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مقدمه و بيان مسئله
ايدهاصلي ماايناست :متروبازنماييفضاييشهرتهرانونحوه درکماازفضا وزمان
شهریرادگرگونکردهاست.کردارهایماريتمیکوبهنوعيحاملفضاوزمانهستند
(شاتزکي)2009،وازسویديگراينفضاوزمانهستندکهکردارهایروزمرهماراتعیین
مي بخشند.ترتیباتزمانمندازطريقبازتولیداثربخشزندگيروزمرهمطرحميشوندويا
اگربخواهیمبهطورقاطعانهتریبیانکنیم،کردارهازمانراميسازند(همان)وهمزماندر
زمان معنا مييابند؛  اما نقش فضا و زمان و کردارها ،همگي برساختي از محیط اجتماعي
خاصي است که کردارها در آن شکل ميگیرند .مترو يکي از فضاهای بسیار پیچیده در
شکلگیریريتمهایزمانيوکرداریاست .
در وهله اول مترو صرفاً در جهت يکي از نیازهای ضروری انسان شهرنشین ،يعني
کالنشهرها بهناچارنیازمند
.انسانها درشهرهابهخصوص در 

جابهجاييموردتوجهاست

استفادهازوسايلحملونقلهستند؛امامتروصرفاً برشیوههای حرکتورفتوآمدتأثیر

نميگذارد و يا صرفاً داللتهايي طبیعي و حتي اجتماعي آشکار مانند آلودگي ،ترافیک،
ازدحام  و...ندارد.بهواقعايدهاصلياينمقالهايناستکهبايستيمترورا بهمثابهنوعي
دگرگون يدربازنماييفضاييشهرودرنتیجهآندگرگونيدرفهمزمانوفضایشهرتهران
دانست .
یمگیری در ارتباط با حملونقل قبل از آنکه نیاز به بررسي و
هرگونه اقدام و تصم 
يهایاجتماعيواقتصادیدارد.حتي
مطالعات فنيومهندسيداشتهباشدنیازبهبررس 
یتهاوجنبههایاجتماعيواقتصادی
يهایفنيومهندسينیزبايددرراستایواقع 
بررس 
دريکجامعهصورتگیرد.دلیلاصلياينادعاايناستکهحملونقلتوسطانسانوبرای

ييابدولذابايدتأثیرگذاریوتأثیرپذيریآنبرشهروندان،قبل
انسانايجادشدهوتوسعهم 
ازهرچ یزديگریتوسطمديرانومسئولینشهریمدنظرقرارگیرد.دربررسياجتماعي
شود.حملونقلاجتماعيبه

ونقلاجتماعيمحورتوجهم 
ي


بهاحداثپروژهبرموضوعحمل
انسانها وکاالهارادر
شودکهامکانجابهجايي 

یتهايياطالقم 
ي
مجموعاقداماتوفعال 
يکجامعهبهگونهایفراهمميسازدکهتمامافرادجامعهبدونتوجهبهطبقهاقتصادی-

اجتماعي ،سن ،جنسیت ،وضعیت جسمي و مکان جغرافیايي زندگي و کار ،قادر به انجام
یضهاوسفرهایغیرضروریجلوگیری
سفرهایضروریخودهستندودرعینحالازتبع 
يکند (خاکساری .)1387 ،بخش عمده از افراد و گروهها در شهر تهران از حملونقل
م
يدهد که
يکند که اين موضوع نشان م 
عمومي مانند اتوبوس ،تاکسي و مترو استفاده م 
بخشياززمانروزانهافرادبهاستفادهازاينوسايلوارتباطباديگرشهرونداناختصاص
دارد .مطالعه  حاضرتالشداردتاتجربهزيستهروزانهافرادرادرمتروبهعنوانيکفضای
يافتدموردبررسيقراردهد .
اجتماعيکهحیاتشهرونداندرآناتفاقم 
يشودتابارويکردیفرهنگي،مترویتهرانرابهعنوانيکي
دراينپژوهشسعيم 
فضاهایشهرتهرانکهبخشعمدهایازمردمشهردرزندگيروزمرهشانبه

مهمترين 
از 
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صورتروزانهباآندرگیرهستندازديدگاهفرهنگوزندگيروزمرهتحلیلکند.اينديدگاه
بهنحوهمواجههروزانهمردم،گروههاوجمعیتهایدرگیر،نحوهگذرانوتعاملمردمبااين
فضاوشکلگیریبرخياخالقیاتوبهطورکليفرهنگمردمميپردازد .

چارچوب نظری پژوهش
امروزهمطالعاتفرهنگيبه عنوانيکيازپارادايمهایمطرحدرحوزهعلومانسانيمطرح
شدهاستودرخاللسالهایکوتاهورودوعمدتاًترجمهآنبهايرانبهمیزانزيادیمورد
مهمترين رويکردهایاينپارادايمرويکردزندگي
استقبالهمگانقرارگرفتهاست.يکياز 
روزمرهاست(انگلیس)1391،کهدرآن،برخالفرويکردهایپیشینجامعهشناسي،سوژه
انسانيدرمحورتحلیلهاقرارميگیردوسايرساختارهایانسانيدربطنزندگيجاریو
هر روزه اين کنشگران مورد تحلیل قرار ميگیرد .به واقع شايد بتوان گفت نکته عزيمت
مطالعاتفرهنگيحرکتبهسمتتجلیلکردارهایروزمرهمردموتأکیدبرسطوحخرد
حیاتاجتماعياست.ازاينروکردارهایروزمره،بهعنوانمهمترينعرصهحیاتاجتماعي

اهمیتيدوبارهبهدستمي آورند.دراينراستانسبتبینکردارها،زمانوفضاهایشهری
بهويژهدررابطهبامتروموردنظرمااست .
نظريهپردازاناجتماعيعموماًوقتيدرباره«زمان» يا«فضا» سخنميگويند،منظور
آنها– همچونبسیاریازمردم-زمانيافضایعینياست(شاتزکي.)2009،زمانوفضای
عیني زمان و فضايي هستند که به مثابه خصیصه واقعیتي درک ميشوند که به شکل
مستقليازفعالیتودرکانساناستمرارمييابد.بااينحالاينايدهوياچنیندرکياز
زمانوياحتيفضا،بهويژهدرچنددههاخیرتوسطمتفکرانيهمچونلفور()2004و
)بهچالشکشیدهوبحثدربارهفضادرسالهایاخیربهطورجدیازنو

هاروی(1996
مطرحشدهاست.بعدازکتابتولیدفضا اثرهنریلفور()1991وچندينمتنتأثیرگذار
مطالعاتگستردهایدر

ديگرنظیرآثارکاستلز(،)1977هاروی()1990وگیدنز()1377
1

اين عرصه صورت گرفته است ،به گونهای که کريستین اشمید يکي از شارحان لفور
2

ميگويد« :چرخش فضايي علوم اجتماعي را در برگرفته است ،مسائل فضايي توجهات

عمدهای را به خود جلب کرده  است و فراسوی مرزهای جغرافیايي گسترش يافته است»

(اشمید.) 27:2008،ازاينروفضاديگر بهمثابهظرفخالينیستکهتوسطاشیاءپر
شود .يک واقعیت مادیِ مستقل و «خود بنیاد» و يا يک واقعیت آغازين معرفتشناسي
نیستبلکه«تولیدیاجتماعياست»(لفور .)26:1991،
چنین ديدگاه هايي درباره فضا ،تصور ما از مفهوم زمان و حتي مکان را هم دچار
تغییراتبنیادينيکردهاست.ازهمینمنظرزمانمندیوجودی،همانگونهکههايدگرآنرا


Christian schmid
spatial turn
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نامگذاریميکند،حاصل توالي 3نیست.ايننوعزمانمندیترکیبيازنظمدهيپسینيو
پیشیني رويدادها ،لحظهها يا هر چیزی ديگر نیست .در عوض ،اين نوع از زمانمندی به
واسطه بعدمندی و به عبارت ديگر ،به واسطه گذشته ،حال و آينده مشخص ميشود.
زمانمندیوجودی،بهشکلبسیارخاصتریگذشته،اکنونوآيندهوجودانساني 4است.
برای اهداف حال ،وجود را ميتوان به مثابه فعالیت انساني درک کرد؛ بنابراين زمانمندی
وجودی  5ابعادگذشته،حالوآيندهکردارهایانساناست.البته،گذشته،حالوآيندهنیز
رويدادها(حوادث)راتوصیفميکنند:رويدادهابهحال،گذشتهوآيندهتعلقدارند،حال
خواهاينرويدادهارخدادهباشند،چهدرحالرخدادنباشندويااينکههنوزاتفاقنیفتاده
باشد.درنتیجهابعادفعالیتانسان،يعنيگذشته،حالوآيندهرويدادهاياهرچیزديگررا
هایفعالیتهستند.همانگونهکهبرگسون(:1911

نظمنميدهند،بلکهاينابعادخصیصه
6
 )309بیان ميکند« ،سه بعد زمانمندی ،با هم ،در يک وهله رخ ميدهد» .در چنین
وضعیتي ،گذشته ،حال و آينده فعالیت متفاوت از گذشته ،حال و آينده رويداد است.
يکه رويدادهای آينده هنوز نیامدهاند .تنها
رويدادهای گذشته ديگر نیستند ،درحال 
رويدادهایحالحضوردارند.درمقابل،اينسهبعدازفعالیتماداميکهيکفردکنش
ورزد،هستندوبههمراههمرخميدهند.اگرفعالیتيمتوقفشود،اينسهنیزبههمراههم
ناپديدميشوند .
بهتعبیرشاتزکي()2002اگربخواهیمدقیقشويم،فضاوزمانخصیصهحیاتفردی
و اجتماعي انسان است .به واقع ،فضا و زمان زندگيهای متفاوت اساساً متکي به پديده
اجتماعي مشابهي ،به نام کردارهای اجتماعي هستند .به همین دلیل ،فضا و زمانهای
زندگي هایمتفاوتتاحدیمشابهوتاحدیمتفاوتهستند.اينتشابهاتبخشيبهدلیل
ساختهایکالنذهنيونیزمحیطهایاجتماعيمشابهکردارهایفضامندوتفاوتهابه
دلیلمسیرهاوطرحهایمتفاوتزندگيهایحامالنکردارهااست.بااينحالتأکیدبراين
نکتههمحائزاهمیتاستکهکنشهاوکردارهامتضمنمشخصههايياززمانوفضای
عیني هستند .اجرای کنشها زمانبر است ،يعني اجرای کنشهای متفاوت را ميتوان
همزمانساختيااينکهبهصورتپسوپیشيرخدهندواجراها،عمدتاً درمحلهاييدر
فضای عیني رخ ميدهند .مشخصههای زمانمند و فضايي عیني يک کردار شامل ريتمها،
تواليهاوتناوبهاييازکنشهایتصادفيآنونیزتوزيعهندسيمحلهاييميشودکهدر
آنجااينکنشهاانجامميگیرد.بااينحالچنینفضاهایعینيوچنینريتمهاييعمدتاً
بهيکسان فهمومعنانميشود .کردارهاييکهريتمهایخاصيبهخودميگیردتصورات
هندسي ماازفضاوحتينحوه درکزمانراهم دستخوشدگرگونيميکند.درهمین
راستا ،ريتم حرکتي مترو ،توالي و تناوبهای حرکتي آن ،توقف ،حرکت و حتي ورود و
3

succession
human existence
5
existential temporality
6
stroke
4
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خروجقطارهاکهمتفاوتباريتمحرکتياتومبیلهاوپیادههااست،درکمتفاوتيازهندسه
فضايي و زماني شهر به مسافران آن ميدهد .به واقع هدف اصلي اين مقاله هم توصیفي
پديدارشناسانهازشیوههایدرکزمانيوفضاييافرادیاستکهمترورابهعنوانوسیله
اصليحرکتخوددرشهرانتخابکردهاند.
ازهمینروپندارهومحوراصليتحقیقاينواقعیتاستکهمتروچیزیبیشازيک
ونقلاستوابعادزيستمحیطي،اقتصادیوروانيدارد،متروعالوهبر


وسیلهصرفحمل
همهاينهاتغییراتاجتماعيبنیادينيدررفتار،کرداروشیوههایانجامکارهایروزمرهما
ايجادميکندوبهشکلبنیادیتری،حتيفضایهندسيشهریومفاهیميمانندنزديکو

دورف ارزش مکانها و قیمت امالک را به شدت تحت تأثیر قرار ميدهد و حرکت
جمعیتهای انساني در درون شهرها را متأثر ميسازد .برای روشنتر شدن موضوع ابتدا

تغییراتيکهباورودماشیندرکردارهایروزمرهافرادبهوجودآمدهراموردبررسيقرار
مي دهیم،سپسباتکیهبرشبکهمترو تهرانسعيخواهیم کردتااينتغییراترادنبال
کنیم .
هاراسازماندهيميکند،ميتواند

نقلوانتقال مردموکاال
«اينکهيکجامعهچگونه 
چیزهایزيادینهتنهادربارهسازماندهيکاالهایآنجامعه،بلکهدربارهشرايطيفرهنگي

7
که مردم آن جامعه در آن زندگي ميکنند ،به ما بگويد» (ويريلیو  .)1986 ،به همین
يماناستکهتمايل
صورت «،امروزهبهخاطرحضورمستمروسیلهنقلیهموتوریدرزندگ 
داريمتأثیر جادههادرمواردیکهچگونهروزانهبهسرکارميرويموچیزهاييرابهصورت
روزانهتجربهميکنیم،ناديدهبگیريم» (اوری.)2004،زماني کهنقلوانتقالموتوریبرای
اولینباردرمقیاسعموميدراياالتمتحدهودردهه 1920معمول شد،باگذشتزمان

اين احساس سريعاً شکل گرفت که اتومبیل به شدت در حال تغییر بافت جامعه و
ارزشهاييفرهنگياستکهدايربرزندگيروزمرهاست.برایمثالمالکیتماشینباعث

کاهشحضوردرکلیساميشد،بهايندلیلکهماشینبهافراداجازهميدهدتانسبتبه
قبل،مسافتطوالني تریرابپیمايند.بههمینصورت،باتوسعهاتومبیلومالکیتخصوصي
،افرادیکهبهکلیساميرفتنددچارچالش شدند؛بهايندلیلکهمسافرتباماشین

آنها
اينتواناييرابهآنانمي دادتابهجاهاييبروندکهدوستانخانوادگيوهمسايگانقادربه
مشاهدهآناننبودند«.انتظاراتراجعبهحرفناشنویازوالدينوباقيماندنتحتنظارت
سابق والدين توسط اين وسیله جديد حملونقل فروکش کرد» (لیند و لیند،8
[ .)1957]1929
گستردهایدرزندگيمادارندکهتمايلداريمتأثیری

امروزه،اتومبیلهاچنانحضور
کهاينوسیلهبهصورتمستمربرزندگيمانميگذاردرافراموشکنیم.متفکراجتماعي
فرانسههانریلفورگزارشجالبيازتأثیرماشینبرزندگيروزمرهارائه ميدهد.ايدهکلي
7 Virilio
8 Lynd and Lynd
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ویايناستکهزندگيروزمرهماتاحدزيادیتوسط«فرهنگماشین» 9شکلميگیرد،
هرچندکهماغالباًدرتشخیصتأثیراتآنناتوانهستیم.ازنظرلفور،ماشینوپیامدهای
بزرگراهها و جادههای آسفالت ،تأثیر عظیمي بر هستي شهر مدرن گذاشته است و

آن ،
فضاهای شهری را به صورتي شديداً عقالني ،از نو طرحريزی کرده است .ويژگي اصلي
شهرهای مدرن ،ازدياد جادههای وسیع و مکانهايي برای پارک و گاراژ ماشینها است،
کاریشده ،فضاهای سبز و باغها است»
نتیجه چنین رشدی «کاهش خیابانهای درخت 
(لفور.)359:1993]1974[،درجامعهایهمچونجامعهما،وضعیتترافیکتبديلبهيکي
از کارکردهای اصلي يک جامعه شده است؛ اولويت فضاهای پارک ماشین ،خیابانها و
همانگونه که لفور
بزرگراهها ،تمامیت فضا را در حوزههای شهری معاصر اشغال کردهاند  .
خاطرنشانميکند»ميتوانگفتکه«اتومبیل ،زندگيروزمرهراتسخیرکردهاست،به
طوری که قوانین خودش را تحمیل ميکند .امروز بخش عظیمي از زندگي روزمره به
مصاحبتباصدایموتورهاميگذرد»(لفور .)101:1971]1968[،
ديدگاه لفور درباره اثرات استعماری بسیاری از جنبههای فضاهای شهری توسط
دهيشده و
فرهنگ ماشین شامل غلبه «فضای هندسي» از لحاظ عقالني سازمان 
شدهای،مطابقبامیلبرنامهريزانتکنوکراتوديگرکارکنانعموميميشودکه
يزی 
برنامهر 

یدرگیردرساختوسازهرحوزه

گروهها
رابطهبسیارنزديکيباکارخانههایاتومبیلوديگر 
شهریدرونيکآزادراه وپارکینگماشینبزرگدارند.حضورهمهجايينظم«هندسي»
يشدهبرایترافیکماشینهادرشهرهایامروزی
عقالنيشدهجادههاوسايرفضاهایطراح 

وضعیتيرابهوجودميآوردکهدرآن«فضادرعوضاينکهبرایمثال،مکانهایسبزبرای
مردم باشد تا در آن راه بروند و هوای تازه را تنفس کنند ،تنها بر حسب نیازهای
اتومبیلرانيدرکشدهاست»(لفور.)50:1993]1974[:مطالباتمجموعهایازارزشهای

فرهنگيمانندالزاميبرایاجازهبهماشینهاتادرسراسرشهرمسافرتکنندبامجموعه
ارزشها،برایمثالمیلبرایساختنيکشهربهعنوانيکمکانخوشايند،رها
ديگریاز 
ازسرو صدایترافیک،آلودگيودودودمبرخوردکردهوحتيبرآنغلبهيافتهاست.ازنظر
لفور،ضرورتعقالنينظموکارايي،برديگرارزشهایانسانيتروزيباشناختيتر،نوعياز
ارزشهایماهویکهوبرپیشبینيميکرد،درجوامعشهریمدرن،بیشتروبیشترناپديد
خواهندشد،غلبهکردهاست .
پیروزیفضایفرهنگماشینهندسيبرایکسانيچونماکهبرمبناييمنظمدر
ماشین رانندگي ميکنیم ،چه تأثیراتي ميتواند داشته باشد؟ پاسخ لفور اين است که
ظرفیت هایمابرایتجربهفضایپیرامونبهشدتمنقبضشده است.بهواسطهعقالني
شدنفضاکهبزرگراههاياجادههایاصليکنونيراتوصیفميکند،رانندهماشینياتجربه
عابرازمحیطاطرافوی،درمقايسهباتوانتجربهچندبُعدیوغنيپرسهزنبسیارکاهش
يافتهاست .
car culture
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« رانندهبرایرسیدنبهمقصدتنهابافرمانسروکارداردوتنهابهآنچه وی
برایهدفشنیازدارد،نگاهميکندکهتکنیکيوماشینيشدهاستوآنرا
تنها از يک زاويه ميبیند :يعني سرعت و خوانايي [...بنابراين] فضا صرفاً به
اشکال فرو کاستهشدهاش ظاهر ميشود .ظرفیتهای اين حوزه ،برای اهداف
سطحي کنار گذاشته ميشود و هرگونه ديدگاهي کلي ،تسلیم عالمتهای
یهشدهدرامتدادگذرگاهميشودکهدرنقشهتعبیهشدهاست»(لفور
بصریتعب 
[ .)313:1993]1974


بهعبارتديگر،فردیکهبخشمهميازروزخودرادرماشین(احتماالًبهعنوانيک
کنترلشدهوازلحاظ

مسافربريافروشنده)سپریميکندبهصورتدائميفضاهایبهشدت
شدهایراتجربهميکند.تجربهویازجهاناطرافوینسبتبهجامعهای
ي 
عقالنيطراح 
هاييبرایمسافرتاست،بسیاربیشترازلحاظعقالنيسازماندهي

کهفاقدماشینوجاده
10
ميشود.باتعمیمبرخيازايدههایلفور،انسانشناسفرانسوی،مارکاوژه ادعاميکند
کهرانندهتاکسيهادرسرتاسرهمهجوامعغربيمدرنِکنونيدربزرگراههایاصلي،جهان
اطرافخودرابهشکلبسیارعجیبوغريبيدرکميکنند،بااينوجوداينحالت،امروز
بهعنوانامریغريبتجربهنمي شود،تنهابهايندلیلکهمابهچنینابزاریخوگرفتهايم.
يمزاجيازجامعهماوفرهنگماشینيآنباقيميماند.
بااينوجود،هنوزهمويژگيدمدم 
منظوراوژهايناستکهرانندههایهمیشگيجادهها درسرتاسريککشورخاصتمايل
دارند تاعمدتاً  ازشهرهاييکهدارایسرعتوکاراييهستند،عبورکنند.بهاينمعناکه
رانندهازتجربهچنینمکانهاييدروهلهاولمحرومميشود.اغلبمکانهاتنهابهنامهايي
برروینقشجادهمنحصرميشوند،بدوناينکهچیزیبهغیرازنامها،درموردآنهافهمیده
ميشود.بههرحالشبکهنشانههایجادهایبزرگراهها،مکانهایتاريخيوديگرمکانهای
بزرگراهها بهدودلیل

جذابراذکرنميکند(اوژه.)97:1995،برايناساس،مسافرتدر
قابل توجه است :مسافرين جادهها ،به داليل کارکردی ،از تمام مکانهای اصلي اجتناب
کنند.ايننوعازادراکشکل گرفتهتوسطفرهنگکار،تجربهتعدادزيادیازحومههای


مي
شهریرابهعنوانمجموعهایازنشانههایانتزاعيکهدرفواصلمنظميارائهشدهاندرادر
يگیرد .به شیوه ای مشابه ،از نظر مسافران يک خط هوايي ،برای مثال يک خلبان ،با
برم 
عقالنيسازیوهندسيسازیفضا،برایپوششمنطقهایوسیع،بدونتجربهآنويابدون
هرگونهتوجهعمیقنسبتبهمکانهایخاصيکهویازآنميگذرد،پروازميکند.فضابه
یتزداييشدهتبديلشدهاست(انگلیس،
شده،انتزاعي،عقالنيشدهوشخص 


يکامرمسطح
.) 2003بهواقعمنظورايناستکهيکوسیلهحرکتيصرفاًمسیرحرکتماازيکمکان
بهمکانديگرراتغییر(کندترياتندتر)نميدهد،بلکهدرکماازفاصله،اززمان،ازفضای
اطرافوحتيدرکماازمحیطاجتماعيراهمدستخوشتغییرميکند.ارزشهایفراواني
Marc Augé
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پیرامونچنینتغییراتيدربازنماييفضاشکلميگیرد،ارزشهایقبليممکناسترنگ
ببازندوستیزیهمیشگيبینقديموجديدصورتبگیرد.بهنظرميرسدمترونیزتوانسته
باشدتأثیراتعمیقيبرافرادی داشتهباشدکهدستهکمچندساعتازروزخودرادرآن
سپریميکنند .


روش پژوهش
در اين پژوهش تالش خواهد شد تا با استفاده از روششناسي مردمنگارانه ،ابعاد خرد و
روزمرهمتروونقشآندرزندگيروزمرهمردمبهصورتمختصرموردبررسيقرارگیرد.
يشود که درصدد جستجو درباره
واژه روششناسي مردمنگارانه ،به تحقیقي اطالق م 
فعالیتهای

یانهای قالبي با ساير کنشهای عملي به عنوان نمود 
ويژگيهای عقالني ب 

شکلهای آنرا

سازمانيافته و ظريفزندگيروزمرهاست.پیرواناينمکتبدرصددندتا

روشنسازند،روشهايي برایمطالعهآنطراحي کنند وبیشازهمهمعین کنندکهما
يتوانیمازآنبیاموزيم(توسلي.)440:1370،روششناسيمردمنگارانه
مشخصاًچهچیزم 
عبارتاستازمجموعهایازدانشمبتنيبر عقلسلیمويکرشتهرويههاومالحظاتيکه
اعضای عادی جامعه به وسیله آنها شرايطي را که در آن قرار گرفتهاند درک ميکنند،
راهشانرادراينشرايطپیداميکنندودست بهعملميزنند(ريترز.)365:1374،بر
همینمبنا،دراينپژوهشسعيشدهاستتاضمنمشاهدهمشارکتي،کنشگرانيکهبا
استفاده از مترو به رفتوآمد ميپردازند به گفتگو پرداخته و دادهها را با استفاده از اين
گفتگواستخراجکنیم .
بر همین اساس با ده نفر از مسافران مترو که تقريبا هر روزه از اين وسیله نقلیه
استفاده ميکنند مصاحبه به عمل آمد .در مصاحبهها سعي شد تا از روش زندگينامهای
استفادهشودودرآنمسافرانتجربههایخودقبلوبعدازاستفادهازمترورابیانکنند.

هایدرکشهر،فهمآنهاازفضاوزمانونیزضربآهنگکرداریآنهادردرونمترو،

شیوه
ارزشها و نگرشهايي که پیرامون استفاده از آن ميچرخد به عنوان محورهای اصلي
مصاحبههادرنظرگرفتهشدهاست .

یافتههای پژوهش
بهطورکليمترودارایاثرات اجتماعي -اقتصادیمؤثریاست کهازآنجملهبهکاهش
شهرکهایاقماری،ايجادعدالتاجتماعي،

یدرونشهریوبه

مسافرتها

هزينههایترددو

کمکبهمديريتيکپارچهشهری،بهبودسالمتوامنیتاجتماعي،کاهشسطحتصادفات
ومیرهاوجراحاتناشيازتصادفاتدرونشهری،کاهششلوغيوتا حدودی


ومیزانمرگ
يتوان اشاره کرد؛  اما آنچه در ادامه ارائه خواهد شد ،بررسي وضعیت
زيباسازی شهر م 
استفادهگروه هایمختلفاجتماعي(زنان/مردان،ازسنینمتفاوت،طبقاتاجتماعيوديگر
تقسیمبندیهایمرسوم)ازمتروونحوهگذرانزندگيروزمرهدردرونمترواست 
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مترو و تجربه روزمره مدرن
طبقآمارهاييکهسازمانمتروارائهميدهدروزانهسهمیلیوننفرازمتروتهراناستفاده
ميکنندواغلباينافرادهممسافرهرروزهمتروهستند.مترو کهاکنونسیزدهسالاز
گذرد،يکراهرووکرويدورزيرزمینيايجادکردهاستکهشمال

طولعمرآندرتهرانمي
جنوبوشرقبهغرباينکالنشهررابههممتصلکردهاست.فلسفهوجودیمترودر

به
جابهجا ييمردموآگاهيازاينامربودهاستکه
اينکالنشهر،پیشازهرچیزمبتنيبر 

در آيندهای نه چندان دور ،حملونقل عمومي مانند تاکسي و اتوبوس ديگر جوابگوی
جابهجاييحجمبسیارعظیمجمعیتنخواهدبود .

یمکار نانوشته بین مترو و ساير وسايل
با اين حال و با توسعه مترو ،نوعي تقس 
حملونقل عمومي صورت گرفته است؛ و ريتم حرکتي مردم و ماشینها در سطح شهر،

عمدتاً بر اساس نحوه حرکت قطارهای مترو و نیز ورودیها و دروازههای مترو تنظیم
هماکنون تاکسيعمدتاً مربوطبهمسیرهایکوتاهاستوبرایرسیدن
ميشود.برایمثال 

بهايستگاهمتروويامسیرهایکوتاهترمورداستفادهقرارميگیرد.اتوبوسهاعمدتاًفضاهای
ایعمدهبرایحملونقلمسافرانيتبديل

خاليمتروراپوششميدهندومتروبهوسیله
يگردند .
کارخودميروندويااينکهازمحلکاربهمنزلبازم 

شدهاستکهبهسمتمحل
بااينحالوضعیتحملونقلمتروصرفاً بهافرادیکه بهسرکارميروندمحدود

نميشودواينمسافرانمربوطبهاوجساعاتشلوغيدرمترويعنيازساعت7تا9صبحو
بعدازظهرها کهعمدتاً ازساعت 15شروعميشودوتاساعات 18شبادامهپیداميکند.
بقیه ساعتهای رفتوآمد در مترو مربوط به مسافران تصادفي (عمدتاً) و مسافران ديگر
شهرهااست.چنینتقسیمبندیایصرفاً بهقصدطبقهبندیمسافرانمتروانجامنميشود،
بلکه ما در اينجا به دنبال تجربه مشترک افرادی هستیم که به صورت هر روزه مسیر
مشخصي را طي ميکنند و بازميگردند و اينکه بر اساس تجربههای آنها از مترو ،فضای
اجتماعيو فرهنگيشهرچگونهشکلميگیرد.برایبررسيابعادمختلفمترو،درادامه
تجربیاتافراددراينزمینهراارزيابيميکنیم.
تهران کوچک شده است
يکي از تأثیرات بسیار مهم مترو ،فشرده کردن زماني و فضايي شهر است .معنای آن هم
کامالً  روشناست.بهاينمعناکهمترو،باازبینبردنفضاهاوفواصلزائد وپرتبرای
رسیدن به مقصد ،فاصله را کوتاه ميکند .عمدتاً مترو در يک خط سیر منظم مستقیم
یدانها ،چراغهای چهارراهها ،پلها و
حرکت ميکند و موانع بسیاری مانند ترافیک ،م 
بسیاریازموانعديگرراازبینميبرد.بههمینخاطرتجربهفردازمسافترانیزبهشدت
تحتتأثیرقرارميدهد.بهواقعمتروباهندسيکردنمسیرها،فواصلواقعيجهانبیرونرا
يکاهد يعني فاصله شما از مبدأ تا مقصد بر مبنای خط سیر
به فواصل نقشهای فرو م 
مستقیمياستکهمتروطيمي کند.آقایقيکيازکارمنداندولتياستکهمحلکاراو
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هفتتیرومحلزندگياشدرشهرریاست.اوکهبهمدت12سالاستدراين
درمیدان 
سالگذشتهرفتوآمدبااتومبیلشخصيراکنارگذاشتهواز

مسیررفتوآمدميکند 3،

مترواستفادهميکند.تجربهویازشهرتهراندراينمدتبهشدتتغییرکردهاست :

کهبااتومبیلشخصيرفتوآمدميکردم،تقريباًدوساعتطولميکشید

«قبالً
يروم.درطولاينسه
تابهمنزلبرسم،امااآلندرعرض45دقیقهبهخانهم 
يرسدکهتهرانکوچکشدهاست.
کردهام،بهنظرمم 
ساليکهازمترواستفاده 
اينفکرصرفاً بهاينخاطرنیستکهمتروترافیکندارد،بلکهوقتيدرعرض
يکني،متوجهحرف
دودقیقهفاصلهبینمثالً مولویوشوشرابامتروطيم 
يشوی.قبالً همینمسیرراحتيبدونهیچگونهترافیکيدستهکم10
منم 
يرفتم» 
دقیقهم 


همانطور کهمالحظهکرديم،برخالفگذشته،ديگربهجادههاو
تجربهشخصق ،
طول مسیر مربوط نميشود .آقای ق قبالً مسیر را بر اساس چراغهای راهنما ،چهارراهها،
مسیرهایشلوغ،میدانهاوتابلوهایراهنمادرکميکردهاستاماتجربهکنونياو،اکنون

بهايستگاههایمترومربوطميشود :

میدانها و

چهارراهها 

چراغها ،
«قبالً تو مسیرم به مثالً خونه ،راهمو از طريق  
دغدغههایشخصيمنتویمسیرهاعبورسريع

يکردم.
مسیرهایشلوغپیدام 
ازيهچراغقرمز،شلوغنبودنيکمسیرومواردیمثلاينابود؛امااالنهمه
ايناکناررفتن،يعنيديگهمهمنیستن.درعوضشآدم به دغدغهديگهپیدا
همشمنتظرميمونمکهبهايستگاهترمینالجنوببرسم.چوناز

ميکنه.مثالً
اونجا به بعد ديگه مترو تا حدودیخلوت میشه و آدم میتونه راحت و بدون
فشار جمعیت توی مترو باشه .به هر حال ما همیشه برای خودمون به جور
يکنیمتابهمنزلبرسیم» 
دغدغهدرستم 


تجربهافراددراستفادهازمترو،صرفاً بهسادگيايستگاههایمترونیست.واقعیتاين
استکهافرادداخلمترو،دنیایاطرافخودرابهشکلديگریتجربهميکنند وتهرانبه
صورتنقطهای(برمبنایايستگاههایمترو) خودرانشان ميدهد؛بنابراينبرایآقایق
هفتتیر،ايستگاهمتروی
هفتتیر،ايستگاهمتروی 
آنچهازکالنشهرتهرانمهماستمیدان 

شهرریوخیابانياستکهحدفاصلبینمنزلاوتامترویشهرریاست.بقیهمناطقشهر
تهران،کامالًازروینقشهکندهميشودودورريختهميشودوصرفاًبهيکفاصلهزماني(و
نهمکاني) 30دقیقهایفروکاسته ميشود.بههمینخاطراستکهاوباوجودحدود12
سال زندگي در اين کالنشهر ،بسیاری از مناطق حتي نزديک زندگي خودش را هم
نميشناسدوباآنيگانهاست :
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«هفتهپیشبودکهبرایخريد،بااتومبیلشخصيبهمولویرفتم،بهاندازهای
محیطآنجابرايمعجیببودکهباورکردنينبود.اصالً باورمنميشدکهمنهر
روزازايننقطه،البتهاززيرزمینعبورکردهام.واقعیتايناستکهايستگاه
مولوی،برایمنصرفاًبهيکاعالمرسیدنبهايستگاهازطريقبلندگویمتروو
پیادهشدنتعدادزيادیازمردمدرايستگاهوخلوتشدنواگنخالصهشده
است ».


بنابراينمترو،فضایهندسيخودشراميسازدومعادالتفضاييوربطمکانهارا
کندبهطوریکهبرایمثال،هماکنون،بسیاریازآدرسهادر

بهنفعخودشمصادرهمي
يکترينخطايستگاهمتروبهآنآدرسدادهميشود،ازاينرو
شهرتهرانبراساسنزد 
متروبهنشانگاهشهرتهرانتبديلميشود.اهمیتايننشانگاههارابهراحتيميتواندر
قیمتمنازلمسکونيبراساسدوریونزديکيبهاينمتروهاتشخیصداد.نشانگاههابه
عبارتيبهابعاد هويتيشهرتهرانتبديلشدهاند.ازاينرومتروجوانمردقصاب،نهتنها
مسیرمبادالتيبهشهرریاست،بلکهاينمحلهرابهعنوانيکمحلهنسبتاً مشهورتبديل
کردهاستوهويتاينمحله،بهطورنسبتاً  کامليمنوطبهخطمترویآنشدهاستبه
يرسید .
طوریکهقبلازاحداثايستگاهکمترناماينمحلهبهگوششهروندانم 
انتقال تهران به زیرزمين
يکيديگرازموضوعاتجالبدررابطهبامتروحیاتوسرزندگيآناست.واقعیتايناست
جابهجايي مسافر نیست و شهروندان اين
که مترو صرفاً کريدوری برای حملونقل و  
کالن شهرروزانهچندساعتاززمانخودرادراينمکانسپریميکنند.آقایعيکياز

بازاريانتهراناستکهمحلکارشدر 15خرداداستومحلزندگياشدرصادقیه.اوبا
دهدکهبامترورفتوآمدکندچونزمانزيادیدروقتش

وجودتمکنمالياشترجیحمي
صرفهجوييميشود.البتهاينموضوعصرفاًبهصرفهجوييدرزمانمربوطنميشود :

«درمتروماباآدمهاسروکارداريم،يعنياينکهتوفقطاينجانمیایکهبه
محلکارتبرسي،بلکهتويه فضاييقرارداریکهبقیهمردمهمهستند،با
زني،روزنامهميخوني،بابقیهمعاشرتميکنيوبعدازحدود

اوناحرفمي
نیمساعتبلندمیشيومیریسرکارت ».


متروسببشکلگیریيکفضایعموميشدهاستکهدرآنشهروندانبهراحتي
همهچیز را در
ميتوانند در مورد بسیاری از موضوعات با هم گفتگو کنند .اين گفتگوها  
برمي گیرد .خواندن روزنامه در متروها بسیار معمول و مرسوم است و افراد حول مباحث
گوناگونوبدونهیچگونهآشناييقبليباهمواردگفتگوميشوند.همینسرزندگياست
شودآقایعبهمترو،بهعنوانچیزیبیشازيکوسیلهحملونقلعمومي

کهباعثمي
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نگاهکند.البتهبايدتوجهداشتکهايننوعازحوزهعمومي،انتقاداتفراوانيهمبهآنوارد
استوعده ایبهخاطروضعیتموقتيبودنونیزعدمتکراروناپايداریآن،اصطالححوزه
عموميرابرایآننادرستميدانند.بههرحالدرمترو،مسافرانبرخالففضایبیروناز
شهر کهصرفاً بادستگاههاوچراغهاوعالئمسروکاردارد،رابطهایانسانيبامحیطبرقرار
ميکند .از اين نظر ،بسیاری از سازههای محیطي که بر محیط مضاف شدهاند کنار زده
صرفنظر ازتماماشکالديگریکهميتوانداينمحیط
ميشوندومحیطانسانيخودشرا 

را مخدوش کنند نمايش ميدهد .از اين رو آقای ع اين محیط را کامالً اخالقي توصیف
ميکند :

جوانترها جايشانراافرادمسن
يبینمکه 
«منهرموقعکهبهمتروميآيمم 
همصحبت
ميدهندومردانجایخودشانرابهزنان.گاهياوقاتکهبايکي 
مي شومدوستندارمکهبهايستگاهبرسموحتيعصرهاهمکهبرميگردم
هیچگونهخستگيدرمترواحساسنميکنم».


انسانگرايان به مترو دارد و به علت
يشود ،آقای ع نگاهي  
همانطور که مشاهده م 

غلبهحضورانسانيبرماشین،نوعيفضایايدهآلراترسیمميکند.دراينجااستکهافراد
براساسيکسریقواعداخالقيباهمارتباطبرقرارميکنند.بهواقعآقایعبادرتقابل
قراردادنفضایبیرونازمترو،بافضایداخلمترو،نوعينتیجهگیریاخالقيوانسانگرايانه
ازمترودارد.اوباتعريفگذشتهکسالتبارخودکهروزانهمجبوربودهاستحدودنیمياز
روزخودرادرماشینوپشتترافیکوچراغقرمزهابگذراند،بهکليبامحیطخارجازمترو
ماللآور وخستهکننده
بیگانهشدهاستوفضاهایشهریاکنونبرایاوبهعنوانيکامر 
تلقيميشود.فضایرعبآورخیابانهایشلوغو سروصدایوبوقمکررماشینهابههمراه
خودخواهيرانندههایماشینسرچهارراههاباعثشدهاستتااواکنونمحیطمترورابه
همصحبت
عنوانيکمحیطانسانيبستايدکهدرآنافرادبههماحترامميگذارند،باهم 
ميشوندوخبریازدعواهاوبگومگوهانیست .
اما ديدگاه ديگری درست در مقابل با گفتههای آقای ع وجود دارد .آقای آ که از
کارمندانوزارتارشاداستوهرروزمجبوراستمسیرمولویتاايستگاهبهشتيرابرود،
نظرديگریدربارهمترودارد :

«واقعاً متروتمامحیثیتوانسانیتمارازيرسؤال بردهاست.مننميدانم
تاکيميتوانمدربرابراينهمهتحقیردوامبیاورم.وضعیتمترواصالً خوب
نیست .فقط کافیه چند هفته جای من باشید تا بفهمید مردم اين شهر به
خاطرندانمکارهایبرخيازمسئولینچطوربهجانهمافتادهاند» 


آقایآمعتقداستکهمتروبهعلتازدحام زيادجمعیتوخودخواهيمسافرانآن،
بهعرصه ایبرایمبارزهخودخواهانهومنازعهبینافرادتبديلشدهاست.بهواقعازنظراو
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نفس مترو ،برای جابه جايي سريع است و چون مترو ظرفیت اين همه مسافر را ندارد،
بنابراينافرادبرایاينکهزودتربهمقصدبرسند،مجبورهستندکهباهممبارزهکنند.به
همینخاطردراينمبارزهمردانبرزنانوجوانانبرسالمندانپیروزميشوند :

«اگه دقت کني پیرمردا تو ساعتهای شلوغي ديگه پیداشون نمیشه ،چون
میدونناگهبیانهیچکيبهاونارحمنميکنه.نهاينکهمردماينوبخوان!نه.
ساعتها

سیستم طوريه که اگه نخوای هل بدی و خودتو بزور جا کني ،بايد 
منتظربموني.کاريهروزدوروزهمکهنیست.آدمهرروزمجبورهمثلمنبیاد
وبره ».


اماچراتجربههمزماندونفرازمتروتااينحدباهمدرتناقضاست.بخشيازاين
یلکردهاستوبیشتربهانزوا
ديدگاهبهموقعیتاجتماعيافرادبازميگردد.آقایآفردتحص 
عادتدارد.اودرادارههرروزتاعصرکهبهخانهبازميگرددبیشترازچندنفررامالقات
نميکندوبیشتروقتخودرابهکتابخواندنويامطالعهکارهايشميگذراند.بههمین
خاطراستکهديدناينهمهجمعیتاورابههراسمياندازد؛اماآقایعيکفردبازاری
کسبوکار او با همین معاشرت گره
است که معاشرت با مردم را ترجیح ميدهد و اصوالً  
خوردهاست .
اماتفاوتديگریهمدرمحیطاجتماعيداخلمتروبینايندوفردوجودداردکه
باعثشدهاستدوشیوهمتفاوترفتاریدرداخلآنهاوجودداشتهباشد.خطمترویآقای
ع ،عموماً يک خط نسبتاً خلوت است و تقريباً در همه ساعات روز ،مسافران به راحتي
ميتواننددرآنجابهجاشوند.بههمینخاطرازفشارجمعیتوآسیبهایاحتماليآنو

برخوردهایخواستهوناخواستهخبرینیست؛اماخطآقایآبسیارشلوغاستوبههمین
خاطرايندومحیطتفاوتهایفاحشيباهمدارند .
مترو و بازنمایی شهر مهاجران آسيبدیده اجتماعی شهری
ازحاضرينهمیشگيونسبتاً  زيادیکهدرمتروهاحضوردارندوبهبخشيازرويدادهای
فروشهایمتروهستند،افرادیباشیوهوسبک

همهروزهمسافرينتبديلشدهاند ،
دست
همشکل کهلحنصداوگفتارآنان بسیارشبیهبههماست.وجودچنین
تبلیغاتيبسیار 
افرادی که در سرتاسر يک محیط اجتماعي گسترده ،دارای شیوهها و سبکهای رفتاری
مشابهي هستند ،ديدگاههای جديد درباره فرهنگ به وجود آورده است و برخي از
ديدگاه هایقبليرابهچالشکشیدهاست.برایمثال،اينفرهنگ،برخالفاشکالقبلي

فرهنگي،ازطريقروابطبیننسليانتقالدادهنميشود،عمدتاًخودبهخودیاستوبراساس

کارکردیازمحیطاجتماعياستکهشکلخاصيبهخودميگیرد .
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دستفروش مشغولبهکارهستند،وضعیتبسیار
کسانيکهدرمتروهاوبهعنوان 
کالنشهرهارابه نمايشميگذارندبدوناينکهبخواهیمدر
پیچیدهایازعصرجهاني شدن  
دستفروشيدرمترواست،
اينجابهکلاينوضعیتبپردازيميکيازنمودهایآنراکه 
فروشهای مترو اهل يکي از روستاهای اطراف

موردتوجه قرار ميدهیم .ع ،يکي از  
دست
دستفروشيمشغولاست.اوبه
کرمانشاهاستکهمدت 1سالوچندماهدراينجابهکار 
همراهتقريباًدهنفرازهمساالنوهمروستاييهايشپارسالبهتهرانآمدندوپسازيک
ماهبیکاریوياکارساختمانوبناييبهمتروآمدندوتقريباًيکسالگذشتهخودرادراين
متروگذراندهاند :

« اوايلکهبهمتروآمديم،همهمارومسخرهميکردنو برایماعاروننگ
بود؛امابعدازبههفتهکهگذشت،چونبقیههمهبیکاربودنومادوبرابريه
کارگرمعموليباتعدادساعتهایکمتریدرآمدداشتیم،همهکارشونوول
دستفروشيميکنن» 
کردنواومدنمترو 


پسازاينقضیهاستکهتمامافرادبیکاريکروستابهسمتمتروتهرانميآيندو
يها،
دستفروش 
ينگونه  
گروهي شبهانحصاری در مترو شکل ميدهند .به طور کلي در ا 
یمکارپیچیده ایبیناعضاءوجوددارد.درهرقطارنبايدبیشازيکنفريککاالی
تقس 
خاص را بفروشد ،ساعات خريدوفروش کامالً مشخص هستند .اوج شلوغي و خلوتي مترو
زمانمناسبيبرایخريدوفروشنیستوحتيفروشبرخيکاالهایخاصبرعهدهافراد
خاصيبودهاست :

«ما بین خودمون قبالً هماهنگ شده بوديم که هرکسي چه موقع چي
بفروشه.ولياالنبه مدتهکهبه عدهديگهاومدنکهنميذارنماکارمونو
بکنیم.بههمینخاطرمابايدجلویاوناروبگیريم!» 


بهعلتمحدوديتدرفروش،افرادمجبورهستندباهمدراينعرصهرقابتکنند.به
دستفروشيدرقرقيکگروهخاصاستکهعمدتاً
همینخاطرمعموالًهريکازکارهای 
ترکزبان هستند و
گروههای قومي هستند .برای نمونه اکثر گلفروشهای سر چهارراهها  
دستفروشي مترو هم در دست
کردها هم میدانهای ترهبار را قرق کردهاند .عمده  
کرمانشاهيهااست.اينافراد،بهخوبيازخألهایقانونيدراينزمینهاستفادهوبرایخود
کسبدرآمدميکنند.پلیسمتروهممعتقداستکهنميتوانجلویاينافرادراگرفت.
آنهاعمدتاًافرادبيآزاریهستندودرجستجویلقمهنانيبرایخودميگردند؛اماوضعیت
فروشهای مترو تنها به مردان منحصر نميشود و واگنهای مخصوص زنان،


دست
فروشندگانويژهزنانرادارد .
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درآمددست فروشيدرمتروبیشترازآناستکهدربازارکاربابتيک

ازطرفديگر
دستمزدبیشترازحداقلهایکارگرانرسمي

نیرویسادهپرداختميشود.حتيگاهياين

است.بهمراتبسختيخیليازکارهایرسميراندارد.ازطرفيامنیتشغليدستفروشي

اگربیشترازمشاغلرسمينباشد،کمترنیست .بااينحالاينپديدهعمدتاً بانگرشهای
کالنشهریمثل
بسیارمنفيدررسانههادنبالميشود؛اماواقعیتواضحآناستکهدر 
توانبدونپولزندگيکردواينطورنیستکهبتوانبدونداشتن


تهران،يکروزهمنمي
دستفروش در مترو
مهارتي ويژه ،شغل پردرآمدی داشت .عمده چیزهايي که افراد  
متنوعاند و شامل مواردی مانند لواشک ،پیراشکي ،آدامس ،بیسکويت ،باتری،

يفروشند 
م
يشود .
جلدکارتو...م 
بازارکاربهاينشکلاستکههرفردباسرمايهبیشترتوانسودآوریبیشتریهم
دارد،اماجوانيکهنهتخصصيداردونهسرمايهمالياندوختهاست،برایپیداکردنکاردر
بستاساسيمواجهخواهدشد.ازاينرواستکهاغلبجوانهاييکه در


تهران،بايکبن
هايشاندرشهرهایديگرزندگيميکنند،امابهامید


کنند،خانواده

يمي
دستفروش
مترو 
آلبهتهرانگامگذاشتهاند.بیشترآنها نهتخصصيويژهبرایپیدا


تشکیليکزندگيايده
کردنيکشغلمناسبدارندونهسرمايهایکهبتوانندباآنرویپایخودشانبايستند؛

هایبسیارمحدودیبرایاشتغالاينجوانانباقيميماند.کارگری


دلیلهمگزينه
بههمین
ساختمان،شايدتنهاشغليباشدکهاينگروهازجوانانبتوانندباآندرتهرانامرارمعاش
کمدرآمدهمباتقاضاهایزيادیازسویکارگرانافغانمواجهو
کنند،اماحتيهمینشغل 
باالاست.درواقعميتوانگفتکهتفاوتسطحانتظاراتجوانان

رقابتبرایآنبهشدت 
ساکن شهرهای ديگر با واقعیتهای رايج در پايتخت ،تضاد بسیار سنگیني پیش رويشان
يرویميآورند .

ميگذاردکهبرخيازآنهابرایرفعاينتضادعینيبهدستفروش

آيدامانميتواندحتيبرایرفع

زمانييکجوانمقیمازشهرديگریبهتهران  
مي
معاشروزانه اشکاریدرخورپیداکندبرايشخیليسختاستکهدوبارهبايکشخصیت

دستفروشيهمشده،
خوردهبهشهرشبازگرددوترجیحميدهدکهحتياگربا 


شکست
اموراتروزمره اشرابگذراند.عالوهبرجوانانساکنديگرشهرهاکهدريکشرايطمتفاوت

شانقرارگرفتهاند،تعدادمحدودیازشهروندانتهرانيهمبهدلیلبیکاری


بامحلزندگي
يدرمترورویمي آورند.شايدبرایيکجوانغیرتهرانيکههیچکسياورا

دستفروش
به 
يدرمتروراحتترباشد،امابرایيکفرددرتهرانکهبا

دستفروش
درتهراننميشناسد ،

مجموعه گسترده ای از اقوام و دوستان در پايتخت آشناست ،بسیار آزاردهنده است که
دستفروشيدرمتروازدستبدهد.حالاگرباوجوداين
بخواهداعتباراجتماعياشرابا 

دستفروشيدرمترورویآورد،کامالً بهاينمعنياست
مشکالت،يکشهروندتهرانيبه 
کهنظاماجتماعيد رپايتختبهحدینابرابرشدهکهاشتغالدراولويتيفراترازاعتبارو
دستفروشيدرمترو،به
تشخصاجتماعيقرارگرفتهاست؛واقعیتايناست کهامروزه  
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عنوانيکداغبهيکبرچسبتبديلشدهاستوباوجوددرآمدمناسبآمد،ازمنزلت
اجتماعيبسیارپايینيبرخورداراست .
بايدپذيرفتکهبخشديگریکهتقريباًهرشهروندتهرانيدرمتروباآنبهصورت
روزمرهمواجهميشودتکدیگرانيهستندکهگاهيبافروشدستمالکاغذیويافالبه
تکدیگری ميپردازند .تقريباً همه اين تکدیگران زنان جوان و نوجواني هستند که لحن
يکسانيدارندوعمدتاً نوزادکوچکيبههمراهدارندوباابرازعجزو ناله(گاها حتيعجز
همخواني ندارد) درخواست کمک ميکنند .اظهارنظرهای
آنان با چهره بدون احساسشان  
گوناگونيدربارهاينمتکديانصورتگرفتهاست،بااينحالاينافرادنیزبخشياززندگي
روزمرهمتروهستندکهبهنظرميرسدهمگيآنانکهروزیدرسطحشهرپراکندهبودهاند،
امروزهمراکزشلوغتروپردرآمدتریيافتهاند .
يشود،
یبهای اجتماعي که عالوه بر تکدی گری در مترو ديده م 
يکي ديگر از آس 
یببر،ازشلوغيمترواستفادهميکنندواشیاييمانندکیفپولويا
یببریاست.افرادج 
ج 
تلفنهمراه افرادرابهسرقتميبرند .شلوغيمترو،نبودنظارتوگمناميافرادازعوامل
تأثیرگذاردراينمسئلهاست .
طرد اجتماعی و صداهای خاموش
بودنحملونقلعموميبدينمعناستکههمهافرادوگروههایانساني

اجتماعمحور

تعريف
بنابرايندرايننوعازحملونقل

امکانوتوانايياستفادهودسترسيبهآنداشته باشند؛
هایخاصيبههردلیلنتوانندازحملونقلعمومياستفادهکنند،

زماني،هنگاميکهگروه
يدهد.مترو درسطحشهرتهرانباوجودآنکهبهشکلقابلتوجهي
طرداجتماعيرخم 
توسعه يافته و بسیاری از مشکالت حملونقل را حل کرده است ولي وضعیت آن نشان

يکنند
يدهدکهگروههایخاصيدرشهرتهرانوجوددارندکهيااصالًازمترواستفادهنم 
م
ويامیزاناستفادهآنحداقلاستواينافراددراستفادهازآنباموانعفیزيکيوگاهي
اجتماعيمواجهاند .اينوضعیتدرساعاتشلوغيمترودرصبحوبعدازظهر بهاوجخود
گروههايي مانند معلولین،
يرسد .ساخت فیزيکي مترو در تهران به گونهای است که  
م
سالمندان ،زنان دارای کودک خردسال و  ...در استفاده از مترو با موانع جدی روبهرو
يهایمتروامکاناتخاصيبرای
یهاوخروج 
ميشوند.بهعنوانمثالدربسیاریازورود 

يتوانندازمترواستفاده
گروههانم 
معلولینوسالمندانناتوانتدارکديدهنشدهاستواين 
يشوند .چنین
گروهها عمالً در استفاده از مترو طرد م 
کنند؛ بنابراين در اين شرايط اين  
طردی گاهي اشکال ظريفتری به خود ميگیرد .ريتم حرکتي افراد و شدت و حجم
ورودیهاوخروجيهایآنقوانیننانوشتهایبههمراهدارد:درساعاتاوججابهجايي،يعني

کهنساالن
صبحتاساعتدهوازساعتسهتاتقريبااوايلشبورودوخروجکوکانو 
ممنوعاست .
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نتيجهگيری
يکوسیلهحملونقلعمومينیستو

مترو،باگستردگيوجذابیتبسیارزيادآن،صرفاً 
دارای ابعاد اجتماعي ،فرهنگي و زيستمحیطي و آشکار اقتصادی زيادی است .هر عنصر
جديد که به يک جامعه تزريق مي شود ،بسته به پهنای و گستردگي آن و نقشي که در
گذارد.وضعیتکالنشهرهاو

زندگيروزمرهمردمبازیميکندتأثیرات عمیقيبرجایمي
نشهریتاحدزيادیحیاتخودرا
شهرهایاقماریونیزوضعیتترافیکوحملونقلدرو 

مديونمترویتهرانهستندواينمترواستکهتاحدزيادیيکپارچگيشهریراحفظ
کرده است .مترو به جايگاه هويتبخشي برای مناطق مختلف تبديل شده است و امروزه
تصورکالنشهرتهرانبدونوجودمترو،امریمحالبهنظرميرسد .

متروامروزهبه بخشبسیارمهمياززندگيروزمرهتعدادبسیارزيادیازمردماين
کالن شهر تبديل شده است و مردم بخش زيادی از زمان روزانه خود را در آن سپری

ميکنند ،برخي از آن ارتزاق ميکنند ،برخي آن را به عنوان زيست -جهان مطلوب خود

تلقي ميکنند ،برخي نسبت به آن ابراز عالقه ميکنند و عدهای از آن متنفر ميشوند.
گفتگوهای بسیاری در زيرزمین شکل ميگیرد و حوزههايي پراکنده و شبه عمومي برای
گفتگویمردمفراهممي آورد.متروهمچنینبهمیزانزيادیفرهنگماشینواتومبیلدر
شهرتهرانراتحتتأثیرقراردادهاستوفضایهندسيوجغرافیایذهنيافرادرابهشدت
تغییردادهاست .
حملونقلي آن و مواردی مانند
از همین رو نبايد تأثیرات مترو را صرفاً به تأثیرات  
آلودگيهواومسائلاقتصادیوزيست-محیطيآنفروکاست.بههمینخاطرتوجهبیشتر
به آن به عنوان يک حوزه جديد برای زندگي روزمره مردم ،بايستي جايگاه مهمي در
پژوهشهای آتي را به خود اختصاص دهد .در نهايت مترو فضای شهری است که افراد
يکنند .
بخشياززندگيروزمرهخودرادرآنتجربهم 
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