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تحلیل مکان مندی و زمان مندی الگوهای اجتماعی فعالیت روزمره زنان 
در محله سنگلج تهران1

سیامک قاضی پور2 - پژوهشگر دكتري رشته شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران و عضو هیات علمی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری 
جهاد دانشگاهی،تهران،  ايران.
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كشف الگوهای اجتماعی حركت پیاده در زندگی روزمره )نمونه موردی محله سنگلج تهران(« اسخراج شده  1 اين مقاله از طرح پژوهشی با عنوان » پیاده و زندگی روزمره؛ 
كه در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی با حمایت مالی معاونت پژوهشی دفتر مركزی جهاد دانشگاهی به وسیله مؤلف به اتمام رسیده است.
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چکیده
در اين مقاله با اتخاذ رویکردی توصیفی_تحلیلی، الگوهای فعالیتی و حركتی )به صورت پیاده( زنان محله سنگلج تهران 
در طول یک هفته )به شکلی ناپیوسته( با اتکا بر روش های مدل سازی و تحلیل تئوری »جغرافیای زمان« مطالعه شده 
كه زنان چگونه به  صورت روزمــره در فضای محله با اهداف و انگیزه های  است. هدف اصلی، درک اين نکته بوده است 
اجتماعی جابه جا می شوند و فعالیت اجتماعی آنها در چه فضاها و مکان های محلی تحقق می یابد؟ به منظور دسترسی به 
برنامه های اجتماعی روزمره زنان در محله، داده های موردنظر از طريق روز نگاشت ها و جلسات مصاحبه های حضوری نیمه 
گردآوری و از طريق روش های بازنمايی در تئوری  ساخت  یافته با 78 مورد از زنان محله طی چهار ماه استقرار در دفتر محلی، 
جغرافیای زمان مدل سازی شده اند. نتیجه اين مطالعات چند نکته جامع را در مورد فعالیت اجتماعی و حضور روزمره زنان 
كمتر در فضاهای عمومی محلی و بیشتر در  كانون فعالیت اجتماعی زنانه  كه،  در فضای محلی آشکار می كند. نخست اين 
فضاهای خصوصی و یا فضاهای عمومی فرا محله ای واقع است و سهم فضاهای عمومی محلی در تعامالت اجتماعی زنان 
كه، فعالیت اجتماعی زنان سهم بسیار اندكی از بودجه زمانی روزمره آنها را به خود  كن محله بسیار اندک است. دوم اين  سا
كه، حلقه های فضايی فعالیت اجتماعی زنان نه یک فعالیت مستقل بلکه زيرمجموعه ای از  اختصاص می دهد. سوم اين 
كردن( محسوب می شود. در مورد خاص اين مقاله، استفاده از مدل های یاد شده  ساير فعالیت های روزمره )مانند خرید 
كلیدی در برنامه ريزی و طراحی حركت و فعالیت اقشار مختلف اجتماعی در فرایند  و نتايج تحلیلی حاصله می تواند نقش 

توسعه اجتماعی محله محور دارا باشد.

کلیدی: جغرافیای زمان، زمان مندی و مکان مندی فعالیت، شبکه حركت پیاده، فعالیت اجتماعی زنان، محله  گان  واژ
سنگلج.
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1.مقدمه
جریان های  ازجمله  حركتی  و  فعالیتی  الگوهای  بازنمايی  مسئله 
كه امروزه با پیشرفت »علوم  متأخر در مطالعات جغرافیايی است 
بر »داده هــای حجیم2«  بازنمايی مبتنی  فّناوری های  و  داده ای1« 
از مطالعات  توسعه بسیاری یافته است. دغدغه اصلی اين حوزه 
فضاهای  در  چگونه  مـــردم  كــه  اســت  تاریخی  مسئله  ايــن  درک 
شهری جابه جا می شوند و به فعالیت می پردازند؟ نقطه عظیمت 
كه »چگونه  نظری اين مقاله تالش در پاسخ به اين سئوال است 
كن  می توان درک درستی از فعالیت ها و رفتارهای حركتی افراد سا
به دست  را  در یک واحد جغرافیايی _اجتماعی مانند یک محله 
آورد؟« و »افــراد در محله )موقعیت فضايی( در زندگی روزمــره )در 
را بیشتر  كدام مکان ها  مقیاس زمانی( چگونه جابه جا می شوند، 
زمانی  روزمــره  بودجه  از  سهمی  چه  و  می دهند  قرار  مورداستفاده 
می دهند؟«  اختصاص  خود  محلی  فضای  در  فعالیت  به  را  خود 
پاسخ به پرسش های فوق، اطالعات و داده های ارزشمندی را در 
اختیار تصمیم سازان و تصمیم گیران شهری در مورد نحوه عملکرد 
كاركرد فضاهای شهری و شهر و حتی منطقه شهری قرار می دهد.  و 
ماهیت  از  روشــن  تصويری  الگوها،  ايــن  بازنمايی  و  مــدل ســازی 
قرائت  به روشنی  می توانند  كه  می كنند  ارائــه  را  حركت  و  فعالیت 

شوند.
به واسطه زمان مند و مکان مند بودن الگوهای حركت و فعالیت، در 
مقاله حاضر با تکنیک های بازنمايی و تحلیل در تئوری »جغرافیای 
اجتماعی_جغرافیايی  مــقــیــاس  یــک  در  گــراســتــرانــد،  هــا ــان«  ــ زم
حركت  و  فعالیت  الگوهای  شــهــری،  محله  یــک  چــون  مشخصی 
بازه زمانی یک هفته مدل سازی و تحلیل  شده  كنان در طول  سا
است. در اين راستا، محله سنگلج واقع در بافت تاریخی تهران به 
كالبدی خود به عنوان میدان  دلیل ويژگی های خاص اجتماعی و 
زیسته  و  محلی  تجربه  به واسطه  سنگلج  محله  ــان  زن و  پژوهش 
محلی عمیق تر آنها در بافت محلی انتخاب  شده و داده های روزمره 
فعالیتی آنها با استفاده از استخراج داده های زمانی و مکانی حركت 
از روز نگاشت ها، در چارچوب تحلیلی جغرافیای زمان، بازنمايی و 

تحلیل شده است.

2. چارچوب نظری
كه به  كرد  گرستراند را بتوان نخستین جغرافیدانی قلمداد  شاید ها
علم جغرافیا رنگ و بويی رفتاری داده است. تئوری وی با عنوان 
در  را  فضايی  رفتارهای   )Hagerstrand 1975( زمــان3«  »جغرافیای 
كانون  مطالعه جغرافیايی دخالت می دهد. در اين رویکرد، »فرد« 
توجه مطالعه قرار می گیرد)Ellegard 2017( و با »تمامی فعالیت ها، 
 )Middleton 2011( »ارتباطات و جابه جايی هایش در زندگی روزمره
و  الگو ها  كشف  دنبال  به  زمان  و  فضا  جغرافیای  می شود.  تعریف 
كه فرد در زندگی روزمره چه ارتباطاتی با فضا و  ارتباطات است؛ اين  
كشف و ضبط  كار را با استفاده از  ساير افراد و فعالیت ها دارد و اين 

1 Data Science
2 Big Data
3 Time- Geography

و مسیر5   فعالیت4  انجام می دهد.  افراد  روزمــره  زندگی  از  اطالعات 
)Collie  2013( دو مفهوم بنیادين در ادبیات شناخت شناسی اين 
كه چه فعالیتی و  كشف اين موضوع دارد  تئوری است و سعی در 
ولی  می پذيرد.  انجام  ــره  روزم زندگی  در  )چگونه(  تحركاتی  چه  با 
بازنمايی  فعالیت ها  جــریــان  از  زمــانــی  نــمــودار  یــک  در  درک  ايــن 
در  زمــان  جغرافیای  تحلیلی  مــدل   .)Middleton 2009( می شود 
 Carlstein 1973;( اســت توصیف  شــده  فــراوانــی  كادمیک  آ منابع 
 Carlstein, 1975; Godkin& Emker 1975; Hagerstrand T. 1970;
فرض   .)Hagerstrand 1974; Hagerstrand 1975 ; Pred, 1977  
كه  كلیه فعالیت ها و پدیده هايی  كه  اصلی زمان_جغرافیا اين است 
خ می دهند، دارای هر دو ويژگی زمانی  از لحظه تولد تا مرگ یك نفر ر

و فضايی به  صورت توأمان هستند.
بــه  طور  فــرد  كــه  ــاره دارد  اشـ بــه مسیری  »بـــردار حــركــت6«  مفهوم 
می پیماید  را  آن  خود  فضايی_زمانی  محیط  در  منحصربه فردی 
ساير  با  پیوسته  فــرد  هر  كه  آنجايی   شــمــاره1و2(. از  )نــمــودارهــای 
افراد، ساير ارگانیسم های زنده، اشیای طبیعی و انسان ساخت در 
تماس است، هر یك از آنها نیز دارای یك خط زمانی و بردار حركتی 
نامنقطع بین نقطه تولد و تولید )در مورد اشیاء( تا لحظه مرگ )در 
مورد جانداران( و یا تخریب )در مورد اشیاء( هستند، دریك فرایند 
زیست  خطوط  ساير  به  دائــمــًا  فــرد  یك  زیست  خط  شونده  تکرار 
گره خورده و به شکل رقص وار )كورئوگرافیك( بدان ها  )اشیا و افراد( 
ملحق و از آنان منفك می گردد )نمودار شماره3(. اين پیوست ها و 
گسست ها در ترمینولوژی تئوری جغرافیای زمان »حلقه فعالیت7« 

نامیده می شود. 
كالبدی هر فرد مفروض در قالب یك نقشه دوبعدی تقلیل  محیط 
كه در آن نقاط مبدأ و مقصد به صورت نقاط با بعد  داده می شود 
صفر نمایش داده می شود. زمان در محور بعد سوم )محور عمودی( 
وقتی به اين نقشه دوبعدی افزوده می شود، یك محیط سه بعدی 
كواريوم  كه در ادبیات تئوری فضا زمان به عنوان »آ به وجود می آید 
)نمودار شماره4(. »نظام فعالیت«  فضا_زمان8« شناخته می شود 
عناصر  كــه  مــی شــود  فعالیت هايی  تمامی  شــامــل  مــحــدوده  یــک 
انسانی آن محدوده به  طور مستقیم با آن درگیرند. الگوهای نظام 
)نقش  می شوند  متفاوتی  عملکردهای  و  نقش ها  شامل  فعالیت 
و  عناصر  داخل  در  فعالیت  نظام های  غیره(.  و  فروشنده  خریدار، 
موجودیت  و  می یابند  سازمان  مشخصی  كالبدی  محدوده های 
وسیله  به  فعالیت ها  اين  وقتی  كه  معنی  بدين  ــد،  دارن مستقلی 
كسی انجام نمی پذيرد باید به وسیله شخص دیگری انجام پذيرد. 
كالبدی  ماهیت  زمان_جغرافیا  تحلیل  بعدی  مرحله  بنابراين 
و  مشاهده  طريق  از  را  مشخص  مــحــدوده  یک  داخــل  در  جامعه 
و نظام  انطباق پیوسته )همنوايی( میان جمعیت  فرایند  تحلیل 
محدوده  یک  داخــل  در  فعالیت  نظام  می گیرد.  نظر  در  فعالیت، 

4 Activity
5 Route
6 Trajectory
7 Activity bundle
8 Space-time aquarium 
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نمودار شماره1: بردار حرکتی فردی که از یک قرارگاه به قرارگاه دیگر می رود و دوباره به قرارگاه اول باز می گردد. شیب خط بردار حرکت بسته به زمان جابه جایی ابین 
)Thrift 1977( .دو نقطه تعیین می شود

که در آن موانع حرکتی وجود دارند، نشان می دهد  نمودار شماره2: بردارهای حرکتی یک یک فضای همگن )سمت چپ( و بردارهای حرکتی در یک فضای ناهمگن 
.)Thrift 1977( کنترل می شوند که چگونه اشکال حرکتی هر فرد توسط موانع 

که در طول محور زمان  که میان چهار قرارگاه جابه جا می شود و سمت راست: توالی های زمانی و بودجه زمانی فرد  نمودار شماره3 سمت چپ: بردار حرکتی فردی 
)Thrift 1977( .خطی به نمایش در آمده است

کنندو در درون آن از یک قرارگاه به قرارگاه دیگر جایجا می شوند. این نمودار بردار حرکتی  که در آن افراد بردارهای حرکتی را تولید می  کواریوم فضا- زمان  نمودار 4 ا
.)Thrift 1977( سه فرد را در طول 24 ساعت نمایش می دهدکه مبین رفتارهای فضایی-زمانی آنها در این بازه است
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برای  تقريبًا  را  كافی(  نه  )و  الزم  شرایط  می تواند  زمــان  جغرافیای 
عناصر  و  طبیعی  محیط  عناصر  و  ــراد  افـ مــیــان  تعامالت  تمامی 
كولوژی  ا میان  موجود  خأل  رو  ــن   ازاي و  كند  معین  انسان ساخت 
 Dittmer & Latham( كولوژی زیست شناسانه را پر نماید انسانی و ا
گراستراند پا فراتر از  كه تئوری جغرافیای زمان  ها 2015(. اینجاست 
گذارده و آن را با ساير علوم  محدوده های دانش جغرافیای انسانی 
كه  گاهی  گره  مانند علم اجتماعی و رفتاری تركیب می كند. نقاط 
را در مکعب فضا زمان شامل می شوند،  موقعیت های ثبت شده 
به عنوان پایه ای ترين داده برای ترسیم بردار حركت بوده و با زبان 

كرد: ریاضی می توان به شکل زير بیان 

و یک لحظه در فضاست.  نقطه در فضا  آن موقعیت  در  كه 
بدين ترتیب یک بردار حركت شامل مجموعه ای متشکل از عناصر 

زير است:

C={)cS.....ci.cj.....cE(| tS<...<ti<tj<...<tE }

) و  نقاط آغاز و پایان مسیر است(

خود  به  می تواند  را  موقعیت  سه  مجموعه  ايــن  در  كنترل  نقاط 
كه در  بگیرد: 1- مکان  فعالیت های شناخته شده، 2- مکان هايی 
آن مسیر حركت با تغییر جهت و یا سرعت حركت مواجه می شوند و 
كه به عنوان مرجع فضايی فعالیت ثبت می شوند.  3- ساير نقاطی 
با اتصال خطی بردارهای حركتی از طريق میان یابی نقاط گره گاهی 

معادله پارامتری زير برای یک بردار حركتی به دست می آید:

كه در آن:

و  گاهی  گــره  نقاط  از  مجموعه ای  كه  زمــان  فضا  مسیر  نتیجه  در 
زير  صــورت  به  زمــان  پارامتر  با  می توان  را  اســت  حركت  بــردارهــای 

نمایش داد:

كه در خط ممتد فضا زمان با استفاده  اين معادله اجازه می دهد 

گروه های سکونتی آن تولید شده  كنان و  جغرافیايی به وسیله سا
و مهم ترين ويژگی آن معین  و محدود بودن منابع زمانی روزمره آن 
كورئوگرافیک فرایند انطباق نظام جمعیت و نظام  است. جزئیات 
نظام  زير است: »تقسیم ناپذيری هر عنصر  نتیجه عوامل  فعالیت 
جمعیت، ويژگی های منحصربه فرد هر نقش، جابه جايی ناپذيری 
كالبدی در نظام فعالیت مانند معابر و بناها زمان بر بودن  عناصر 
كه یک حلقه  كه به محض اين  جابه جايی فضايی میان فعالیت ها 
فعالیت با تمامی اعضای خود پر شود، آن حلقه به روی ساير اعضا 

.)Pred 1977 p.  232( »بسته خواهد شد
زمانی خــاص حجمی  بــازه  یك  بــردارهــای ممکن در  كلیه  تجمیع 

در  فــرد  حركتی  دامــنــه  درواقـــع  كــه  مــی دهــد  نمایش  را  خطوط  از 
می نامند.  فضا_زمان«  »منشور  را  مشخصه  ايــن  اســت.  زمــان  آن 
كه  می شود  اطالق  نقاطی  كلیه  مجموعه  به  فضا_زمان«  »منشور 
كثر سرعت پیاده روی از نقطه ای  فرد می تواند در یک  زمان با حدا
كه به  طور دقیق تر  در بافت فضا_زمان به نقطه دیگر جابه جا شود، 
نام   فضا_زمان  بافه  اینجا  در  )كه  حركت1«  بالقوه  »فضاهای  بانام 
حركتی  بــردار  هر  می شود.  شناخته   )Corbett 2005( است(  گرفته 
كه انتخاب می شود، به وسیله موانع )محدودیت ها( در هر منشور 

كنترل می شود )نمودار شماره5(. فضا_زمان 

که اعضای آن به  نمودار شماره5: این دو نمودار حلقه های فعالیت دو قرارگاه متفاوت را نمایش می دهند. قرارگاه خانه )سمت چپ( به عنوان یک حلقه فعالیت 

کواریوم فضا_زمان جابه جا شده و دوباره به صورت همگرا در حلقه فعالیت خانه گردهم می آیند. ولی در یک مدرسه )سمت  کالبدی ا گرایی در طول محیط  شکل وا

کواریوم فضا_زمان تشکیل می شود و بعد از مدتی بردارهای حرکتی به  راست( حلقه فعالیت به صورت همگرایی از تجمع بردارهای حرکتی قرارگاه های مختلف در ا

.)Thrift 1977( گرایی از آن منفک می شوند صورت وا
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از زمان به عنوان شاخصه جابه جا شویم. زمان در اینجا شاخصه 
مؤثری است؛ چرا كه هر نقطه در فضا در یک زمان مشخص منحصر 
را به  به فرد است ولی یک مسیر ممکن است فضاهای همسانی 
كرات در نوردد. هر بردار حركتی در بافه فضا زمان نشان می دهد، 
در فضای محله  را  فعالیت هايی  یك هفته چه  فرد در مدت زمان 
مراجعه  كــانــون هــای محلی  و  نقاط  ــدام  ك بــه  ــت،  اس انــجــام داده 
فعالیتی  توقفگاه های  را درون  زمانی خود  بودجه  از  و چقدر  كرده 
تحلیل مکعب فضا  برای  كرده است. روش هــای مختلفی  سپری 
 .)Miller 2005( زمان در تئوری جغرافیای زمان تبیین شده است
عملیات  وسیله  به  زمــان  فضا  مکعب  در  زمانی  فضا  تحلیل های 
در  فضازمان،  مکعب  عملگر  عملیات  می پذيرد.  صورت  عملگرها1 
واقع مانند تابعی است كه یک عنصر فضا_زمانی را گرفته و آن را بدل 
به یک عنصر فضا زمانی دیگر می كند. یک عنصر فضا زمانی، یک 
عنصر هندسی )شئی( در داخل نظام مختصاتی فضا زمان است 
)دو محور فضايی و یک محور زمانی( و شامل احجام فضا زمان، 
سطوح فضا زمان، خطوط فضا زمان و نقاط )مجموعه احجام و 
سطوح منفصل( می شود. هدف نهايی عملیات فضا_زمان، تبديل 
كه در  مکعب فضا زمان به شئی )عنصر( دوبعدی فضا زمان است 
سامانه  یک  سان  به  و  بــوده  اطالعات  بازنمايی  الگوی  با  انطباق 
بصری سازی و بازنمايی غالبًا دو بعدی، اطالعات و داده ها را برای 

بیننده به لحاظ بصری محسوس می كند.
كه  كلی پنج عملگر پایه در مکعب فضا زمان وجود دارد  در حالت 
عبارتند از: 1- استخراج2: شامل انتخاب چند زيرمجموعه از عناصر 
بعدزدايی3:  فشرده سازی،  ــام،  ادغ تلفیق،   -2 اســت.  فضا_زمان 
شامل تجمیع عناصر فضا زمان به یک عنصر فضا زمان دیگر با بعد 
كمتر است )بازنمايی حجم به روی سطح و سطح به روی خط و 
زمان  فضا  عنصر  چند  تبديل  شامل  مونتاژ4:   -3 نقطه(.  به  خط 
مجزا به یک عنصر فضا زمان یکپارچه است. 4- تبديل هندسی5: 
تغییر موقعیت مکانی یک عنصر فضا زمانی بدون تغییر محتوايی. 
5- تبديل محتوايی6: تغییر محتوای یک عنصر فضا زمانی بدون 
كدام از عملگرهای فوق،  تغییر هندسی آن )Bach etal 2014(. هر 
را پوشش می دهند.  تحلیلی خاصی  و هدف های  استفاده  موارد 
بــازه هــای  مقایسه  ــرای  ب مــی تــوان  را  استخراج  عملگر  مثال  ــرای  ب
مختلف زمانی در یک مکان خاص و یا برای مقایسه یک مکان در 
زمان های مختلف مورد استفاده قرار داد. عملگر تلفیق، به عنوان 
یافتن  بــرای  زمــان،  فضا  مکعب  عملگرهای  كاربردی ترين  از  یکی 
كلیه  تجمیع  از  خاص  مکانی  و  زمانی  ضرب اهنگ های  و  الگوها 
كاربرددار  خطوط زیستی منفصل مورد ها در یک سطح دوبعدی 
برد بیشتری داراست. عملگر مونتاژ برای شناسايی الگوهای خاص 
و مکانی مکعب  زمانی  بازه های  در  كنده  پرا به صورت  كه  حركتی 

1 Operations
2 extraction
3 Flattering
4 Filling
5 Geometry transformation
6 Content transformation

تبديل  استفاده است. عملگرهای  خ می دهند، مورد  زمان ر فضا 
كه بیشتر عملگرهای تعاملی هستند  هندسی و تبديل محتوايی 
و برای پایش در لحظه فعالیت ها با داده های پویا و تغییر یابنده ) و 
كاربرد دارند. عملگر مورد استفاده در اين مقاله  نه داده های ایستا( 
با توجه به اهداف پژوهش، شامل عملگر تلفیق، فشرده سازی و 
بعد زدايی است. با تجمیع اين خطوط در یك نقشه واحد می توان 
كرده و  كشف  الگوهايی را از رفتار اجتماعی موردها در بافت محلی 
تفسیر نمود. در ادامه با استفاده از عملگر تلفیق بردارهای حركتی 
موردهای مطالعه شده در محله، نظام حركت و فعالیت روزمره زنان 
در محله طی یک هفته در قالب بازنمايی »نظام حركت و فعالیت« 

و »حلقه های فعالیت« تحلیل و تفسیر شده است.
بهره گیری  با  زمــان  جغرافیای  حــوزه  در  متأخرتر  مطالعات  امــروزه 
تکنیکی  تــوســعــه  تــوانــســتــه  جــغــرافــیــايــی  سیستم های  دانـــش  از 
با  جغرافیايی  اطــالعــات  سیستم های  ادغـــام  كند.  قابل توجهی 
بتوان  كه  آورده است  فراهم  را  امکان  اين  زمان  تئوری جغرافیای 
نقشه های دقیق و در عین  حال پویايی را از واقعیت های فعالیتی 
گرام ها درک  و زمانی زندگی روزمره ترسیم نمود. اين نقشه ها و دیا
كاماًل روشنی از پدیده ها و جریان های حركتی و فعالیتی به دست 
لنتروپ )Lenntorp 1976;1977;1978( یکی  برای مثال  می دهند. 
گراستراند در دانشگاه لند7، در مورد چگونگی ارتقای  از همکاران  ها
كرده است.  كارل استاد مطالعه  كیفی خدمات اتوبوسرانی در شهر 
ایستگاه های  همپوشان  حوزه های  دامنه  افزایش  وی  پیشنهاد 
 Burns,( اتوبوسرانی و برنامه فعالیت افراد بوده است. الورنس برنس
L. D. etal. 1985( مطالعات دسترسی پذيری مدل زمان_جغرافیا را 
كتورهای مؤثر  كار خویش تأثیر ساير فا توسعه داده است. وی در 
مانند تغییر مدل حمل ونقل، افزایش انتخاب های حركتی و حتی 
گرفته است. وی نشان داده  كاری را نیز در نظر  ساعات پیاده روی 
كه چگونه منشورهای فضا_زمان در طول ساعات اوج ترافیك  است 
می تواند  زمانی  انعطاف پذير  برنامه  چگونه  و  می شوند  منقبض 
كردن منشور فضا_زمان خود با استفاده  پیاده ها را قادر به منبسط 
 )Miller 1991; 1999; 2005( كند. هاروی میلر انعطاف پذير از زمان 
از دانشگاه يوتا توانسته است استفاده از منشورهای فضا_زمان را در 
برنامه ريزی مدرن حمل ونقل با استفاده از تکنولوژی سنجش از راه 
دور و GIS كاربست پذير نماید. میلر خاطرنشان می سازد كه فضاهای 
مسیرهای  مشابه  بسیار  مفهومی  لحاظ  به   )PPSs( حركت  بالقوه 
گره ها  و  یال ها  از  متشکل  شبکه ای  نظام  یك  در  كه  بالقوه ایست 
است و برای تعیین دسترس پذيرترين نقاط به یك مکان خاص به 
 Kwan 1998; 1999; 2002; Kwan & Lee( كوان كار می رود. می_پو 
كه مدل های فضا_ 2004( نیز از دانشگاه اوهايو نشان داده است 

زمان می توانند در مطالعه نابرابری های موجود در دسترسی پذيری 
كار آید.  برای جنس های مختلف حتی درون یك واحد مسکونی به 
در راستای توسعه پژوهش پیشین، كوان )Cowan 2013( به مطالعه 
گزینی، دسترسی پذيری و تخریب محیطی  مفاهیمی چون جدايی 
مردم  روزمــره  جابه جايی های  در  زمان ها  و  مکان ها  با  ارتباط  در 
پرداخته است. به طور مشابهی نیز در یک پژوهش مجزا وسترمارک 
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در  را  لیندن  محله  زنــان  دسترسی پذيری   )Westermark 2013(
اوهايو آمریکا با استفاده از بازنمايی های جغرافیای زمان مطالعه 
اثــبــات اين  پــژوهــش وســتــرمــارک  ــت. نکته قابل توجه  نــمــوده اس
كه سطوح پايین تر دسترسی پذيری و نابرابری  فرضیه بوده است 
اجتماعی_ ناهنجاری های  تشدید  باعث  مــی تــوانــد  دســتــرســی، 
دیگری  تحقیق  در  ــردد.   گ محالت  كنان  سا سالمتی  و  اقتصادی 
نیزالگارد با همکاری كوپر )Ellegard&Cooper 2004( تالش كرده اند 
از مدل های جغرافیای زمان، پیچیدگی های زندگی  با استفاده  تا 
الگوهای قابل فهم برای تحلیل های اجتماعی  را در قالب  روزمره 
كدام از  كه فعالیت های روزمره هر  بدل سازند. آنها نشان داده اند 
رادیکال  پژوهش  یک  در  می شوند.  توزيع  چگونه  خانوار  اعضای 
را  شده  ساخته  محیط  تأثیر   )Lin etal 2015( همکاران  و  لین  تر، 
به روی رفتار پیاده روی مطالعه نموده و یک مدل مفهومی را ارئه 
كه شامل یکپارچه سازی متغیرهای عینی و ذهنی بوده و  داده اند 
اعتبار مدل به دست آمده را در برخی شهرهای چین مورد آزمون 
قرار داده اند. ايوانز و همکارانش )Evans etal 2015( نیز در پژوهشی 
مشابه، تأثیر شبکه های فضايی_ زمانی را بر جابه جايی های شهری 
صرفه جويی های  منظور  به  حمل ونقل  شبکه  بهینه سازی  بــرای 
اقتصادی در طراحی و ساخت شبکه های شهری مطالعه نموده اند. 
يوان و نارا )Yuan&Nara 2015( با استفاده از  فناوری ها و تجهیزات 
شیوه های  و  ــراد  اف روزمـــره  زیست  الگوهای  فهم  در  سعی  مکانی 
اين  نتايج  داشته اند.  شهری  فضاهای  در  افــراد  سکون  و  حركت 
كه در یک سطح تجمیع یافته، الگوهای  پژوهش نشان می دهد 
برای تشکیل شبکه های  بااليی  روزمره واجد ظرفیت های  زندگی 

اجتماعی و برقراری تعامالت اجتماعی هستند.
مشابه  نظری  لحاظ  به  ابعاد  از  بسیاری  در  حاضر  پژوهش  گرچه 
تحقیقات انجام پذيرفته در اين حوزه است، ولی تفاوت در توجه 
گرچه  كه ا اين تحقیق به ابعاد اجتماعی حركت است. بدين معنی 
در تحقیقات بیان شده زندگی روزمره به نوعی كانون توجه و مطالعه 
بوده و در برخی از آنها نیز ظرفیت های اجتماعی معابر در تشکیل 
كمتر به انگیزش های  شبکه های اجتماعی مد نظر بوده است ولی 
اجتماعی حركت توجه شده است. به عبارت دیگر هدف اصلی اين 
كه در زندگی روزمره  از حركت هايی است  مقاله مطالعه آن دسته 
با هدف برقراری تعامالت اجتماعی در سطح محله به وسیله زنان 
به  حركتی،  انگیزه های  انبوه  میان  از  نوعی  به  و  می پذيرد  صورت 
گون در  گونا انحاء  و  انــواع  به  كه  بــوده است  انگیزه هايی حساس 
كه  آنجايی  از  اجتماعی هستند.  ارتباطات  روزمــره، اساس  زندگی 
اين الگوها صرفًا انگیزش های اجتماعی حركت و فعالیت را شامل 
از  روشنی  تصوير  نیز  آمده  دست  به  الگوهای  رو  اين  از  می شوند، 

بافت روابط اجتماعی زنان در محله ارائه می دهند.

3.روش
كن  سا زنــان  روزمــره  اجتماعی  برنامه های  از  نیاز  مــورد  داده هـــای 
طريق  از  اولــیــه  اعتمادسازی  مــراحــل  طــی  از  پــس  سنگلج  محله 
نیمه  و  ساخت یافته  غیر  مصاحبه های  یا  و  متمركز  گروه  جلسات 
گردآوری شده است. طی  كیفی  ساخت یافته متعارف در پژوهش 

جلسات متوالی و متمادی حضوری، دفترچه هايی میان موردهای 
روایت های  شــد،  خواسته  آنها  از  و  شد  توزيع  مشاركت  داوطلب 
از فعالیت ها و حركت های داخل  روزانــه  را به  صورت  روزمــره خود 
كرده و پیرو آنها در  فضای محله درون دفترچه یاد شده، یادداشت 
جلسات مصاحبه حضوری، به منظور تکمیل و تعمیق داده های 

به دست آمده شركت جویند.
تــوزيــع  و  ــیــه  اول نــمــونــه گــیــری  و  تحقیق  مــیــدان  ــه  ب ورود  از  پــس 
شبکه های  مشاركت كنندگان،  میان  روزنــگــاشــت  دفترچه های 
گروه  خانوادگی و یا دوستی بالفصل شناسايی شده و برای تشکیل 
نمونه گیری  )روش  آمد  عمل  به  دعوت  آنها  از  بعدی  متمركزهای 
شد.  انجام  نیز  ثانویه  نمونه گیری  فرایند  كار  اين  با  برفی(.  گلوله 
اين فرایند نمونه گیری تا تشکیل یك شبکه بسته و مرحله اشباع 
ــای مرحله دوم،  ــ ــردآوری داده ه ــ گ از  ــه داشـــت. پــس  نــظــری ادامـ
در  گرفت.  انجام  نمونه گیری  مــوازات  به   داده هــا  بازنمايی  فرایند 
از تثبیت مکانی هر محدوده اشــاره  شده )شامل  اين مرحله پس 
گروه پیمایشگر،  آدرس ها، افراد، مکان ها، نهادها و غیره( به وسیله 
گردآوری  شده از طريق روز نگاشت ها، الگوهای  براساس داده های 
ــرام هــای  گ ــا ــه  صـــورت دی حــركــتــی آنــهــا در داخـــل فــضــای محلی ب
كورئوگرافیك1)رقص وار( ترسیم شدند. پس از خروج از میدان تحقیق، 
مستندسازی  محله،  كن  سا زنــان  از  نفر  به 78  مربوط  داده هــای 
اقدامات  انجام  منظور  به   داده ای  پایگاه  یک  و  شده  كدگذاری  و 
بازنمايی و تفسیر اطالعات )در قالب پایگاه استاندارد داده( تشکیل 
از اطالعات حركتی زنان در طول  از تشکیل پایگاه داده  شد. پس 
یک هفته )به صورت ناپیوسته(، بردارهای حركتی تک تک موردها 
)78 مورد( به وسیله نرم افزار MAP2 به صورت دستی ترسیم شده 
از تبديل به الیه های اطالعات مکانی به  و عــوارض ترسیمی پس 
نرم افزار  به  همپوشانی  تحلیل  و  حركت  بافرهای  تشکیل  منظور 
و  آمـــاری  تحلیل های  شدند.  منتقل   )ArcMap( مکانی  تحلیل 
گرفتن خروجی از پایگاه  گرام های مربوطه با استفاده از تحلیل و  دیا
 )Access و Excel( اطالعاتی به وسیله نرم افزارهای مجموعه آفیس

انجام پذيرفته است.

4.بحث و یافته ها
4.1. تبیین نظام نوتاسیون و کدگذاری در بازنمایی داده ها

فضای  سنگلج،  محله  فــضــا_زمــان  ــوم  ــواري ك آ تشکیل  منظور  بــه  
  Nاینجا محور كالبدی در امتداد دو محور عمودی و افقی )كه در 
و محور E نامگذاری شده اند تا منطبق بر جهت جغرافیايی محلی 
كه  نمایش داده  شده است   t امتداد محور  در  زمان  بعد  و  باشد( 
)نقشه  می كند  بازنمايی  را  فعالیت  از  هفته  یك  خطی  مدت زمان 
شماره1(. با تهیه نقشه پایه متشکل از شبکه نقاط سکون و حركت 
گره و ارتباطات به عنوان یال( و امتداد آن در  )تقاطع ها به عنوان 
كه از  محور زمان می توان ابری سه بعدی از نقاط را به دست آورد 
طريق آن هر شکلی از فعالیت های حركت و سکون در فضای محله 
از طريق شکل ويژه ای از اتصال نقاط موجود در سیستم به هم به 

1 Choreographic
2 Autodesk MAP
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وجود می آید. بنابراين هر بردار حركت را در اين شبکه سه بعدی 
گره ها و یال های پیوسته و متصل به هم  می توان با مجموعه ای از 
توصیف كرد. یک بردار حركتی كه شامل سلسله موقعیت های ثبت 
شده زمانی و مکانی است و حداقل از دو عنصر عمده تشکیل شده 
است: مجموعه ای از نقاط و رئوس كه نقاط كنترل نامیده می شوند 
و مجموعه ای خطوط و یال های ارتباط دهنده نقاط اساس توالی 

ترتیب زمانی نقاط. 
در نقشه شماره2 كلیه نقاط و كانون های به  دست  آمده از داده ها به 
 صورت طبقه بندی  شده، نمایش داده  شده است. اين نقاط تركیبی 
كه فعالیت ها در درون آنها رخ می دهد  كانون های مکانی هستند  از 
 i,j,k,e,n نمادهای  با  می شوند كه  تقسیم  كلی  دسته  چند  به  و 
كه بارنگ قرمز مشخص    )i( نمایش داده شــده انــد. دسته نخست
در  مطالعاتی  موردهای  كه  هستند  مسکونی  منازل  شامل  شــده، 
بارنگ آبی مشخص  شده  كه   )j,k( آن سکونت دارنــد. دسته دوم
عرصه های  شامل  خــود  كه  هستند  فعالیت  عمومی  كانون های 
 )k( شهری(  )فضاهای  فضايی  و   )j( عمومی(  )مکان های  مکانی 
كه  فعالیت می شوند. مقصود از عرصه های مکانی، آنهايی هستند 
فعالیت درون آنها در فضاهای بسته ای چون یک مركز فرهنگی و یا 
یک مغازه و غیره صورت می گیرد و عرصه های فضايی آنهايی هستند 
كه فعالیت درون آنها در عرصه های عمومی و باز محلی مانند معابر، 
پارک های محلی و میدانگاه ها و غیره صورت می گیرد. دسته بعدی 
كانون  كه  كانون های ورودی و خروجی )e( از میدان تحقیق است 
فعالیت آنها بیرونی بوده و به لحاظ مکانی دخالتی در امر بازنمايی 
كستری مشخص  شده اند. موردهای  بارنگ خا اين نقاط  ندارند. 

خارج شبکه با نماد )n( نمایش داده  شده اند. 

4.2.نظام حرکت و فعالیت
با توسعه ارتفاعی خطوط زیستی حركت براساس داده های زمانی، 
در  مطالعه  مــورد  زنــان  حركت  و  فعالیت  الگوهای  سه بعدی  بافه 
می توان  حالت  اين  در  است.  شده  بازنمايی  فضا_زمان  كواريوم  آ
عالوه بر مطالعه مشخصه های مکانی حركت، مشخصه های زمانی 
آنها را نیز مطالعه نمود. در نقشه شماره 3 بافه زمانی و مکانی حركت 
در چهار زاویه نمایش داده  شده است. پايین سمت چپ: نقشه 
از آن حذف  شده است. در  زمانی  كه مشخصه  فعالیت ها  مکانی 
كانون ها و تواتر حركت ها و فعالیت ها را مشاهده  اين نقشه می توان 
و تحلیل نمود. نقشه های باال چپ و پايین راست: مشخصه های 
امتداد  )در  فضايی  تک بعدی  اطالعات  همراه  به  فعالیت  زمانی 
به  نقاط  ابر  نمایش  اين  در  داده شــده انــد.  نمایش   )E یا  N محور
امتداد محور  فرد در  كه هر  اتصال نشان می دهند  همراه خطوط 
كدام مکان ها رفته و  كرده است و به  زمان و مکان چگونه حركت 
كمی را از ابر نقاط  چقدر در آنها بوده است. تجمیع اين داده ها ترا
كه بامطالعه آن می توان دریافت در چه زمان ها و  نتیجه می دهد 
كدام افراد به چه شکل وارد حلقه های مشترك  در چه مکان هايی 
گرد هم می آیند. برای  فعالیت شده و یا درون قرارگاه های فعالیتی 
كم قرارگاه های فعالیتی در چه روزها  كه ترا مثال می توان دریافت 
و ساعاتی از هفته در چه مکان هايی بیشتر است. زنان بیشتر در 
چه نوع مکان هايی حضور دارند و الگوهای فضايی و زمانی آنها چه 

ارتباطی با الگوهای فعالیتی درون محله دارند. 
بدين منظور كانون های محلی فعالیت های اجتماعی زنان مطالعه 
شماره3   نقشه  در  هفته  طــول  در  مراجعه  میزان  بــراســاس  شــده 
میزان  مــی تــوان  نقشه ها  ايــن  از  استفاده  بــا  شــده انــد.  ــی  وزن دهـ

نقشه شماره1:
کواریوم فضا_زمان محله سنگلج )میدان مطالعه( محاط میان خیابان مولوی از جنوب، وحدت اسالمی از غرب، پانزده خرداد از شمال و خیام از شرق. سمت چپ: ا

کواریوم فضا_زمان گاهی سه بعدی میدان مورد مطالعه و نمایش یك مسیر درون ا گره  سمت راست: ابر 
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را در زندگی روزمره زنان درك  كانون های مختلف  اهمیت فضايی 
نمود. در نگاه نخست، اين نقشه همچون باركد اطالعاتی، نقاطی 
كه اهمیت اجتماعی بااليی دارند، نشان می دهد. نقاط آبی رنگ  را 
كه به استثنای  كانون های فضايی و نهادی اجتماعی زنان هستند 
ارتباطی  كه دارای بیشترين سهم  كانون مهم )ســرای محله(  یك 
است )كه البته به دلیل انطباق كانون نمونه گیری و استقرار در بافت 
كانون های  اختصاص داده( ساير  به خود  را  وزن  بیشترين  محله 
روزمره  زندگی  در  را  قدرتمندی  ضرب اهنگ  و  ارجــاع  تواتر  فضايی 
كز خرید محله ای  كز با تواتر مراجعه باال را مرا ندارند. مهم ترين مرا

تشکیل می دهد ولی در مقابل، كانون های خصوصی تر فعالیت های 
از  و  می دهند  نمایش  را  قدرتمندی  ضرب اهنگ های  اجتماعی 
تجاری  بدنه  به  شدن  نزدیك  با  محلی  فضاهای  در  حضور  كم  ترا
از محله در  تواتر خــروج  بــودن  باال  كاسته می شود.  به شدت  بــازار 
از  قابل توجهی  سهم  كه  است  اين  نشان دهنده  آستانه ای  نقاط 
به  از مرزهای محلی  ج  زنان در خار اجتماعی  روزانــه  فعالیت های 
گرام شماره 1 مشخص است،  وقوع می پیوندد. همان گونه كه در دیا
به طور متوسط در حدود بیست درصد سهم ارتباطات اجتماعی 
بــه معنی  ايــن  ج محله اختصاص دارد.  ــار مــرزهــای خ بــه  ــره  روزمـ

نقشه شماره2: نقشه استاندارد شده محوری شبکه معابر محلی به منظور اجرای بازنمایی های جغرافیای زمان و نقاط پایه ثبت شده از پایگاه داده. 

کن محله سنگلج در طول هفته گانه در بودجه زمانی فعالیت های روزمره زنان سا کانون های اجتماعی سه  گرام شماره1: سهم هر کدام از  دیا
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وجود شبکه های اجتماعی همسنگ شبکه های اجتماعی درون 
شبکه های  انسجام  افزایش  با  كه  شود  تفسیر  می تواند  محله ای 
برون محله ای، شبکه های درون محلی تضعیف خواهند شد. اين 
ارتباطات اجتماعی در فضاهای محلی  با نگاهی به سهم  مسئله 
)كانون های j و k( در روزهای پایانی هفته نمود بیشتری می یابد. 
در دو روز پایانی هفته عماًل محله از حضور زنان خالی  شده و سهم 
اجتماعی  ارتباطات  نفع  به  محله ای  درون  اجتماعی  ارتباطات 

كاهش  یافته است. ج از محله )e( به  شدت  درون منازل )i( و خار

4.3.حلقه های فعالیت
حلقه های فعالیت به معنی تالقی و انطباق دو یا چند بردار حركتی 
در بافه فضا و زمان است. بدين ترتیب حلقه های فعالیت می توانند 
كانونی و تركیبی باشند. حلقه های فعالیت زمانی  زمانی، فضايی، 
كه در یک مکان ثابت و در  همان قرارگاه های پاتوق مانند هستند 
فعالیت  حلقه های  اصلی  مشخصه  می گیرند.  شکل  زمان  امتداد 
سکون است )مانند یک پارک محلی و یا یک مغازه خرده فروشی(. 
زمانی  بودگی های فضايی  حلقه های فضايی فعالیت، شامل هم 
كریدورهای  درواقـــع  فضايی  حلقه های  هستند.  حركت  بعد  در 
كه در لحظه تطبیق بردار حركت  مشترک حركت را شامل می شوند 
دو فرد در فضا به وجود می آیند )مانند حركت مشترک و هم جهت 
در یک معبر محلی(. حلقه های مشترک حركت، هم بودگی هايی 
كه در آنها فعالیت حركت  را در امتداد فضا و زمان شکل می دهند 
در قالب یک عمل اجتماعی درمی آید و خصیصه ای اجتماعی به 
گر در حلقه های فعالیت، عمل حركت صرفًا ابزاری  خود می گیرد. ا
كانون های فضايی برای اهداف اجتماعی بود، در  برای رسیدن به 
حلقه های حركتی، افراد مختلف باهم در امتداد فضا همراه شده 
و مشخصه ای اجتماعی به فعالیت حركت می بخشد. حلقه های 
نفر در یک زمان و مکان  كانونی فعالیت برخوردهای لحظه ای دو 
مشخص است. درواقع اين نقاط حلقه های فعالیتی با بعد صفر 
كه ممکن است شامل یک برخورد رودررو )كه خالف جهت  هستند 
خ می دهند( و گذشتن از كنار هم باشد كه در یک مختصات دقیق  ر
زمانی و فضايی در بافه فضا زمان قرارگرفته اند. یک حلقه بسته و یا 
پیوسته فعالیت، می تواند تركیبی از تعدادی حلقه زمانی و فضايی 
كه در یک شبکه ای از فضاها و معابر مرتبط  پیوسته فعالیت باشند 
فعالیت  فضايی  و  زمانی  حلقه های  می دهند.  تشکیل  را  هم  به 
عمومًا به صورت تركیبی نیز ظاهر می شوند. به لحاظ نظری، وجود 
حلقه های تركیبی زمانی و فضايی از حلقه های مجرد زمانی فضايی 
نشان دهنده  تركیبی  حلقه های  وجود  كه  چرا هستند.  مطلوب تر 
مجموعه ای از مکان ها و فضاهای به هم پیوسته در طول زمانند و 

نمایانگر انسجام و مطلوبیت عملکردی فضاهای شهری هستند.
كم  مشخصه های اجتماعی حركت را می توان از طريق مطالعه ترا
مفروض  ــازه  ب هر  در  نمود.  تحلیل  فعالیت  چهارگانه  حلقه های 
كه  است  معنی  بدين  زمانی،  حلقه های  كم  ترا فضايی،  و  زمانی 
گروه های اجتماعی تمايل بیشتری برای برقراری اجتماعی  افراد و 
روابط محلی در فضاهای سکون دارند. در اين حالت نوع فضاها 
خ می دهد، می تواند جنس روابط  كه ارتباطات اجتماعی در آنها ر

اجتماعی را نیز آشکار سازد. فضاها می توانند عمومی و یا خصوصی 
كم حلقه های زمانی  ترا باشند، می توانند نهادی و فردی باشند. 
معنی  به  مسکونی(  منازل  )مانند  خصوصی  فضاهای  در  فعالیت 
عدم تمايل افراد به استفاده از فضاهای عمومی در آن مکان و زمان 
كم حلقه های زمانی در فضاهای  خاص است. برعکس باال بودن ترا
كم  ترا افزایش  آنها باشد.  بر مطلوبیت  عمومی می تواند سنجه ای 
حلقه های فضايی به معنی تردد بیشتر عابران پیاده در فضاهای 
محلی است و می تواند سنجه ای برای كیفیت حضورپذيری فضايی 
خ  محسوب شود. حلقه های فضايی براساس هم بودگی فضايی ر
شیب  با  فعالیت  حلقه های  فعالیت،  زمانی  حلقه های  می دهد. 
كواريوم فضا زمان(  بی نهایت هستند )عمود بر صفحه فضايی در آ
شیب داری  سه بعدی  خطوط  فعالیت،  فضايی  حلقه های  ولــی 

كه براساس سرعت و جهت حركت بازنمايی می شوند.  هستند 
از  حاصل  فعالیتی  و  حركتی  حلقه های  بازنمايی   4 شماره  نقشه 
تالقی بردارهای حركتی زنان مورد مطالعه در محله سنگلج است 
ایام هفته نمایش داده   و تفکیک  شده در  یکپارچه  به  صورت  كه 
كه  بازنمايی شده نشان می دهد  شده است. حلقه های فعالیت 
كدام فضاها و بازه های  احتمال هم بودگی های فضايی و زمانی در 
و  فعالیت  حلقه های  كم  ترا ويژگی  مهم ترين  اســت.  بیشتر  زمانی 
گرچه مركزیت  آنها است.  حركت زنان در اين نقشه، پخش بودن 
كم حلقه های فعالیت چه در بعد زمانی و چه در بعد  نسبی را به ترا
فعالیت  حلقه های  تفکیك  با  ولی  نمود  مشاهده  می توان  مکانی 
كاسته می شود. هر  به روزهای هفته، از میزان اين مركزیت به شدت 
كه  گونه حلقه های فعالیتی در اين مدل به چشم می خورد  چهار 
كم ها و پیوستارهای مختلفی وجود دارند. حلقه های فضايی  در ترا
كم بیشتری  فعالیت در ساعات میانی روز )بین بازه 9 تا 14( دارای ترا
كاهش طول حلقه های فضايی  نسبت به ساير ساعات بوده و با 
به  روز  ساعات  بقیه  در  فعالیت  زمانی  حلقه های  عمق  فعالیت، 
كه بیشترين  همان میزان افزایش می یابد. اين بدين معنی است 
و  می پذيرد  انجام   14 تا   9 ساعات  بین  در  پیاده  حركت  فعالیت 
ارتباطات  و  كاسته می شود  زنان  از میزان تحرک  از آن محله  پس  
خ  اجتماعی در صورت وجود بیشتر در درون فضاهای خصوصی ر
كه واجد پیوستارهای زمانی و  می دهد. حلقه های تركیبی فعالیت 
مکانی حلقه های فعالیت باشند، در همین بازه زمانی وجود دارند. 
بااين كه حلقه های تركیبی فعالیت فاقد الگوهای مشخص ظاهری 
كانون های فضايی خاصی در جریان هستند.  ولی میان  هستند 
بیشترين تواتر ارجاع اين الگوها در بخش های مركزی بافت و بیشتر 
گذر طرخانی با مغفوری( و بازارچه شاپور  میان مركز محله )تقاطع 
در  تركیبی  تواترهای  می شود.  مشاهده  اسالمی(  وحدت  )میدان 
كز خرید در جای جای محله  كز مذهبی و مرا سطوح دیگر بین مرا
قرار می گیرند. نکته قابل توجه حلقه های زمانی فعالیت اين است 
محله  خصوصی  فضاهای  در  زمانی  كانون های  اين  بیشترين  كه 
كه حضور  اســت  بدين معنی  ايــن  اســت.  واقــع  )منازل مسکونی( 
در فضاهای عمومی محلی به وسیله زنان به ندرت اتفاق می افتد 
و زنان بیشتر حلقه های زمانی فعالیت اجتماعی خود را در درون 

خانه ها تشکیل می دهند. 
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5.نتیجه گیری
كن محله سنگلج  در مقاله حاضر الگوهای حركت و فعالیت زنان سا
)بــه صــورت  هفته  یــک  مــدت زمــان  در  اجتماعی  انگیزش های  بــا 
از  استفاده  با  شده  یاد  الگوهای  اســت.  شده  مطالعه  ناپیوسته( 
تئوری »جغرافیای زمان« در دو  و تحلیل در  بازنمايی  روش هــای 
شکل مدل سازی و تحلیل شدند. شکل نخست تواتر ارجاع زنان به 
كم حلقه های  كانون های مختلف اجتماعی و شکل دوم تحلیل ترا

نموده  مــدل ســازی  را  حركت  و  فعالیت  كانونی  و  فضايی  و  زمانی 
كلی  كانون های فعالیت اجتماعی زنانه در یک دسته بندی  است. 
به سه بخش خصوصی محلی )i(، عمومی محلی)j,k( و حوزه های 
فرامحلی )e( )عمومی و خصوصی( تقسیم  شده اند. در بازنمايی و 
كه تواتر ارجاع  تحلیل پایگاه داده های فضايی_زمانی مشخص شد 
در دو حوزه خصوصی محلی و فرا محله ای بسیار بیش از تواتر ارجاع 
در حوزه عمومی محله ای است. فضاهای عمومی محلی به غیر از 

گی تواتر ارجاع در چهار نمای مختلف نمایش داده شده است.  گره های وزن دهی شده بر اساس ویژ نقشه3: بافه فضا و زمان حرکت با 
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چند استثنا )سرای محله و بازارچه شاپور و مركز محله در تقاطع 
گذر طرخانی و مغفوری( ریتم تواتر خاصی را ندارد. اين بدين معنی 
فضاهای  در  یا  زنــان  اجتماعی  ارتباطات  عمده  بخش  كه  اســت 
وقوع  به  از فضای محلی  بیرون  در  یا  و  خصوصی صورت می گیرد 
می پیوندد. فضاهای محلی و یا كانون هايی كه قرار بود محل تحقق 
تعامالت اجتماعی درون محله ای باشند، از ایجاد زيرساخت های 
ناتوان  زنان  و حركت  برای حضور  اجتماعی مناسب  تولید فضای 

هستند. از اين  رو روابط اجتماعی و فضاهای زیسته اجتماعی زنان 
كانون های عمومی اجتماعی بازتاب می یابد.  ج از  در جاهايی خار

كانون های اجتماعی  و  نقاط  بررسی اهمیت  به  گر مدل نخست  ا
در زندگی روزمره زنان اختصاص داشت، مدل نوع دوم به بررسی 
كانون ها و اهمیت شبکه ای آنها در تعامالت اجتماعی  ارتباط میان 
روزمره زنان در قالب حلقه های فعالیت پرداخته است.  حلقه های 
كانونی مطالعه شدند.  فعالیت در سه دسته بندی زمانی، فضايی و 

نقشه 4:  نمایش حلقه های فعالیت در امتداد زمان و مکان.
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حلقه های فعالیت زمانی، حلقه هايی هستند كه فقط در بعد زمان 
امتداد می یابند و حاصل تجمیع بردارهای حركتی در بعد زمان و 
شیب بی نهایت )عمود بر صفحه فضا( هستند )مانند حلقه های 
یا سرای محله  مانند مسجد  در یک مکان مشخص  كه  فعالیتی 
كه حاصل تجمیع بردارهای  شکل می گیرند(. حلقه های فضايی 
مشترک  مسیرهای  )مانند  هستند  زمان  و  فضا  امتداد  در  حركت 
حركت در داخل محله(. اين حلقه ها بخش هايی از بردارهای حركت 
را در بر می گیرند كه نسبت به صفحه فضا_زمان )N-E( دارای شیب 
محلی  معابر  در  حركت  جهت  و  سرعت  معرف  كه  است  مشخص 
كانونی فعالیت، درواقع همان حلقه های فعالیت  است. حلقه های 
در بعد صفر هستند كه در یک نقطه معین )دارای مختصات مکانی 
كانونی  نقاط  می گیرند.  شکل  زمــان  فضا  بافه  از  معین(  زمانی  و 
معمواًل  كــه  زمانند  در  حركت  ــای  ــرداره ب لحظه ای  بــرخــوردهــای 
كم  حاصل تالقی غیر هم جهت بردارهای حركت هستند. مطالعه ترا
حلقه های فعالیت در مدل دوم، الگوی روشنی را از حركت روزمره 
كانونی فعالیت  زنان به دست می دهد. برخالف حلقه های زمانی و 
كه به  صورت همگنی در محور زمان پخش هستند، الگوی زمانی 
زمانی  بازه های  به  منحصر  فعالیت  فضايی  حلقه های  پخشایش 
كم در بازه های زمانی 9  خاصی در طول روز هستند )بیشترين ترا
زنان در  اين به معنی عدم حضور فعال  تا 13 مشاهده می شود(. 
كه اين مسئله در روزهای پایانی  ساعات دیگر روز در محله است 
هفته شدت بیشتری می یابد و حضور زنان در روزهای پایانی هفته 
به حداقل میزان ممکن تقلیل می یابد. اين یافته نشان می دهد 
گره  كه عماًل حضور زنانه در فضاهای محلی با فعالیت خرید محلی 
كم فضايی حلقه های فعالیت در حال جابه جايی   خورده است )ترا
كز خرید محلی )k( و یا آستانه های خروجی و ورودی محلی  میان مرا

كمتر شامل ساير فضاهای عمومی است. )e( است و 
تحلیل  حــوزه  در  توجهی  قابل  نــرم افــزاری  توسعه  حاضر  حــال  در 
در  ــرم افــزارهــا  ن اســـت.  پذيرفته  انــجــام  فعالیت ها  زمــانــی_مــکــانــی 
بیشتر  كه  یافته اند  توسعه  مختلفی  نویسی  برنامه  پلت فرم های 
آنها در تركیب با نرم افزارهای اطالعات مکانی به صورت افزونه های 
كار می كنند. نرم افزار و افزونه جئوتایم1 را شاید بتوان توسعه  الحاقی 
یافته ترين برنامه نرم افزاری در اين حوزه تلقی نمود. در حال حاضر 
مانند  وب  پایه  بر  نــرم افــزارهــای  در  فــوق  تحلیل های  از  بسیاری 
انجام  قابل  اسکريپت3  جــاوا  نویسی  برنامه  پلت فرم  با  اینفوويز2 
رایگان  از نرم افزارهای فوق  كه استفاده  گفتنی است  هستند ولی 
نیست و در حال حاضر دسترسی به نرم افزارهای یاد شده در داخل 
ايران محدود است و از اين رو امکان استفاده نرم افزاری به منظور 
از  مسئله  ايــن  و  نبوده  مقدور  آمــده،  به دست  ــای  داده هـ تحلیل 

محدودیت های پژوهش حاضر به شمار می آید.

1 GeoTime
https://geotime.com/
2 Infovis
https://philogb.github.io/jit/
3 JavaScript
https://www.npmjs.com

كه در اين مقاله مورد  كشف الگوهای فعالیت و حركت، همان گونه 
مطالعه بوده است، اطالعات ارزشمندی را در مورد نحوه عملکرد 
اجتماعی فضاهای شهری به دست می دهد. تحلیل اطالعات یاد 
گردآوری  شده از میدان تحقیق می تواند  شده بسته به داده های 
تصويری روشن از شیوه های استفاده شهروندان از فضاهای محلی 
ارائه نماید. یافته های حاصل از تحلیل مدل های بازنمايی شده به 
كه مدل های حاصله  چند بعد قابل  توجه است. بعد نخست اين 
درواقع یک قاب جامع از ارزش اجتماعی مکان های مختلف است. 
مکان های  نقش  مــی تــوان  جامع  تصوير  یک  در  كه  معنی  بدين 
كانون های اجتماعی باهم  را به  مثابه  مختلف در بافت محله ای 
كدام مکان ها بیشترين میزان استفاده را در  كه  مقایسه نمود؛ اين 
گروه های مختلف داراست. سهم زمانی  تعامالت اجتماعی اقشار و 
هر یک از كانون های محلی در تعامالت اجتماعی به چه شکل است؟ 
از بودجه زمانی  گروه های مختلف اجتماعی چه سهمی  افراد و  و 
كانون های اجتماعی سپری می كنند؟ارزش  كدام از  خود را در هر 
برنامه ريزی  هــدف  كه  بــود  خواهد  پررنگ  زمانی  مطالعات  ايــن 
كار نهادهای متولی  اجتماعی_مکانی محالت مسکونی در دستور 
نه تنها  الگوها  ايــن  مطالعه  گیرد.  قــرار  محلی  اجتماعات  توسعه 
الگوهای موجود حركت و فعالیت را در فضاهای شهری بازنمايی 
می كنند بلکه در مدل های متأخرتر و توسعه یافته جغرافیای زمان 
امکان پیش بینی الگوهای حركت و فعالیت نیز به وجود آمده است. 
بازنمايی  مــدل هــای  تحلیل  از  حاصل  ــای  داده هـ صــورت  ايــن  در 
شده، نقش عمده ای در تسهیل امر تصمیم سازی و تصمیم گیری 
بافت  در  اجتماعی  مختلف  اقــشــار  حركت  تسهیل  بــا  ارتــبــاط  در 
محلی و توسعه فضاهای اجتماعی_محلی و پیشگیری از فرسودگی 

اجتماعی اجتماعات محلی خواهد داشت.

Refrences:
• Adam B, 2013 Time and Social Theory (Polity 

Press, Cambridge)

• Bach, B., Dragicevic, P., Archambault, D., Hurter, 
C., & Carpendale, S. (2014, June). A review of 
temporal data visualizations based on space-time 
cube operations. In Eurographics conference on 
visualization.

• Bergson H, 1998 Creative Evolution translated by 
N M Paul,W S Palmer (Dover, New York)

• Burns, L. D., Hall, R. W., Blumenfeld, D. E., & 
Daganzo, C. F. (1985). Distribution strategies 
that minimize transportation and inventory costs.
Operations Research, 33(3), 469-490.

• Carlstein, T. (1973). Population, Activities and 
Settlement as a System: The Case of Shifting 
Cultivation. Geography, Lund (mimeo.).(1978) 
Innovation, time allocation and time-space 
packing. In Carlstein, T., Parkes, D. and Thrift, 
N.(eds.), Timing space and spacing time, 1.

ی 
ماع

جت
ی ا

ها
گو

ی ال
ند

ن م
زما

ی و 
ند

ن م
کا

ل م
حلی

ت
ان

هر
ج ت

گل
سن

له 
مح

در 
ن 

زنا
ره 

وزم
ت ر

الی
فع



97
1397 زمــســتــان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

شماره بیست ونهم

• Carlstein, T. (1975). A time-geographic approach 
to time allocation and socio-ecological systems. 
Lunds universitets kulturgeografiska institution.

• Corbett, J. (2005). Torsten Hägerstrand: Time 
Geography. Retrieved, 12(7), 2005.

• Dittmer, J., & Latham, A. (2015). The rut and the 
gutter: space and time in graphic narrative. cultural 
geographies, 22(3), 427-444.

• Ellegård, Kajsa & Cooper, Matthew. (2004). 
Complexity in daily life - A 3D-visualization 
showing activity patterns in their contexts. 
electronic International Journal of Time Use 
Research. 1. 37-59. 10.13085/eIJTUR.1.1.37-59. 

• Ellegård, K. (2017). Time geography. Oxford 
bibliographies in geography. https://doi.
org/10.1093/OBO/9780199874002-0161

• Evans, M. R., Yang, K., Gunturi, V., George, B., 
& Shekhar, S. (2015). Spatio-temporal networks: 
modeling, storing, and querying temporally-
detailed roadmaps. In Space-Time Integration in 
Geography and GIScience (pp. 77-108). Springer, 
Dordrecht.

• Godkin, M. A., & Emker, I. (1975). Time-
Space Budget Studies in Sweden: A Review and 
Evaluation. Lunds Universitets Kuluturgeografiska 
Institution.

• Hägerstraand, T. (1970). What about people 
in regional science?. Papers in regional 
science, 24(1), 7-24.

• Hägerstrand, T. (1974). Impact of Transport on 
the Quality of Life. In This paper was presented 
at the 5th International Symposium on Theory and 
Practice in Transport Economics, Transport in the 
1980-1990 Decade, Athens, October, 1973. (Vol. 
1, No. Topic 5).

• Hägerstrand, T. (1974). On socio-technical ecology 
and the study of innovations. Lunds universitets 
Kulturgeografiska institution.

• Hägerstrand, T. (1975)a. Survival and arena: on 
the life-history of individuals in relation to their 
geographical environment. The Monadnock, 49(9-
29).

• Hägerstrand,  T. .1975(b) “Space,  Time  and  
Human Conditions,” Dynamic Allocation of  
Urban Space.  Edited  by  A.Karlqvist, L.  Lund- 
quist, and  F.  Snickars.  Lexington:  Saxon House  
Lexington  Books. 

• Kwan, M. P. (1998). Space-time and integral 
measures of individual accessibility: a comparative 
analysis using a point-based framework.
Geographical analysis, 30(3), 191-216.

• Kwan, M. P. (1999). Gender and individual access 
to urban opportunities: a study using space–time 
measures. The Professional Geographer, 51(2), 
210-227.

• Kwan, M. P. (2002). Feminist visualization: 
Re-envisioning GIS as a method in feminist 
geographic research. Annals of the association of 
American geographers, 92(4), 645-661.

• Kwan, M. P., & Lee, J. (2004). Geovisualization 
of human activity patterns using 3D GIS: a time-
geographic approach. Spatially integrated social 
science, 27.

• Kwan, M. P. (2013). Beyond space (as we knew 
it): toward temporally integrated geographies of 
segregation, health, and accessibility: Space–time 
integration in geography and GIScience. Annals of 
the Association of American Geographers, 103(5), 
1078-1086.

• Lenntorp, B. (1976). A time-space structured study 
of the travel possibilities of the public transport 
passenger. Research Group for Process and System 
Analysis in Human Geography, Department of 
Social and Economic Geography, Lund University.

• Lenntorp, B. (1977). Paths in space-time 
environments: A time-geographic study of 
movement possibilities of individuals. Environment 
and Planning A,9(8), 961-972.

• Lenntorp, B. (1978). A time-geographic simulation 
model of individual activity programs. Timing 
space and spacing time, 2, 162-180.

• Lin, H., Sun, G., & Li, R. (2015). The influence 
of built environment on walking behavior: 
measurement issues, theoretical considerations, 
modeling methodologies and Chinese empirical 
studies. In Space-Time Integration in Geography 
and GIScience (pp. 53-75). Springer, Dordrecht.

• Middleton, J. (2009). ‘Stepping in time’: walking, 
time, and space in the city. Environment and 
Planning A, 41(8), 1943-1961.

• Middleton, J. (2011). Walking in the city: 
The geographies of everyday pedestrian 
practices. Geography Compass, 5(2), 90-105.

• Miller, H. J. (1991). Modelling accessibility using 

ی 
ماع

جت
ی ا

ها
گو

ی ال
ند

ن م
زما

ی و 
ند

ن م
کا

ل م
حلی

ت
ان

هر
ج ت

گل
سن

له 
مح

در 
ن 

زنا
ره 

وزم
ت ر

الی
فع



98
1397 زمــســتــان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

بیست ونهم شماره 

space-time prism concepts within geographical 
information systems. International Journal of 
Geographical Information System, 5(3), 287-301.

• Miller, H. J. (1999). Measuring space-time 
accessibility benefits within transportation 
networks: basic theory and computational 
procedures.Geographical analysis, 31(1), 1-26.

• Miller, H. J. (2005). A measurement theory for 
time geography. Geographical analysis, 37(1), 17-
45.

• Miller, H. J. (2005). What about people in 
geographic information science.2005) Re-
Presenting Geographic Information Systems, John 
Wiley, 215-242.

• Pred, A. (1977). The choreography of existence: 
comments on Hägerstrand’s time-geography and 
its usefulness. Economic geography, 53(2), 207-
221.

• Thrift, N. J. (1977, January). An introduction to 
time geography. Geo Abstracts, University of East 
Anglia.

• Westermark, A. (2003). Informal livelihoods: 
Womens´ biographies and reflections about 
everyday life: A time-geographic analysis in urban 
Colombia. Department of Human and Economic 
Geography, School of Economics and Commercial 
Law, Goteborg university.

• Yuan, M., & Nara, A. (2015). Space-time analytics 
of tracks for the understanding of patterns of life. 
In Space-Time Integration in Geography and 
GIScience (pp. 373-398). Springer, Dordrecht.

ی 
ماع

جت
ی ا

ها
گو

ی ال
ند

ن م
زما

ی و 
ند

ن م
کا

ل م
حلی

ت
ان

هر
ج ت

گل
سن

له 
مح

در 
ن 

زنا
ره 

وزم
ت ر

الی
فع


