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  چکیده
ناسهت رر   سها  « تههران »کند، تصویری است کهه ا  آن رر هنهد راریه       چه ما را متعلق به شهر می آن

یش است  کالبدی کهه نویهت یدیهد، روابجهی یدیهد و مناسهبا        حا  تخریب و با سا ی کالبد خو
ساخته شدن و تغییر چیست؟ ایهد   کند  اما تصویر هننی ساکنید ا  اید کالبد رر حا  ی را طلب میننوی

رنهد؟ ایهد ملالهه بها اسهتاارت ا  تکنیه         تصویر چه الگونای ارتباطی با شهر را برای ساکنید شکل می
تهشش کهررت سهتاف   هو  را  اسه  رنهد کهه بهه نمهید من هور بها             مصاحبه و روش تحلیل تماتی 

 تههرید و  یا تههه عنههوان توسههعه بههه 11و  11، 3 ،1ناههر ا  سههاکنید منههاطق  22گیههری ن ههری، تعههدار  نمونههه
اند و رر بخهش ن هری، ا   یمهل و ماههوز بهش ت،       ترید مناطق شهر تهران انتخاب شدت یا ته کمتر توسعه

بیگهانگی و  اهانای با نمهایی لو هور الههاز گر تهه اسهت          ةو معنای شههر، ایهد  تویه بنیامید به خاطرت 
ا   ؛نهایی رارر  نای  ژونش حاکی ا  آن است که تصویر شهر تهران رر شهما  و ینهوب تاهاو     یا ته

نها بهه یهو مهوارر کلهی       نا بیشتر منای و آسیبی بورت، اما شما  شهری که تصویر ینوب شهرییمله آن
آنهان ا  شههر مربهو      ةتری ا  شههر رارنهد کهه ا لهب بهه خهاطر       نسبت تصویر مجلوب ترا ی ، به  ن یر
تهرادری  وا  خهاطرت نمهرات اسهت، چیهوی کهه         روند با سا ی شهر ا  من ر ساکنید با ةشور  تجرب می

کنهد    و نوسهتالژی نسهبت بهه گهشهته معجهو  مهی        ساکنان را به حسر  ا  رست ر هتد شههر یهدیمی   
کیکی ا  شما  و ینوب شهر رر هند رارند  تصویری کهه بها عهدز ارتبها  و     ساکنید شهر تصویری تا

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    

نهای تصهویر هننهی شههر نهور سهاکنید نشهان         ر حس تنهایی نسهتند  مجمهوت ته    اعتمار ایتماعی رچا
    برر رند که کالبد یدید تهران، ساکنید را به سمت بیگانگی با شهر و کانش حس تعلق به آن می می
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  مسئلهطرح 

ویری است که ا  آن رر هند راری ، حسهی کهه رر مها    کند، تص چه ما را متعلق به شهر میآن
د روگانهه رارر،  مان نلش بسته است  رر وایع شهر تعهی   ای که رر هند کند و خاطرت ایجار می

کنهی ،   ن  محصو  امر وایع است و ن  امر تصوری  ا لب، شهری که ما رر آن  ندگی مهی 
ت باشهد، رات ریگهری بهرای    که گریوی ا  وایعیه تصور شدت است  امر تصوری ورای آنشهر 

وصل شدن به آن است  تصویر هننی ساکنید با کالبد شهر و تغییرا  آن ارتباطی تنگاتنه   
توانهد تصهویر هننهی سهاکنید را تغییهر رنهد و ا  سهوی ریگهر          نای با سا ی می رارر   رودت

 شهر را تعیید کند   ةتواند آیند تصویر هننی ا رار می
نهای سهنتی و طراحهی     ، ا  ابتدا نمهرات بها تخریهب محلهه    تاریخی با سا ی شهری ةتجرب

بایست  خور، می ة اانای یدید برای ساکنانی بورت است که بنا به تصمی  ریگران و نه ارار
نای خور، نوسهمان و    رودت با آ ا  یکی ا رارند  با سا ی شهری   ندگی خور را تغییر می

ای  مهته  بهه  هرودت    ،ای مرکهوی  هاریس  نه   رمان امپراتور نا لئون سوز برای با سا ی بخهش 
بایست امکان با نمهایی یهدر  امپراتهور و کنتهر  شههر را  هران         سیاسی شد  ظانر شهر می

کرر   یوند یدر  و کنتر  ایتماعی با معماری و طراحهی شههری نمچنهان مهورر تویهه       می
 صاحب ن ران شهری است  

راری  ی مناسهبی بهرای سهرمایه   نها  نای با سا ی شهری نمچنید تا بهه حها  امکهان     رودت
برراری بیشتر بهه سهمت خهور     اند ما ار سرمایه را یهت بهرت اند  شهرنا به خوبی توانسته بورت

راری  ناسهت  سهرمایه   بهورن آن  ترید ویژگی شههرنای یدیهد، مصهر ی    یهب کنند  آشکار
 نای  را ت، نویت و سب   ندگی شهرنشینان را بهه مصهر   یونهد رارت اسهت  بهید      حو ت
ریهوان شههری، معمهاران و     نای مدرن و مصر  انبوت تلارن تاریخی ویور رارر  برنامهه  شهر

نهای اصهلی و  هیش برنهدت رر انلهشب مصهر ی عصهر حاضهر          صاحبان یدر  ا  یمله نیهرو 
 روند   شمار می به

نای با سا ی شهری را بهه   شناسان شهری تشش رارند تا گاتمان امرو ت طراحان و یامعه
نهای آنهان نلهش     نا و نگرانهی  ترید راعیه نای رموکراتی   یش ببرند  ا  مه  سمت سیاست

بایست ا  نگات ساکنان آنان مهورر   ساکنان شهر رر با سا ی شهری است  شهرنای یدید می
ار یابی و با بینی یرار گر ته و مسیرنای یدیدی به سمت عشیق و نیا نای آنان یابد  یکهی  

نهای مهررز نسهبت بهه با سها ی، ار یهابی        ا  ن را  و نگرش نای ممکد برای آگانی ا  رات
 تصویرنا و تصورا  هننی ساکنان ا  شهر است   
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توانهد   ریهوان شههری مهی    بهرای برنامهه   1«تصهویر شههر  »ا  من ر مدیریت شهری، شناخت 
نهای الگونهای توسهعه     سور و  یان ةنای سال  و مجالع گشا باشد  آنان برای ایجار ایتمات رات

ید شناخت خوبی ا  تصویر  علی مررز ا  شهر راشته باشهند  رر طهی تهاری ، شههرنا     آتی، با
اکنون رویکررنای شهروندمدار آر ونا و نیا نهای   ؛رر رست یدرتمندان بورت است معموفً
 (333: 2001)مارتینو و ریگران، رنند   نای مختلف شهروندان را مورر تویه یرار می گروت
بهید تصهویر شههر و میهوان      ةرابجه  ةر نهور مهررز، مجالعه   ریگهر انمیهت تصهویر شهه     ةینب
   )نمان(مندی و ا تخار و  رور آنان ا   ندگی رر شهر است رضایت

ایران، مداز رر حا  با سا ی  و به تخریب و تغییر خو گر ته  ترید شهر عنوان مه  تهران، به
 ةن شههر حا  ه  اشهوند  تههر   نا و محهش   یهاری تخریهب مهی     نا، باغ است  نر رو ت ساختمان

 رنا شهب و رو   وکند، بولهد  اش را تخریب می رحمانه گهشته شهری که بی ؛مد  است کوتات
نها   نای یدید ن  با یهدیمی  نا و خیابان نای ساختمان مشغو  کارند تا شهر را ا  نو بسا ند  آرز

نهها و  ای محلهه  کنهد  شههر نه     تاهاو  رارنهد  کالبهد یدیهد، روابه  یدیهد خههور را خلهق مهی        
 نایی  ریب، نمسایگانی  ریبه   محله ؛شور نای آشنا به شهر بیگانه تبدیل می شهری ن 

رند میوان تعلق سهاکنان بهه شههر تههران و روابه  انسهانی        نای مختلف نشان می  ژونش
بررسهی عوامهل   »ای بها عنهوان    محلی رر حا  کانش است  ملیحه شیانی و نمکاران رر ملاله

، احساس تعلق گرونی ا رار به شهر را تنهها  «تهران ندان رربر مشارکت شهرو متثرایتماعی 
نهایی   کننهد   هژونش   گوارش می 1.1نا  و به نمشهری1.1، به نمسایگان  0.1، به محله 2.3
توسهعه نیا تهه    خصهو  رر نهواحی   بهراز سرمست و متوسلی تعلهق مکهانی  هایید را بهه     ن یر

امیر کا ی نیهو رر  هژونش خهور    کند  مسعور چلبی و مهدی  ینوب شهر تهران توصیف می
  اند  تر ا  متوس  اعشز کررت رواب  محلی و انووای ایتماعی رر تهران را  ایید

شهور    نای عمرانهی و سهاخت مجهدر کالبهد تههران نوینهه مهی         یاری برای برنامه ةبوری
ریوان شهری تشش رارر به بینندگان خهور نمهایش رارت    تصویری ا  تهران که ا  سوی برنامه

نهای عهریو و  یچیهدت،     شور، شهکوت مهدرن بهورن و یههابیت یدیهد بهورن اسهت  اتوبهان        
نهای مهدرن و بلنهد کهه چشهمان نهر        نای ک  ن یر، خجهو  متهروی متعهدر، سهاختمان     تونل
نهای   نا و مراکو خریهد بهورک کهه تههران را شهبیه شههر       کند، خیابان ای را مسحور می بینندت
 اند   شهر شدت وشد و رسمی اید ت رةاند، چهر یا ته رنیا کررت توسعه

                                                                                                                                        
1. city image 
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با سا ی تهران  یر ا  مدرنیتهه و میهل بهه تخریهب بها یریهان سهرمایه نیهو نمهرات اسهت            
کنهد  رر تههران محهی  ایتمهاعی، مسهکد،       سرمایه،  اا و رواب  را به ناع خور تسهخیر مهی  

منجهق   خرید، اویا   را ت و  ندگی رو مرت به ناع سور رر حا  تغییر است  تههران بنها بهر   
نهای   سرمایه رر حا  ساخت است  طبلا  ایتماعی بسته به آنکه تا چه حد بتواننهد بها مهو    

نای   رایند ةیابند  سرمای سرمایه نمرات شوند و یا ا  آن با  بمانند، رر شهر یایگات خاصی می
 کند   رارر  سرمایه سلسله مراتب ایجار می طرر و حه  را ررون خور  ندت نگه می

 ارت اصهل و   نای مختلف، شههر نهابرابری اسهت  محمهدی     اساس نتایج  ژونشبر  تهران
یها تگی بررسهی    نهای توسهعه   بهه لحهاش شهاخ     مناطق تهران را نمکاران، رر  ژونش خور

اسههت   11و  11، 11رو برابههر امتیهها  منههاطق  3و  2، 1انههد  امتیهها  نههر یهه  ا  منههاطق  کههررت
نیو  ایداری نابرابری مناطق شهما  و  « نابرابر شهری  اانای»نامه مژرت باباگلی با عنوان   ایان

کند  مجتبهی ر یعیهان و محمهد شهالی نیهو رر       سا  اخیر را تأیید می 13ینوب تهران رر طی 
نهای شهما  و    مانهدن شهکا    یا تگی مناطق تهران بایی با تحلیل  اایی سجح توسعه 11سا  

متاهاوتی بهرای سهاکنید خهور      نهای  اند  تهران شهری است که تصویر ینوب را مجرح کررت
نای لوکس و ییمهت  هروش    نای باشکوت، کورکان خیابانی، ماشید کند، ساختمان ایجار می

  یسته نابرابری رر تهران است    ةنای تجرب اعاای بدن روی ریوارنا، نمونه
 ههررا ان شهههری بههر  و ن ریهههریههوان  گونههه کههه آوررت شههد، امههرو ت تههشش برنامههه نمههان
نمهید من هور تصهویر     نای توسهعه و با سها ی شههرنا اسهت کهه بهه        روسهکررن  رموکرا 

یابد  اید ملاله تشش رارر تصویر هننی برخهی ا    نای مختلف مررز ا  شهر انمیت می گروت
اینکه مررز تهران نسبت به شههر خهور    ؛را توصیف کند ساکنان ا  کالبد رر حا  تغییر تهران

نهایی رارر؟   ناطق شما  و ینوب شههر چهه ویژگهی   چه نگرشی رارند؟ تصویر شهر رر بید م
شور؟ آیا سهاکنان   اید تصویر هننی چه نوت ارتباطی بید محی  شهر و ساکنانش را سبب می

 رانند؟  تهران خور را متعلق به آن می
 

 مبانی نظری

نها،  اهانا و    نای تاسیری هننی است که ما ا  خش  آنها بهه مکهان   تصویر شهر نمان شبکه
کنهی  و رر   نا را تجربه و ار یهابی مهی   اندیشی ، آن کنی  می که رر آن  ندگی می ایتماعاتی

مکهان  که به  عبار  ریگر، امر تصوری نا  عالیت کنی   به گیری  که رر آن نهایت تصمی  می
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محلق آمریکهایی یهوو اولهید کسهانی بهور       1(  کوید لینچ33: 1313ر، نرند )لیند حس و معنا می
   ( 1311شهر را به صور  تجربی نور ساکنانش مجالعه کند )لینچ، که تشش کرر تصویر 

شهناس شههری معتلهد اسهت بهه طهور کلهی رر رابجهه بها موضهوت            یامعهه  2 رن تهانکیس 
، 3رویارویی هننیت و شهر، سه حکایت ن ری اصهلی ویهور رارر  ا هرار رر سهجوح اررا     

ن شاخ  ایهد سهه رویکهرر     ررا ا شوند  ن ریه با  اای شهری ررگیر می3عاملیت  و1خاطرت
شههر بها خهاطرت، خیها  و اررا  و      ة ندگی شهری برآگانی، بنیامید با رابجه  تأثیربا  6 یمل
مهررز شههر نهه     ةعمل رو مرت بر ایجار  اا نسهتند  تجربه   تأثیربا تأکید بر عاملیت یا  1لو ور

ننهی  نهای ه  نای ایتماعی و ایتصاری، بلکهه بها ارراکها   هرری و نلشهه       ل  توس  ساخت
 (  111: 1310گیرر )تانکیس،  شکل می
هننی  رر و یا اررا  با شهر بهور  طبهق ن هر     ة یمل شروت تویه به رابج شهر کشن ةملال

حسهاس و ا  عمهق    ءیعنی عاوی که کمتر ا  نمه اعاا ، یمل شهرنشید به یای یلب با سر
چهه شهخ  ا    رند  رر شهر اگر رور است، به محی  خور واکنش نشان می شخصیت کامشً

یدا و مستلل اسهت  ایهد شهرای      شناختی روانن ر  یویکی به ریگران نوری  است، ا  ن ر 
تر شدن احساس  وچی است  رند که طر  ریگر آن تنهایی و عمیق به او آ اری وسیعی می

 هیری رر شههر نمهرات    شهری، یامعه (  رر تبیید  یمل ا   ندگی کشن216: 1312)کرایب، 
ناهر  و بیگهانگی رو     تاهاوتی، ر هع و کمهی    ایتماعی است  استراتژی بهی با ی  گسستگی 

نن  سهریع  اشهر است   رر با ایهد اسهتراتژی، خهور را ا  ضهرب     طر ه، ضرور  بلا رر کشن
(  اسههتراتژی کههه بهها 1312ل، رنههد  ) یمه  نهای آن نجهها  مههی   نهدگی شهههری و رگرگههونی 

 رر رنیای مدرن است    بیگانگی  رر ةترادری  رننگی سبب تجرب  شدن ا وورت
شهر ایران، بیش ا  سایر شهرنا بسهتر تغییهر و رگرگهونی     ترید کشن عنوان مدرن تهران به

ا   نهدگی   وی توصیفشهر است   است  ریت   ندگی تهران یارآور توصیف  یمل ا  کشن
کنهد    شهری بید سجوح هننیت  رری، رانبری ایتمهاعی و ن ه  یمعهی حرکهت مهی      کشن

وایهه با تغییرا  سریع و متنوت شهر به نوعی رابجه خور با محهی  را کهانش رارت   ا رار رر م
                                                                                                                                        
1. Kevin Lynch 
2.Tonkiss 
3. perception 
4. memory 
5. agency 
6. Simmel 
7. Lefebvre 
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گیرند   اصله با نمسایه، محله،  اصله بها شههر، شههر بها تمهاز  ر  و بهریش        ا  آن  اصله می
 بیگانگی است    ةشور و اید نلجه، آ ا  تجرب ای خاکستری می برای آنان تبدیل به  مینه
رویهارویی میهان  هرر و محهی  حسهی شههر        ةد ا   یمهل بهه مجالعه   بنیامید نیو سه رنه بعه 

کننهد و یها    را تجربه می آن ،ای که ساکنان گونه کند سیمای شهر را به  ررا ر  او تشش می می
نیو شاید ا  نمید من هر   1نایی مانند  شنور بنیامید نگرند، مورر تویه یرار رند  سن  بدان می
یه  شههر را    ةاندا  و من ر او اید است که چگونه چش  شوند  موضوت مورر ن ر ساخته می

 رر ا  شهر بید تجربهه و   ةسا ی و تصور بنیامید ا  تجرب توان مورر تاسیر یرار رار  ماهوز می
اندا   یویکهی   گرا، آگانی و شناخت مررز ا  چش  رانان اثبا  یغرا ی  نمارگرایی یرار رارر

ترسهی      یسهت خهور،   نهای هننهی مهررز ا  محهی      هنایی رربهارت انهوات نلشه    را با طرح ستا 
رر  تخیلی مررز ا  مکان را تحلیهل   2نای نمارگرا مانند رویکرر لوونتا  کنند  رویکرر می
نگرند  طهرح بنیهامید ایهد بهور کهه        رننگی می نمایند  اما نر رو رویکرر ا رار را رر خأل می

 (  113: 1311و ، بید تجربه و نمارگرایی  رننگی رابجه بریرار کند )سا
خاطرت و اررا   ةاررا  و خاطرت است  معانی شهری به واسج ة یچید ةعرصا  ن ر بنیامید شهر 
خاطرت با  اا رر یهایی   ةنا نداشت  رابج معمارانه و یارمان علناً ةکاری به خاطر ویگیرند   شکل می
بیهان   س یه  مکهان بهه   کند  حه  نای هند منووی عمل می و صدای گاز  نای شهر رسمی میان نشانه

کس بهرای   شور  گهشته نیچ نامد، ظانر می یای بیداری میؤچه بنیامید ررییق رر تصور، خیا ، رر آن
شور و اید آن چیهوی   ماند، بلکه رر  رایند خشیانه خاطرت ساخته می شدن کامل بایی نمی به یارآوررت

تهر و   عمل خاطرت، آشهکارتر، آراز  نامد  شهر برحسب اید است که بنیامید کار اسرارآمیو خاطرت می
کهه  یمهل بهر     ای ا  خاطرا  مررز گهشته است، رر حالی ماندگارتر ا  ساکنانش است  شهر گنجینه
  3کهرر، والتهر بنیهامید ماننهد  ریوبهی      نای  یشید تأکید مهی  یدایی  رنن  نوگرایی ا   رنن  رورت

(   یمهل و بنیهامید نریه     116: مهان نترسی  کند )  تشش رارر گهشته مد ون رر محی   یویکی را
ها شههر  یویکهی را رر رابجهه بها     هننیت شهری رارند، اما نر روی آنگیری متااوتی به موضوت  یهت
 (  111و  111: 1310گیرند )تانکیس،  آورر، رر ن ر می نای حسی یا تصویری که  دید می واکنش

شدت است که گهویی  ناست تبدیل به مویوری خورمختار، مستلل و سرکش  تهران سا 
کند  اید ملاله با نگهات بنیهامید تهشش رارر، تههران را ا  من هر       ش رشد میا اعتنا به ساکنید بی

                                                                                                                                        
1. Benjamin 

2. Lowenthal  

3. Frisbee 



  
 
 

 
 

 بازسازی شهری، ...

7 
 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

که روند با سا ی تهران و  اهانای یدیهد شههری چهه معنهایی       ساکنانش توصیف کند  اید
 حسی شخصی ا رار با شهر برای بنیهامید مهه  اسهت  او چگهونگی     ةبرای ساکنید رارر  رابج

کند  بنیهامید معتلهد    خاطرت و اررا  ا رار بررسی می ةگر تد معانی شهری را به واسج شکل
 رند     است خاطرت به  اا معنا می

 س ا  بنیامید، موضوت هننیت و شهر رر اربیا  انتلاری با ماهوز با نمایی مجهرح شهدت   
وضهوت متمرکهو   است  به طور کلی با نمایی رر اربیا  انتلاری مجالعا  شهری، روی سهه م 

گیهرر کهه رر    نایی شهکل مهی   نا و سلجه نا توس  یدر  نای شهر که با نمایی است  او  آن
ساختار  ندگی رو مرت ویور رارر  اید رویکرر رر مجالعا  ایتماعی و  رننگهی خهور بهه    

نهای   کشی، برند نایی ن یر نلشه رنبا  ساختارشکنی و آشکار کررن رواب  یدر  رر  عالیت
ایتصار  ةکنند رابج ای و تبلیغا  است  روز اید مجالعا  تشش می ریوی منجله امهشهری، برن

نهای شههری محصهو      و  رنن  را رر مجالعا  خور روشد سها ند  ا  ن هر آنهها با نمهایی    
شهدن   ن یهر ایتصهاری   رارانه نسهتند  بهه خهاطر نمهید تویهه، ماهانیمی        شهری سرمایه ةتوسع

کهه ایهد رسهته     ید مجالعا   ر رنه  نسهتند و سهوز آن   شدن ایتصار رر ا  رنن  و  رننگی
نهای شههری    شهدت رر با نمهایی    ررا ان معتلدند باید به صدانای یایگوید و سرکوب ن ریه

 (21: 2011 ررا ان  سااستعماری تویه کرر )کوچ و فتاز،  نا و ن ریه ن یر  منیست
 ررا ر  برای لو ور امر  هر مینانری لو ور نیو ا  من ر اربیا  انتلاری به بررسی هننیت و ش

شهری ا  سه ماهوز به ن  مرتب  تشکیل شدت است:  اا،  نهدگی رو مهرت و با تولیهد روابه      
(   اا امری سیاسی، اسهتراتژی  و محصهولی ایتمهاعی    261-261: 1312ایتماعی )ساندر ، 

گیرر   اها   است که ا لب رر خدمت با تولید رواب  ایتماعی ا  یمله رواب  طبلاتی یرار می
تهوان   ا  من ر لو ور نه هننی و نه عینی صر  است، بلکه بیشتر وایعیتی ایتماعی است کهه مهی  

(  312: 1313بهه نلهل ا شهوریه و شهاکری،      ،نا نامید )لو ور ای ا  رواب  و  رز آن را مجموعه
یعنی مشغولی بنیاری لو ور رر تحلیلش ا   اا تشش برای آشتی رو برراشت متمایو و رییب  ر 

کند   اها محصهو      اای هننی و  یویکی است  ماانی  سه گانه او نیو نمید تویه را بیان می
 نای  اا و  اانای با نمایی است   نای  اایی، با نمایی ریالکتی   رکتیس

نهها یهها کافنهها( و    ههرار، گههروتنههای مههاری و  یویکههی )ا  بههه یریههان 1 ههرکتیس  اههایی
رنند   رکتیس  اایی،  اهای یامعهه    سراسر  اا رخ مینایی اشارت رارر که رر  کنش برن 

                                                                                                                                        
1. spatial practice 
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نمان  اای مسل  و حاک  یامعه اسهت کهه بهه     1نای  اا کند  با نمایی را آنسته تولید می
گههاری و   رو به رانش، نشهانه  کنند، و ا  اید ن رواب  تحمیل میکه آ رواب  تولید و به ن می 

ی ای  اهایی عبهار  اسهت ا   اها    نه  رموگهاری گرت خوررت است  بهرای لو هور با نمهایی   
ریهوان، مهندسهان ایتمهاعی و تمهاز آنهانی کهه        شدت،  اای رانشمندان، برنامهه   ررا ی ماهوز
نها،   کنندت نسهتند  اینکهه  اها چهه تصهوری ا  خهور بهرای مها سهاخته و چهه توصهیف            تعیید

، شهور، یها اینکهه چهه نمورنهایی رارر )لو هور       را شهامل مهی   نای علمهی   نا و مشخصه تعریف
   (110: 1313استان ،  ؛33: 1111

 شور   اای با نمایی رییلاً  اا توصیف می ةنایی رربار بسان گاتمان 2 اانای با نمایی
یا تهه و   نمان  اای  یسته است، یعنی  اای  ندگی رو مرت رر تلابل با تسل   اهای ن ه   

مغلهوب و  سهاکنان اسهت   اهای     ةشهد  نیروی نژمونی   اید  اا  اهای تجربهه   ةتن ی  شد
ای است که تخیل به رنبا  آن است تا آن را تغییهر رنهد و ا  آن    شدت مناعشنه تجربه بنابراید

ای ا   ترکیههب  یچیههدت انههد کههه  خههور کنههد   اههانای با نمههایی،  اههانای  نههدگی رو مههرت 
 اکتورنای روگانه هننی و ایتماعی است  برای مثا  یهب/ ر ع، رسترسی/ رر، بی / امیهد،  

شهدت یها    نها  اهانای تخیهل    اآشنایی، با / بسته، عمومی/ خصوصهی؛ رر نتیجهه آن  آشنایی/ ن
اتو یایی تولید شدت ا  سوی نیرونای  رننگی و ایتماعی نمبسته با مناس ، نمارنا، سهنت،  

یانا و موارری ا  اید رست نستند  لو ور معتلد است، رانش معتبر  اا باید بهه  ؤاسجورت و ر
و رر نتیجهه بایهد نه   اهانای با نمهایی را رر ن هر بگیهرر و نه          تولید  اها بپهررا ر    ةمسئل

نها و  یوندشهان بها  هرکتیس      تر ا  نمه باید به رواب  متلابهل آن  نای  اا را، اما مه  با نمایی
 (  113-111: 1313دلنیتس،  ؛36: 1111ایتماعی بپررا ر )لو ور، 
من هور   ا  تولیهد آن بهه   مسل  ةچون ابواری نژمونی  است که طبلا  ن ر لو ور  اا نم

گونهه   است  بنابراید  اایی که اید برر   اا محصولی ایتماعی خور سور می ةبا تولید سلج
ترتیبی که ابهوار تولیهد    رور و با نمان  عنوان ابوار تاکر و عمل نیو به کار می شور به تولید می

(  بهرای لو هور   11: 1111سان سلجه و یهدر  نیهو نسهت )لو هور،      است، ابوار کنتر  و بدید
نهای یهدر     شهور  مکانیسه     رایندنای یدر  تولید مهی  ة اا امری خنثی نیست و به واسج

برای با تولید رواب  ایتماعی ایجهار تاکیه  و سلسهله مراتهب رر  اهانای شههری اسهت         
                                                                                                                                        
1. representations of space 
2. representational spaces 
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وسها  و با سها ی اسهت  یکهی ا       ش  بر حسب منجق سرمایه رر حا  سهاخت  تهران نیو بی
ایدار تهران شما  و ینوب شهر است  ایهد ملالهه تصهویر هننهی ا هرار ا       نای   مراتب سلسله

 کند    شما  و ینوب شهر را توصیف می
سلجه، مکانیس  ریگری نیو رارر  رر رنیای مدرن شرای   نهدگی رو مهرت نرچهه بیشهتر     

بیگانهه و  مکهانیکی، ا  خور  نهای انسهانی ویههی    راری ررآمدت، کنش تحت استیشی سرمایه
نها و نیا نهایش احاطهه شهدت اسهت       اند  انسان رر  ندگی رو مرت توسه  راشهته    تهروح یا بی

کنهی ،   ما با محیجی که رر آن  ندگی می ة(  بیگانگی ما ا  طبیعت و رابج11: 1111)لو ور، 
به خوبی نمایان است   یامدنای منای مدرنیواسیون رر شهر برای اشهخا  ا  خوربیگهانگی   

راری  بلاتی، بیماری و ا وایش یمعیت است  مها بهه ناهع سهرمایه    کشی ط نا بهرت و برای گروت
تمههاز  ة اهها را بههه شههیو  بنههابرایدشههوی  و  برحسههب  اههامندی بههه تاکههر سههو  رارت مههی   

نهای   کنش ةکنی    اای ایتماعی که خورش نتیج وارت می کاف، بت  نای یدیمی وارگی بت
سها ر   را ممکهد مهی   نهای یدیهد   رارن کهنش  گهشته است، آن چیوی اسهت کهه امکهان رخ   

 (  313-311: 1313)شوریه و شاکری، 
کنهد   هرراختد    رارن کنتر  و  لدان حس تعلق به ایتمات تأکید مهی  لو ور بر ا  رست

ای رر  بخهش رر سرتاسهر کهار لو هور اسهت  کیایهت نهر یامعهه         وحد  به بیگانگی، تمی 
اختیار تمهاز اعاهایش    ندگی نابیگانه و اصیل رر  ة رصتی است که اید یامعه برای تجرب

ایتمهاعی بها نه      ة(  به ن ر لو ور رشد ایتصهاری و توسهع  131: 1313گهارر )دلنیتس،  می
کنهد )سهاندر ،    تهری را ایجهار نمهی     نهدگی بها کیایهت    یکی نبورت و رشد ایتصاری لووماً

1312 :261-261   ) 
نهای   ا نماییریوان یا نمان ب گونه که آوررت شد، تعریف و تصور  اا توس  برنامه نمان

ای چندید برابر شهرنای ریگر ایران رر  تولید  اا است  تهران با نوینه ة اا بخشی ا   روس
ه ئه ریهوان شههری ارا   شدن است  تصویری که ا  سهوی برنامهه   حا  با سا ی، بورک و مدرن

ن یر شهری است، اما شههروندان تهرانهی چگونهه  اهانای      نای بی نا و  روسه شور، طرح می
ساکنان ا   اانای شهری کهه لو هور آن را    ةکنند  تصور و تجرب ر را توصیف مییدید شه

رنهد  ایهد ملالهه بهه توصهیف       ساکنید با شهر را شهکل مهی   ةنامد، رابج  اانای با نمایی می
 ررا ر  لو ور ن  ماننهد   نا با شهر می ا رار ا   اانای شهر تهران و ارتبا  آن ةتصور و تجرب

راری بهه   ا رار با محهی  شههری ا  یهنس بیگهانگی اسهت و سهرمایه       ة یمل معتلد است رابج
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وارگی ا وورت اسهت  او امیهدوار اسهت حهق بهه شههر بتوانهد          اانای شهری نیو خصلت بت
ا رار رر تعیید و  ةرابجه متلابل ا رار با محی  شهری را روبارت بریرار کند  حق رخالت  عافن

 هر برای ساکنانش   کررن ش تغییر  اانای شهری، حق ا  آن خور
 

 تحقیقروش 

رلیل مناسبت با موضوت مجالعه یعنی شناخت تصویر هننهی ا هرار    رویکرر روشی اید ملاله به
و تاسیرنای آنان ا  محی  و رواب  شهری، کیای است  بر حسب اید رویکهرر، ا  تکنیه    

ر تحلیهل  نها اسهتاارت شهدت اسهت  نمچنهید ر      آوری رارت یا ته برای یمع ساخت مصاحبه نیمه
 ای    نا ا  روش تحلیل تماتی  بهرت بررت رارت

خهور   ةبهه موضهوت مجالعه    اید  ژونش بها اسهتراتژی اسهتاهامی     ا  نلجه ن ر  ارارایمی 
نههای عامیانههه بههه سههمت    رراختههه اسههت  اسههتاهاز رر ایههد  راینههد حرکههت ا  توصههیف   

ایهد  هژونش    (   هد مصهاحبه کهه رر   133: 1311است )بلیکی،   نای  نی و علمی توصیف
اسهتوار   شناسهی مررمهی    برسهاختی و روش  -نای تاسیری استاارت شدت است نیو بر رنیا ت

ا هرار ریگهر و معنهایی کهه آنهها بهه ایهد تجربهه          ة  رر مصاحبه، عشیه به تاهه  تجربه  است
 ةشهوندت و رابجه   مصهاحبه  ةندگی رو مهر بخشند ویور رارر  موضوت مصاحبه، یهان   می

(  تحلیل تماتی  نیو عبار  است ا  تحلیل مبتنی 113: 1312ور، وی با آن است )محمد 
ای و  رارت نا و الگویابی ررون بندی رارت بر استلرای تحلیلی که رر آن محلق ا  طریق طبله

یابد  رر تعریای ریگهر تحلیهل تماتیه      شناسی تحلیلی رست می ای به ی  سن  رارت برون
نها چهه    نا با اید ند  کهه رارت  تحلیل رارت بندی و عبار  است ا  عمل کدگهاری، طبله

 (  66: 1312گویند )محمد ور،  می
تصهویر شههر تههران رر بهید ایشهار مختلهف        ةبا تویه بهه سهتا  ملالهه بهه من هور ملایسه      

یها تگی منهاطق شههری     ترید عوامل تمایو شهری یعنهی میهوان توسهعه    ایتماعی، یکی ا  مه 
تواند بر حسب رسترسی بهه امکانها  ر هانی     شهر میاست  تصویر  یرار گر ته استاارتمورر 

یا تهه و   عنوان منهاطق توسهعه   متااو  باشد  ا  اید رو ا  شما  شهر تهران مناطق ی  و سه به
اند  اید منهاطق   یا ته انتخاب شدت تر توسعهعنوان مناطق کم به 11و  11مناطق مر ه، ا  ینوب 

 ارت اصهل و نمکهاران انتخهاب     ا  یملهه  هژونش محمهدی    نهای  یشهید   بر حسب  هژونش 
 اند   شدت
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 یافتگی تهران برحسب سطح توسعه ةگان 22مناطق  .1 جدول

 امتیاز   منطقه ردیف امتیاز   منطقه ردیف

1 1 100 12 10 12/32 
2 3 16/11 13 22 36/32 
3 6 11/11 11 20 31/32 
1 2 11/11 13 11 03/32 
3 1 11/12 16 1 11/31 
6 1 11/31 11 21 01/31 
1 3 01/31 11 13 66/30 
1 1 03/31 11 16 31/30 
1 12 21/33 20 11 13/30 
10 11 11/33 21 11 11/11 
11 13 1/31 22 11 32/11 

 (1831وردی و سریرافراز،  اصل، امامزاده  منبع: محمد)

گیری ن ری صور  گر ته است  به اید صهور  کهه    نمونه ةگیری بر  ای استراتژی نمونه
نهای بعهدی     ررا ی نمونه نا برای ن ریه نا و با خوانی و تحلیل آن  رایند گررآوری رارترر 

(  بر اید اسهاس  131: 1311) لی ،  انتخاب شدت و تا رسیدن به اشبات ن ری ارامه یا ته است
سها  کهه حهدایل بهه مهد   هنج سها  رر تههران  نهدگی           60تها   20نار ا  شههروندان   22با 

شهوندگان را  نهان و سهاکنید     ا  مصاحبه نیمی  نجاز شدت است، که تلریباًاند، مصاحبه ا کررت
نها بهر اسهاس امکهان رسترسهی بهه        رننهد  نمچنهید مکهان مصهاحبه     ینوب شهر تشهکیل مهی  

 نا بورت است    شوندگان خیابان،  ار ، تاکسی و مغا ت مصاحبه

 شوندگان مشخصات مصاحبه .2جدول 

 منطقه سکونت سن جنس ردیف منطقه سکونت سن جنس ردیف

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 



  
 

 

02 
 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

 دورة نهم
 1شمارة 

 1315بهار 

آوریهد،   خاطر می را به مصاحبه با اید ستا  که با شنیدن ناز تهران چه تصاویر و ماانیمی 
نهای بعهدی بهه تصهویر هننهی رر       شوندگان ستا  آ ا  شدت است  سپس بنا به  اس  مصاحبه

ق مختلهف شههر، روابه  انسهانی،     رابجه با ابعار مختلهف شههر ن یهر  اهانای شههری، منهاط      
 سا  شهری و خاطرت اختصا  یا ته است   و ساخت

نهای اصهلی ا  بهید     نا  رایند کدگهاری آ ا  شدت و رر نهایت ت  رر حید انجاز مصاحبه
نا، به  اند  به یهت ا وایش اعتبار و  ایایی تحلیق رر طی گوارش یا ته نا استخرا  شدت  اس 

نهای خهاز تحلیهق بهه      ا  رارتنهایی   نا استنار رارت شدت است  آوررن مداز نلهل یهو    نلل یو 
وس بهه نلهل ا    ااعتبار  هژونش اسهت )گشسهر و اشهتر     ءنای ارتلا  ژونش ا  رات ةننگاز ارائ
 (  120: 1312شهابی، 
 
 ها یافته

 توصیف تصویر تهران 

ترسهی  تصهویر شههر تههران اسهت، بهه         رر اید بخش بر حسب  اس  ستا  او   ژونش کهه 
تصهویر  .  هررا ی   شهوندگان مهی   ا  من هر مصهاحبه   نای کلی تصویری شهر توصیف ویژگی

ای رارر  تصویر سهاکنان ینهوب    نای یابل مشح ه تهران بید ساکنید شما  و ینوب تااو 
شهر، تصویری بیشتر آسهیبی و مناهی اسهت  رر ابتهدا چیهوی کهه سهاکنان ینهوب ا  تههران          

، سهریت و انحرا ها    خهور ن یهر اعتیهار    ةنای محله  نا و نارسایی نابسامانی کنند، توصیف می
گویهد:   مهی  11ساله رر توصیف شهر تههران، ا  منجلهه    10ایتماعی است  نمچنان که  نرا 

 رننگی اید مناطق، ر ری رر اید محش  و نرسیدن رر محهش    تصویر تهران شلو ی، بی»
تههران را   11سهاله ا  منجلهه    30علی « ترا ی ، ا رحاز یمعیت، اصش امنیت نیست   ینوب 

اش، نمید  نریا ن  کهه بهری معتهارت        تصویر کثیای و شلو ی»کند:  گونه توصیف می اید
 «خورت  به ررر نمی کشً خورت  تهران اصشً نیچ چی اینجا به ن ر مد به ررر نمی

 رننگهی را   نای ایتمهاعی اطهرا  خهور بیشهتر بهی      نا نمرات با بیان آسیب ینوب شهری
 رننگهی   که خور را ا  برچسب بی د، شاید برای آنکنن برای توصیف محله خور انتخاب می

شهان    نهدگی آنهان بهرای    ةلحهاش هننهی محله    ینوب شهر که رر هند رارند یهدا کننهد  بهه   
کررن خهور ا  سهایرید   کنند با انتلار و یهدا  ید تشش میمنولتی را به نمرات رارر برای نم بی

دای  یارش نمش سر و صهدا  سر و ص: »11ساله منجله  31تااو  خور را بیان کنند  حسید 
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تهران  یر اینا چیهوی   رنن    سوار و بی نای یوونای بی و چرخ موتورنا و بو   رن ماشید
رارن مغونها  تههران چیهو ریگهه نهدارت کهه  ا         کررن باندنای آنچنهانی  خهراش   ندارت  روشد

ت  نه کلیتش راضی نیست   نه ررست و حسابی انابا  رارت، نه ررست و حسابی بهداشت رار
 «ررست و حسابی آشنا  نست بیار 

ترا یه  بهه سهمت تصهاویر      رر شما  شهر تصویر کلی تهران ا لب  یر ا  کلیهاتی ن یهر  
نهایی تهاریخی و    تر، ا لب بها تصهاویر و نمهار    رور  اید تصویر به نسبت مثبت بهتری  یش می

چهه   ت اسهت  آن طبیعی مربو  به گهشته است  گویی رر گهشته، تهران بیشتر برای آنان بهور 
تصهویر  : »1سهاله منجلهه    31ترا ی  است   ینب  شور آلورگی و ا  امرو  تهران توصیف می

تو یه کلمه شاید اون چیوی که ا  بچگی  براز یا ا تارت  یباییش  اون حالت یشنگی که ایهد  
بار(   یبهایی کهونش،  یبهایی با ها   اون  اهای رلنشهینی کهه راشهت          آمنجله راشت )رار

 «یشتر به هنن  میار  به نر صور  رضایت رارز  روست رارز که تو تهران بمون  گهشته ب
نهای کالبهدی    نهای شخصهی و ویژگهی    برای ساکنان شما  شهر تهران نمرات بها خهاطرت  

ترا یه ، شهلو ی، شههیار )بهر       تصویر آلورگی،: »1ساله منجله  26مند است  علیرضا   مان
ر که کاشی بور مد اونها رو خیلهی روسهت راشهت ،    نای یدی  بو آ اری(  اید سرررای خونه

 ک  رارت ا  بید میرت  با ار یدیمی، چیونایی کهه شناسهنامه تههران اسهت مهثشً      اونها ریگه ک 
نا نست، با تی که مخهت  خهور تههران اسهت،      نایی که روی سر ررنای اماکد تایپوگرا ی

نهای   بهاغ مله ، یهه سهری بهاغ     نا مثل باغ  هرروس،   نای یدی ، باغ با ت یدی  تهران، حموز
 «  ناش  معرو  رارت با اون رروا ت

رر مورر حس تعلق به تهران و احساس رضایت ا   ندگی نیو رر اید شهر بهید شهما  و   
که حس تعلهق و رضهایت رر ینهوب شههر      ینوب شهر تااو   یاری ویور رارر، به طوری

ایتی ا   نهدگی رر تههران   یان ینوب شهر احساس نارضگو  اس شور  رر بید  کمتر ریدت می
تر  آن رر صور  امکانا  مشابه رر شهر ریگر ویور رارر  تههران بهرای ایهد     و تمایل به 

سهاله   11رسته ا  ساکنان بیشتر شهر  رصت و امکانا  است تا شهری متعلق بهه خهور  اکبهر    
نهه،   امکانا  خیلی بافیی که رارت تههران، تههران شهدت و گرنهه ا  ن هر  نهدگی      : »11منجله 

مد یه ررآمدی راشهته   تهران  یار یالب نیست  اگر یه رو ی اون مویعیت  یش بیار که مثشً
ای راشته باش ، آرامهش راشهته باشه ، نمهه ا       شهرستان یه با چه باش  روست رارز برز مثشً
 «آرامش خوششون میار 
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تصهویر  »کند:  نیو رلیل  ندگی رر تهران را امکانا  آن بیان می 11 ةساله منجل 31مهری 
بیشتر شلو یش ریگه  شلوغ  لو یش ریگه  چون مد خورز خیلی تههران رو روسهت نهدارز     

ای    روسهت نهدارز     چون اینجا نستش مد بدز میار  چون خهورز تهو منجلهه    نمه یشر آرمی 
 اهای سهبوش کهه     نمید امکاناتش یه خررت نسبت به شهرنای ریگه بیشترت   ارکهاش، مثشً

  ی  اید چیونایی که راشته باشه  تهران رو برای  نهدگی روسهت نهدارز  حتمهاً     یارت، شهربا
 «حس تعلق ندارز    خورز اصشًاگر  رصتی باشه میرز حتماً
نای بیشتری برای تعلق به شهر رارند  ا  یمله آنکه روابه  ایتمهاعی    ساکنان شما  شهر بهانه

ندگی ندارند  تهران رر حا  حاضر تنهها  بیشتری رر شهر راشته و رلبستگی به شهر ریگری برای  
تصویر شهر برای آنان نمرات بها خهاطرا  شخصهی،     شهر ممکد برای  ندگی آنان است  معموفً
شور  ماهوز محله ننو  رر تصهویر هننهی ایهد رسهته ا       خانوارگی و یا نوعی نوستالژی نمایان می

خهورش   ةتهران و به خصو  به محله به  1ساله ساکد منجله  26سوایی رارر  نیما  ساکنان نلش به
کهن    هرت تغییهر ا  اینکهه اینجها  نهدگی مهی      با یهه  -شد  تهران را روست رارز به»عشیمند است: 

بهه شهمرون البتهه، مهد شهمرون رو ا  تههران یهدا         –شهد  حهس تعلهق رارز     راضی ، نه نمیرز بهه 
کننهد   رون  نهدگی مهی  تو آبش یه چیوی ریختد آبه نم  گیرت ، یدا اونهایی که شم –رون   می
خهوایی    تهران نمیدونی ، یهدیمیا میگاهتد مهی    ما اصشًرو رات یعارآبار به  ایید  ا  سه روند مثشً می

خواسهتد بهرن  هایید بهرای خریهد       مهی  رونسهتد مهثشً   بری  شهر، یعنی رربند رو یهدا ا  شههر مهی   
 «یدر بور  گاتد بری  شهر، حتی تجریش و رربند ن   اصله نمید می

نای تعلق خور بهه   نیو نویت تاریخی تهران را یکی ا  علت 1ساله ساکد منجله  11  مری
روسهت رارز چهون تهاری      با ویور شلو ی و ناامنی، مهد تههران رو کهشً   »کند:  شهر بیان می

تونی یه یانایی بههش ا تخهار کنهی، بهرای مهد یههابیت        رت که می رارت، یه  شتی به شما می
 «ر به تهران حس تعلق رارز رارر، تاریحا   یاری رار

تصویر هننی تهران رر میان ساکنید ینوب شههر، تصهویری تاکیه  شهدت بهه شهما  و       
یایی و ا  آن ریگران است  ینهوب شههر   ؤینوب است  شما  شهر چیوی رست نیا تنی و ر
نا معجو  به شما  شهر اسهت  رر حالیکهه    اما سه  آنان ا  تهران است  هند ینوب شهری

شهور  امها    ا  ینهوب ریهدت نمهی    ترسهی  اولیهه تصهویر شههر، چیهوی      نها رر  هریبید شما  شه 
خور ا  تصویر شهر شروت به ملایسه محهش  خهور    ةنا حتی رر توصیاا  اولی شهری ینوب

 کنند    با محش  شما  شهر می
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ترسهی     تصهویر تههران را بها ملایسهه شهما  و ینهوب شههر        11سهاله رر منجلهه    10سهارا  
 رننگی اید مناطق، ر ری تهو ایهد محهش  و نرسهیدن تهوی محهش         بی شلو ی،»کند:  می

ری نمه یاش یشهنگه،   ترا ی ، ا رحاز یمعیت، امنیت نیست  اما مناطق باف که می  ینوب 
بهری، ایهن   هار  مها،      ری لهه  مهی   ناشهون رو مهی   رسد،  ار   اای سبو ببید چلدر می

تها   10بینهی   شهینی، مهی    ار  تا میهای مهی    ار   ر ا  معتار، امنیت نداری بیای بشینی توی
نیو تهران مجلهوب خهور را شهما      11ساله ساکد منجله  11حمید « معتار میار یلو  میشینه 

امکاناتی که رارت، یار یانای خوبی کهه آرز میهرت مثهل     یار اون»کند:  ترسی  می  شهر تهران
رر میهان  « ورک بهاف  نهای به   نهای خهوب،  هار     نای خوب،  ار  نای باف، من رت خیابون
 شور   نای اولیه ساکنان ینوب شهر، رو یجبی شما  و ینوب بسیار  ور نمایان می  اس 

نهای ن هری بهه تحلیهل بیشهتر تصهویر هننهی         بر طبق ستاف  اصلی  ژونش و حساسیت
یا تهه بهورت اسهت     ساخت چنید ا  آنجا که مصاحبه نیمه  ررا ی   ن  ساکنان ا  شهر تهران می

انهد  بهر    ی  و  رر توصیف تهران نیو ما را به سهمت سهتاف  بعهدی نهدایت کهررت     نا  اس 
یان  وا  خاطرت، تاکیه   گو  اس گانه رر بید توصیاا   نای سه اساس تحلیل تماتی ، ت 

  ررا ی    و احساس تنهایی بورت است که رر ارامه به توضیح آنها می

 

 ل خاطرهزوا تصویر ساکنین تهران از تغییرات کالبدی شهر:

رو مرت ساکنان تهران تخریهب   ةرحمانه نمرات است  تجرب الگوی توسعه تهران با تخریب بی
نمه باید ریر یها  ور بهه آن بپیوندنهد  وادگهانی ماننهد خانهه        و ا  نو ساختد است  مویی که

انهد  سهاکنان تههران     کورکی، معنانای ثبا  و  ایداری خور را ا  رسهت رارت  ة دری و محل
نها   ای ا  آن چندان روری که ریگر نیچ نشهانه  نای نه  راموشی نستند   راموشی سا  مته  به

یدر تکراری و بهدیهی انگاشهته شهدت، گویها خهالق و       رر شهر ویور ندارر  روند تخریب آن
کننهدگان   عاملی نداشته و گریوی ا  آن نیسهت  ا لهب سهاکنان شههر تماشهاچیان و اسهتاارت      

 اند   مناعل اید روند شدت
راشهتد بهه محیجهی کهه      بهورن یعنهی تعلهق    البته ویژگی مدرنیته اسهت  مهدرن   تخریب و تغییر»

رند  و رر عهید حها  مها     مایرا، یدر ، شاری، رشد و رگرگونی خور و یهان را به ما وعدت می
چهه نسهتی ،    آن ةرانهی  و نمه   چهه مهی   آن ةچهه راریه ، نمه    آن ةرا با تهدید نابوری و تخریب نمه 

آنچهه   یهو  مهارکس، نهر   راشتد به یهانی کهه رر آن بهه    یعنی تعلق   مدرن بورنسا ر رو می هروب
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رور  یو تهنش و تشطه ، مسهتی و گیجهی روانهی،       شور و به نوا می سخت و استوار است رور می
 گسترش امکانا  تجربه و تخریب  و رر نمید شرای  انسان مدرن با تب و تاب بسیار رلتنه  و 

 («   11: 1311ت که بدان ررآویور )برمد، یویای چیوی سخت و استوار اس
کهه   یان است  ننگهامی گو  اس اید ملاله رر صدر توصیف روند با سا ی تهران ا  من ر 

نای  علهی   نا و خیابان شوندگان  رسیدی  ا  تغییرا  تهران، ن یر تغییر سب  خانه ا  مصاحبه
شهوندگان   ا لهب مصهاحبه  راضی نستند و خواستی  شرای   علی را با گهشته ملایسهه کننهد،   

راشتند که اید حس رر میان شما   نای یدیمی  حس بهتری نسبت به تهران یدی  و ساختمان
 نا، بیش ا  ساکنید ینوب شهر بور   شهری

بهورن نسهبت بهه گهشهته شههر حسهاس و        بها ویهور یهوان    1ساله ساکد منجله  26 یمان 
ران اونجوری یارمونه، خیلی  هر   گهشته را روست رارز به شد ، چون ته»مند است:  عشیه

سها   هیش خیلهی     1سها   هیش،    10کررت یعنی نمید تجریش و شمرون ن  نسبت به حتهی  
اینجوری نبور، خیلی یانا خراب شد که مد خیلهی روسهت راشهت  بنها رو       ر  کررت، اصشً

کررز، یه سهری یانها نه  نمهید افن رارت ا  بهید میهرت،  شهت نمهید بهاغ           ر ت  نگات می می
گری بهیش ا  نمیشهه    توسعه« کند  نا رو رارن خراب می  رروس، یه سری باغ نست که اون
ا  هیش، ا  نهر آنچهه بهوی نجهر و       اندیشد و نر رو  بهیش  و  ل  به ساختد و با  ساختد می

گیهرر  شههر کههد، با هت یهدی ، شههر تهاریخی، عناصهر و           رگی بدند،  اصهله مهی   نجران
شهوند کهه تنهها     عنوان یارگارنای روران کورکی تللی می هنای گهشته، نمه و نمه ب یارمان

کنند  نووارگی و نوگرایی، نوسا ی و نهو ررا ی   آلور را  ندت می رر ر  عشلی مبه  و ون 
  «( 31: 1313گر است )حبیبی،  خمیرمایه اصلی اید نلش توسعه

رانهد:   شههر را  یبهاتر ا   اهانای یدیهد مهی        اانای یهدیمی  1 ةساله منجل 31 نعیمه
نا، نمید باغ  رروس تماز  نا و روا  سرررنا و ستون –تهران یدی  را خیلی روست رارز »

یشنگیش به خاطر نمید با ت یدیمیشه واسه اینه که برای مررز عجیبه چون نیست ریگهه،  
کهند، آرز   کهه افن رارن خهراب مهی    نای یدیمی شد  یه سری خونه چون رارن خراب می

بینه که چلهدر   ه اون ظرا ت و یشنگی که تو اون بنانا بورت و افن میبین کنه می ملایسه می
یشهن  و یالبهه     کند  شهته رر ملایسهه بها اونها  اونها وایعهاً       نایی که ررست می ساختمون

شهون   رو نگهه رارن  نمهه    یمیرو،  اهانای یهد    نای یهدیمی  بهترید کار اینه که اید خونه
 «انگیون  خاطرت
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نویهت اسهت کهه     معتلدند الگوی معمهاری تههران الگهویی بهی    ن ران  بسیاری ا  صاحب
رلیهل برخهورر مناعشنهه معمهاران و      بخشی ا  آن به رلدارگی به معماری مهدرن و برخهی بهه   

شناسهی شهریی و سهب   نهدگی ایرانهی،        یبهایی  ةنا است  هائل هر به بسا  و باروشتسلی  ش
نا و با  اری یدید با خللیا  ایرانینای چند رنه اخیر ایران ندارند  سب  معم یایی رر خانه

ای  توانند با کالبدنای نوی شهر رابجهه  رواب  ایتماعی آنان سا گار نیست  ساکنید شهر نمی
به آنهان آرامهش     اند که بنانای یدیمی شوندگان ابرا  کررت مناسب  یدا کنند  ا لب مصاحبه

رو  ت و سها ا  تههران یهدیمی    مخالا  بها سهاخ   کشً: »1ساله منجله  26رند  سعید  بیشتری می
کنهی     خیلی بیشتر باناش ارتبا  بریرار مهی  بیشتر روست رارز  به خاطر نمون آرامش  اصشً

رون   خیلی ن  به ایهد    هم   نمی نمی تا یدید  یدیدی رو مد اصشً  با نمون سب  یدیمی
 «رس   کن  ولی به نتیجه نمی موضوت  کر می

تغییر  اهانای شههر بخشهی ا  آن چیهوی کهه       ار رر طراحی ومیوان مشارکت یا ررگیری ا ر
طهور   نامند  حق شهروندان برای شکل رارن به  اانای شههری آن  به شهر می ناروی حق  لو ور و

نهای   بیشتری بررت و ا  طریق آن  ندگی خهور را نیهو تغییهر رننهد  رر طهرح      ةکه بتوانند ا  آن بهر
مههوارت تصههور شههدت مههررز ا  با سهها ی تهههران ن نههای طههوفنی شهههری تهههران و رر سهها  ةتوسههع
نیهو سهب     1 ةسهاله سهاکد منجله    12یان مانند محمد گو  اس برند  اما ا لب  بورن له  می مدرن

مهد سها گار نیسهت  مهد      ةسب  یدیهد خوبهه ولهی بها روحیه     »نند: ر ترییح می یدی  معماری را
رارز  آرامهش بیشهتری آرز   رو روسهت   نای ویشیهی یهدیمی    طبیعت رو بیشتر روست رارز  خونه

تونه ارتبا  بیشتری بریرارکنه با محی  اطرا ش  خیلی عالیه  احساس آرامش به  رسهت   رارت، می
رز   تهرییح مهی   رو بیشتر  اومدز  مد اون یدیمی گ  کاشکی مد اون مویع به رنیا می میدت  حتی می

 «رت ولی آرامشی نداری  چون یه آرامشی وایعاً بورش  افن خیلی امکانا  شاید  یشر ت کر
(  بهه ن هر   1310مد  است )کاتو یهان،   ای کوتات ایرانی، یامعه ةبه تعبیر کاتو یان یامع

نهای ایرانهی    رسد اید تعبیر برای با سا ی تهران نیو مناسب باشد  عمر متوسه  سهاختمان   می
ی و کار سترنیو مداز رر معرض  نا و  اانای عمومی  تر ا  یوامع ریگر است  خیابان  ایید

منهد ا  شههر بهرای     که ویور خاطرت یا ی  تصویر هننی  مهان  تغییر کالبد است  رر صورتی
حس روشنی   نای یدیمی و مکان ءسشمت و بهداشت روانی ا رار ف ز است  موایهه با اشیا

گهررر    ا  گهشته ایجار کررت و مویب ایجار نویت شخصی و نمچنید نویهت مکهانی مهی   
 نای آنان با مکان  یوند رارر    یا نمان خاطرت تصویر هننی ا رار
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 یچیدت اررا  و خاطرت اسهت  شههر مملهو     ةطور که بنیامید معتلد است شهر عرص نمان
یدر به خور مکان تعلق رارر که به ساکنان شهر  حس ی  مکان بهه   ا  معانی است که نمان

شهور  گهشهته    نامد، ظانر می یای بیداری میؤچه بنیامید ر بیان رییق رر تصور، خیا ، رر آن
ماند، بلکه رر  رایند خشیانه خاطرت ساخته  کس برای به یار آوررت شدن کامل بایی نمی نیچ
نامد  شهر برای ساکنید به واسهجه   شور  نمان چیوی که بنیامید کار اسرارآمیو خاطرت می می

 یابد   خاطرت معنا می
رر حا  تخریب خاطرا  ساکنان و شهر  رایند با سا ی نوگرای تهران رر وایع نر رو  

است  خاطراتی که تهران را برای آنان تبدیل به شهری روست راشتنی و شهری ا  آن خهور  
نای  هرری و   کنند،  اانا معنانای شخصی بیابند  خاطرت نایی که کم  می کند  خاطرت می

توا هق و  یونهد   نها   چنید خاطرت کند  ن  یمعی  یوند ساکنید با  اانای شهری را ممکد می
نها و نویهت    شور   رایند با سا ی نوگرای تهران، خاطرت میان اعاای یامعه را نیو سبب می

رسد، با ویور میل به تغییهر، تخریهب و نوسها ی رر     برر  به ن ر می تاریخی  اا را ا  بید می
رابجهه  نای ساکنید تهران رر  ترادری ترید  گاتمان با سا ی تهران،  وا  خاطرت یکی ا  مه 

ساکنید بها شههر را کوتهات مهد ، ملجعهی و نمهرات بها عهدز          ةترادری که رابج با شهر است  
شهدت بیگانهه    کند  ساکنینی که به تعبیهر لو هور نسهبت بهه شههر با سها ی       وابستگی و تعلق می

 اند    وارگی یا ته نستند   اانایی که خصلت بت

 

 و جنوب  تصویر ذهنی ساکنین تهران از نابرابری: تفکیک شمال

نهای مختلهف تلسهی      رنهد کهه شههرنا نمیشهه بهه یسهمت       اگرچه شواند تجربهی نشهان مهی   
رننهد  بهه بیهان     شدند، اما شهرنای معاصر تاکی  طبلاتی را بیشتر حاه  و ا هوایش مهی    می

نا ناشی ا  کارکررنای ایتصهاری، برخهی ناشهی ا  کارکررنهای      ا  تاکی  مارکو ت بعای
ترکیبهی ا    کنندت رواب  یدر  نستند، بعای ریگر  و تلویتکنندت   رننگی، برخی منعکس

تر است  لو ور نیو معتلهد اسهت    کنندت اید سه کارکرر نستند  اید شکل یدید تلسی ، نگران
یا تههه و  ا  کشههورنای توسههعه سهها ی رر شهههرنای معاصههر اعهه   مراتههب تاکیهه  و سلسههله

و حاشهیه،  اهانای  الهب و     نیا ته ویور رارر   راینهدی کهه رر شههر مراکهو یهدر       توسعه
آ ریند   اانای ایتماعی و هننی نیو با تولید اید سهاختار  یویکهی نمهرات اسهت      مغلوب می
 (  31 -30: 1313)لو ور، 
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ای  گونهه  گههاری بها معمهاری و طراحهی شههری بهه       نای نابرابر ن ار  و سیاست رر شهر
ا  یشهر مر هه رور نگهه راشهته     شور که اطمینان خاطر ایجار کند که طبلا   ایید  ترکیب می 

ای  کنهد: مها ررون شههرنای یلعهه     شوند  مای  ریویس حتی  راتر ا  اید مسائل ارعا مهی  می
نای مستحک  یامعه مر ه و  اانای  لر  ای بید سلو  رحمانه کنی  که به طر  بی  ندگی می

 (  11: 1311شور )استیونسون،  و یرز طبلا   ایید تلسی  می
رانهد    راری مهی  شدن مهدار ثانویهه سهرمایه    ی نامو ون را محصو   عا شهر ةلو ور توسع

گیهرر    گهاری مجدر یهت تولید کاف شکل مهی  مدار اولیه بر  ایه تولید کاف، سور و سرمایه
گههاری رر   گهاری رر امش  و مستغش  است  به ن هر او سهرمایه   مدار ثانویه نمان سرمایه

آوررن ثهرو    رسهت  نای مه  برای به شور و یکی ا  رات ینمیشه منجر به سور م  مید تلریباً
نهای   سهت آمهدت را رر  هرودت    گهار سهور بهه   شور که سرمایه است  اید مدار  مانی کامل می

رسهد   (  مداری که به ن هر مهی  113: 1310 ور،  بیشتری برای خرید  مید به کار گیرر )شارت
 با ساخت و سا نای تهران شبانت رارر  

برابهری شهما  و ینهوب شههر تههران بهه لحهاش         ةنای انجاز شدت رر  مین با ویور تشش
و  1310نای بعهد ا    امکانا ، ننو  بسیار نابرابر است  شروت روند نابرابری را برخی رر سا 

راری و مهایر   واینهدت   اصشحا  ارضی و ورور به مرحله یدید رر بس  مناسبا  سرمایه
تهاریخی رارر  ا  آن  مهان سهاکنان     ةشما  و ینوب ریش گوینی رانند  نابرابری و یدایی می

رارند  رر تهران اگهر   مناطق ینوب شهر را بیشتر طبلا  کارگر،  لرا و مهایرید تشکیل می
نهایی کهانش یا هت، امها ایهد       سا  اخیر مههار شهد و یها رر  مینهه     13نای نسبی رر  نابرابری
 (  332: 1312رانا به نلل ا   روید،  نا به طور مجلق ا وایش یا ته است )رئیس نابرابری

نهای ر هات ایتمهاعی رر تههران      شاخ  ةطبق  ژونش محمد ارت و نمکاران، ملایس
، 1ترتیب منهاطق    که به حکایت ا  وضعیت نابرابر مناطق شما  و ینوب رارر  به طوری

و انهد   بافترید سجح ر ات شههری را بهه خهور اختصها  رارت     11با امتیا  بافی  2و 6، 3
رو برابر امتیا   3و  1ترید سجح ر ات یرار رارند  مناطق  رر  ایید 11و 16، 11، 11مناطق 

برخوررارند  بر طبق آمهار مویهور ایهد نهابرابری رر      11و  11ر انی را نسبت به مناطق 
 رارر  )نمان( ویور شاخ  کیایت مسکد،  لر و بیکاری نیو 

ی تصویر هننهی شههروندان ا  شهما  و ینهوب     شدن نابرابری یعن ما رر اید ملاله به هننی
آنهان ا    ةمن ور، ا  شهروندان ینوب شههر رایهع بهه تصهور و تجربه       ررا ی   به اید شهر می

نهای   ا  شهدت اسهت  ته    تنا رایع به مناطق ینهوب سه   شما  شهر و نمچنید ا  شما  شهری
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 تاکیه   بها  تعدز آشنایی و ارتبا  ساکنید منهاطق شهما  و ینهوب نمهرا     نا  الب رر  اس 
  حههس نههوعی و شههدید نههابرابری هننههی ا  یکههدیگر و رر مههورر سههاکنید ینههوب احسههاس 

  آنان است  میان رر حسر  و محرومیت
خهور بها شهما  شههر نسهتند        ةنا رر  رایند  ندگی رو مرت ررگیهر ملایسه   ینوب شهری

و  نا نمیشه رر هند خور رارنهد  آنهان تعهاریف    شما  شهر، ریگری است که ینوب شهری
 21کننهد  کهامران    شدت بیهان مهی   ا  شهر را رر ملایسه با نمان ریگری ررونی تصورا  خور

 نمهش  خهورن،  مهی  ا سوس( شما ) بیند می رو اونجا رن می نستد نا بعای»: 11 ةساله منجل
 گهررن  برمهی  و اونجها  رن مهی  نسهتد  بعاهیا  کنه، نگات باید ن   ایید به کنه، نگات باف به نباید
اکهرز  »میدت  رست بهشون بدی حس میشد، ر رس میشد، ا سررت ان، چی نمه ا  یدناام اصشً
 « عالیه چی نمه بهشت، شما  شهرعالیه،»: 11 ةساله منجل 10

سهاله   11کننهد  احمهد    یدرتی مهی  نا رر ملایسة خور با شما  احساس بی ا لب ینوب شهری
 شهرراراشهون  رارت، 2 منجلهة  مهثشً  شههررار  کهه  ندارت یدر  اینلدر 11 منجلة شهررار» :11منجلة 
 امهاکد  حهاف  یها   یهارترت  یدرتشون نا منجله بعای کمترت، یدرتشون نا منجله بعای نه، ترن، یوی

افن  )تلسهی  یهدر  متاهاو  اسهت( مهثشً      بافسهت  ریهالی شهون   یا  یارت یدرتشون رارن مهنبی
نهای   آرز ریگهه اونجها مهثشً    کنهه  خورت، مدلش  ر  مهی  بیار اینجا حالش به  می 2شهررار منجله 

  «کنه بینه  یار حا  نمی نای ضعیف می نمش آرز بینه اینجا مثشً ررست و حسابی نمش می
بها شهما  شههر     شوندگان منهاطق ینهوبی شههر، آشهنایی بسهیار کمهی        بسیاری ا  مصاحبه

رور  خوبی توانسهته ایشهار ایتمهاعی را ا  یکهدیگر     رسد  رایند تاکی  به   به ن ر میراشتند
ای است که امکان ورور به آن برای آنهان نیسهت   اهانای     نگه رارر  گویا شما  شهر، یلعه

شدت برای طبلها  مختلهف    شهری تهران نیو محل رویارویی نیست  آنها ن  تاکی   عمومی
آ ها  تاهاو  و تبعهیو رر میهوان حهق بهه شههر         ةاست  لو ور یداسا ی و تاکی  را نلجه 

گیهری  اهانای    رو ، یدر ، اطشعا  و رانهش و رر ملابهل شهکل   راند  ایجار مراکو ث می
شوند   اانا تبدیل به ابواری برای با تولید رواب  ایتمهاعی    رت و طرر می ای که  س حاشیه

 شوند   و ا  یمله رواب  طبلاتی می
بورن رر  اهانای شهما  شههر را نهدارر:      تجربه 11ساله ساکد منجله  33برخی مانند اع   

اش خوبهه،   رت خب اونجانا خیلی بهترت، منجله رون ، تلویویون نشون می ر نر ت ، نمیشما  شه»
نعمت « ترت،  ااش بیشترت  شدز، تمیوترت خلو  نا ر تی  رر می ناش خوبه، گانی با بچه خیابان
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طر ای  اسداران و اون ورا بهرای سهربا ی یهه سهری ر هت   ولهی ریگهه        : »11ساله منجله  31
ای  نیو شهما  شههر یهای ناشهناخته     11ساله رر منجله  30برای میث  « شناسی  نر تی  بگرری  ب

 رسه  چهه    نر ت  اون ورا که ببین  چه یوریه  ا  اینجا بخهواز بهرز یهایی ا  آیهاز مهی     »است: 
  ندارت سهوار بشهه    أماشینی سوار ش  برز تجریش یا اید ور اون ور  اتوبوسش ن  آرز یر

هارز تهو کیهف خهانوم  اون نه  بنهدت خهدا رو        خانوم ،  و  می آرتی با ری  بی ما نر بار می
 «چسبه  رستی می

نا و تصورا  محدوری نسبت بهه ینهوب شههر و سهاکنان      ساکنان شما  شهر ن  تجربه
ویتهی اولهید بهار اومهدز )تجربهه ر هتد بهه         اصهشً : »1 ةساله منجل 11آن مناطق راشتند، شهش 

تهونی تصهور    تصور کنی مد کجا بورز، اصش نمی تونی ینوب شهر( به روست  گات  که نمی
امکانهاتی تمهاز تهو  لهر شهدید،       کنند با بی کنی که تو تهران، مررز یه یور ریگه  ندگی می

 اا متااوته، آرمهایی که اونجها نسهتد    ناشان کامشً ناشان، ماشید نا و ساختمان حتی خیابان
افن چند بار مجبهور شهدز تها سهه      بین  خیلی اختش  شدید نست  به خاطر یه کاری رو می

 « رات آهری ر ت  اون حدور رو ریدز 
شهری تهران تاکی  کالبهدی و کهاربری نمهرات بها      ةنای توسع رسد رر طرح به ن ر می

نای ایتماعی بورت است  ویژگی شهرنا تنوت و تااو  است امها ایهد بها تاکیه  و      تاکی 
نهایی را ن یهر تلسهیما      مکانیسه  یدایی متاهاو  اسهت  روابه  یهدر  رر شههرنا ا لهب       

کننهد، تها ایهد تاهاو  و تنهوت را بهه        نا و مر نای  رننگی و  یرت ایجهار مهی   یانونی، تااو 
مرکهوی تحلیهل شههری، ارتبها  و اتصها  تاکیه         ةسمت تلسی   اایی سو  رننهد  نلجه  

ترکیبهی و   نهای   چیوی که یید ییکوبو تحت عنهوان شههر   اایی و یدایی ایتماعی است  
نها و   نای ایتصاری و ایتماعی  اصله برر  مباحثی که چگونه تااو  ترکیبی ا  آن ناز می ر ی

 (60: 2013)تانکیس،   رنند تلسیما  شهری را شکل می
بر اثر روند با سا ی تههران، تاکیه  منهاطق شهما  و ینهوب بخشهی ا  تصهویر هننهی         

ا  شهما  و ینهوب را   تاسهیر خهور    1سهاله سهاکد منجلهه     26ساکنان ا  تههران اسهت  علهی    
آرمهایی که ا   ایید میان سمت باف، ا  نمید ایستگات مترو تجهریش  »کند:  گونه بیان می اید

کهند کهه حلشهون خهوررت      بیند احساس مهی  شد نگانشون به آرمهایی که شما  می  یارت می
رن مهیگد  نها نگهانی کهه را    نا نسبت به  ایید بافیی نا( یا مثشً نا )شمالی شدت توس  اینجایی

ای بابا اینا یای ما رو تن  کررن، اینا کی اومدن تهران، یه مسابله است کهه ا  یهدی  بهورت    
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تهرانی نستی  و نر کهی نه     اما افن خیلی بیشتر شدت، نمه ارعای اید رو رارن که ما اصالتاً
    « که باناش حا  نکد میگد شهرستانی مثشً

وب نمهرات بها احسهاس نهابرابری رر تو یهع      تاکی  کالبدی و هننی رر میان ساکنان ین
یهدرتی و تبعهیو را ایجهار     امکانا  شهری است  حسی که برای ساکنان ینوب احساس بی

رارن بهه مشهکش  محلهه     ا  تجربه تشش خور برای سامان 11ساله منجله  31کند  ا سانه  می
مهه گهرت گهورید     یا محله آهری مررز  کر میکند اینجها ن  11ویتی میگی  منجله »گوید:  می

نهر ویهت برنامهه شههرراری بهورت بها ایهد         خب رسیدگی اینجا کمترت ا  ن ر شهرراری  مثشً
؟ گاهت  آهری  گاهت وای چهه یهای     آیای    ما  شورای شههر،  رسهیدت محلهت کجاسهت    

بینهی رور ا تهارت    ای  خیلی راحت  خب فایل بهش بیاید برسید  تهو کهه راری مهی    ا تارترور
 ةبیهند  انگهار نلجه    رون  اید مناطق رو چه یوری مهی  نمی   رو راری  کشًاست، اید اطشعا

 «کوریه براشون  نمه چی ن  برای بافناست ریگه 
کنهد تها بهه بیهان لو هور       تصویر هننی شهر و توصیف  اانا ا  من ر مررز به ما کمه  مهی  

ور  شهاید رر  تبدیل به تنهها صهدا و تصهویر شههر نشه       نای  اا ا  سوی گاتمان رسمی با نمایی
یا تگی مناطق شههری باشهد     شهر با ویژگی معمو  تااو  رر توسعه نگات او  تهران ی  کشن

نهایی کهه    نای یدید، خجو  متهرو و اتوبهان   بورگی و  یچیدگی شهر و گات  ر  و بر   رودت
شدت ا  سهوی مهدیریت    کند، تصویر با نمایی شما  و ینوب، شر  و  رب را به ن  متصل می

رای تهرانی یکپارچه است  اما  رایندنای تاکی  طبلهاتی، طهرر و حهه  کهه آراز و     شهری ب
رنه    نها که    کننهد، رر میهان ایهد ویژگهی      یوسته نابرابری مناطق تهران را حا  و با تولید می

 اهانای شههری رر خهدمت با تولیهد روابه        ةگوید، توسهع  طور که لو ور می مانند  نمان می
 اند    ی تهران نیو بیش ا  بیش طبلاتی شدتایتماعی است   اانای شهر

گهر تد و   حس نابرابری و عهدز امکهان کنتهر  و رخالهت و تغییهر رر محهی ، بهه  اصهله        
نای اید ملالهه رر بهید سهاکنید     کند  بر اساس یا ته بیگانگی ا رار با محی  شهری کم  می

که  ور  رر صورتیش ینوب شهر، به علت نارضایتی و حس نابرابری اید تعلق کمتر ریدت می
عنوان بخشی ا  نویت آنهان مجهرح    رر گهشته، حس تعلق به محله رر بید ساکنید ینوب به

مهون  یهه وایعیتیهه مهد تهو        یار تو محهل نمهی   اصشً: »11ساله منجله  11شدت است  سجار  می
ا  اید محی  خوش   ای که میاز ریگه ناچاری به خاطر بچ  میاز اصشً محل نمید رو  یمعه

محهی  خهوبی نیسهت،     رسهونه  اصهشً   میار، روسهت نهدارز ایهد محهی  رو بهه مهد آ ار مهی       ن
 «روست ندارز بیاز  تو نمید رور و بر محله اصشً مخصوصاً
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باید به آنان عجا نکررت اسهت    چه را که می کنند، آن تهران تصور می ةساکنان ینوب رربار
ی و  رورستی را بهرای آنهان ایجهار    یدرت تهران ا  من ر ساکنید ینوب یایی است که حس بی

 کررت است  احساس ساکنان ینوب شهر نسبت به شهر، نمرات با حس بیگانگی است  
نای شهری و تمهایش   نههانی باشهند      توانند ا شاگر آر ونا، آرمان تصورا  شهری می

گهاری شهری باید با گات و گو با من رنها و تصهورا  متاهاو  یه  شههر باشهد         سیاست
بر ماهوز تصویر شهر نور لو ور نیو، بر توانایی مررز برای  عالیتی مسهتلل و خشیانهه رر   تکیه 

انهدا    کند  یکهی ا   یهت رر اختیار گر تد و ا  آن خورکررن  اانای شهری، تأکید می
نههای مختلههف، نلهها   تکثههر ریههدگات  ههژونش بههر روی تصههویرنای شهههری، روشههد شههدن 

تهر و بعاهی    برخهی ا  تصهویرنای شههری آشهکار     فًناست  معمو  وشانی و واگرایی آن ن 
کننهدت سهاختار یهدر  رر شهرناسهت  ا لهب       تر است  نبور اید توا ن ا لهب مهنعکس    نهان

ای که  شهری مشاورت ةشدن ندارند  گاتگو با کاربر و توسع ساکنان شهر صدایی برای شنیدت
ریهوان   ان و برنامهه  ررا ان شهری مجرح شهدت اسهت، بهرای طراحه     ناست ا  سوی ن ریه سا 

نای یابهل   ای لوکس و ناشدنی باشد  به اید یهت تا به حا   ژونش شهری تهران شاید ایدت
 توسعه و تغییر تهران انجاز نشدت است    ةن را  مررز رربار ةای رربار مشح ه
 

 تصویر ساکنین از روابط اجتماعی: تهران شهر تنهایی

رو ت با و  یچیدگی رواب  شهری، موایهه نرترش بیگانگی رر شهر متولد شدت است  گس ةاید
رنند  نای بیگانه، ویور بوروکراسی، علشنیت ابواری نمه رست به رست ن  می تغییرا ، آرز

تا شهرنشینان نسبت به محی   ندگی خور بیگانه شوند  شههرنا ا   مهان  یهدایش تها بهه امهرو        
مهورر تویهه    راررار و مبهارف  رسهمی   نا بورت است  اید رواب  مبتنهی بهر یه    مکان تجمع  ریبه
ن ران است  نیوز و آراز اسمیت به یههت امکهان ایجهار روابه  روسهتانه و       بسیاری ا  صاحب

کنند  برخی ریگر ماننهد انگلهس    یدید آن را مثبت ار یابی می ةمبتنی بر آراب مدنی رر یامع
 یهر انسهانی و ر تهاری     تاهاوتی  نای  ریبه شهری را ا  کنار یکدیگر نوعی بهی  گهر سریع تورت

 (  1311 ور،  کند که  جر  انسان ا  آن بیوار است )مدنی کنندت توصیف میبسیار مشمئو
تاههاوتی و  ابوارگرایههی، بههی نههای بههه ن ههر  یمههل، سههاکنان شهههری مههدرن بهها ویژگههی   

رننههد  رر  کههاری واکنشههی علشنههی نسههبت بههه سههرعت تغییههرا  شهههر نشههان مههی    محا  ههه
گرانههه، مسههتلل و  تجههارب ایتمههاعی ا  طریههق اعمهها  حسههاب نهها، یههایی کههه   شهههر کههشن
 آید   شرای  برای تنهایی به ویور می گیرند، یجعاً کارانه شکل می محا  ه
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را شاید بتوان بحهران ارتبها      چهرت و صمیمی به کانش اعتمار ایتماعی، ارتباطا  چهرت
رانهی را بهه خجهر    ایتماعی اکنون تههران نامیهد، بحرانهی کهه سهشمت روانهی شههروندان ته       

نهای مناسهبی بهرای آن     نا ننو  به ایهد تنههایی عهار  نکهررت و یهایگوید      اندا ر  تهرانی می
انهد  ماهمون    به اطرا یان خور ن یر نمسایگان راشهته  یان اعتمار کمی گو  اس اند  اکثر  نیا ته

 نا، رر توصیف رواب  ایتماعی خور احساس  ریبی و تنهایی است    الب  اس 
نهر ا  گهانی آرز احسهاس میکنهه کهه تهو ایهد شههر  ریبهه           : »11ساله منجله  31حسید 

آشهنا و   تنهاست  کسی رو ندارت   رصتی باشه، ویتی باشهه معاشهر  کنهی، بهری بیهای مهثشً      
نها ا    آرز: »11سهاله منجلهه    21مینها  « روستی باشه بهتر ا  ت  بورنه  بهتر ا  احساس  ریبیه 

گه نمید روستان ن  با نمدیگهه مشکشتشهون رو رر میهون    ن  رورن، خیلی رورن، حتی ری
اعتمهاری  روسهت رارز    هارن و به نمدیگه حتی اعتمار ن  ندارن، افن تههران شهدت بهی    نمی

نها باشه  رور و    بیشتر بشناس ، اید یه چیویه که تو ویورز نستش، روست رارز بیشتر بها آرز 
 « ش  نمیار بریاز رو بشناس  باناشون صحبت کن ، ا  تنهایی خو

چنهدان رور یهارآور روسهتی، نمرانهی و آشهنایی بهور،        نهای نهه   نمسایه که سها   ةواد
نای شهر  یوسته است  کسی که به لحاش  یویکهی بسهیار بهه     اکنون به یکی ریگر ا   ریبه

بهه   اصهشً : »3 ةسهاله منجله   21ما نوری  است ولی  اصله هننی  یاری با آن راری    یمان 
شناسی   نرکی معلهوز نیسهت ا  کجها اومهدت       رو نمی دارز  چون نمدیگهنمسایه اعتمار ن

رونهی   اید یوری شدت  یارو ا  یه یایی یه  ولی رستش رسهیدت  اشهدت اومهدت اینجها  مهی     
سها  بهور  یشهت بهور  افن اون      10ریگه اصل ندارت  یدی  یه یها بهوری نمسهایه بغلیهت     
ه نهر کسهی بهرای خورشهه، ولهی      طوری نیسهت  شههرنای ریگهه خیلهی بهتهرت  افن ریگه      

شهون خیلهی    نا میرن و میان  خیلی شهارترن و  نهدگی   شهرنای ریگه نمه با نمد  نمسایه
 «بهترت نسبت به ما  خیلی بهترت 

بهه سهایر روابه  ا هرار حهاک  شهدت اسهت  ویهور          حاک  بر رواب  رسمی  ةمنجق محاسب
شهرنشهینان تهرانهی    کهشن  ة ته ر رواب  انسانی عمیق و  ایدار به یکهی ا  آر ونهای ا  رسهت   

نا خیلی ضعیف شدت  نسبت بهه یبهل خیلهی     ارتبا : »1 ةساله منجل 12تبدیل شدت است  علی 
تر شدت  خیلی اطمینان نمیشه کرر  یعنی نمش بایهد حواسهت باشهه ریگهه کهه کهشت        ضعیف

کهند    کهن  بهه خهاطر  هو  خیلهی کهارا مهی        سر  نهارن یا خیلی چیونهای ریگهه   کهر مهی    
 «رت یلو  رون  یو چجور شدت که اینجوری رارت می نمی
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افن رواب  خوبی ندارن  نر کسی بهه خهاطر کهار خهورش  افن     : »1ساله منجله  31الهاز 
کهی   نمه رواب  اید یوری شدت  نر کسی به ناعش باشه  سور راشته باشه رابجه نست، نیچ

ز رارت  کهارش گیرتهه  ایهد    خوار  یهه چیهوی ف    نمیار با شما سشز علی  کنه  یه چیوی می
کن  نمه  طوری نیست که برای خور خور  بیان سمتت  آرمهای ماشینی، یعنی احساس می

 «خورت  کسی نمی کس به ررر نیچ نا تبدیل شدند به ماشید  نیچ آرز
تاهاوتی و انهووای    گیهری، بهی   هننهی ا   اصهله   شهر و حیا  کشن ةاگرچه  یمل رر ملال

بهرر، امها ا     عنهوان واکنشهی ر هاعی نهاز مهی      شان به به محی   یراموننا نسبت  شهرنشید کشن
نای گرونی ا هرار، نگهران کیایهت روابه  انسهانی رر       عاویت سوی ریگر با ا وایش کمی 

نهای   رنیای مدرن است  احساس تنهایی و  لدان تعامش  انسانی با کیایت که رر میان  اس 
 ةرننهد  انووای ایتماعی و رر نتیجه ا وایش نای ساکنان تهران ویور راشت، یکی ا  شاخ 

نهای مویهور نیهو روابه  محلهی و       حس بیگانگی ا رار نسبت به محی  است  طبهق  یمهایش  
 ة(  ویههور شههبک1313تهر ا  حههد متوسه  اسههت )چلبهی،     انهووای ایتمههاعی رر تههران  ههایید  

عشیهه بهه   منهدی و   ارتباطا  انسانی مناسب بید ا رار ن یهر نمسهایگان، بهه ا هوایش رضهایت     
توانهد یکهی ا  عوامهل حهس تعلهق بهه        کند  رواب  انسانی سال  می محی   ندگی کم  می

نشینی و تغییر و تخریب محهش     الب آ ارتمان ةشهر باشد  اما روند با سا ی شهری با شیو
   کند  ترشدن شهروندان نسبت به یکدیگر و محی  شهری کم  می شهری به بیگانه
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 گیری بندی و نتیجه جمع

ا  من ر سهاکنانش،  ژونشهی  یچیهدت اسهت  بهه ایهد        ترسی  تصویر شهر بورگی مانند تهران
سها ی   یهت که شهر بورک برای ساکنان  یر یابل رر  است، مگر اینکه محدور و سهارت 

ندی رر  ندگی رو مرت، تصویری هننهی ا  کلیهت   نر شهرو شور  اما ا  سوی ریگر معموفً
مبنای عمهل او   که اید تصویر معموفً تر آن کند و مه  را بیان می شهر رارر که با وادگانی آن

توانهد بهه    تهران می تصویر هننی ساکنید ة(  مجالع213: 1116رر ارتبا  با شهر است ) یکه، 
هننهی ا هرار ا  شههر، میهوان رضهایت ا        ریوی برای شهر یاری رساند، چرا که تصویر برنامه
شههر را معهید    ةچنید احتما  میوان مشهارکت آنهان رر ارار   نای با سا ی شهری و ن  برنامه
 کند    می

 ةیکهی ا  مشهکش  مهدیریت شههری تهههران یلهب مشهارکت شههروندان اسهت  انگیههو        
ر مشارکت رر امور شهر، ا لب حس تعلهق و احسهاس رضهایت سهاکنان ا   نهدگی رر شهه      

نها رو بهه    رنهد احسهاس تعلهق بهه شههر رر بهید تهرانهی        نای مختلف نشان می است   ژونش
رسد بید تصویر هننی سهاکنید و میهوان حهس تعلهق آنهان بهه شههر         کانش است  به ن ر می

رابجه ویور رارر  به نمید یهت اید ملاله به توصیف بخشی ا  تصویر هننی ساکنان تههران  
وند با سا ی تهران، کالبد شهر بهه سهمت تغییهر و البتهه مهدرن      که رر ر  ررا ر  خاصه آن می

حسی، هننهی سهاکنید بها  اهانای      ةاید  ژونش نمچنید رابج ةلئکند، مس شدن حرکت می
شههری ماننهد تههران بها ابعهار و       یدید و رر حا  تغییر شهر است  البته تصویر شهر رر کهشن 

نیها  بهه    نای مختلف ایتماعی حتماً ل مختلف شهری و با تکثر و تنوت یمعیتی و گروتئمسا
 نای متعدری رارر    ژونش

 رگهی(   مررز با شهر ا  ماههوز بهش ت )ر    ةملاله برای توصیف تصویر شهر تهران و رابج
 یمل، تویه به خاطرت و معنا رر مباحث بنیامید و  اانای با نمایی و ماهوز بیگانگی لو ور 

آوری شهدت اسهت و بهه     یمهع  ةبا تکنی  مصهاحب  نا کند  به حسب موضوت، رارت استاارت می
نها  هررا ش شهوند  رر تحلیهل      کم  روش تحلیهل تماتیه  تهشش شهدت اسهت، مصهاحبه      

هننهی شههر،  وا  خهاطرت، تاکیه  هننهی شهما  و        نای مصاحبه، سه ت  کلی تصهویر  رارت
نهای تصهویری، ته   الهب      انهد  ایهد ویژگهی    ینوب و احساس تنهایی و  ریبی تعریف شدت

نهای تصهویر    رسهد، ته    رند که بهه ن هر مهی    ساکنان با شهر یعنی بیگانگی را شکل می ةرابج
 است    متثربیگانگی رر کانش حس تعلق به شهر  ةهننی ساکنان و تجرب
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نای  ژونش، روند با سا ی شهر تهران با ویژگهی تغییهر و تخریهب سهریع،      بر طبق یا ته
چیوی که ساکنان را بهه حسهر  ا  رسهت     ترادری  وا  خاطرت نمرات است   برای ساکنید با

نای  رری و یمعهی   کند  خاطرت و نوستالژی نسبت به گهشته معجو  می ر تد شهر یدیمی 
کنند،  اانا برای ا رار معنا  یدا کنند  خاطرت  اانای شهر را تبدیل بهه  اهانای    کم  می

حهق آنهان بهه شههر      کند  خاطرت سه  هننی ا رار ا  شهر و بخشهی ا   متعلق به شهروندان می
تواند نویت مکانی شهروندان را سامان رارت  مند رر تهران می است  ویور ی   اای تاری 

 و حس تعلق به یامعه را رر شهروندان تهرانی ا وایش رند   

و نمچنید تغییر سریع کالبد شهر تهران، بهه سهاکنید ایها ت     روند تخریب بنانای یدیمی 
نهای تههران مهداز چههرت خهور را تغییهر        حهش  و خیابهان  رنهد  م  گیری خاطرت را نمی شکل
رنند، واکنش هننی ساکنید به روند تغییر سریع، یجع ارتبا  با شهر است  شهر نهر رو ت   می

ای  با منجق ررونی بوروکرا  خور رر حها  تغییهر و با سها ی اسهت  سهاکنید تههران چهارت       
رسد تهران تبدیل به  باشند  به ن ر میتااو   که نسبت به اید تغییرا   یا ی بی ندارند یو آن

ش را  رامهوش کهررت اسهت  گهویی     ا شدت که ساکنید نیوفیی سیمانی شیاته تغییر و تخریب
 شهر ا  رست ساکنید خار  شدت است   

شدن است، اما آیا اهنان شههروندان تهرانهی نیهو بهه      کالبد تهران با سرعت  یار رر حا  مدرن
کننههد؟  ؟ آیهها کالبههد و روح تهههران بهها نهه  نماننهه  رشههد مههیایههد میههوان شههیاته مدرنیتههه اسههت

اسهت کهه ا     نا به کیایت  ندگی آنان ا وورت است یا آنکه تههران  رمهی    شدن برای تهرانی مدرن
نهای   رنهد برخهی ا  مهررز تههران شهیوت      نا نشهان مهی   نای مصاحبه محتوا  اصله گر ته است؟ یا ته

ن بها سهب  یهدی  معمهاری حتهی احسهاس آرامهش        رنند  آنها  ترییح می گهشته  ندگی خور را 
 توانند با  اانای یدید به خوبی ارتبا  بریرار کنند    کنند  گات کاربرنای شهری نمی بیشتری می

کهررن   ، مدرنشهرنا ةعتلدند، تنها رات با سا ی و توسعن ران م امرو ت بسیاری ا  صاحب
عنهوان الگهوی شهرسها ی     ر ایران بهترید شه عنوان  یشرو که تهران به نا نیست  خاصه آن آن

ما با مدرنیتهه ناهی، سهلب و یها تأییهد و       ةموایه ةگیرر  ا لب نحو ریگر نیو یرار میشهرنای 
ای خش  بها مدرنیتهه    خور نیا مند موایهه ةرسد تهران رر توسع تمجید بورت است  به ن ر می

  و نیا نای یدیهد  ای که ضمد کم  به بهبور  ندگی شهری و ر ع ایتاائا است  موایهه
نویت و بیگانهه بهرای شههروندانش نکنهد  تهرانهی کهه بهه         شهر، تهران را تبدیل به شهری بی

 شیوت خور و نمرات با شهروندانش تغییر کند   
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نهای طراحهی کالبهدی شههری      تهاریخی با سها ی خهور، بها خلهق شهیوت       ةتهران رر تجرب
یژگی  الب شریی و اسشمی، توانسته عنوان سبکی التلاطی، اما با و به« سب  تهران»نمچون 

عنوان شهری با نویتی متااو  و مستلل تعریف کنهد    بور ضمد ارتبا  با مدرنیته، خور را به
ر   تجانس با گاتمان حاک ، تنها شیاته مدرن شهدن،   اما به مرور روند با سا ی تهران، علی

درن تهران ا  ینس بیگانگی رسد اکنون ارتبا  هننی شهروندان با کالبد م شدت و به ن ر می
 است   

نای  یویکی ا  ینس سهن  و سهیمان نیسهتند، بلکهه  اهانا،        اانای یدید تنها  دیدت
رنند  تغییر کالبد تههران بهه سهمت     نا را تعیید و رواب  انسانی و ایتماعی را شکل می کنش

ش مویهب  نشینی بهرای سهاکنین    ندگی آ ارتمان ةمدرن شدن، با ا  بید بررن محش  و شیو
نای  ندگی، کمبور رواب  عمیهق انسهانی و ا  رسهت ر هتد آشهنایان گهشهته        ا وایش  ریبه

نهای  هژونش، سهاکنید رچهار حهس رلتنگهی و        خور ن یر نمسایگان شدت است  طبق یا تهه 
شهر مدرن با آسهیب کهانش روابه  انسهانی      عنوان ی  کشن تنهایی نستند  امرو ت تهران به

نای بیگهانگی، سهجح رضهایت     عنوان یکی ا  شاخ  ی و انووا بهموایه است  احساس تنهای
 ا   ندگی شهروندان و کیایت  ندگی آنان را کانش رارت است  

شهور،   نها با نمهایی مهی    ریوان و رسانه ا  سوی ریگر تصویری ا  تهران که ا  سوی برنامه
رو و شههر بها یکهدیگر اسهت  خجهو  مته       منهاطق ایهد کهشن    ةتشش برای ارتبا  آسهان نمه  

راحتهی شهما  را بهه ینهوب و شهر  را بهه  هرب         شوند که به نا برای اید ساخته می بورگرات
ناسهت   رنهد ایهد شههر سها      نای مختلف رایع به تههران نشهان مهی    متصل کنند  اما  ژونش

کنهد  تاکیکهی کهه     خور تجربهه مهی   ةنیا ت یا ته و توسعه تاکی  نابرابری را بید مناطق توسعه
ایدار بایی ماندت است  ارتبا  اید منهاطق بهه بیهان لو هور ارتبهاطی ا  یهنس       رسد،   ن ر می به

بخشیدن بهه سهه  متاهاو      سا ی است  تاکی  کالبدی مشروعیت مراتب و مستعمرت سلسله
نهای   رنهد بهر خهش  با نمهایی     ا رار ا  شهر است   ایداری نابرابری مناطق تهران نشهان مهی  

محههور، منجههق با سهها ی تهههران  کرا  و عههدالتریههوان شهههر مبنههی بههر منجلههی رمههو  برنامههه
 شور    رارانه است  تهران به ناع سرمایه، نابرابر با سا ی می سرمایه

کننهد  اگرچهه     اانای شهری تهران رواب  طبلهاتی نهابرابر ررون خهور را با تولیهد مهی     
کنهد، امها حتهی  اهانای مصهر ی       مید مصر  مهی أیشار ایتماعی تراری برای نمه ا سرمایه
نای  یاری با نه  رارنهد  مراکهو خریهد و  اهانای  را تهی و          و ینوب تهران تااو شما



  
 
 

 
 

 بازسازی شهری، ...

29 
 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

با یکدیگر رارند، امها   نایی  رمی  شما  و ینوب تهران نیو اگرچه شبانت  نای عمومی مکان
گیرند   اانای یدیهد تههران بهیش ا  گهشهته،      شد  بر حسب نیا نای طبلاتی شکل می به

حسهی طبلها  مختلهف بها      ةش  بر رابجه  شدن تهران بی لاتیاند  طب برچسب طبلاتی خوررت
 گهار است  تأثیرشهر و تصویر هننی آنان 

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، تصویر هننی شهر تههران بهرای سهاکنان شهما  و ینهوب نیهو کهامًش       نای اید  ژون یا ته
  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     

نوب ررگیر ملایسه بها شهما  شههر    با حس محرومیت، نابرابری و نارضایتی است  ساکنان ی
شهدن بها    تصوری خور نستند  حس نابرابری نسبت به یه  محهی  عهاملی یهدی رر بیگانهه     

 ءچه  روسه با سها ی تههران بایهد بهه آنهان اعجها       کنند آن  ااست  ساکنان ینوب تصور می
تر رر کرر، به نابرابر تو یع شدت است  ساکنان ینوب البته رر عوض به رواب  انسانی بیشه  می

 بید مناطق خور نسبت به شما  شهر حس خوبی رارند  
نهای با سها ی، اسهتاارت     نای  ژونش، گاتگوی بیشتر با کاربر رر ایرای طرح طبق یا ته
نایی بهرای یلهب مشهارکت شههروندان، ا هوایش ارتباطها  انسهانی رر محهش           ا  تکنی 

اریخی و تشش برای کهانش  نایی ا  گهشته ت شهری و حا  و ایجار  اانای شهری با نمار
تواننهد رر ا هوایش حهس تعلهق بهه شههر و        نای  رننگی، ایتصاری شما  و ینوب می  اصله

گشا باشد  شهناخت اینکهه مهررز چگونهه بها شههر،        مندی بیشتر شهروندان تهرانی رات رضایت
نهای آینهدت    کنند ما را برای سهاختد شههر    اانای شهری و  ندگی شهری ارتبا  بریرار می

 ةالگهویی اتوبهانی اسهت  توسهع    ناست الگوی توسعه و با سا ی تههران   کند  سا    میکم
به ا وایش کیایت  ندگی شهروندان بینجامد  ا هوایش رضهایت    تواند لووماً محور نمی ماشید

ای رمهوکرا    انسان محور است  توسعه ةشهروندان و کانش مشکش  شهری نیا مند توسع
ی رر  روسه با سا ی شهر نلهش راشهته باشهند  رر مجمهوت     که رر آن ایشار مختلف ایتماع

 یدی است    تأملتهران نیا مند  ةارامه روند با سا ی و توسع
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ر تههر  :تهههران  نههای  کههری معمههاری و شهرسهها ی ایههران شههرح یریههان(  1313و ریگههران )حبیبههی، محسههد 

 نای  رننگی    ژونش

 (،1) 16، مدیریت شههری   یا تگی تهران (  تحلیل  اایی سجح توسعه1311) ، محمدر یعیان، مجتبی و شالی

11-23  

  33-66(، 0) 3، علوز ایتماعی ةامن ( یوسف اباهری )متری :   شهر و حیا  هننی (  کشن1312 یمل، یور  )

 :تهران(  ترکمه  آیدید )متری : )چا  او (  نانری لو ور ررآمدی بر تولید  اای (  1313دلنیتس، آندری )

   انتشارا  تیسا

  نشر تیسا :تهران  ( ور محمور شارت   )متری :)چا  او ( شهری ةلئایتماعی و مس ةن ری(  1312ساندر ،  یتر )
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 انتشارا  سمت   :تهران ( ابواللاس   وررضا )متری :   شناسی شهری یامعه(  1311وارر، آلد ) و ساو ، مای 

(  بررسی و تحلیل نلش ملیاس شهر رر میوان حس تعلهق بهه   1311) ، محمدمهدیسرمست، بهراز و متوسلی

  133-116، ( اییو و  مستان ) 26، مدیریت شهری ( تهران )مجالعه مورری: شهر مکان

 انتشارا  سمت   :تهران  شناسی شهری یامعه(  1310 ور، محمور ) تشار

 ةمندی رر  ندگی رو مهر  یدر  -انلیار ة دیدارشناسانه تجرب ةمجالع(  1312) و نارری، سارا شهابی، محمور

   11-122، (2) 11، شناسی ایران یامعه   نان تهران

علی نجا   رر   اای شهری و  ندگی رو مرت تولید ریالکتیکی(  1313شوریه، محمور و شاکری،  اطمه )

  انتشارا  تیسا  :تهران  (301-311   )  شهر و  ندگی رو مرت ، لساه  شمی )تدوید(،

ثر بهر  ت(  بررسهی عوامهل ایتمهاعی مه    1311) ، سهید بههوار و کامهل، رلپسهند    ناشه    ، رضوی آشیانی، ملیحه

  213-210 ،(1) 2، شهری مدیریت رر مدیریت امور شهری تهران  مشارکت شهروندان

 نشرنی   :تهران ( ناری یلیلی )متری : )چا  او (  ررآمدی بر تحلیق کیای، 1311 لی ، اووت )

)چها    ی مارکس، وبر، رورکی ،  یمهل  ای بر اندیشه ایتماعی کشسی  ملدمه ةن ری(  1311کرایب، یان )

 تهران: نشر آگه  (   رست شهنا  مسمی )متری :  روز( 

  انتشارا  تیسا  :تهران ( ترکمه آیدید    )متری :ررآمدی بر تولید  اا(  1313نانری ) لو ور،

 انتشارا  رانشگات تهران   :تهران ( منوچهر موینی )متری :   سیمای شهر(  1311لینچ، کوید )

ی من هر هننه   ،فو وایهو ساسهکس، گهور    رر بیهانچینی،  رانکهو    گشتالت تصور شهری(  1313ر، رالف )نلیند

محمهد علهی    :تریمهه  ِ ویراسهتار )  گهرانهه  نهای سیاسهت   نای  رننگی و کاربست ماانی ، با نمایی ؛شهر

  انتشارا  تیسا  :تهران ( 33-61   (  )چا  او ،   کریایی

   نشر یامعه شناسان :تهران)چا  روز(   2و1روش تحلیق کیای ضد روش (  1312 ور، احمد ) محمد

نای ر ات شهری  بندی شاخ  (  رتبه1311) سریرا را ، محمدو  اهلل ورری، یدر  ، امازمحمد ارت اصل، نا ی

  13-106(، 1) 1 ،ریوی  ژونش و برنامه  مناطق مختلف شهر تهران

 :تههران (   رشهار نوریهان   )متهری :   )چا  سهوز(   و خصوصی شهر  اانای عمومی (  1311 ور، علی ) مدنی

   باطا  شهرراری تهرانانتشارا  سا مان  ناوری اطشعا  و ارت

 ( عبداهلل کوثری )متری :   ریگر ةملال سهکوتات مد  و  ةایران، یامع(  1310کاتو یان، محمدعلی )نمایون 

  نشر نی  :تهران
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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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