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چکیده
آنچه ما را متعلق به شهر میکند ،تصویری است کهه ا آن رر هنهد راریه «تههران» سها ناسهت رر
حا تخریب و با سا ی کالبد خویش است کالبدی کهه نویهت یدیهد ،روابجهی یدیهد و مناسهبا
نوینی را طلب میکند اما تصویر هننی ساکنید ا اید کالبد رر حا ساخته شدن و تغییر چیست؟ ایهد
تصویر چه الگونای ارتباطی با شهر را برای ساکنید شکل میرنهد؟ ایهد ملالهه بها اسهتاارت ا تکنیه
مصاحبه و روش تحلیل تماتی تهشش کهررت سهتاف هو را اسه رنهد کهه بهه نمهید من هور بها
نمونهههگیههری ن ههری ،تعههدار  22ناههر ا سههاکنید منههاطق  11 ،3 ،1و  11بهههعنههوان توسههعهیا تهههتههرید و
کمتر توسعهیا تهترید مناطق شهر تهران انتخاب شدتاند و رر بخهش ن هری ،ا یمهل و ماههوز بهش ت،
تویه بنیامید به خاطرت و معنای شههر ،ایهدة بیگهانگی و اهانای با نمهایی لو هور الههاز گر تهه اسهت
یا تهنای ژونش حاکی ا آن است که تصویر شهر تهران رر شهما و ینهوب تاهاو نهایی رارر؛ ا
یمله آنکه تصویر ینوب شهرینا بیشتر منای و آسیبی بورت ،اما شما شهرینها بهه یهو مهوارر کلهی
ن یر ترا ی  ،بهنسبت تصویر مجلوبتری ا شههر رارنهد کهه ا لهب بهه خهاطرة آنهان ا شههر مربهو
میشور تجربة روند با سا ی شهر ا من ر ساکنید با تهرادری وا خهاطرت نمهرات اسهت ،چیهوی کهه
ساکنان را به حسر ا رست ر هتد شههر یهدیمی و نوسهتالژی نسهبت بهه گهشهته معجهو مهیکنهد
ساکنید شهر تصویری تاکیکی ا شما و ینوب شهر رر هند رارند تصویری کهه بها عهدز ارتبها و
آشنایی حدایلی اید مناطق نسبت به ن نمرات است اید تصویر تاکیکی رر بید ساکنان ینوب نمهرات
با حس محرومیت ،نابرابری و نارضایتی است نمچنید ساکنید شهر ا کانش روابه انسهانی عمیهق و
اعتمار ایتماعی رچار حس تنهایی نسهتند مجمهوت ته نهای تصهویر هننهی شههر نهور سهاکنید نشهان
میرند که کالبد یدید تهران ،ساکنید را به سمت بیگانگی با شهر و کانش حس تعلق به آن میبرر
واژگان کلیدی :تصویرشهر ،تاکی
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آنچه ما را متعلق به شهر میکند ،تصویری است که ا آن رر هند راری  ،حسهی کهه رر مها
ایجار میکند و خاطرتای که رر هندمان نلش بسته است رر وایع شهر تعهید روگانهه رارر،
ن محصو امر وایع است و ن امر تصوری ا لب ،شهری که ما رر آن ندگی مهیکنهی ،
شهر تصور شدت است امر تصوری ورای آنکه گریوی ا وایعیهت باشهد ،رات ریگهری بهرای
وصل شدن به آن است تصویر هننی ساکنید با کالبد شهر و تغییرا آن ارتباطی تنگاتنه
رارر رودتنای با سا ی می توانهد تصهویر هننهی سهاکنید را تغییهر رنهد و ا سهوی ریگهر
تصویر هننی ا رار میتواند آیندة شهر را تعیید کند
تجربة تاریخی با سا ی شهری ،ا ابتدا نمهرات بها تخریهب محلههنهای سهنتی و طراحهی
اانای یدید برای ساکنانی بورت است که بنا به تصمی ریگران و نه ارارة خور ،میبایست
ندگی خور را تغییر میرارند با سا ی شهری با آ ا یکی ا رودتنای خور ،نوسهمان و
رمان امپراتور نا لئون سوز برای با سا ی بخهشنهای مرکهوی هاریس ،مهته بهه هرودتای
سیاسی شد ظانر شهر می بایست امکان با نمهایی یهدر امپراتهور و کنتهر شههر را هران
میکرر یوند یدر و کنتر ایتماعی با معماری و طراحهی شههری نمچنهان مهورر تویهه
صاحب ن ران شهری است
رودتنای با سا ی شهری نمچنید تا بهه حها امکهاننهای مناسهبی بهرای سهرمایهراری
بورتاند شهرنا به خوبی توانستهاند ما ار سرمایه را یهت بهرتبرراری بیشتر بهه سهمت خهور
یهب کنند آشکارترید ویژگی شههرنای یدیهد ،مصهر یبهورن آنناسهت سهرمایهراری
ندگی شهرنشینان را بهه مصهر یونهد رارت اسهت بهید
حو تنای را ت ،نویت و سب
شهر نای مدرن و مصر انبوت تلارن تاریخی ویور رارر برنامههریهوان شههری ،معمهاران و
صاحبان یدر ا یمله نیهرو نهای اصهلی و هیش برنهدت رر انلهشب مصهر ی عصهر حاضهر
بهشمار میروند
امرو ت طراحان و یامعهشناسان شهری تشش رارند تا گاتماننای با سا ی شهری را بهه
سمت سیاستنای رموکراتی یش ببرند ا مه ترید راعیهنا و نگرانهینهای آنهان نلهش
ساکنان شهر رر با سا ی شهری است شهرنای یدید میبایست ا نگات ساکنان آنان مهورر
ار یابی و با بینی یرار گر ته و مسیرنای یدیدی به سمت عشیق و نیا نای آنان یابد یکهی
ا راتنای ممکد برای آگانی ا ن را و نگرشنهای مهررز نسهبت بهه با سها ی ،ار یهابی
تصویرنا و تصورا هننی ساکنان ا شهر است

ا من ر مدیریت شهری ،شناخت «تصهویر شههر» 1بهرای برنامههریهوان شههری مهیتوانهد
راتگشا باشد آنان برای ایجار ایتماتنای سال و مجالعة سور و یاننهای الگونهای توسهعه
آتی ،باید شناخت خوبی ا تصویر علی مررز ا شهر راشته باشهند رر طهی تهاری  ،شههرنا
معموفً رر رست یدرتمندان بورت است؛ اکنون رویکررنای شهروندمدار آر ونا و نیا نهای
گروتنای مختلف شهروندان را مورر تویه یرار میرنند (مارتینو و ریگران)333 :2001 ،
ینبة ریگهر انمیهت تصهویر شههر نهور مهررز ،مجالعهة رابجهة بهید تصهویر شههر و میهوان
رضایتمندی و ا تخار و رور آنان ا ندگی رر شهر است (نمان)
تهران ،بهعنوان مه ترید شهر ایران ،مداز رر حا با سا ی و به تخریب و تغییر خو گر ته
است نر رو ت ساختماننا ،باغنا و محهش

یهاری تخریهب مهیشهوند تههران شههر حا هة

کوتاتمد است؛ شهری که بیرحمانه گهشتهاش را تخریب میکند ،بولهدو رنا شهب و رو
مشغو کارند تا شهر را ا نو بسا ند آرزنای ساختماننا و خیاباننای یدید ن با یهدیمینها
تاهاو رارنهد کالبهد یدیهد ،روابه یدیهد خههور را خلهق مهیکنهد شههر نه محلههاینهها و
ن شهرینای آشنا به شهر بیگانه تبدیل میشور؛ محلهنایی ریب ،نمسایگانی ریبه
ژونشنای مختلف نشان میرند میوان تعلق سهاکنان بهه شههر تههران و روابه انسهانی
محلی رر حا کانش است ملیحه شیانی و نمکاران رر ملالهای بها عنهوان «بررسهی عوامهل
ایتماعی متثر بر مشارکت شهروندان رر تهران» ،احساس تعلق گرونی ا رار به شهر را تنهها
 ،2.3به محله  ، 0.1به نمسایگان 1.1و به نمشهرینا  1.1گوارش میکننهد هژونشنهایی
ن یر بهراز سرمست و متوسلی تعلهق مکهانی هایید را بههخصهو

رر نهواحی توسهعه نیا تهه

ینوب شهر تهران توصیف میکند مسعور چلبی و مهدی امیر کا ی نیهو رر هژونش خهور
رواب محلی و انووای ایتماعی رر تهران را اییدتر ا متوس اعشز کررتاند
بوریة یاری برای برنامه نای عمرانهی و سهاخت مجهدر کالبهد تههران نوینهه مهیشهور
تصویری ا تهران که ا سوی برنامهریوان شهری تشش رارر به بینندگان خهور نمهایش رارت
شور ،شهکوت مهدرن بهورن و یههابیت یدیهد بهورن اسهت اتوبهاننهای عهریو و یچیهدت،
تونلنای ک ن یر ،خجهو متهروی متعهدر ،سهاختماننهای مهدرن و بلنهد کهه چشهمان نهر
بینندتای را مسحور میکند ،خیاباننا و مراکو خریهد بهورک کهه تههران را شهبیه شههرنهای
توسعهیا ته رنیا کررتاند ،چهرةت روشد و رسمی اید شهر شدتاند
1. city image
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با سا ی تهران یر ا مدرنیتهه و میهل بهه تخریهب بها یریهان سهرمایه نیهو نمهرات اسهت
سرمایه ،اا و رواب را به ناع خور تسهخیر مهیکنهد رر تههران محهی ایتمهاعی ،مسهکد،
خرید ،اویا را ت و ندگی رو مرت به ناع سور رر حا تغییر است تههران بنها بهر منجهق
سرمایه رر حا ساخت است طبلا ایتماعی بسته به آنکه تا چه حد بتواننهد بها مهو نهای
سرمایه نمرات شوند و یا ا آن با بمانند ،رر شهر یایگات خاصی مییابند سرمایة رایندنای
طرر و حه را ررون خور ندت نگه میرارر سرمایه سلسله مراتب ایجار میکند
تهران بر اساس نتایج ژونشنای مختلف ،شههر نهابرابری اسهت محمهدی ارت اصهل و
نمکاران ،رر ژونش خور مناطق تهران را بهه لحهاش شهاخ
کههررتانههد امتیهها نههر یه

نهای توسهعهیها تگی بررسهی

ا منههاطق  2 ،1و  3رو برابههر امتیهها منههاطق  11 ،11و  11اسههت

ایان نامه مژرت باباگلی با عنوان « اانای نابرابر شهری» نیو ایداری نابرابری مناطق شهما و
ینوب تهران رر طی  13سا اخیر را تأیید میکند مجتبهی ر یعیهان و محمهد شهالی نیهو رر
سا  11با تحلیل اایی سجح توسعهیا تگی مناطق تهران باییمانهدن شهکا نهای شهما و
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ینوب را مجرح کررتاند تهران شهری است که تصویرنهای متاهاوتی بهرای سهاکنید خهور
ایجار میکند ،ساختماننای باشکوت ،کورکان خیابانی ،ماشیدنای لوکس و ییمهت هروش
اعاای بدن روی ریوارنا ،نمونهنای تجربة یسته نابرابری رر تهران است
نمههانگونههه کههه آوررت شههد ،امههرو ت تههشش برنامهههریههوان و ن ریههه ههررا ان شهههری بههر
رموکرا کررن روسهنای توسهعه و با سها ی شههرنا اسهت کهه بههنمهید من هور تصهویر
گروتنای مختلف مررز ا شهر انمیت مییابد اید ملاله تشش رارر تصویر هننی برخهی ا
ساکنان ا کالبد رر حا تغییر تهران را توصیف کند؛ اینکه مررز تهران نسبت به شههر خهور
چه نگرشی رارند؟ تصویر شهر رر بید مناطق شما و ینوب شههر چهه ویژگهینهایی رارر؟
اید تصویر هننی چه نوت ارتباطی بید محی شهر و ساکنانش را سبب میشور؟ آیا سهاکنان
تهران خور را متعلق به آن میرانند؟
مبانی نظری

تصویر شهر نمان شبکهنای تاسیری هننی است که ما ا خش آنها بهه مکهاننها ،اهانا و
ایتماعاتی که رر آن ندگی میکنی میاندیشی  ،آننا را تجربه و ار یهابی مهیکنهی و رر
نهایت تصمی میگیری که رر آننا عالیت کنی بهعبار ریگر ،امر تصوری که به مکهان

حس و معنا میرند (لیندنر )33 :1313 ،کوید لینچ 1محلق آمریکهایی یهوو اولهید کسهانی بهور
که تشش کرر تصویر شهر را به صور تجربی نور ساکنانش مجالعه کند (لینچ)1311 ،
رن تهانکیس 2یامعهه شهناس شههری معتلهد اسهت بهه طهور کلهی رر رابجهه بها موضهوت
رویارویی هننیت و شهر ،سه حکایت ن ری اصهلی ویهور رارر ا هرار رر سهجوح اررا ،3
خاطرت1و عاملیت 3با اای شهری ررگیر میشوند ن ریه ررا ان شاخ ایهد سهه رویکهرر
یمل 6با تأثیر ندگی شهری برآگانی ،بنیامید با رابجهة شههر بها خهاطرت ،خیها و اررا و
لو ور 1با تأکید بر عاملیت یا تأثیر عمل رو مرت بر ایجار اا نسهتند تجربهة مهررز شههر نهه
ل توس ساختنای ایتماعی و ایتصاری ،بلکهه بها ارراکها هرری و نلشههنهای هننهی
شکل میگیرر (تانکیس)111 :1310 ،
ملالة کشنشهر یمل شروت تویه به رابجة هننی رر و یا اررا با شهر بهور طبهق ن هر
یمل شهرنشید به یای یلب با سر ،یعنی عاوی که کمتر ا نمه اعااء حسهاس و ا عمهق
شخصیت کامشً رور است ،به محی خور واکنش نشان میرند رر شهر اگرچهه شهخ ا
ن ر یویکی به ریگران نوری است ،ا ن ر روانشناختی یدا و مستلل اسهت ایهد شهرای
به او آ اری وسیعی میرند که طر ریگر آن تنهایی و عمیقتر شدن احساس وچی است
(کرایب )216 :1312 ،رر تبیید یمل ا ندگی کشنشهری ،یامعه هیری رر شههر نمهرات
با ی گسستگی ایتماعی است استراتژی بهیتاهاوتی ،ر هع و کمهی ناهر و بیگهانگی رو
طر ه ،ضرور بلا رر کشن شهر است رر با ایهد اسهتراتژی ،خهور را ا ضهربانن سهریع
نهدگی شهههری و رگرگههونینهای آن نجهها مههیرنههد ( یمهل )1312 ،اسههتراتژی کههه بهها
ا وورتشدن ترادری رننگی سبب تجربة بیگانگی رر رر رنیای مدرن است
تهران بهعنوان مدرنترید کشنشهر ایران ،بیش ا سایر شهرنا بسهتر تغییهر و رگرگهونی
است ریت ندگی تهران یارآور توصیف یمل ا کشنشهر است توصیف وی ا نهدگی
کشن شهری بید سجوح هننیت رری ،رانبری ایتمهاعی و ن ه یمعهی حرکهت مهیکنهد
ا رار رر موایهه با تغییرا سریع و متنوت شهر به نوعی رابجه خور با محهی را کهانش رارت
1. Kevin Lynch
2.Tonkiss
3. perception
4. memory
5. agency
6. Simmel
7. Lefebvre
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ا آن اصله میگیرند اصله با نمسایه ،محله ،اصله بها شههر ،شههر بها تمهاز ر و بهریش
برای آنان تبدیل به مینهای خاکستری میشور و اید نلجه ،آ ا تجربة بیگانگی است
بنیامید نیو سه رنه بعهد ا یمهل بهه مجالعهة رویهارویی میهان هرر و محهی حسهی شههر
می ررا ر او تشش میکند سیمای شهر را بهگونهای که ساکنان ،آنرا تجربه میکننهد و یها
بدان مینگرند ،مورر تویه یرار رند سن نایی مانند شنور بنیامید 1نیو شاید ا نمید من هر
ساخته میشوند موضوت مورر ن ر او اید است که چگونه چش اندا و من رة یه

شههر را

میتوان مورر تاسیر یرار رار ماهوزسا ی و تصور بنیامید ا تجربة رر ا شهر بید تجربهه و
نمارگرایی یرار رارر یغرا یرانان اثبا گرا ،آگانی و شناخت مررز ا چش اندا یویکهی
را با طرح ستا نایی رربهارت انهوات نلشههنهای هننهی مهررز ا محهی یسهت خهور ،ترسهی
میکنند رویکررنای نمارگرا مانند رویکرر لوونتا  2رر تخیلی مررز ا مکان را تحلیهل
مینمایند اما نر رو رویکرر ا رار را رر خأل رننگی مینگرند طهرح بنیهامید ایهد بهور کهه
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بید تجربه و نمارگرایی رننگی رابجه بریرار کند (ساو )113 :1311 ،
شهر ا ن ر بنیامید عرصة یچیدة اررا و خاطرت است معانی شهری به واسجة خاطرت و اررا
شکل میگیرند وی کاری به خاطرة علناً معمارانه و یارماننا نداشت رابجة خاطرت با اا رر یهایی
میان نشانهنای شهر رسمی و صدای گازنای هند منووی عمل میکند حهس یه مکهان بهه بیهان
رییق رر تصور ،خیا  ،رر آنچه بنیامید رؤیای بیداری مینامد ،ظانر میشور گهشته نیچکس بهرای
به یارآوررتشدن کامل بایی نمیماند ،بلکه رر رایند خشیانه خاطرت ساخته میشور و اید آن چیهوی
است که بنیامید کار اسرارآمیو خاطرت مینامد شهر برحسب اید عمل خاطرت ،آشهکارتر ،آرازتهر و
ماندگارتر ا ساکنانش است شهر گنجینهای ا خاطرا مررز گهشته است ،رر حالیکهه یمهل بهر
3
یدایی رنن نوگرایی ا رنن رورتنای یشید تأکید مهیکهرر ،والتهر بنیهامید ماننهد ریوبهی
تشش رارر گهشته مد ون رر محی یویکی را ترسی کند (نمهان )116 :یمهل و بنیهامید نریه
یهتگیری متااوتی به موضوت هننیت شهری رارند ،اما نر روی آنها شههر یویکهی را رر رابجهه بها
واکنشنای حسی یا تصویری که دید میآورر ،رر ن ر میگیرند (تانکیس 111 :1310 ،و )111
تهران سا ناست تبدیل به مویوری خورمختار ،مستلل و سرکش شدت است که گهویی
بیاعتنا به ساکنیداش رشد میکند اید ملاله با نگهات بنیهامید تهشش رارر ،تههران را ا من هر
1. Benjamin
2. Lowenthal
3. Frisbee

ساکنانش توصیف کند ایدکه روند با سا ی تهران و اهانای یدیهد شههری چهه معنهایی
برای ساکنید رارر رابجة حسی شخصی ا رار با شهر برای بنیهامید مهه اسهت او چگهونگی
شکلگر تد معانی شهری را به واسجة خاطرت و اررا ا رار بررسی میکند بنیهامید معتلهد
است خاطرت به اا معنا میرند
س ا بنیامید ،موضوت هننیت و شهر رر اربیا انتلاری با ماهوز با نمایی مجهرح شهدت
است به طور کلی با نمایی رر اربیا انتلاری مجالعا شهری ،روی سهه موضهوت متمرکهو
است او آنکه با نمایینای شهرنا توس یدر نا و سلجهنایی شهکل مهیگیهرر کهه رر
ساختار ندگی رو مرت ویور رارر اید رویکرر رر مجالعا ایتماعی و رننگهی خهور بهه
رنبا ساختارشکنی و آشکار کررن رواب یدر رر عالیتنایی ن یر نلشهکشی ،برندنهای
شهری ،برنامهریوی منجلهای و تبلیغا است روز اید مجالعا تشش میکنند رابجة ایتصار
و رنن را رر مجالعا خور روشد سها ند ا ن هر آنهها با نمهایینهای شههری محصهو
توسعة شهری سرمایه رارانه نسهتند بهه خهاطر نمهید تویهه ،ماهانیمی ن یهر ایتصهاریشهدن
رنن و رننگیشدن ایتصار رر اید مجالعا ر رنه نسهتند و سهوز آنکهه ایهد رسهته
ن ریه ررا ان معتلدند باید به صدانای یایگوید و سرکوبشهدت رر با نمهایینهای شههری
ن یر منیستنا و ن ریه ررا ان سااستعماری تویه کرر (کوچ و فتاز)21 :2011 ،
نانری لو ور نیو ا من ر اربیا انتلاری به بررسی هننیت و شهر می ررا ر برای لو ور امر
شهری ا سه ماهوز به ن مرتب تشکیل شدت است :اا ،نهدگی رو مهرت و با تولیهد روابه
ایتماعی (ساندر  )261-261 :1312 ،اا امری سیاسی ،اسهتراتژی و محصهولی ایتمهاعی
است که ا لب رر خدمت با تولید رواب ایتماعی ا یمله رواب طبلاتی یرار میگیرر اها
ا من ر لو ور نه هننی و نه عینی صر است ،بلکه بیشتر وایعیتی ایتماعی است کهه مهیتهوان
آن را مجموعهای ا رواب و رزنا نامید (لو ور ،بهه نلهل ا شهوریه و شهاکری)312 :1313 ،
ر مشغولی بنیاری لو ور رر تحلیلش ا اا تشش برای آشتی رو برراشت متمایو و رییب یعنی
اای هننی و یویکی است ماانی سه گانه او نیو نمید تویه را بیان میکند اها محصهو
ریالکتی

رکتیسنای اایی ،با نمایینای اا و اانای با نمایی است

ههرکتیس اههایی 1بههه یریههاننههای مههاری و یویکههی (ا ههرار ،گههروتنهها یهها کافنهها) و

برن کنشنایی اشارت رارر که رر سراسر اا رخ میرنند رکتیس اایی ،اهای یامعهه
1. spatial practice
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را آنسته تولید میکند با نمایینای اا 1نمان اای مسل و حاک یامعه اسهت کهه بهه
رواب تولید و به ن می که آن رواب تحمیل میکنند ،و ا ایدرو به رانش ،نشهانهگههاری و
رموگهاری گرت خوررت است بهرای لو هور با نمهایینهای اهایی عبهار اسهت ا اهای
ماهوز ررا یشدت ،اای رانشمندان ،برنامههریهوان ،مهندسهان ایتمهاعی و تمهاز آنهانی کهه
تعیید کنندت نسهتند اینکهه اها چهه تصهوری ا خهور بهرای مها سهاخته و چهه توصهیفنها،
تعریفنا و مشخصهنای علمهی را شهامل مهیشهور ،یها اینکهه چهه نمورنهایی رارر (لو هور،
33 :1111؛ استان

)110 :1313 ،
2

اانای با نمایی بسان گاتماننایی رربارة اا توصیف میشور اای با نمایی رییلاً
نمان اای یسته است ،یعنی اای ندگی رو مرت رر تلابل با تسل
تن ی شدة نیروی نژمونی

اهای ن ه یا تهه و

اید اا اهای تجربههشهدة سهاکنان اسهت اهای مغلهوب و

بنابراید مناعشنه تجربهشدت ای است که تخیل به رنبا آن است تا آن را تغییهر رنهد و ا آن
خههور کنههد اههانای با نمههایی ،اههانای نههدگی رو مههرتانههد کههه ترکیههب یچیههدتای ا
فصلنامه علمیـ پژوهشی
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 ،نمارنا ،سهنت،

اتو یایی تولید شدت ا سوی نیرونای رننگی و ایتماعی نمبسته با مناس

اسجورت و رؤیانا و موارری ا اید رست نستند لو ور معتلد است ،رانش معتبر اا باید بهه
مسئلة تولید اها بپهررا ر و رر نتیجهه بایهد نه اهانای با نمهایی را رر ن هر بگیهرر و نه
با نمایینای اا را ،اما مه تر ا نمه باید به رواب متلابهل آننها و یوندشهان بها هرکتیس
ایتماعی بپررا ر (لو ور36 :1111 ،؛ دلنیتس)113-111 :1313 ،
ا ن ر لو ور اا نمچون ابواری نژمونی

است که طبلة مسل ا تولیهد آن بههمن هور

با تولید سلجة خور سور میبرر اا محصولی ایتماعی است بنابراید اایی که ایدگونهه
تولید میشور بهعنوان ابوار تاکر و عمل نیو به کار میرور و با نمان ترتیبی که ابهوار تولیهد
است ،ابوار کنتر و بدیدسان سلجه و یهدر نیهو نسهت (لو هور )11 :1111 ،بهرای لو هور
اا امری خنثی نیست و به واسجة رایندنای یدر تولید مهیشهور مکانیسه نهای یهدر
برای با تولید رواب ایتماعی ایجهار تاکیه

و سلسهله مراتهب رر اهانای شههری اسهت
1. representations of space
2. representational spaces

تهران نیو بیش

بر حسب منجق سرمایه رر حا سهاختوسها و با سها ی اسهت یکهی ا

سلسلهمراتبنای ایدار تهران شما و ینوب شهر است ایهد ملالهه تصهویر هننهی ا هرار ا
شما و ینوب شهر را توصیف میکند
سلجه ،مکانیس ریگری نیو رارر رر رنیای مدرن شرای نهدگی رو مهرت نرچهه بیشهتر
تحت استیشی سرمایهراری ررآمدت ،کنشنهای انسهانی ویههی مکهانیکی ،ا خوربیگانهه و
بیروح یا تهاند انسان رر ندگی رو مرت توسه راشهتهنها و نیا نهایش احاطهه شهدت اسهت
(لو ور )11 :1111 ،بیگانگی ما ا طبیعت و رابجة ما با محیجی که رر آن ندگی میکنهی ،
به خوبی نمایان است یامدنای منای مدرنیواسیون رر شهر برای اشهخا ا خوربیگهانگی
و برای گروتنا بهرتکشی طبلاتی ،بیماری و ا وایش یمعیت است مها بهه ناهع سهرمایهراری
برحسههب اههامندی بههه تاکههر سههو رارت مههیشههوی و بنههابراید اهها را بههه شههیوة تمههاز
بتوارگینای یدیمی کاف ،بتوارت میکنی اای ایتماعی که خورش نتیجة کنشنهای
گهشته است ،آن چیوی اسهت کهه امکهان رخرارن کهنشنهای یدیهد را ممکهد مهیسها ر
(شوریه و شاکری)313-311 :1313 ،
لو ور بر ا رست رارن کنتر و لدان حس تعلق به ایتمات تأکید مهی کنهد هرراختد
به بیگانگی ،تمی وحد بخهش رر سرتاسهر کهار لو هور اسهت کیایهت نهر یامعههای رر
رصتی است که اید یامعه برای تجربة ندگی نابیگانه و اصیل رر اختیار تمهاز اعاهایش
می گهارر (دلنیتس ) 131 :1313 ،به ن ر لو ور رشد ایتصهاری و توسهعة ایتمهاعی بها نه
یکی نبورت و رشد ایتصاری لووماً نهدگی بها کیایهت تهری را ایجهار نمهی کنهد (سهاندر ،
)261-261 :1312
نمانگونه که آوررت شد ،تعریف و تصور اا توس برنامهریوان یا نمان با نمایینهای
اا بخشی ا روسة تولید اا است تهران با نوینهای چندید برابر شهرنای ریگر ایران رر
حا با سا ی ،بورک و مدرنشدن است تصویری که ا سهوی برنامههریهوان شههری ارائهه
میشور ،طرحنا و روسهنای بین یر شهری است ،اما شههروندان تهرانهی چگونهه اهانای
یدید شهر را توصیف میکنند تصور و تجربة ساکنان ا اانای شهری کهه لو هور آن را
اانای با نمایی مینامد ،رابجة ساکنید با شهر را شهکل مهیرنهد ایهد ملالهه بهه توصهیف
تصور و تجربة ا رار ا اانای شهر تهران و ارتبا آننا با شهر می ررا ر لو ور ن ماننهد
یمل معتلد است رابجة ا رار با محهی شههری ا یهنس بیگهانگی اسهت و سهرمایهراری بهه

فصلنامه علمیـ پژوهشی

9
بازسازی شهری... ،

اانای شهری نیو خصلت بت وارگی ا وورت اسهت او امیهدوار اسهت حهق بهه شههر بتوانهد
رابجه متلابل ا رار با محی شهری را روبارت بریرار کند حق رخالت عافنة ا رار رر تعیید و
تغییر اانای شهری ،حق ا آن خور کررن شهر برای ساکنانش
روش تحقیق

رویکرر روشی اید ملاله بهرلیل مناسبت با موضوت مجالعه یعنی شناخت تصویر هننهی ا هرار
و تاسیرنای آنان ا محی و رواب شهری ،کیای است بر حسب اید رویکهرر ،ا تکنیه
مصاحبه نیمهساختیا ته برای یمعآوری رارتنها اسهتاارت شهدت اسهت نمچنهید رر تحلیهل
رارتنا ا روش تحلیل تماتی

بهرت بررتای

ا نلجه ن ر ارارایمی اید ژونش بها اسهتراتژی اسهتاهامی بهه موضهوت مجالعهة خهور
رراختههه اسههت اسههتاهاز رر ایههد راینههد حرکههت ا توصههیف نههای عامیانههه بههه سههمت
توصیف نای نی و علمی است (بلیکی )133 :1311 ،هد مصهاحبه کهه رر ایهد هژونش
فصلنامه علمیـ پژوهشی
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می بخشند ویور رارر موضوت مصاحبه ،یهان ندگی رو مهرة مصهاحبه شهوندت و رابجهة
وی با آن است (محمد ور ) 113 :1312 ،تحلیل تماتی نیو عبار است ا تحلیل مبتنی
بر استلرای تحلیلی که رر آن محلق ا طریق طبله بندی رارت نا و الگویابی ررونرارتای و
برونرارت ای به ی
عبار

سن شناسی تحلیلی رست می یابد رر تعریای ریگهر تحلیهل تماتیه

است ا عمل کدگهاری ،طبله بندی و تحلیل رارت نا با اید ند

کهه رارت نها چهه

می گویند (محمد ور)66 :1312 ،
با تویه بهه سهتا ملالهه بهه من هور ملایسهة تصهویر شههر تههران رر بهید ایشهار مختلهف
ایتماعی ،یکی ا مه ترید عوامل تمایو شهری یعنهی میهوان توسهعهیها تگی منهاطق شههری
مورر استاارت یرار گر ته است تصویر شهر میتواند بر حسب رسترسی بهه امکانها ر هانی
متااو باشد ا اید رو ا شما شهر تهران مناطق ی

و سه بهعنوان منهاطق توسهعهیا تهه و

مر ه ،ا ینوب مناطق  11و  11بهعنوان مناطق کمتر توسعهیا ته انتخاب شدتاند اید منهاطق
بر حسب هژونشنهای یشهید ا یملهه هژونش محمهدی ارت اصهل و نمکهاران انتخهاب
شدتاند

جدول  .1مناطق  22گانة تهران برحسب سطح توسعهیافتگی
ردیف

منطقه

امتیاز

ردیف

منطقه

امتیاز

1
2
3
1
3
6
1
1
1
10
11

1
3
6
2
1
1
3
1
12
11
13

100
11/16
11/11
11/11
12/11
31/11
31/01
31/03
33/21
33/11
31/1

12
13
11
13
16
11
11
11
20
21
22

10
22
20
11
1
21
13
16
11
11
11

32/12
32/36
32/31
32/03
31/11
31/01
30/66
30/31
30/13
11/11
11/32

(منبع :محمدزاده اصل ،اماموردی و سریرافراز)1831 ،

استراتژی نمونهگیری بر ایة نمونهگیری ن ری صور گر ته است به اید صهور کهه
رر رایند گررآوری رارتنا و با خوانی و تحلیل آننا برای ن ریه ررا ی نمونهنهای بعهدی
انتخاب شدت و تا رسیدن به اشبات ن ری ارامه یا ته است ( لی  )131 :1311 ،بر اید اسهاس
با  22نار ا شههروندان  20تها  60سها کهه حهدایل بهه مهد هنج سها رر تههران نهدگی
کررتاند ،مصاحبه انجاز شدت است ،که تلریباً نیمی ا مصاحبهشهوندگان را نهان و سهاکنید
ینوب شهر تشهکیل مهیرننهد نمچنهید مکهان مصهاحبهنها بهر اسهاس امکهان رسترسهی بهه
مصاحبهشوندگان خیابان ،ار  ،تاکسی و مغا تنا بورت است
جدول  .2مشخصات مصاحبهشوندگان
ردیف

جنس

سن

منطقه سکونت

ردیف

جنس

سن

منطقه سکونت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11

مرد
زن
مرد
مرد
زن
مرد
مرد
زن
زن
زن
مرد

28
41
49
41
55
54
24
24
37
37
41

19
19
17
17
17
19
3
19
19
17
17

12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22

زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
زن
مرد

44
26
51
42
27
51
38
35
41
32
37

1
1
1
1
1
1
17
19
3
3
1
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مصاحبه با اید ستا که با شنیدن ناز تهران چه تصاویر و ماانیمی را بهخاطر میآوریهد،
آ ا شدت است سپس بنا به اس مصاحبهشوندگان ستا نهای بعهدی بهه تصهویر هننهی رر
رابجه با ابعار مختلهف شههر ن یهر اهانای شههری ،منهاطق مختلهف شههر ،روابه انسهانی،
ساختوسا شهری و خاطرت اختصا یا ته است
رر حید انجاز مصاحبهنا رایند کدگهاری آ ا شدت و رر نهایت ت نهای اصهلی ا بهید
اس نا استخرا شدت اند به یهت ا وایش اعتبار و ایایی تحلیق رر طی گوارش یا تهنا ،به
نلل یو نا استنار رارت شدت است آوررن مداز نلهل یهو نهایی ا رارتنهای خهاز تحلیهق بهه
ننگاز ارائة ژونش ا راتنای ارتلاء اعتبار هژونش اسهت (گشسهر و اشهتراوس بهه نلهل ا
شهابی)120 :1312 ،
یافتهها
توصیف تصویر تهران
فصلنامه علمیـ پژوهشی
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تهران بید ساکنید شما و ینوب تااو نای یابل مشح های رارر تصویر سهاکنان ینهوب
شهر ،تصویری بیشتر آسهیبی و مناهی اسهت رر ابتهدا چیهوی کهه سهاکنان ینهوب ا تههران
توصیف میکنند ،نابسامانینا و نارسایینای محلهة خهور ن یهر اعتیهار ،سهریت و انحرا ها
ایتماعی است نمچنان که نرا  10ساله رر توصیف شهر تههران ،ا منجلهه  11مهیگویهد:
«تصویر تهران شلو ی ،بی رننگی اید مناطق ،ر ری رر اید محش و نرسیدن رر محهش
ینوب ترا ی

 ،ا رحاز یمعیت ،اصش امنیت نیست » علی  30سهاله ا منجلهه  11تههران را

ایدگونه توصیف میکند« :تصویر کثیای و شلو یاش ،نمید نریا ن کهه بهری معتهارت
نیچ چی اینجا به ن ر مد به ررر نمیخورت تهران اصشً کشً به ررر نمیخورت »
ینوب شهرینا نمرات با بیان آسیبنای ایتمهاعی اطهرا

خهور بیشهتر بهی رننگهی را

برای توصیف محله خور انتخاب میکنند ،شاید برای آنکه خور را ا برچسب بی رننگهی
ینوب شهر که رر هند رارند یهدا کننهد بههلحهاش هننهی محلهة نهدگی آنهان بهرایشهان
بی منولتی را به نمرات رارر برای نمید تشش میکنند با انتلار و یهداکررن خهور ا سهایرید
تااو خور را بیان کنند حسید  31ساله منجله « :11سر و صدای یارش نمش سر و صهدا

و چرخ موتورنا و بو

تهران یر اینا چیهوی

رن ماشیدنای یوونای بیسوار و بی رنن

ندارت روشدکررن باندنای آنچنهانی خهراشرارن مغونها تههران چیهو ریگهه نهدارت کهه ا
کلیتش راضی نیست نه ررست و حسابی انابا رارت ،نه ررست و حسابی بهداشت رارت نه
ررست و حسابی آشنا نست بیار »
رر شما شهر تصویر کلی تهران ا لب یر ا کلیهاتی ن یهرترا یه بهه سهمت تصهاویر
بهتری یش میرور اید تصویر به نسبت مثبتتر ،ا لب بها تصهاویر و نمهارنهایی تهاریخی و
طبیعی مربو به گهشته است گویی رر گهشته ،تهران بیشتر برای آنان بهورت اسهت آنچهه
ا امرو تهران توصیف میشور آلورگی وترا ی است ینب  31سهاله منجلهه « :1تصهویر
تو یه کلمه شاید اون چیوی که ا بچگی براز یا ا تارت یباییش اون حالت یشنگی که ایهد
منجله راشت (رارآ بار) یبهایی کهونش ،یبهایی با ها اون اهای رلنشهینی کهه راشهت
گهشته بیشتر به هنن میار به نر صور رضایت رارز روست رارز که تو تهران بمون »
برای ساکنان شما شهر تهران نمرات بها خهاطرتنهای شخصهی و ویژگهینهای کالبهدی
مانمند است علیرضا  26ساله منجله « :1تصویر آلورگی،ترا یه

 ،شهلو ی ،شههیار (بهر
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تایپوگرا ینایی که روی سر ررنای اماکدنا نست ،با تی که مخهت

خهور تههران اسهت،

با ت یدی تهران ،حموزنای یدی  ،باغنا مثل باغ هرروس ،بهاغ مله

 ،یهه سهری بهاغنهای

معرو

رارت با اون رروا تناش »

رر مورر حس تعلق به تهران و احساس رضایت ا ندگی نیو رر اید شهر بهید شهما و
ینوب شهر تااو

یاری ویور رارر ،به طوریکه حس تعلهق و رضهایت رر ینهوب شههر

کمتر ریدت میشور رر بید اس گویان ینوب شهر احساس نارضایتی ا نهدگی رر تههران
و تمایل به تر

آن رر صور امکانا مشابه رر شهر ریگر ویور رارر تههران بهرای ایهد

رسته ا ساکنان بیشتر شهر رصت و امکانا است تا شهری متعلق بهه خهور اکبهر  11سهاله
منجله « :11امکانا خیلی بافیی که رارت تههران ،تههران شهدت و گرنهه ا ن هر نهدگی نهه،
تهران یار یالب نیست اگر یه رو ی اون مویعیت یش بیار که مثشً مد یه ررآمدی راشهته
باش روست رارز برز مثشً شهرستان یه با چهای راشته باش  ،آرامهش راشهته باشه  ،نمهه ا
آرامش خوششون میار »

مهری  31ساله منجلة  11نیو رلیل ندگی رر تهران را امکانا آن بیان میکند« :تصهویر
بیشتر شلو یش ریگه شلوغ لو یش ریگه چون مد خورز خیلی تههران رو روسهت نهدارز
نمه یشر آرمی چون اینجا نستش مد بدز میار چون خهورز تهو منجلههای روسهت نهدارز
نمید امکاناتش یه خررت نسبت به شهرنای ریگه بیشترت ارکهاش ،مثشً اهای سهبوش کهه
یارت ،شهربا ی اید چیونایی که راشته باشه تهران رو برای نهدگی روسهت نهدارز حتمهاً
اگر رصتی باشه میرز حتماً خورز اصشً حس تعلق ندارز »
ساکنان شما شهر بهانهنای بیشتری برای تعلق به شهر رارند ا یمله آنکه روابه ایتمهاعی
بیشتری رر شهر راشته و رلبستگی به شهر ریگری برای ندگی ندارند تهران رر حا حاضر تنهها
شهر ممکد برای ندگی آنان است معموفً تصویر شهر برای آنان نمرات بها خهاطرا شخصهی،
خانوارگی و یا نوعی نوستالژی نمایان میشور ماهوز محله ننو رر تصهویر هننهی ایهد رسهته ا
ساکنان نلش بهسوایی رارر نیما  26ساله ساکد منجله  1به تهران و به خصو

به محلهة خهورش

عشیمند است« :بهشد تهران را روست رارز -با یهههرت تغییهر ا اینکهه اینجها نهدگی مهیکهن
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راضی  ،نه نمیرز بههشهد حهس تعلهق رارز – بهه شهمرون البتهه ،مهد شهمرون رو ا تههران یهدا
میرون – تو آبش یه چیوی ریختد آبه نم

گیرت  ،یدا اونهایی که شمرون نهدگی مهیکننهد

میروند مثشً ا سهرات یعارآبار به ایید رو ما اصشً تهران نمیدونی  ،یهدیمیا میگاهتد مهیخهوایی
بری شهر ،یعنی رربند رو یهدا ا شههر مهیرونسهتد مهثشً مهیخواسهتد بهرن هایید بهرای خریهد
میگاتد بری شهر ،حتی تجریش و رربند ن اصله نمیدیدر بور »
مری  11ساله ساکد منجله  1نیو نویت تاریخی تهران را یکی ا علتنای تعلق خور بهه
شهر بیان میکند« :با ویور شلو ی و ناامنی ،مهد تههران رو کهشً روسهت رارز چهون تهاری
رارت ،یه شتی به شما میرت که میتونی یه یانایی بههش ا تخهار کنهی ،بهرای مهد یههابیت
رارر ،تاریحا

یاری رارر به تهران حس تعلق رارز »

تصویر هننی تهران رر میان ساکنید ینوب شههر ،تصهویری تاکیه

شهدت بهه شهما و

ینوب است شما شهر چیوی رست نیا تنی و رؤیایی و ا آن ریگران است ینهوب شههر
اما سه آنان ا تهران است هند ینوب شهرینا معجو

به شما شهر اسهت رر حالیکهه

بید شما شههرینها ررترسهی اولیهه تصهویر شههر ،چیهوی ا ینهوب ریهدت نمهیشهور امها
ینوبشهرینا حتی رر توصیاا اولیة خور ا تصویر شهر شروت به ملایسه محهش خهور
با محش شما شهر میکنند

سهارا  10سهاله رر منجلهه  11تصهویر تههران را بها ملایسهه شهما و ینهوب شههر ترسهی
میکند« :شلو ی ،بی رننگی اید مناطق ،ر ری تهو ایهد محهش و نرسهیدن تهوی محهش
ینوب ترا ی  ،ا رحاز یمعیت ،امنیت نیست اما مناطق باف که میری نمه یاش یشهنگه،
اای سبو ببید چلدر میرسد ،ار ناشهون رو مهیری لهه مهیبهری ،ایهن هار مها،
ار ر ا معتار ،امنیت نداری بیای بشینی توی ار تا میهای مهیشهینی ،مهیبینهی  10تها
معتار میار یلو میشینه » حمید  11ساله ساکد منجله  11نیو تهران مجلهوب خهور را شهما
شهر تهران ترسی میکند« :یار اون امکاناتی که رارت ،یار یانای خوبی کهه آرز میهرت مثهل
خیابوننای باف ،من رتنای خوب ،ار نهای خهوب ،هار نهای بهورک بهاف » رر میهان
اس نای اولیه ساکنان ینوب شهر ،رو یجبی شما و ینوب بسیار ور نمایان میشور
بر طبق ستاف اصلی ژونش و حساسیت نهای ن هری بهه تحلیهل بیشهتر تصهویر هننهی
ساکنان ا شهر تهران می ررا ی ن چنید ا آنجا که مصاحبه نیمهساختیا تهه بهورت اسهت
اس نای و رر توصیف تهران نیو ما را به سهمت سهتاف بعهدی نهدایت کهررتانهد بهر
اساس تحلیل تماتی

 ،ت نای سهگانه رر بید توصیاا

اس گویان وا خاطرت ،تاکیه

و احساس تنهایی بورت است که رر ارامه به توضیح آنها می ررا ی
تصویر ساکنین تهران از تغییرات کالبدی شهر :زوال خاطره

الگوی توسعه تهران با تخریب بیرحمانه نمرات است تجربة رو مرت ساکنان تهران تخریهب
و ا نو ساختد است مویی که نمه باید ریر یها ور بهه آن بپیوندنهد وادگهانی ماننهد خانهه
دری و محلة کورکی ،معنانای ثبا و ایداری خور را ا رسهت رارتانهد سهاکنان تههران
مته به راموشی نستند راموشی سا نای نهچندان روری که ریگر نیچ نشهانهای ا آننها
رر شهر ویور ندارر روند تخریب آنیدر تکراری و بهدیهی انگاشهته شهدت ،گویها خهالق و
عاملی نداشته و گریوی ا آن نیسهت ا لهب سهاکنان شههر تماشهاچیان و اسهتاارتکننهدگان
مناعل اید روند شدتاند
«تخریب و تغییر البته ویژگی مدرنیته اسهت مهدرنبهورن یعنهی تعلهقراشهتد بهه محیجهی کهه
مایرا ،یدر  ،شاری ،رشد و رگرگونی خور و یهان را به ما وعدت میرند و رر عهید حها مها
را با تهدید نابوری و تخریب نمهة آنچهه راریه  ،نمهة آنچهه مهیرانهی و نمهة آنچهه نسهتی ،
روبهرو میسا ر مدرن بورن یعنی تعلقراشتد به یهانی کهه رر آن بهه یهو مهارکس ،نهر آنچهه
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سخت و استوار است رور میشور و به نوا میرور یو تهنش و تشطه  ،مسهتی و گیجهی روانهی،
گسترش امکانا تجربه و تخریب و رر نمید شرای انسان مدرن با تب و تاب بسیار رلتنه

و

یویای چیوی سخت و استوار است که بدان ررآویور (برمد»)11 :1311 ،
اید ملاله رر صدر توصیف روند با سا ی تهران ا من ر اس گویان است ننگهامیکهه
ا مصاحبهشوندگان رسیدی ا تغییرا تهران ،ن یر تغییر سب
راضی نستند و خواستی شرای

خانهنا و خیاباننای علهی

علی را با گهشته ملایسهه کننهد ،ا لهب مصهاحبهشهوندگان

حس بهتری نسبت به تهران یدی و ساختماننای یدیمی راشتند که اید حس رر میان شما
شهرینا ،بیش ا ساکنید ینوب شهر بور
یمان  26ساله ساکد منجله  1بها ویهور یهوانبهورن نسهبت بهه گهشهته شههر حسهاس و
عشیهمند است« :گهشته را روست رارز به شد  ،چون تهران اونجوری یارمونه ،خیلی هر
کررت یعنی نمید تجریش و شمرون ن نسبت به حتهی  10سها هیش 1 ،سها هیش خیلهی
ر کررت ،اصشً اینجوری نبور ،خیلی یانا خراب شد که مد خیلهی روسهت راشهت بنها رو
فصلنامه علمیـ پژوهشی
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و ل به ساختد و با ساختد میاندیشد و نر رو بهیشا هیش ،ا نهر آنچهه بهوی نجهر و
نجران رگی بدند ،اصهله مهی گیهرر شههر کههد ،با هت یهدی  ،شههر تهاریخی ،عناصهر و
یارماننای گهشته ،نمه و نمه بهعنوان یارگارنای روران کورکی تللی میشهوند کهه تنهها
رر ر عشلی مبه و ون آلور را ندت میکنند نووارگی و نوگرایی ،نوسا ی و نهو ررا ی
خمیرمایه اصلی اید نلش توسعهگر است (حبیبی» )31 :1313 ،
نعیمه  31ساله منجلة  1اانای یهدیمی شههر را یبهاتر ا اهانای یدیهد مهیرانهد:

« تهران یدی را خیلی روست رارز – سرررنا و ستوننا و روا نا ،نمید باغ رروس تماز
یشنگیش به خاطر نمید با ت یدیمیشه واسه اینه که برای مررز عجیبه چون نیست ریگهه،
چون رارن خراب می شد یه سری خونه نای یدیمی کهه افن رارن خهراب مهی کهند ،آرز
ملایسه میکنه می بین ه اون ظرا ت و یشنگی که تو اون بنانا بورت و افن می بینه که چلهدر
ساختمون نایی که ررست می کند شهته رر ملایسهه بها اونها اونها وایعهاً یشهن

و یالبهه

بهترید کار اینه که اید خونه نای یهدیمی رو ،اهانای یهدیمی رو نگهه رارن نمههشهون
خاطرتانگیون »

بسیاری ا صاحبن ران معتلدند الگوی معمهاری تههران الگهویی بهینویهت اسهت کهه
بخشی ا آن به رلدارگی به معماری مهدرن و برخهی بههرلیهل برخهورر مناعشنهه معمهاران و
تسلی شهر به بسا و باروشنا است هائلة یبهاییشناسهی شهریی و سهب
یایی رر خانهنای چند رنه اخیر ایران ندارند سب

نهدگی ایرانهی،

معماری یدید با خللیا ایرانینا و با

رواب ایتماعی آنان سا گار نیست ساکنید شهر نمیتوانند با کالبدنای نوی شهر رابجههای
مناسب یدا کنند ا لب مصاحبهشوندگان ابرا کررتاند که بنانای یدیمی به آنهان آرامهش
بیشتری میرند سعید  26ساله منجله « :1کشً مخالا بها سهاخت و سها ا تههران یهدیمی رو
بیشتر روست رارز به خاطر نمون آرامش اصشً خیلی بیشتر باناش ارتبا بریرار مهیکنهی
با نمون سب

یدیمی تا یدید یدیدی رو مد اصشً نمی هم نمیرون خیلی ن به ایهد

موضوت کر میکن ولی به نتیجه نمیرس »
میوان مشارکت یا ررگیری ا رار رر طراحی و تغییر اهانای شههر بخشهی ا آن چیهوی کهه
لو ور و ناروی حق به شهر مینامند حق شهروندان برای شکل رارن به اانای شههری آنطهور
که بتوانند ا آن بهرة بیشتری بررت و ا طریق آن ندگی خهور را نیهو تغییهر رننهد رر طهرحنهای
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یدی معماری راترییح میرنند« :سب

یدیهد خوبهه ولهی بها روحیهة مهد سها گار نیسهت مهد

طبیعت رو بیشتر روست رارز خونهنای ویشیهی یهدیمی رو روسهت رارز آرامهش بیشهتری آرز
رارت ،میتونه ارتبا بیشتری بریرارکنه با محی اطرا ش خیلی عالیه احساس آرامش به رسهت
میدت حتی میگ کاشکی مد اون مویع به رنیا میاومدز مد اون یدیمی رو بیشترتهرییح مهیرز
چون یه آرامشی وایعاً بورش افن خیلی امکانا شاید یشر ت کررت ولی آرامشی نداری »
به تعبیر کاتو یان یامعة ایرانی ،یامعهای کوتاتمد است (کاتو یهان )1310 ،بهه ن هر
میرسد اید تعبیر برای با سا ی تهران نیو مناسب باشد عمر متوسه سهاختماننهای ایرانهی
اییدتر ا یوامع ریگر است خیاباننا و اانای عمومی نیو مداز رر معرض رستکاری و
تغییر کالبد است رر صورتیکه ویور خاطرت یا ی

تصویر هننی مهانمنهد ا شههر بهرای

سشمت و بهداشت روانی ا رار ف ز است موایهه با اشیاء و مکاننای یدیمی حس روشنی
ا گهشته ایجار کررت و مویب ایجار نویت شخصی و نمچنید نویهت مکهانی مهیگهررر
تصویر هننی ا رار یا نمان خاطرتنای آنان با مکان یوند رارر

نمانطور که بنیامید معتلد است شهر عرصة یچیدت اررا

و خاطرت اسهت شههر مملهو

ا معانی است که نمان یدر به خور مکان تعلق رارر که به ساکنان شهر حس ی

مکان بهه

بیان رییق رر تصور ،خیا  ،رر آنچه بنیامید رؤیای بیداری مینامد ،ظانر میشهور گهشهته
نیچکس برای به یار آوررت شدن کامل بایی نمی ماند ،بلکه رر رایند خشیانه خاطرت ساخته
می شور نمان چیوی که بنیامید کار اسرارآمیو خاطرت مینامد شهر برای ساکنید به واسهجه
خاطرت معنا مییابد
رایند با سا ی نوگرای تهران رر وایع نر رو رر حا تخریب خاطرا ساکنان و شهر
است خاطراتی که تهران را برای آنان تبدیل به شهری روست راشتنی و شهری ا آن خهور
میکند خاطرتنایی که کم

میکنند ،اانا معنانای شخصی بیابند خاطرتنای هرری و

یمعی یوند ساکنید با اانای شهری را ممکد میکند ن چنید خاطرتنها توا هق و یونهد
میان اعاای یامعه را نیو سبب میشور رایند با سا ی نوگرای تهران ،خاطرتنها و نویهت
تاریخی اا را ا بید میبرر به ن ر میرسد ،با ویور میل به تغییهر ،تخریهب و نوسها ی رر
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وابستگی و تعلق میکند ساکنینی که به تعبیهر لو هور نسهبت بهه شههر با سها یشهدت بیگانهه
نستند اانایی که خصلت بتوارگی یا تهاند
تصویر ذهنی ساکنین تهران از نابرابری :تفکیک شمال و جنوب

اگرچه شواند تجربهی نشهان مهیرنهد کهه شههرنا نمیشهه بهه یسهمتنهای مختلهف تلسهی
می شدند ،اما شهرنای معاصر تاکی
مارکو ت بعای ا تاکی

طبلاتی را بیشتر حاه و ا هوایش مهیرننهد بهه بیهان

نا ناشی ا کارکررنای ایتصهاری ،برخهی ناشهی ا کارکررنهای

رننگی ،برخی منعکسکنندت و تلویتکنندت رواب یدر نستند ،بعای ریگر ترکیبهی ا
اید سه کارکرر نستند اید شکل یدید تلسی  ،نگرانکنندتتر است لو ور نیو معتلهد اسهت
تاکی ه

و سلسههلهمراتههبسهها ی رر شهههرنای معاصههر اع ه ا کشههورنای توسههعهیا تههه و

توسعهنیا ته ویور رارر راینهدی کهه رر شههر مراکهو یهدر و حاشهیه ،اهانای الهب و
مغلوب می آ ریند اانای ایتماعی و هننی نیو با تولید اید سهاختار یویکهی نمهرات اسهت
(لو ور)31 -30 :1313 ،

رر شهرنای نابرابر ن ار و سیاستگههاری بها معمهاری و طراحهی شههری بههگونههای
ترکیب میشور که اطمینان خاطر ایجار کند که طبلا ایید ا یشهر مر هه رور نگهه راشهته
میشوند مای ریویس حتی راتر ا اید مسائل ارعا مهیکنهد :مها ررون شههرنای یلعههای
ندگی میکنی که به طر بیرحمانهای بید سلو نای مستحک یامعه مر ه و اانای لر
و یرز طبلا ایید تلسی میشور (استیونسون)11 :1311 ،
لو ور توسعة شهری نامو ون را محصو عا شدن مهدار ثانویهه سهرمایهراری مهیرانهد
مدار اولیه بر ایه تولید کاف ،سور و سرمایهگهاری مجدر یهت تولید کاف شکل مهیگیهرر
مدار ثانویه نمان سرمایه گهاری رر امش و مستغش است به ن هر او سهرمایهگههاری رر
مید تلریباً نمیشه منجر به سور میشور و یکی ا راتنای مه برای بهرسهتآوررن ثهرو
است اید مدار مانی کامل میشور که سرمایهگهار سهور بههسهت آمهدت را رر هرودتنهای
بیشتری برای خرید مید به کار گیرر (شارت ور )113 :1310 ،مداری که به ن هر مهیرسهد
با ساخت و سا نای تهران شبانت رارر
با ویور تششنای انجاز شدت رر مینة برابهری شهما و ینهوب شههر تههران بهه لحهاش
امکانا  ،ننو بسیار نابرابر است شروت روند نابرابری را برخی رر سا نای بعهد ا  1310و
اصشحا ارضی و ورور به مرحله یدید رر بس مناسبا سرمایهراری و مهایر واینهدت
میرانند نابرابری و یداییگوینی شما و ینوب ریشة تهاریخی رارر ا آن مهان سهاکنان
مناطق ینوب شهر را بیشتر طبلا کارگر ،لرا و مهایرید تشکیل میرارند رر تهران اگهر
نابرابرینای نسبی رر  13سا اخیر مههار شهد و یها رر مینههنهایی کهانش یا هت ،امها ایهد
نابرابرینا به طور مجلق ا وایش یا ته است (رئیسرانا به نلل ا روید)332 :1312 ،
طبق ژونش محمد ارت و نمکاران ،ملایسة شاخ نهای ر هات ایتمهاعی رر تههران
حکایت ا وضعیت نابرابر مناطق شما و ینوب رارر به طوری که به ترتیب منهاطق ،1
 6 ،3و 2با امتیا بافی  11بافترید سجح ر ات شههری را بهه خهور اختصها رارت انهد و
مناطق 16 ،11 ،11و  11رر ایید ترید سجح ر ات یرار رارند مناطق  1و  3رو برابر امتیا
ر انی را نسبت به مناطق  11و  11برخوررارند بر طبق آمهار مویهور ایهد نهابرابری رر
شاخ کیایت مسکد ،لر و بیکاری نیو ویور رارر (نمان)
ما رر اید ملاله به هننیشدن نابرابری یعنی تصویر هننهی شههروندان ا شهما و ینهوب
شهر می ررا ی به ایدمن ور ،ا شهروندان ینوب شههر رایهع بهه تصهور و تجربهة آنهان ا
شما شهر و نمچنید ا شما شهرینا رایع به مناطق ینهوب سهتا شهدت اسهت ته نهای
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الب رر اس نا عدز آشنایی و ارتبا ساکنید منهاطق شهما و ینهوب نمهرات بها تاکیه
هننههی ا یکههدیگر و رر مههورر سههاکنید ینههوب احسههاس نههابرابری شههدید و نههوعی حههس
محرومیت و حسر رر میان آنان است
ینوب شهرینا رر رایند ندگی رو مرت ررگیهر ملایسهة خهور بها شهما شههر نسهتند
شما شهر ،ریگری است که ینوب شهرینا نمیشه رر هند خور رارنهد آنهان تعهاریف و
تصورا خور ا شهر را رر ملایسه با نمان ریگری ررونیشدت بیهان مهیکننهد کهامران 21
ساله منجلة « :11بعاینا نستد میرن اونجا رو میبیند (شما ) ا سوس مهیخهورن ،نمهش
نباید به باف نگات کنه ،به ایید ن باید نگات کنه ،بعاهیا نسهتد مهیرن اونجها و برمهیگهررن
اصشً ناامید ا نمهچی ان ،ا سررت میشد ،ر رس میشد ،حس بدی بهشون رست میدت «اکهرز
 10ساله منجلة « :11شما شهرعالیه ،بهشت ،نمه چی عالیه»
ا لب ینوب شهرینا رر ملایسة خور با شما احساس بییدرتی مهیکننهد احمهد  11سهاله
منجلة « :11شهررار منجلة  11اینلدر یدر ندارت کهه شههررار مهثشً منجلهة  2رارت ،شهرراراشهون
فصلنامه علمیـ پژوهشی
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یوی ترن ،نه ،بعای منجله نا یدرتشون کمترت ،بعای منجله نا یدرتشون یهارترت یها حهاف امهاکد
مهنبی رارن یدرتشون یارت یا ریهالی شهون بافسهت (تلسهی یهدر متاهاو اسهت) مهثشً افن
شهررار منجله  2بیار اینجا حالش به میخورت ،مدلش ر مهیکنهه ریگهه اونجها مهثشً آرزنهای
ررست و حسابی نمش میبینه اینجا مثشً نمش آرزنای ضعیف میبینه یار حا نمیکنه»
بسیاری ا مصاحبهشوندگان منهاطق ینهوبی شههر ،آشهنایی بسهیار کمهی بها شهما شههر
راشتند به ن ر میرسد رایند تاکی

بهخوبی توانسهته ایشهار ایتمهاعی را ا یکهدیگر رور

نگه رارر گویا شما شهر ،یلعهای است که امکان ورور به آن برای آنهان نیسهت اهانای
عمومی شهری تهران نیو محل رویارویی نیست آنها ن تاکی
است لو ور یداسا ی و تاکی

شدت برای طبلها مختلهف

را نلجهة آ ها تاهاو و تبعهیو رر میهوان حهق بهه شههر

میراند ایجار مراکو ثرو  ،یدر  ،اطشعا و رانهش و رر ملابهل شهکلگیهری اهانای
حاشیهای که س رت و طرر میشوند اانا تبدیل به ابواری برای با تولید رواب ایتمهاعی
و ا یمله رواب طبلاتی میشوند
برخی مانند اع

 33ساله ساکد منجله  11تجربهبورن رر اهانای شهما شههر را نهدارر:

«شما شهر نر ت  ،نمیرون  ،تلویویون نشون میرت خب اونجانا خیلی بهترت ،منجلهاش خوبهه،
خیابانناش خوبه ،گانی با بچهنا ر تی رر میشدز ،تمیوترت خلو ترت ،ااش بیشترت » نعمت

 31ساله منجله  « :11طر ای اسداران و اون ورا بهرای سهربا ی یهه سهری ر هت ولهی ریگهه
نر تی بگرری بشناسی » برای میث  30ساله رر منجله  11نیو شهما شههر یهای ناشهناختهای
است« :نر ت اون ورا که ببین چه یوریه ا اینجا بخهواز بهرز یهایی ا آیهاز مهی رسه چهه
ماشینی سوار ش برز تجریش یا اید ور اون ور اتوبوسش ن آرز یرأ ندارت سهوار بشهه
ما نر بار میری بیآرتی با خانوم  ،و میهارز تهو کیهف خهانوم اون نه بنهدت خهدا رو
رستی میچسبه »
ساکنان شما شهر ن تجربه نا و تصورا محدوری نسبت بهه ینهوب شههر و سهاکنان
آن مناطق راشتند ،شهش  11ساله منجلة « :1اصهشً ویتهی اولهید بهار اومهدز (تجربهه ر هتد بهه
ینوب شهر) به روست گات که نمیتونی تصور کنی مد کجا بورز ،اصش نمیتهونی تصهور
کنی که تو تهران ،مررز یه یور ریگه ندگی میکنند با بیامکانهاتی تمهاز تهو لهر شهدید،
حتی خیاباننا و ساختمانناشان ،ماشیدناشان کامشً اا متااوته ،آرمهایی که اونجها نسهتد
رو می بین خیلی اختش

شدید نست به خاطر یه کاری افن چند بار مجبهور شهدز تها سهه
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رات آهری ر ت اون حدور رو ریدز »
به ن ر میرسد رر طرحنای توسعة شهری تهران تاکی
تاکی

کالبهدی و کهاربری نمهرات بها

نای ایتماعی بورت است ویژگی شهرنا تنوت و تااو است امها ایهد بها تاکیه

و

یدایی متاهاو اسهت روابه یهدر رر شههرنا ا لهب مکانیسه نهایی را ن یهر تلسهیما
یانونی ،تااو نا و مر نای رننگی و یرت ایجهار مهیکننهد ،تها ایهد تاهاو و تنهوت را بهه
سمت تلسی اایی سو رننهد نلجهة مرکهوی تحلیهل شههری ،ارتبها و اتصها تاکیه
اایی و یدایی ایتماعی است چیوی که یید ییکوبو تحت عنهوان شههرنهای ترکیبهی و
یرترکیبی ا آن ناز میبرر مباحثی که چگونه تااو نای ایتصاری و ایتماعی اصلهنها و
تلسیما شهری را شکل میرنند (تانکیس)60: 2013 ،
بر اثر روند با سا ی تههران ،تاکیه

منهاطق شهما و ینهوب بخشهی ا تصهویر هننهی

ساکنان ا تههران اسهت علهی  26سهاله سهاکد منجلهه  1تاسهیر خهور ا شهما و ینهوب را
ایدگونه بیان میکند« :آرمهایی که ا ایید میان سمت باف ،ا نمید ایستگات مترو تجهریش
یارت میشد نگانشون به آرمهایی که شما میبیند احساس مهیکهند کهه حلشهون خهوررت
شدت توس اینجایینا (شمالینا) یا مثشً بافیینا نسبت به اییدنها نگهانی کهه رارن مهیگد
ای بابا اینا یای ما رو تن

کررن ،اینا کی اومدن تهران ،یه مسابله است کهه ا یهدی بهورت
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اما افن خیلی بیشتر شدت ،نمه ارعای اید رو رارن که ما اصالتاً تهرانی نستی و نر کهی نه
که باناش حا نکد میگد شهرستانی مثشً »
تاکی کالبدی و هننی رر میان ساکنان ینوب نمهرات بها احسهاس نهابرابری رر تو یهع
امکانا شهری است حسی که برای ساکنان ینوب احساس بییهدرتی و تبعهیو را ایجهار
میکند ا سانه  31ساله منجله  11ا تجربه تشش خور برای سامانرارن بهه مشهکش محلهه
میگوید« :ویتی میگی منجله  11یا محله آهری مررز کر میکند اینجها نمهه گهرت گهورید
خب رسیدگی اینجا کمترت ا ن ر شهرراری مثشً نهر ویهت برنامهه شههرراری بهورت بها ایهد
آیای ما شورای شههر ،رسهیدت محلهت کجاسهت؟ گاهت آهری گاهت وای چهه یهای
رورا تارتای خیلی راحت خب فایل بهش بیاید برسید تهو کهه راری مهیبینهی رور ا تهارت
است ،اید اطشعا رو راری کشً نمیرون اید مناطق رو چه یوری مهیبیهند انگهار نلجهة
کوریه براشون نمه چی ن برای بافناست ریگه »
تصویر هننی شهر و توصیف اانا ا من ر مررز به ما کمه مهیکنهد تها بهه بیهان لو هور
با نمایینای اا ا سوی گاتمان رسمی تبدیل به تنهها صهدا و تصهویر شههر نشهور شهاید رر
نگات او تهران ی کشنشهر با ویژگی معمو تااو رر توسعهیا تگی مناطق شههری باشهد
بورگی و یچیدگی شهر و گات ر و بر رودتنای یدید ،خجو متهرو و اتوبهاننهایی کهه
شما و ینوب ،شر و رب را به ن متصل میکند ،تصویر با نماییشدت ا سهوی مهدیریت
شهری برای تهرانی یکپارچه است اما رایندنای تاکی طبلهاتی ،طهرر و حهه کهه آراز و
یوسته نابرابری مناطق تهران را حا و با تولید میکننهد ،رر میهان ایهد ویژگهینها که رنه
میمانند نمانطور که لو ور میگوید ،توسهعة اهانای شههری رر خهدمت با تولیهد روابه
ایتماعی است اانای شهری تهران نیو بیش ا بیش طبلاتی شدتاند
حس نابرابری و عهدز امکهان کنتهر و رخالهت و تغییهر رر محهی  ،بهه اصهلهگهر تد و
بیگانگی ا رار با محی شهری کم میکند بر اساس یا تهنای اید ملالهه رر بهید سهاکنید
ینوب شهر ،به علت نارضایتی و حس نابرابری اید تعلق کمتر ریدت میشور رر صورتیکه
رر گهشته ،حس تعلق به محله رر بید ساکنید ینوب بهعنوان بخشی ا نویت آنهان مجهرح
میشدت است سجار  11ساله منجله « :11اصشً یار تو محهل نمهیمهون یهه وایعیتیهه مهد تهو
محل نمید رو یمعهای که میاز ریگه ناچاری به خاطر بچ میاز اصشً ا اید محی خوش
ن میار ،روسهت نهدارز ایهد محهی رو بهه مهد آ ار مهیرسهونه اصهشً محهی خهوبی نیسهت،
مخصوصاً تو نمید رور و بر محله اصشً روست ندارز بیاز »

ساکنان ینوب رربارة تهران تصور میکنند ،آنچه را که میباید به آنان عجا نکررت اسهت
تهران ا من ر ساکنید ینوب یایی است که حس بییدرتی و رورستی را بهرای آنهان ایجهار
کررت است احساس ساکنان ینوب شهر نسبت به شهر ،نمرات با حس بیگانگی است
تصورا شهری میتوانند ا شاگر آر ونا ،آرماننای شهری و تمهایش نههانی باشهند
سیاست گهاری شهری باید با گات و گو با من رنها و تصهورا متاهاو یه شههر باشهد
تکیه بر ماهوز تصویر شهر نور لو ور نیو ،بر توانایی مررز برای عالیتی مسهتلل و خشیانهه رر
یهت رر اختیار گر تد و ا آن خورکررن اانای شهری ،تأکید میکند یکهی ا انهدا
ههژونش بههر روی تصههویرنای شهههری ،روشههد شههدن تکثههر ریههدگاتنههای مختلههف ،نلهها
ن وشانی و واگرایی آنناست معموفً برخهی ا تصهویرنای شههری آشهکارتهر و بعاهی
نهانتر است نبور اید توا ن ا لهب مهنعکسکننهدت سهاختار یهدر رر شهرناسهت ا لهب
ساکنان شهر صدایی برای شنیدتشدن ندارند گاتگو با کاربر و توسعة شهری مشاورتای که
سا ناست ا سوی ن ریه ررا ان شهری مجرح شهدت اسهت ،بهرای طراحهان و برنامههریهوان
شهری تهران شاید ایدت ای لوکس و ناشدنی باشد به اید یهت تا به حا ژونشنای یابهل
مشح های رربارة ن را مررز رربارة توسعه و تغییر تهران انجاز نشدت است
تصویر ساکنین از روابط اجتماعی :تهران شهر تنهایی

ایدة بیگانگی رر شهر متولد شدت است گسترش و یچیدگی رواب شهری ،موایهه نررو ت با
تغییرا  ،آرزنای بیگانه ،ویور بوروکراسی ،علشنیت ابواری نمه رست به رست ن میرنند
تا شهرنشینان نسبت به محی ندگی خور بیگانه شوند شههرنا ا مهان یهدایش تها بهه امهرو
مکان تجمع ریبهنا بورت است اید رواب مبتنهی بهر یهراررار و مبهارف رسهمی مهورر تویهه
بسیاری ا صاحبن ران است نیوز و آراز اسمیت به یههت امکهان ایجهار روابه روسهتانه و
مبتنی بر آراب مدنی رر یامعة یدید آن را مثبت ار یابی میکنند برخی ریگر ماننهد انگلهس
گهر سریع تورتنای ریبه شهری را ا کنار یکدیگر نوعی بهیتاهاوتی یهر انسهانی و ر تهاری
بسیار مشمئوکنندت توصیف میکند که جر انسان ا آن بیوار است (مدنی ور)1311 ،
بههه ن ههر یمههل ،سههاکنان شهههری مههدرن بهها ویژگههینههای ابوارگرایههی ،بههیتاههاوتی و
محا هههکههاری واکنشههی علشنههی نسههبت بههه سههرعت تغییههرا شهههر نشههان مههیرننههد رر
کههشنشهههرنهها ،یههایی کههه تجههارب ایتمههاعی ا طریههق اعمهها حسههابگرانههه ،مسههتلل و
محا هکارانه شکل میگیرند ،یجعاً شرای برای تنهایی به ویور میآید
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کانش اعتمار ایتماعی ،ارتباطا چهرتبهچهرت و صمیمی را شاید بتوان بحهران ارتبها
ایتماعی اکنون تههران نامیهد ،بحرانهی کهه سهشمت روانهی شههروندان تهرانهی را بهه خجهر
میاندا ر تهرانینا ننو به ایهد تنههایی عهار نکهررت و یهایگویدنهای مناسهبی بهرای آن
نیا تهاند اکثر اس گویان اعتمار کمی به اطرا یان خور ن یر نمسایگان راشهتهانهد ماهمون
الب اس نا ،رر توصیف رواب ایتماعی خور احساس ریبی و تنهایی است
حسید  31ساله منجله  « :11نهر ا گهانی آرز احسهاس میکنهه کهه تهو ایهد شههر ریبهه
تنهاست کسی رو ندارت رصتی باشه ،ویتی باشهه معاشهر کنهی ،بهری بیهای مهثشً آشهنا و
روستی باشه بهتر ا ت

بورنه بهتر ا احساس ریبیه » مینها  21سهاله منجلهه « :11آرزنها ا

ن رورن ،خیلی رورن ،حتی ریگه نمید روستان ن با نمدیگهه مشکشتشهون رو رر میهون
نمی هارن و به نمدیگه حتی اعتمار ن ندارن ،افن تههران شهدت بهیاعتمهاری روسهت رارز
بیشتر بشناس  ،اید یه چیویه که تو ویورز نستش ،روست رارز بیشتر بها آرزنها باشه رور و
بریاز رو بشناس باناشون صحبت کن  ،ا تنهایی خوش نمیار »
فصلنامه علمیـ پژوهشی
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یمان  21سهاله منجلهة « :3اصهشً بهه

ما نوری

است ولی اصله هننی یاری با آن راری

نمسایه اعتمار ن دارز چون نمدیگهرو نمی شناسی نرکی معلهوز نیسهت ا کجها اومهدت
اید یوری شدت یارو ا یه یایی یه ولی رستش رسهیدت اشهدت اومهدت اینجها مهیرونهی
ریگه اصل ندارت یدی یه یها بهوری نمسهایه بغلیهت  10سها بهور یشهت بهور افن اون
طوری نیسهت شههرنای ریگهه خیلهی بهتهرت افن ریگه ه نهر کسهی بهرای خورشهه ،ولهی
شهرنای ریگه نمه با نمد نمسایه نا میرن و میان خیلی شهارترن و نهدگیشهون خیلهی
بهترت نسبت به ما خیلی بهترت »
منجق محاسبة حاک بر رواب رسمی بهه سهایر روابه ا هرار حهاک شهدت اسهت ویهور
رواب انسانی عمیق و ایدار به یکهی ا آر ونهای ا رسهتر تهة کهشنشهرنشهینان تهرانهی
تبدیل شدت است علی  12ساله منجلة « :1ارتبا نا خیلی ضعیف شدت نسبت بهه یبهل خیلهی
ضعیف تر شدت خیلی اطمینان نمیشه کرر یعنی نمش بایهد حواسهت باشهه ریگهه کهه کهشت
سر نهارن یا خیلی چیونهای ریگهه کهر مهی کهن بهه خهاطر هو خیلهی کهارا مهیکهند
نمیرون یو چجور شدت که اینجوری رارت میرت یلو »

الهاز  31ساله منجله « :1افن رواب خوبی ندارن نر کسی بهه خهاطر کهار خهورش افن
نمه رواب اید یوری شدت نر کسی به ناعش باشه سور راشته باشه رابجه نست ،نیچکهی
نمیار با شما سشز علی

کنه یه چیوی میخوار یهه چیهوی ف ز رارت کهارش گیرتهه ایهد

طوری نیست که برای خور خور بیان سمتت آرمهای ماشینی ،یعنی احساس میکن نمه
آرزنا تبدیل شدند به ماشید نیچکس به ررر نیچکسی نمیخورت »
اگرچه یمل رر ملالة کشنشهر و حیا هننهی ا اصهلهگیهری ،بهیتاهاوتی و انهووای
کشنشهرنشیدنا نسبت به محی یرامونشان بهعنهوان واکنشهی ر هاعی نهاز مهیبهرر ،امها ا
سوی ریگر با ا وایش کمی عاویت نای گرونی ا هرار ،نگهران کیایهت روابه انسهانی رر
رنیای مدرن است احساس تنهایی و لدان تعامش انسانی با کیایت که رر میان اس نهای
ساکنان تهران ویور راشت ،یکی ا شاخ نای انووای ایتماعی و رر نتیجه ا وایشرننهدة
حس بیگانگی ا رار نسبت به محی است طبهق یمهایشنهای مویهور نیهو روابه محلهی و
انهووای ایتمههاعی رر تههران ههاییدتهر ا حههد متوسه اسههت (چلبهی )1313 ،ویههور شههبکة
ارتباطا انسانی مناسب بید ا رار ن یهر نمسهایگان ،بهه ا هوایش رضهایتمنهدی و عشیهه بهه
محی ندگی کم میکند رواب انسانی سال میتوانهد یکهی ا عوامهل حهس تعلهق بهه
شهر باشد اما روند با سا ی شهری با شیوة الب آ ارتماننشینی و تغییر و تخریب محهش
شهری به بیگانهترشدن شهروندان نسبت به یکدیگر و محی شهری کم میکند
تخریب بنانا و محش
یدیمی :وا خاطرت

کانش حس تعلق
به شهر

تجربة بیگانگی

تاکی

اایی و

تاکی

ایتماعی:

احساس محرومیت
کانش رواب انسانی:
احساس تنهایی و انووا
نمورار  1روند تحلیل تماتی

با سا ی شهری و تجربه بیگانگی

بازسازی
شهری
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ترسی تصویر شهر بورگی مانند تهران ا من ر سهاکنانش ،ژونشهی یچیهدت اسهت بهه ایهد
یهت که شهر بورک برای ساکنان یر یابل رر است ،مگر اینکه محدور و سهارتسها ی
شور اما ا سوی ریگر معموفً نر شهروندی رر ندگی رو مرت ،تصویری هننهی ا کلیهت
شهر رارر که با وادگانی آنرا بیان میکند و مه تر آنکه اید تصویر معموفً مبنای عمهل او
رر ارتبا با شهر است ( یکه )213 :1116 ،مجالعة تصویر هننی ساکنید تهران میتوانهد بهه
برنامه ریوی برای شهر یاری رساند ،چرا که تصویر هننهی ا هرار ا شههر ،میهوان رضهایت ا
برنامهنای با سا ی شهری و ن چنید احتما میوان مشهارکت آنهان رر ارارة شههر را معهید
میکند
یکهی ا مشهکش مهدیریت شههری تهههران یلهب مشهارکت شههروندان اسهت انگیههوة
مشارکت رر امور شهر ،ا لب حس تعلهق و احسهاس رضهایت سهاکنان ا نهدگی رر شههر
است ژونشنای مختلف نشان می رنهد احسهاس تعلهق بهه شههر رر بهید تهرانهینها رو بهه
کانش است به ن ر می رسد بید تصویر هننی سهاکنید و میهوان حهس تعلهق آنهان بهه شههر
رابجه ویور رارر به نمید یهت اید ملاله به توصیف بخشی ا تصویر هننی ساکنان تههران
می ررا ر خاصه آنکه رر روند با سا ی تهران ،کالبد شهر بهه سهمت تغییهر و البتهه مهدرن
شدن حرکت میکند ،مسئلة اید ژونش نمچنید رابجة حسی ،هننهی سهاکنید بها اهانای
یدید و رر حا تغییر شهر است البته تصویر شهر رر کهشنشههری ماننهد تههران بها ابعهار و
مسائل مختلف شهری و با تکثر و تنوت یمعیتی و گروتنای مختلف ایتماعی حتماً نیها بهه
ژونشنای متعدری رارر
ملاله برای توصیف تصویر شهر تهران و رابجة مررز با شهر ا ماههوز بهش ت (ر رگهی)
یمل ،تویه به خاطرت و معنا رر مباحث بنیامید و اانای با نمایی و ماهوز بیگانگی لو ور
استاارت میکند به حسب موضوت ،رارتنا با تکنی
کم

روش تحلیهل تماتیه

مصهاحبة یمهعآوری شهدت اسهت و بهه

تهشش شهدت اسهت ،مصهاحبه نها هررا ش شهوند رر تحلیهل

رارتنای مصاحبه ،سه ت کلی تصهویر هننهی شههر ،وا خهاطرت ،تاکیه

هننهی شهما و

ینوب و احساس تنهایی و ریبی تعریف شدتانهد ایهد ویژگهینهای تصهویری ،ته

الهب

رابجة ساکنان با شهر یعنی بیگانگی را شکل میرند که بهه ن هر مهیرسهد ،ته نهای تصهویر
هننی ساکنان و تجربة بیگانگی رر کانش حس تعلق به شهر متثر است

بر طبق یا ته نای ژونش ،روند با سا ی شهر تهران با ویژگهی تغییهر و تخریهب سهریع،
برای ساکنید با ترادری وا خاطرت نمرات است چیوی که ساکنان را بهه حسهر ا رسهت
ر تد شهر یدیمی و نوستالژی نسبت به گهشته معجو
کم

میکند خاطرتنای رری و یمعهی

میکنند ،اانا برای ا رار معنا یدا کنند خاطرت اانای شهر را تبدیل بهه اهانای

متعلق به شهروندان میکند خاطرت سه هننی ا رار ا شهر و بخشهی ا حهق آنهان بهه شههر
است ویور ی

اای تاری مند رر تهران میتواند نویت مکانی شهروندان را سامان رارت

و حس تعلق به یامعه را رر شهروندان تهرانی ا وایش رند
روند تخریب بنانای یدیمی و نمچنید تغییر سریع کالبد شهر تهران ،بهه سهاکنید ایها ت
شکلگیری خاطرت را نمیرنهد محهش و خیابهاننهای تههران مهداز چههرت خهور را تغییهر
میرنند ،واکنش هننی ساکنید به روند تغییر سریع ،یجع ارتبا با شهر است شهر نهر رو ت
با منجق ررونی بوروکرا خور رر حها تغییهر و با سها ی اسهت سهاکنید تههران چهارتای
ندارند یو آنکه نسبت به اید تغییرا

یا ی بیتااو باشند به ن ر میرسد تهران تبدیل به

نیوفیی سیمانی شیاته تغییر و تخریبشدت که ساکنیداش را رامهوش کهررت اسهت گهویی
شهر ا رست ساکنید خار شدت است
کالبد تهران با سرعت یار رر حا مدرنشدن است ،اما آیا اهنان شههروندان تهرانهی نیهو بهه
ایههد میههوان شههیاته مدرنیتههه اسههت؟ آیهها کالبههد و روح تهههران بهها نه نماننه

رشههد مههیکننههد؟

مدرنشدن برای تهرانینا به کیایت ندگی آنان ا وورت است یا آنکه تههران رمهی اسهت کهه ا
محتوا اصله گر ته است؟ یا تهنای مصاحبهنا نشهان مهیرنهد برخهی ا مهررز تههران شهیوتنهای
گهشته ندگی خور را ترییح میرنند آنها ن بها سهب

یهدی معمهاری حتهی احسهاس آرامهش

بیشتری میکنند گات کاربرنای شهری نمیتوانند با اانای یدید به خوبی ارتبا بریرار کنند
امرو ت بسیاری ا صاحبن ران معتلدند ،تنها رات با سا ی و توسعة شهرنا ،مدرنکهررن
آننا نیست خاصه آنکه تهران بهعنوان یشروترید شهر ایران بهعنهوان الگهوی شهرسها ی
شهرنای ریگر نیو یرار میگیرر ا لب نحوة موایهة ما با مدرنیتهه ناهی ،سهلب و یها تأییهد و
تمجید بورت است به ن ر میرسد تهران رر توسعة خور نیا مند موایههای خش بها مدرنیتهه
است موایههای که ضمد کم

به بهبور ندگی شهری و ر ع ایتاائا و نیا نای یدیهد

شهر ،تهران را تبدیل به شهری بی نویت و بیگانهه بهرای شههروندانش نکنهد تهرانهی کهه بهه
شیوت خور و نمرات با شهروندانش تغییر کند
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تهران رر تجربة تهاریخی با سها ی خهور ،بها خلهق شهیوتنهای طراحهی کالبهدی شههری
نمچون «سب

تهران» بهعنوان سبکی التلاطی ،اما با ویژگی الب شریی و اسشمی ،توانسته

بور ضمد ارتبا با مدرنیته ،خور را بهعنوان شهری با نویتی متااو و مستلل تعریف کنهد
اما به مرور روند با سا ی تهران ،علیر

تجانس با گاتمان حاک  ،تنها شیاته مدرن شهدن،

شدت و به ن ر میرسد اکنون ارتبا هننی شهروندان با کالبد مدرن تهران ا ینس بیگانگی
است
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اانای یدید تنها دیدت نای یویکی ا ینس سهن و سهیمان نیسهتند ،بلکهه اهانا،
کنشنا را تعیید و رواب انسانی و ایتماعی را شکل میرنند تغییر کالبد تههران بهه سهمت
مدرن شدن ،با ا بید بررن محش و شیوة ندگی آ ارتماننشینی بهرای سهاکنینش مویهب
ا وایش ریبه نای ندگی ،کمبور رواب عمیهق انسهانی و ا رسهت ر هتد آشهنایان گهشهته
خور ن یر نمسایگان شدت است طبق یا تههنهای هژونش ،سهاکنید رچهار حهس رلتنگهی و
تنهایی نستند امرو ت تهران بهعنوان ی کشنشهر مدرن با آسهیب کهانش روابه انسهانی
موایه است احساس تنهایی و انووا بهعنوان یکی ا شاخ نای بیگهانگی ،سهجح رضهایت
ا ندگی شهروندان و کیایت ندگی آنان را کانش رارت است
ا سوی ریگر تصویری ا تهران که ا سوی برنامهریوان و رسانهنها با نمهایی مهیشهور،
تشش برای ارتبا آسهان نمهة منهاطق ایهد کهشنشههر بها یکهدیگر اسهت خجهو متهرو و
بورگراتنا برای اید ساخته میشوند که به راحتهی شهما را بهه ینهوب و شهر را بهه هرب
متصل کنند اما ژونشنای مختلف رایع به تههران نشهان مهیرنهد ایهد شههر سها ناسهت
تاکی

نابرابری را بید مناطق توسعهیا ته و توسعهنیا تة خور تجربهه مهیکنهد تاکیکهی کهه

بهن ر میرسد ،ایدار بایی ماندت است ارتبا اید منهاطق بهه بیهان لو هور ارتبهاطی ا یهنس
سلسلهمراتب و مستعمرت سا ی است تاکی

کالبدی مشروعیتبخشیدن بهه سهه متاهاو

ا رار ا شهر است ایداری نابرابری مناطق تهران نشهان مهیرنهد بهر خهش

با نمهایینهای

برنامهههریههوان شهههر مبنههی بههر منجلههی رمههوکرا و عههدالتمحههور ،منجههق با سهها ی تهههران
سرمایهرارانه است تهران به ناع سرمایه ،نابرابر با سا ی میشور
اانای شهری تهران رواب طبلهاتی نهابرابر ررون خهور را با تولیهد مهیکننهد اگرچهه
سرمایهراری برای نمه ایشار ایتماعی تأمید مصر

مهیکنهد ،امها حتهی اهانای مصهر ی

شما و ینوب تهران تااو نای یاری با نه رارنهد مراکهو خریهد و اهانای را تهی و

مکاننای عمومی شما و ینوب تهران نیو اگرچه شبانتنایی رمی با یکدیگر رارند ،امها
بهشد بر حسب نیا نای طبلاتی شکل میگیرند اانای یدیهد تههران بهیش ا گهشهته،
برچسب طبلاتی خوررتاند طبلاتیشدن تهران بیش

بر رابجهة حسهی طبلها مختلهف بها

شهر و تصویر هننی آنان تأثیرگهار است
اید ملاله با تویه به ستا خور و نمچنید مبانی ن ری مهرور شهدت ن یهر لو هور ،ارتبها
هننی ساکنان شما و ینهوب بها ایهد تاکیه

را مهورر تویهه یهرار رارت اسهت بهر اسهاس

ش
یا تهنای اید ژون ش ،تصویر هننی شهر تههران بهرای سهاکنان شهما و ینهوب نیهو کهام ً
تاکی شدت است تصویری یجبی که ساکنان نهر سهوی آن نسهبت بهه نه آشهنایی کمهی
راشته و نسبت به یکدیگر بیگانه نستند اید تصویر تاکیکی رر بهید سهاکنان ینهوب نمهرات
با حس محرومیت ،نابرابری و نارضایتی است ساکنان ینوب ررگیر ملایسه بها شهما شههر
تصوری خور نستند حس نابرابری نسبت به یه محهی عهاملی یهدی رر بیگانههشهدن بها
ااست ساکنان ینوب تصور میکنند آنچه روسه با سها ی تههران بایهد بهه آنهان اعجهاء
می کرر ،به نابرابر تو یع شدت است ساکنان ینوب البته رر عوض به رواب انسانی بیشهتر رر
بید مناطق خور نسبت به شما شهر حس خوبی رارند
طبق یا تهنای ژونش ،گاتگوی بیشتر با کاربر رر ایرای طرحنهای با سها ی ،اسهتاارت
ا تکنی نایی بهرای یلهب مشهارکت شههروندان ،ا هوایش ارتباطها انسهانی رر محهش
شهری و حا و ایجار اانای شهری با نمارنایی ا گهشته تاریخی و تشش برای کهانش
اصلهنای رننگی ،ایتصاری شما و ینوب می تواننهد رر ا هوایش حهس تعلهق بهه شههر و
رضایتمندی بیشتر شهروندان تهرانی رات گشا باشد شهناخت اینکهه مهررز چگونهه بها شههر،
اانای شهری و ندگی شهری ارتبا بریرار میکنند ما را برای سهاختد شههرنهای آینهدت
کم

میکند سا ناست الگوی توسعه و با سا ی تههران الگهویی اتوبهانی اسهت توسهعة

ماشیدمحور نمیتواند لووماً به ا وایش کیایت ندگی شهروندان بینجامد ا هوایش رضهایت
شهروندان و کانش مشکش شهری نیا مند توسعة انسان محور است توسعهای رمهوکرا
که رر آن ایشار مختلف ایتماعی رر روسه با سا ی شهر نلهش راشهته باشهند رر مجمهوت
ارامه روند با سا ی و توسعة تهران نیا مند تأمل یدی است
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Abstract

In city planning, a fundamental point is to evaluate the city image. The
concept of city image is multidimensional. This study evaluate the city
image of Tehran and its consequences. Tehran regenerates for many
years. This modernization process creates new city image, urban
identity and new relationship between residents. This study has
qualitative approach. Interview and thematic analysis used for
collective and analyses data from 20 citizens. This sample selected
equally from north and south of Tehran as developed and undeveloped
urban region. Conceptual framework consist Blasé outlook of Simmel,
meaning of memory and city of Benjamin and concepts of alienation
and spaces of representation in Lefebvre theory. Findings reveal that
process of regeneration destroys memories of citizens. They can’t
relate with new urban spaces. Regeneration makes separation image
from north and south of Tehran. Residents of south feel sense of
deprivation, exclusion and inequality. Interviewees miss their human
relationship like neighbors, so they feel loneliness. Totally, elements
of city image of residents show alienated sense of place in Tehran.
Keywords: City Image, Segregation, Inequality, Memory,
Alienation.
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