، شکل می

ای یابد. در برابر فضای پنداشته، فضای زیستۀ شهر رشت همسو با اقلیم و فرهنگ، واجد چندین ضرباهنگ است که در رابطهمی
ها موجب شده تا در اثر تقابل امر پنداشته با امر زیسته، برتری با امر برند. قدرت این ضرباهنگآمیز با یکدیگر به سر میمسالمت

 سته باشد.زی

 ها در محدودۀ پژوهشرابطۀ میان ضرباهنگ .9شکل 
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 0جدول 

 ی در روش ترکیبیچند سطحها با استفاده از طرح همسوسازی و الگوی تفسیر کلی داده

 مؤلفه

 فضا             
 بخشانتظامقدرت  فرهنگ اقلیم

 دریافته
گرا، در سازگاری کامل با بافت برون

 طبیعت
 تفکیک نرم و شفاف فضاهای درون و بیرون

به شکلی همسو و  قدرت تاریخی استقرار
 آمیز در شهرمسالمت

 پنداشته
گیری و توزیع نهاد قدرت بر شکل

اساس مدیریت بازارهای اولیه با تمرکز 
 بر اقتصاد وابسته به طبیعت

-دگرگونی فرهنگی و ایجاد قطب تجاری
مراودات  براثرسیاسی در مجاورت پایتخت 

 خارجی و خواست قدرت داخلی

ابزار مالیات و حق استفادۀ قدرت داخلی از 
گمرک؛ تمرکز قدرت خارجی بر سلطه بر 

 حوزۀ اقتصاد و سیاست

 زیسته
تکریم طبیعت و عنصرهای مختلف آن 

 ایهای چرخهدر آیین
های خورشیدی نسبت قدرت ضرباهنگ آیین

 های قمریبه ضرباهنگ آیین

ها و ی میان ضرباهنگچند ضرباهنگ
و  یزمانهم یدی،تول ۀرابطمبتنی بر 

 یهماهنگ

 
توان چنین نتیجه گرفت آمده است. طبق این جدول، می 9جدول های زندگی روزانه نیز در مقایسۀ تأثیر سه مؤلفه بر ضرباهنگ

های ماندگار در فضا دارند. از این رو، به رغم تالش قدرت برای یکدست سازی یم و فرهنگ نقش مهمی در تولید ضرباهنگاقلکه 
 های پرشوری در فضای موردمطالعه جریان دارد.ضرباهنگفضا، همچنان، 

 
 9جدول 

 بر ضرباهنگ زندگی روزانه بخشانتظامتأثیر سه مؤلفۀ اقلیم، فرهنگ، قدرت 

 بخشانتظامقدرت  فرهنگ اقلیم موضوع

 سریع و خنثی کند و بطئی همیشگی و ثابت سرعت تغییر
 ملی و فراملی محلی ایمنطقه سطح اثرگذاری

 خطی ایچرخه تواتر
 مثابه امری کاالواره و سوددهتولید فضا به محیط و خصوصیات اجتماعی های اقلیمی مصرف فضا مبتنی بر ویژگی آیینی هدف

 یریپذ یلتقل یریحضور پذ محوریت
 های سطحیجاذبه پذیریاجتماع یریتشخص پذ هاجاذبه

 اقتصادی، مذهبیسیاسی، حوزۀ  اجتماعیهویت  جغرافیا حوزۀ تأثیرگذاری
 رقابت همکاری پذیرش شیوۀ ارجاع به مصرف فضا

 

 گیرینتیجه
در شهر  یدیخورش یازمان چرخهدهند که با توجه به اهمیت تاریخی ها نشان میدر راستای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش، یافته

راه، به رغم طرح آمرانۀ آن، پیوند میان بود. در فضای پیادهواقف ، زمان بافضا  یانروابط م یتاهم های شهری بهرشت، باید در  طرح
های آمیز و تاریخی مصرف فضا، موجب شده تا فضا، پذیرای ضرباهنگفضا با زمان برقرار شده است. این امر در کنار شیوۀ مسالمت

فعالیت خود بپذیرند. بیان شد که از  هایهای مردمی، فضا را برای حضور و بروز ضرباهنگمردم در خود باشد و درمقابل نیز، گروه
 یندگزاند و به همین دلیل، های اقلیمی و فرهنگی مردم همگام شدههای قدرت در فضای موردپژوهش، با چرخهدیرباز تاکنون، آیین

یادمانی و  ایبرای سلطۀ هرچه بیشتر بر فضا، با تمرکز بر احداث بناهقدرت ی در این فضا جریان دارد. تالش تاریخی پرشور یِشهر
ین پروژۀ کنونی طراحی شهری در این فضا موجب نشد تا تربزرگبزرگ در محدودۀ پژوهش همراه بوده است. حتی، اجرای  میدانی

سازی آن به شیوۀ خود بازبمانند. از همین رو، از برهم نهش فضای زیسته بر فضای دریافته مردم از مصرف خودخواستۀ فضا و مناسب
های حضور آنان اختصاص نمایش زمان مردم و ضرباهنگبه  یختهخودانگ یبه شکلدر محدودۀ پژوهش،  میوعم یفضااست که 

که  است حفظ تنوعگرایش به  همراه با در شهر رشت،شیوۀ مصرف فضا  همچنین، .گردندباز به خود فضابار دیگر،  یهمگیابد تا می
کشمکش اه، ردر فضای پیاده ی،به زبان ضرباهنگ کاو شود.مردم نیز دیده می ای تاریخی دارد و در زوایای مختلف فرهنگالبته، ریشه

 یماهنگدر ه ضرباهنگ ینچندواجد  این فضا در جریان است؛ امازاد درون زمان با ی(و خارج یلیتحمامری  مثابهبهیار )مع زمان یانم
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 یافته استادامه  تیوضع ینا، تا به امروز وشود  یلالف تبدو ائت سازش یبرا فضاییبه از گذشته، توانسته  که استبا یکدیگر آشکار 
که  یافتدست 9جدول توان به (. از مقایسه و تطبیق میان ضرباهنگ زندگی روزانه و شیوۀ مصرف فضا در شهر رشت، می1)شکل 

ندگانه مصرف چ هایینهزم یتتقوهای زندگی روزانه، حفظ و ، برای ساماندهی بهتر مصرف فضا با توجه به ضرباهنگآنبا توجه به 
های مردمی و مولد تنوع و سرزندگی در فضا در برابر شیوۀ زمانبندی تر شدن زمینهراهبرد مهمی است که به پررنگ یخته،و خودانگ

 انجامد.شدۀ آن می

 
 9جدول 

 ها و شیوۀ مصرف فضا در شهر رشتمقایسۀ ضرباهنگ

 رشت موضوع مؤلفه

اقلیم
 

 های طبیعتتکریم همۀ مؤلفه  ای اقلیمچرخههای هدف اصلی آیین
 گوناگونی پوشش  های روزمره در عرصۀ عمومیآداب فعالیت

 ی و بعدازظهر روز تعطیلصبح روز کار  های اختیاری و اجتماعیزمان فعالیت

 بعدازظهر  حضور و مصرف ترین ساعتمناسب

گ
فرهن

 

 معتنابهمتنوع/مختلف/   های زنان شدت/زمان/مکان فعالیت
 جمعی در فضای عمومیدسته  های جمعیشیوۀ برگزاری آیین

 ای خورشیدیچرخه  هاترین ضرباهنگ آییناصلی
 حضور مستقیم  شیوۀ حضور در فضا

 متنوع با حضور پررنگ زنان  های حاضر در فضاگروه

ت 
قدر

انتظام
ش

بخ
 معیار زمان باحضور حداکثر، در تضاد   شدت حضور 

 ، در پی مصالحه و ائتالفیزآممسالمت  رویارویی با امر پنداشتهشیوۀ 
 متضاد اما در راستای تقویت امر زیسته  رویارویی امر زیسته با امر پنداشته

 هماهنگ   های عرصه و بدنۀ فضاتقابل ضرباهنگ
 برتری مصرف خودخواسته  شیوۀ اصلی مصرف

 
 منابع
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 .01-10 (،1) 9، یشناسرانیا یهاپژوهش. یساسان ۀدور میو تقو نیو آذرجشن: انقالب زگانی. آبر(1170. )، پدارمجم
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 .زهره قراگوزلو. تهران: دانشگاه تهران ۀترجم از. : فرم، فضا، نظمیمعمار. (1797ی. ). کید سی، فرانسنگیچ

 .19-10(، 91) 00، صفه. شهر و مفهوم آن ییایو پا یسی. دگرد(1171. )محسن دی، سیبیحب
، فهصکاوی زندگی روزانه در تولید اجتماعی فضای شهری با تکیه بر تجارب پژوهشی.  اهنگ. معیارهای ضرب(1179. )دهیسپ، برزگر؛ ترای، میبیحب

01 (11،) 19-91. 
 .91 :15و  07، کتاب ماه هنر. نییآ کی یی(. رمزگشا1197). رضای، علزادهحسن
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 .00-11، 99، شهیاند هانیک. خیتار ۀفلسف ییایجغراف یۀ. نظر(1199. )، شکراهللخاکرند
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 .صفار. تهران: یکاظم نیحس و فرد ییحسن دانا ۀترجم از. و طرح پژوهش یفیک شیپو. (0559. )، جانکرسول
 .ژیی. تهران: آییسرا دیجاو و امنشیک رضایترجمه عل از. یبیپژوهش ترک یهاروش. (0551ی )کیو، پالنوکالرک ؛، جانکرسول
 ی.فرهنگ یهامحمود عبداهلل زاده. تهران: دفتر پژوهش ۀترجماز . فضا ۀدربار دنیشیاند. (0555) جلینا، فتیثر ؛کی، ماکرنگ

 ی.. تهران: نشر نیبیهوشنگ نا ۀترجم از. یروش شناس یمحتوا: مبان لیتحل. (0511. )، کلوسپندورفیکر
 یزیرمطالعات برنامه. النیشرق گ یگردشگر ۀآن در توسع گاهیو جا یسنت یهانیی. آ(1117. )الد، یمقدم یپرور ؛رضای، علکشوردوست

 .111-101 (،11) 0، ییروستا یهاسکونتگاه
 .برزگر. تهران: فکر نو دهیسپ ۀترجم ازمعماران )جلد دوم(.  ی. لوفور برا(0511. )لی، ناتانکلمن

دوشن. ن ییاحمد رضا و ندوشن ییبهزادفر، محمد رضا یمصطف ۀترجم از م؟یرا مطالعه کن یهمگان یچگونه زندگ. (0511. )جتیبر، سوار ؛انی، گل
 .علم معمار ۀتهران: مؤسس

 .. تهران: انتشارات دانشگاه تهرانینیبحر نیحس دیس ۀترجماز شکل شهر.  یتئور. (1711. )نی، کونچیل
 خیتار ۀنامپژوهشرشت.  یۀو وجه تسم یریدر شکلگ ییایعوامل جغراف ری. تأث(1179. )سمانه، فر یلیخل ؛مقدم، ندا یجانیگل ؛، محمدمحمودپور
 .111-79، 00، اسالم

 .01-17 ،01، اسناد ۀنیگنج. هیاجاررشت در دوران ق یۀریامور خ تیبه وضع ی. نگاه(1111. )زاده، الهام ملک
 .ریرکبیافشار. تهران: ام رجیا ۀترجم از )جلد دوم(، یعباس یعالم آرا. (1110. )، اسکندریمنش

 .رانیفرهنگ ا ادی. تهران: بنیمسعود گلزاربه تصحیح . النیاسترآباد، مازندران و گ ۀسفرنام. (1100. )میابراه رزایم
: . تهرانیکاظم نیحس دیس وفر  ییحسن دانا ۀترجم از. یو کم یفیک یکردهای: رویپژوهش اجتماع یهاوهیش. (0555. )الورنس امی، ولومنین

 .کتاب مهربان

 https://www.vajehyab.com ، از1171مهر  00نامه[. بازیابی شده در ]واژهمعنی واژۀ ضرباهنگ  (.1171، )نیمع فرهنگسایت وب

، از 1171مهر  00نامه[. بازیابی شده در ]واژهمعنی واژۀ ضرباهنگ  (.1171دهخدا، ) ۀناملغتسایت وب
https://www.vajehyab.com/dehkhoda 

. و بوشهر( النیگ یقاجار یهاخانه ۀسیخانه )مقا یریگدر شکل یشتیو فرهنگ مع تی. نقش جنس(1179) نیحس، زادهسلطان ؛، حسنایورمقان
 .111-101 (،01) 11، آرمانشهر

 .19-11 ،15و  07، کتاب ماه هنر ی.نوروز یهاکی. پ(1197. )احمد دی، سانیلیوک
 0، یعلوم انسان یهاپژوهشه.ق(.  1100ب مشروطه )دوره قاجار تا انقال لیرشت از اوا یو اقتصاد ی. اوضاع اجتماع(1170. )نژاد، فاطمه یهاد

(01 ،)91-79. 
 .101-111 (،00) 00، یمطالعات ملپاشان. آب ای رگانی: جشن تیشناسرانی. ا(1111. )کی، آندرانانیهو
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