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In the studies on people-oriented city, cycling has oftentimes been overshadowed by studies 
focusing on pedestrians. The majority of the existing literature on cycling has categorized it 
under disciplines such as traffic engineering, urban management, or health studies, with 
only few observing this distinct urban lifestyle through a sociological or anthropological 
perspective. Meanwhile, in spite of the many studies carried out to examine the lived experience 
of pedestrians’ in the city, very limited studies have been dedicated to partial understanding of 
the experience of bicycles. Also, the studies conducted so far have mainly used quantitative 
methods to deal with the infrastructure requirements and to increase the possibility of bike 
riding. Such studies draw upon positivist quantitative methods merely to provide physical-
spatial solutions such as designing dedicated lanes, stops, etc. for bikers. What has been 
neglected is the perception of researches based on the understanding of the lived experience of 
bike riders. The present study attempts to understand the lived experience of bikers’ in such a 
car-oriented city as Tehran. It takes up a sociological and anthropological perspective, applying 
a novel method known as autoethnography. The results are presented within the framework of 
the four aspects of lived experience, i.e. lived body (corporeality), lived time (temporality), lived 
space (spatiality), and lived human relations (relationally). They indicate that bikers create a 
completely different experience in the city than that of pedestrians and others in connection 
with the city and other people. Applied studies in areas such as urban design require a 
fundamental understanding of such lived experiences so that they can alter the urban space to 
the benefit of bikers.
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  چکيده
در سایه  عمدتاً ی شهری سوار دوچرخه، مدارانسانی حوزه شهر هاپژوهشدر 

ه مطالعات مربوط به ها قرار گرفته است. عمدیادهپمطالعات مربوط به 
یی چون مهندسی ترافیک، مدیریت هارشتهی این پدیده را ذیل سوار دوچرخه

اند و در این میان معدود مطالعاتی وجود دارد که شهری و حوزه سالمت قرار داده
. اندداشتهمتفاوت شهری  شناسانه به این زیستو انسان شناسانهجامعهنگاهی 

ها در شهر یادهپاز طرفی با وجود مطالعات متعددی که به تجربه زیسته 
 هادوچرخهبخشی از تجربه عات بسیار محدودی در راستای فهم، مطالاندپرداخته

ز ا غالباً  شده در این حوزهدر شهر انجام شده است. عالوه بر این مطالعات انجام
 یسوار قابلیت دوچرخهافزایش و  زیرساختیکمی برای رفع نیازهای  یهاروش

و  ی کمیهاروشیی که مبتنی بر هاپژوهش. درواقع انداستفاده کرده
از جمله طراحی  سواراندوچرخهفضایی  -ی کالبدیهاپاسخبه  صرفاً پوزیتیویستی 

. پژوهش حاضر با هدف فهم تجربه زیسته اندپرداختهها و غیره یستگاهامسیرها، 
و  شناسانهجامعهی در شهر خودرومحوری چون تهران با نگاهی سوار دوچرخه
نگاری (همکارانه) انجام ودمردمخشناسانه به آن با کاربست روش نوظهور انسان

شده است. نتایج حاصل در قالب ابعاد چهارگانه تجربه زیسته (بدن، زمان، فضا و 
در شهر تجربه  سواراندوچرخهدهد یمروابط اجتماعی) ارایه شده است که نشان 

سازند که یممتفاوت از پیاده و سایر افراد در ارتباط با شهر و دیگران  کامالً 
شهری نیازمند فهمی بنیادین از  یطراحیی چون هاحوزهی کاربردی در هاپژوهش

ضای شهری را به شکل مطلوبی به نفع فاند تا بتوانند یستهزی هاتجربهاین 
  تغییر دهند. سواراندوچرخه
  نگاری، تهرانجربه زیسته، فرهنگ شهری، خودمردمسواری شهری، تدوچرخهها: کلیدواژه

  

  ۱۹/۰۱/۱۳۹۹ تاريخ دريافت:
  ۲۱/۰۳/۱۳۹۹ تاريخ پذيرش:

  Nazarpoor_mohammad@yahoo.comنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
گیرد عنوان یک ابژه (مسافر) در نظر میونقل مردم را بهحوزه حمل

که در یک شبکه کارکردی مشخص سفرهای خود را از مبدا به مقصد 
عنوان دهند که در این میان سرعت و کارآمدی بهانتخاب و انجام می

هستند. اما چیزی که نادیده گرفته  های بنیادین آن مطرحویژگی
ها و تکثرهای فرهنگی، دگی روزمره مردم با تفاوتشود، معنای زنمی

ترجیحات متفاوت، ادراک و تجربه متمایز فردی، هنجارهای 
اجتماعی تعریف و محدودکننده رفتاری و غیره است که در این 

ونقلی در حال رفت و آمد هستند اما در این دستگاه شبکه حمل
رین دهه از قرن در طول آخفهم نیستند. شناسی ابژکتیو قابل معرفت

شناسی و جغرافیای انسانی بیستم علوم اجتماعی و مشخصًا جامعه
عنوان را تجربه کرد که حتی گاهی به ]1[جایی" یک "چرخش جابه
شود. این امر سبب از آن یاد می ]2 ,3[ یی"جاجابهیک "پارادایم جدید 

تغییر کانون توجهات پژوهشی از ساختارهای ایستای جامعه به 

های که جوامع از طریق آن کنش ]4 ,5[هایی حرکتی شدجریانسمت 
گیرند. از این زمان بود که فردی و اجتماعی خود را پی می

های متفاوت شناسان بر جنبهدانان و انسانشناسان، جغرافیجامعه
یی با هدف فهم زندگی اجتماعی متمرکز جاجابهونقل و حمل
ی توان مردم و روابط اجتماعمی. در این پارادایم جدید ن]6 ,7[شدند

های مشخص دارند درک عنوان مفاهیمی که ریشه در مکانرا صرفاً به
هایی ها و شبکهها، جریانبایست همچنین بر جنبشکرد، بلکه می

طور کلی شهر) متصل که مردم را به یکدیگر و به هر چیز دیگری (به
جوامع متفاوتی های حرکتی متفاوت، "جریانکند نیز توجه کرد. می

های ، جریان حرکتی در شهر متاثر از شبکه]8[دهند" را شکل می
های شوند، ویژگیهایی ذهنی که در شهر ساخته میاجتماعی، نقشه

خاص فرهنگی و بسیاری از عوامل دیگری است که جریان حرکتی 
ونقل . بنابراین از این نگاه حمل]6[کنندزندگی روزمره را تعریف می

یی در شهر نه صرفًا فعالیتی کارکردی برای اتصال مبدا به جاجابهو 
تواند مقصد، که یک عمل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است که می
شاید در کانون توجهات مطالعات شهری قرار گیرد. در این میان 

بتوان سئواالتی از قبیل اینکه چه عوامل محیطی، تاریخی، 
دی بر چیستی، چرایی و اجتماعی، فرهنگی، ایدئولوژیکی و نها

گذارند و از آنها تاثیر ونقل شهری تاثیر میهای حملچگونگی شیوه
ونقل شهری شناسی حملعنوان کانون دغدغه انسانگیرند را بهمی

های معنادار . سئواالتی که برای دستیابی به پاسخ]1 ,9-12[مطرح کرد
های تفسیری که امکان دستیابی به یک شناسیآنها بایستی از روش

کنند ونقل شهری را فراهم میدر حوزه حمل ]13["فهم معنادار" 
جریانی که عمدتًا بر رویکردهای رفتارشناسی و  استفاده کرد.

ساختاری، سیستماتیک  پدیدارشناسی (نزدیک) بیش از رویکردهای
ونقل های اخیر در حوزه حملکند و در سالنهادی (دور) تکیه می و

]1 ,اندای پیدا کردهشهری متاثر از ظهور پارادایم جدید جایگاه ویژه

]18-14. 
عنوان سواری بهجایی در شهر، دوچرخههای رایج جابهدر میان شیوه
 ]20[زنی الب رکابو حتی با عنوان یک انق ]19[شهری یک رنسانس

در بسیاری از جوامع سراسر دنیا برای حرکت به سمت شهرهای 
های انسانی در نظر گرفته شده که تا به امروز مطالعات و پژوهش

سواری شهری حوزه دوچرخه .متعددی را به خود اختصاص داده است
های بنیادی و کاربردی را امروزه طیف وسیع و متنوعی از پژوهش

های علمی، مقاالت و کتاب که در قالب گزارش شودشامل می
اند تا بتوانند در بسترهای مختلف میزان استفاده از منتشرشده
سواری که دوچرخه کهی حال در، ]21-26[ها را افزایش دهنددوچرخه

ی از اگستردهعنوان یک راه حل ساده برای طیف ی بهاندهیفزا طوربه
سال عمر خود به  ۲۰۰و در شود مشکالت پیچیده شهری دیده می

ونقل تبدیل شده است، اما همچنان اشکال حمل نیترسادهیکی از 
یی است که منجر به ساخت یک شخصیت هایدگیچیپواجد 

پارادوکسیکال برای آن بوده است. اگرچه دوچرخه یک ابزار ساده 
ی پیچیده اجتماعی، فرهنگی، هادهیپداست، اما علت و معلول 

اقتصادی، سیاسی و فنی متعددی است. برای درک عمیق 
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بخشی از داستان  توانندیمسواری، مطالعات مهندسی تنها دوچرخه
، ترجیحات هانگرش، هاارزشرا تعریف کنند. همچنین نیاز است که 

های درونی این ی و حتی مکانیزمشناختجامعهی هایژگیوفرهنگی، 
پژوهش به دنبال فرآیندی است تا به این  یی را فهمید.جاجابهشیوه 
شناسی شناسی فضا و جامعهسواری شهری از منظر انساندوچرخه

عنوان یک زیست متفاوت شهری نگاه کند، تجربه روزمره آنها را به
نگاری بین قرار دهد و با کاربست روش خودمردمشهری زیر ذره
نگارانه در تالش برای فهم فی مردمعنوان یک روش کیهمکارانه به

سواران شهری در تهران برآید. در این راستا تجربه زیسته دوچرخه
سواری سال در تهران دوچرخه ۶تجربه زیسته نویسندگان که بیش از 

کارگیری سوار تهرانی با بهدوچرخه ۸کنند در کنار تجربه می
زمان) جهان چهارگانه (فضا، بدن، روابط اجتماعی و زیست
اند. مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته ]27[ون ماننشده توسط معرفی

متفاوت  کامالً در شهر تجربه  سواراندوچرخهدهد که یمنتایج نشان 
سازند که در قالب یماز پیاده و سایر افراد در ارتباط با شهر و دیگران 

 است. فهم قابلجهان تجربه این چهار زیست

  مرور مطالعات پیشین
طالعات مهندسی سواری ذیل سیطره معمده مطالعات دوچرخه

]35- و مطالعات حوزه سالمت ]32-34[مدیریت شهری ،]28-31[ترافیک

اند و مطالعات معدودی وجود دارند که از منظر شدهانجام  37[
. ]38-40[شناسی شهری به آن پرداخته باشندشناسی و انسانجامعه

ونقلی (ذیل مطالعات مهندسی حمل عنوان مدغالبًا این موضوع به
مدار (ذیل ترافیکی)، راهبردی برای پایداری شهری در شهرهای پیاده

طور فعالیتی ورزشی و فراغتی مطالعات مدیریت شهری) و همین
است. آنچه در این میان  شده فیتعر(ذیل مطالعات حوزه سالمت) 

نوان یک عسواری بهدوچرخه توجهی بوده، پتانسیل عظیممورد کم
شناسی فضا شناسی و جامعهزیست متفاوت شهری از منظر انسان

طور که بیان شد امروزه علوم اجتماعی به سمتی حرکت است. همان
عنوان یک بستر مناسب برای های حرکتی شهر را بهکند که جریانمی

. در ]1 ,8 ,18[دهدفهم و تشریح زندگی روزمره اجتماعی مدنظر قرار می
عنوان یکی از سواری شهری بهیان است که دوچرخهدل این جر

گیرد، تواند مورد توجه قرار یمی اجتماعی هاپژوهشخطوط اصلی 
عنوان یک کنش فردی و اجتماعی با سواری بهجایی که دوچرخه

ی، محیطی، سیاسی و فرهنگخردههای خاص فرهنگی، یژگیو
  شود.اجتماعی در نظر گرفته می

مطالعات شهری مطالعات فراوانی در باب تجربه با اینکه در حوزه 
این مطالعات در مورد  ،]41-44[پیاده و حتی سواره انجام شده است

 . نگاه غالب در]17 ,45-47[اندشمار بودهسواری انگشتتجربه دوچرخه
سواری را در طور شهرسازی، دوچرخهحوزه مطالعات شهری و همین

قرار داده و از فهم تجربه زیسته حاشیه و سایه مطالعات زندگی پیاده 
سواران و نحوه مواجهه آنها با امر شهری همچنان ناتوان دوچرخه

و  های کافیای بر فقدان پژوهشهای اخیر عدهبوده است. در سال
  .]7 ,17 ,48-51[اندسواران تاکید داشتهمجزا در باب تجربه دوچرخه

دهد که عمده شده نشان میهای انجاماز طرف دیگر مرور پژوهش

های کمی و سواری شهری از روشها در حوزه دوچرخهپژوهش
های که استفاده از روشدر حالی  ،]52-55[اندآماری استفاده کرده

های اخیر کیفی در این حوزه بسیار محدود و شامل مطالعات سال
شناسی تفسیر و . استفاده از روش]18 ,45 ,46 ,49 ,56[بوده است

تواند سواری شهری میدر حوزه مطالعات دوچرخه های کیفیروش
تر و معنادارتر این زیست پیچیده شهری های عمیقما را به فهم الیه

 در این میان در رابطه با ذهنیت و عمل کنشگران آن نزدیک کند.
نگارانه در این حوزه تاکید های مردمبرخی بر استفاده از روش حتی
ند ابعاد پنهان متنوع و متکثر این تجربه توا، زیرا می]57-59[اندداشته

 طرف های فرهنگی و اجتماعی آن برمال سازد. ازرا در ارتباط با زمینه
 بر مشخصاً  اروپایی و شهرهای بر دیگر توجهات پژوهشی عمدتاً 

 بستر در پژوهش اند و لزوممتمرکز بوده دوستخهدوچر  شهرهای
 تریعمیق فهم به تواندمی نیز تهران چون خودرومحوری شهرهای

 کمک تجربه در ارتباط با بستر شهری خود این مختلف هایالیه از
 .کند

حتی در آثار  سواردوچرخهدیگر این است که تجربه وجه ت قابلنکته 
وقت در مرکزیت قرار نداشته یچهواضحی  طوربهشهری یطراحمرجع 
 تمایالت و ترجیحات، کیفیات فضایی، . نیازها،]48 ,60[است
محیط، تصاویر ذهنی، حس تعلق و دلبستگی ادراک های یوهش

شهری یطراحمستقیم بر  طوربهمکانی و بسیاری از مقوالت دیگر که 
به نسبت سایرین متفاوت و  سواراندوچرخهگذار هستند برای تاثیر 

عنوان به(. توجه به ابعاد عملکردی ]60 ,61[متضاد است کامالً گاهی 
شناسانه محیطی و تجربه از ابعاد زیباییونقل) بیش وسیله حمل

 .]60 ,62[سواری در توجه طراحی شهری بوده استزیسته دوچرخه
این خواهد بود که اگر جایگاه  توجه قابل سئواالتبنابراین یکی از 

سواری اختصاص داده شود، طراحی شهری دوچرخه تجربهای به یژهو
ت خواهد بود؟. آیا از نظر تفکر و عمل طراحی تا چه میزان متفاو

در ارتباط با  سواراندوچرخهطراحی شهری بدون فهم تجربه زیسته 
تواند به طراحی نوعی از فضای شهری بپردازد که از کیفیات یمشهر 

 سواردوچرخهبرخوردار باشد؟. آیا تجربه یک  سواراندوچرخهالزم برای 
با یک پیاده از فضاهای شهری به شکل و میزان است، آیا 

های فیزیکی نیاز دارند، یرساختزبه مسیرها و  صرفاً  سوارانچرخهدو
رسد یم به نظرها به پیاده رو نیازمند هستند؟. یادهپکه  گونههمان

تواند عنوان یک رشته هنجاری و کاربردی نمی"طراحی شهری به
های سایر کارگیری دیدگاهبدون تکیه بر مطالعات بنیادی با به

های کنش ها و چراییمورد چیستی های دانشی درحوزه
]63 , سواران در شهر دست به طراحی فضا به نفع آنها بزند"دوچرخه

های وسیع و عمیقی یچهدراز سواران دوچرخه. فهم تجربه زیسته 64[
تواند در راستای پرداختن به یمگشاید یمی شهری شناسانسانکه 

د. درواقع این امر این مطالعات بنیادین بسیار ضروری و کارآمد باش
 از اهداف پژوهش حاضر بوده است.

ن داد که مطالعات آینده در مورد ـنش ـت پیشیاور مطالعـم
شناسی سواری شهری نیاز دارند به این حوزه از منظر جامعهدوچرخه
شناسی شهری نیز نگاه کنند، فهم تجربه زیسته و انسان
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سواران را در کانون مطالعات خود قرار دهند، از پتانسیل دوچرخه
مند شوند و در نهایت اینکه های کیفی در این راستا بهرهعظیم روش

مطالعات را به بسترهای شهری خودرومحور نیز سوق دهند تا بتوان 
های شهری متفاوت های ماهوی زمینهبه فهم متکثری از ویژگی
وهش حاضر برداشتن گامی هرچند ابتدایی دست پیدا کرد. هدف پژ

  سواری شهری است.برای پرکردن این خأل پژوهشی در حوزه دوچرخه
  

	هامواد و روش
ی تفسیری و شناسروشپژوهش حاضر از نوع بنیادین است و از 

نگاری همکارانه بهره گرفته و از استراتژی مدخودمر از روش  مشخصاً 
سواری در بستر شهر استفهام در راستای "فهم" تجربه زیسته دوچرخه

های عنوان یکی از روشنگاری بهتهران استفاده کرده است. خودمردم
میالدی مطرح  ۸۰تدریج از دهه نگاری است که بهنوظهور در مردم

وعی بسط و کاربست پیدا کرده های متنشده و تا به امروز در حوزه
 یجایگاه بسیار ویژه و ممتاز  بیان خالقانه محقق این روشدر است. 
شود ای داده میکند و به پژوهشگر فرصت بیان شخصی ویژهپیدا می

تا از خالل تجربه زیسته خود به یک فهم فرهنگی دست پیدا کند. 
یک  به های اخیراین ویژگی خاص آن سبب شده است تا در سال

]65-های مختلف تبدیل شودشناسی تحقیقاتی فراگیر در حوزهروش

نگاری روشی است که جامعه را خارج از که مردم در حالی ،70[
نگاری گویی محقق کند. در خودمردمتعلقات محقق مطالعه می

را  امکاناین  محقق به کند و به این ترتیب"خود" را مطالعه می
اش مورد واکاوی قرار گیرد. و تجربه شود دهیشن دهد که صدایشمی
پژوهش و نگارش است که  رویکردی ازنگاری کلی خودمردم طوربه
فهم تجربه  منظوربه یشخصمند، تجربه پی توصیف و تحلیل نظام در

نشان داده شده  ۱که نحوه پیوند آنها در شکل  ]68 ,71[است یفرهنگ
مثابه هسته  نگاری تاکید را بر خوِد پژوهشگر بهخودمردم است.

و با نگارش خویشتن خود به شکل  دهدیماصلی پژوهش قرار 
نگاری طرفی ارزشی پژوهشگر در مردمشخصیت اصلی، ادعاهای بی

پژوهشگر فردیت خود نگاری خودمردمدر  کشد.سنتی را به چالش می
و از این طریق و با روایت  زندیمی فرهنگی پیوند هانهیزمرا به 
 پسکند. های غنی را فراهم میی خودی، زمینه تحلیلهاتجربه
شود تا از آن ای مینگاری "خود" دریچهتوان گفت در خودمردممی

 یجابهنگاری خودمردم. ]70 ,71[بتوان به تماشای فرهنگ نشست
 پیچیدهدانش دقیق، ، بزرگ مردمی یهاگروهدر مورد  کلی اطالعات

ه یارا اجتماعی و خاصی را درباره زندگی، تجربیات و روابط خاص
بنابراین ابزاری مفید برای پژوهشگران و عامالنی است که و  دهدیم

با توجه . ی سر و کار دارندچندفرهنگهای با روابط انسانی در موقعیت
که  شهریکالنخصوص در مناطق به پیچیدگی شهرهای امروزی به

های متفاوت فرهنگگونه از خردهها را چون بستری پازلتوان آنمی
های پیچیده این تواند جنبهنگاری میو متنوع دانست، خودمردم

   فرهنگی را نشان دهد. جهان چند
نگاری پیوند قوی با پدیدارشناسی مدخودمر طور که اشاره شد همان

تواند روش مناسبی یمو  ]72[ی زیسته داردهاتجربهدر راستای فهم 

جهان فردی و های عمیق تجربه زیسته افراد در زیستیهالبرای فهم 
نگاری تجربه زیسته محقق را در یک البته خودمردم ی آنها باشد.جمع

دهد بلکه آن را در مقایسه با تجربه دیگران فضای ایزوله قرار نمی
ایه کند تا توصیفی غنی و متکثر از تجربه فرهنگی ار مطرح می

به مفهومی  ]74[نگاری همکارانه. در این میان خودمردم]73[کند
ها در کنار کنندههای زیسته محققین و مشارکتکالژگونه از تجربه

تری از تجربه پدیده مورد پردازد تا از این به توصیفات غنیهم می
گیرد، نظر دست پیدا کند. پژوهش حاضر در پارادایم تفسیرگرایی می

آلیسم را باور دارد و بر پایه گرایی و ایدهنسبی شناسیهستی
ای استوار است. همچنین در این شناسی ذهنی/مجادلهمعرفت

های چندگانه و پیچیده را در خالل اعماق تجربه پژوهش واقعیت
ای که در تکاپوی وجو شده است، تجربهزیسته خود و دیگران جست

ساخته و  ن شهریجهازندگی روزمره افراد با دیگران در زیست
شود. بنابراین برای افراد معرفتی معتبر بوده است که برساخته می
ای رفت و برگشتی میان فرد و دیگری و در فضایی در رابطه

نفر از  ۸شود. از گفتگوهای باز و عمیق با االذهانی ساخته میبین
سال در  ۲زن) که برای حداقل  ۲مرد و  ۶سواران تهرانی (دوچرخه
های شد و در کنار تجربه کنند استفاده کردهسواری میدوچرخه تهران

فلسفه طور همین زیسته نویسنده، مورد توصیف و تفسیر قرار گرفت.
پشتیبان پژوهش پدیدارشناسی است و هدف پژوهش "فهم" تجربه 

  سواری در تهران است.زیسته دوچرخه
  

 
  ینگار عناصر درونی خودمردم )۱شکل 

 

تفسیری تجربه انسانی است و هدف آن  مطالعهپدیدارشناسی 
ی انسانی، وقایع، معانی و هاتیموقعی ساز شفافبررسی و 

خودجوش در زندگی روزمره رخ  طوربهتجربیاتی است که 
عنوان هسته پدیدارشناسی بر این گزاره تجربه زیسته به. ]75[دهندیم

قابل فهم جهان بدون داشتن تجربه زیسته از آن استوار است که 
گران یک جهان عنوان مشاهده. تجربه زیسته افراد را نه بهنیست

جهان مطرح ناپذیر از زیستعنوان یک بخش جداییبیرونی، که به
. نکته اصلی در رویکرد پدیدارشناسانه، مبتنی بر این ]76 ,77[کندمی

 دهیتنطور تنگاتنگ در هم فرض است که مردم و محیط آنها به
دهد و ی که هر یک از آنها دیگری را شکل میاونهگ، به ندهست

سازد. جهان آنها را میطور کلی زیستکند و بهیممنعکس 
جهان به یک بستر ضمنی، ماهیت و جریان زندگی روزمره زیست



 ۱۳۳ نگارانه)مطالعه خودمردم کین (در شهر تهرا یسوار دوچرخه ستهیفهم تجربه ز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خارج از دید و  معموالً و  دهندیمدر آن رخ  هاتجربهکه اشاره دارد 
تجارب خود را در این عالم  هاانسان نوعاً زیرا  ،است ارادی توجه

 صرفاً ، بلکه این تجارب بخشندینمعمومی شکل  طوربهآگاهانه و 
، اعم از دهندیمو مردم توجهی ندارند که چگونه روی  دهندیمرخ 

تر اتفاقی رخ دهند یا بخشی از ساختارهای تجربی بزرگ طوربهآنکه 
یهی تجارب بد ینیبازب، جهانزیستهدف مطالعه  .]77[باشند

  ن معانی جدید و یا مغفول مانده است.کردپنداشته شده و آشکار 
در پدیدارشناسی شهری تجربه زیسته از فضاهای شهری موضوع 
اصلی پژوهش قرار داده شد تا بتوان به درک درستی از زندگی شهری 

پدیدارشناسی به . های انسانی در این فضاها دست پیدا کردتجربه و
شود، نه واقعیتی که که به وسیله یک فرد زیسته می چنان آن، شهر

بنابراین فرد با یک  چیزی جدای از انسان باشد، توجه دارد.
جهان شهری سر و کار دارد که تنها وقتی به خود آن رجوع زیست
تواند یابد میجهان میکند، تنها وقتی که خود را در این زیستمی

عنوان هسته مکان بهجهت، از این به درک معنای آن نزدیک شود. 
جهان بستر درآمیزی تجارب متفاوت، روابط مختلف و زیست

های مختلفی فرآیندهای معناسازی متکثری است که افراد و گروه
کنند. روابط انسانی شامل ارتباطات و روابطی در آن ایفای نقش می

. ]72[کندیمتجربه  هامکانشود که فرد در ارتباط با دیگران در این می
ی روزمره در میان فضاها و در بستر هاتجربهافراد معناها را در خالل 

کنند، بنابراین بستر مکانی و زمانی متفاوت یمید بازتولزمان تولید و 
 ]27[ون مانن. دهندیمتجارب زیسته گوناگونی را برای آنها شکل 

کند که جهان را برای یک تجربه انسانی معرفی میچهار زیست
های پدیدارشناسی قرار عنوان پایه تحلیلی در پژوهشتواند بهمی

گیرد: فضای زیسته، بدن زیسته، زمان زیسته و روابط انسانی زیسته. 
عنوان چارچوبی پایه برای درک و فهم ابعاد تواند بهاین چهار بعد می

سواران نیز مورد استفاده قرار گیرد که زیسته دوچرخهمتفاوت تجربه 
در در پژوهش حاضر با توجه به هدف از آنها استفاده شده است. 

سال در تهران  ۶این راستا تجربه زیسته محققین که بیش از 
سوار تهرانی که از دوچرخه ۸کنند در کنار تجربه سواری میدوچرخه

آوری نوان شیوه رایج جمععطریق گفتگوهای باز و صمیمانه (به
آوری شده است یک داستان نگاری) جمعاطالعات در مردم

شده جهان مطرحنگارانه را ساخته است که در قالب چهار زیستمردم
گیری مورد تحلیل و تفسیر قرار توصیف و در بخش بحث و نتیجه

های بومی (نگاه امیک) را به زبان تحلیلی و اند تا داستانگرفته
دهد یمی (نگاه اتیک) تبدیل کند. نتایج نشان تخصص
متفاوت از پیاده و سایر افراد در  کامالً سواران در شهر تجربه دوچرخه

جهان سازند که در قالب این چهار زیستیمارتباط با شهر و دیگران 
  ).۲است (شکل  فهم قابلتجربه 

  

 
  جهان تجربه انسانیابعاد زیست )۲شکل 

  

	هایافته
  های فضاییشده و مقاومتزیسته: شبکه شهری شخصیفضای 

در تهران، ذیل سیطره فضایی شهری که تمام معادالتش به نفع 
سواران به مثابه اقلیتی در ها شکل گرفته است دوچرخهاتومبیل

ها قدرتمند هستند و فضای زنند. اتومبیلحاشیه آنها رکاب می
تری را بر نگینکنند و همچنین هژمونی سخیابان را تسخیر می

سواران کنند. در مقابل، تاکتیک دوچرخهسواران تحمیل میدوچرخه
های کالبدی در برابر این طرد خیابانی، تالش برای حضور در لبه

کنند در حاشیه زیست خیابان است. فضایی که در آن سعی می
 خط توی "مثالً ها به بقای خود ادامه دهند. خودخواهانه اتومبیل

 کردممی حرکت دوستم با داشتم که دماوند های خیابوناتوبوس
 سمت به داشت دلیلبی نداشت هم کمی سن که موتوری یه یهو
 رفت. و کرد فحاشی نخورد بهم کرد. بعد کهحمله می لگد با من
خیلی پیش . میاد پیش زیاد چیزایی همچین هم قرمزها چراغ پشت

سر خواستند که بکشم کنار ها با لحن بدی از پشت اومده موتوری
شن، صداشون کم ای درگیر میها هم جور دیگهتا رد شن. ماشین

ها الکی دن یا سر تقاطعمیاد ولی با حرکاتشون مثًال اینکه راه نمی
کنن گن، فکر میزنن و گاهی هم از پنجره بد و بیراه میبوق می

خودرویی به ساله). اگر در چهارراهی ٢٨خیابون ارث باباشونه" (خانم 
شویم ما اهمیت ندهد و راه را ببندد، در چهارراه بعدی تحریک می

تر رکاب بزنیم تا خودروهای عقبی محض تالفی هم شده کمی آرام
را کالفه کنیم، یا تمایل داریم پشت چراغ قرمز به اندازه ابعاد یک 
ماشین فضا اشغال کنیم تا اینکه قرار باشد در فضای عرضی میان 

هایی هستند برای اینکه خودمان را جا دهیم. اینها تاکتیک خودروها
گاهی که در چاله ترافیکی گیر نشان دهیم هستیم و حضور داریم. 

ایم این امکان را داریم که از مسیرهای جایگزین برای ادامه کرده
مسیر استفاده کنیم. این یک مزیت ویژه برای ما است که برای 

رویمان وجود دارد، آزادی ر پیشانتخاب مسیرهای متعددی که د
تواند کس با قطعیت نمیای داریم. هیچانتخاب و عمل گسترده

بگوید مثًال ما در مسیر میدان انقالب به میدان ولیعصر از چه 
چنان مسیرهایی عبور خواهیم کرد. حتی برای خودمان هم آن

طور قطعی گاه بهشده از قبل نیست. ما هیچریزیمشخص و برنامه
کنیم. انتخاب ای را از قبل مشخص نمیو حتمی مسیر واحد و یکه

زنی و همچنین تمایالت ما بستگی به شرایط موجود فضا، زمان رکاب
کنیم. "با شخصی (فیزیکی و روحی) دارد که چه مسیری را انتخاب 
شه از خط دوچرخه مجبور نیستی تو ترافیک گیر کنی، راحت می

رم ستفاده کرد. من هر روز با دوچرخه میها اویژه رفت یا از کوچه
رسم، اول صبحی هم ورزشی دفتر و تقریبًا زودتر از بقیه هم می
یک مبدا  ۳ساله). در شکل ۳۶کردم هم تو ترافیک چرت نزدم" (مرد 

شده با سه نوع وسیله (خودرو، موتورسیکلت و مقصد مشخص طی
ترجیح انتخاب مسیر  که در حالیاست، و دوچرخه) نشان داده شده 

برای خودرو و موتورسیکلت محدود و تا حد زیادی مقید به نظام 
های متعددی در پیش دارد و سوار انتخابپلیسی است، دوچرخه
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شبکه بسیار متفاوتی از دو شیوه قبلی برای انتخاب مسیر انتخاب 
سواری امکان ساخت یک شبکه است. آزادی عمل دوچرخه کرده

  کند.ذهنی متفاوتی فراهم میشهری عینی و 
  

  
 لترجیحات انتخاب مسیر از مبدا واحد به میدان فردوسی با سه مد )۳شکل 
 ) دوچرخه۳ ؛) موتور سیکلت۲ ؛) خودرو۱ ؛نقلی مختلفوحمل

  

حال که به سمت مقصدی رکاب سواران در عین همگی دوچرخه
برای انتخابشان زنند، شیفته مسیرها هستند. مسیرهایی که می

دامه مسیر در آنها رکاب بزنند. زنند تا برای ادست به گزینش می
زنی در خالل زندگی روزمره به برساخت شهری چرخه گزینش و رکاب
سواران شود که تجربه متفاوتی برای دوچرخهویژه در ذهن ختم می

ای ای بر سواران در مواجهه با تهران، تهراِن زیستهسازد. ما دوچرخهمی
مان با کنیم که برونداد مواجهه روزمرهخودمان تولید و بازتولید می

فضاهای این شهر است. "این خیلی عالیه که تو ترافیک گیر 
ها که عجله دارم ها بعضی موقعکوچهکنی، من از کوچه پسنمی
رم و اصًال خودمو توی ترافیک نمیندازم، وقتی دوچرخه داری می

های روزانت رو بری و برگردی، حتی مسافتتونی تر میخیلی سریع
با تاکسی خیلی دردسرش بیشتره، مخصوصًا اگر ترافیک باشه 

وجوشه دوچرخه مثل یه چتر نجاته. تهران من خیلی سریع و پرجنب
ها تردد ها درگیره. یعنی خیلی وقتا من از کوچهو خیلی با کوچه

ره" (مرد سوارا هم همینجوکنم به نظرم برای بقیه دوچرخهمی
در طول مسیر زمان خوبی است که به اتفاقات خیابان  ساله).۲۷

واسطه با جریان زندگی خیره شویم. این خیرگی یک ارتباط بی
نگریم، ها میها و چهره پیادهخیابان است. به داستان ویترین مغازه

های گاهی که هوا پاک و صاف است میدان دیدمان را به عظمت کوه
طور که گرمای آفتاب و سوز باد را همزمان نیم و همانز تهران گره می

هایمان را برای شنیدن کنیم گوشبر روی پوستمان احساس می
کنیم که هر از گاهی هژمونی صوتی صدای پرندگانی تیز می

ریزند و ضرباهنگ جدیدی را برایمان تولید هم می ها را بهماشین
ه در حباب سواری برخالف زمانی ککنند. حین دوچرخهمی

هایمان یک رابطه دست دوم، با واسطه و مکانیکی با فضا اتومبیل
کنیم و تنی با فضای شهری برقرار می واسطهداریم، ما یک رابطه بی

ایم یا گاهی شاید روی هایمان نشستهکه روی زین دوچرخه در حالی
  .ایمها ایستادهپدال

سازیم مسیرهای ویژه دوچرخه ساختار اصلی در این شهری که می
ای به دیگران های ویژهسازند اما نمادهایی هستند که پیامرا نمی

که آزادی عمل ما را کم  کنند. مسیرهای دوچرخه در حالیمنتقل می

دهند، برای افرادی ای قرار میشدهکنند و ما را در فضای ایزولهمی
اند و هنوز به نظام زنی در این شهر را انتخاب کردهکابکه به تازگی ر 

اند فضای مناسبی برای ضرباهنگ تند ماشینی خیابان عادت نکرده
توانند تمرین است. مسیرهای ویژه در شهرهایی چون کپنهاگ می

سواران مایه غرور باشد اما برای ما که فعًال جزء برای دوچرخه
سرخوردگی و تجاوز "دیگرِی های فضا هستیم گاهی نماد اقلیت

 بهش احترام فرهنگولی  باشیم داشته خط "اگرماشینی" است. 
 میدان دوچرخه خط مثالً  شه،نمی انجام صورت اون به کار باز نباشه
 رهایی برای هاموتوری هم باز که تیرمیدون هفت  سمت به ولیعصر

 و هااحترامیبی بیشترین نظرم به میکنن و ورود بهش ترافیک از
بینیم. چه هاست که اونجا میموتوری با سواراندوچرخه هایتنش

دم اصًال وارد این مسیرها نشم که کمتر حرص فایده من ترجیح می
عنوان نمادی با این حال این مسیرها را به .ساله)٢٨بخورم" (خانم 

شناسیم و با مهر و نشانی که گاهی بر آنها از پیشروی فضایی می
کنیم، سعی های جمعی که در آنها برگزار میزنیزنیم و رکابیم
کنیم بر اهمیت آنها تاکید کنیم. مسیرهای خاص دوچرخه از می

تر این بابت برای ما غرور آفرین هستند که فضا را برای خودروها تنگ
اندازند و تعلقاتمان سواری میها را به فکر دوچرخهکنند، مبتدیمی

  ).۴برند (شکل اال میبه خیابان را ب
  

  

  
  سواریکردن مسیر دوچرخهرنگ تعلق و شخصی )۴شکل 

  

	های بدنیواسطه فضا و تکنیکبدن زیسته: لمس بی
سواران تهرانی است. معموًال بلوار کشاورز میعادگاه قدیمی دوچرخه

ها یک کنند که برای دوچرخهسرعت خود را وارد میانه بلوار میبه
اینجا دیگر برخالف خیابان مجبور نیستند تا با  مسیر ویژه است.
مقابل خود را به ضرباهنگ  ها سازگار شوند، درضرباهنگ اتومبیل
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کنند سپارند و سعی میآب، باد و بازی سایه و روشن درختان می
سواران در زنی را با ضرباهنگ آنها هماهنگ کنند. ما دوچرخهرکاب

فراز و فرودهای خود را دارد فضای خطی که به مثابه یک داستان 
کنیم که هایی را تماشا میزنیم و زندگی پیادهآرام رکاب میآرام
میانه بلوار از  اند. درتر کردهتر و تنگشان را تنگهای شخصیهاله

 ای ندارد و همهکس عجلهشهری خبری نیست، هیچآن سرعت کالن
سوار متغیر هاز آنجا که سرعت دوچرخگذرد. چیز آرام و عمیق می

حال هم دهد که در عین است این آزادی و حق انتخاب را به ما می
ها ها را درک کنیم و هم منظری نزدیک به پیادهمنظری شبیه سواره

داشته باشیم. این تغییر سرعت که گاهی به سرعت پیاده و گاهی 
گیری ادراکات شویم باعث شکلبه سرعت یک خودرو نزدیک می

شود که تماشای شهر را برای ما جذاب ای میچیدهچندگانه و پی
خصوص در ثابت و به نسبتاً از طرفی حرکت در یک سرعت  کند.می

یک سراشیبی حواس ما را بیش از پیش درگیر محیط اطراف و 
ی جاری در آن خواهد کرد. در این هااتفاقروها و یادهپخصوص به

ت شده است اما منفعالنه بر روی زین ثاب کامالً حالت بدن ما 
ی نمایش به شکل متباینی هاپردههای شهری به مثابه سکانس
بخشند. "سوار دوچرخه یمکنند و به ادراک ما از شهر غنا تغییر می
شه همه جا رو تماشا جورایی به اطرافت تسلط داری. میخب یه

کنی، حواست به همه جا هست، زمان اینو داری به هر جایی نگاه 
تونی ببینی، مخصوصًا ا رو خیلی از نزدیک میکنی. صورت آدم

اونایی که میخوان از خیابون رد بشن. اونا هم خیلی دقیق به من 
  ساله).۲۵کنند" (مرد نگاه می

توان در میانه آن رکاب زد در حالی بلوار کشاورز، جایی است که می
دهد. همچون یک صحنه نمایش ما را در معرض دید همگان قرار می

سواری است که همزمان دوگانه "دیدن و ت دوچرخهاین خاصی
دلیل های "شهری" بهکند. دوچرخهشدن" را تولید و بازتولید میدیده

خواهند که تا با یک زاویه نزدیک سوار مینوع طراحی آنها از دوچرخه
طور نشستن امکان تماشای شهر به قائمه بر روی زین بنشینند و این

که بدن را به شکل راست و بدون  در حالی کندرا به خوبی فراهم می
سواری شهری بیش گذارد. دوچرخهقوز برای دیگران به نمایش می

ی الالبهاز آنکه یک عبور از فضاهای شهر باشد یک حضور در 
های زندگی شهری است که در یک رابطه بدنمند و چندحسی جریان

ایل به عبور شود. آنها بیش از تالش برای تماشای شهر تمتجربه می
شود خیابان را سریع از فضاها دارند و ضرباهنگ باالی آنها سبب می

 مهمه برام اما باشه شعار شاید به مثابه جاده در نظر بگیرند. "راستش
حس خوبیه بقیه بشه.  سازیفرهنگ جورایی یه تا بشم دیده که

شنوی که ازت تعریف ها هم میکنن و بعضی موقعنگاهت می
ده. حتمًا تعارف این خیلی خب حس خوبی به آدم مییکنند. بمی

شدن کنند. کسی از دیدهخودت تجربشو داشتی. مردم تشویقت می
های "کوهستان" با این حال در دوچرخه ساله).۲۵بدش نمیاد" (مرد 

این زاویه کمتر و در "کورسی" این زاویه به مراتب کمتر است که 
شود که زاویه ـمت جلو میـبه ستن باالتنه و قوزکردن ـب جلورفـسب

شدن نیست اما زاویه خوبی برای افزایش خوبی برای دیدن و دیده
بر های کورسی مطابق است. سرعت است و این با فرهنگ دوچرخه

ها را جلب کرد و اینجا توان حجم بیشتری از نگاهروی زین می
ای غمهها ملها را ساطع کرد. این پیامتوان حجم وسیعی از پیاممی

های شخصی و غیرشخصی هستند که برای دیگران از پیام
پوشیدن و فرستیم. سن، جنس و حتی نوع دوچرخه و لباسمی

سواری اینکه در چه شهر و در چه فصل و ماه و چه ساعتی دوچرخه
های متفاوت و متعددی باشند که توانند پیامکنیم، همه میمی

 شود.برای دیگران ارسال می
هایی است که در یک فرآیند زمانمند واری نیازمند مهارتسدوچرخه

ها در ارتباط با شود. بخشی از این مهارتبرای همگی ما ممکن می
هماهنگی بدنمند ما با دوچرخه است و بخشی از آن به نظام 

زنیم. ای بستگی دارد که در آن رکاب میضرباهنگ شهری زمینه
 هاابتدا به کمک "کمکی" سواری را درهمگی ما در کودکی دوچرخه

فرا گرفتیم و به مرور زمان توانستیم تعادل خود را بر دو چرخ حفظ 
شد و گاهی حتی بدون گرفتن کنیم. مهارتی که طی زمان بیشتر می

رفتیم. اما بخشی دیگر از مهارت ما در پیوند با بستر فرمان پیش می
نی از پیش زنیم. نظم و هژموفضایی است که در آن روزانه رکاب می

سواری های بدنی ما بر دوچرخهموجود فضای شهری بر مهارت
اند. هماهنگی با ضرباهنگ ماشینی موجود بر شدت تاثیرگذار بودهبه

ها سخت و گاهی خطرناک است. فضاهای شهر تهران برای مبتدی
ها هماهنگ کنیم. برای اینکه بتوانیم خودمان را با جریان اتومبیل

زنی در اکتسابی و زمانمند بود که در حین رکاب مثال این مهارتی
کنیم بتوانیم خارج از ضرباهنگ های شلوغ شهر تالش میفلکه

هم نریزیم. "اولش یه کم  میدان نباشیم و نظم نظام فلکه را به
ها. خیلی چیزها سخت بود و واقعًا هم بود، مخصوصًا برای ما خانم

سواری حتی از ن دوچرخهرو باید کنترل کنیم، توی خیابونای تهرا
کم مثل همون رانندگیه. یاد تر بود. اما کمرانندگی هم سخت

شه و لذت گیری که رکاب بزنی. بعدش دیگه وارد ناخودآگاه میمی
صورت وقتی بهساله). ۲۸گیره" (خانم جای استرس اولیه رو می
زنیم، در یک خط واحد و با سرعت ثابتی گروهی در شهر رکاب می

رویم. در این زنی داشته باشند پیش میگروه توان رکاب که همه
آموزند که چطور رکاب بزنند و تمام هایمان از یکدیگر میحالت بدن

ای از گیرند و به گونههایمان یک ضرباهنگ واحد به خود میبدن
  ).٥آموزند (شکل یکدیگر می

  

 
  های گروهیزنیهای بدنمند در رکابضرباهنگ )٥شکل 
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	بندی اجتماعیانسانی زیسته: تمایزسازی و مثلث روابط
 هادوچرخهها که خاصیت "پراکندگی" دارند، یلاتومببرخالف 

"پیونددهنده" های اجتماعی هستند و جریان گفتگوی میان 
سوارهای غریبه کنند. دوچرخهشدت تسهیل میسواران را بهدوچرخه

ارد راحتی وو به ندهست گشودهنسبت به یکدیگر بسیار 
شوند که آغازگر روابط اجتماعی میان آنها است. یمهایی ییگفتگو

"آره همینطوره. من و تو هم اینجوری آشنا شدیم دیگه. 
سوارا چون به نوعی اقلیتن خیلی سریع جذب همدیگه دوچرخه

بخشه دیگه. شن، خیلی ساده آشنا میشن و این برامون لذتمی
بقیه هم این کارو بکنن. وقتی  کنیم تاسواری میباالخره ما دوچرخه

افته. کسی رو می بینیم که مثل خودمونه خب آشنایی اتفاق می
سواری هم اینجوری بودن دیگه، یک های دوچرخهاکثر این گروه

شبه اتفاق نیفتادند همدیگر رو توی شهر پیدا کردند". ما چند دوست 
خه بلوار سوار داریم که در پشت چراغ قرمز یا در مسیر دوچر دوچرخه

 هادوچرخهکشاورز با هم آشنا شدیم. ما این آشنایی ساده را مدیون 
یم روزهای ادادهسوارانی که شکل هستیم. ما با گروهی از دوچرخه

زنیم. گروهی که اختالطی یمصورت گروهی با هم رکاب مختلفی به
اما زمانی که  ندهست متفاوتی اجتماعی هاطبقهاز سن، جنس و 

گیریم به یک یمشویم و در یک خط قرار یمسوار  هادوچرخهبر زین 
دهیم. روابط اجتماعی ما حول یمطبقه" تغییر وضعیت وضعیت "بی

گیرد و در طول زمان مستحکم یمهای روزمره شکل یزنرکابهمین 
  ).٦شود (شکل می

  

  
  سوارانگیری ساده روابط اجتماعی میان دوچرخهشکل )۶شکل 

  
جمعی به مثابه یک نمایش گروهی بسیار های دستهسواریدوچرخه
بریم و شدن لذت میانگیز و تاثیرگذار هستند. ما از این دیدههیجان

کنیم. با حرکت هایمان را فریاد میهایمان بیانیهبا قدرت ماهیچه
جمعی در فضاهای شهری برای دقایقی معادالت وضع موجود دسته

کشیم ریزیم، نظام حاکم بر آن را به چالش میهم می خیابان را به
و داستان زندگی خیابان را برای لحظاتی حول خودمان تعریف 

های یانرژ با عبور از فضا قاصدان  هادوچرخهکنیم. عالوه بر این می
ی عصبی در تهران هامحرک. در میان هجومی از انبوه ندهست مثبت

عبور کاروانی از ما کمی از این فشار را برای خود و دیگرانی که در 
لذت "کند. یمدهد و از خشونت بافت کم یمفضا حضور دارند التیام 

بینم یه گروهی از شماها میان و پشت هم حرکت برم وقتی میمی
د. کنیکنن. خیلی جذابه و از طرفی هم یه حال خوبی رو ایجاد میمی

زنن. ما توی شهر به این حال کنن و لبخند میبقیه هم نگاه می
شه که کسایی هستند که خوب نیاز داریم. واقعًا آدم امیدوار می

هر چه تعداد  سال پیاده).انقد حالشون خوبه و به فکرند" (مرد میان
زنند بیشتر و از قشرهای یمسوارانی که پشت هم رکاب دوچرخه
  ).٧گذارتر است (شکل تاثیر ین حال و احوال تری باشند امتنوع

  

 
  کشیدن مناسبات خیابانبه چالشجمعی و  سواریدوچرخه )۷شکل 

  
در بعد فردی نیز دوچرخه برای ما نماد استقالل و وضعیت اجتماعی 

ونقل عمومی آن فضای استقالل خاصی است. در شهری که حمل
از آن جایگاه اجتماعی  کنندگاناستفادهکند و فردی را نابود می

توانند نماینده یمخوبی به هادوچرخهمتمایز را در اختیار ندارند، 
"من شهری باشند. تمایزات فردی، وضعیت اجتماعی و فردیت کالن

حتی موقع مهمانی هم با دوچرخه میرم. یعنی لباس مهمونی 
ها هم اتفاقًا خیلی زنم. اونپوشم و تا منزل میزبان رکاب میمی

شم. یه جور تفاوت از بقیه" کنند. خیلی تشویق میحمایتم می
سازی آنها امکان شخصی هادوچرخهفردیت ساله). ۴۰(خانم حدودًا 

شود. سوار مینوعی نمایانگر فردیت دوچرخهدهد و به یمرا 
ونقل عمومی ما هم اصالً جذاب و راحت نیست. خب معلومه "حمل

کولر بخوره و آهنگ گوش کنه  آدم ترجیح میده توی ماشینش باد
های پایین، تا توی متروی شلوغ مچاله شه، جیبشو بزنن، کیفیت

دستفروشا و خیلی چیزای دیگه. دوچرخه خب گزینه عالیه. هم 
شه. بنظرم اگه بری، هم استقالل و شخصیتت حفظ میماشین نمی
سواری روش کار بشه مردم خیلی بیشتر از مترو و اتوبوس دوچرخه
شه" ها هم کم میشن و خب از حجم فشار روی اونمی جذبش
سواری با تمام در شهری چون تهران دوچرخه ساله).٣٨(مرد 

هایش نماد یک اراده فردی و جمعی برای تغییر وضعیت محدودیت
دهیم که حضور داریم سواری نشان میموجود است. ما با دوچرخه

ی هر تغییری باید دهیم که براو برای شهر مفید هستیم، نشان می
سواری به نوعی هویت ما را شکل از خودمان شروع کنیم، دوچرخه

 االن سازد. "امادهد و شخصیت اجتماعی متمایزی برای ما میمی
 سرد میگن هی که اطرافیانت نظر برخالف وقتی خوشحالم، چون

 دارم هنوز من میکنی تعطیلش بیاد تابستون میشی خسته بشه
 دارم میکنم حس االن نکردم شیطونی اصالً  بچگیام میزنم. من رکاب
میده" (خانم  بهم بودنمتفاوت و قدرت حس میکنم. آره تالفی
  ساله).٢٨

ی کاراکتر شهر  کیعنوان سوار بهدوچرخه یفرد یهاتیهو ٨شکل 
  دهد.را نشان می
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  عنوان یک کاراکتر شهریسوار بهفردی دوچرخه هایهویت )٨شکل 

  

	زیسته: تعلیق چرخه مکانیکی و بازسازی لحظه اکنونزمان 
های تهران عمدتًا فردی و گاهی ما به شکل روزمره در خیابان

زنیم. هر کدام از ما بخشی از این شهر را صورت گروهی رکاب میبه
دانیم که محدود به زندگی روزمره از شهر قلمروی فضایی خود می

های روزمره باعث به شکل تجربهها زنیای از رکاباست. تکرار چرخه
شود برخی از مسیرهای روزمره به فضایی خودی تبدیل شود و می

مملو از خاطره تبدیل شود تا جایی که خود فضا به یک خاطره تبدیل 
تنها سر در گذشته که سر در ضرباهنگ ای که نهشود، خاطرهمی

ه نیز در هایی از آرمانشهر آیندطور سویهروزمره حال دارد و همین
زمینه آن حضور دارد. بلوار کشاورز یکی از این فضاهای خاطره پس

سواران است که در زندگی روزمره به شکل جمعی برای ما دوچرخه
شود. "بلوار کشاورز مسیر فضامند و زمانمندی ثبت و بازثبت می

سواری در تهرانه، برای همه ایه. واقعًا بهترین مسیر دوچرخهویژه
را فکر کنم اینجوری باشه. سالهاست که ساخته شده و سوادوچرخه
کنند و گروه ما هم هر هفته توی این ها هم ازش استفاده میخیلی

مسیر رکاب میزنه چون جای خوبیه که بقیه ببینن. ما توی این 
ها. آله برای دوچرخهها داشتیم، یه فضای ایدهمسیر خیلی برنامه

  ساله).۳۳" (مرد همه جای تهران باید این شکلی بشه
سواری ضرباهنگ خاص خودش را دارد، ضرباهنگی که بر دوچرخه

آمیزد. شاید های بدنی ما با ضرباهنگ شهر در هم میپایه توانایی

این علیه چرخه مکانیکی و ماشینی از زمان است که بر پیکره شهر 
تهران حاکم است، ضرباهنگی که روابط ماشینی و توان موتوریزه بر 

سواری ریتم که در زمان دوچرخه کند. در حالیتحمیل می خیابان
قلبی در ارتباط با جنسیت، جریان باد، نور، توپوگرافی و غیره 

سازد که البته زمانی که در مواجهه با ضرباهنگی طبیعی می
گیرد تا حدی تعدیل و ضرباهنگ ماشینی موجود خیابان قرار می

ستردام که معادالت معکوس کند. اما در شهرهایی چون آمتغییر می
است این ضرباهنگ ماشینی است که در مواجهه با هژمونی 

گیرد. اینکه چه ساعتی از ای مورد تعدیل قرار میضرباهنگ دوچرخه
کنیم یا در چه فصلی از سال، بر کمیت و سواری میروز دوچرخه

سواری تاثیرگذار است. برخالف زمانی که در فضای کیفیت دوچرخه
ها قرار داریم و از چرخه طبیعی زمان جدا شده اتومبیلایزوله
ای با این چرخه واسطهسواری به شکل بیایم، در زمان دوچرخهافتاده

رم گیریم. "من صبح زود با دوچرخه به سر کار میدر ارتباط قرار می
سواری صبح کنم، دوچرخهو تقریباً نصف شهر رو هم باهاش طی می

ورزش هم هست، توی خنکای صبح رکاب لذت خاصی داره و یک 
  ساله).۳۶زنی و سرحال میری سر کار" (مرد می

زنیم امیدواریم بتوانیم سوارانی که در تهران رکاب میما دوچرخه
دار دوچرخه تغییر دهیم. عمل شهرمان را به سمت شهری دوست

زنی ما فرآیند ساخت متفاوت شهری است که سرشار از رکاب
ای مانده است. ما همگی خود را در جبههتهای مسکوبالقوه
دانیم که به آینده امیدوار است و باور دارد همین تهران با تمام می

 نسبت "ما تواند زیست متفاوتی را پیش بگیرد.مسائل موجودش می
 میگن همه شهمی که هوا موقع آلودگی مسئولیم، همیشه آینده به

 کس هیچ اما .باشن اینطوری باید مردم نکرد اینکارو چرا دولت
 همه مسئول دیگران میکنن فکر همه بکنم باید چیکار من نمیگه
 حداقل بده، نجاتشون بیاد باید بیرونی نیروی یه یا هستن هابدبختی
 ساله).٥٨کردم" (مرد  خودمو تالش من بگم تونممی من

سواری آن چیزی است که از طریق آن با شهرمان آشتی دوچرخه
ای و رابطه دور و خودخواهانه ماشینی با شهر را به رابطهکنیم می
سواری فضای کنیم. با دوچرخهواسطه و نزدیک با آن تبدیل میبی

 دهیم.شهری و دیگرِی اجتماعی را مخاطب مستقیم گفتگو قرار می
دهد از شهر لذت سواری این امکان را به ما میتجربه روزمره دوچرخه

حال که به بهبود وضعیت آن امیدوار هستیم. این ببریم در عین 
بر نظم موجود شهری  زنیهای فردی که ما با عمل رکابمقاومت
های گروهی شود و به مقاومتکنیم زمانی که انباشت میاعمال می

نیروهای عظیمی خواهند بود که شهر را به  شودو جمعی تبدیل می
برند که انسانی است و سمت نوع دیگری از زیست روزمره پیش می

"منم شک ندارم همین مردم تهران همه میان سمت نه ماشینی. 
ها. درسته آروم آرومه ولی وقتی بیان و استفاده کنند حتما دوچرخه

م از ماشین شه. مثل خود من. االن دیگه من خیلی کدایمی می
کنم، اونم وقتی باید برم دنبال کسی. االن همه دارن استفاده می

ها رو کنار بذاریم" (مرد میفهمن برای نجات خودمون باید ماشین
ای که در ذهنمان ترسیم تنها برای امروز که برای آیندهساله). ما نه٢٧
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به کدام از ما نسبت  زمینه ذهنی هرزنیم. در پسایم رکاب میکرده
آلی قرار دارد که در آن بینیم، منظر ایدهمنظری که امروز از شهر می

هستند و معادالت  های آن جاریهای بسیاری در خیاباندوچرخه
سواری در شهر اند. ما با دوچرخهشهری را به نفع خود تغییر داده

ایم، آرمانشهر خود زنیم و در شهری که برای خودمان ساختهپرسه می
ها همین کنم تنها جواب ما به ماشین"فکر میکنیم. میرا تصور 

گیریم. اگه تعداد زدن میرکاب زدنه. حقمون را با همین رکاب
شه. االن دوچرخه زیاد بشن من مطمئنم شرایط به نفع ما عوض می

ما معلومه که توی اقلیتیم و بقیه به ما زور میگن" (خانم حدودًا 
  ساله).۴۰

  

  گیریبحث و نتیجه
کند و از ای با فضای شهری برقرار میواسطهسوار ارتباط بیدوچرخه

سازی فضا که عقالنی برد.محصول جانبی حرکت بیشترین بهره را می
مشخصه تهران است، تجربه راننده اتومبیل و سرنشینان آن از محیط 

سواران اطراف را در مقایسه با آن جهان غنی و چندبعدی که دوچرخه
کند بیان می ]78[لوفرطور که . همانکندایزوله مید، کننتجربه می

راننده فقط به فکر رانندگی به سوی مقصد است و وقتی به اطرافش 
بیند که برای این مقصود الزم است. از نگرد تنها چیزهایی را میمی

گذاری شده بیند که آن هم مکانیزه و عالمتاین رو فقط مسیر را می
 سرعت، آن شامل کارکرد زاویه یعنی یک از هم فقط رااست و آن 

 در صرفاً  فضا رو این از. بیندمی آنها مانند و عالیم خواندن قابلیت
. این یک ارتباط دور، شودمی درک هایششکل ترینیافتهتقلیل

شده و مکانیکی با فضای شهری است. باواسطه، جداافتاده، ایزوله
با هم در یک جاده شلوغ  گرتنها هستیم، حتی ا معموالً  نیماشدر "

زدن به چراغ زل در هنگامهای رنگی یا باشیم. ما فقط از طریق شیشه
ستیم یشویم تا در صفی با، یا وقتی که از ماشین پیاده میراهنما

ی را کسانی گاین بیگان .]79[ "بینیمکه چیزی بخریم یکدیگر را می
را در وسایل نقلیه  شانیزندگکنند که زمان زیادی از حس می یقاً عم

در ماشین سکنی و به بیانی " ]80[گذرانندمی جدا از محیط و دیگران
های مرتبط با خودروها را نیز محیط ]82[مارک اژه.  ]81[" انددهیگز
هایی که مردم در آنجا کند، محیطبندی میعنوان نامکان تقسیمبه

عالیم و  واسطه کنند، محلی که در بستر آن ارتباط بهدیدار نمی
قوانین و نه افراد حاضر  واسطه گیرد و ارتباطات بهتصاویر صورت می
  شوند.در آن مشخص می

سوار با فضای شهری ارتباطی نزدیک، مقابل، ارتباط دوچرخه در
ما با واسطه، شهودی، حسی و درگیرانه با محیط اطراف است. بی

گریبان" ای با فضای شهری "دست به سواری شهری به گونهدوچرخه
ی برای کنش اصحنهفضا را همچون  شویم ومی ]83[

 خواندیم فرای که ما را اصحنه، همچون میفهمیم شدهیدهسازمان
ی هامهارت خزانهخاصی آن را به کار گیریم. ما با اتکا به  وهیشتا به 

خود که همواره در حال گسترش است، یاد  یرفتار بدنی و الگوهای 
وجو و اکتشاف، با شهر دست به که از طریق فرآیند جست میریگیم

با جهان زندگی اطراف  ]84["تو دستی" گریبان شویم و در یک رابطه 

در این حالت  کنیم.دهی میهای روزمره خودمان را سازمانکنش
ارتباط ما با جهان ارتباطی مستقیم و بالفصل است، جریان نور، باد، 

گذرد. روزمره خیابان بسیار نزدیک می منظر صوتی محیط و اتفاقات
زنیم عمدتًا بنابراین ربط و نسبت ما با شهر زمانی که در آن رکاب می

  واسطه، بدنمند و "تو دستی" با آن است.یک رابطه بی
سواری در مقابل حرکت سواره فرصت درگیری بیشتری با دوچرخه

جانبی  بردن از محصولبهره محیط اطراف و زندگی خیابانی دارد.
بیل سواران صادق است. به شکل بسیار پررنگی برای دوچرخه حرکت
هایی دیگر عالوه محصول جانبی حرکت را امکان انجام فعالیت هیلیر

. در مقابل ]85[کندبر عملکرد اصلی سفر از مبدا تا مقصد بیان می
ها که کمترین استفاده را از محصوالت جانبی حرکت عبوری سواره

ها که محدوده فضایی به مراتب د یا نسبت به پیادهکننحرکت می
سواران آنچه در کنند، برای دوچرخهها را طی میکمتری از دوچرخه
ای دارد و در یک درگیری گذرد اهمیت ویژهروها میخیابان و پیاده

فعال با محیط از محصوالت جانبی حرکت در طول مسیر بیشترین 
ها بردن از کاربرینبی نه صرفًا بهرهبرند. این محصوالت جابهره را می

و فضاهای عملکردی مسیر بلکه درگیری فعال با اتفاقات روزمره شهر 
شود، در اینجا مسیر صرفًا و حتی تماشای شهر را نیز شامل می

عنوان یک نامکانی برای رسیدن به مقصد نیست بلکه خود مسیر به
  .شودسواران تجربه میمکان معنادار برای دوچرخه
سواران در عبور از فضاهای متنوع و ادراک چندجانبه دوچرخه

توانند "فضاها میشود. متفاوت موجب افزایش غنای حسی آنها می
صدا، المسه و بو شکل بگیرند و صرفًا به حس بصری  واسطه به

حال هم منظری شبیه سواران در عین دوچرخه. ]86[ متمرکز نیستند"
ها. این تغییر و هم منظری نزدیک به پیادهکنند ها را درک میسواره

 کیلومتر بر ساعت است)۵سواری سرعت متوسط دوچرخهسرعت (
سرعت پیاده و گاهی به سرعت یک خودرو برای آنها که گاهی به 

ای شده گیری ادراکات چندگانه و پیچیدهشوند باعث شکلنزدیک می
یش خواهد است که غنای حسی در ارتباط با محیط اطراف را افزا

کند "یک محل خصوصیات بیان می ]87[اینگولدطور که همانداد. 
کردن زمان خود را به تجربیاتی مدیون است که افراد در حین سپری

آورند و از منظر، صداها و بوهایی که محیط دست می در آنجا به
شوند". بنابراین بخشی از تجربه مند میاند بهرهپیرامون را شکل داده

سواری در ارتباط با ادراک پیچیده و چندحسی از فضای دوچرخه
  شود.شهری ساخته می
تجربه از طریق  .سواری "بدن" عنصر محوری استدر تجربه دوچرخه

. بیان بدنمند است که تجربه را شودیماجراهای بدنمند شناخته 
کند "بدن بخش بیان می ]89[رادویطور که همان. ]88[دهدیمشکل 

ما برای حرکت  عمدهحیاتی و مهم تجربیات حسی و ابزار اصلی و 
سوار با تمام بدن خود و نیروهایی دوچرخه و کشف محیط است".

کند تجربه فضایی خود را زنی تولید میهای بدن با رکابکه ماهیچه
سازد. ضرباهنگ دوچرخه مستقیمًا ناشی از در شهر می

نیروهای بدن است که تجربه متفاوت "در و از" فضای  هایضرباهنگ
 ]90[اینگولد و کورتیالطور که همان کند.شهر را برای او ممکن می
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گیرد ادراک کنند "زمانی که فرد در بستر یک محیط قرار میبیان می
شود که یک درگیری حسی و ادراکی فعال با واقعی زمانی تجربه می

ای شهر گونه سواری دره بدنمند دوچرخهآن محیط برقرار شود". تجرب
تر از سازد که بسیار غنیمتفاوت از درک و فهم شهری را می

هایی است که ذیل نظام صرفاً کارکردی و عملکردی فضا انجام تجربه
های ما از هم فاصله گرفته است و روابط بدن شود که در آنمی

 مرلوپونتی. اندادهها دجای خود را به روابط مکانیکی ماشین انسانی
، اما گویی ادراک من از طریق کندینممعتقد است "بدن من درک 

؛ از طریق کل ساز و کار درونی (بدن)، مدارهای کندیمآن ظهور پیدا 
(ی بدن) را کنترل و آزاد  هاحرکتیی که هاوهیشحسی حرکتی آن و 

در اینجا مثال کالسیک "مسیریابی به کمک عصای  ]91[" کندیم
سواران بعد از تداوم شود. برای دوچرخهتداعی می وی نیزسفید" 

ادراک  محدودهزنی دوچرخه (همچون عصا) در واقع در عمل رکاب
و دوچرخه که ابزاری برای ارتباط با واسطه  شودیمحسی او ناپدید 

ید و تجربه ناپدادغام و سوار با فضای شهری بود در بدن دوچرخه
نشان  مرلوپونتیشود. ترین شکل ممکن آغاز میواسطهیبفضایی به 

 ابژهکه وقتی ابزاری با مهارت الزم به کار بسته شود، دیگر  دهدیم
ی" بدل خواهد اواسطهمستقیم تجربه نخواهد بود و در عوض، به "

و در مقام جهان را تجربه کنیم  میشویمشد که ما از طریق آن قادر 
مقایسه، درست مانند خود بدن خواهد بود که از طریق آن جهان 

کردن به یک کاله، یک اتومبیل یا یک عصا (یا شود. عادتیمتجربه 
، یا برعکس، به ستا آنهاگرفتن در یک دوچرخه) به معنای منزل

ی بدن است. عادت نشانگر قدرت مندحجمدر  آنهادادن معنای شرکت
کردن دادن وجودمان در جهان یا قدرت ما بر دگرگونبسطما بر 

 .]83[وجودمان از طریق گنجاندن ابزارهای جدید در خودمان است
ما  یاز ساختار و ژست بدن میطور مستقبه یابیجهتطور کلی به

  .]92[ردیگینشات م
بر آن است که ما فقط به کمک عادت است که توان  مرلوپونتی

. درواقع آشنایی با مکان میآوریم"اقامت داشتن در" فضا را به دست 
خود را،  توجهسادگی مسیر خود را بیابیم و که به سازدیمما را قادر 

به جای مسیریابی، بر کاری که در دست داریم متمرکز کنیم. وقتی 
ی آگاهی بدنی نهانی از اگونه، میکنیم استفاده کراتاز فضایی به 

و درنتیجه،  میآوریمجاهای قرارگرفتن اشیا در آن فضا به دست 
در آن  میتوانیمراحتی و بدون صرف تالش هشیارانه یش بهکماب

های راحتی روی زین دوچرخهسوارها بهدوچرخهجا شویم. فضا جابه
ها و تند که خیابانکنند. آنها آزاد هسنشینند و حرکت میخود می
ای مبتنی بر های مسیر خود را انتخاب کنند. شبکهکوچهپسکوچه

یابی را ممکن و در نهایت شبکه فضای بدنمندی در فضا که جهت
طور مستقیم از ساختار یابی بهدهد. بنابراین جهترفتاری را شکل می

. درواقع ما به مکان خود از طریق ردیگیمو ژست بدنی ما نشات 
کردن در این . به کمک عادتمیبخشیممفهوم فاصله ساختار 

با این حال کنیم. های روزمره است که در مکان "اقامت" میبدنمندی
هیچ روش کامًال طبیعی برای نحوه استفاده فرد از بدن وجود ندارد. 

صورت آگاهانه، ه بهگرفته ن های بدنی را که از گروه یادفرد آن تکنیک

کند برد و عموماً هم حس میکند و به کار میکه ناآگاهانه تجربه می
های حرکتی خاص بدن کامًال "طبیعی" هستند اما این این شیوه

رفتارها صرفاً طبیعی نیستند، زیرا فرهنگ گروهی که فرد به آن تعلق 
مند . از این منظر ضرباهنگ بدن]93[دارد آنها را خلق کرده است

سواری مهارتی اکتسابی و فرهنگی است که در طول زمان دوچرخه
کند در این مورد بیان می]90[اینگولدشود. گیرد و ساخته میشکل می

سواری همانند تمامی حاالت تحرک، مهارتی است که که "دوچرخه
باید آن را فرا گرفت و به یک معلم و محیطی مناسب بستگی دارد. 

رفتن به سواری در مقایسه با راهز برای دوچرخههای مورد نیامهارت
منبع یادگیری مهارتی کمتری متصل است. توانایی در راستای 

مهارت و  واسطه بهسواری برای استفاده از یک محیط دوچرخه
شود که این افراد با خود دارند و هر دوی آنها فناوری مشخص می

  صورت فرهنگی شکل بگیرند".توانند بهمی
تنها در ذهن هر کدام از را نه خود های فرهنگیاجتماعی ارزشگروه 

. از این دید، ذهن ]94[کندهای آنها نیز تثبیت میاعضا، بلکه در بدن
و بدن انسان دو چیز مجزا نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند، چون هردو 

نوع را هنجارهای گروه به لحاظ فرهنگی شکل بخشیده است. 
کاررفته در آن نیز بر نحوه این ادراک بدنمند و دوچرخه و فناوری به

 واسطه حسی ایجادشده به تجربهتجربه مکان تاثیرگذار است. 
بخش ای بصری و آرامشصورت تجربههای شهری بیشتر بهدوچرخه
تواند جهانی با ای میمسابقه دوچرخهکه  شود، در حالیمطرح می

شده را نشان دهد. حرک و توان بصری تعدیلسرعت بسیار باال، ت
دلیل توان سرعتی و نوع طراحی برای تماشای های شهری بهدوچرخه

های کورسی به سبب که که دوچرخه هستند، در حالی شهر مناسب
جلوبودن و قوزکردن بدن امکان تماشا توان سرعتی باال و لزوم روبه
کنند. را تقویت می ای خیابان برای عبوررا محدود و نقش جاده
حسی و معنای محتمل از  تجربهتواند حرکت، درنتیجه فناوری می

  محلی خاص را شکل دهد.
سازند و از این سواران تصویر ذهنی متفاوتی از شهر میدوچرخه

ها یادهپدر مورد  صرفاً زنی طریق برساخت متفاوتی از شهردارند. پرسه
ی متفاوت فضای شهری اهگونسواری نیز به کند. دوچرخهینمصدق 

دهد. سرعت یمهای شهری خود قرار زنیرا بستری برای پرسه
دهد یمسوار نسبت به پیاده دارد این امکان را متفاوتی که دوچرخه

های طوالنی در یک که فضاهای شهری بیشتری را به شکل سکانس
زنی بر روی زین" نوعی مواجهه زنجیره تباینی تجربه کند. "پرسه

ی جدیدی هاتجربهوت با فضای شهری است که امکان کشف متفا
نکته اصلی در رویکرد  کند.یمسواری فراهم را برای دوچرخه

پدیدارشناسانه، مبتنی بر این فرض است که مردم و محیط آنها 
ی که هر یک آن دیگری را اگونه، به داندهیتنطور تنگاتنگ در هم به

 دیگویمدر این زمینه  ]95[رلف. دکنیمو منعکس  آوردیمبه وجود 
های پیچیده ی مکرر ما با آن و تداعیهامواجههها از طریق "مکان

اند. تجارب مکانی لزومًا و تاثیر و تاثرات ما بنا شده هاخاطرهدر 
سواران های مکرر دوچرخهمدار هستند". این مواجههزمانمند و خاطره

ای شکل ی دوچرخههازنیدر و به فضاهای شهری از طریق پرسه
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سوار با فضا را به گیرند و موجبات پیوند دوچرخهخاصی به خود می
 کندیمزنی در شهر ارتباطی ایجاد پرسهکنند. شکل پررنگی فراهم می

یت آن دو در نهاکه مرز میان فضا و سوژه را درنوردیده و به عبارتی 
 شوند.(سوژه و شهر) یکی می

توان همچون یک فضای سواری را میدر این معنا فضای دوچرخه
معتقد است که آستانگی حالت  ]96[ترنر"آستانه" در نظر گرفت. 

بینابینی و بین چندین ساختار و موقعیت است. آستانگی عمومًا 
که نه اینجا است، نه آنجا،  شودیمبرای توصیف حالتی به کار برده 
حالت ذهنی خاص و نه بیرون آنها. از  نه درون موقعیت، ساختار یا

طور نسبی عاری از هنجارها، دلیل آنکه به، آستانگی بهترنرنظر 
و الزامات است، بهترین فضا برای اختراع، کشف،  هادستورالعمل

ای که شود. تجربه روزمرهخالقیت و تامل محسوب می
 زنی از فضاهای شهری تولید و بازتولیدسواری با رکابدوچرخه

گیری تصویر ذهنی متفاوت و معناداری برای کند موجبات شکلمی
کند. جهان آنها را بازنمایی میشود که مختصات زیستآنها می

های فردی و جمعی از شهر شهری شخصی شده که از خالل تجربه
های شود و سرشار از معناها، نمادها و استعارهبیرونی درونی می

(شهری در  میکنیمراستی تجربه  خاص خود است. "شهری که ما به
و استعاری است"  شدهینمادپرداز سرزمین ذهن) همواره از پیش 

ها از شهر ها و سوارهسواران با آنچه پیادهتصویر ذهنی دوچرخه. ]97[
تصویر ذهنی شهر به  ادوارد سوجابه باور سازند متفاوت است. می

، فضاها و هامکانیی تفسیری که ما از خالل آنها به هاشبکه"
، آنها را تجربه میشیاندیم میکنیماجتماعاتی که در آن زندگی 

گیریم که در آنها فعالیت و تصمیم می میکنیم، ارزیابی میکنیم
. امر تصوری ژرفای بیشتری به امر واقع ]98[کنیم" اشاره دارد

. به عبارت دیگر، امر تصوری دیافزایمو چیزی مازاد بر آن  بخشدیم
فرانسوی،  شناسانسان، یا به قول دهدیمبه مکان حس و معنا 

. ]99[" کندیمما را متاثر  که بخشدیم"بدان روحی  برنارد چروبینی
های خاص خودش را ها و گلوگاهمسیرها، نشانهسواران دوچرخه

و عمل سواران در شهر دارند که در رابطه با تجربه زیسته دوچرخه
اینجا است که شبکه بیرونی زنی برایشان ساخته شده است. رکاب

عنوان ابزار شناسایی در خالل فرآیند شهری به کمک دوچرخه به
شود. تجربه بدنمند ما در گذر زمان به دنیای درونی ما تبدیل می

کند بخشی از دنیای بیرونی، حداقل یممطرح  فرویدکه  طورهمان
یله وسانند شیئی مجهول مانده است که به صورت نسبی، به مبه

عنصر شناسایی، به درون "خود" برده شده و به بخشی از دنیای درونی 
بنابراین باید توجه کنیم که در سطح خیابان . ]100[تبدیل شده است

ای متفاوت از آنچه سواران با آزادی عملی که دارند به شیوهدوچرخه
فیاهای شهری خود را خواهند جغرامدیران و شهرسازان می

ی ذهنی خود را از تهران هانقشهآنها شبکه شهری و آفرینند. می
ی پدیدارشناسانه با فضا دارند. فضای زیسته اهمواجهو  اندساخته
ای رفت و برگشتی بین ذهنیت آنها و سواران در رابطهدوچرخه

 گیرد و در این میان است کههای شهری شکل میعینیت مکان
  .سازندسواران شهر خود را میدوچرخه

ها بر فضا، سواران در مقابل سیطره هژمونی اتومبیلدوچرخه
های فردی و جمعی را برای تسخیر فضا به کار مقاومتخرده
کند بایدها و نبایدها است و این آنچه بر فضا داللت میگیرند. "می

ضا قانون را تعیین گرداند. فمساله ما را دوباره به مساله قدرت باز می
. ]110[کند. این علت وجودی فضا است" ها حکمرانی میو بر جسم

ها هستند که سواران در شهر اتومبیلترین تهدید برای دوچرخهبزرگ
بیشترین قدرت را در خیابان دارند و بنابراین بیشترین حجم فضا را 

ا، هیلاتومبدر مقابل قدرت و سیطره فضایی  کنند.نیز تسخیر می
یری فضای گبازپسزنی همچون مقاومت فضایی برای عمل رکاب

رفتن از اقدام ساده راه ]102[دوسرتوطور که همان شهری است.
کند و آن را "فرآیند تملک عنوان اقدامی از سر مقاومت یاد میبه

عنوان سواری نیز بهنامد، دوچرخهسیستم مکانی از سوی عابران" می
هایی در برابر این هژمونی یک عمل روزمره سعی دارد مقاومت

خود های آنها از هر فرصتی برای اشاعه ایدئولوژیفضایی باشد. 
های کنند و خیابان به مثابه بستر مبارزه با تمام ذهنیتاستفاده می

های فضایی است که سیطره فضای غلط و تمام محدودیت
کنند سواران سعی میدوچرخهکند. شده" به آنها تحمیل می"موتوریزه

زنی ای عمل رکابدر مقابل این هژمونی فضایی بایستند و به گونه
سوارها دوچرخهگیرند. به شهر" خود به کار می را در جهت تحقق "حق

زنی را به مثابه یک "پرکسیس" تغییردهنده وضعیت موجود در رکاب
زنند سعی زمانی که به شکل فردی رکاب می آنها گیرند.نظر می

ها و موتورسواران شوند کنند کمتر وارد مجادالت جدی با اتومبیلمی
کنند این توانایی را دارند یصورت گروهی حرکت مکه به ولی زمانی

که قدرت بیشتری بر فضا اعمال کنند و فضای بیشتری را تسخیر 
  کنند.

به تالشی است برای  سوارانکارناوال جمعی از دوچرخهخلق یک 
و هنجارهایی که  شدهزهیموتور ییفضا این نظم کشیدنچالش

. سازندرا آشفته می ]103[ "های محیط انسانیدیالکتیک"
سواران برای مدت کوتاهی تسلط اتومبیل بر فضای شهری دوچرخه

 "قفس آهنی" این بودن زندگی بیرون ازتا ممکن، ریزندرا به هم می
طور نمادین چیرگی فرهنگی، فنی و به آنها .را نشان دهند ]104[

کشند و همزمان، قدرت نمادین را به چالش می یلفضایی اتومب
. این انتقال نمادین کشندیمبه رخ ا ر  سواراندوچرخهدوچرخه و 

، یر یپذانعطافتواند که ماشین می تصور اینکه آنجا کهاز  قدرت
 به چالشرا ، حرکت نامحدود و استقالل فردی را به حداکثر برساند

. با اینکه ]105 ,106[تهدیدکننده استکشد، برای نظم موجود می
 گسترش همین پیامد خود شکیبها یلترافیک اتومب

نوید اتومبیل بود توهم آزادی که بر است که آشکارا  سوارییلاتومب
سواری کارناوال دوچرخهاما ترافیک ناشی از  ]6[کشدیمخط بطالن 

 که برای شده فضا استیک ترافیک تحمیلی بر موقعیت موتوریزه
. رابطه قدرت و فضا در خیابان است یرشپذ یرقابلغ رانندگان
های فضایی را ینابرابر دهد و برابری و یمهای افراد را شکل کنش

سواران به دنبال کند. در این میان دوچرخهیمحول خود باز تعریف 
تغییر معادالت موجود در فضای شهری هستند که همه چیز را ذیل 
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  ها تعریف کرده است.یلاتومبسیطره تام و تمام 
تماعی های فردی و اجزنی هویتسواران با تداوم عمل رکابدوچرخه

شهر را از دیگر شهرهای کنند. آنچه کالنخود را تولید و بازتولید می
"اشباع قاطع یک  زیملیفرهنگ تمایز یا به تعبیر  کندیمبزرگ جدا 

شهر جایی است روح شخصی و تبلوریافته" است. از این منظر کالن
بخشیدن به خود، فضایی است که "تحول درونی و بیرونی برای تحقق

یی افراد جاجابه. از طرفی چگونگی ]107[کندیمرا تشویق  "مانندیب
های بندیطبقه طورینهمدهد و یمدر شهر هویت آنها را شکل 

کنند. مند است که چگونگی حرکت در شهر را متاثر میهویت
بندی شهروندان توسط دسته نحوههای مختلف حرکت در شکل

ما در محیط اطراف در  حرکت نحوهدیگران هم نقش اساسی دارند. 
سواران راحت دوچرخه. گذار استتاثیر نگاه مردم نسبت به ما  نحوه

کنند و در زنند، اطراف را رصد مینشینند، رکاب میها میروی زین
شدن" ساز و کاری است که شوند. "دیدن و دیدهحین حال رصد می

هر ششود. همزمان اینکه کالنشهر بازتولید میخوبی در کالنبه
شدن به کند این تمایز و دیدهخود جمع می ها را درانبوهی از انسان

شهری گیرد. انسان کالنکند و قوت میشکل متضادی بروز می
خوبی تمایل دارد دیده شود، متمایز شود و این تمایز تنها زمانی به

شکلی وجود داشته باشد. اینجا کند که تراکم باالیی از همکار می
ی زین سازند. روخوبی تمایزات بصری را میها بهخهاست که دوچر 

خوبی خوبی شهر و دیگران را دید و برانداز کرد و بهتوان بهها میچرخ
ها را توان حجم بیشتری از نگاهدیده شد. همچنین بر روی زین می
ها را ساطع کرد که این امر ممکن جلب کرد و حجم وسیعی از پیام

ای ها ملغمهناخودآگاه اتفاق بیفتد. این پیاماست خودآگاه یا کامالً 
های شخصی، گروهی و فرهنگی هستند که برای دیگران از پیام

  شود.فرستاده می
دلیل اینکه عواملی چون شدن در شهر بهحال این شکل از دیده در هر

یک  تمایز ظاهری و کارکردی، شخصیت فردی، الگوی فرهنگی و
بسیار حائز اهمیت است. در اینجا  دهدسوار را نمایش میدوچرخه

سوار بازیگر اصلی است که دوچرخه ]108[فضا به مثابه صحنه نمایشی
گذارد، نمایشی که کامًال فضامند و آن است و خود را به نمایش می
تواند مبتنی بر جنسیت، نوع پوشش، بدنمند است. این تمایز می

های متفاوتی نوع دوچرخه، الگوهای فرهنگی بستر و غیره نمایش
را برپا کند. اما این تمایز به معنای تمایز طبقاتی نیست و بنابراین 

سازند کامالً متفاوت ها میبا تمایز طبقاتی مبتنی بر پول که اتومبیل
هر چه اختالف ارزش پولی خودروهای دو نفر بیشتر باشد است. 

فاصله اجتماعی آنها بیشتر و امکان ایجاد گفتگوها و پیوندهای 
ها یلاتومباجتماعی بین آنها کمتر خواهد بود. اینجا است که 

کنند و منجر به های اجتماعی را عملی مییجداساز ی وظیفه خوببه
سواری، جهان دوچرخهدر زیستشوند. اما یمپراکندگی اجتماعی 

کننده سطحکنندگی" دارند. همسطحخاصیت "هم عمدتاً  هادوچرخه
سازی طبقاتی را در رسالت یکسان هاخهدوچر به این معنا است که 

آنها است.  العادهفوقهای یتمزگیرند و این یکی از می بر عهدهفضا 
وجه نماینده سطح  یچهکشند و به یمسادگی را یدک  هادوچرخه

شود درآمدی سرنشینان خود نیستند. این ویژگی سبب می
و روابط شدت گشوده باشند سواران در برابر "دیگری" بهدوچرخه

  ی شکل گیرد.اسادهاجتماعی بین آنها به شکل خیلی 
 برای امکاناتی آوردنفراهم در از طرفی نقش اصلی فضای شهری

 با فضای شهری شود.می تعریف یکدیگر با انسانها روابط تسهیل
 محیط (فضای به انسان تعلق حس طریق از شهروندی جریان تسهیل
 هایکنش تسهیل طریق اجتماع (از به و کالبدی) از جنبه شدهساخته
مدنی را به کالبد شهر تزریق  یکدیگر) حیات با هاانسان متقابل

در این میان عناصر محرکی وجود دارند که آشنایی . ]109[خواهد کرد
کنند. میان افراد غریبه و شروع یک رابطه اجتماعی را تسهیل می

تحت عنوان "مثلث" بیان کرد و مبتنی  ویلیام وایتساز و کاری که 
در فضای  به همبر سه راس بود: "من، غریبه و آن چیزی" که ما را 

 وایتشود. برای کرد و موجب گفتگو و آشنایی مییمشهری وصل 
یجادکننده این مثلث باشد اتوانست یمیک المان غیرمعمول در فضا 
جهان در زیست اما ها آغاز کند،یبهغرو گفتگوی اتفاقی را بین 

یجادکننده پدیده مثلث است و ایقًا دقسواران، دوچرخه دوچرخه
شود. "فضا سواران میموجب گفتگو و آشنایی ما با دیگر دوچرخه

هم خود محصول  زمانهمطور سرشار از روابط اجتماعی است. به
 "کندیمروابط اجتماعی است و هم آن (روابط اجتماعی) را تولید 

ف دیگر، نباید فراموش کرد که ادراکات انسان تحت تاثیر . از طر ]102[
ها از های دیگر نیز قرار دارد و شناخت انسانروابط او با انسان

های مشترکی است که محمل ی پیرامون، مبتنی بر برداشتهادهیپد
 دهدیمجهان است. جهانی که به آدمیان امکان بروز تحقق آن زیست

ی متقابل خویش را شکل دهند. هاها و واکنشروابط و کنش
: "من تنها زمانی به سدینویمباره چنین  در این میخائیل باختین

که خودم را برای دیگران،  شومیمو خودم  کنمیمخودم آگاهی پیدا 
از طریق دیگران و به کمک دیگران آشکار کنم. وجود حقیقی انسان 

اجتماعات است. بودن یعنی بودن برای دیگران، بودن  نیترقیعمدر 
. کسی که سوار بر ]110[ از طریق دیگران، برای (رسیدن) به خود"

و بسیار ساده وارد شروع یک  ستا گرابرونشود بسیار دوچرخه می
گفتگو و رابطه اجتماعی جدید خواهد شد و از این طریق هویت 

  سازد.فردی خود را نیز بر می
سواران نمود خود در زندگی روزمره را به شکل فردی و اجرای دوچرخه

، شناسانسان، میلتون سینگربار گذارند. اولینجمعی به نمایش می
مفهوم "اجرای فرهنگی" را معرفی کرد. وی معتقد بود که این نوع از 

ی هاتیفعال برنامهزمانی محدود، آغاز و پایان،  بازهاجراها همگی از "
ی از اجراکنندگان، مخاطب، مکان و امجموعه، افتهیسازمان

جمعی و های دستهسواری. دوچرخه]111[موقعیت" برخوردار هستند
سواران از این کارناوالی به مثابه یک اجرای فرهنگی است. دوچرخه

هایشان را هایشان بیانیهبرند و با قدرت ماهیچهشدن لذت میدیده
خود معادالت وضع  معیکنند. آنها با حرکت دست جفریاد می

ریزند. زندگی خیابان را حول خودشان هم می موجود خیابان را به
شود. شهری سوی آنها معطوف می کنند، تمام توجهات بهتعریف می

، یک شده ساختهدرستی و با رعایت تمام معیارهای مهندسی که به
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، به کشدیممرتبه توسط نیرویی که تمام آن قوانین را به چالش 
ی متقابل عادی و هاکنش. اجراهای اجتماعی ]101[دیآیدرملرزه 
ی متقابل در جریان هاکنشافراد با هم و پیامدهای این  روزمره

ی هاتیفعالیی از هامثالها به کارناوال نای. زندگی اجتماعی است
و زمانی که  دنشویمفرهنگی تبدیل نمادین خاص فرهنگی و خرده

هنجارهای فرهنگی قرار بگیرند، توجه زیادی به خود آنها در تضاد با 
وقتی که چنین رویدادی به مثابه یک نمایش  .کنندیمجلب 

ی ساز هماهنگی در فرآیند اوقفه، شکاف یا دهدیماجتماعی روی 
در این حالت (یعنی  باختین.از منظر دآییمجامعه و فضا به وجود 

و  دیآیدرمزندگی کارناوالی) زندگی غیرکارناوالی به حالت تعلیق 
بودن (همچون موقعیت آستانه و شبه آستانه)، فضایی برای معلق

یی در زندگی پروایبکردن انتظارات، زیرپاگذاشتن هنجارها، برعکس
ل . کارناواشودیمو صورت جدیدی از ارتباطات متفاوت انسانی باز 

واقعی و "جایی برای کارکردن به صورتی واقعًا حسی، نیمه
اجرای مشارکتی  ]113[کانکرگود. از نظر ]112[بازیگری است" نیمه

دادن کاری با دیگران" که تعهدی عمیق است. از طریق یعنی "انجام
زنی جمعی به مثابه یک اجرای مشارکتی از نظر فکری و این رکاب

ی گذار هیسرماسواران مادساز سایر دوچرخهی نهاتیفعالارتباطی در 
  .میکنیمرا تجربه  شانیهاآرمانو همراه آنها آرزوها و 

سواری در شهر جهان تجربه زیسته دوچرخهاین پژوهش چهار زیست
شناسی فضا مورد توصیف تهران را ذیل نگاه پدیدارشناسی و انسان

ه بیان شد طور کنگارانه قرار داد. همانو تفسیر کیفی و مردم
سواری در بایست بر تجربه دوچرخهمطالعات آینده در این حوزه می

ونقل شناسی حملبسترهای متنوع شهری از چارچوب پارادایم انسان
جهان که نگاه کند تا بتواند به فهمی عمیق و وسیع از این زیست

سرشار از مفاهیم و مقوالت اجتماعی، محیطی، فرهنگی و سیاسی 
جهانی که در این پژوهش . هر کدام از چهار زیستاست دست یابد

های آتی مورد واکاوی توانند در پژوهشمورد بحث قرار گرفت می
تری قرار بگیرند تا بتوانند زوایای پنهای دیگری از آنها را تفصیلی

نشان دهند. این مطالعات بنیادین با هدف فهم تجربه 
بری برای توانند پایه نظری معتسواری شهری میدوچرخه
  هایی چون طراحی شهری باشد.های شهری در دیسیپلینمداخله
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