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زهرا افتخاری راد1

ــتان  ــی در تابس ــای عموم ــن سیاســت گژاری در عرصه ه ــی انجم ــن الملل ــس بی ــه در کنفران ــه ک ــن مقال ــخۀ نخســت ای نس
1395 در شــهر میــالن ارائــه شــده، وام دار نــگاه انتقــادی هنــری لوفــور در چارچــوب حــق بــه شــهر و روزمرگــی اســت و نیــز 
ــووار، 1972( در عرصه هــای عمومــی تحــت تأثیــر نظریــات پروفســور دوریــن مســی  ــه روز شــده نقــش زن )ب ــا منطــق ب ب
جغرافیــدان و نظریــه پــرداز فضاهــای عمومــی شــهری اســت.بی شــک بــا برنامه ریــزی مشــارکتی و توجــه بــه چندالیــه بــودن 
عوامــل بازدارنــده بــرای در برگیرندگــی شــهر، به ویــژه در فضاهــای عمومــی شهرهاســت کــه حس تعلــق و مســئولیت پذیری 

شــهروندی تحقــق پیــدا می کنــد.
ــی  ــوع فرهنگــی و هویت ــاهد تن ــززگ ش ــی شــهرهای ب ــای عموم ــد، فضاه ــه بع ــالدی ب ــرن بیســتم می ــر ق ــۀ آخ از دو ده
فزاینــده ای بوده انــد کــه ناشــی از بازنگــری در ســاختار انعطاف ناپذیــر برنامه ریــزی شــهری اســت ولــی کمــاکان آنجــا کــه 
تبعیــض و فقــر وجــود داشــته باشــد، امــکان دسترســی کاهش یافتــه و محــدود می شــود و حتــی در مــواردی نفــی می گــردد.

هــر زمــان تنــوع بــا ظاهــری متفــاوت از آنچــه عــادی و معمــول فــرض شــده باشــد )مثــاًل در رنــگ پوســت، پوشــاک، ...( 
ــان  ــات زن ــه بررســی تجربی ــه ب ــن مقال ــد. ای ــا می کن ــروز ناهنجــاری را مهی ــکان ب ــه ام ــای تنگ نظران ــود رفتاره ــر ش ظاه
مســلمان بــه زبــان خودشــان در گــذران روزمرگــی خــود در فضاهــای عمومــی و چالش هایــی کــه بــا آن مواجه انــد، می پــردازد.
اهمیــت بررســی ایــن تجــارب درگسســتگی اســت کــه بیــن مســلمان )جمعیــت رو بــه رشــد مســلمان، کتانــی، 2010( و جوامع 
غربــی ای کــه در آن ســکونت دارنــد وقتــی شــهروند مســلمان ظاهــر روزمرگــی را بــه چالــش می کشــد بــروز پیــدا می کنــد 

و گــروه اقلیتــی را بــه انــزوا و حاشــیه می رانــد.

z1905ze@yahoo.com ،1- دکترای توسعه شهری و عمومی، دانشگاه کینگستون لندن

البتــه تعامــل بیــن برنامه ریــز شــهری و شــهروند بــا دقــت بــه فرهنگ هــای مهاجــر و اقلیت هــا، تــا حــد زیــادی در کاهــش 
ــی  ــکان دسترس ــد و ام ــه مانده ان ــی مردان ــای عموم ــوز فضاه ــی هن ــوده ول ــز ب ــت آمی ــری، موفقی ــراس از دیگ ــش و ه تن
ــیت مدار  ــف جنس ــته دارد.تعری ــای گذش ــرار خطاه ــت از تک ــه حکای ــت ک ــده ای روبروس ــای عم ــا چالش ه ــه( ب زن )محجب
ــا معنــی بخشــیدن و دفــاع از محیــط پیرامونــی و ایجــاد امنیــت در آن، درحیــن امــرار  فضاهــای عمومــی )آرتــورو 2005( ب
معــاش، گــذران زندگــی و شــکل گیری هویــت ســاخته می شــود. ســازمان ملــل نیــز )هبیتــات 2011( بــه کیفیــت فضاهــای 
ــه دلیــل تقویــت احســاس تعلــق تاکیــد دارد و بســط و ترویــج تجربیــات موفــق بین المللــی را پیشــنهاد می کنــد  عمومــی ب
ــن  ــود و در همی ــه می ش ــی تجرب ــه در برگیرندگ ــت ک ــی اس ــای عموم ــوند.در فضاه ــج ش ــده رای ــت های دربرگیرن ــا سیاس ت
ــه فضاهــای عمومــی )دوریــن مســی  ــد. حس تعلــق ب ــا امنــی و ناپایــداری به چشــم می خورن فضاهاســت کــه ناهنجــاری- ن
ــی  ــد. خوش آمدگوی ــته باش ــود نداش ــز وج ــرددی و تبعیض آمی ــت ت ــه در آن محدودی ــرد ک ــکل می گی ــی ش 1994(، در آنجای
ــد. ــت می کن ــداری را تقوی ــب پای ــن ترتی ــد و بدی ــی را تســهیل می کن ــوع هویت ــدن تن ــکان ریشــه دوان ــی ام ــن فضاهای چنی

ازیک ســو دیــده شــدن در فضاهــای عمومــی ابتدایی تریــن "حــق بــه شــهر" اســت و ســپس در ایــن قبیــل فضاهاســت کــه 
گفتگــو و تعامــل تحقــق پیــدا می کنــد و حــس انــزوا یــا تــرد شــدن از بیــن مــی رود )ســه نــت، 2008(. حضــور د رعرصه هــای 
عمومــی ســر آغــاز مــال خــود دانســتن شــهر و محلــه و احســاس تعلــق و در نتیجــه مســئولیت پذیــری اســت. از ســویی دیگــر 
ــرات در  ــاظ تغیی ــه لح ــد و ب ــف می کن ــی را تعری ــی و خصوص ــای عموم ــرارت محدوده ه ــی و مق ــف قانون ــدی و تعاری مرزبن
ــدون دغدعــه بیــن عرصه هــای عمومــی و خصوصــی در طــی  ــردد آزاد و ب همیــن مقــررات و سیاست هاســت کــه امــکان ت
دورن تغییــر می کننــد )الکــوف، 2006(. تحــوالت فرهنگــی و نظــام حقوقــی و قانونــی کشورهاســت کــه نحــوۀ اســتفاده از 
فضاهــای عمومــی را متفــاوت می کنــد. روایــت تجربیــات زنــان مســلمان لنــدن نشــین از طریــق روش هــای کیفــی )مصاحبــه 
کانونــی و گفت وگوهــای عمیــق( جمــع آوری شــده کــه گویــای نحــوه تعامــل آنــان در انجــام فعالیت هــای روزمره اشــان در 
فضاهــای عمومــی و بــا ســایر شــهروندان اســت. اگــر فضاهــای عمومــی و دسترســی بــه شــهر بــرای شــهروندان بطــور برابــر 
فراهــم شــود، همبســتگی بیــن همشــهریان تقویــت می شــود. بازدارنده هــای دسترســی ایــن زنــان چیســت و زنــان در تعامــل 
بــا فضاهــای عمومــی بــا چــه چالش هایــی مواجــه هســتند.در اینجــا مفهــوم روزمرگــی بــر اســاس تعریــف لوفــور در دایــره 
المعــارف یونیورســال ســال 1983 مــورد توجــه اســت. او می گویــد: مســکن، پوشــاک و تغذیــه )ســبک زندگــی( از عناصر شــکل 
دهنــده روزمرگی انــد کــه درماتریســی بــا کاربــرد، شــکل و ســازه قابــل لمــس و قابــل رویــت و تجربــه می شــود. روزمرگــی 
مجموعــه ایســت از فعالیت هــا کــه بــه ظاهــر متفاوت انــد ولــی وقتــی اجتماعــی بــه یکســان ســازی وجهــان شــمولی تعاریــف 
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واســتانداردها )مثــاًل بــه ســبب منطــق تولیــد صنعتــی و کارخانــه ای( تــن می دهــد و آن هــا را توســط قوانیــن ومقــررات مصــوب 
ــره را  ــودن روزم ــراری ب ــت تک ــه ِفور )1972( خاصی ــه لُـ ــد شــد. البت ــده نخواه ــی برتابی ــوع واقع ــد تن ــر می کن و انعطاف ناپذی
نیــز در کنــار یکنواختــی آن موردتوجــه قــرار می دهــد و در روزمرگــی دو دســته را شناســایی می کنــد. یکــی روزمرگــی ایســت 
کــه تنــاوب روز و شــب و فصــول و چرخــه تولیــدات کشــاورزی را همــراه مــی آورد و دیگــر، یکســان ســازی اســت کــه منطــق 
تولیــد و ســبک زندگــی مصرفــی بــه ارمغــان مــی آورد. ایــن یکنواختــی و یکســان ســازی در فضاهــای عمومــی ظهــور پیــدا 
ــع جنســیتی  ــی توزی ــه روزمرگ ــد ک ــد می کن ــور تاکی ــود. لوف ــر می ش ــت درون نگ ــه ارزش و هوی ــل ب ــد و بعضــًا تبدی می کن
نابرابــر دارد زیــرا زنــان بیشــتر بــا فعالیت هــای روزمــره ســرو کار دارند.دوریــن مســی )1997 بــه دنبــال عدالــت و دسترســی 

بــه فضاهــای عمومــی در لُـــه ِفور ســه مفهــوم را تمیــز می دهــد:
فضاهای ملمـوس  
فضاهای زندگــی  
فضاهای ادراکــی  

ــوس  ــای ملم ــی فضاه ــد، ول ــی – فرهنگی ان ــدی اجتماع ــی تولی ــای ادارک ــی و فضاه ــای زندگ ــه فضاه ــد ک مســی می گوی
توســط معمــار و شهرســاز و برنامه ریــز شــهری شــکل می گیــرد. درنتیجــه بررســی روایــت تعامــل شــهروند بــا کالبــد فضــای 
عمومــی و ســایر شــهروندان بــه خــودی خــود در شــکل گیری فضاهــای ملمــوس و ادارکــی و سیاســت های قانونــی آن هــا 
تأثیــر گذارنــد و می بایســت در برنامه ریــزی شــهری مــورد توجــه قــرار گیرنــد. ایجــاد تغییــر و تنــوع درروزمرگــی می توانــد در 
تعاریــف دربرگیرندگــی و ضوابــط پایــداری تاثیرگــذار باشــند.حضور و دیــده شــدن در عرصه هــای عمومــی بخــش جدایی ناپذیــر 
مشــارکت و حــس تعلــق اســت و عمدتــًا نیــاز بــه پی گیــری و مطالبــه دارنــد تــا تغییــر سیاســت ها در دســتور کار قــرار گیرنــد 
)گوفمــن، 1959(. حضــور در عرصه هــای عمومــی زمینــه ســاز تعامــل و تســامح اســت کــه خــود متضمــن پایــداری اجتماعــی 
اســت. عــدم آشــنایی صحیــح بــا اســالم و بیگانــه هراســی در شــهرهای غربــی بــا ظهــور تنــوع هــم بــا منــاره مســاجد بــه 
مخالفــت می پــردازد و هــم بــا حجــاب. تقابلــی کــه ریشــه در هــراس از برهــم خــوردن یکنواختــی و یکســان بــودن روزمرگــی 
ــان  ــکان شــنیده شــدن صــدای زن ــع معاصــر ام ــع 11 ســپتامبر و وقای ــرداری غوغاســاالرانه در رســانه ها از فجای دارد. بهره ب
مســلمان در جهــت دستیابی شــان بــه فضاهــای عمومــی شــهر را کاهــش داده، در حالی کــه بــا برقــراری عدالــت فضایــی در 

شــهر می تــوان حــس تعلــق )یــووال، 2012( را در ایــن جوامــع تقویــت کــرد.

در نمونــۀ مــورد بررســی مطابــق بــا تعاریــف لوفــور و تعابیــر مســی، فعالیت هــای روزمــره، مخاطبیــن ایــن تحقیــق بــه شــرح 
زیــر موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت:

استفاده از وسایل نقلیه عموم؛  
به تماشای ویترین مغازه ها رفتن )گشت و گذار در شهر(؛  

خرید از سوپرمارکت؛  
خرید از مغاره ها برای پوشاک؛  
صرف نهار در یکی از میادین؛  

مراجعه پیاده به پارک؛مراجعه پیاده به کتابخانه.  
بدیــن منظــور جلســات گروهــی )Focus Groups( بــه تدقیــق ترجیجــات مخاطبــان و درک ابــراز وضعیتشــان کمــک کــرده 
و اینــک بــا وجــود تنــوع ســنی و قومــی و عقیدتــی چگونــه ممکــن اســت هویــت واحــدی بــرای خــود تصــور کننــد. ایــن 
ــی  ــه نکات ــاال و در جهــت پاســخگویی ب ــای تئوری هــای ب ــر منب جلســات در گروه هــای 4-10 نفــر تشــکیل شــده اســت. ب

ــا پرســه زدن در فضاهــای عمومــی روایــت  ــا ایــن مبانــی اولیــه تئوری.ســپس مصاحبه هــای عمیــق همــراه ب مرتبــط ب
تجربــه انــزاوا یــا تــردد داشــتن را قابــل لمــس کــرده. بــا روش "مصاحبــه در حیــن راه رفتــن یــا پرســه زدن "کــه یکــی از 
روش هــای شــناخته شــده در مطالعــات شــهری محســوب می شود1)اندرســون، 2004( انجــام شــده اســت. در ایــن روش ابتــدا 
زمــان و مکان هــا و مســیرهای مــورد نظــر براســاس اولویــت فضاهایــی کــه مصاحبــه شــونده در زندگــی روزمــره بــا آن ســرو 
کار دارد و صحبــت کــردن در مــورد آن فضاهــا برایــش در اولویــت اســت و حتــی مایــل اســت کــه تجربیــات خــوب و بــد 
خــود را در میــان بگــذارد، برنامه ریــزی شــده اســت. بــر ایــن اســاس فهرســت ایــن فضاهــا در ایــن یکــی از مصاحبه هــا بــه 

شــرح زیــر اســت:
ــه و  ــار رودخان ــارک و کن ــاده روی در پ ــان اطــراف، پی ــاده روی در خیاب ــی، پی ــد اصل ــه مرکــز خری ــن ب ــوس ســواری، رفت اتوب
رســتوران، کتابخانــه محــل، پرســه زدن در خیابان هــای محلــه و ســوپرمارکت. نــکات اصلــی کــه ایــن زنــان بــه آن اشــاره 

1- Anderson, J., 2004. 
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می کننــد )در ارتبــاط بــا موضــوع ایــن مقالــه( را می تــوان در دو گــروه کلــی تحلیــل کــرد. بــه علــت در معــرض دیــد بــودن 
)چشــم خــوردن( تفاوت هــای ســبک زندگــی چــه بــه لحــاظ فــردی و خانوادگــی و چــه بــه لحــاظ اجتماعــی، حــق بــه شــهر 
زنــان مســلمان فراتــر از قوانیــن و مقــرارت کــم رنــگ شــده اند. ایــن زنــان از حــق تحصیــل، امکانــات درمانــی و بهداشــتی، 
حــق حضــور در اجتمــاع و غیــره برخــوردار هســتند، امــا بــه دلیــل عــدم احســاس "راحتــی" و یــا "امنیــت" ترجیــح می دهنــد 
کــه تــا حــد ممکــن از حداقل هــای ممکــن و در اختیارشــان اســتفاده کننــد. و یــا بــه قولــی بــه صــورت حداقلــی از منــزوی 

ــد. خــارج می شــوند. آن هــا براحتــی از تســهیالت اوقــات فراغــت اســتفاده نمی کنن
بنابرایــن، خریــد روزمــره خــود و حتــی تمامــی فعالیت هــای مرتبــط بــا خانــواده را انجــام می دهنــد و متذکــر می شــوند کــه 
ایــن نحــوه پوشــاک، مانعــی بــرای انجــام فعالیت هــای روزمــره آن هــا نیســت. امــا بــه دلیــل تفاوت هــا مســیرها و فعالیت هــا 

محــدوده بــه زمــان و مکان هــای خــاص هســتند.
تمایــل بــه محــدود کــردن ارتباطشــان بــا جریانــات روزمــره جامعــه، تــا بتواننــد هویــت متفــاوت بــرای خــود ایجــاد کننــد. 
بــرای مثــال بــه تبلیغــات رســانه ای و اکران هــای شــهری دقــت نمی کننــد، در جمع هــای اجتماعــی ماننــد مراســم هنــری 
ــد و از ایــن طریــق تــالش در  ــه فعالیت هــای ورزشــی نشــان نمی دهن ــی ب ــد، حتــی تمایل ــدا نمی کنن و فرهنگــی حضــور پی

حفــظ هویتشــان و حتــی بــه دنبــال تعریــف جدیــد از هویــت خــود هســتند. 
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حقبهدیوارهایشـهر:مـروریبرهنرشهریگرافیتیدرایران
وضعـیتاقتصادیوجوانانباامضـایگرافیتیهنرمـندمطرحکشور

زهرا اسکندری دورباطی1

چکـیده
هــدف ایــن مقالــه انعــکاس صــدای گروهــی از جوانــان از ورای هنــر شــهری و خیابانــی یاگرافیتــی اســت و اینکــه چــرا ایــن 
گــروه هنــری ترجیــح داده انــد کــه حــرف خــود را از طریــق گرافیتــی بــا نامــی مســتعار و هویتــی پنهــان بیــان کننــد؟ بــرای 
ــی مجــازی و نشانه شناســی  ــق شــبکه های اجتماع ــه از طری ــی مصاحب ــای کیف ــه از روش ه ــن هــدف مقال ــه ای ــتیابی ب دس
و تحلیــل آثــار بهره منــد شــده اســت. ایــن بررســی نشــان می دهــد کــه از نظــر جوانــان گرافیتــی، مصاحبــه شــده زندگــی 
ــا اخبــار بســیار مهــم سیاســی- اجتماعــی، اقتصــادی کشــور و جهــان از قبیــل صلــح و جنــگ یــا هــر  روزمــره از جــوک ت
موضــوع دیگــری کــه افــکار عمـــومی بــر آن حســاس اســت از فقـــر، اختــالس، بنیادگرایــی تــا جنســیت موضوعــی بــرای 
گرافیتــی اســت. همچنیــن بررســی آثــار حاکــی از اعتــراض یــا توجــه بــه وضعیــت فضــای خــاص شــهری نیــز هســت کــه 
ــده و  ــرون آم ــزوا بی ــر از ان ــن هن ــه شــده ای ــای مصاحب ــد. از نظــر گرافیتی ه ــه آن می پردازن ــران ب ــای ای ــب گرافیتی ه اغل
مخاطــب خــود را در بیــن نســل دهــه 60 یافتــه و آینــده روشــنی پیــش رو دارد. دختــران جــوان بــه آرامــی جــای خــود را 
در ایــن عرصــه می یابنــد. مخاطــب داشــتن برایشــان مهــم اســت، از ایــن رو بــه هنجارهــای ذهنــی عمــوم مــردم اهمیــت 
می دهنــد و آن را رعایــت می کننــد وندالیســم جایــگاه بســیار محــدودی بیــن ایــن جوانــان د ارد در واقــع »درصــدد تخریــب 
نیســتند اگــر بودنــد می توانســتند« و ایــن تنهــا بــه کنتــرل نهادهــای رســمی بــاز نمی گــردد. آنهــا در صــدد آن هســتند کــه 
حرفشــان را بزننــد اینکــه »گرافیتــی جــرم نیســت«، »فضــای شــهر تنهــا نبایــد حــرف هیئــت هنــری شــهرداری را انتقــال 
دهــد آنهــا هــم می خواهنــد حــرف خودشــان را بــا شــهروندان در میــان بگذارنــد و ایــن حــرف را بــر روی دیوارهــا و فضاهــای 

عمومــی رهــا شــده در مالکیــت عمومــی بــه زبــان بیاورنــد. و پــای ایــن نــوع ســخن گفتــن هــم ایســتاده اند«.

واژگان کلــیدی   
هـویت، عاملـیت، فضـای شـهری، خیابان، هنرغیررسـمی، گرافـیتی و جوانان 

zeskandari2@yahoo.com ،1 - پژوهشگر حوزه فقر شهری، دانشجوی دکترای گروه های اجتماعی دانشگاه ازاد اسالمی، واحد تهران مرکزی
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