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 چکیده
شناسيبدناينپژوهشبهبررسيرابطهمیانهويتکالبدیشهربااستفادهازالگویمطرحانسان

انسانمي در معنایشهر برایفهم راهي تا گرفتنهويتپردازد نظر در با باشد. شناسيشهری

وتوپخانه(شهرتهرانانتخاب)ينیخمتهراندرگذشتهجامعهموردپژوهشمیداناماممنسجم

اينپرسش تهران که مطرحشد مي“هويتبي”ها اداره بيکنونيچگونه آيا هويتيتهرانشود؟

هایشدهوتغییرناپذيراستياامکانبازگشتبهگذشتهويارفتنبهسویهويتموقعیتيدروني

واقعیت بازنماييمنسجمدر آيندهوجهایکالبدیيا در یپاسخالگویسهسطحيبراوددارد؟ها

بدنک بدناجتماعي، انسانیهانيبدنفردی، نظرداريمکههرسهدريکدر در شناسيبدنرا

گیرند.دراينالگوشهربهمثابهکالبدرابطهپیوستاری،تعامليوعمودینسبتبهيکديگرقرارمي

جتماعيوشهرکیهانيشهروندانرادرمقابلسههایاگیريموبهترتیبشهروندان،گروهدرنظرمي

هويتيخويشدهیم.دراينبررسيمشخصشدکهجامعهموردپژوهشدربيسطحفوققرارمي

ترينموقعیتدرشدهرابطهکالبدیوفضاييباشهروندانخودنداردوبدنفردی،درتضیفلزوماً

دارابطه ازسویديگرتهرانشهرگروهایفرودستنسبتبهبدناجتماعيقرار هایاجتماعيرد.

نشانمي دهدودراينزمینهبايکاستکهمنتسببههیچيکنیستواينرابطهمتناقضرا

نزدشهرونداننیزانسجامهويتي معلومشدبدنکیهانيدر ايننیز گسستهويتيمواجهاست.

سیاست دخالت بدون وضعیت اين بندارد. شهری وگذاران منسجم هويت با شهر يک ايجاد ه

شود.شخصیتشهریمنجرنمي

اجتماعي،بدنکیهاني،شناسيشهری،بدن،شناسيبدن،هويتشهر،انسانانسانکلید واژگان:
هويتتهران.
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 مسئله بیان مقدمه و

یباديدگاهيکالبد2لینچ است.“تهران1هويتکالبدیومعناييشهر”مفهوممحوریاينپژوهش

هادرتوازنيبايکديگرترکیبشوندهاونشانهها،گرهها،مرزها،محلهمعتقداستکهدرشهربايدراه

تافردبتواندخودرابهبهترينوجهبازيابدوبهآناحساستعلقکند،شهربرایاوخواناشودوبهآن

فکوهي،است)یتشهراينحستعلقدرحقیقتنوعيهويتياشخصتعلقهويتياحساسکند.

نیزکهدرمطالعات3نماياند.چنانچههاروی(کهخودرابهفضایاجتماعيشهرمي209:الف1393

خودازفضایشهریبهحوزهاجتماعيسوقيافت؛بارويکردخوددرجغرافیایسیاسينشاندادکه

یارشتهانیمهایحوزه(ودرکآنبه219همان:است)“فضایاجتماعي”شهربیشازهرچیزيک

ساخت،تنهايکمحیطجغرافیايينیستوبنابراينشهربهعنوانآخريننوعزيستگاهانسان؛نیازدارد

 حقیقت در منعکسمجموعهشهرگرايي اجتماعي روابط از روابطای استدرکننده جامعه کل

(.1382:612ست)گیدنز،افضاشود،بازتولیدميامروزیدائماًوآنچهدرشهر(1371:124)شکويي،

باوصفاينفضادرنظرهاروینیازیضروریبرایمرکزيتتولید،بازتولید،گردشوانباشتسرمايه

دراينمیاناينپديدهشوند.هایفضاييبرایاينامرايجادميومصرفونیرویکاراستوشکل

شودوامریپیچیدهاستمالتانسانيايجادميمحوراستوبرمبنایتعاومکانزمانمنداجتماعي،

ترينرسدازمهمودرواقعفضايياستکهبهنظرميخوردهگرهکهدراصلخويشبامفهومهويت

هایتعامالتانسانيعصرحاضرباشد.عرصه

بايدگفتتهراندرگذشتههويتيمنسجم وصفاين، درزبانوبا ترداشتکهخودرا

پارچهامااينهويتدرحالحاضرمنسجمويک؛کردبورسوم،معماریو...بازنماييميگويش،آدا

 بهطوریکهبرخيآنرا هويت)مهدوی،(وبرخيبي16:1390)رضاييراد،“فراپاشیده”نیست.

رکنند.بهنظزامعرفيميديدهوآسیبایديگرآنراموجوديتيموردانتقاد،آسیب(وعده54:1375

اينپارهمي بعدرسدبخشياز توسعهانساني)در برنامهمنسجمبرایرشدو پارگيبهدلیلنبود

امادلیل؛دررشدعمودیوافقي(آنبودهاست)یکالبدهایاجتماعي(وشناختيوگروهجمعیت

یتولیدوهایمتمادیتنهاشهرومرکزشهرديگربااشارهبهمفهومفضاآناستکهتهرانتاسال

انباشتوبازتولیدسرمايهونیرویکاربودکهبهنوعيبهيکالگویغیرقابلتکراردرکشوربدلشده

(اگرچهدر1392:75وازاينروهويتيمنحصربهفردبرایخويشساختهبود.)فکوهيوديگران،

هاييصورتگرفت)بهطورایتالشهایتوسعههایاخیربرایساختنچندشهرديگردربرنامهسال

(امابهسببنوعيتعاملانسانيمنحصربهشهرتهرانبه1352ـ1356مثالبرنامهعمرانيپنجم

امادرتالشبرای؛رسدتهرانهنوزموقعیتوهويتيغیرقابلتکرارومنحصربهفردداردنظرمي

“مندیبدن”زمفهومشناختاينهويتدرتعريفيکهگفتهشد؛پژوهشبااستفادها
4
کندتالشمي 

شناسيبدنبهبازخوانياينشهردرسهسطحشناسيشهریوانساندرترکیبيازمطالعاتانسانتا

                                                           
1 The identity of city 
2 Kevin A. Lynch 
3 David Harvey 
4 corporality 
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کالبدیبپردازد.ازاينروشهردراينمفهومبیشازهرچیزيکهويتوموجوديتکالبدیاستو

شود.بهمثابهبدنانسانيدرنظرگرفتهمي

دیبهمثابهيکامراجتماعي،موضوعينمادين،يکبازنمودوعامليبرایتخیلاستمنبدن

هانیازمنددخالتترينآنترينتاپیچیدههایروزمرهانسانيازسادهدهدچگونهکنشکهنشانمي

انهاوروابطمیهادرونبدن(.البتهاينمجموعهويژگي1392:13عاملبدنانساناست)لوبروتون،

(دراينمیانبااستفادهازالگوييکه1392خارجازبدننیستند)فکوهي،لزوماًگیرندوآنهاجایمي

يابیم.گیريمومعادلآنرادرشهرميدرمطالعاتبدنوجوددارد،سهسطحازکالبدرادرنظرمي

دازيمکهمعادلسطوحکندتاضمندرکجديدیازهويتشهربهاينمسئلهبپراينالگوکمکمي

بهعبارتديگر،شهربهمثابهکالبدانساني،چهسطوحيداردودر؛بدنانساندرشهرکداماست

توانسته چقدر سطوح اين تهران، ازمورد يا هويتمنسجم اين آيا و هويتببخشند آن به اند

پارهساختهاست؟برارهگسیختهاستوهمینمسئلهازتهرانيکشهربدونهويتياباهويتپهم

تواندريافتشخصیتشهریتهران،دريکرابطهدوسويهوپوياچهتأثیریبرسطوحايناساسمي

پذيرد.اينتأثیرپذيریيکموقعیتفرادست/فرودستاستياگذاردوچهتأثیریازآنميخودمي

آياچنینهويتيموقعیتيدرونياند؟بهاينترتیباينسطوحدرروابطمساویبايکديگرواردشده

تواندازهويتيمنسجمبرخوردارباشدياآنکهاينگاهديگرنميشدهوفرضبرآناستکهتهرانهیچ

موقعیتبهداليلساختاریديگریحادثشدهوقابلتغییردرآيندهاست؟

 

 پژوهش پیشینه
امابايددرنظرداشت؛روبدنسخنگفتشناسيشهبرایذکرپیشینهپژوهشبايدازدوحوزهانسان

هاواستفادهازدادهدرصددکهجداکردنايندودراينپژوهشاصالًمدنظرنبودواتفاقاًپژوهش

شناسانههایزيستتوانبهديدگاهالگوهایحوزهبدنبرایفهمبهترشهراست.باچنیننگرشي،مي

تطورشهرها،درمقاله3واستفانمارشال2رد.مايکلبتيدرحوزهشهرسازیاشارهک1پاتريکگدس

پردازندوبهتقابلشهرواندامبدنازنظریویوسايرينميجديدگدس،ابرکرومبيوفیزيکالیسم

فیزيکالیستبرایهريکازاجزایشهریمعادليدراعضایبدنفرضمي بهنظرآنها هایکنند.

طورکههريکازاجزایبدنگیرندوياهمانرابهمثابهريهدرنظرميهایشهریمتأخر،مثالًپارک

بتيوشود)ترشود،اجزایشهرینیزحدمطلوبيدارندکهبايددرنظرگرفتهنبايدازحدیبزرگ

اولیويهوالتر2009مارشال، بانگاهيبهشهرلندندرشهربهمثابهبدندرمقاله5ولورامتي4(.

یاستفادهازمفاهیمبدندردرکشهرمعتقدنددراينصورتبايدشهريکسوژهونهيکالگوساز

 (.2000والترومتي،باشد)ابژه

 
                                                           
1Patrick Geddes 
2 Michael Batty 
3 Stephen Marshall 
4 Olivier Walther 
5 Laurent Matthey 
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چارچوب نظری

انسانانسان خاص رويکرد چارچوب در بدن شناسي حوزه چهار يعني ،شناسيزيستشناسي

)باستان وزبان(،حافظه،تاريخشناسي فرهنگشناسي ب)شناسي 1382یتس، و28: ) بربا تکیه

و1بهمثابهرسانهوازهمیننقطهپردازدميشناختيبهمطالعهبرسهسطحازبدنهایانسانروش

ودرترکیببامفاهیمشهریکندميحرکتدرجامعهشناختيانسان“يهست”عاملاصليموقعیت

 دهد:هادراينروابطقرارميآن

 دررابطهبابدنشهروندانتيشناخيازيستبدنفردی (1

 هایاجتماعيدررابطهباگروهشناختيياجامعهبدناجتماعي (2

دررابطهباشهرآرمانيوذهنيکیهانيبدن (3

 

 در رابطه با بدن شهروندان شناختیزیست یا بدن فردی
خودرابخشبزرگيازهويتآيدودرطولحیاتبدنفردیجسمياستکهآدميباآنبهدنیامي

ترينوجهتمايزخودراشودومهمشناساند،بااينبدنانسانواردتعاملميازخاللآنبهديگریمي

است.شهرونداندرشهربه“بدنشهروندان”شناسد.اينبدندرمطالعاتشهریمعادليبرایمي

بررویدوپا،بهوجودآورندههایبدنيازجملهحرکتايستادهمثابهعضوکالبدیآنباتوجهبهتوانايي

هایموجوداتطبیعيديگرهستندوبههمینسببگاههایمتفاوتينسبتبهسايرزيستويژگي

به؛هایمتفاوتيتولیدوبازتولیدکنندتوانندفضاهاوفرهنگمي رابطهبشربادرکاوازفضا زيرا

چنديندادهبدنيحسيمانندبويايي،هایاواستوبیشازهرچیزترکیبيازآورندهکنشوجود

(بنابرايندرچنینشرايطيالزماستکه1392:215حرکت،شنوايي،بیناييوغیرهاست)هال،

يکپارچگيهويتو تا بهرسمیتبشناسد الزاماتبدنيکلیهشهروندانرا بدنو فضایشهری،

شخصیتشهریحفظشود.

شکنيروزمرهبهرسمیتنشناسدبهمحليبرایقانونهایفردیراچنانچهشهرموقعیتبدن

هایازقوانینمثالًقوانینعبورومروردرمعابروياقوانینسکونتوساختوسازوتردددرمحل

اداریبدلمي شودمسکونيو عنوانيک؛ به شهر انکار با بدنشهروندانتوسطشهر انکار زيرا

شودوافرادبرایتسهیلحیاتخوددرشهرروميهاروبهنگاهوفضایاجتماعيتوسطبدزيست

قوانینميهرچهبیش تربهسمتانکار قوانینبههمروند. انکار بامنظريختناينشکلاز را فضا

هاازعرضترددپیادهکهشاملمواردحرکتيمانندکندميمعنا“نظمبي”و“ناامن”مفاهیميمانند

،عدمتوجهبهچراغراهنمايي،هایعابرپیادهکشيخطوهاوعدماستفادهازپلعابرانهاوخیابراهبزرگ

سدمعبر،صحبتکردنطوالنيباتلفنهمراهايجادخیابانودرحاشیهخريدوفروشبساطپهنکردن

هایهصحنگيازهماستکه...محیطيووایصوتيهآلودگيحتيبروزاشکاليمانندورانندگيزمان

شوندميتکرارروزهرتر،بیشچههرنظميبيبازتولیدجهتدرکهشوندمحسوبميتکراریدرتهران

کند.طبیعينظمميروابطبيایازمجموعهبهتبديلمدرنظاهریداشتنحتيباوجودراآنومنظره

                                                           
1 medium 
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1389:105)سیارپور،زدساميشهرراازامنیتخارجآنمختلفبروزوسطوحنتدراشکالخشواست

تأثیراينبي(106و گیریيکهويتنامنسجم،شکنندهونظميبرشخصیتشهریتهران،شکل.

کند.ناپايداراستکههرلحظهخودرادريکرابطهدوسويهبرشهروندانبازتولیدمي

 

 های اجتماعیدر رابطه با گروه شناختی یا جامعهبدن اجتماعی 

ایاستکهفرهنگياستومنظورازآنعرصهـ ایاجتماعيسازه“شناختيجامعه ابدناجتماعيي”

قرارگريکديدرکنارهاوقتيهایمختلففرهنگرادارد.ازسویديگراينبدنتواناييبازنماييجنبه

يبهنقلتوانندآنرادرخودمنعکسکنند)عربستانسازندکهمانندآينهميایراميگیرند،جامعهمي

گیریفرهنگوهويتفرهنگي(.باايننگاهتنجايگاهآشکارسازیوشکل1381:207ازداگالس:

 وسجويک، 1387است)ادگار بدين98: بدن(. از ترتیبازسطحبدنزيستيبهسطحيديگر

تواندبازتولیدشود.ایآنميرسیمکهوجهياجتماعيداردوباتوجهبهفرهنگزمینهمي

ها،اقوام،درپيفرهنگگیریتهرانبیشازهرچیزحاصلامواجمهاجرتيپيجمعیتوشکل

هایبعدیباگذردوقرندر(.اکنوننسل1392:48هاواديانگوناگوناست)فکوهيوديگران،زبان

گروهشکل از گروههایجديدی مانند اجتماعي ورزشي،هایزيستهای مجازی، فضای محیطي،

بازتولیدکردهدا (و252ـ1392:267)فکوهيوديگران،اندنشجوييو...حیاتاجتماعيخودرا

اندکهبهلحاظکالبدیباشهرهایديگرکامالًهایخاصياززندگيدرفضاييايجادکردهسبک

انسجامتواندبازتولیدعدماندکهميهایجديدودرعینحالنامنسجميافتهمتفاوتاستوهويت

امروزمعنایدقیقيندارندو“اهلتهرانبودن”و“تهراني”کهواژگانهويتياينشهرباشد.چهاين

سازند،هایمرجعاولیهجداميتوانندخودرادرعینحالکهازگروههایاجتماعينمياينگروه

هایاجتماعيرابطهگروهتوانبهبررسيهويتيبسازندکهبازنمایشهرتهرانباشد.دراينسطحمي

تواناينرابطهرادرعینحالبابافضایشهریتهرانپرداختوآنراشناخت.ازسویديگرمي

هایفردینیزدرارتباطقراردادونوعآنيعنيفرادستي/فرودستيراسطحقبليتحلیليعنيبدن

هایهایاجتماعي،بهمثابهبدنگروهرسدتهراندرعینحالکهشهربازشناخت.چراکهبهنظرمي

شناسد،زمانکهدرفرديتخويشبهرسمیتنمياجتماعياستکهنوعيهژمونيداردوافرادراهم

هایاجتماعيمنسوببهآناناستونهکندکهنهکامالًمربوطبهگروههويتيبرایآنانايجادمي

بدنبنابرايناينسطح؛يکفضایشهریدريافتکندتوانندازتهرانبهمثابههويتياستکهمي

است.افتهي(هایفردی)شهروندانایفرادستنسبتبهبدنهایاجتماعي(،رابطهگروه)

 

 در رابطه با شهر آرمانی )اتوپیایی( و ذهنی کیهانیبدن 

کندوبیتميبدنکیهانينوعياتوپیااستکهبیشازهرچیزدرحافظهوتاريخموجوديتخودراتث

وجودندارد.لزوماًشدهبهچیزیاستکهشودودرحقیقتنوعيذهنیتفرافکنيبازبانبیانمي

گراييگیريمکهدرطراحيشهرینوعيآرمانکمکمي1برایدرکبهتراينمفهومازهانریلوفبور

                                                           
1 Henri Lefebvre 
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هایپیچیدهروزمرهآلبودکهدرآنمطالعهکنشایايدهرامدنظرداشتکههدفشخلقجامعه

نقاشي،موسیقي،1393مردماهمیتدارد)درگاهي، اينمفهومدرمنابعيمانندادبیات،سینما، .)

هایطبیعيدرتوانبازسازیشناختيپديدهراميشودوآنمي1هاوغیرهبازنماييها،کتابمجله

يافتنياماديت“اشیاینمادين”بوخودرادرقالگردديبازمهجهانفیزيکيبذهنتعريفکردکه

فیزيک بهبخشيجديداز کننميبدلذهنیتانساني، (1390د)فکوهي، اين؛ از بنابراينمنظور

(.برایاين1391:31هال،شوند)هاوتصاويراستکهنمايندهچیزهاميمفهومکاربردزبان،نشانه

های،کتاب،ساختمانمستند،شعر،موسیقي،مجلههایها،فیلممفهومدرتهرانمنابعيمانندرمان

مندودرعینحالاثیریمسکونيواداریو...وجودداردکهتهرانرابهموجوديتيتاريخيوحافظه

بینیم:است.رابطهفازیمیاناينسهسطحرادرشکلميبدلکرده


:الگوینظریپژوهش1تصوير


منبع:نگارندگان

 شناسی روش
باتأکیدوترکیبيازموادنگاریشناسانهومردمهایانسانشناختياينپژوهشبرمبنایروشوشر

 مواد معماری(، فیلممستند، فیلم، مواد)ینوشتارتصويری)عکس، مجله(، شعر، یداریشنکتاب،

تلفیقدادهموسیقيوصدا(سعيمي) ددرهایمیدانيحاصلازمشاهدهپژوهشگرانبتوانکندبا

هایشناسيخودبهدادهروابطيپوياوغیرايستابهپاسخخودبرسد.ازاينرواينپژوهشدرروش

شناسيوفرهنگبرایسازمانتوسطگروهپژوهشيانسان1393دهدکهدرسالپژوهشيارجاعمي

وفرهنگيارزيابيتأثیراتاجتماعيزيباسازیشهرداریتهرانبهسرپرستيناصرفکوهيباعنوان
انجامشدهاست.دراينپروژهدرپروژهمطالعهوطراحيمعماریساختمانشهرداری)بلديهسابق(

نفرزنومردشاغلبخشدولتيوخصوصيکهدرمحلتردددارند،مصاحبهکیفي11مجموعبا

 هآماریسالهنیزصورتگرفتهاست.جامع50تا18نفر400انجامشدهوپژوهشيپیمايشيبا

شاملکلیهساکنان،مالکان،شاغالنوعابرانمحدودهفراگیرطرحاحداثبلديهبودهپیمايشمذکور،

دراينپژوهشمحله روابطشغليوجنسیتيموردها،خیاباناست. تعامالتاجتماعي، ها،گذرها،

پرداختهشدهاستکهييهاشنهادیپمطالعهکميوکیفيقرارگرفتهوطيآنبهبررسيراهکارهاو

ترخواهدشد.ازسویديگراستفادهازاجرایاينپروژهبادرنظرگرفتنآنهاازلحاظاجتماعيموفق

ایوموردتأکیددرآناست.شناسيبدندرمطالعاتفرهنگيشهرنوعيروشاستعارهمفاهیمانسان

                                                           
1 representation 
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 1توصیف جامعه مورد مطالعه
یدانامامخمینيياتوپخانهشهرتهراناست.میدانتوپخانهدرجامعهموردمطالعهاينپژوهشم

ترينکاربریمنطقهاقتصادیوتراکماست.مهمکمنسبتاًشهرتهرانواقعوجزءمناطق12منطقه

فروشياستعمده برگزاریجشن؛ بر ناظر تاريخيو آن ديگر نقشمهم رژهاما هاینظامي،ها،

اهللنوریو...(مليشدنصنعتنفت،اعدامشیخفضل)تجمعاتدورهبازی،اجتماعاتسیاسيآتش

زار،فردوسيوبهارستاننقطهشروعيابازسازیهایمعروفيماننداللهبودهاست.ازآنگذشتهمحله

شاهبودهاست.تهرانبرایاجرایپروژهمدرنیتهاززمانناصرالدين

 منطقه تفصیلي طرح اساس 12بر دلیل به پايانه، زيادی وتعداد تاکسي اتوبوس، های

حدوديکمیلیوننفروجمعیتساکنشبانهآنحدوددانیمهایمتروجمعیتروزاينايستگاه

(.12،1385:14طرحتفصیليمنطقهاست)هزارنفرودرحدوديکچهارمجمعیتروزانهآن270

 متفاوتمخابرات، حدی تا بزرگو عمومي،140ستگاهياساختمان دستشويي انتظامي، نیروی

ديجیتالي(، و تصويری صوتي، لوازم )فروشوسیع پشتشهرداری محله پارکینگموتورسوارها،

مغازهدست خريدارانعمدهفروشان، کسبه، باربران، ،ها، ناصرخسرو،)داروفروشان خیابان غیرمجاز(

هایاستادصنعتي،اغذيه،آبمیوهتنديسها،موزهآلودگيهوا،سروصدایزيادخودروهاوموتورسیکلت

بستني فروشندگاندورهو لوحفروشانو مهمگرد شکلهایفشرده، هويتاينترينعناصر دهنده

ترمردانهاستوحضورایبیشایاستکهتوپخانهمحلهمحدودههستند.ترکیباينعناصربهگونه

است.کودکاننیزدرآنکمرنگومنحصربهکودکانکار

هایقوميـمذهبيبهطوردقیقسخنتوانازخاستگاهبهدلیلنبودآمارهایواقعينمي

خورد.دراينمیدانبهچشمنمي“ما”رسدتشکیلحسهويتوتعلقوايجادامابهنظرمي؛گفت

د.شونبندیميدستهرهگذران،مشتريان،شاغلینوساکنیندسته4افرادحاضردرمیدانرادر

نامهپیمايشپروژهبايدگفتبهلحاظجنسیتي،اکثريتدهندگانپرسشدربارهويژگيپاسخ

دهند.گروهدرصدحجمنمونهراتشکیلمي14.2درصد(رامردانوزنانتنها58.8پاسخگويان)

50سالو29تا18هایسنيدرصد(ودرمقابل،گروه5/34سالهبیشترينفراواني)49تا40سني

اند.درتحصیالت،درصدکمترينفراوانيرادرمیانپاسخگويانداشته9/17سالبهباالهرکدامبا

درصد(5/0ترينبهتحصیالتراهنمايي)درصد(ودرمقابل،کم7/33بیشترينفراوانيبهديپلم)

بیشترينفراوانيمتعلقبهمغازه بهلحاظشغلي، تريندرصد(وکم8/31دارانبوده)متعلقاست.

درصد(است.6/2هایموتوریوباربران)هرکدامبامربوطبهپیک

 

 پژوهش هایپرسش
اينپژوهشبابررسيسازوکارهایهويتيشهرتهران،درصدداستتابفهمدچگونهاينشهربهظاهر

ریتهرانرادرزيرااگروضعیتکالبدیوظاه؛تواندبهحیاتاجتماعيخودادامهدهدهويتميبي

                                                           
1
هایپژوهشارزيابيتأثیراتاجتماعيوفرهنگيپروژهمطالعهوطراحيمعماریساختمانشهرداریداده 

.1393)بلديهسابق(،
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توسعه بزرگ شهرهای با بگیريممقايسه نظر در مختلف کشورهای چنینيافته به رسیدن تا

توسعهبهکهتهرانبهعنوانپايتختيککشوردرحالهاييفاصلهزيادیوجوددارددرحاليموقعیت

ايدبتوانآنراشباهتچندانينداردواينموقعیتيکهشهمتوسعهحالشهرهایبزرگکشورهایدر

1گذار”بامفهوم
هويتيبهکالبدوفضایشهریآنمنتقلوتوصیفکرديعنيموقعیتيکهبي“

چگونهاداره“هويتبي”بنابراينبايدپرسیدتهران؛هاینامنسجمشدهاستتهرانيکشهرباهويت

اامکانبازگشتبهگذشتهياشدهوتغییرناپذيراستيتهرانموقعیتيدروني“هويتيبي”شود؟آيامي

هادرآيندهوجوددارد؟هایکالبدیيابازنماييهایمنسجمدرواقعیترفتنبهسویهويت

 

 شهر، شهروند و کالبد انسانی

ترينتالشانسانبرایايجادجهانيکهگويدشهربهعنوانموفقمي2هارویبهنقلازرابرتپارک

گاهياجباریبدلشدهاستواگرانسانازماهیتکارشدرکيستبتوانددرآنزندگيکند،بهز

(.بهنظر1389:166آقازاده،است)درستينداشتهباشد،باساختنشهرخودنیزرابازآفرينيکرده

توانددرهرشکلخودمحلبازنماييوجودانسانيباشدوازرسداينهشداریاستکهشهرميمي

يوانسانيآنمؤثرفنهایبرموقعیتشهریوسازهرکدرستازوجودانسانيآنجاکههرگونهعدمد

کنندهشهروندانخاصاست،بنابراينبايدگفتشهرآينهوجودشهروندانوهرفرهنگيآينهمنعکس

)شیرازی،“کنندشهروکالبدمنهمديگرراتکمیلمي”معتقداست3خوداست.چنانچهپاالسما

سویديگرمفهومشهروندبیشازهرچیزديگر،يکمفهومکالبدیاستکهدريکاز؛(1391:48

شودوهويتانسانرادرسطحفردیوجمعيبهصورتفضاييقابلرؤيتتعريفمي4موقعیتبدني

بنابراينهرشهروندبه؛(1392:7دهد)لوبروتون،درمعرضديدن،خوانشوارزيابيديگرانقرارمي

آنامکاناتگوناگونيرادراختیارویيفضابودگشودکهموقعیتککالبد،يکفضاتلقيميمثابهي

دهد.بااينتعريف،وپسازآنباواردشدنبهيکرابطهدوسويه،دراختیارشهروشهروندقرارمي

انشوشودکهخودرابهمثابهيکفضادرمعرضديدن،خوشهرنیزبهيکموقعیتبدنيبدلمي

آمیزندوکند.درنزدپاالسما،دردرکودريافتفضا،کالبدوفضابههمميارزيابيديگرانواقعمي

ومتحددهیتندرهمایکهدرنهايتمابايککالبدـفضا،يعنيموجوديتيشوندبهگونهيکيمي

مي مواجه )شیرازی، 1391شويم :41 منظر از دنیا شهرهای پسگوناگوني مي(. توانندفضايي

بیشازهرچیزبهسمت اينتوضیحاتذهنرا توضیحيبرایگوناگونيکالبدهایانسانيباشد.

ويژگيمفهوميمي هایشهریداللتوهويتنامداردبردکهبهشخصیتو بنابراينکالبدهای؛

هويت بهمعرضنمايشميگوناگون، هایگوناگونازشهررا کالبدهایگذارندوشهرخودرا در

اند؟بايدپرسیددرهمانندیشهروشهروندازمنظرکالبد،سطوحشهرکدم؛کندگوناگونبازنماييمي

                                                           
1 transition 
2 Robert E. Park 
3 Juhani Pallasmaa 
4 bodily 
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پاسخاينپرسشازدومنظرقابلطرحاست.نخستازمنظریعامدربارهموقعیتشهری

شودوسپسآنرابودنوفارغازتحديدآنبهنوع،گروهوحتينامخاصيازيکشهرپاسخدادهمي

درقالبشهرتهرانيعنيموضوعاينپژوهشطرحوبررسيکرد.

طورکهدربخشنظریگفتهشد،شهرکالبدیسهسطحياستکهدريکموقعیتهمان

هایکیهانيوذهنيراباهمترکیبهایاجتماعيوبازنماييپوياودرعینحالدوسويهفرد،گروه

افزايدوخودرابهمثابهبدنتثبیتهایدرکموقعیتخويشميیچیدگيکندوهرلحظهبرپمي

کند.دراينمیانمانندهربدنديگری،وجهيزيستيداردکهبیشازهرچیزکارکردیاستمي

وجوهيزيباشناسانه،فرهنگيويعنيبهدنبالبقایزيستياستوازسویديگربازهمبهمثابهبدن

نماديندارد.

 

 هویت و مدیریت آنران بیته

 بدن فردی

درنگاهيتاريخيتهرانازهمانزمانيکهازدرونروستایخوشآبوهوایکنارریشروعبه

مؤلفه همینچنددههپیش، ترپارچههایهويتيخاصيداشتکهدرظاهریيکرويشکردتا

دراشکاليمانندزبان،معماری،لباسوهاييکهويژگييعنيمجموعه؛توانستیمآنراتهرانبنامیممي

توانستدرپرسیدیاهلکجايي،ميدادواگردرتهرانازهرفردیميآدابورسومخودرانشانمي

امادرحال؛يکمرزمشخصوقابلاستنادخودرامنسوببهاينشهربداندوپاسخقطعيبدهد

هایاخیرهويتجديدتریاستکهدرسال“يهويتتهران”حاضراينوضعیتدگرگونشدهاست.

يعنيهرکسکهساکنتهران؛محوراستشدهاستوبیشازهرچیزيکهويتمکانپیداوموجب

تواندخودراوزمانمهاجرتخوديااجدادشبهتهرانميباشد،صرفنظرازمنشأقوميوزباني

(.1392:64بنامد)فکوهيوديگران،“تهراني”

هااست!آنچهدرکنندکهتهرانازآنتهرانيبرخيخیالکردهومي”عیتآناستکهواق

بهآغامحمدخانهااست،يکروستایکوچکعهدحقیقتمتعلقبهتهراني تهرانرا قاجاراست.

اينمسئلهبهدلیلسهموجمهاجرت(1387:13)حسینلي:“اندعنوانيکشهر،مهاجرانساخته

تو وگسترده خدماتي و صنعتي کارگران ساختماني، کارگران و اداری کارمندان نظامیان، سط

دگرگونساختوازآنهويتيجديدخلقکرد)فکوهيو دانشجوياناتفاقافتادوشهرراکامالً

 1392ديگران، اگرچههويتتهرانييکهويتقدرت51: يکهويت(. استاما تأثیرگذار مندو

هایهایمختلفزندگيحضوردارندوافرادازگروهدرشهرتهرانسبک؛نیستپارچهمتشکلويک

کنند.مختلفدريکفضایتعامليزندگيمي

اينوضعیتتاريخيدرمیدانتوپخانهکامالًملموساست.ازيکسوعناصرتاريخيدرمیدان

طورمثالترددباکالسکهدرکنندوازسویديگرعناصرمدرندرآنحضوردارند.بهخودنماييمي

یادارهایامروزیباکاربردتجاریياکاربردهایقديميدرکنارساختمانکناراتومبیلياساختمان

ایمواجههستیمکهبیشازهرچیزهويتتاريخيدهندباحوزهمانندساختمانمخابرات(نشانمي)

شناسيومادیشهربعادکارکردی،زيباييهایمختلفيازاکندودردرجهمنسجميراحملنمي
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سازدکهبدنافراددرترددخودرادراشکالمختلفاند.اينمسئلهآنجاخودرابهترنمايانميواقع

مرسومجامعهدرحالحاضردرآنوجوددارد:هایکندوازبسیاریازتیپبازنماييمي
 

1393میدانتوپخانه،شهريور:3يرتصو1393میدانتوپخانه،شهريور:2تصوير


رضاپورصباغمنبع:علي



هایفردیاستکهدرقالببدنافرادخودراباوصفاينتوپخانهمحليبرایبازنماييهويت

ایبرایکشمکشمیانهويتفردیوجمعيآنانبامحوريتبدناست.دهدوگوييعرصهنشانمي

سنيوشغليتربايدگفتدرتوضیحبیش جنسیتي، تهرانشهریمتعلقبههیچگروهقومیتي،

شودبدنيکهباحضورهاديدهميهادرآنحضوردارندوچنانچهدرعکسنیستوليهمهاينگروه

هاوفرهنگکندوازخردهخوددراجتماعبیشازهرچیزنماديکفرهنگاست،بهتنهاييترددمي

محورانهداردودرعینحالبهآنمتصلاست.دراينسطحبدنيکانفرهنگخويشبیگانگيمک

جابهصورتيکسانيعینیتيابدوبتواندبالفصلخودرابهطبیعتغیرقابلانکارنیستکهدرهمه

نشانمشاهده )گر دهد 1392لوبروتون، :38) بدنفضاييبدون؛ اينجا يککلیتدر بنابرايندر

خاصيمنتسبنیستودرعینحالهمهستوايندوگانگييکبدنرانگفرهانتساببهخرده

کهبیشازهرچیزيکهایموردیباالکندودرعکسدانداجتماعيميدرعینحالکهفردیمي

1گوييندانم”موقعیت
دهدواينمسئلهعدمانسجامدرهويتکالبدیودراستخودرانشانمي“

سازد.البتهايننکتهقابلذکراستکهقصددفاعازپديدههریرانمايانميسطحيديگردرهويتش

هانیست.بلکهتوپخانهفضاييبرایگسیختنودرعینحالاتصالبهفرهنگبدن2سازیسانيک

خاستگاهيکبدناستومانندوالدينيکهعاملزيستيپیداييفرزند/بدنهستند،فرهنگرادراين

دهد.ازسویديگررابطههمزمانانفصال/اتصالبدنافراددارایکارکردیمشابهقرارميسطحمانند

بهفضایتوپخانهورفتوآمدمیانايندوگويایآناستکههژمونيوتسلطبدنفردینسبتبه

                                                           
1 agnosticism 
2 uniformity 
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فضادرحدینیستکهبتوانازموقعیتبدنفردیدفاعکرد.دراينپژوهشزنانبسیاریوجود

رندکهباوجودحضورهمیشگيدراينمیدان،مجبورندالزاماتبدنيخاصيبرایترددشاملنگاهدا

بهجلو،پرهیزازصحبتکردنخصوصاًباصدایبلندبا داشتنصورتدريکجهتخاصيعنيرو

ایزنانديگران،تغییرمسیرومواردمشابهرارعايتکنند.بهعبارتيمرزهنجارشکنيازطريقبدنبر

بستگيداردکهآموختهباشندبسیارظريفوشکنندهاستوعالوهبرزنانبهکنشگرانديگرهم

هامنتقلکنندهاوحسهارابشناسندوچگونهآنرابهنظاميازارزشچگونهايننمادهاواحساس

زشيمردانصورتنگیرد،(.دراينصورتاگرتعامليمیاننمادهایبدنيزنانهودريافتار79)همان:

دهداينسطحبدنموارددرمجموعنشانمينياتوانندبهآسودگيدرآنجاحرکتکنند.زناننمي

زند.درارتباطبافضابهنفعبدنسطحبعدیيعنيبدناجتماعيخودراکنارمي


محدودهازنظردسترسيووسايلحملونقلمشکلندارد،امابهدلیلنامناسب”

هایبودنمحیطازنظررفتوآمدبیشازحدمرداندرمحدودهوبعضاًمزاحمت

کالميونگاهياگرامکانتغییرمحیطوجودداشتتمايليبرایماندندراينمنطقه

هاینامناسبباشمازهايانگاهيبرایاينکهکمتردرمعرضمزاحمتحت...نداشتم

دهموجزمسیررفتنمومسیرخودراتغییرنميکمسیریثابتوهرروزهترددمي

وآمدبهمحلکارهیچارتباطديگریباسايرنقاطپهنهندارم.صرفاًبهدلیلموقعیت

هایکاریشغليخوددراينمحدودهرفتوآمددارموحتيزمانيکهبینساعت

ابخانهملک،ساکن)زن،جوان،کارمندکت“شوموقتآزاددارم،ازمحلکارخارجنمي

مقام(خیابانقائم



 بدن اجتماعی

مند(.ازاينروبدنهويت96همان:است)بدندرسطحاجتماعيمحلبرساختناجتماعيوفرهنگي

هایایبرایرقابتتوانددريکرابطهدوسويهامراجتماعيرابهتمثیلدرآوردوخودرابهعرصهمي

امانکتهمهمآناستکهبدناجتماعيحدواسطبدن؛(103مان:اجتماعيوفرهنگيبدلکند)ه

جدانیستوبرهمرابطهمؤثریدارند.بههمیندلیلجداسازیفردیوکیهانياستوهیچگاهازآن

کنیمتمايليرانشانهاازهمبهمنظورفهمبهترآناناست.وقتيازبدناجتماعيصحبتمياينبدن

ایمندیفردیراازبینببردوآنرابهبدناجتماعيبدلکندواينخواستهدداردبدندهیمکهقصمي

کند.گرايشبهسرکوببدنفردیچناناستکهدرهیچاجتماعياستکهجامعهبربدنتحمیلمي

سرکوبنمي يکرابطه در بلکه باشیم. داشته واضح و مستقل طور به را فردی بدن گرانه/توانیم

شدندرمعنایفوکوييآنجارشکنانهحداقلدوبعدازيکبدنوجودداردکهدرعینسرکوبهن

بهاينترتیببهرسمیتيعنينظم بخشيعموميازباالبهپايین،خواهانهنجارشکنينیزهست.

یکهدرقالببدناجتماعيخودرابازنماييکند.براشودشناختهشدنبدنفردیزمانيممکنمي

زيرابدناجتماعيبیشازهر؛هایاجتماعيآنجاتحلیلشدبررسياينسطحازبدندرتوپخانهگروه

چیزيکبدنگروهياستکهخودرادرقالبيازمفاهیماجتماعيمانندسن،جنسیت،طبقه،شغل،

انددرآياتوانستههاکهتمايلبهسرکوبدارند،آورد.ازسویديگراينبدنمذهب،قومیتوزباندرمي
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سازدوسويه،تعامليودرعینحالدارایقابلیتمبادلهواردشونديااينسطحازبدنيکرابطههويت

همبهسرنوشتبدنفردیدراينمیداندچاراستکههويتيازهمگسیختهدارد؟

 

 های اجتماعی میدان توپخانهگروه

ازرهگذران،مشتريان،شاغلینوساکنینهستندوحسایهایچهارگانهکنشگراناينپژوهشگروه

هایپايینياست.بهعنوانبحثاصليهويت(درمیانآنانوجودنداردويادردرجه)تعلقگروهي

ايندستهبررسيويژگي نشانميهایمشترکمیانافراد میانآنانشاغلینوبندی، دهدکهاز

تواندرعرصهمشاغلمي؛کهويتيبايکديگرواردشدهباشندتواننددريکرابطهمشترساکنینمي

رسميراذکرکردکهشايددروهلهنخستيافتنحسسهدستهشغلرسمي،غیررسميونیمه

توانگفتکهگذرزمانومنافعمشترکمشترکتعلقبهيکديگرسختباشدامابانگاهيعمیقمي

اواردنوعيازاحساستعلقگروهيبهمنظورسوداقتصادیتواندآنانراقتصادیمیانشاغالنمي

دهداينرابطهگروهيوحستعلقدرنشانمي(.پژوهش50الف:1393فکوهيوديگران،)کند

تراست.رسميباغیررسميبیشرسميوسپسنیمهاشکالرابطهمشاغلرسميبانیمه

فروشانلوازمتلفنهمراهورايانه،کاالييدهنددرصورتيکهدستهایمیدانينشانميداده

کنندکهآنکاالرادارد.درمقابلفروشندگانوایهدايتميرانداشتهباشندمشتریرابهمغازه

هایدهندوزمانيکهنیروهایشهرداریباماشینفروشانميرابهدستخريدوفروشکسبهنیزاجازه

دهندتاازمصادرههایخودجایميفروشانرادرمغازهایدستآيند،کاالهضدسدمعبربهمحلمي

کاالهاتوسطشهرداریجلوگیریکنند.داروفروشانناصرخسرومثالديگرگويایحستعلقمیان

بهدلیل؛شوندفروشاننميرسميباغیررسمياستکهوارددادوستدبادستمشاغلنیمه زيرا

فروشانبرانگیزند.ازسویديگرءظننیرویانتظاميرانسبتبهدستبودنممکناستسوغیرقانوني

کنندزيراممکناستيکيگروهديگررابهنیرویفروشاننیزدرکارداروفروشانمداخلهنميدست

-بنابرايناستراتژیعدممداخلهنوعيحستعلقراپديدآوردهاستکهمي؛“راپورتبدهد”انتظامي

هایهانوعيگسستازهويترسداينحستعلقمچندانيهمندارد.بهنظرميتوانگفتاستحکا

هويت گرتعلقيکانسان/يکبدنبهگروههاييکهدردورانسنتنشانذکرشدهپیشینباشد.

هاايمکهاتفاقاًخودرادرکالبداينگروهامادراينجاهمبانوعيعدمانسجامهويتمواجه؛خاصيبود

بدناجتماعيبازنمایاجتماعاستوچوندرايناجتماعباهويتمنسجميروبرو؛دهدمينشان

ايمکهخودراهاييمواجههانیزمنسجمنیستند.بههمیندلیلباانواعيازهنجارشکنينیستیم،بدن

دهد:نظميشهرینشانميدرايجادنوعيبي


راينجارابطهکامالًرقابتياست.حتيهمکاریباهمسايگانوهمکاراننداريمود”

اگربابرادرخوددراينصنفهمکارباشید،درمحلکاررقیبهستید،رابطهفامیلي

زند.فقطدرسودورقابتحرفاولرامينجاياجايشدرمنزلاستنهدربازار.

مناسبت ميهایمذهبيبعضيهمکاریبعضياز ديده میان“ شود.ها ،سال)مرد،
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زارـاکباتان،ساکنخارجمحدودهمديريکمرکزتعمیرگوشيتلفندرخیابانالله

پژوهش(

 

 بدن کیهانی

شناسيبدن،ترينمفهومدرشناختبدنکیهانيبهمثابهسطحسومکالبدانسانيدرانسانمحوری

(وبه1391:55ال،هاست)بازنماييتولیدمعنابهوسیلهزبان1مفهومبازنمايياست.بهنظرهال

آورد.دراينزمینهذهنیتخويشرویميیسازیمادشودکهطيآنانسانبهوضعیتياطالقمي

برهم در تصور و حافظه گفتادراک، بابايد فضا انساندر حضور دامنه و کنشيدائميهستند

توانددرزبانکهيتميدرنهاو(1393:82پاالسما،)زندیآمتصاويریازحافظهوتخیلدرهممي

بنابرايناشکالمادیزبانيونمادينمانندشعر،قصه،؛يکيازابزاراينفراينداست،بازنماييشود

شدهرادارندداستان،رمان،نقاشيوموسیقيوهمگيتواناييبازسازیواقعیتبیرونيهرچندتاريخي

دهندهبدلشوند.دريدههرچنددرشکلتقلیلنهايتشناختهويتيکپدتوانندبهمنابعبيومي

توانبهصدهاسندتاريخيوفیلممستندوعکسونقاشيمراجعهکردوبهخصوصشهرتهرانمي

کهفضاهاومکان بود.چرا هاييکهتوسطهراثرهنریبهدنبالبازنماييچگونگيهويتدرآنها

واقعينمايشکشیدهمي ازسویديگربدنموجوديتيصرفاًهستند)شوندتجاربيکامالً همان(.

يابدبهطوریکهتوانحافظهمابدونفیزيکينیستبلکهباخاطره،روياوگذشتهوآيندهاستعالمي

(.ايننوعاستعالاز57همان:)ابنديحافظهبدنناکارآمداستوجهانوبدندريکديگربازتابمي

بردکهشناختهانيبودنآنتوجهمارابهسمتنوعيهويتميخاللشهرتهرانوموقعیتکی

شود.انسجام/عدمانسجامآندراينبخشبررسيمي

بهسمتبازنمايينامنسجميازتوپخانهميدراينپژوهشاولینپديده برد،ایکهذهنرا

نامقديميوتاريخيبا“امامخمیني”اختالفنامرسميکهدراسنادشهرداریوجوددارديعنينام

ترباشدهابايدگفتهرچهفضایاستفادهرسمياست.درمیزاناستفادهازايننام“توپخانه”آنيعني

باشدنامتريررسمیغهایمترو(وهرچهاستفادهتر)مانندايستگاهمیزاناستفادهازنامرسميآنبیش

ترينگسستهويتييعنيعناييمابادردسترسبنابرايندرسطحزبانيوم؛تاريخيآنمتداولاست

شويم.ناماينمحلمواجهمي

سویديگرخیابانالله کافهاز و سینماها با که دارد قرار اينمحله در اشهایمخروبهزار

هایتئاتر،اپراوسینمارادرها،سالنخانههایمختلفسفارتروزگارینمادتهرانمدرنبودودردوره

(واکنوناز132ـ1390:133هاواعیانبود)بهزادفر،جادادهومحليبرایحضوراروپاييخود

مغازهحملنشانه اينمحلتنها بازنماييآنانبر پوياييهایمدرنو و هایالکتريکيباقيمانده

رنايرانفرهنگيخودراازدستدادهاست.ازسویديگرمدرسهدارالفنونکهجزءاولینمدارسمد

شود،امروزبهخاطراتيدرسطحذهنوزبانوبودوبهنوعيخاستگاهآموزشمدرننیزمحسوبمي

(کارکرد215شاخصيدرمعماریمدرنايرانبود)همان:آنکهانديشهمنتقلشدهاستوحتيبنای

عماریبهحداقلاشراندارد.بهاينترتیبتعاملاينمحلباگذشتهدرسطوحزبانيومگذشته

                                                           
1 Stuart Hall 
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مي و چنینرسیده با است. کشانده نیز کالبدی سطح بر را خود انقطاع نوع اين گفت توان

هايي،درمیدانتوپخانهدرسطحذهنيبانوعيگسستمواجهیمکهدرهويتوشخصیتتوصیف

دهد.شهریآنخودرانشانمي


بزرگشده” محالتاينمحدوده هممندر همدر حاال و زندگيام ینمنطقه

روزروزبههادوازدهسالپیشواحدهایتجاریوانبارهاوکارگاه-کنم،ازحدوددهمي

هایمسکونيشناختیمخانههاييکهماميهاوخیابانبیشترشدندواالندرکوچه

اندبهانبارهاواند،آنمواردیهمکههنوزمسکونيهستنديااجارهدادهکميمانده

درکلواحدهایمسکونيخیليکمرفته اندياتخريبکردندوآپارتمانساختند.

)زن،جوان،شاغلدرمرکزکارآفرينيخجستهدرخیابانفردوسي،ساکن“ ...شدند

درمحدودهخیابانخیام(.



بايدايننکتهراذکرکردکهراهکارهایشهرداریبرایايجادانسجامفضاييوهويتياينمحل

پارچهامااينبازسازینیزدرخودهويتييکدهد،الًبهنوعيگذشتهخاصوتاريخيارجاعميمعمو

تواندبهنوعييکپارچگيدرهويتبدلشود.پروژهاحداثوتجديدکندوبنابرايننميراحملنمي

ککلیتتواندجزدريرسدنميهااستکهبهنظرميبنایساختمانبلديهنیزازايندستطرح

(108الف:1393بخشيودرعینحالساماندهيفضاشود.)فکوهيوديگران،تاريخيباعثانسجام

 

 هویتی تهران؛ ابدی یا موقت؟بی
اينپژوهشدرقالبسهسطحبدن تمرکزبرتوپخانهدريافتیمکهاينمنطقههويتدر مندیبا

يکدورهزمانيوابستهاست؟بهعبارتيآيایپرسشاستکهآيااينهويتبه؛جانامنسجميدارد

هويتنامنسجمتهرانامریموقتاستياباگذرزمانبهيکهويتمنسجمدرخواهدآمد؟دراين

هایدولتيکالبدیوعمرانينیازداردتااستيابهدخالتسیاستطبیعيصورت،آيااينمسئله

شهرچندمیلیونيتاچنددههپیش،اينکالنتهرانبهيکشخصیتشهریبدلشود؟ازسوييکه

بهدوش را پايتختکشور بار که متوسطبود امکاناتيکشهر کهشهریبا ابعاد در شهرینه

مانندقومي،روستايي،عشايری،هایمختلفسنتياکنونسیمایاينشهرازترکیبگروه؛کشیدمي

گروه با ديني و گمذهبي مانند زيستروههایاجتماعيمدرن همسايگي،هایسايبری، محیطي،

ورزشيو...تشکیلشدهواينشهررابیشازهرچیزبهيکمحیطچندفرهنگيبدلکردهاست

یعدمانسجامهابنابراينيکيازريشه؛هایقبليباجديدتعامليبرقرارنیستمیانهويتلزوماًکه

هويتيشهرتهرانبعدیتاريخيدارد.

د گروهمسئله آناستکه بیشيگر را هويتخود انتساببههایسنتياينشهر در تر

هایمدرندرانتساببهگروهجديدیکهتشکیلکنندوگروههایتاريخيخويشتعريفميريشه

اندداده باشکل؛ مندیدرتهرانمواجهیمکهدريکرابطهگیرینوعيديگرازهويتمکاناينجا

هويتساکناناينشهرجايگاهقابلذکریندارد.بههمیندلیلاگربهيکرويدادمتناقضدرتعريف
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لهجههایمنفيسريالایمانندشخصیترسانه با زبانها گويشها، و هایقومیتياعتراضيدرها

هامعموالًخاستگاهقوميومکانيداردامادرتهرانشودوايندستاعتراضشهرهایديگربهپامي

(و1393محوريابرمبنایهويتتهرانيافرادباشد)سیارپور،تراضيوجودنداشتهاستکهمکاناع

هاييمانندپرستارانيامحوریاستودرگروهتردراشکاليمانندشغلاعتراضاتساکنانتهرانبیش

گیرد.معلمانوکارگرانصنوفمختلفآنهمدراعتراضبهمنافعشغلي،صورتمي

 

 ن فردیبد

تعامليمیانشهروندوبعداجتماعيبدنشوجودرابطهلزوماًسازیبدنفردیوشهروندان،درمعادل

هایپژوهشيشود.درمیاندادهنداردواينمسئلهدرنوعيگسستازسیستماجتماعيبررسيمي

ابردوشداردوازرسدکهايننوعبدننوعيگسستازتاريخگذشتهرحاصلازتوپخانهبهنظرمي

مندیتهرانندارد.زيراهیچاتصاليبامکان؛سویديگردرآيندهنیزباهويتخويشدرگسستاست

فضابهدلیلتحمیلخويشبربدنفردیوورودآنهابهيکرابطهاجباریفرادست/فرودستکالبد

شود.ازیفآنبازتولیدميکندکههرلحظهموقعیتتضعشدهتولیدميانسانييکموقعیتتضعیف

؛شوندکهقصدعبورازتوپخانهرادارند،دريکرابطهمتناقضواردمياينروافرادیمانندزنانتنها

هويتتهرانظاهرشودوازسویديگراينموقعیتتوانددرموقعیتبيزيرااينشکلازکالبدمي

دراينجانیزنوعي؛هایاجتماعيباشدحتيآسیبتواندخاليازخطراتوبرایچنینرهگذرانينمي

توانآنرارسدامریدائمياستوباگذرزماننیزنميشدهوجودداردکهبهنظرميهويتيدرونيبي

هایهويتي،اينفضاهایمديريتيواعمالسیاستمندیسوقدادمگرآنکهبادخالتبهسمتهويت

بتواندبرایکالبدهایتنهاکهحقاستفادهازفضارادارند،مورداستفادهایامنیتبخشیدتارابهگونه

واقعشودوامنیترواني،جسميواجتماعيراتضمینکند.


سالاستکهساکنمحلهپامنار،کوچه27امومندراينمحدودهمتولدشده”

20یرکرد،امروزازاالطباهستم.تقريباًازدهسالپیشاينمحالتشروعبهتغیناظم

اندومادرخانهماندهاست،بقیهتبديلبهانبارشده4خانهدرهرکوچهحداکثر

درايننزديکياستخر،کنیم،امکاناتبسیارکماست،مثالًمجاورتانبارهازندگيمي

هاموجودندارد.خودمنبرایخانم.مخصوصاًهایآموزشي،فضاهایتفريحيوکالس

نقاطديگرشهربرای در استفادهازاينامکاناتبهمحالتيکهخارجازمنطقهو

کنم،برایتمامتفريحاتمثلديدندوستان،پارک،سینماخريدهستند،مراجعهمي

هاهاحتيدرروزمعتادهاهستندوکوچهدرکوچه...شوم.و...ازمحدودهخارجمي

نامناسب شاغل“اندبسیار جوان، خیابان)زن، نیکو خجسته کارآفريني مرکز در

 االطباء(فردوسي،ساکندرخیابانناظم
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 بدن اجتماعی

هایاجتماعيديرزمانياستکهگسستهويتيازتاريخوآيندهدرايننوعبدننیزوجوددارد.گروه

ودرهمینقالببازتولیدميدراينبدن عدمگسها ستوشوندوحستعلقآنهاضعیفاست.

تواندباایاستکهدرطولزمانشکلگرفتهاستوميانسجاماجتماعيمیدانتوپخانهمسئله

شود.افراددرمندینیزديدهميهایمديريتيشهرداریاحیاشود.اينپديدهدربدندخالتسیاست

ازاينرودرشوندکهحستعلقبدانندارندایبافضاواردتعاملميهایاجتماعيبهگونهگروه .

کنند.گوييفضایتوپخانهمحليبرایماندنشاننیستکالبدهایخويشنوعيگذرازآنراحملمي

زيرابیشازهرچیزاينمیدانمحليبرایتأسیساتترددشهریمانند؛اندودائمدرحالحرکت

کهازمیدانصادقیهبهشود.مثالًمسافریهایمهمآنمحسوبميمترواستوحتييکيازگلوگاه

شودمجبوراستکهدراينايستگاهخطخويشراتغییردهد،اگرچهمقصدشرقتهرانواردمترومي

هایيابيبیند،امااعمالايننوعمکاناينمسافرازايستگاهخارجنشدهورنگتوپخانهراهمنمي

توپخانهباحجموسیعمسافرانيکههایسیستمحملونقلعموميباعثشدهاستتأسیسايستگاه

کنند،يکشخصیتمحلعبوربیابدوهمینرانیزبرکالبدهایانسانياعمالدائمدرآنترددمي

هایاجتماعيتوپخانهباکند؛کالبدهایدرحالگذرکههیچتعلقيبهفضاندارند.بهاينترتیبگروه

هويتيراازکنندوبيرابربدنخويشحملميهایفضاييآننوعيگسستتأثیرپذيریازسیاست

کنند.اينمنظرتجربهمي


هایفرهنگيواجتماعيدرپهنهوجوددارند،اماتأکیدبربتوانگفتشاخصديشا”

هایاقتصادیوغلبهکاربریتجاریبرسبکزندگيساکنینتأثیرگذاشتهوشاخص

اينکهدرپهنهبافتضمنعیفکردهاست.الشعاعقراردادهوتضبخشمسکونيراتحت

باقينمانده ومسکونيعمالً منطقهاغلبپاسخگوینیازهای؛ مخاطبفرا استو

هستندفعالیت نقاطشهر ساير از مراجعان میانديبا...ها توازن ايجاد راستای در

مؤثربودهريزیکرد.ازجملهاقداماتيکهدراينزمینههادراينپهنهبرنامهکاربری

است،سنگفرشکردنخیابانبابهمايوناستکهموجبشدهتاخیابانمذکورتا

جنوباينپهنههرچهازحدیتبديلبهفضایگردشگریوفراغتيبرایاهاليشود.

مي پايین سمت محلهبه با آسیبرويم، مسئلههای و روبهپذير ميدار “شويمرو

(.12شهرداریمنطقه)رستمي،مديرمطالعاتاجتماعي
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1393:پايانهتاکسي،میدانامامخمیني،شهريور4تصوير





 

 

 

 

 

 

 

 

 بدن کیهانی

تردارد،نوعيبازنماييسیستمزبانياستوسعيايننوعبدنکهگرايشبهذهنيشدنهرچهبیش

شودنوعيگرايشبحثميکندتابدنفردیرادرکنترلخويشداشتهباشد.کنترليکهدراينجامي

مندهمراهباتحتسلطهدرآوردنبدناست.دراينموقعیتآنچهازتهراندرادبیاتوسینماوقدرت

شوديکويژگيمشترکوجودداردوآن،سرسریبودن،شناختيديگربازنماييميکلیهمتونزبان

:1392وايتاست)فکوهيوديگران،زمینهبودنوگسستهبودنکالبدوفضاازماجرایاصليرپس

کندوتصويرآن(.بهعبارتيتهراندرگذشتهوحالخوديکگسستوانقطاعهويتيحملمي228

ایازواقعیتچندپارهکمتصويرینامنسجموگاهتنهاگوشهازهایمختلفادبيدراغلبنوشته

کندهاواقشارگوناگونمحدودميها،محلهانها،میدهاييازخیاباناتصالاستکهآنرابهتوصیف

هایمديريتيقابلیتبازتابآنراتاآيندهنیزدارد.(.اينمسئلهبدوندخالتسیاست284)همان:

رواستکهبهلحاظتاريخيانقطاعهويتيداردوتاآيندهتوپخانهنیزباموقعیتيازبدنکیهانيروبه

د.بهعنوانمثالبازنماييازتصورتهرانمدرنکهروزگاریبرپیشانيرونیزبههمینروالپیشمي

زارحکشدهبودامروزهيکخاطرهذهنياستکهمملوازاحساساتاينمحلبهويژهخیابانالله

نوستالژيکوياضدونقیضاستکهکاربردیبرایبهبودوضعیتاينمیدانندارد


رسند.خودمیدانکهشاملخیابانکهبهمیدانمي7خودمیدانتوپخانهراداريمو”

هایاطرافکههرساختمانمخابرات،ساختمانبانک،مترو،بانکسپهاستوخیابان

دراينمحدودهنداريم.اين کداممربوطبهصنفخاصياست.مسکونيهماصالً

بهخودمیدانمحدودهمرکزاقتصادیاستوازطرفيبسیارآلودهوشلوغ.توپخانه

خیابانمي بهاسمخودشانمعروفگويندو هاييکهاندوجنسهایاطرافهمه

مثلاللهمي پشتشهرداریهمفروشند، کهمعروفبهصنفالکتريکياست، زار

هایاينمحلهقديميبودنآناستومزيت...ازالکتريکيوصوتوتصويراستو

هایبازاریوتجاریرونقبیشتریدارد.فعالیتاينکهاينجاقطباقتصادیاستو

علیرضاپورصباغمنبع:  
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هااصنافيکهاينجاهستندهمهسابقهطوالنيدارندوازقديمهرکدامازاينخیابان

اماازمعايباينمحدودهترافیک؛درارتباطبايکصنفمشخصشهرتداشتهاست

سايشدراينهاکهواقعاًموجبسلبآزيادآناست،مخصوصاًترددپیکموتوری

ـسال،مديريکمرکزتعمیرگوشيتلفندرخیابانالله)مرد،میان“محلهستند زار

اکباتان،ساکنخارجمحدودهپژوهش(

 

 گیرینتیجه
هایموجودانسانيکمککند.تواندبهدرکماازکنششناسيبدنميهایحوزهانسانسازیمفهوم

ایديگريعنيشهرکندبهحوزهشناسيبدنسعيميهیمانسانازاينرواينپژوهشباتأکیدبرمفا

شناسيديگریازفهمشهریرابگشايد.شهربنابرمفاهیمانسانبپردازدوباايجادروابطيدريچه

-بدن،يکمفهومکالبدیاستکهمانندکالبدانسانيهستيومحلتمرکزهويتيویمحسوبمي

نهدرمناسباتدرونشهربلکهلزوماًمنداستکهایبدنهويتآنرابطهشود.بهعبارتيرابطهشهرو

بنابراينشهربیشازهر؛شوددرروابطمیانشهروسايرسطوحآنيعنيموجودانسانيفهمیدهمي

شود.پیوستهتشکیلميهمچیزيکموقعیتبدنياستوازسطوحيقابلتفکیکودرعینحالبه

شودتابتوانسهسطحشناسيبدنبهرهگرفتهميوحشهردراينجاازمفاهیمانسانبرایشناختسط

ازبدنيعنيبدنفردی،بدناجتماعيوبدنکیهانيرادرشهرشناساييکرد.اگرشهروندانيک

شهررامعادليبرایبدنفردیدرنظربگیريم،دراينصورتباموقعیتيمواجهیمکهافرادعضویاز

درسطحديگربدناجتماعيمعادليبرایگروهبدشهریميکال هایاجتماعياستوبدنشوند.

معادلياتوپیايياستکهدرسطحزبانبرایشهرلزوماًکهکیهاني وجودواقعيوخارجيندارد،

بازنماييشدهودرمتونادبي،سینماو...بازتابيافتهاست.

مي نظر اجتماعيدرصبه بدن فردیاستورسد بدن هژمونیکبر يکرابطه اعمال دد

کندوبهدورازفرديتکنترلشهروندانشاست،جهتمقابلتعاملراتقويتميدرصددفرهنگيکه

مي غیرصمیمي روابط نوعي ايجاد سوی به صمیمیت )و 1393پاالسما،رود روابط61: اين .)

توانیمدرموردتهرانبگويیمباشند.چنانچهميتوانندانعکاسيازيکهويتنامنسجمغیرصمیميمي

کندوبدنبايدهایفردینیستزيرافضاخودرابهبدنتحمیلميکهاينشهرمحليبرایابرازبدن

شکنيدراينشهربهمعنيعدمتمايلبهازمقرراتفضاتبعیتکند.ازاينرووجوداشکالقانون

اماوقتيسطحتحلیلرا؛درعینحالتندادناجباریبهآناستهایفردیبافضاوهمسوييبدن

ایواحدکهچیزیجزحسِکشانیمبايدبادرآمیختگيماده،فضاوزماندرتجربهبهبدنکیهانيمي

(مواجهشويمکهاينمسئلهنیزدرتوپخانهبازنماييمنسجميندارد.بدن65بودننیست)همان:

اماپرسشاساسيآناست؛هوازنظرتاريخيازگذشتهبهسویآيندهانقطاعداردپارکیهانينیزپاره

شود؟هويتچگونهادارهميکهبدانیماينشهربي

تحلیل از يکاستعاره گويد،مي1لوبروتونهایدردتجربهشناسيبدنکتابهایانساندر

حستعلقفردبهکالبدشممکناستخانمانوجوددارد،بهدلیلعدمزخميکهدربدنافرادبي

                                                           
1 David Breton 
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وحتيدربرابرترمیمکهتوجهبهدرمانآن،تازهفردرامتوجهدردیرادرویايجادنکند.درحالي

هرچیزيکزخمتوسطپزشکنیزمقاومتايجادمي ايندرحالياستکهزخمبیشاز کند.

شودبنابرايندردیرادريازبدنميئجزآورکالبدیاستامابهسببعادیشدنگوييموقعیترنج

اينوضعیتچناناستکهبرای فردايجادنخواهدکردوفردازداشتنآنرنجهمنخواهدديد.

احساسدردقبلازدرمانابتدابايدفرددرپیوندباهستيخويشقرارگیرد.لوبروتوندراينزمینه

اللآنفردهستيخويشراکهبیشازهرچیزيککندتاازخهایروانيراپیشنهادميدرمان

کند،زيرابدنيکهدردرااحساسمي؛رفتهبهخودتوجهکندموقعیتبدنياستدوبارهبازيابدورفته

دهدموقعیت(.ايناستعارهنشانمي98ـ2004:99لوبروتون،است)بهبازيابييکارزشرسیده

ش فضای از شهری کالبد رفتن بيفراتر موقعیت هويتي، انسجام عدم و توپخانه هويتيهری

آورد.دراينصورتفردباقرارگرفتندرفضاخودراهارانسبتبهبدنخويشبهيادميخانمانبي

ایکهحتيممکناستچشماناوداندوبنابراينحستعلقيهمبدانندارد.بهگونهجزئيازآننمي

هاییشهریاينمیدانعادتکندوترددوشلوغيوازدحامبهمثابهزخمنیزبهديدنمناظرنازيبا

شودشهریرانبیند.ازاينروفقرادراکبیناييبهعامليبرایايجادحسبیگانگيدرشهربدلمي

( 1393پاالسما، مقدمه: ،11) نديدنچنینمنظره؛ با تعبیریبنابراين به يا درمان هاييدرصدد

هایعمرانيخويشرویبهسویاصالحاينناحیهاماچنانچهشهرداریدربرنامه؛ديآيمبرنبازسازی

گويددرمانيسراسریاستوتنهانبايددارد،دستزدنبهزيباسازیوتغییرچنانچهلوبروتوننیزمي

آيدرميشودودرصددبزيرابافوراندرد،کالبدتازهمتوجهوجودخويشمي؛مختصاينناحیهباشد

هایآلودهتاهويتخويشرابازيابد.اينجااستکهبهمثابهيکدرمانروانيسخت،شهرباپديده

نهد.ترميخويشمواجهشدهوروبهسویتخريببیش
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