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Introduction: Urban spaces have the capacity to spatially assemble different and even 

contradictory forces of the public sphere. The relationships between these contradictory forces, 

one dominated by power and the other exercised by people, lead citizens to take creative 

actions to change and transform the structure created in urban spaces. “How can the play of 

citizens in the public space of the city produce the lived space and what are the 

consequences?” is the main question of this research. In Lefebvre’s theory of the production of 

space, space is in a process of dialectical relations between perceived space, conceived space 

and lived space. Power always tries to cover the merits of the perceived space by its forces and 

produces the conceived space. In contrast, citizens create the lived space through their creative 

actions. Citizens can choose the public space as their own playground (place of their play) and 

construct new situations beyond the formal situations of the space. The concept of play 

suggests an action in a specific time and place, through established rules built on the core of 

pleasure, which can also change the formal situation of the space by using the tools unusually 

and changing and reshaping the rules themselves. In this process, the nature of excitement 

flows through the game and makes the players return to it more and more. Therefore, the game 

is one of the creative actions that are able to create new orders and arrangements in the public 

space to construct the lived space. 

Methods: The current research is based on an interpretive-critical paradigm, which is based on a 

phenomenological approach to explore the ways and reasons for which the citizens of Tehran 

choose to use the perceived space and find it. The method is a documentary study for theoretical 

concepts and identifying the components and configurations of the concepts. The field study in the 

open space at the entrance of Bagh-Ferdows includes in-depth observation by the researchers and 

open interviews with the citizens (the actors) who are actively present in the field and identified 

using the components and qualitative indicators found in the first step of the documentary study to 

achieve a novel interpretation of the pleasing actions as well as the critical ones.  

Findings: Studies done in the case of this research show that citizens in urban spaces play in relation 

to one aother and the factors of that space in order to create their desired situations. This process of 

playing can change the territories of the space, foster the process of sociability, specify the demands 

of marginal groups and represent citizens’ resistance against the order of conceived space. 

Concolusion: The results suggest that citizens can produce their living space in the urban 

public space through their games, as the process of creative playing changes the formal 

situation and realizes the game situation, which is similar to what people do in the production 

of living space through other actions. In the nightlife of the city, these actions use the 

possibilities of the lack of surveillance and construct the lived space. The socialization, the 

specification of the areas forbidden by the power (political - economic forces through the 

system and socio-cultural through the structure), the creation and exhibition of the desired 

identity by the citizens, the resistance to the formal order and the leisure are the consequences 

of the games observed and studied in the given public space. 
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Urban Public Spaces (Citizens’ Night Play in Bagh–Ferdows Open Space, Valiasr Street, Tehran). Community Development 

(Rural and Urban), 14 (2), 467 – 487. 

                 DOI:https://doi.org/10.22059/jrd.2022.346620.668750 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ  
*
 Excerpted from doctoral dissertation titled “Citizens’ play and the consumption of urban aesthetic elements in Tehran, Case 

study: Vali-asr street, Tehran”, Tehran University of Art, Faculty of Theoretical Sciences and High Studies of Art, Art Research 

Department. 

https://orcid.org/0000-0002-5757-1686
https://orcid.org/0000-0001-7029-3820
https://orcid.org/0000-0003-3332-9286


 
 دانشگاه تهران

 دانشکده علوم اجتماعی

 
 

Home page: www.jrd.ut.ac.ir 

 

 8877 -3872شاپا الکترونیکی: 

 

864 

 

 شهریتولید فضای زیسته از طریق بازی در فضاهای عمومی 

  *تهران( )عج()بازی شبانۀ شهروندان در باغ فردوس، خیابان ولیعصر

  3،رضا صمیم 2، میترا حبیبی 1سید مانی صمدانی

 manisamadanii@gmail.com. دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران. رایانامه: 1

 habibi@art.ac.ir. رایانامه: . دانشیار گروه طراحی شهری، دانشگاه هنر، تهران، ایران2

  reza.samim@iscs.ac.irرایانامه: . دانشیار گروه مطالعات فرهنگی، مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ایران )نویسندۀ مسئول(. 3

 

  چکیده اطالعات مقاله

 مقالۀ پژوهشینوع مقاله: 

 

 

 8/6/1801: تاریخ دریافت

 11/9/1801: تاریخ بازنگری

 10/10/1801: یخ پذیرشتار

 22/11/1801: تاریخ انتشار

 ها:   کلیدواژه

بازی، تهران، تولید فضای 

اجتماعی، زندگی روزمره، فضای 

 عمومی شهری.

تواند موجد  : پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه بازی شهروندان در فضاهای عمومی میمقدمه

گانۀ فضای دریافته  ها چیست. در فضای اجتماعی که درون رابطۀ جدلیِ سه فضای زیسته باشد و پیامدهای این کنش
شود، قدرت از طریق  های فضا( تولید می )عمل فضایی(، فضای پنداشته )فضای بازنمایی( و فضای زیسته )بازنمایی

دهد، الگوهای های فضای دریافته را پوشش  اعمال نیروهای خود درصدد است تا با تولید فضای ایدئولوژیک، امکان
های خالقانۀ خود )که بازی  بینی کند. در مقابل، شهروندان با کنش پیش ها را قابل زیستن را تنظیم و کنترل و کنش

شدۀ فضای دریافته، فضای زیستۀ خود را تولید  های پوشیده ها باشد( و کشف ظرفیت ای از این کنش تواند گونه می
 کنند. می

تفسیری و با رویکردی پدیدارشناختی انجام پذیرفته است. از روش -دایم انتقادی: این پژوهش کیفی در پاراروش

های بازی و فضاهای عمومی و مدل مفهومی بیانگر مناسبات این دو استفاده شد. گردآوری  اسنادی برای تبیین مؤلفه
رت گرفت تا اطالعات بازیگران و فضای ورودی باغ فردوس با مشاهدۀ عمیق و مصاحبه در میدان پژوهش صو

 حال انتقادی ارائه شود. های بانشاط و درعین تفسیری نوین از کنش

های سازندۀ پدیدۀ بازی بیانگر آن است که شهروندان از خالل  مطالعۀ میدان پژوهش بر اساس مؤلفه :هایافته

هروند ـ بازیگران( با کنند. در این فرآیند، شهروندان )ش های خودخواسته را در فضا مستقر می های خود موقعیت بازی
زدن زمان خطی  های موجود در موقعیت رسمی، استقرار قواعد جدید و برهم استفادۀ نامتعارف از ابزار و میانجی

 کنند. های خود را محقق می های بازی را مستقر و کنش موقعیت

کند،  ِ بازی را مستقر می وقعیتزند و م های رسمی فضا را بر هم می جایی که بازیِ خالقانه موقعیت : از آنگیرینتیجه

های خودخواسته درون دیالکتیک فضای دریافته و پنداشته  های خالقانه موجب تولید موقعیت نظیر سایر کنش
های رسمی  شود. در حیات شبانۀ فضاهای عمومی، کاهش نظارت  )ایدئولوژیک( و در پی آن تولید فضای زیسته می

های  پذیری و آموزش، مقاومت در مقابل موقعیت آورد. تعیین قلمرو، اجتماع میامکان تولید موقعیت بازی را فراهم 
گونه درون های بازی های کنش های بازیگر، پیامد رسمی و نظم حاکم )سیستمی و ساختاری( و بازنماییِ هویت گروه

 این فضاها هستند.

شـهروندان در بـاغ فـردوس،     ۀشبان یباز یشهر یعموم یدر فضاها یباز قیاز طر ستهیز یفضا دیتول(. 1801حبیبی، میترا و صمیم، رضا ) صمدانی، سیدمانی؛: : استناد
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 مقدمه و بیان مسئله. 1

های عمومی  ها و ساختمان ها، خیابان ها، میدان روز مانند پارک دسترسی آزاد برای همگان در طول شبانهفضاهای عمومی فضاهایی با 
ونقل عمومی هستند. این فضاها طیف وسیعی  ها، مراکز خرید، نواحی تفریحی، خدماتی و نیز مراکز ارتباطی شهری و حمل اطراف آن
ها با یکدیگر مالقات  توانند در آن بودن، افراد می شناختی هستند که به مدد اجتماعی اییگیرند و حائز کیفیات زیب ها را دربرمی از فعالیت

(. امکان تحقق تنوعی 13-12: 2001؛ بنرجی، 19-14: 1393پور شجاعی،  کنند و تعامالت اجتماعی خود را ارتقا دهند )حبیبی و علی
اری )برآمده از ارتباط مطلوب انسان و مکان که مستلزم تعامل مثبت بین ها، راحتی، برخورداری از منظر زیبا، امنیت، معناد از فعالیت

آمدن امکان تظاهرات و  (، فراهم822: 2012انسان و ابعاد کالبدی و اجتماعی مکان است( و پاسخگویی به نیازهای انسان )کورنیاواتی، 
 مومی است.های فضاهای ع ( از دیگر ویژگی2006، 1ها )واتسون بیان منافع افراد و گروه

حال از قرن هجدهم و با دگرگونی در حوزۀ عمومی که نقش مهمی در تحوالت فضای عمومی دارد، این فضاها با مسائلی  بااین
(، 18: 2013و ورونکووا،  2چهره )پاچنکوف به ها و تعامالت چهره ونقل سواره بر پیاده و محدودشدن مالقات مواجه شدند. غلبۀ حمل

: 1342پور،  ها )مدنی ماندن آن استفاده فضاهای عمومی بزرگ در شهرهای مدرن با فضاهای اطراف و خالی و بیانفصال ارتباط میان 
دلیل جذب  های متنوع زندگی امروزی، بلکه به دلیل پاسخ به ذائقۀ فرهنگی و سبک کردن فضاهای عمومی نه به شناختی ( و زیبایی231

( موجب محدودکردن آزادی رفتار و کنشگری 9: 1943، 3بق بازار سرمایه )هابرماسهای ابرمقیاس بر ط سرمایه برای ساخت پروژه
، 8عنوان فضای تحقق آزادی و فردگرایی معرفی شده بودند )برمن هایی از فضاهای عمومی شد که از ابتدا به شهروندان و طرد گروه

ی فردگرایی در شهرهای مدرن، فضای جمعی انتزاعی های مصرف محدود شد و فراگیر اساس آزادی رفتار و شیوه (. براین110: 1944
طور که حوزۀ عمومی در اختیار قدرت تالش  حال همان (. بااین321: 1998های عمومی واقعی را رقم زد )سنت،  و خالی از تجربه

ر حوزۀ عمومی گرفتن این فضاها، صدای خود را د کند مصرف فضاهای عمومی را به نفع خود تنظیم کند، شهروندان با بازپس می
 (.310: 1998یابند )اتینگتون،  مجدداً بازمی

های مختلف را فراهم  روز آزاد است، فرصت حضور افراد و گروه فضای عمومی که دسترسی به آن برای عموم در طول مدت شبانه
ها  ها و افراد و مطالبات گروه وهآیی، تعامالت اجتماعی و مشارکت شهروندان است، عرصۀ بیان منافع گر تنها فضای گردهم آورد و نه می

های متنوع  نیز هست. فضاهای عمومی از این منظر، صحنۀ رویارویی نیروهای قدرت و کنش شهروندان برای تحقق و استقرار شیوه
 شده در حوزۀ عمومی است. رانده حاشیه های به گیری جایگاه گروه مصرف فضا و بازپس

(. فضای اجتماعی، محصول تولید 10: 2019شود )صمیم،  شود، بلکه تولید می ا ارائه نمیمصرف فضا، فضا اعطا ی-در فرایند تولید
های فضا مرتبط با روابط میان زندگی روزمره  ها و ظرفیت گانۀ جدلی لوفور، فضای دریافته تمام امکان اجتماعی ما است. در ساختار سه

شده از سوی قدرت است.  ریزی داشته )ایدئولوژیک(، فضای برنامهکند. فضای پن )واقعیت روزمره( و واقعیت شهری را برجسته می
بینی کنند. در مقابل،  پیش هایی را تنظیم، کنترل و قابل کنند تا رفتارها و کنش نیروهای قدرت در این فضای ایدئولوژیک تالش می

شود )لوفور،  سط شهروندان تولید میهای موجود در فضای دریافته و مصرف خالقانه و خودخواسته تو فضای زیسته با کشف ظرفیت
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های جدیدی را از سوی  هایی که بتوانند نظم برساختی فضای پنداشته را بر هم بزنند و موقعیت (؛ بنابراین کنش39-34ب: 1991
انگیز  توانند موجب تولید فضای زیسته و خلق زندگی روزانه، یعنی ساحت شگفت شهروندان )پایین با باال( در فضا مستقر کنند، می

 زندگی روزمره در مقابل روزمرگی باشند.
طور داوطلبانه، در زمان و مکان مشخص، با رعایت قواعد توافقی مشخص و با  از آنجا که بازی، کنش یا فعالیتی است که به

موجود در  تواند موقعیت جدیدی را متفاوت یا متضاد با موقعیت شود و با دستکاری در موقعیت رسمی می محوریت نشاط محقق می
رسد بازی  نظر می عنوان مکان بازی خود انتخاب کنند، به (، اگر شهروندان فضای عمومی را به13: 1989فضا مستقر کند )هویزینگا، 

های جدید از سوی شهروندان فضای  هایی باشد که در مقابل فضای ایدئولوژیک )پنداشته( با خلق موقعیت تواند یکی از کنش می
کنند و  کردن در فضاهای عمومی در این فرایند فضای زیسته را تولید می کند. اینکه شهروندان چگونه از طریق بازی یزیسته را تولید م

 شود. ها در فضا چیست، پرسشی است که در این پژوهش به آن پاسخ داده می پیامدهای این کنش
شده( در  رانده حاشیه های به نفع در مرکز و گروه افراد ذی مانند سایر شهرها، در تهران نیز نزاع نیروهای متضاد )نیروهای در قدرت،

گذرد، مانند دیگر  شدن آن می مشاهده است. فضاهای عمومی شهر تهران که حدود دویست سال از پایتخت فضاهای عمومی قابل
یر شهرها مواجه است. های اخیر دستخوش تغییراتی شده است و با مسائلی مشابه فضاهای عمومی در سا شهرهای جهان در طول دهه

شده از باال درصدد تنظیم الگوهای  عنوان نیروهای اعمال اقتصادی و نیز هنجارهای اجتماعی و فرهنگی به-همچنین نیروهای سیاسی
که بیشتر تکالیف  1393(. سند فرهنگی 1800های فضای عمومی هستند )جمشیدی و حبیبی،  بینی کنش رفتاری و کنترل و پیش

گذاری فرهنگی شهرداری تهران که هدف اصلی آن ترویج و تحکیم  کند و نیز سیاست ها را بیان می حقوق آن شهروندان و نه
(، خود شاهدی بر این ادعا است. با وجود این، شهروندان الگوهای 1800ایدئولوژی است )قادری، ایمانی جاجرمی، گاچین و بیات، 

روز با مقاومت در مقابل رفتارهای  یابند و در طول شبانه ای خودخواستۀ خود میه ها و فعالیت شده را تحدیدی بر کنش تعیین ازپیش
نشدن عناصر ضروری برای مصرف  دلیل تأمین کنند زندگی روزانۀ خود را بیافرینند. همچنین به مطلوب فضای ایدئولوژیک، تالش می

بخش،  شب همچنان به فعالیت خود ادامه دهند )صادقی هتوان یافت که در نیم شبانۀ فضاهای عمومی در تهران، معدود فضاهایی را می
 (.1394؛ غضنفرپور و همکاران، 1399استعالجی و سرور، 

اش تا ساعات بامداد در تهران در جریان است، فضای ورودی باغ فردوس در ضلع شرقی خیابان  یکی از فضاهایی که حیات شبانه
ها  دلیل کاهش نظارت ساعت سه بامداد بستر حیات شبانۀ شهروندان است و به است. این فضا از ساعت ده شب تا حدود )عج(ولیعصر 

آورد.  توانند بازی هم باشند، فراهم می های خالقانه و احیاناً و بعضاً مغایر گفتمان رسمی را که می به نظر امکان بروز و تحقق کنش
توانند فضا را  های خود می گونه از طریق استقرار بازیهای حاضر در این فضا چ دهد که گروه پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ می

دهند؟ و شهروندان  ها چه پیامدی برای فضا دارند و آن را چگونه تغییر می خالقانه مصرف و فضای زیسته را تولید کنند. این کنش
 ها ربوده است؟ کنند که فضای پنداشته از آن های بازی چه مطالباتی را نمایان می درون موقعیت

 پیشینۀ پژوهش. 2
های معطوف به  اند و نیز پژوهش طور مستقیم به مناسبات میان بازی و فضاهای عمومی پرداخته شده که به های انجام پژوهش

نامۀ  های داخلی، پایان اند. در میان پژوهش های فضای عمومی در ارتباط با تولید فضای زیسته و زندگی روزانه بررسی شده کنش
گونه در فضای شهری بر دگرگونی تعامل اجتماعی  های بازی بررسی نقش تجربه»( با عنوان 1392لوفر نداعی )کارشناسی ارشد نی
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گونه و میزان تعامالت اجتماعی در  ، تنها پژوهشی است که به آزمون معناداری رابطۀ رفتارهای بازی«)مورد مطالعه: شهر تهران(
 فضای شهری پرداخته است.

های شهروندان درون  ها و کنش دهند فعالیت اند، نشان می عۀ کنش شهروندان و فضاهای عمومی پرداختههایی که به مطال پژوهش
ها هستند همگرا  فرهنگی( درصدد تولید آن-های رسمی که نیروهای قدرت )سیاسی و اجتماعی فضاهای عمومی همواره با موقعیت

های نامتعارف )تغییر ضرباهنگ فضا( فضاها را  حضور فعال در زمان های مغایر و یا خالقانۀ خود و نیز نیست و شهروندان با کنش
 (.1399؛ برزگر و حبیبی، 1399کنند )جمشیدی و حبیبی،  خودخواسته مصرف می

های مرتبط با حیات شبانۀ فضاهای عمومی شهر تهران، میزان حضور و مشارکت و عوامل مؤثر بر افزایش حضور فعال در  پژوهش
ونقل عمومی و تغییر قوانین برای تسهیل  تأمین و ارتقای امنیت، تأمین روشنایی، ایجاد امکان فعالیت حمل دهد فضاها نشان می

بخش، استعالجی  دهد )صادقی فعالیت واحدهای تجاری در ساعات شب، میزان مصرف فضاهای عمومی در این ساعات را افزایش می
 (.1394؛ غضنفرپور و همکاران، 1399و سرور، 

دانند. شهروندان، هم  ( فضاهای عمومی را از دیرباز مکان بازی شهروندان می2009های خارجی، دسوزا اسیلوا و جرث ) در پژوهش
 1فرسن دهند. کیشا مک شده قرار می طراحی های از پیش کنند، هم در فضا را بستر گیم های خودخواسته را در این فضاها محقق می بازی

های  ها در فضاهای عمومی را در فرم کنش نقش بازی 2(2013) 6و پتریک جان کوپاک 1، گابریل فری8(2001) 3، بنجامین شپرد2(2021)
پذیری از طریق بازی در فضاهای  های اعتراضی، آموزش و اجتماع شده، تأسیس تشکل رانده حاشیه های به گری گروه خالقانه در مطالبه

 ها تفسیر شده است. ها درون جامعۀ شهری در آن دهی گروه ای سازمانای بر عنوان شیوه عمومی تحلیل کردند. همچنین بازی به
بخشند، عامل  گونه را که قابلیت بازی در فضاهای عمومی را ارتقا می ( استفاده از عناصر بازی2018) 9( و دونو2011) 4ریکونن

تمرینی برای آینده: بازی، مکان و »لۀ ( در مقا2021) 11و شرگ 10لوستارینندانند. همچنین مؤثر بر ارتقای مشارکت شهروندان می
های  مثابۀ بازی به کشف امکان نتیجه گرفتند تولید مشارکتی هنرهای عمومی )مشارکت در تولید فضا در عین مصرف آن( به« هنر

 نفع فضا منجر خواهد شد. جدید مصرف فضاهای عمومی برای افراد ذی
هایی همگرا و مغایر گفتمان رسمی و چند  درون فضاهای عمومی کنش. 1دهد:  های پیشین نشان می بندی نتایج پژوهش جمع

هنجارستیزی، تملک و تصاحب -ستیزی های قانون های مغایر در فرم زمان وجود داشته باشند و کنش توانند هم ضرباهنگ مختلف می
های رسمی فضا را دستکاری  وقعیتعنوان کنشی خالقانه که م . بازی به2شوند؛  پاالیی و ابرازگری مطالبات محقق می فضا، روان

ها،  مثابۀ کنشی مغایر با موقعیت رسمی در فضا محقق شود و کارکردهای آن تعیین و توسعۀ قلمرو از سوی گروه تواند به کند، می می
برای  های فضا گری، گذران اوقات فراغت و سرخوشی، فرار از فشارهای زندگی روزمره، کشف امکان سازی، مقاومت و مطالبه هویت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ  
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. پیامد بازی در فضاهای عمومی ارتقای تعامالت 3پذیری است؛  منظور مصرف خالقانۀ فضا و آموزش و اجتماع برداری به بهره
 اجتماعی، مشارکت جمعی و سرزندگی فضا است.

ضای زیسته و های معطوف به شهرهای ایران تاکنون بازی در فرایند تولید ف های پیشین بیانگر آن است که پژوهش مرور پژوهش
مثابۀ کنشی خالقانه که به دور از خشونت، داوطلبانه و فارغ از اجبار و حول نشاط و  اند. بازی به تحقق زندگی روزانه مطالعه نکرده

 های پیشین مغفول مانده است. شود، محور پژوهش حاضر است که در پژوهش شادمانی درون فضای عمومی محقق می

 چارچوب مفهومی پژوهش. 3

 بازی. 3-1
تبیین کرد که پایۀ نظری پژوهش حاضر  2مفهوم بازی را با رویکرد تاریخ فرهنگی 1انسان بازیگر( در کتاب 1934یوهان هویزینگا )

شود. بازی نزد هویزینگا کنش یا فعالیتی آزاد و داوطلبانه در زمان و مکان مشخص است که نظم نوینی را  مرتبط با بازی محسوب می
های موجود در فضا براساس قواعد حاکم بر  کند. بازی با استفادۀ غیرمتعارف و خالقانه از ابزارها و میانجی تولید می در موقعیت موجود

آورد. در این فرایند،  اند پدید می بازی، در موقعیتی بانشاط و با حضور دلهره از نتیجه، موقعیتی را که بازیگران بر سر آن توافق کرده
های بازیگران درون فضای بازی باید معنادار باشد، یعنی  شود. همچنین فعالیت از سوی بازیگران دنبال نمی هیچ سود مادی و منفعتی

 (.13و  3، 1: 1989فهم و هم برای نیل به نتیجه اثرگذار باشد )هویزینگا،  هم برای دیگر بازیگران بر پایۀ قواعد حاکم بر بازی قابل
مانند الیۀ زیرین بازی باقی  داند. جهان واقعی به تبدیل و حرکتی در امتداد جهان واقعی میهویزینگا بازی را یک فرایند تغییر و 

اساس زمانی که بازیگر  (. براین211: 2019دانلد،  ها برقرار است )مک ماند و اتصالی پایدار )درون محدودۀ زمانی بازی( بین آن می
یابد و رابطۀ میان جهان واقعی  با زمان و مکان مشخص می« ای جادویی ایرهد»شود، خود را در  آگاهانه وارد بازی )جهان تصنعی( می

تواند بر جهان  )زندگی عادی( و جهان تصنعی بازی موجب دراختیارداشتن ابزارهایی از جهان واقعی شده و پیامدهای بازی نیز می
شود که مبتنی بر  دم قطعیتی در بازی می(. همین رابطه سبب ع109-101و  42: 2002واقعی تأثیرگذار باشد )سلن و زیمرمن، 

(. مضافاً بازی باید برای خود بازیگر و 218: 2018حال آگاهی از جهان واقعی است )ابرل،  دوگانگی کنشگری در دایرۀ جادویی و درعین
 (.1942کون،  ی باشد )دیکنند )تماشاگران یا عابران( متضمن ایمن ها حضور دارند اما بازی نمی هم برای افرادی که در فضای بازی آن

هایی که در آن  حل(، بازی منظور آموزش و یافتن راه هایی به های ابداعی )بازی های قدرت )آمادگی و توانایی( و مهارت، بازی بازی
از بازی  هایی از هر نوع، گونه 3ها محوریت دارد، اجرای نمایش و اجراهایی هایی که شانس در آن باید از حدس و گمان بهره برد، بازی

ها )بازی با قواعد تغییرناپذیر( قرار  قاعده( و گیم های بی های بازی در طیفی از پایدیا )بازی (. همۀ گونه24: 1989هستند )هویزینگا، 
 (.33-22: 1914آورد )کلوئا،  گیرند. رفتارهای لودیک در وسط این طیف است که امکان دستکاری و انعطاف در قواعد را فراهم می می

های  توانند در طیفی از انفرادی تا جمعی، از رؤیاپردازی در ذهن بازیگر، انتخاب لباس و پوشش، انتخاب ابژه ها می نین بازیهمچ
های  ها و بازی ها و فستیوال ها، اجراهای هنری، جشن ها، گیم گویی ها و بذله ها، شوخی فرهنگی برای مصرف و شیوۀ مصرف آن

های  ها که طیف وسیعی از فعالیت (. این بازی1-8: 2001اسمیت، -بندی شوند )ساتن و پارکور گونهنوردی  آمیز نظیر صخره مخاطره

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ  
1. Homo Ludens 

2. kulturgeschechte 
3. performances 
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اند: تکامل، سرنوشت،  درون بازی استوار کرده 1(، اساس خود را بر هفت منطق ارتباطی128: 2004گیرند )هنریکس،  روزمره را دربرمی
(. براساس زیربنای منطقی، کارکردهای 9: 2001اسمیت، -انگاری )ساتن قدرت، هویت، نفس )خویشتن(، تخیل و تصویرسازی و پوچ

پذیری و آموزش، تعیین قلمرو و توسعۀ  توانند استراحت و گذران اوقات فراغت، مقاومت، جامعه بازی در زمینۀ فرهنگی وسیع جامعه می
(. 183-111: 2002هدف باشند )سلن و زیمرمن،  های بی سازی و فرار از فشار زندگی روزمره در بازی کردن فضا(، هویت آن )دگرگون

 دهد. های بازی و کارکردهای اجتماعی و فرهنگی آن را نشان می مؤلفه 1شکل 

 
 ها و کارکردهای اجتماعی و فرهنگی بازی . مؤلفه1شکل 

 های پژوهش منبع: یافته

 ها تولید فضای اجتماعی و ضرباهنگ کنش. 3-2
اند. ساختار یکپارچه و جامعی که  پذیر کرده ها را در خود امکان سترس هستند که تنوعی از فعالیتفضاهای عمومی فضاهای آزاد و درد

فضاهای عمومی شهری را با تمام نیروها و کاربرانشان دربرگیرد، نخست از نقد شهر و تأکید بر فرایند سیال شهری آغاز شد. شهر نه 
های مختلف براساس نیازها،  ( که شاهکاری هنری است که در آن، گروه12: 2018نهاده و محدودشده )هاروی،  یک ابژۀ مسلط، ازپیش

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ  
1. modern rhetoric 
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(. حضور در فضاهای عمومی شهر، برای 42: 2001رسند )لوفور،  های خود به تناسبی متعادل می شناسی و ایدئولوژی ها، زیبایی حماسه
بردن از زندگی و  شوند. هدف لذت آن حاضر میها در  لوفور، شرکت در یک جشن است که شهروندان با آزادی و آگاهی از امکان

 (.12: 2002بخش است و نه زندگی براساس دادوستد به میانجی پول )لوفور،  های رهایی تجربۀ لحظه
گونۀ شهر دارد که  دهی وسواس ریزی و طراحی فضاها برای سازمان ها، برنامه گذاری عدم حصول چنین فضاهایی ریشه در سیاست

(. کشمکش میان نیروها، درگیری 112: 2003کند )لوفور،  شود و فضاهای سرکوبگر را تولید می درت اعمال میاز سوی نیروهای ق
های خالقانۀ خود تولید  میان فضاهای انتزاعی و انضمامی است که اولی از سوی قدرت و دومی توسط شهروندان از خالل کنش

شدن و بازتعریف مرکزیت،  ا و در فرایند روابط متضاد برای نزدیک(. امر شهری در حضور تضاده40: 2013شوند )مریفیلد،  می
 (.63: 2018بخش است )هاروی،  های آزادی شود و بیانگر عدم امکان کنترل کامل فضا و متضمن تولید امکان بندی می صورت

(. فضای اجتماعی و 22-26ب: 1991کند که تولیدی اجتماعی است )لوفور،  ای جدلی )تریالکتیک( تبیین می گانه لوفور فضا را در سه
های فضا و فضای  ها را براساس سه شیوۀ تولید فضا عمل فضایی، بازنمایی گیرند که لوفور آن فهم آن، سه شکل اساسی به خود می

گانه  ه. روش زیستی: فضای بازنمایی. این س3. روش ذهنی: بازنمایی فضا؛ 2. روش مادی: عمل فضایی؛ 1کند:  شده توصیف می بازنمایی
های  صورت است: فضای دریافته یا همان کنش فضایی یا آرایش فضایی در شهر، فضای پنداشته یا همان بازنمایی در درک فضا بدین

شده یا نمودهای زندگی روزانۀ  ریزی فضا و فضای زیسته یا همان فضای بازنمایی های دولت یا متخصصان برنامه فضا به دست مأموریت
 دهد. گانۀ فضایی و ماتریس تولید اجتماعی فضا را نشان می مدل سه 2(. شکل 12: 1399یبی، افراد )برزگر و حب

ایدئولوژیکی در شکل استراتژی فضایی )نیرو از باال( و از -اقتصادی-سو بازتولید روابط قدرت سیاسی تولید اجتماعی فضا از یک
های فضایی )نیرو از پایین( است و  روعیت در شکل تاکتیکشدن و داشتن حق و کسب مش سوی دیگر تالش برای به رسمیت شناخته

تواند همگرا با خواست قدرت  شود. کنش شهروندان در این فضا می فضا در پرتوی چالش میان این دو نیرو دائماً تولید و مصرف می
 (.84-81: 1399 های رسمی باشد )جمشیدی و حبیبی، )سازگار با نیروهای سازنده( یا خودخواسته و مغایر با موقعیت

 
 گانۀ فضایی و ماتریس تولید اجتماعی فضا . مدل سه2شکل 

 11: 1331منبع: حبیبی و برزگر، 

توان ضرباهنگ  نگاه یکپارچه به فضا و زمان، در فهم تولید فضای اجتماعی ضروری است. برای نیل به فرایند تولید فضا می
شناختی و اجتماعی در ارتباطی تعاملی با  ها از حیث بیولوژیک، روان هنگ کنشهای شهروندان را بررسی کرد. ضربا ها و کنش فعالیت

ها از  گرفتن سیر تاریخی تولید فضا، ضرباهنگ کنش (. با پیx: 2008ادراک فضا و زمان در جامعیت زندگی روزمره است )لوفور، 
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داری تغییر کرده است. در  با ظهور سرمایه ای که مبتنی بر گردش طبیعت است به ضرباهنگ خطی در جوامع مدرن ضرباهنگ چرخه
حال در دوران مدرن و سلطۀ فن نیز انسان از  اند. بااین ای زمان داده ها جای خود را به حرکات خطی و برهه این فرایند، چرخه

ارتباط است )مایر، های جنسی در  بهره نیست؛ چرا که بدن همواره با نیاز گرسنگی، خواب و فعالیت های دوار یا چرخشی بی ضرباهنگ
برگسون است. لوفور زمان را نه صرفاً زمانی فضامند  1(. نکتۀ مهم در کار لوفور، اشتراک مفهوم ضرباهنگ لوفور با دیرند229: 1398

 کند و ها برای لوفور، زمان را از حیث کیفیتی که تغییر می داند. ضرباهنگ کنش که حائز و واجد کیفیتی استعالیی می 2ای یا برهه
 (.381-388: 2004کند )فریزر،  یابد، تعریف می استعال می

تبع  های مصرف فضا و به های خالقانه یا مغایر شهروندان از پایین( در فضا یکی بر سر شیوه بنابراین نیروها )قدرت از باال و کنش
های مصرف فضا که مصرف  ها. مانند شیوه ها یا کنش آن تولید فضای اجتماعی با هم در نزاع هستند و دیگر بر سر زمان تحقق فعالیت

ها نیز در صورت سازگاربودن با  ها و کنش کند، زمان وقوع فعالیت بندی می های رسمی گونه های همگرا و مغایر با موقعیت را به شیوه
 آورد. خواست قدرت ضرباهنگ خوب و در صورت مغایرت، بدضرباهنگی را پدید می

 زندگی روزمره. 3-3
گانۀ )تریالکتیک( فضایی، کمک شایانی به درک زندگی روزمره دارد. لوفور  نظر بازتولید روابط اجتماعی مبتنی بر جدل سهفهم فضا از م

داند که در فضا و از طریق فضا در اشکال گوناگون کنش اجتماعی در یک آرایش  زندگی روزمره را محل اصلی مقاومت اجتماعی می
(. 10: 1942)لوفور، « زندگی روزمره با پوششی پوشیده شده است. این پوشش مدرنیته است» حال یابد. بااین فضایی خاص تجلی می

های خالقانه، زندگی روزانه یعنی آن ساحتی که واجد لحظۀ اکنون، زمان رخداد و آفرینش،  کوشند تا با روش ترتیب شهروندان می بدین
شده  ریزی ند. زندگی روزانه در تقابل با روزمرگی یا مصرف برنامه( محقق ساز822ب: 1991بعد پنهان و خالق زندگی است )لوفور، 

های آن تحت  ای است که کار، زندگی و دیگر جنبه شده ریزی (. روزمرگی از نوع زندگی برنامه49الف: 1991گیرد )لوفور،  قرار می
رو  قیت یکدیگر را مالقات کرده و با هم روبهمکانی که تکرار و خال(. »29: 2002مراقبت، کنترل و نظارت قدرت قرار دارد )مریفیلد، 

سازد.  (. درواقع تکرار و یکنواختی درون فضای ایدئولوژیک ساخته شده و خالقیت فضای زیسته را می239: 2002)لوفور، « شوند می
، 3یت درآید )گمزبیامکان فضای زیسته همواره موجود است و باید توسط شهروندان و با رفتارهای خالقانه و مصرف خالقانه به فعل

(. این تکرار و خالقیت در آثار دوسرتو و بن هایمور به تکرار و رخوت و ناشناختگی و رازآلودگی روزمره تعبیر شده است 104: 2012
کند که در خصوص زندگی روزمره فقط به دنبال خستگی و رخوت و تکرار نباشیم. درواقع لوفور  (. لوفور تأکید می12: 2002)هایمور، 

 (.61: 2002کند )لوفور،  عنوان دوگانۀ زندگی روزمره بیان می عمق را به -پاافتادگی نمایش و پیش-یالکتیک ابتذال د
پذیر است که روزمرگی درون زندگی  بینی پیش شده و  شده، کنترل ریزی از یک سو زندگی روزمره مملو از تکرار، زندگی برنامه

شوند. زندگی روزانه  بخشی است که به مدد کنش و مصرف خالقانۀ فضا محقق می هاییروزمره است و از سوی دیگر واجد لحظات ر
 کند. شود و فضای زیسته را تولید می شده از کنترل فضای پنداشته خارج می ریزی شکند و در مقابل زندگی برنامه تکرار را می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ  
1. duration 

2. temporal 

3. Patrick Gamsby 
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 تولید فضای زیسته از طریق بازی در فضاهای عمومی. 3-4
وقفه از آن  های بی های مردم و از طریق استفاده ان محصول کردارهای اجتماعی و چیزی تولیدشده از حرکتعنو اگر فضا را به
تواند یکی از اشکال تولید فضای اجتماعی باشد؛ چرا که بازی جنبشی ذاتاً اجتماعی است که با روابط میان مردم بروز  دریابیم، بازی می

(. با توجه به باور لوفور به اینکه شهروندان در مقابل فضای بازنمایی )فضای ایدئولوژیک( به 2004کند )دِ سوا اِ سیلوا و سوتکو،  می
تواند با دستکاری  رساند که بازی می کنند، ما را به این نتیجه می زنند و فضای زیستۀ خود را تولید می سازی محیط دست می مناسب
 1بیافریند. لوفور بازی خالقانه و خودانگیخته را عمل و تصویرسازیهای رسمی در فضای ایدئولوژیک، فضای زیسته را  موقعیت

ای از بازی توان تغییرات اجتماعی  تواند شهر را دگرگون سازد. در این دیدگاه، هر گونه طور بالقوه می انگارد که به شهروندان در فضا می
شده  تعیین دهای رسمی فضا و رفتارهای رسمی ازپیشطور رسمی )کارکر ها درون فضای شهری به را ندارد؛ چرا که اغلب اجرای آن

پذیری،  جهت افزایش سرمایه شدۀ فراغت یا به های خصوصی و تجاری منظور ارتقای فرم شوند و بیشتر به برای آن( کنترل می
 (.193الف: 1991اند )لوفور،  های بزرگ شهری طراحی شده کارآفرینی و پروژه

کند.  اهانه صورت پذیرد، کنشی است که در مقابل آگاهی کاذب ایدئولوژی ایستادگی میاز آنجا که ورود به بازی باید آگ
اند و خالقیت خود در استفاده از  هایی در فضای دریافته که توسط نیروهای قدرت پوشیده شده اساس بازیگر با کشف امکان براین

کند. در اینجا شهروند یا بازیگر به  را تولید می های فضا، کنش خودخواستۀ خود را محقق و فضای زیسته ابزارها و میانجی
 آفریند. یابد و ساحت روزانه را می های زندگی روزمره دست می ناشناخته

 

 
 . رابطۀ دوسویۀ بازی و فضای عمومی و کارکردهای اجتماعی و فرهنگی آن درون فضا3شکل 

 های پژوهش منبع: یافته

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ  
1. imagination 
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 شناسی پژوهش روش. 4
زدن نظم  مثابۀ کنشی خالقانه در جهت برهم های شهروندان در فضاهای عمومی به ه هدف آن )شناسایی بازیپژوهش حاضر با توجه ب

( و کشف معانی 13و  12: 1391های زندگی )فلیک،  منظور تولید فضای زیسته( و توجه به تکثر سبک موجود و تولید موقعیتی جدید به
تفسیری با رویکردی پدیدارشناختی است. بازی -( پژوهشی کیفی در پارادایم انتقادی148: 1391های اجتماعی )نیومن،  تولیدشده در کنش

های زیستۀ  وجوی معنای مشترک تجربه ای ساختارمند است. با توجه به اینکه پدیدارشناسی در جست با توجه به آرای هویزینگا پدیده
 تواند رویکردی مناسب برای پژوهش حاضر باشد. (، می93 :2014خصوص در افراد مختلف است )کرسول و پت،  ای به مفهوم یا پدیده

ها و کارکردهای بازی و ساختار فضاهای عمومی، از روش اسنادی استفاده شد. گردآوری  ها و تبیین مؤلفه برای گردآوری داده
نگارندگان در ساعات شبانه  ساختاریافته صورت گرفت. برای این منظور، های میدان مطالعه با مشاهدۀ عمیق فضا و مصاحبۀ نیمه داده

ها  ها و کنش افراد و گروه مدت یک ماه و در هر هفته دو شب در فضا حاضر بودند و به مشاهدۀ عمیق فعالیت بامداد( به 3شب تا  10)
فته انجام ساختاریا های بازیگر مصاحبۀ نیمه (، با گروه1های بازی هستند )شکل  هایی که واجد مؤلفه پرداختند. پس از شناسایی کنش

های کنشگری  ها کشف نیات بازیگران برای حضور در میدان مطالعه )گشودگی ورودی باغ فردوس( و شیوه شد. هدف از این مصاحبه
گذارد.  ها بر فضا می های بازیگر با یکدیگر و با فضا و درنهایت تأثیراتی است که بازی آن ها در فرم بازی، مناسبات میان گروه آن

زدن  تواند ما را به چگونگی برهم نفع در فضای مورد پژوهش می های ذی ها توسط گروه گیری بازی چگونگی شکل تفسیر چرایی و
 شود، نزدیک کند. های خودخواسته که به تولید فضای زیسته منجر می شده در فضا و تولید موقعیت ریزی های رسمی و برنامه موقعیت

 تهران در ورودی باغ فردوس )عج(عصر مورد پژوهش: گشودگی شرقی خیابان ولی. -4-1
عنوان میدان پژوهش انتخاب شده است.  به )عج(در این پژوهش، گشودگی ورودی باغ فردوس فعلی در ضلع شرقی خیابان ولیعصر 

ر، های فرهنگ و هن تاکنون مکان برگزاری جشن 1336رسد که از سال  مترمربع به دورۀ قاجار می 20،000قدمت باغ فردوس با حدود 
ها و  (. این فضا برای شناسایی، تبیین مؤلفه21-28: 1392موزۀ سینما است )لک و جاللیان،  1341آموزش بازیگری و از سال 

ها  ها و فعالیت . حضور تنوعی از کاربری1ها و فضای عمومی شهری در حیات شبانه بنا به دالیل زیر مناسب است:  مناسبات بازی
. حضور کاربران از 3. حضور عناصر طبیعی )درختان( و مصنوع )مبلمان شهری و روشنایی(؛ 2ونی(؛ )تجاری، فرهنگی، اداری و مسک

ساعته )اتوبوس شهری(؛  28ونقل عمومی  . وجود حمل8مناطق مختلف شهر در ساعات شبانه در فضا )عملکردی در مقیاس شهری(؛ 
 زمان. طور هم به کنندگان فعال کنندگان منفعل فضا( و مصرف . حضور عابران )مصرف1

 های پژوهش یافته. 5
های اطراف آن، نواحی  با وجود گذرها و فضاهای باز موجود و کاربری )عج(گشودگی مورد پژوهش در ضلع شرقی خیابان ولیعصر 

دی و های کالب وجود آورده است. هریک از این نواحی با توجه به ظرفیت ها به ها و کنش متفاوتی را برای بروز و تحقق فعالیت
ها، گروه جوانان  فروش های متفاوتی را فراهم کرده است. گروه دست ها، امکان حضور افراد متمایز و تحقق کنش ارتباط میان گروه

دهندۀ خدمات سیار خوراک و نوشیدنی و  کنند، گروه ارائه های هفته را در این فضا سپری می طور تقریبی نیمی از شب که به
کنندۀ  های اصلی مصرف ها، گروه صورت انفرادی و تماشاگران آن اجرای موسیقی خیابانی و یک نفر بهها، یک گروه  مشتریان آن
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طور معمول دو نفر  گیری مشغول هستند که به فضای مورد پژوهش هستند. همچنین چهار نفر در ساعات شبانه در این فضا به فال
 ها در فضا حضور دارند. از آن

طور پرتکرار در  فروشان، دو گروه از جوانان که به ها، با چهار نفر از دست بندی آن های فضا و گونه هکنند با توجه به آرایش مصرف
دهندگان خدمات سیار خوراک و نوشیدنی، یک خواننده و نوازندۀ خیابانی و ده نفر از  آیند، دو نفر از ارائه این فضا گرد هم می

 گیری مصاحبه شد. کنندگان خدمات فال انجام گرفت. همچنین با سه نفر از مصرف ساختاریافته تماشاگران این اجراها مصاحبۀ نیمه
واسطه به  در ضلع غربی فضا است که بی )عج(روی خیابان ولیعصر  پیاده 1نشان داده شده است، ناحیۀ  8طور که در شکل  همان

ها(  فروش تغال فروشندگان غیررسمی )دستفضای باز ورودی است که در ساعات شبانه، بیشتر محل اش 2فضا متصل است. ناحیۀ 
در مجاورت دو ساختمان  8سوی ورودی موزه است که در میان آن، جوی آب و نورپردازی دارد. ناحیۀ  مسیر مستقیم به 3است. ناحیۀ 

ود با کلی محصور است و ارتباط خ به 1سوی فضا ورودی دارند و در کل با دیوار محصور شده است. ناحیۀ  اداری است که به
پذیری کمتری در ساعات شبانه دارد.  روشنایی و رؤیت 8در مقایسه با ناحیۀ  1های پشت دیوار را از دست داده است. ناحیۀ  کاربری
شده  کاری فضای سبز چمن 2درخت بلند است که امکان نشستن در آن وجود دارد. ناحیۀ  18ای با  شده کاری فضای سبز چمن 6ناحیۀ 

شده توسط دو واحد تجاری خدمات خوراک و نوشیدنی است و تا  برداری فضای بهره 4است. ناحیۀ  6نسبت ناحیۀ  با درختان کمتر به
بامداد برای مصارف دیگر  1بامداد با میز و صندلی برای خدمات خوراک و نوشیدنی اشغال شده است که از ساعت  1حدود ساعت 

عنوان گذری برای ورود به فضای موزه و هم ورود به فضای باز  ست. این ناحیه، هم بهراه به فضا ا ورودی پیاده 9رود. ناحیۀ  کار می به
بست،  دلیل امکان پارک اتومبیل در انتهای کوچۀ بن که ورودی عابران پیاده به فضا است، به 10کند. ناحیۀ  مورد پژوهش عمل می

های  کند. فضای انتهای کوچه برای توقف اتومبیل اهم میاند فر نقش ورودی افرادی را که تا آستانۀ فضا با خودروی شخصی آمده
 گیرد. بامداد فعال هستند نیز مورد استفاده قرار می 3خدمات سیار خوراک و نوشیدنی که تا حدود ساعت 

 
 بندی فضای باز ورودی باغ فردوس . ناحیه4شکل 
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پردازد.  کند و به فعالیت و کنش می ها فضا را مصرف می وهبرده در ارتباط با هم و وابسته به حضور سایر گر های نام هریک از گروه
های دیگر است. نخستین گروهی  ها به مدد حضور گروه شود، امکان حضور هریک از این گروه وضوح مشاهده می آنچه در این فضا به

 )عج(ضا، از ضلع شرقی خیابان ولیعصر فروشان است. در ابتدای ورود به ف که با فعالیت خود این فضا را به مکان تبدیل کرده، گروه دست
دستی، البسه و خوراک و نوشیدنی هستند که هیچ  فروشان مشغول به فروش صنایع شده و مسطح، دست فرش و در فضای باز سنگ

و حال حضور چهار واحد تجاری در دو طرف )شرقی و غربی( این گشودگی و عبور  شوند. بااین ها مشمول اقتصاد رسمی نمی یک از آن
ها را فراهم  کنند، امکان فعالیت آن مرور به فضای موزۀ سینما و حضور کاربرانی که از این فضا برای گذران اوقات فراغت استفاده می

 ها را مهیا کرده است. فروشان، امکان حضور و فعالیت سایر گروه آورده است. در ارتباطی دوسویه، حضور این گروه از دست
ساختاریافته و مشاهدۀ رفتار  ای بازی از ابزارگرانبودن بازی سخن گفته شد، مصاحبۀ عمیق نیمهه اگرچه در تبیین مؤلفه

اساس  شود. براین ها محقق می فروشان حاکی از آن است که رفتارهای لودیک و رفتارهای بازیگوشانه در حین کار، از سوی آن دست
ها چندان مشخص نیست. یکی از فروشندگان آالت تزئینی  ار برای آنآنچه مرز میان دایرۀ جادویی و جهان واقعی است، در زمان ک

هدف اصلی را برپایی نمایشگاه خیابانی برای نمایش آثار و اطالع از  -سازی التحصیل مجسمه ساله و فارغ 22خانمی -دستی(  )صنایع
 نظر مشتریان در نبود فضاهای رسمی عرضۀ محصوالت بیان کرد.

کنند که حاضران از آن اطالع ندارند. در اینجا تماشاگران و  ختن بازی میان خود، درواقع نمایشی را اجرا میاندا راه این گروه با به
ها و ایفای  اند. این بازی آنکه از ورود به بازی آگاهی داشته باشند به بازی این گروه وارد شده حاضران در فضا، در زمان خرید اقالم بی

کند. این در حالی است که رفتارهای  ک از فروشندگان، حاضران در فضا را ترغیب به خرید میعنوان مشتری از سوی هری نقش به
شود که با هدف خریدوفروش که  های شبانه و حضور در جمع دوستان، هم بین این گروه مشاهده می بازیگوشانه، از جمله شیطنت

ترتیب مرزهای میان موقعیت بازی و جهان واقعی در  ارد. بدیندنبال کسب بیشترین سود و باالترین بهره از زمان است، مغایرت د به
توانند انحراف  هایی هستند که می بازی کارها یا شبه -نظر بازی ها به بین فعاالن و کنشگران این گروه چندان مشخص نیست. این کنش

مثابۀ ابزاری  ها، بازی به خشند. در این کنشاز بازی یعنی ناآگاهی یکی از طرفین بازی )مشتریان( از ورود به بازی دیگری را تحقق ب
کارآمد درون موقعیت رسمی است که هم برای کنشگر )فروشنده( میانجی مکان کار خود و بازی دیگران است و هم ابزاری است 

 برای واردکردن دیگران )مشتریان بالقوه( درون موقعیتی که مهیای برقراری ارتباط و آمادۀ خرید باشند.
ها بیشترین قرابت  های جوانانی هستند که شیوۀ مصرف فضا از سوی آن کنند، گروه یگر که فعاالنه فضا را مصرف میهای د گروه

های روزمرۀ خود را فضای عمومی  ها مکان بازی و صحنۀ نمایش بازنمایی انتخاب را با مفهوم بازی در این پژوهش دارد. آن
ها متعلق به  آیند شناسایی شدند. سه گروه از میان آن وانانی که در فضا گرد هم میاند. در مشاهدات فضا، چهار گروه از ج برگزیده

ای، مصاحبه انجام شد.  مناطق مختلف شهر و یک گروه از همان محله در فضا حاضر بودند. از گروه محلی و یکی از گروه فرامنطقه
ویژه با تصاویر زنده در  های اجتماعی به فراخوان در رسانهآیی با  هردو گروه پس از موافقت دو یا سه نفر از دوستان برای گردهم

پیوستند. آنچه در مشاهده و  ها می کردند و دیگر اعضای گروه در صورت امکان به آن آیی شبانه را اعالم می اینستاگرام، زمان گردهم
ها در  همیت است، جانمایی محل استقرار آنسال بودند حائز ا 28تا  14ها که متشکل از دختران و پسران بین سنین  در مصاحبه با آن

 های حضور هر گروه، از پیش برای اعضا تعیین شده بود. است که در شب 1و  8نواحی 
های قانونی بر فضاهای عمومی و در معرض دید قرارگرفتن  های شبانه در سطح شهر، فرار نظارت آیی نبود فضایی برای گردهم

های همراه( از دالیل مصرف فعاالنۀ این فضا برای  شده از تلفن ع پوشش و موسیقی پخشهای روزمره )نو برای نمایش انتخاب
مثابۀ مقاومت در برابر الگوی  ها به آیی و نمایش گروهی سبک زندگی مورد عالقۀ این جوانان برای آن های مزبور است. گردهم گروه
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های پوشش در ایران را  گذاری الف مطالعاتی که سیاستشهروند مطلوب از سوی نیروهای قدرت است. این گروه از جوانان برخ
(، نوع 1801اند )بیچرانلو و عارف،  اثربخش دانسته و برخورد جوانان با پوشش مطلوب از سوی قدرت را برخوردی با مدارا بیان کرده

 عمال خواست خود هستند.ها و ا دانند که درصدد تعیین سبک زندگی آن هایی می گذاری پوشش خود را مقاومت در برابر سیاست
این فضا را  )عج(روزی خیابان ولیعصر  ونقل اتوبوس شبانه اما برای گروهی از جوانان که از سایر مناطق و به مدد استفاده از حمل

ت ها این فضا را متعلق به طبقات فرادس عنوان مکان بازی وجود دارد. آن کنند، دلیل دیگری هم برای انتخاب این فضا به مصرف می
کنند. به  های خود را در جهت بازنمایی تعلق به این طبقه قلمداد می دانند و از طریق حضور و مصرف فعاالنۀ این فضا، کنش جامعه می

ها در حکم دستیابی به امکانی است که طبقات باال از آن برخوردارند، اما در مناطق  عبارت دیگر، تعیین قلمرو در این منطقه برای آن
 ونت این گروه وجود ندارد.نزدیک به سک

ها که  پذیر است. یکی از این گروه ها امکان سبب حضور سایر گروه های مختلف در این فضا به مطابق آنچه بیان شد، حضور گروه
دهندگان خدمات خوراک و نوشیدنی هستند.  ها مشتریانی دارد، ارائه کند و هم از بین آن هم به حضور و کنشگری سایرین کمک می

دهندۀ  بامداد( و مشاهدۀ  دو ارائه 2:30شب و دیگری حدود ساعت  12ساختاریافته )دو بار، یکی از در حدود ساعت  حبۀ نیمهمصا
دهد  )درمجموع چهار بار، دو بار در فصل زمستان و دو بار در فصل بهار( نشان می 10و  9خدمات سیار خوراک و نوشیدنی در ناحیۀ 

پردازند )اختالط بازی و  های دوستانه هم می زمان به معاشرت درآمد در این فضا فعال هستند و همها برای کسب  هردوی این گروه
دهندگان، از معاشرت  فروشان، در بین اعضای این گروه نیز مرزهای بازی و کار چندان مشخص نیست. این ارائه کار(. مانند گروه دست

دهندۀ کیفیت است، برای حاضران )مشتریان بالقوه( القا  حام را که نشانبا دوستان جدای نوعی بازی، یکی صمیمیت و دیگری ازد
 ها ترغیب به مصرف شوند. آفرینند که در آن، سایر حاضران در بازی آن کنند، هم نمایشی می ها هم بازی می کنند. درواقع آن می

جراهای موسیقی نیز فراهم کرده است. چهار ها برای ا های فوق، فضایی برای کنشگری افراد و گروه حضور جمعیت و فعالیت گروه
ساله( که موسیقی راک غربی را بازاجرا  23خواننده )خانمی -بامداد و سه بار مصاحبه با یک نوازنده 2تا  11:30شب مشاهده از ساعت 

ن فضا را برای اجرا های قانونی برای اجرای موسیقی خود و کسب هویتی هنری، ای دلیل محدودیت دهد او نخست به کرد، نشان می می
جز اجرای موسیقی در فضایی  های مختلف به انتخاب کرده است. برای او اولویت دوم فرار از خانه در ساعات شبانه بود که به بهانه

کرد و برخی تا پایان یک  ها تغییر می وگو مشخص شد تماشاگران حاضر در فضا که گاه تعداد آن شد. در این گفت عمومی محقق می
دادند، در تخیل او صحنۀ بزرگی از کنسرتی معتبر است. اگرچه منافع مالی حاصل از این اجراها برای  هم به تماشا ادامه نمیقطعه 

عنوان هنرمند  خوانندگان و نوازندگان خیابانی اهمیت دارد، یکی تولید فضایی برای اجرا و دیگری برساخت هویتی به
 .کند می هدایت فضا این در کنشگری و حضور به ها را نآ که است دالیلی از شده شناخته رسمیت به

های اجرایی، تماشاگران نقشی مکمل و  کنند. درواقع در بازی در مقابل این اجراها، تماشاگرانی هستند که بازی را کامل می
غت شبانه را ذکر کردند و کنند. تماشاگران دو گروه از اجراهای موسیقی در مصاحبه یکی سرگرمی و گذران اوقات فرا ضروری ایفا می

های اجراهای  ویژه برای بانوان است که با محدودیت ای از حمایت به ها اذعان داشتند که تماشای چنین اجراهایی گونه هر ده نفر آن
چنین توان  ها است. درواقع می دهندۀ سلیقۀ آن شده )پاپ یا راک( نشان ها موسیقی انتخاب عمومی مواجه هستند. برای هریک از آن

خواهند  ها می دهندۀ هویتی است که آن های فوق نشان ها برای تماشای )مصرف فعال( هریک از گونه درنظر گرفت که انتخاب آن
 ها مشاهده کرد. ها و پوشش هریک از آن توان در ژست داشته باشند و به دیگران نشان دهند. بازنمایی این هویت را می

پردازند. برخی از این  افرادی هستند که برای گذران اوقات و بدون هدف به مصرف فضا میهای دیگر حاضر در فضا بیشتر  گروه
ها منع  های قانونی و هنجاری از آن هایی که در طول ساعات روز و تحت نظارت های فضا را برای تحقق فعالیت اند تا امکان افراد آمده
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گیری بودند  کنندۀ خدمات فال گیری هستند. در مصاحبه با افرادی که مصرف ها مشتریان خدمات فال اند بازیابند. یکی از این گروه شده
های دوستانه با دیگر دوستان حاضرشان از این  شدن و گذران زمان و شوخی منظور سرگرم ها فقط به مشخص شد که دو نفر از آن

تغییر در زندگی خود اشاره کرد و دلیل حضور در شوندگان به نداشتن توانایی در  حال یکی از مصاحبه کنند. بااین خدمات استفاده می
های فضا و تحقق موقعیت بازی، بیشتر انحراف از  گونه از مصرف فعالیت منظور فرار از فشارهای روزمره بیان کرد. این فضا را نیز به

 بازی و پذیرش نیروهایی )سرنوشت و تقدیر( است که از کنترل ما خارج هستند.
بامداد در  3تا  11عابرانی که برای کنجکاوی وارد فضا شده بودند، مصاحبه شد که سه نفر بین ساعات همچنین با پنج نفر از 

ها یا برای نخستین بار تجربۀ حضور در این فضا را داشتند یا برای  فصل زمستان و دو نفر در همین زمان در خردادماه بودند. همگی آن
دلیل حضور فروشندگان ترغیب شده بودند وارد فضا شوند و پس از  مشاهده کرده و بهنخستین بار در ساعات نیمه شب فعالیت فضا را 

زده شدند و نسبت به  ها با دیدن فعالیت شبانۀ فضا شگفت مشاهدۀ فضا آن را ترک کردند. نکتۀ حائز توجه این بود که چهار نفر از آن
 تجربۀ مجدد حضور در فضا ابراز امیدواری کردند.

ها، محصوربودن فضا و عدم  دهد حضور تکثری از فعالیت ها در میدان پژوهش یافت شد، نشان می و مصاحبهآنچه در مشاهده 
حضور ناظران قانونی و هنجارهای فرهنگی و عدم امکان حرکت سواره، دالیلی بر انتخاب این فضا برای مصرف شبانه است. 

شدن  قانونی و نقدهای فرهنگی در این فضا حاضر بودند و سبب دیده دلیل فرار از تبعات حال چشمان ناظر دیگران که خود به درعین
شدند، تحقق بازی را برای افراد فراهم آورده است. دلیل مصرف این فضا این است که  خصوص گروه جوانان و تماشاگران( می )به

 خواهند به آن تعلق داشته باشند بازنمایی کنند. توانند آزادانه هویتی را که می شود و می ها در این فضا دیده می های روزمرۀ آن انتخاب
ها داوطلبانه و  اند، منطبق بر مفهوم بازی است. آن کنش گروه جوانان، تماشاگران و حاضرانی که برای گذران اوقات فراغت آمده

ها را از سایر  دارند که آن ها قواعدی برای خود و برای ورود به بازی اند. هریک از گروه آزاد مکان کنش و زمان آن را انتخاب کرده
سازی و  کنند. در معرض دید دیگران قرارگرفتن و تولید ایماژ، هویت ها هدفی را دنبال می کند. هریک از گروه ها متمایز می گروه

ه، اهداف این هدف و فرار از فشار تکرار زندگی روزمر بازنمایی طبقۀ فراتر، تعیین قلمرو و مقاومت در مقابل تنظیم رفتارها و حضور بی
 ها است. گروه

در فضای باز ورودی باغ فردوس که هم از عناصر طبیعی و هم مصنوع برخوردار است و محصوریت آن موجب ایجاد امنیت و 
کنند و  های رسمی فضا آنجا را ترک می ها و فعالیت شود، در ساعات شبانه که کاربران کنش وآمد سواره( می سبب نبود رفت ایمنی )به

هایی جدید و سیال را در فضا  های خود موقعیت های خالقانه، تخیل و تصویرسازی شود، بازیگران با کنش دائمی حذف می نظارت
زمانی و  از طریق انتخاب زمان متفاوت برای بازی که هم های رسمی فضا در طول روز است: کنند که مغایر با موقعیت مستقر می

شده، تبدیل فضای  اشته باشد، استفادۀ نامتعارف از فضا )تعیین قلمروی اختصاصی و تثبیتهای گفتمان رسمی فضا ند تداخلی با کنش
عمومی به سالن نمایش و اجراهای هنری(، استقرار قواعد توافقی و خودخواسته در فضا، برقراری تعامالت اجتماعی، خوردن و نوشیدن 

 شیدنی.شبانه و اشتغال به فروش محصوالت تزئینی، پوشاک و خوراک و نو

 گیری بحث و نتیجه. 6
ها، فضای حضور تضادها هستند و بخش مهمی از زندگی روزمرۀ  فضاهای عمومی با حضور نیروهای متضاد و تکثری از افراد و گروه

ای کند تا با استفاده از نیروها و ابزاری که در دست دارد، الگوه ها در جریان است. اگرچه قدرت همواره تالش می شهروندان در آن
های  های مختلف کنش بینی کند، شهروندان با مقاومت خود در فرم پیش های این فضاها را تنظیم، کنترل و قابل رفتاری و فعالیت
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زدن نظم موجود و استقرار نظم نوینی از سوی  ها بازی است. اگر بازی برای برهم کنند. یکی از این فرم خودخواستۀ خود را محقق می
 یدی را از پایین به باال تولید کند، در مقابل فضای ایدئولوژیک ایستادگی کرده است.شهروندان، موقعیت جد

های رسمی نیز یافت  شوند، با تغییر یک یا چند مؤلفۀ بازی که در موقعیت های بازیگر که داوطلبانه و آگاه وارد بازی می گروه
کنند. زمان و مکان مشخص، قواعد حاکم بر فضا، هدف از  د میزنند و فضای زیستۀ خود را تولی شود، فضای پنداشته را برهم می می

انجام کنش )بازی( و ابزار و ادواتی که برای بازی نیاز دارند، هریک عناصری هستند که اگر مغایر آنچه در فضا براساس هنجارها و 
ران در فضاهای عمومی شهری مانند تهران گیرند. حضور بازیگ ها استفاده شوند، در تقابل با فضای ایدئولوژیک قرار می گذاری سیاست

 برد، استفاده از زمان نامتعارف برای تولید موقعیت بازی است. های شهروندان چندان بهره نمی ها و کنش که در ساعات شبانه از فعالیت
ضاهای عمومی سازی رفتارها در ف عنوان الگوی شهروند خوب از سوی قدرت معرفی و به هدف یکپارچه الگوهای رفتاری که به

شود یا در مقابل آن  های بازی از طریق استقرار قواعد توافقی میان بازیگران )شهروندان( نادیده گرفته می شود، درون موقعیت تبیین می
 ها باشد. های روزمره و سبک زندگی آن تواند بازنمایندۀ انتخاب گیرد. درون موقعیت بازی، ابزار بازی شهروندان می مقاومت صورت می

کنند و شیوۀ مصرف عناصر موجود در فضاهای عمومی مثل مبلمان شهری و  نوع پوشش و ظاهر، صدایی که در فضا تولید می
تواند میانجی یا ابزار بازی گروه دیگر  های دیگر درون فضا نیز می ها قرار دارند. حضور افراد و گروه فضاهای سبز در زمرۀ این انتخاب

کند. از آنجا  ها در فضایی مشخص به انتخاب مکان بازی شهروندان نیز کمک می یدمان و جانمایی آنباشد. حاضران درون فضا و چ
 مقابل در تواند می ها آن ها است، پویایی ها در هریک از گروه ها در دست بازیگران و براساس توافق آن که قواعد و تمام این مؤلفه

 .کند فراهم را بخش رهایی لحظات با روزانه ساحت تحقق امکان روزمرگی، یا روزمره زندگی تکرار
شکند و تنظیم و کنترل الگوها و  ها از فضا می های مصرف خالقانۀ آن اساس نظم حاکم بر فضا از سوی شهروندان و با شیوه براین
بیان کردیم، این یعنی گانۀ فضایی او  رود. مطابق آنچه از آرای لوفور در سه ها از سوی قدرت کنار می پذیربودن کنش بینی نیز پیش

کنند و در مقابل کنترل فضای پنداشتۀ  شدۀ فضای دریافته را کشف می های پوشیده ها و ظرفیت شهروندان در فرایند بازی، امکان
زنند  آفرینند. همچنین شهروندان با حضور شبانه در فضای عمومی، ضرباهنگ خطی را بر هم می ایدئولوژیک، فضای زیستۀ خود را می

هایی با ضرباهنگ  ها در ساعات شبانه بیانگر عدم سازش چنین کنش کنند. تحقق کنش باهنگ خود را در فضا مستقر میو ضر
توانند قواعد حاکم بر فضا را در  های همگرا با گفتمان رسمی در طول روز است. به عبارت دیگر، زمانی که شهروندان نمی کنش
تر است تغییر دهند، مؤلفۀ زمان بازی را تغییر  و نیروهای اجتماعی و فرهنگی قوی اقتصادی-هایی که نظارت نیروهای سیاسی زمان
بودن  دلیل مناسب و مطلوب فقط به دهد انتخاب یک فضای مشخص نه ها در این فضا نشان می دهند. همچنین حضور فعال گروه می

 ی دیگر در شهر است.ها دلیل نبود گزینه های خالقانه و حیات شبانه، بلکه به آن برای تحقق کنش
 دهد: های مطالعات میدانی نشان می بندی آرای نظری و یافته نتایج جمع

ها و  زدن نظم مستقرشده از باال )اعمال نیروهای قدرت( در فضاهای عمومی و کشف امکان تواند با برهم . بازی شهروندان می1
 ۀ خود را خلق کند؛های پوشیده شدۀ فضای دریافته، فضای زیسته و زندگی روزان ظرفیت

های مشخص محقق کنند، در ساعاتی  های رسمی فضا را در زمان های متفاوت خود با کنش توانند کنش . زمانی که شهروندان نمی2
 زنند؛ های خودخواسته دست می که نظارت کمتر است، به مصرف فعاالنۀ فضا و استقرار موقعیت

های مختلف  عی، مبلمان شهری و محصوریت و عدم تردد سواره در جانمایی گونه. عناصر کالبدی فضا نظیر روشنایی، عناصر طبی3
 بازی در فضا نقش مؤثری دارند؛
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طلبی جایگاه طبقاتی و فرهنگی با  اند از: رقابت برای تعیین قلمرو و تثبیت و برتری ها در فضاهای عمومی عبارت . کارکردهای بازی8
ها بر حفظ موقعیت مکانی خود، تفریح و گذران  ها در ریزفضاهای مورد پژوهش و تأکید آن های جوانان و استقرار آن توجه به گروه

های رسمی خود  ها و فعالیت گری، مقاومت در برابر نیروهای قدرت با انتخاب ساعات شبانه که فضا از کنش اوقات فراغت، مطالبه
 سازی؛ شود و هویت شود و نظارت از باال حذف می خالی می

های پنهان فضا را  ها و قابلیت های متفاوت و ابداعی مصرف فضا را مشاهده و امکان های بازیگران، شیوه با دیدن کنش . عابران1
 کنند؛ کشف می

توانند در فضاهای عمومی پدیدار شوند و با ناآگاهی یکی از طرفین بازی، موقعیت بازی را  هایی با اختالط کار و بازی می بازی . شبه6
 شانند؛به انحراف بک

شوند و فعاالنه فضا  ها و افرادی که از مناطق دیگر در فضای مورد پژوهش حاضر می . انتخاب مکان بازی در شهر تهران برای گروه2
دلیل تصویر ذهنی  هایی )بازی( در این فضا است، که به ها برای بروز چنین کنش سبب کمبود امکان تنها به کنند، نه را مصرف می

 یافته و متعلق به طبقات باالی جامعه است. ای توسعه منطقه ها از منطقه، آن
تواند کنشی خالقانه درون فضای عمومی باشد که نظم  دهد بازی می ها در فضای مورد پژوهش نشان می شناسایی و تفسیر بازی
کند.  تولید فضای زیسته نمایان می مثابۀ تجربۀ شهروندان در راستای های متنوع مصرف فضا را به زند و شیوه مستقر در فضا را برهم می

اقتصادی و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی یا ناظران -هایی از روز که نیروهای قدرت )سیاسی که نتوانند در زمان ها درصورتی این کنش
کنند که  نتخاب میروز را برای تبدیل فضای عمومی به مکان بازی ا تری دارند محقق شوند، اوقاتی از شبانه فضا( حاضرند و نظارت قوی

توانند تحقق یابند و با هدف تعیین  ها درون یک فضای مشخص می شده دارند. همچنین تنوعی از بازی نیروهای قدرت حضوری تضعیف
های خود را مستقر  پذیری، سرگرمی و فرار از تکرار زندگی روزمره درون فضا، موقعیت سازی، اجتماع قلمرو در فضای عمومی، هویت

 دهد. پردازند و چگونگی تولید فضای زیسته را نشان می هایی را که در فضای مورد پژوهش به بازی می مقاصد گروه 1شکل کنند.  می
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 های تولید فضای زیسته و زندگی روزانه . مقاصد بازیگران و چگونگی کشف امکان1شکل 

 های پژوهش منبع: یافته

توان برای رسیدن به فضاهای  ها در شهر تهران، این پیشنهادها را می هرسد با توجه به مطالبات موجود در مصاحب نظر می به
 کار گرفت: یافته و سرزنده به توسعه

 های محلی که به ارتقای حس تعلق شهروندان منجر شود؛ گذاران شهری و شهروندان در تهیۀ طرح . رویکرد تعاملی میان سیاست1
ها که امکان حضور شبانۀ شهروندان را  ها یا مراکز محله ویژه گردشگری در گره . بازنگری در ساعات مجاز کار اصناف تجاری، به2

 فراهم آورند؛
ها در تهیه  شناختن آن رسمیت های جدید و به های جوانان و نسل های شهر برای شناخت خواسته هایی در سطح محله . انجام پژوهش3

 ها؛ ها و طرح برنامه
از شهری و ایجاد فرصت برای هنرمندان برای ارائۀ محصوالت در فضاهای بانشاط و فروشان در فضاهای ب دهی دست . سامان8

 سرزنده؛
دهی فضاهایی برای برگزاری هنرهای اجرایی )موسیقی و نمایش( در فضاهای عمومی شهر  هایی برای سامان . تهیۀ برنامه و طرح1

 تهران با حفظ کرامت هنرمندان و هنرجویان.

 منابع. 7
-611(، 3)11، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایرانگذاری پوشش در ایران،  (. مواجهۀ جوانان با سیاست1801اهلل و عارف، سحر )بیچرانلو، عبد

641 .https://doi.org/10.22059/jisr.2022.330806.124 

هنرهای زیبا های مغایر با گفتمان رسمی و خوانش فضای عمومی شهری.  (. تحلیل ضرباهنگ کنش1399) جمشیدی، مژده و حبیبی، میترا
 https://doi.org/10.22059/jfaup.2021.316800.672570. 16-83(، 2)21، )معماری و شهرسازی(

، صفهکاوی زندگی روزانه در تولید اجتماعی فضای شهری با تکیه بر تجارب پژوهشی.  (. معیارهای ضرباهنگ1392یبی، میترا )حبو برزگر، سپیده 
24(2 ،)82-63 .https://dorl.net/dor/20.1001.1.1683870.1397.28.2.4.3 

راه شهر رشت(.  دهی مصرف فضای شهری )موردپژوهی: پیاده (. کاوش ضرباهنگ زندگی روزمره در سامان1399حبیبی، میترا )و یده برزگر، سپ
 https://doi.org/10.22124/upk.2020.15758.1404. 21-89(، 1)8، دانش شهرسازی

(. بررسی تطبیقی فضاهای عمومی ویژۀ زنان با فضاهای عمومی شهری در میزان پاسخگویی به 1393پور شجاعی، فرشته ) را و علیحبیبی، میت
. 30-12(، 1)20، هنرهای زیبانیازهای بانوان؛ نمونۀ موردی: پارک آب و آتش و بوستان بهشت مادران تهران. 

https://doi.org/10.22059/jfaup.2015.56368 
ریزی توسعۀ پایدار شهری از  پذیری حیات شبانه در برنامه (. عوامل مؤثر در تحقق1399بخش، علیرضا، استعالجی، علیرضا و سرور، رحیم ) صادقی

  .91-63، 3، های نو در جغرافیای انسانی نگرشمنظر مخاطبان تهران و حوزۀ نفوذ. 
 https://dorl.net/dor/20.1001.1.66972251.1399.12.3.4.0 

(. سنجش سرزندگی و حیات شبانۀ میدان 1394کیش، مرضیه، سلیمانی دامنه، مجتبی و افضلی ننیز، مرضیه ) غضنفرپور، حسین، صداقت
 .106-42(، 2)2، شهر پایدارن با تأکید بر امنیت پایدار شهری. جهان اصفها نقش

 https://doi.org/ 10.22034/JSC.2019.187838.1023 
 . ترجمۀ هادی جلیلی. تهران: نشر نی.درآمدی بر تحقیق کیفی(. 1391فلیک، اوه )

https://doi.org/10.22059/jisr.2022.330806.124
https://doi.org/10.22059/jfaup.2021.316800.672570
https://dorl.net/dor/20.1001.1.1683870.1397.28.2.4.3
https://doi.org/10.22124/upk.2020.15758.1404
https://doi.org/10.22059/jfaup.2015.56368
https://doi.org/10.22059/jfaup.2015.56368
https://dorl.net/dor/20.1001.1.66972251.1399.12.3.4.0
https://doi.org/%2010.22034/JSC.2019.187838.1023
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گذاری فرهنگی در مدیریت شهری،  (. تأملی بر صور سیاست1800الدین، ایمانی جاجرمی، حسین، گلچین، مسعود و بیات، مجتبی ) قادری، صالح
 . 396-321(، 2)13شهری(، -توسعۀ محلی )روستایی (.1396-1364مورد مطالعه: مدیریت شهری تهران )

https://doi.org/10.22059/jrd.2021.334135.668690 
مطالعات «. باغ فردوس»(. تجربۀ معنای مکان فضای شهری: کاربرد تحلیل محتوای کیفی در کشف معنای 1329لک، آزاده و جاللیان، سحر )

 https://doi.org/10.22052/1.13.71. 42-21، 13، معماری ایران
ویرایش کانیشکا گونواردنا، استفان کیفر،  «.فضا، تفاوت، زندگی روزمره خوانش هانری لوفور»ها، شهرها. در  ها، خیابان (. ریتم1393مایر، کورت )

 .302-222ریچارد میلگرام، کریستین اشمید. ترجمۀ افشین خاکباز و محمد فاضلی. تهران: تیسا، 
ریزی شهری )وابسته به  . ترجمۀ فرشاد نوریان. تهران: شرکت پردازش و برنامهفضاهای عمومی و خصوصی شهر(. 1342علی ) پور، مدنی

 شهرداری تهران(.
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 . به راهنمایی مهدی کشاورز افشار. تهران: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکدۀ هنر.اسی ارشدکارشن
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