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چکیده
اينپژوهشبهبررسيرابطهمیانهويتکالبدیشهربااستفادهازالگویمطرحانسانشناسيبدن

مي پردازد تا راهي برای فهم معنای شهر در انسانشناسي شهری باشد .با در نظر گرفتن هويت
منسجم تهراندرگذشتهجامعهموردپژوهشمیدانامامخمیني (توپخانه)شهرتهرانانتخاب و
اين پرسشها مطرح شد که تهران ”بيهويت“ کنوني چگونه اداره ميشود؟ آيا بيهويتي تهران
موقعیتيدروني شدهوتغییرناپذيراستياامکانبازگشتبهگذشتهويارفتنبهسویهويتهای
منسجمدرواقعیتهایکالبدیيابازنماييهادرآيندهوجوددارد؟ برایپاسخالگویسهسطحي
بدنفردی،بدناجتماعي،بدنکیهاني درانسانشناسيبدنرادرنظرداريمکه هرسهدريک
رابطهپیوستاری،تعامليوعمودینسبتبهيکديگرقرارميگیرند.دراينالگوشهربهمثابهکالبد

درنظرميگیريموبهترتیبشهروندان،گروههایاجتماعيوشهرکیهانيشهروندانرادرمقابلسه

سطحفوققرارمي دهیم.دراينبررسيمشخصشدکهجامعهموردپژوهشدربيهويتيخويش
شدهترينموقعیتدر
رابطهکالبدیوفضاييباشهروندانخودنداردوبدنفردی،درتضیف 

لزوماً 
رابطهایفرودستنسبتبهبدناجتماعيقراردارد.ازسویديگرتهرانشهرگروههایاجتماعي

استکهمنتسببههیچيکنیستواينرابطهمتناقضرانشانميدهدودراينزمینهبايک
گسست هويتي مواجه است.اين نیز معلوم شد بدن کیهانيدر نزد شهروندان نیزانسجام هويتي
ندارد .اين وضعیت بدون دخالت سیاستگذاران شهری به ايجاد يک شهر با هويت منسجم و
شخصیتشهریمنجرنميشود .

کلید واژگان:انسانشناسيبدن،هويتشهر،انسانشناسيشهری،بدن،اجتماعي،بدنکیهاني ،
هويتتهران .

دانشیارگروهانسانشناسيدانشگاهتهران



کارشناسارشدانسانشناسيدانشگاهتهران
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مقدمه و بیان مسئله
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مفهوممحوریاينپژوهش”هويتکالبدیومعناييشهر تهران“است .لینچ باديدگاهيکالبدی
معتقداستکهدرشهربايدراهها،مرزها،محلهها،گرههاونشانههادرتوازنيبايکديگرترکیبشوند
تافردبتواندخودرابهبهترينوجهبازيابدوبهآناحساستعلقکند،شهربرایاوخواناشودوبهآن
تعلقهويتياحساسکند.اينحستعلقدرحقیقتنوعيهويتياشخصیتشهراست(فکوهي،
3

1393الف)209:کهخودرابهفضایاجتماعيشهرمينماياند.چنانچههاروی نیزکهدرمطالعات
خودازفضایشهریبهحوزهاجتماعيسوقيافت؛بارويکردخوددرجغرافیایسیاسينشاندادکه
رشتهای
ان 
شهربیشازهرچیزيک”فضایاجتماعي“است(همان)219:ودرکآنبهحوزههایمی 
نیازدارد؛بنابراينشهربهعنوانآخريننوعزيستگاهانسانساخت،تنهايکمحیطجغرافیايينیستو
شهرگرايي در حقیقت مجموعهای از روابط اجتماعي منعکسکننده روابط درکل جامعه است
(شکويي)124:1371،وآنچهدرشهرامروزیدائماًبازتولیدميشود،فضااست(گیدنز.)612:1382،
باوصفاينفضادرنظرهاروینیازیضروریبرایمرکزيتتولید،بازتولید،گردشوانباشتسرمايه
ومصرفونیرویکاراستوشکلهایفضاييبرایاينامرايجادميشوند.دراينمیاناينپديده

اجتماعي،زمانمندومکانمحوراستوبرمبنایتعامالتانسانيايجادميشودوامریپیچیدهاست
کهدراصلخويشبامفهومهويتگرهخوردهودرواقعفضايياستکهبهنظرميرسدازمهمترين
عرصههایتعامالتانسانيعصرحاضرباشد .
باوصفاين،بايدگفتتهراندرگذشتههويتيمنسجمترداشتکهخودرادرزبانو
گويش،آدابورسوم،معماریو...بازنماييميکرد؛امااينهويتدرحالحاضرمنسجمويکپارچه
نیست.بهطوریکهبرخيآنرا”فراپاشیده“ (رضاييراد)16:1390،وبرخيبيهويت(مهدوی،
زامعرفيميکنند.بهنظر


ديدهوآسیب

ایديگرآنراموجوديتيموردانتقاد،آسیب
)54:1375وعده
ميرسدبخشيازاينپارهپارگيبهدلیلنبودبرنامهمنسجمبرایرشدوتوسعهانساني(دربعد
جمعیتشناختيوگروههایاجتماعي)وکالبدی (دررشدعمودیوافقي)آنبودهاست؛امادلیل

ديگربااشارهبهمفهومفضاآناستکهتهرانتاسالهایمتمادیتنهاشهرومرکزشهریتولیدو
انباشتوبازتولیدسرمايهونیرویکاربودکهبهنوعيبهيکالگویغیرقابلتکراردرکشوربدلشده
وازاينروهويتيمنحصربهفردبرایخويشساختهبود(.فکوهيوديگران)75:1392،اگرچهدر
سالهایاخیربرایساختنچندشهرديگردربرنامههایتوسعهایتالشهاييصورتگرفت(بهطور
مثالبرنامهعمرانيپنجم1356ـ)1352امابهسببنوعيتعاملانسانيمنحصربهشهرتهرانبه
نظرميرسدتهرانهنوزموقعیتوهويتيغیرقابلتکرارومنحصربهفرددارد؛امادرتالشبرای
4

شناختاينهويتدرتعريفيکهگفتهشد؛پژوهشبااستفادهازمفهوم”بدنمندی“ تالشميکند
تادرترکیبيازمطالعاتانسانشناسيشهریوانسانشناسيبدنبهبازخوانياينشهردرسهسطح
1

The identity of city
Kevin A. Lynch
3
David Harvey
4
corporality
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کالبدیبپردازد.ازاينروشهردراينمفهومبیشازهرچیزيکهويتوموجوديتکالبدیاستو
بهمثابهبدنانسانيدرنظرگرفتهميشود .
بدنمندیبهمثابهيکامراجتماعي،موضوعينمادين،يکبازنمودوعامليبرایتخیلاست
کهنشانميدهدچگونهکنشهایروزمرهانسانيازسادهترينتاپیچیدهترينآنهانیازمنددخالت
).البتهاينمجموعهويژگيهادرونبدنهاوروابطمیان

عاملبدنانساناست(لوبروتون13:1392،
آنهاجایميگیرندولزوماًخارجازبدننیستند(فکوهي)1392،دراينمیانبااستفادهازالگوييکه
درمطالعاتبدنوجوددارد،سهسطحازکالبدرادرنظرميگیريمومعادلآنرادرشهرمييابیم.

اينالگوکمکميکندتاضمندرکجديدیازهويتشهربهاينمسئلهبپردازيمکهمعادلسطوح
بدنانساندرشهرکداماست؛بهعبارتديگر،شهربهمثابهکالبدانساني،چهسطوحيداردودر
مورد تهران ،اين سطوح چقدر توانستهاند به آن هويت ببخشند و آيا اين هويت منسجم يا از
همگسیختهاستوهمینمسئلهازتهرانيکشهربدونهويتياباهويتپارهپارهساختهاست؟بر

ايناساسميتواندريافتشخصیتشهریتهران،دريکرابطهدوسويهوپوياچهتأثیریبرسطوح
خودميگذاردوچهتأثیریازآنميپذيرد.اينتأثیرپذيریيکموقعیتفرادست/فرودستاستيا

آياچنینهويتيموقعیتيدروني

اينسطوحدرروابطمساویبايکديگرواردشدهاند؟بهاينترتیب
شدهوفرضبرآناستکهتهرانهیچگاهديگرنميتواندازهويتيمنسجمبرخوردارباشدياآنکهاين
موقعیتبهداليلساختاریديگریحادثشدهوقابلتغییردرآيندهاست؟ 

پیشینه پژوهش
برایذکرپیشینهپژوهشبايدازدوحوزهانسانشناسيشهروبدنسخنگفت؛امابايددرنظرداشت
کهجداکردنايندودراينپژوهشاصالًمدنظرنبودواتفاقاًپژوهشدرصدداستفادهازدادههاو
هایزيستشناسانه

الگوهایحوزهبدنبرایفهمبهترشهراست.باچنیننگرشي،ميتوانبهديدگاه

2

1

3

پاتريکگدس درحوزهشهرسازیاشارهکرد.مايکلبتي واستفانمارشال درمقالهتطورشهرها،
گدس،ابرکرومبيوفیزيکالیسمجديدبهتقابلشهرواندامبدنازنظریویوسايرينميپردازندو
برایهريکازاجزایشهریمعادليدراعضایبدنفرضميکنند.بهنظرآنهافیزيکالیستهای
گیرندوياهمانطورکههريکازاجزایبدن


رابهمثابهريهدرنظرمي
متأخر،مثالًپارکهایشهری
نبايدازحدیبزرگترشود،اجزایشهرینیزحدمطلوبيدارندکهبايددرنظرگرفتهشود(بتيو
4

5

مارشال.)2009،اولیويهوالتر ولورامتي درمقالهشهربهمثابهبدن بانگاهيبهشهرلندندر
الگوسازیاستفادهازمفاهیمبدندردرکشهرمعتقدنددراينصورتبايدشهريکسوژهونهيک
ابژهباشد(والترومتي.)2000،
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چارچوب نظری 
انسانشناسي بدن در چارچوب رويکرد خاص انسانشناسي يعني چهار حوزه زيستشناسي،
باستانشناسي (تاريخ ،حافظه) ،زبانشناسي و فرهنگشناسي (بیتس )28 :1382 ،و با تکیه بر

1

ميپردازدوازهمیننقطهبهمثابهرسانه و
روشهایانسانشناختيبهمطالعهبرسهسطحازبدن 

عاملاصليموقعیت”هستي“انسانشناختيدرجامعهحرکتميکندودرترکیببامفاهیمشهری
آنهادراينروابطقرارميدهد:
 )1بدنفردیيازيستشناختيدررابطهبابدنشهروندان
ياجامعهشناختيدررابطهباگروههایاجتماعي

 )2بدناجتماعي
 )3بدنکیهانيدررابطهباشهرآرمانيوذهني 
بدن فردی یا زیستشناختی در رابطه با بدن شهروندان
آيدودرطولحیاتبخشبزرگيازهويتخودرا

بدنفردیجسمياستکهآدميباآنبهدنیامي
ازخاللآنبهديگریميشناساند،بااينبدنانسانواردتعاملميشودومهمترينوجهتمايزخودرا
ميشناسد.اينبدندرمطالعاتشهریمعادليبرای”بدنشهروندان“است.شهرونداندرشهربه
مثابهعضوکالبدیآنباتوجهبهتواناييهایبدنيازجملهحرکتايستادهبررویدوپا،بهوجودآورنده
ويژگيهایمتفاوتينسبتبهسايرزيستگاههایموجوداتطبیعيديگرهستندوبههمینسبب
ميتوانندفضاهاوفرهنگهایمتفاوتيتولیدوبازتولیدکنند؛زيرارابطهبشربادرکاوازفضابه

وجودآورندهکنشهایاواستوبیشازهرچیزترکیبياز چنديندادهبدنيحسيمانندبويايي،

حرکت،شنوايي،بیناييوغیرهاست(هال)215:1392،بنابرايندرچنینشرايطيالزماستکه
فضای شهری ،بدن و الزامات بدني کلیه شهروندان را به رسمیت بشناسد تا يکپارچگي هويت و
شخصیتشهریحفظشود .
بهرسمیتنشناسدبهمحليبرایقانونشکنيروزمره

چنانچهشهرموقعیتبدنهایفردیرا
ازقوانینمثالًقوانینعبورومروردرمعابروياقوانینسکونتوساختوسازوتردددرمحلهای
مسکوني و اداری بدل ميشود؛ زيرا انکار بدن شهروندان توسط شهر با انکار شهر به عنوان يک
هاروبهروميشودوافرادبرایتسهیلحیاتخوددرشهر

زيستگاهوفضایاجتماعيتوسطبدن

هرچهبیشتربه سمت انکار قوانین ميروند .اينشکل ازانکارقوانینبههمريختننظم فضارابا
مفاهیميمانند”ناامن“و”بينظم“معناميکندکهشاملمواردحرکتيمانندترددپیادههاازعرض
انهاوعدماستفادهازپلعابروخطکشيهایعابرپیاده،عدمتوجهبهچراغراهنمايي،
بزرگراههاوخیاب 
پهنکردنبساطخريدوفروشدرحاشیهخیابانوايجادسدمعبر،صحبتکردنطوالنيباتلفنهمراه
زمانرانندگيوحتيبروزاشکاليمانندآلودگيهایصوتيومحیطيو...استکههمگيازصحنههای
تکراریدرتهرانمحسوبميشوندکهدرجهتبازتولیدبينظميهرچهبیشتر،هرروزتکرارميشوند
ومنظرهآنراحتيباوجودداشتنظاهریمدرنتبديلبهمجموعهایازروابطبينظمميکند.طبیعي
medium

1
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استخشونتدراشکالوسطوحمختلفبروزآنشهرراازامنیتخارجميسازد(سیارپور105:1389،
و.)106تأثیراينبينظميبرشخصیتشهریتهران،شکلگیریيکهويتنامنسجم،شکنندهو
ناپايداراستکههرلحظهخودرادريکرابطهدوسويهبرشهروندانبازتولیدميکند .
بدن اجتماعی یا جامعهشناختی در رابطه با گروههای اجتماعی
”بدناجتماعييا جامعهشناختي“سازهایاجتماعيـ فرهنگياستومنظورازآنعرصهایاستکه
تواناييبازنماييجنبههایمختلففرهنگرادارد.ازسویديگراينبدنهاوقتيدرکناريکديگرقرار
ميگیرند،جامعهایراميسازندکهمانندآينهميتوانندآنرادرخودمنعکسکنند(عربستانيبهنقل
ازداگالس.)207:1381:باايننگاهتنجايگاهآشکارسازیوشکلگیریفرهنگوهويتفرهنگي
است(ادگاروسجويک.)98:1387،بدين ترتیبازسطحبدنزيستيبهسطحيديگرازبدن
ميرسیمکهوجهياجتماعيداردوباتوجهبهفرهنگزمینهایآنميتواندبازتولیدشود .

جمعیتوشکلگیریتهرانبیشازهرچیزحاصلامواجمهاجرتيپيدرپيفرهنگها،اقوام،
زبانهاواديانگوناگوناست(فکوهيوديگران.)48:1392،اکنوننسلهایبعدیباگذردوقرندر
شکلهای جديدی از گروههای اجتماعي مانند گروههای زيستمحیطي ،فضای مجازی ،ورزشي،
نشجوييو...حیاتاجتماعيخودرابازتولیدکردهاند (فکوهيوديگران 267:1392،ـ )252و

دا
هایخاصياززندگيدرفضاييايجادکردهاندکهبهلحاظکالبدیباشهرهایديگرکامالً

سبک
هایجديدودرعینحالنامنسجميافتهاندکهميتواندبازتولیدعدمانسجام

متفاوتاستوهويت
هويتياينشهرباشد.چهاينکهواژگان”تهراني“و”اهلتهرانبودن“امروزمعنایدقیقيندارندو
اينگروههایاجتماعينميتوانندخودرادرعینحالکهازگروههایمرجعاولیهجداميسازند،
هويتيبسازندکهبازنمایشهرتهرانباشد.دراينسطحميتوانبهبررسيرابطهگروههایاجتماعي
بافضایشهریتهرانپرداختوآنراشناخت.ازسویديگرميتواناينرابطهرادرعینحالبا
سطحقبليتحلیليعنيبدنهایفردینیزدرارتباطقراردادونوعآنيعنيفرادستي/فرودستيرا
بازشناخت.چراکهبهنظرميرسدتهراندرعینحالکهشهرگروههایاجتماعي،بهمثابهبدنهای
اجتماعياستکهنوعيهژمونيداردوافرادراهمزمانکهدرفرديتخويشبهرسمیتنميشناسد،

هويتيبرایآنانايجادميکندکهنهکامالًمربوطبهگروههایاجتماعيمنسوببهآناناستونه
هويتياستکهميتوانندازتهرانبهمثابهيکفضایشهریدريافتکند؛بنابرايناينسطح بدن
(گروههایاجتماعي)،رابطهایفرادستنسبتبهبدنهایفردی(شهروندان)يافتهاست .
بدن کیهانی در رابطه با شهر آرمانی (اتوپیایی) و ذهنی
بدنکیهانينوعياتوپیااستکهبیشازهرچیزدرحافظهوتاريخموجوديتخودراتثبیتميکندو
بازبانبیانميشودودرحقیقتنوعيذهنیتفرافکنيشدهبهچیزیاستکهلزوماً وجودندارد.
1

گیريمکهدرطراحيشهرینوعيآرمانگرايي


کمکمي
برایدرکبهتراينمفهومازهانریلوفبور 

Henri Lefebvre

1
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رامدنظرداشتکههدفشخلقجامعهایايدهآلبودکهدرآنمطالعهکنشهایپیچیدهروزمره
مردماهمیتدارد(درگاهي.)1393،اينمفهومدرمنابعيمانندادبیات،سینما،نقاشي،موسیقي،
1

مجلهها،کتابهاوغیرهبازنمايي ميشودوآنراميتوانبازسازیشناختيپديدههایطبیعيدر
يگرددوخودرادرقالب”اشیاینمادين“ياماديتيافتن
ذهنتعريفکردکهبهجهانفیزيکيبازم 
ذهنیتانساني،بهبخشيجديدازفیزيکبدل ميکنند(فکوهي)1390،؛بنابراينمنظورازاين
مفهومکاربردزبان،نشانههاوتصاويراستکهنمايندهچیزهاميشوند(هال.)31:1391،برایاين
مفهومدرتهرانمنابعيمانندرمانها،فیلمهایمستند،شعر،موسیقي،مجله،کتاب،ساختمانهای
مسکونيواداریو...وجودداردکهتهرانرابهموجوديتيتاريخيوحافظهمندودرعینحالاثیری
بدلکردهاست.رابطهفازیمیاناينسهسطحرادرشکلميبینیم :


تصوير:1الگوینظریپژوهش 



منبع:نگارندگان 

روششناسی
شناسانهومردمنگاریباتأکیدوترکیبيازمواد


هایانسان
روششناختياينپژوهشبرمبنایروش
تصويری(عکس ،فیلم ،فیلم مستند ،معماری) ،مواد نوشتاری (کتاب ،شعر ،مجله) ،موادشنیداری
(موسیقيوصدا)سعيميکندباتلفیقدادههایمیدانيحاصلازمشاهدهپژوهشگرانبتوانددر
روابطيپوياوغیرايستابهپاسخخودبرسد.ازاينرواينپژوهشدرروششناسيخودبهدادههای
پژوهشيارجاعميدهدکهدرسال1393توسطگروهپژوهشيانسانشناسيوفرهنگبرایسازمان
زيباسازیشهرداریتهرانبهسرپرستيناصرفکوهيباعنوانارزيابيتأثیراتاجتماعي وفرهنگي
پروژهمطالعهوطراحيمعماریساختمانشهرداری(بلديهسابق)انجامشدهاست.دراينپروژهدر
مجموعبا11نفرزنومردشاغلبخشدولتيوخصوصيکهدرمحلتردددارند،مصاحبهکیفي
انجامشدهوپژوهشيپیمايشيبا 400نفر 18تا 50سالهنیزصورتگرفتهاست.جامعهآماری
پیمايشمذکور،شاملکلیهساکنان،مالکان،شاغالنوعابرانمحدودهفراگیرطرحاحداثبلديهبوده
است.دراينپژوهشمحلهها،خیابانها،گذرها،تعامالتاجتماعي،روابطشغليوجنسیتيمورد
شنهادهاييپرداختهشدهاستکه
مطالعهکميوکیفيقرارگرفتهوطيآنبهبررسيراهکارهاوپی 
اجرایاينپروژهبادرنظرگرفتنآنهاازلحاظاجتماعيموفقترخواهدشد.ازسویديگراستفادهاز
مفاهیمانسانشناسيبدندرمطالعاتفرهنگيشهرنوعيروشاستعارهایوموردتأکیددرآناست .
representation

1
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توصیف جامعه مورد مطالعه

1

جامعهموردمطالعهاينپژوهشمیدانامامخمینيياتوپخانهشهرتهراناست.میدانتوپخانهدر
منطقه12شهرتهرانواقعوجزءمناطقنسبتاًکمتراکماست.مهمترينکاربریمنطقهاقتصادیو
عمدهفروشي است؛ اما نقش مهم ديگر آن تاريخي و ناظر بر برگزاری جشنها ،رژههای نظامي،
آتشبازی،اجتماعاتسیاسي (تجمعاتدوره مليشدنصنعتنفت،اعدامشیخفضلاهللنوریو)...

بودهاست.ازآنگذشتهمحلههایمعروفيماننداللهزار،فردوسيوبهارستاننقطهشروعيابازسازی

تهرانبرایاجرایپروژهمدرنیتهاززمانناصرالدينشاهبودهاست .

بر اساس طرح تفصیلي منطقه  ،12به دلیل تعداد زيادی پايانههای اتوبوس ،تاکسي و
ايستگاههایمتروجمعیتروزاينمیدان حدوديکمیلیوننفروجمعیتساکنشبانهآنحدود

270هزارنفرودرحدوديکچهارمجمعیتروزانهآناست(طرحتفصیليمنطقه.)14:1385،12
ساختمان بزرگ و تا حدی متفاوت مخابرات ،ايستگاه  140نیروی انتظامي ،دستشويي عمومي،
پارکینگ موتورسوارها ،محله پشت شهرداری (فروش وسیع لوازم صوتي ،تصويری و ديجیتالي)،
دستفروشان ،مغازهها ،باربران ،کسبه ،خريداران عمده ،داروفروشان (غیرمجاز) خیابان ناصرخسرو،

آلودگيهوا،سروصدایزيادخودروهاوموتورسیکلتها،موزهتنديسهایاستادصنعتي،اغذيه،آبمیوه
و بستنيفروشان و فروشندگان دورهگرد لوحهای فشرده ،مهمترين عناصر شکلدهنده هويت اين
محدودههستند.ترکیباينعناصربهگونهایاستکهتوپخانهمحلهایبیشترمردانهاستوحضور
کودکاننیزدرآنکمرنگومنحصربهکودکانکاراست .
بهدلیلنبودآمارهایواقعينميتوانازخاستگاههایقوميـمذهبيبهطوردقیقسخن
گفت؛امابهنظرميرسدتشکیلحسهويتوتعلقوايجاد”ما“دراينمیدانبهچشمنميخورد.
بندیميشوند .


دستهرهگذران،مشتريان،شاغلینوساکنیندسته
افرادحاضردرمیدانرادر4
دربارهويژگيپاسخدهندگانپرسشنامهپیمايشپروژهبايدگفتبهلحاظجنسیتي،اکثريت
درصدحجمنمونهراتشکیلميدهند.گروه

پاسخگويان( 58.8درصد)رامردانوزنانتنها 14.2
سني40تا49سالهبیشترينفراواني(34/5درصد)ودرمقابل،گروههایسني18تا29سالو50
درصدکمترينفراوانيرادرمیانپاسخگويانداشتهاند.درتحصیالت،

سالبهباالهرکدامبا17/9
بیشترينفراوانيبهديپلم( 33/7درصد)ودرمقابل،کمترينبهتحصیالتراهنمايي( 0/5درصد)
متعلقاست.بهلحاظشغلي،بیشترينفراوانيمتعلقبهمغازهدارانبوده( 31/8درصد)وکمترين
مربوطبهپیکهایموتوریوباربران(هرکدامبا2/6درصد)است .


پرسشهای پژوهش
اينپژوهشبابررسيسازوکارهایهويتيشهرتهران،درصدداستتابفهمدچگونهاينشهربهظاهر
بيهويتميتواندبهحیاتاجتماعيخودادامهدهد؛زيرااگروضعیتکالبدیوظاهریتهرانرادر
1داده هایپژوهشارزيابيتأثیراتاجتماعيوفرهنگيپروژهمطالعهوطراحيمعماریساختمانشهرداری
(بلديهسابق) .1393،
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مقايسه با شهرهای بزرگ توسعهيافته کشورهای مختلف در نظر بگیريم تا رسیدن به چنین
کهتهرانبهعنوانپايتختيککشوردرحالتوسعهبه


هاييفاصلهزيادیوجوددارددرحالي

موقعیت
حالتوسعههمشباهتچندانينداردواينموقعیتيکهشايدبتوانآنرا
شهرهایبزرگکشورهایدر 

1

بامفهوم”گذار “ توصیفکرديعنيموقعیتيکهبيهويتيبهکالبدوفضایشهریآنمنتقلو
تهرانيکشهرباهويتهاینامنسجمشدهاست؛بنابراينبايدپرسیدتهران”بيهويت“چگونهاداره
ميشود؟آيا”بيهويتي“تهرانموقعیتيدرونيشدهوتغییرناپذيراستياامکانبازگشتبهگذشتهيا
رفتنبهسویهويتهایمنسجمدرواقعیتهایکالبدیيابازنماييهادرآيندهوجوددارد؟ 

شهر ،شهروند و کالبد انسانی
2

هارویبهنقلازرابرتپارک ميگويدشهربهعنوانموفقترينتالشانسانبرایايجادجهانيکه
بتوانددرآنزندگيکند،بهزيستگاهياجباریبدلشدهاستواگرانسانازماهیتکارشدرک
درستينداشتهباشد،باساختنشهرخودنیزرابازآفرينيکردهاست(آقازاده.)166:1389،بهنظر
ميرسداينهشداریاستکهشهرميتوانددرهرشکلخودمحلبازنماييوجودانسانيباشدواز
آنجاکههرگونهعدمدرکدرستازوجودانسانيبرموقعیتشهریوسازههایفنيوانسانيآنمؤثر
است،بنابراينبايدگفتشهرآينهوجودشهروندانوهرفرهنگيآينهمنعکسکنندهشهروندانخاص
3

خوداست.چنانچهپاالسما معتقداست”شهروکالبدمنهمديگرراتکمیلميکنند“ (شیرازی،
)48:1391؛ازسویديگرمفهومشهروندبیشازهرچیزديگر،يکمفهومکالبدیاستکهدريک
4

موقعیتبدني تعريفميشودوهويتانسانرادرسطحفردیوجمعيبهصورتفضاييقابلرؤيت
درمعرضديدن،خوانشوارزيابيديگرانقرارميدهد(لوبروتون)7:1392،؛بنابراينهرشهروندبه
ککالبد،يکفضاتلقيميشودکهموقعیتفضابودگيآنامکاناتگوناگونيرادراختیاروی

مثابهي
وپسازآنباواردشدنبهيکرابطهدوسويه،دراختیارشهروشهروندقرارميدهد.بااينتعريف،
شهرنیزبهيکموقعیتبدنيبدلميشودکهخودرابهمثابهيکفضادرمعرضديدن،خوانشو
کند.درنزدپاالسما،دردرکودريافتفضا،کالبدوفضابههمميآمیزندو

ارزيابيديگرانواقعمي
درهمتنیده ومتحد
يکيميشوندبهگونهایکهدرنهايتمابايککالبدـفضا،يعنيموجوديتي 
مواجه ميشويم (شیرازی .)41 :1391 ،پس گوناگوني شهرهای دنیا از منظر فضايي ميتوانند
توضیحيبرایگوناگونيکالبدهایانسانيباشد.اينتوضیحاتذهنرابیشازهرچیزبهسمت
مفهوميميبردکهبهشخصیتوويژگيهایشهریداللتوهويتنامدارد؛بنابراينکالبدهای
گوناگون،هويتهایگوناگونازشهررابهمعرضنمايشميگذارندوشهرخودرادرکالبدهای
بايدپرسیددرهمانندیشهروشهروندازمنظرکالبد،سطوحشهرکدماند؟ 

گوناگونبازنماييميکند؛

1

transition
Robert E. Park
3
Juhani Pallasmaa
4
bodily
2
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پاسخاينپرسشازدومنظرقابلطرحاست.نخستازمنظریعامدربارهموقعیتشهری
بودنوفارغازتحديدآنبهنوع،گروهوحتينامخاصيازيکشهرپاسخدادهميشودوسپسآنرا

درقالبشهرتهرانيعنيموضوعاينپژوهشطرحوبررسيکرد .
همانطورکهدربخشنظریگفتهشد،شهرکالبدیسهسطحياستکهدريکموقعیت

پوياودرعینحالدوسويهفرد،گروههایاجتماعيوبازنماييهایکیهانيوذهنيراباهمترکیب
ميکندوهرلحظهبرپیچیدگيهایدرکموقعیتخويشميافزايدوخودرابهمثابهبدنتثبیت
ميکند.دراينمیانمانندهربدنديگری،وجهيزيستيداردکهبیشازهرچیزکارکردیاست
يعنيبهدنبالبقایزيستياستوازسویديگربازهمبهمثابهبدنوجوهيزيباشناسانه،فرهنگيو
نماديندارد .

تهران بیهویت و مدیریت آن
بدن فردی
درنگاهيتاريخيتهرانازهمانزمانيکهازدرونروستایخوشآبوهوایکنارریشروعبه
رويشکردتاهمینچنددههپیش،مؤلفههایهويتيخاصيداشتکهدرظاهریيکپارچهتر
ميتوانستیمآنراتهرانبنامیم؛يعنيمجموعهويژگيهاييکهدراشکاليمانندزبان،معماری،لباسو

آدابورسومخودرانشانميدادواگردرتهرانازهرفردیميپرسیدیاهلکجايي،ميتوانستدر
يکمرزمشخصوقابلاستنادخودرامنسوببهاينشهربداندوپاسخقطعيبدهد؛امادرحال
حاضراينوضعیتدگرگونشدهاست”.هويتتهراني“هويتجديدتریاستکهدرسالهایاخیر
پیداوموجبشدهاستوبیشازهرچیزيکهويتمکانمحوراست؛يعنيهرکسکهساکنتهران
باشد،صرفنظرازمنشأقوميوزباني وزمانمهاجرتخوديااجدادشبهتهرانميتواندخودرا
”تهراني“بنامد(فکوهيوديگران .)64:1392،
واقعیتآناستکه”برخيخیالکردهوميکنندکهتهرانازآنتهرانيهااست!آنچهدر
حقیقتمتعلقبهتهرانيهااست،يکروستایکوچکعهدآغامحمدخان قاجاراست.تهرانرابه
عنوانيکشهر،مهاجرانساختهاند“(حسینلي)13:1387:اينمسئلهبهدلیلسهموجمهاجرت
گسترده توسط نظامیان ،کارمندان اداری و کارگران ساختماني ،کارگران صنعتي و خدماتي و
دانشجوياناتفاقافتادوشهرراکامالًدگرگونساختوازآنهويتيجديدخلقکرد(فکوهيو
ديگران.)51 :1392،اگرچه هويتتهراني يک هويت قدرتمند و تأثیرگذاراست اما يک هويت
متشکلويکپارچهنیست؛درشهرتهرانسبکهایمختلفزندگيحضوردارندوافرادازگروههای
مختلفدريکفضایتعامليزندگيميکنند .
اينوضعیتتاريخيدرمیدانتوپخانهکامالًملموساست.ازيکسوعناصرتاريخيدرمیدان
خودنماييميکنندوازسویديگرعناصرمدرندرآنحضوردارند.بهطورمثالترددباکالسکهدر
کناراتومبیلياساختمانهایقديميدرکنارساختمانهایامروزیباکاربردتجاریياکاربرداداری
(مانندساختمانمخابرات)نشانميدهندباحوزهایمواجههستیمکهبیشازهرچیزهويتتاريخي
منسجميراحملنميکندودردرجههایمختلفيازابعادکارکردی،زيباييشناسيومادیشهر
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واقعاند.اينمسئلهآنجاخودرابهترنمايانميسازدکهبدنافراددرترددخودرادراشکالمختلف
هایمرسومجامعهدرحالحاضردرآنوجوددارد :
کندوازبسیاریازتیپ 

بازنماييمي
تصوير:3میدانتوپخانه،شهريور 1393

تصوير:2میدانتوپخانه،شهريور 1393





منبع:عليرضاپورصباغ 



باوصفاينتوپخانهمحليبرایبازنماييهويتهایفردیاستکهدرقالببدنافرادخودرا
نشانميدهدوگوييعرصهایبرایکشمکشمیانهويتفردیوجمعيآنانبامحوريتبدناست.
درتوضیحبیشتربايدگفتتهرانشهریمتعلقبههیچگروهقومیتي،جنسیتي،سنيوشغلي
نیستوليهمهاينگروههادرآنحضوردارندوچنانچهدرعکسهاديدهميشودبدنيکهباحضور
خوددراجتماعبیشازهرچیزنماديکفرهنگاست،بهتنهاييترددميکندوازخردهفرهنگهاو
فرهنگخويشبیگانگيمکانمحورانهداردودرعینحالبهآنمتصلاست.دراينسطحبدنيک
طبیعتغیرقابلانکارنیستکهدرهمهجابهصورتيکسانيعینیتيابدوبتواندبالفصلخودرابه

مشاهدهگر نشان دهد (لوبروتون)38 :1392 ،؛ بنابراين در يک کلیت در اينجا بدن فضايي بدون
انتساببهخردهفرهنگخاصيمنتسبنیستودرعینحالهمهستوايندوگانگييکبدنرا
درعینحالکهفردیميدانداجتماعيميکندودرعکسهایموردیباالکهبیشازهرچیزيک
1

ندانمگويي “استخودرانشانميدهدواينمسئلهعدمانسجامدرهويتکالبدیودر
موقعیت” 
سطحيديگردرهويتشهریرانمايانميسازد.البتهايننکتهقابلذکراستکهقصددفاعازپديده
2

يکسانسازی بدنهانیست.بلکهتوپخانهفضاييبرایگسیختنودرعینحالاتصالبهفرهنگ
خاستگاهيکبدناستومانندوالدينيکهعاملزيستيپیداييفرزند/بدنهستند،فرهنگرادراين
دارایکارکردیمشابهقرارميدهد.ازسویديگررابطههمزمانانفصال/اتصالبدنافراد

سطحمانند
بهفضایتوپخانهورفتوآمدمیانايندوگويایآناستکههژمونيوتسلطبدنفردینسبتبه
agnosticism
uniformity

1
2



شهربهمثابهبدن:نگاهيانسانشناختيبهمیدانامامخمینيتوپخانه)تهران39...



فضادرحدینیستکهبتوانازموقعیتبدنفردیدفاعکرد.دراينپژوهشزنانبسیاریوجود
دارندکهباوجودحضورهمیشگيدراينمیدان،مجبورندالزاماتبدنيخاصيبرایترددشاملنگاه
داشتنصورتدريکجهتخاصيعنيرو بهجلو،پرهیزازصحبتکردنخصوصاًباصدایبلندبا
ديگران،تغییرمسیرومواردمشابهرارعايتکنند.بهعبارتيمرزهنجارشکنيازطريقبدنبرایزنان
بسیارظريفوشکنندهاستوعالوهبرزنانبهکنشگرانديگرهمبستگيداردکهآموختهباشند

چگونهايننمادهاواحساسهارابشناسندوچگونهآنرابهنظاميازارزشهاوحسهامنتقلکنند
(همان.)79:دراينصورتاگرتعامليمیاننمادهایبدنيزنانهودريافتارزشيمردانصورتنگیرد،
زناننميتوانندبهآسودگيدرآنجاحرکتکنند.اينموارددرمجموعنشانميدهداينسطحبدن
درارتباطبافضابهنفعبدنسطحبعدیيعنيبدناجتماعيخودراکنارميزند .

”محدودهازنظردسترسيووسايلحملونقلمشکلندارد،امابهدلیلنامناسب
بودنمحیطازنظررفتوآمدبیشازحدمرداندرمحدودهوبعضاًمزاحمتهای
کالميونگاهياگرامکانتغییرمحیطوجودداشتتمايليبرایماندندراينمنطقه
هايانگاههاینامناسبباشماز


يبرایاينکهکمتردرمعرضمزاحمت
نداشتم...حت
نمومسیرخودراتغییرنميدهموجزمسیررفت

مسیریثابتوهرروزهترددميک

وآمدبهمحلکارهیچارتباطديگریباسايرنقاطپهنهندارم.صرفاًبهدلیلموقعیت
شغليخوددراينمحدودهرفتوآمددارموحتيزمانيکهبینساعتهایکاری

وقتآزاددارم،ازمحلکارخارجنميشوم“(زن،جوان،کارمندکتابخانهملک،ساکن

خیابانقائممقام) 



بدن اجتماعی
بدندرسطحاجتماعيمحلبرساختناجتماعيوفرهنگياست(همان.)96:ازاينروبدنهويتمند
ميتوانددريکرابطهدوسويهامر اجتماعيرابهتمثیلدرآوردوخودرابهعرصهایبرایرقابتهای
اجتماعيوفرهنگيبدلکند(همان)103:؛امانکتهمهمآناستکهبدناجتماعيحدواسطبدن
فردیوکیهانياستوهیچگاهازآنجدانیستوبرهمرابطهمؤثریدارند.بههمیندلیلجداسازی
اينبدنهاازهمبهمنظورفهمبهترآناناست.وقتيازبدناجتماعيصحبتميکنیمتمايليرانشان
ميدهیمکهقصدداردبدنمندیفردیراازبینببردوآنرابهبدناجتماعيبدلکندواينخواستهای
استکهجامعهبربدنتحمیلميکند.گرايشبهسرکوببدنفردیچناناستکهدرهیچاجتماعي
نميتوانیم بدن فردی را به طور مستقل و واضح داشته باشیم .بلکه در يک رابطه سرکوبگرانه/
هنجارشکنانهحداقلدوبعدازيکبدنوجودداردکهدرعینسرکوبشدندرمعنایفوکوييآن
يعنينظمبخشيعموميازباالبهپايین،خواهانهنجارشکنينیزهست.بهاينترتیببهرسمیت
شناختهشدنبدنفردیزمانيممکنميشودکهدرقالببدناجتماعيخودرابازنماييکند.برای
بررسياينسطحازبدندرتوپخانهگروههایاجتماعيآنجاتحلیلشد؛زيرابدناجتماعيبیشازهر
چیزيکبدنگروهياستکهخودرادرقالبيازمفاهیماجتماعيمانندسن،جنسیت،طبقه،شغل،
مذهب،قومیتوزباندرميآورد.ازسویديگراينبدنهاکهتمايلبهسرکوبدارند،آياتوانستهانددر
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يکرابطههويتسازدوسويه،تعامليودرعینحالدارایقابلیتمبادلهواردشونديااينسطحازبدن

همبهسرنوشتبدنفردیدراينمیداندچاراستکههويتيازهمگسیختهدارد؟ 
گروههای اجتماعی میدان توپخانه
کنشگراناينپژوهشگروههایچهارگانهایازرهگذران،مشتريان،شاغلینوساکنینهستندوحس

بهعنوانبحثاصليهويت)درمیانآنانوجودنداردويادردرجههایپايینياست.

تعلقگروهي(
بررسيويژگيهای مشترک میانافراد ايندستهبندی ،نشان ميدهد کهاز میانآنانشاغلین و
ساکنینميتواننددريکرابطهمشترکهويتيبايکديگرواردشدهباشند؛درعرصهمشاغلميتوان
سهدستهشغلرسمي،غیررسميونیمهرسميراذکرکردکهشايددروهلهنخستيافتنحس
مشترکتعلقبهيکديگرسختباشدامابانگاهيعمیقميتوانگفتکهگذرزمانومنافعمشترک

اقتصادیمیانشاغالنميتواندآنانراواردنوعيازاحساستعلقگروهيبهمنظورسوداقتصادی
کند (فکوهيوديگران1393،الف.)50:پژوهش نشانميدهداينرابطهگروهيوحستعلقدر
اشکالرابطهمشاغلرسميبانیمهرسميوسپسنیمهرسميباغیررسميبیشتراست .
دهنددرصورتيکهدستفروشانلوازمتلفنهمراهورايانه،کااليي

دادههایمیدانينشانمي
ایهدايتميکنندکهآنکاالرادارد.درمقابلفروشندگانو

رانداشتهباشندمشتریرابهمغازه
دهندوزمانيکهنیروهایشهرداریباماشینهای

رابهدستفروشانمي

کسبهنیزاجازهخريدوفروش
ایدستفروشانرادرمغازههایخودجایميدهندتاازمصادره

ضدسدمعبربهمحلميآيند،کااله

کاالهاتوسطشهرداریجلوگیریکنند.داروفروشانناصرخسرومثالديگرگويایحستعلقمیان
رسميباغیررسمياستکهوارددادوستدبادستفروشاننميشوند؛زيرابهدلیل


مشاغلنیمه
ءظننیرویانتظاميرانسبتبهدستفروشانبرانگیزند.ازسویديگر

غیرقانونيبودنممکناستسو
دستفروشاننیزدرکارداروفروشانمداخلهنميکنندزيراممکناستيکيگروهديگررابهنیروی

انتظامي”راپورتبدهد“؛بنابرايناستراتژیعدممداخلهنوعيحستعلقراپديدآوردهاستکهمي-
هانوعيگسستازهويتهای

توانگفتاستحکامچندانيهمندارد.بهنظرميرسداينحستعلق
ذکرشدهپیشینباشد.هويتهاييکهدردورانسنتنشانگرتعلقيکانسان/يکبدنبهگروه
امادراينجاهمبانوعيعدمانسجامهويتمواجهايمکهاتفاقاًخودرادرکالبداينگروهها

خاصيبود؛
نشان ميدهد؛بدناجتماعيبازنمایاجتماعاستوچوندرايناجتماعباهويتمنسجميروبرو
هاييمواجهايمکهخودرا

نیستیم،بدنهانیزمنسجمنیستند.بههمیندلیلباانواعيازهنجارشکني
درايجادنوعيبينظميشهرینشانميدهد :

”همکاریباهمسايگانوهمکاراننداريمودراينجارابطهکامالًرقابتياست.حتي
اگربابرادرخوددراينصنفهمکارباشید،درمحلکاررقیبهستید،رابطهفامیلي
سودورقابتحرفاولراميزند.فقطدر

جايشدرمنزلاستنهدربازار .اينجا 
بعضي از مناسبتهای مذهبي بعضي همکاریها ديده ميشود( “.مرد ،میانسال،
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مديريکمرکزتعمیرگوشيتلفندرخیاباناللهزارـاکباتان،ساکنخارجمحدوده

پژوهش) 

بدن کیهانی
ترينمفهومدرشناختبدنکیهانيبهمثابهسطحسومکالبدانسانيدرانسانشناسيبدن،

محوری
1

مفهومبازنمايياست.بهنظرهال بازنماييتولیدمعنابهوسیلهزباناست(هال)55:1391،وبه
وضعیتياطالقميشودکهطيآنانسانبهمادیسازیذهنیتخويشرویميآورد.دراينزمینه
بايد گفت ادراک ،حافظه و تصور در برهمکنشي دائمي هستند و دامنه حضور انسان در فضا با
تصاويریازحافظهوتخیلدرهمميآمیزند(پاالسما)82:1393،ودرنهايتميتوانددرزبانکه
يکيازابزاراينفراينداست،بازنماييشود؛بنابرايناشکالمادیزبانيونمادينمانندشعر،قصه،
داستان،رمان،نقاشيوموسیقيوهمگيتواناييبازسازیواقعیتبیرونيهرچندتاريخيشدهرادارند

وميتوانندبهمنابعبينهايتشناختهويتيکپديدههرچنددرشکلتقلیلدهندهبدلشوند.در
خصوصشهرتهرانميتوانبهصدهاسندتاريخيوفیلممستندوعکسونقاشيمراجعهکردوبه
دنبالبازنماييچگونگيهويتدرآنهابود.چراکهفضاهاومکانهاييکهتوسطهراثرهنریبه
نمايشکشیدهميشوندتجاربيکامالًواقعيهستند(همان).ازسویديگربدنموجوديتيصرفاً

فیزيکينیستبلکهباخاطره،روياوگذشتهوآيندهاستعالمييابدبهطوریکهتوانحافظهمابدون
حافظهبدنناکارآمداستوجهانوبدندريکديگربازتابمييابند(همان.)57:ايننوعاستعالاز
خاللشهرتهرانوموقعیتکیهانيبودنآنتوجهمارابهسمتنوعيهويتميبردکهشناخت
انسجام/عدمانسجامآندراينبخشبررسيميشود .
دراينپژوهشاولینپديدهایکهذهنرابهسمتبازنمايينامنسجميازتوپخانهميبرد،
اختالفنامرسميکهدراسنادشهرداریوجوددارديعنينام”امامخمیني“بانامقديميوتاريخي
آنيعني”توپخانه“است.درمیزاناستفادهازايننامهابايدگفتهرچهفضایاستفادهرسميترباشد
يترباشدنام
میزاناستفادهازنامرسميآنبیشتر(مانندايستگاههایمترو)وهرچهاستفادهغیررسم 
تاريخيآنمتداولاست؛بنابرايندرسطحزبانيومعناييمابادردسترسترينگسستهويتييعني
ناماينمحلمواجهميشويم .
از سوی ديگرخیابان اللهزار دراين محله قرار دارد که باسینماها و کافههای مخروبهاش
روزگارینمادتهرانمدرنبودودردورههایمختلفسفارتخانهها،سالنهایتئاتر،اپراوسینمارادر
خودجادادهومحليبرایحضوراروپاييهاواعیانبود(بهزادفر 133:1390،ـ )132واکنوناز
حمل نشانههای مدرن و بازنمايي آنان براين محل تنها مغازههای الکتريکي باقيمانده و پويايي
فرهنگيخودراازدستدادهاست.ازسویديگرمدرسهدارالفنونکهجزءاولینمدارسمدرنايران
بودوبهنوعيخاستگاهآموزشمدرننیزمحسوبميشود،امروزبهخاطراتيدرسطحذهنوزبانو
انديشهمنتقلشدهاستوحتيبنایآنکهشاخصيدرمعماریمدرنايرانبود(همان)215:کارکرد
گذشتهاشراندارد.بهاينترتیبتعاملاينمحلباگذشتهدرسطوحزبانيومعماریبهحداقل
Stuart Hall

1
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رسیده و ميتوان گفت اين نوع انقطاع خود را بر سطح کالبدی نیز کشانده است .با چنین
توصیفهايي،درمیدانتوپخانهدرسطحذهنيبانوعيگسستمواجهیمکهدرهويتوشخصیت

شهریآنخودرانشانميدهد .

”من در محالت اين محدوده بزرگ شدهام و حاال هم در همین منطقه زندگي
روزبهروز
دوازدهسالپیشواحدهایتجاریوانبارهاوکارگاهها 

ميکنم،ازحدودده-

شناختیمخانههایمسکوني


هاييکهمامي

هاوخیابان

بیشترشدندواالندرکوچه
اند،آنمواردیهمکههنوزمسکونيهستنديااجارهدادهاندبهانبارهاو


کميمانده
رفتهاندياتخريبکردندوآپارتمانساختند.درکلواحدهایمسکونيخیليکم

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


بايدايننکتهراذکرکردکهراهکارهایشهرداریبرایايجادانسجامفضاييوهويتياينمحل
معموالًبهنوعيگذشتهخاصوتاريخيارجاعميدهد،امااينبازسازینیزدرخودهويتييکپارچه
راحملنميکندوبنابرايننميتواندبهنوعييکپارچگيدرهويتبدلشود.پروژهاحداثوتجديد

بنایساختمانبلديهنیزازايندستطرحهااستکهبهنظرميرسدنميتواندجزدريککلیت
تاريخيباعثانسجامبخشيودرعینحالساماندهيفضاشود(.فکوهيوديگران1393،الف )108:

بیهویتی تهران؛ ابدی یا موقت؟
دراينپژوهشدرقالبسهسطحبدنمندیباتمرکزبرتوپخانهدريافتیمکهاينمنطقههويت
نامنسجميدارد؛جایپرسشاستکهآيااينهويتبهيکدورهزمانيوابستهاست؟بهعبارتيآيا
هويتنامنسجمتهرانامریموقتاستياباگذرزمانبهيکهويتمنسجمدرخواهدآمد؟دراين
صورت،آيااينمسئله طبیعي استيابهدخالتسیاستهایدولتيکالبدیوعمرانينیازداردتا
تهرانبهيکشخصیتشهریبدلشود؟ازسوييکهاينکالنشهرچندمیلیونيتاچنددههپیش،
شهری نه درابعاد کهشهری باامکانات يک شهر متوسط بود که بار پايتخت کشور را به دوش
ميکشید؛اکنونسیمایاينشهرازترکیبگروههایمختلفسنتيمانندقومي،روستايي،عشايری،

مذهبي و ديني با گروههای اجتماعي مدرن مانند گروههای سايبری ،زيستمحیطي ،همسايگي،
ورزشيو...تشکیلشدهواينشهررابیشازهرچیزبهيکمحیطچندفرهنگيبدلکردهاست
کهلزوماًمیانهويتهایقبليباجديدتعامليبرقرارنیست؛بنابراينيکيازريشههایعدمانسجام
هويتيشهرتهرانبعدیتاريخيدارد .
مسئله ديگر آن است که گروههای سنتي اين شهر هويت خود را بیشتر در انتساب به
ريشههایتاريخيخويشتعريفميکنندوگروههایمدرندرانتساببهگروهجديدیکهتشکیل

دادهاند؛اينجاباشکلگیرینوعيديگرازهويتمکانمندیدرتهرانمواجهیمکهدريکرابطه
متناقضدرتعريفهويتساکناناينشهرجايگاهقابلذکریندارد.بههمیندلیلاگربهيکرويداد
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رسانهای مانندشخصیتهای منفيسريالها با لهجهها ،زبانها و گويشهای قومیتياعتراضي در
شهرهایديگربهپاميشودوايندستاعتراضهامعموالًخاستگاهقوميومکانيداردامادرتهران
اعتراضيوجودنداشتهاستکهمکانمحوريابرمبنایهويتتهرانيافرادباشد(سیارپور)1393،و
محوریاستودرگروههاييمانندپرستارانيا

اعتراضاتساکنانتهرانبیشتردراشکاليمانندشغل
معلمانوکارگرانصنوفمختلفآنهمدراعتراضبهمنافعشغلي،صورتميگیرد .
بدن فردی
درمعادلسازیبدنفردیوشهروندان،لزوماًرابطهتعامليمیانشهروندوبعداجتماعيبدنشوجود

نداردواينمسئلهدرنوعيگسستازسیستماجتماعيبررسيميشود.درمیاندادههایپژوهشي

حاصلازتوپخانهبهنظرميرسدکهايننوعبدننوعيگسستازتاريخگذشتهرابردوشداردواز
سویديگردرآيندهنیزباهويتخويشدرگسستاست؛زيراهیچاتصاليبامکانمندیتهرانندارد.
فضابهدلیلتحمیلخويشبربدنفردیوورودآنهابهيکرابطهاجباریفرادست/فرودستکالبد
شدهتولیدميکندکههرلحظهموقعیتتضعیفآنبازتولیدميشود.از

انسانييکموقعیتتضعیف
اينروافرادیمانندزنانتنهاکهقصدعبورازتوپخانهرادارند،دريکرابطهمتناقضواردميشوند؛
زيرااينشکلازکالبدميتوانددرموقعیتبيهويتتهرانظاهرشودوازسویديگراينموقعیت
برایچنینرهگذرانينميتواندخاليازخطراتوحتيآسیبهایاجتماعيباشد؛دراينجانیزنوعي
بيهويتيدرونيشدهوجودداردکهبهنظرميرسدامریدائمياستوباگذرزماننیزنميتوانآنرا
بهسمتهويتمندیسوقدادمگرآنکهبادخالتهایمديريتيواعمالسیاستهایهويتي،اينفضا
رابهگونهایامنیتبخشیدتابتواندبرایکالبدهایتنهاکهحقاستفادهازفضارادارند،مورداستفاده
واقعشودوامنیترواني،جسميواجتماعيراتضمینکند .

”مندراينمحدودهمتولدشدهامو 27سالاستکهساکنمحلهپامنار،کوچه
ناظماالطباهستم.تقريباًازدهسالپیشاينمحالتشروعبهتغییرکرد،امروزاز20
خانهدرهرکوچهحداکثر 4خانهماندهاست،بقیهتبديلبهانبارشدهاندومادر
مجاورتانبارهازندگيميکنیم،امکاناتبسیارکماست،مثالًدرايننزديکياستخر،
کالسهایآموزشي،فضاهایتفريحيو.مخصوصاًبرایخانمهاموجودندارد.خودمن
برایاستفادهازاينامکاناتبهمحالتيکهخارجازمنطقهودرنقاطديگرشهر
هستند،مراجعهميکنم،برایتمامتفريحاتمثلديدندوستان،پارک،سینماخريد
و...ازمحدودهخارجميشوم....درکوچههاحتيدرروزمعتادهاهستندوکوچهها
بسیار نامناسباند“ (زن ،جوان ،شاغل در مرکز کارآفريني خجسته نیکو خیابان
فردوسي،ساکندرخیابانناظماالطباء)
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بدن اجتماعی
گسستهويتيازتاريخوآيندهدرايننوعبدننیزوجوددارد.گروههایاجتماعيديرزمانياستکه
دراينبدنهاودرهمینقالببازتولیدميشوندوحستعلقآنهاضعیفاست.عدمگسستو

انسجاماجتماعيمیدانتوپخانهمسئلهایاستکهدرطولزمانشکلگرفتهاستوميتواندبا
دخالتسیاستهایمديريتيشهرداریاحیاشود.اينپديدهدربدنمندینیزديدهميشود.افراددر
گروههایاجتماعيبهگونهایبافضاواردتعاملميشوندکهحستعلقبدانندارند.ازاينرودر
کالبدهایخويشنوعيگذرازآنراحملميکنند.گوييفضایتوپخانهمحليبرایماندنشاننیست
ودائمدرحالحرکتاند؛زيرابیشازهرچیزاينمیدانمحليبرایتأسیساتترددشهریمانند

مترواستوحتييکيازگلوگاههایمهمآنمحسوبميشود.مثالًمسافریکهازمیدانصادقیهبه
مقصدشرقتهرانواردمتروميشودمجبوراستکهدراينايستگاهخطخويشراتغییردهد،اگرچه
اينمسافرازايستگاهخارجنشدهورنگتوپخانهراهمنميبیند،امااعمالايننوعمکانيابيهای
تأسیسايستگاههایسیستمحملونقلعموميباعثشدهاستتوپخانهباحجموسیعمسافرانيکه
دائمدرآنترددميکنند،يکشخصیتمحلعبوربیابدوهمینرانیزبرکالبدهایانسانياعمال
کند؛کالبدهایدرحالگذرکههیچتعلقيبهفضاندارند.بهاينترتیبگروههایاجتماعيتوپخانهبا

تأثیرپذيریازسیاستهایفضاييآننوعيگسسترابربدنخويشحملميکنندوبيهويتيرااز
اينمنظرتجربهميکنند .

بتوانگفتشاخصهایفرهنگيواجتماعيدرپهنهوجوددارند،اماتأکیدبر

”شايد
شاخصهایاقتصادیوغلبهکاربریتجاریبرسبکزندگيساکنینتأثیرگذاشتهو

بخشمسکونيراتحتالشعاعقراردادهوتضعیفکردهاست.ضمناينکهدرپهنهبافت

مسکوني عمالً باقي نمانده؛ و اغلب پاسخگوی نیازهای فرا منطقه است و مخاطب
فعالیتها مراجعان از ساير نقاط شهر هستند ...بايد در راستای ايجاد توازن میان

هادراينپهنهبرنامهريزیکرد.ازجملهاقداماتيکهدراينزمینهمؤثربوده


کاربری
است،سنگفرشکردنخیابانبابهمايوناستکهموجبشدهتاخیابانمذکورتا
حدیتبديلبهفضایگردشگریوفراغتيبرایاهاليشود.ازجنوباينپهنههرچه
به سمت پايین ميرويم ،با محلههای آسیبپذير و مسئلهدار روبهرو ميشويم“
(رستمي،مديرمطالعاتاجتماعيشهرداریمنطقه .)12
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تصوير:4پايانهتاکسي،میدانامامخمیني،شهريور 1393




منبع:علیرضاپورصباغ

بدن کیهانی
ايننوعبدنکهگرايشبهذهنيشدنهرچهبیشتردارد،نوعيبازنماييسیستمزبانياستوسعي
بحثميشودنوعيگرايش

ميکندتابدنفردیرادرکنترلخويشداشتهباشد.کنترليکهدراينجا
قدرتمندهمراهباتحتسلطهدرآوردنبدناست.دراينموقعیتآنچهازتهراندرادبیاتوسینماو
کلیهمتونزبانشناختيديگربازنماييميشوديکويژگيمشترکوجودداردوآن،سرسریبودن،
پسزمینهبودنوگسستهبودنکالبدوفضاازماجرایاصليروايتاست(فکوهيوديگران:1392،

.)228بهعبارتيتهراندرگذشتهوحالخوديکگسستوانقطاعهويتيحملميکندوتصويرآن
دراغلبنوشتههایمختلفادبياز تصويرینامنسجموگاهتنهاگوشهایازواقعیتچندپارهکم
اتصالاستکهآنرابهتوصیفهاييازخیابانها،میدانها،محلههاواقشارگوناگونمحدودميکند
(همان.)284:اينمسئلهبدوندخالتسیاستهایمديريتيقابلیتبازتابآنراتاآيندهنیزدارد.
توپخانهنیزباموقعیتيازبدنکیهانيروبهرواستکهبهلحاظتاريخيانقطاعهويتيداردوتاآينده

نیزبههمینروالپیشميرود.بهعنوانمثالبازنماييازتصورتهرانمدرنکهروزگاریبرپیشاني
اينمحلبهويژهخیاباناللهزارحکشدهبودامروزهيکخاطرهذهنياستکهمملوازاحساسات
نوستالژيکوياضدونقیضاستکهکاربردیبرایبهبودوضعیتاينمیدانندارد 

خیابانکهبهمیدانميرسند.خودمیدانکهشامل

”خودمیدانتوپخانهراداريمو7
ساختمانمخابرات،ساختمانبانک،مترو،بانکسپهاستوخیابانهایاطرافکههر

کداممربوطبهصنفخاصياست.مسکونيهماصالًدراينمحدودهنداريم.اين
محدودهمرکزاقتصادیاستوازطرفيبسیارآلودهوشلوغ.توپخانهبهخودمیدان
ميگويند و خیابانهای اطراف همه به اسم خودشان معروفاند و جنسهايي که

ميفروشند،مثل اللهزار کهمعروف بهصنفالکتريکياست،پشتشهرداریهم

مزيتهایاينمحلهقديميبودنآناستو
الکتريکيوصوتوتصويراستو...از 
فعالیتهایبازاریوتجاریرونقبیشتریدارد.

اينکهاينجاقطباقتصادیاستو
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اصنافيکهاينجاهستندهمهسابقهطوالنيدارندوازقديمهرکدامازاينخیابانها

درارتباطبايکصنفمشخصشهرتداشتهاست؛اماازمعايباينمحدودهترافیک
زيادآناست،مخصوصاًترددپیکموتوریهاکهواقعاًموجبسلبآسايشدراين
سال،مديريکمرکزتعمیرگوشيتلفندرخیاباناللهزارـ


(مرد،میان
محلهستند“
اکباتان،ساکنخارجمحدودهپژوهش) 

نتیجهگیری
مفهومسازیهایحوزهانسانشناسيبدنميتواندبهدرکماازکنشهایموجودانسانيکمککند.
ازاينرواينپژوهشباتأکیدبرمفاهیمانسانشناسيبدنسعيميکندبهحوزهایديگريعنيشهر
بپردازدوباايجادروابطيدريچه ديگریازفهمشهریرابگشايد.شهربنابرمفاهیمانسانشناسي
بدن،يکمفهومکالبدیاستکهمانندکالبدانسانيهستيومحلتمرکزهويتيویمحسوبمي-
شود.بهعبارتيرابطهشهروهويتآنرابطهایبدنمنداستکهلزوماًنهدرمناسباتدرونشهربلکه
درروابطمیانشهروسايرسطوحآنيعنيموجودانسانيفهمیدهميشود؛بنابراينشهربیشازهر
چیزيکموقعیتبدنياستوازسطوحيقابلتفکیکودرعینحالبههمپیوستهتشکیلميشود.
شناسيبدنبهرهگرفتهميشودتابتوانسهسطح


وحشهردراينجاازمفاهیمانسان
برایشناختسط
ازبدنيعنيبدنفردی،بدناجتماعيوبدنکیهانيرادرشهرشناساييکرد.اگرشهروندانيک
شهررامعادليبرایبدنفردیدرنظربگیريم،دراينصورتباموقعیتيمواجهیمکهافرادعضویاز
شوند.درسطحديگربدناجتماعيمعادليبرایگروههایاجتماعياستوبدن

کالبدشهریمي
کیهانيکه لزوماً وجودواقعيوخارجيندارد،معادلياتوپیايياستکهدرسطحزبانبرایشهر
بازنماييشدهودرمتونادبي،سینماو...بازتابيافتهاست .
به نظر ميرسد بدن اجتماعي درصدد اعمال يک رابطه هژمونیک بر بدن فردی است و
فرهنگيکهدرصددکنترلشهروندانشاست،جهتمقابلتعاملراتقويتميکندوبهدورازفرديت
و صمیمیت به سوی ايجاد نوعي روابط غیرصمیمي ميرود (پاالسما .)61 :1393 ،اين روابط
غیرصمیميميتوانندانعکاسيازيکهويتنامنسجمباشند.چنانچهميتوانیمدرموردتهرانبگويیم
هایفردینیستزيرافضاخودرابهبدنتحمیلميکندوبدنبايد

کهاينشهرمحليبرایابرازبدن
ازمقرراتفضاتبعیتکند.ازاينرووجوداشکالقانونشکنيدراينشهربهمعنيعدمتمايلبه
همسوييبدنهایفردیبافضاودرعینحالتندادناجباریبهآناست؛اماوقتيسطحتحلیلرا
بهبدنکیهانيميکشانیمبايدبادرآمیختگيماده،فضاوزماندرتجربهایواحدکهچیزیجزحسِ
بودننیست(همان)65:مواجهشويمکهاينمسئلهنیزدرتوپخانهبازنماييمنسجميندارد.بدن
کیهانينیزپارهپارهوازنظرتاريخيازگذشتهبهسویآيندهانقطاعدارد؛اماپرسشاساسيآناست
کهبدانیماينشهربيهويتچگونهادارهميشود؟ 
1

ميگويد،
در يکاستعاره ازتحلیلهایانسانشناسي بدن کتاب تجربههایدرد لوبروتون  
زخميکهدربدنافرادبيخانمانوجوددارد،بهدلیلعدمحستعلقفردبهکالبدشممکناست
David Breton

1
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دردیرادرویايجادنکند.درحاليکهتوجهبهدرمانآن،تازهفردرامتوجهوحتيدربرابرترمیم

زخمتوسطپزشکنیزمقاومتايجادميکند.ايندرحالياستکهزخمبیشازهرچیزيک

موقعیترنجآورکالبدیاستامابهسببعادیشدنگوييجزئيازبدنميشودبنابرايندردیرادر
فردايجادنخواهدکردوفردازداشتنآنرنجهمنخواهدديد.اينوضعیتچناناستکهبرای
احساسدردقبلازدرمانابتدابايدفرددرپیوندباهستيخويشقرارگیرد.لوبروتوندراينزمینه
درمانهایروانيراپیشنهادميکندتاازخاللآنفردهستيخويشراکهبیشازهرچیزيک
موقعیتبدنياستدوبارهبازيابدورفتهرفتهبهخودتوجهکند؛زيرابدنيکهدردرااحساسميکند،
بهبازيابييکارزشرسیدهاست(لوبروتون 99:2004،ـ .)98ايناستعارهنشانميدهدموقعیت
فراتر رفتن کالبد شهری از فضای شهری توپخانه و عدم انسجام هويتي ،موقعیت بيهويتي
خانمانهارانسبتبهبدنخويشبهيادميآورد.دراينصورتفردباقرارگرفتندرفضاخودرا


بي
جزئيازآننميداندوبنابراينحستعلقيهمبدانندارد.بهگونهایکهحتيممکناستچشماناو
نیزبهديدنمناظرنازيبایشهریاينمیدانعادتکندوترددوشلوغيوازدحامبهمثابهزخمهای
شهریرانبیند.ازاينروفقرادراکبیناييبهعامليبرایايجادحسبیگانگيدرشهربدلميشود
(پاالسما ،1393 ،مقدمه)11 :؛ بنابراين با نديدن چنین منظرههايي درصدد درمان يا به تعبیری
يآيد؛اماچنانچهشهرداریدربرنامههایعمرانيخويشرویبهسویاصالحاينناحیه
بازسازیبرنم 
دارد،دستزدنبهزيباسازیوتغییرچنانچهلوبروتوننیزميگويددرمانيسراسریاستوتنهانبايد
زيرابافوراندرد،کالبدتازهمتوجهوجودخويشميشودودرصددبرميآيد

مختصاينناحیهباشد؛
تاهويتخويشرابازيابد.اينجااستکهبهمثابهيکدرمانروانيسخت،شهرباپديدههایآلوده
خويشمواجهشدهوروبهسویتخريببیشترمينهد .
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