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 مسئلهمقدمه و بيان 
زمان و فضا از درکما نحوه بازنماييفضاييشهرتهرانو مترو ايناست: اصليما ايده

شهریرادگرگونکردهاست.کردارهایماريتمیکوبهنوعيحاملفضاوزمانهستند

یروزمرهماراتعیین(وازسویديگراينفضاوزمانهستندکهکردارها2009)شاتزکي،

ترتیباتزمانمندازطريقبازتولیداثربخشزندگيروزمرهمطرحميمي شوندويابخشند.

سازند)همان(وهمزماندرتریبیانکنیم،کردارهازمانرامياگربخواهیمبهطورقاطعانه

مي يابندزمانمعنا مح؛ همگيبرساختياز کردارها، زمانو و نقشفضا یطاجتماعياما

شکلمي آن در کردارها استکه درخاصي پیچیده بسیار فضاهای از يکي مترو گیرند.

هایزمانيوکرداریاست.گیریريتمشکل

يعني نیازهایضروریانسانشهرنشین، جهتيکياز در صرفاً اولمترو وهله در

بهناچارنیازمندرهاشهکالندربهخصوصدرشهرهاها.انسانجاييموردتوجهاستجابه

وسايلحمل از ونقلهستنداستفاده برشیوه؛ متروصرفاً رفتاما وآمدتأثیرهایحرکتو

داللتنمي صرفاً يا و ترافیک،گذارد آلودگي، مانند اجتماعيآشکار حتي و هاييطبیعي

بهمثابهنوعيو...ندارد.بهواقعايدهاصلياينمقالهايناستکهبايستيمتروراازدحام

يدربازنماييفضاييشهرودرنتیجهآندگرگونيدرفهمزمانوفضایشهرتهراندگرگون

دانست.

 و اقدام حملیمتصمهرگونه ارتباطبا بررسيوگیریدر به نیاز آنکه ونقلقبلاز

به مهندسيداشتهباشدنیاز حتييبررسمطالعاتفنيو اقتصادیدارد. هایاجتماعيو

هایاجتماعيواقتصادیهاوجنبهیتواقعهایفنيومهندسينیزبايددرراستایيبررس

ونقلتوسطانسانوبرایدريکجامعهصورتگیرد.دلیلاصلياينادعاايناستکهحمل

آنبرشهروندان،قبلتأثیرپذيریوتأثیرگذاریيدبايابدولذايمانسانايجادشدهوتوسعه

ربررسياجتماعيد.دیزديگریتوسطمديرانومسئولینشهریمدنظرقرارگیرازهرچ

ونقلاجتماعيبهشود.حمليممحورتوجهونقلاجتماعيبهاحداثپروژهبرموضوعحمل

درهاانسانجاييشودکهامکانجابهيمهايياطالقیتفعالمجموعاقداماتو را کاالها و

-سازدکهتمامافرادجامعهبدونتوجهبهطبقهاقتصادیيمراهمایفيکجامعهبهگونه

وضعیتجسمي جنسیت، سن، کار،اجتماعي، مکانجغرافیاييزندگيو انجامو به قادر

هاوسفرهایغیرضروریجلوگیرییضتبعسفرهایضروریخودهستندودرعینحالاز

يم بخش(.1387ی،)خاکسارکند و افراد از حملهاهگروعمده از تهران شهر ونقلدر

 استفاده مترو و تاکسي اتوبوس، مانند يمعمومي اين که نشانکند کهيمموضوع دهد

بخشياززمانروزانهافرادبهاستفادهازاينوسايلوارتباطباديگرشهرونداناختصاص

بهعنوانيکفضایحاضرتالشداردتاتجربهزيستهروزانهافرادرادرمترومطالعهدارد.

دهد.قرارافتدموردبررسييماجتماعيکهحیاتشهرونداندرآناتفاق

شودتابارويکردیفرهنگي،مترویتهرانرابهعنوانيکييمدراينپژوهشسعي

شانبهایازمردمشهردرزندگيروزمرهفضاهایشهرتهرانکهبخشعمدهترينمهماز
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ازديدگاهفرهنگوزندگيروزمرهتحلیلکند.اينديدگاههستندگیرصورتروزانهباآندر

هایدرگیر،نحوهگذرانوتعاملمردمبااينهاوجمعیتبهنحوهمواجههروزانهمردم،گروه

پردازد.گیریبرخياخالقیاتوبهطورکليفرهنگمردمميوشکلفضا

 

 چارچوب نظری پژوهش
پارادايمامروزهمطالعاتفرهنگيبه هایمطرحدرحوزهعلومانسانيمطرحعنوانيکياز

ترجمهآنبهايرانبهمیزانزيادیموردعمدتاًهایکوتاهورودوشدهاستودرخاللسال

رويکردهایاينپارادايمرويکردزندگيترينمهماستقبالهمگانقرارگرفتهاست.يکياز

شناسي،سوژهن،برخالفرويکردهایپیشینجامعه(کهدرآ1391روزمرهاست)انگلیس،

گیردوسايرساختارهایانسانيدربطنزندگيجاریوهاقرارميانسانيدرمحورتحلیل

اين روزه ميکنشگرانهر تحلیلقرار واقعشايدبتوانگفتنکتهعزيمتمورد به گیرد.

مر دموتأکیدبرسطوحخردمطالعاتفرهنگيحرکتبهسمتتجلیلکردارهایروزمره

ترينعرصهحیاتاجتماعيحیاتاجتماعياست.ازاينروکردارهایروزمره،بهعنوانمهم

آورند.دراينراستانسبتبینکردارها،زمانوفضاهایشهریاهمیتيدوبارهبهدستمي

بهويژهدررابطهبامتروموردنظرمااست.

نظريه گويند،منظورسخنمي«فضا»يا«زمان»وقتيدربارهپردازاناجتماعيعموماً

(.زمانوفضای2009زمانيافضایعینياست)شاتزکي،-همچونبسیاریازمردم –آنها

درکمي واقعیتي خصیصه مثابه به که هستند فضايي و زمان شکلعیني به که شوند

اينايدهوياچنیندرکيازيابد.بااينحالمستقليازفعالیتودرکانساناستمرارمي

بهويژهدرچنددههاخیرتوسطمتفکرانيهمچونلفور) (و2004زمانوياحتيفضا،

هایاخیربهطورجدیازنو(بهچالشکشیدهوبحثدربارهفضادرسال1996هاروی)

بعدازکتاب ذار(وچندينمتنتأثیرگ1991اثرهنریلفور)تولیدفضامطرحشدهاست.

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

گونه به است، گرفته صورت عرصه اشمیداين کريستین که لفور1ای شارحان از يکي

مي توجهات2چرخشفضايي»گويد: فضايي مسائل است، برگرفته در را اجتماعي علوم

عمده جلبکرده خود به استایرا فراسویمرزهایجغرافیاييگسترشيافته «استو

 2008)اشمید، پر27: بهمثابهظرفخالينیستکهتوسطاشیاء ديگر فضا اينرو از .)

 و مستقل يکواقعیتمادیِ بنیاد»شود. خود معرفت« يکواقعیتآغازين يا شناسيو

(.1991:26)لفور،«تولیدیاجتماعياست»نیستبلکه

دي دچاردگاهچنین هم را مکان حتي و زمان مفهوم از ما تصور فضا، هاييدرباره

گونهکههايدگرآنراتغییراتبنیادينيکردهاست.ازهمینمنظرزمانمندیوجودی،همان

                                                           
1 Christian schmid 
2 spatial turn 
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حاصلتواليگذاریمينام نظم3کند، ايننوعزمانمندیترکیبياز دهيپسینيونیست.

لحظه پیشینيرويدادها، يا زمانمندیبهها از ايننوع عوض، در نیست. چیزیديگر هر

مشخصمي آينده و حال گذشته، واسطه به ديگر، عبارت به و بعدمندی شود.واسطه

بهشکلبسیارخاص انسانيزمانمندیوجودی، وجود آينده اکنونو است.4تریگذشته،

مي را وجود فعالیتانسانيدرکبرایاهدافحال، مثابه کردتوانبه بنابراينزمانمندی؛

ابعادگذشته،حالوآيندهکردارهایانساناست.البته،گذشته،حالوآيندهنیز5وجودی

 توصیفمي)رويدادها بهحال،گذشتهوآيندهتعلقدارند،حالحوادث(را رويدادها کنند:

هنوزاتفاقنیفتادهخواهاينرويدادهارخدادهباشند،چهدرحالرخدادنباشندويااينکه

باشد.درنتیجهابعادفعالیتانسان،يعنيگذشته،حالوآيندهرويدادهاياهرچیزديگررا

:1911گونهکهبرگسون)هایفعالیتهستند.هماندهند،بلکهاينابعادخصیصهنظمنمي

مي309 بیان ) وهله»کند، يک در هم، با زمانمندی، بعد مي6سه چن«دهدرخ در ین.

است. رويداد آينده و حال گذشته، از متفاوت فعالیت آينده و حال گذشته، وضعیتي،

 نیستند، ديگر گذشته نیامدهيدرحالرويدادهای هنوز آينده رويدادهای تنهاکه اند.

اينسهبعدازفعالیتماداميکهيکفردکنش درمقابل، رويدادهایحالحضوردارند.

دهند.اگرفعالیتيمتوقفشود،اينسهنیزبههمراههمهمرخميورزد،هستندوبههمراه

شوند.ناپديدمي

(اگربخواهیمدقیقشويم،فضاوزمانخصیصهحیاتفردی2002بهتعبیرشاتزکي)

زندگي زمان و فضا واقع، به است. انسان اجتماعي پديدهو به متکي متفاوتاساساً های

کردا نام به مشابهي، زماناجتماعي و فضا دلیل، همین به هستند. اجتماعي هایرهای

هایمتفاوتتاحدیمشابهوتاحدیمتفاوتهستند.اينتشابهاتبخشيبهدلیلزندگي

بههایاجتماعيمشابهکردارهایفضامندوتفاوتهایکالنذهنيونیزمحیطساخت ها

هااست.بااينحالتأکیدبراينهایحامالنکردارهایمتفاوتزندگيدلیلمسیرهاوطرح

متضمنمشخصهنکتههمحائزاهمیتاستکهکنش وکردارها هايياززمانوفضایها

کنش اجرای هستند. زمانعیني کنشها اجرای يعني است، ميبر را متفاوت توانهای

يدرهايدرمحلعمدتاًهمزمانساختيااينکهبهصورتپسوپیشيرخدهندواجراها،

مشخصهفضایعینيرخمي شاملريتمدهند. فضاييعینييککردار ها،هایزمانمندو

شودکهدرهاييميهایتصادفيآنونیزتوزيعهندسيمحلهاييازکنشهاوتناوبتوالي

هاييعمدتاًگیرد.بااينحالچنینفضاهایعینيوچنینريتمهاانجامميآنجااينکنش

نميبهيکسان معنا کردارهاييکهريتمفهمو گیردتصوراتهایخاصيبهخودميشود.

همدستخوشدگرگونيمي درکزمانرا وحتينحوه فضا از درهمینهندسيما کند.

تناوب و توالي حرکتيمترو، ريتم وراستا، حتيورود حرکتو توقف، هایحرکتيآن،

                                                           
3 succession 
4 human existence 
5 existential temporality 
6 stroke 
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هااست،درکمتفاوتيازهندسههاوپیادهومبیلکهمتفاوتباريتمحرکتياتخروجقطارها

بهمسافرانآنمي زمانيشهر واقعهدفاصلياينمقالههمتوصیفيفضاييو به دهد.

بهعنوانوسیلهپديدارشناسانهازشیوه هایدرکزمانيوفضاييافرادیاستکهمترورا

 اند.اصليحرکتخوددرشهرانتخابکرده

اصليتحقیقاينواقعیتاستکهمتروچیزیبیشازيکارهومحورپندازهمینرو

ابعادزيستوسیلهصرفحمل برونقلاستو متروعالوه اقتصادیوروانيدارد، محیطي،

هایانجامکارهایروزمرهماينهاتغییراتاجتماعيبنیادينيدررفتار،کرداروشیوهاهمه

،حتيفضایهندسيشهریومفاهیميمانندنزديکوتریکندوبهشکلبنیادیايجادمي

مکان ارزش دورف تحت شدت به را امالک قیمت و ميتأثیرها حرکتقرار و دهد

جمعیت را شهرها درون در انساني روشنميمتأثرهای برای ابتداسازد. موضوع شدن تر

افرادبهوجودآمد ورودماشیندرکردارهایروزمره موردبررسيقرارتغییراتيکهبا هرا

دنبالمي اينتغییراترا تا تهرانسعيخواهیمکرد تکیهبرشبکهمترو سپسبا دهیم،

کنیم.

تواندکند،ميدهيميهاراسازمانمردموکاالوانتقالنقلاينکهيکجامعهچگونه»

رايطيفرهنگيدهيکاالهایآنجامعه،بلکهدربارهشچیزهایزيادینهتنهادربارهسازمان

مي زندگي آن در جامعه آن مردم بگويدکه ما به 7)ويريلیو«کنند، همین1986، به .)

ماناستکهتمايليزندگامروزهبهخاطرحضورمستمروسیلهنقلیهموتوریدر»صورت،

رويموچیزهاييرابهصورتهادرمواردیکهچگونهروزانهبهسرکارميجادهتأثیرداريم

بگیريمانهتجربهميروز ناديده «کنیم، زمانيکهنقل2004)اوری، انتقالموتوریبرایو(.

شد،باگذشتزمانمعمول1920دههمتحدهودراولینباردرمقیاسعموميدراياالت

 احساس وسراين جامعه بافت تغییر حال در شدت به اتومبیل که گرفت شکل يعاً

برایمثالمالکیتماشینباعثهاييفرهنگياستکهداارزش يربرزندگيروزمرهاست.

دهدتانسبتبهشد،بهايندلیلکهماشینبهافراداجازهميکاهشحضوردرکلیسامي

تریرابپیمايند.بههمینصورت،باتوسعهاتومبیلومالکیتخصوصيقبل،مسافتطوالني

افرادیکهبهکلیساميآنها بهايندلیلکهمسافرتباماشینرفتنددچارچالش، شدند؛

دادتابهجاهاييبروندکهدوستانخانوادگيوهمسايگانقادربهاينتواناييرابهآنانمي

شنویازوالدينوباقيماندنتحتنظارتانتظاراتراجعبهحرفنا»مشاهدهآناننبودند.

حمل جديد وسیله اين توسط والدين کسابق فروکش لیند«ردونقل و ،8)لیند

[1929]1957.)

یدرزندگيمادارندکهتمايلداريمتأثیریاگستردههاچنانحضورامروزه،اتومبیل

متفکراجتماعيمانميکهاينوسیلهبهصورتمستمربرزندگي فراموشکنیم. گذاردرا

ايدهکليميفرانسههانریلفورگزارشجالبيازتأثیرماشینبرزندگيروزمرهارائه دهد.
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گیرد،شکلمي9«فرهنگماشین»ویايناستکهزندگيروزمرهماتاحدزيادیتوسط

هرچندکهماغالباًدرتشخیصتأثیراتآنناتوانهستیم.ازنظرلفور،ماشینوپیامدهای

 جادههابزرگراهآن، وو است گذاشته مدرن شهر هستي بر عظیمي تأثیر آسفالت، های

طرحفضا نو از عقالني، شديداً صورتي به را شهری اصليهای ويژگي است. کرده ريزی

جاده ازدياد مدرن، مکانشهرهای و وسیع ماشینهای گاراژ پارکو برای است،هايي ها

 رشدی چنین درختکاهشخیابان»نتیجه باغکاریهای و سبز فضاهای شده، «استها

ایهمچونجامعهما،وضعیتترافیکتبديلبهيکي(.درجامعه1993:359[1974]،)لفور

خیابان ماشین، پارک فضاهای اولويت است؛ شده جامعه يک اصلي کارکردهای واز ها

حوزهبزرگراه در را تمامیتفضا اشغالکردهها، هایشهریمعاصر لفورگونههماناند. که

بهزندگيروزم،اتومبیل»توانگفتکهيم«کندخاطرنشانمي تسخیرکردهاست، را ره

مي تحمیل را خودش قوانین که بهطوری روزمره زندگي از عظیمي بخش امروز کند.

(.1971:101[1968لفور،]«)گذردمصاحبتباصدایموتورهامي

جنبه از بسیاری استعماری اثرات درباره لفور توسطديدگاه شهری فضاهای های

 غلبه شامل ماشین هند»فرهنگ سيفضای سازمان« عقالني لحاظ ودهياز شده

شودکهريزانتکنوکراتوديگرکارکنانعموميميای،مطابقبامیلبرنامهشدهيزیربرنامه

وسازهرحوزهیدرگیردرساختهاگروههایاتومبیلوديگررابطهبسیارنزديکيباکارخانه

«هندسي»حضورهمهجايينظموپارکینگماشینبزرگدارند.آزادراهشهریدرونيک

هادرشهرهایامروزیشدهبرایترافیکماشینيطراحهاوسايرفضاهایشدهجادهعقالني

هایسبزبرایفضادرعوضاينکهبرایمثال،مکان»آوردکهدرآنميبهوجودوضعیتيرا

 حسب بر تنها کنند، تنفس را تازه هوای و بروند راه آن در تا باشد نیازهایمردم

هایایازارزش(.مطالباتمجموعه1993:50[1974)لفور:]«رانيدرکشدهاستاتومبیل

بهماشین مجموعهفرهنگيمانندالزاميبرایاجازه درسراسرشهرمسافرتکنندبا تا ها

،برایمثالمیلبرایساختنيکشهربهعنوانيکمکانخوشايند،رهاهاارزشديگریاز

صدایترافیک،آلودگيودودودمبرخوردکردهوحتيبرآنغلبهيافتهاست.ازنظرازسرو

تر،نوعيازتروزيباشناختيهایانسانيلفور،ضرورتعقالنينظموکارايي،برديگرارزش

کرد،درجوامعشهریمدرن،بیشتروبیشترناپديدبینيميهایماهویکهوبرپیشارزش

هکردهاست.خواهندشد،غلب

پیروزیفضایفرهنگماشینهندسيبرایکسانيچونماکهبرمبناييمنظمدر

مي رانندگي ميماشین تأثیراتي چه کهکنیم، است اين لفور پاسخ باشد؟ داشته تواند

بهواسطهعقالنيظرفیت است. برایتجربهفضایپیرامونبهشدتمنقبضشده هایما

کند،رانندهماشینياتجربههایاصليکنونيراتوصیفمياجادههايشدنفضاکهبزرگراه

زنبسیارکاهشعابرازمحیطاطرافوی،درمقايسهباتوانتجربهچندبُعدیوغنيپرسه

يافتهاست.

                                                           
9 car culture 
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به» تنها داردو فرمانسروکار با برایرسیدنبهمقصدتنها ویآنچهراننده

نگاهمي ندکهتکنیکيوماشینيشدهاستوآنراکبرایهدفشنیازدارد،

مي يکزاويه از ...]بنابراينتنها خوانايي سرعتو يعني فضابیند: به[ صرفاً

 کاستهاشکال ميشدهفرو ظرفیتاشظاهر اهدافشود. برای حوزه، اين های

مي گذاشته کنار عالمتسطحي تسلیم کلي، ديدگاهي هرگونه و هایشود

)لفور«شودکهدرنقشهتعبیهشدهاسترامتدادگذرگاهميشدهدیهتعببصری

[1974]1993:313.)



بهعبارتديگر،فردیکهبخشمهميازروزخودرادرماشین)احتماالًبهعنوانيک

وازلحاظشدهکنترلکندبهصورتدائميفضاهایبهشدتمسافربريافروشنده(سپریمي

تشدهيطراحعقالني ایکند.تجربهویازجهاناطرافوینسبتبهجامعهجربهميایرا

دهيهاييبرایمسافرتاست،بسیاربیشترازلحاظعقالنيسازمانکهفاقدماشینوجاده

باتعمیمبرخيازايدهمي انسانشود. مارکاوژههایلفور، مي10شناسفرانسوی، کندادعا

هایاصلي،جهانامعغربيمدرنِکنونيدربزرگراههادرسرتاسرهمهجوکهرانندهتاکسي

کنند،بااينوجوداينحالت،امروزاطرافخودرابهشکلبسیارعجیبوغريبيدرکمي

ايم.شود،تنهابهايندلیلکهمابهچنینابزاریخوگرفتهبهعنوانامریغريبتجربهنمي

ماند.امعهماوفرهنگماشینيآنباقيميمزاجيازجيدمدمبااينوجود،هنوزهمويژگي

ايناستکهراننده اوژه سرتاسريککشورخاصتمايلهایهمیشگيجادهمنظور در ها

دارند بهاينمعناکهعمدتاًتا عبورکنند. ازشهرهاييکهدارایسرعتوکاراييهستند،

هاييهاتنهابهناماغلبمکانشود.هاييدروهلهاولمحرومميرانندهازتجربهچنینمکان

فهمیدهآنهاها،درموردشوند،بدوناينکهچیزیبهغیرازناممنحصرميبرروینقشجاده

هایهایتاريخيوديگرمکانها،مکانایبزرگراههایجادهشود.بههرحالشبکهنشانهمي

ذکرنمي مسافر97:1995کند)اوژه،جذابرا برايناساس، بهدودلیلهابزرگراهتدر(.

جاده مسافرين است: توجه مکانقابل تمام از کارکردی، داليل به اجتنابها، اصلي های

هایگرفتهتوسطفرهنگکار،تجربهتعدادزيادیازحومهکنند.ايننوعازادراکشکلمي

دراندرارائهشدههایانتزاعيکهدرفواصلمنظمياایازنشانهشهریرابهعنوانمجموعه

شیوهيبرم به باگیرد. برایمثاليکخلبان، مسافرانيکخطهوايي، نظر از ایمشابه،

ایوسیع،بدونتجربهآنويابدونسازیفضا،برایپوششمنطقهسازیوهندسيعقالني

بهکند.فضاگذرد،پروازميهایخاصيکهویازآنميهرگونهتوجهعمیقنسبتبهمکان

ييشدهتبديلشدهاست)انگلیس،زدایتشخصشدهوشده،انتزاعي،عقالنييکامرمسطح

(.بهواقعمنظورايناستکهيکوسیلهحرکتيصرفاًمسیرحرکتماازيکمکان2003

دهد،بلکهدرکماازفاصله،اززمان،ازفضایبهمکانديگرراتغییر)کندترياتندتر(نمي

هایفراوانيکند.ارزشيدرکماازمحیطاجتماعيراهمدستخوشتغییرمياطرافوحت
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هایقبليممکناسترنگگیرد،ارزشپیرامونچنینتغییراتيدربازنماييفضاشکلمي

رسدمترونیزتوانستهببازندوستیزیهمیشگيبینقديموجديدصورتبگیرد.بهنظرمي

داشتهباشدکهدستهکمچندساعتازروزخودرادرآنباشدتأثیراتعمیقيبرافرادی

کنند.سپریمي



 روش پژوهش
روش از استفاده با تا شد اينپژوهشتالشخواهد وشناسيمردمدر خرد ابعاد نگارانه،

روزمرهمتروونقشآندرزندگيروزمرهمردمبهصورتمختصرموردبررسيقرارگیرد.

روش واژه مگارانهنمردمشناسي اطالق تحقیقي به شودي، درصدد درباره جستجوکه

بهایويژگي کنشهاییانعقالني ساير با یهاقالبي عنوان به عملي هایفعالیتنمود

ظريفزندگيروزمرهاستويافتهسازمان آنراهایشکل پیرواناينمکتبدرصددندتا.

روش بیشازهمهمعینکنندطراحيهاييبرایمطالعهآنروشنسازند، کنندکهما و

شناسيمردمنگارانهروش(.1370:440،توسلي)ازآنبیاموزيمتوانیميمشخصاًچهچیزم

مالحظاتيکههاويکرشتهرويهعقلسلیمو ایازدانشمبتنيبرعبارتاستازمجموعه

را شرايطي آنها وسیله به جامعه عادی گرفته اعضای قرار آن در ميانکه درک کنند،د

مي اينشرايطپیدا در ريترز)زنندبهعملمي کنندودستراهشانرا ،1374 بر365: .)

کنشگرانيکهبا اينپژوهشسعيشدهاستتاضمنمشاهدهمشارکتي، در همینمبنا،

رفت به مترو از مياستفاده دادهوآمد و پرداخته گفتگو به اينپردازند از استفاده با را ها

گفتگواستخراجکنیم.

نقلیه اينوسیله از روزه هر تقريبا که مترو مسافران از نفر ده همیناساسبا بر

مي مصاحبهاستفاده در عملآمد. به روشزندگيکنندمصاحبه از تا سعيشد اینامهها

ند.هایخودقبلوبعدازاستفادهازمترورابیانکناستفادهشودودرآنمسافرانتجربه

آهنگکرداریآنهادردرونمترو،هایدرکشهر،فهمآنهاازفضاوزمانونیزضربشیوه

نگرشارزش و ميها آن از استفاده پیرامون که اصليهايي محورهای عنوان به چرخد

هادرنظرگرفتهشدهاست.مصاحبه

 

 های پژوهشیافته
کهازآنجملهبهکاهشاستؤثریاقتصادیم-اجتماعياثراتبهطورکليمترودارای

یاقماری،ايجادعدالتاجتماعي،هاشهرکشهریوبهیدرونهامسافرتهایترددوهزينه

کمکبهمديريتيکپارچهشهری،بهبودسالمتوامنیتاجتماعي،کاهشسطحتصادفات

حدودیشهری،کاهششلوغيوتاومیرهاوجراحاتناشيازتصادفاتدرونومیزانمرگ

 شهر کرديمزيباسازی اشاره توان وضعیت؛ بررسي شد، خواهد ارائه ادامه در آنچه اما

هایمختلفاجتماعي)زنان/مردان،ازسنینمتفاوت،طبقاتاجتماعيوديگراستفادهگروه

استهایمرسوم(ازمتروونحوهگذرانزندگيروزمرهدردرونمتروبندیتقسیم
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 ره مدرنمترو و تجربه روزم

دهدروزانهسهمیلیوننفرازمتروتهراناستفادهطبقآمارهاييکهسازمانمتروارائهمي

مترومي کهاکنونسیزدهسالازکنندواغلباينافرادهممسافرهرروزهمتروهستند.

رووکرويدورزيرزمینيايجادکردهاستکهشمالگذرد،يکراهطولعمرآندرتهرانمي

شهررابههممتصلکردهاست.فلسفهوجودیمترودرجنوبوشرقبهغرباينکالنبه

ييمردموآگاهيازاينامربودهاستکهجاجابهشهر،پیشازهرچیزمبتنيبراينکالن

آينده حملدر دور، چندان نه جوابگویای ديگر اتوبوس و تاکسي مانند عمومي ونقل

یمجمعیتنخواهدبود.ييحجمبسیارعظجاجابه

 نوعي مترو، توسعه با و حال اين وسايلیمتقسبا ساير و مترو بین نانوشته کار

استحمل عموميصورتگرفته وونقل ماشین؛ و حرکتيمردم شهر،ريتم سطح در ها

ورودی نیز و مترو قطارهای حرکت نحوه اساس بر دروازهعمدتاً و تنظیمها مترو های

مربوطبهمسیرهایکوتاهاستوبرایرسیدنعمدتاًتاکسياکنونهممثالشود.برایمي

فضاهایعمدتاًهاگیرد.اتوبوسترمورداستفادهقرارميبهايستگاهمتروويامسیرهایکوتاه

پوششمي متروبهوسیلهخاليمترورا برایحملدهندو ونقلمسافرانيتبديلایعمده

گردند.يبازمروندويااينکهازمحلکاربهمنزلکارخودميشدهاستکهبهسمتمحل

اينحالوضعیتحمل با بهسرکارميصرفاًونقلمترو افرادیکه روندمحدودبه

صبحو9تا7واينمسافرانمربوطبهاوجساعاتشلوغيدرمترويعنيازساعتشودنمي

کند.شبادامهپیدامي18ودوتاساعاتششروعمي15ازساعتعمدتاًکهبعدازظهرها

ساعت رفتبقیه )های تصادفي مسافران به مربوط مترو در ديگرعمدتاًوآمد مسافران و )

شود،بندیمسافرانمتروانجامنميبهقصدطبقهصرفاًایبندیشهرهااست.چنینتقسیم

 به که هستیم افرادی مشترک تجربه دنبال به اينجا در ما مسیربلکه روزه هر صورت

طيمي بازميمشخصيرا و اساستجربهکنند بر اينکه و فضایآنهاهایگردند مترو، از

فرهنگيشهرچگونهشکلمي ادامهاجتماعيو در برایبررسيابعادمختلفمترو، گیرد.

 کنیم.تجربیاتافراددراينزمینهراارزيابيمي

 

 تهران کوچک شده است

 معنایآنهمتأثیراتيکياز است. فضاييشهر کردنزمانيو فشرده مهممترو، بسیار

فواصلکامالً و ازبینبردنفضاها با کهمترو، بهاينمعنا وپرتبرایزائدروشناست.

مي کوتاه را فاصله مقصد، به رسیدن مستقیمعمدتاًکند. منظم سیر يکخط در مترو

مي ترحرکت مانند بسیاری موانع و کند چراغیدانمافیک، چهارراهها، پلهای وها، ها

برد.بههمینخاطرتجربهفردازمسافترانیزبهشدتبسیاریازموانعديگرراازبینمي

دهد.بهواقعمتروباهندسيکردنمسیرها،فواصلواقعيجهانبیرونراقرارميتأثیرتحت

نقشه فواصل به مای شميفرو فاصله يعني کاهد مبدأا سیراز خط مبنای بر مقصد تا

کند.آقایقيکيازکارمنداندولتياستکهمحلکاراومستقیمياستکهمتروطيمي
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سالاستدراين12یاست.اوکهبهمدتشهرراشدریرومحلزندگيتهفتدرمیدان

وآمدميمسیررفت سالگذشتهرفت3کند، کنار اتومبیلشخصيرا ازوآمدبا گذاشتهو

کند.تجربهویازشهرتهراندراينمدتبهشدتتغییرکردهاست:مترواستفادهمي


کشیديباًدوساعتطولميتقرکردم،وآمدميکهبااتومبیلشخصيرفتقبالً»

روم.درطولاينسهيمدقیقهبهخانه45عرضاآلندرتابهمنزلبرسم،اما

رسدکهتهرانکوچکشدهاست.يم،بهنظرمامکردههساليکهازمترواستفاد

بهاينخاطرنیستکهمتروترافیکندارد،بلکهوقتيدرعرضصرفاًاينفکر

کني،متوجهحرفيممولویوشوشرابامتروطيمثالًیقهفاصلهبیندقدو

10همینمسیرراحتيبدونهیچگونهترافیکيدستهکمقبالًشوی.يممن

«رفتميمقیقهد



ديگربهجادهطورهمانتجربهشخصق، هاوکهمالحظهکرديم،برخالفگذشته،

مربوطنمي آقایقطولمسیر اساسچراغقبالًشود. بر را چهارراهمسیر ها،هایراهنما،

کردهاستاماتجربهکنونياو،اکنونهاوتابلوهایراهنمادرکميمسیرهایشلوغ،میدان

شود:هایمترومربوطمييستگاهبها


قبالً» به مسیرم طريقمثالًتو از راهمو هاچراغخونه، ومیدانهاچهارراه، ها

یشخصيمنتویمسیرهاعبورسريعهادغدغهکردم.يممسیرهایشلوغپیدا

امااالنهمه؛ازيهچراغقرمز،شلوغنبودنيکمسیرومواردیمثلاينابود

ر کنار درعوضشاينا يعنيديگهمهمنیستن. دغدغهديگهپیدابهآدمفتن،

مونمکهبهايستگاهترمینالجنوببرسم.چونازهمشمنتظرميمثالًکنه.مي

بدون میتونهراحتو آدم و حدودیخلوتمیشه تا بعدديگهمترو به اونجا

 برایخودمون همیشه ما حال هر به باشه. جمعیتتویمترو جوربهفشار

«کنیمتابهمنزلبرسیميمدغدغهدرست



هایمترونیست.واقعیتاينبهسادگيايستگاهصرفاًتجربهافراددراستفادهازمترو،

تهرانبهوکننداستکهافرادداخلمترو،دنیایاطرافخودرابهشکلديگریتجربهمي

نشانو(هایمترای)برمبنایايستگاهصورتنقطه دهدميخودرا بنابراينبرایآقایق؛

یر،ايستگاهمترویتهفتیر،ايستگاهمترویتهفتشهرتهرانمهماستمیدانآنچهازکالن

یاست.بقیهمناطقشهرشهرربینمنزلاوتامترویحدفاصلشهرریوخیابانياستکه

هيکفاصلهزماني)وبصرفاًشودوشودودورريختهميازروینقشهکندهميکامالًتهران،

بههمینخاطراستکهاوباوجودحدودميفروکاستهایدقیقه30نهمکاني( 12شود.

کالن اين در زندگي همسال را خودش زندگي نزديک حتي مناطق از بسیاری شهر،

شناسدوباآنيگانهاست:نمي
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ایبهاندازههفتهپیشبودکهبرایخريد،بااتومبیلشخصيبهمولویرفتم،»

شدکهمنهرباورمنمياصالًمحیطآنجابرايمعجیببودکهباورکردنينبود.

البتهاز ازايننقطه، واقعیتايناستکهايستگاهيرزمینعبورکردهزروز ام.

بهيکاعالمرسیدنبهايستگاهازطريقبلندگویمترووصرفاًمولوی،برایمن

زمردمدرايستگاهوخلوتشدنواگنخالصهشدهپیادهشدنتعدادزيادیا

«است.



هاراسازدومعادالتفضاييوربطمکانبنابراينمترو،فضایهندسيخودشرامي

بسیاریازآدرسکندبهطوریکهبرایمثال،همبهنفعخودشمصادرهمي هادراکنون،

تهرانبراساس بهآنيکنزدشهر مترو ميترينخطايستگاه اينروآدرسداده از شود،

اهمیتايننشانگاهمتروبهنشانگاهشهرتهرانتبديلمي بهراحتيميشود. را تواندرها

نشانگاه هابهقیمتمنازلمسکونيبراساسدوریونزديکيبهاينمتروهاتشخیصداد.

هويتيشهرتهرانتبديلشده ابعاد جواعبارتيبه مترو اينرو از نهتنهااند. نمردقصاب،

مشهورتبديلنسبتاًمسیرمبادالتيبهشهرریاست،بلکهاينمحلهرابهعنوانيکمحله

کامليمنوطبهخطمترویآنشدهاستبهنسبتاًکردهاستوهويتاينمحله،بهطور

رسید.يمطوریکهقبلازاحداثايستگاهکمترناماينمحلهبهگوششهروندان

 

 نيرزمیزتهران به  انتقال

يکيديگرازموضوعاتجالبدررابطهبامتروحیاتوسرزندگيآناست.واقعیتايناست

 مترو حملصرفاًکه برای کريدوری و اينجاجابهونقل شهروندان و نیست مسافر يي

آقایعيکيازشهرروزانهچندساعتاززمانخودرادراينمکانسپریميکالن کنند.

اشدرصادقیه.اوباخرداداستومحلزندگي15ريانتهراناستکهمحلکارشدربازا

وقتشوآمدکندچونزمانزيادیدردهدکهبامترورفتاشترجیحميوجودتمکنمالي

شود:بهصرفهجوييدرزمانمربوطنميصرفاًشود.البتهاينموضوعجوييميصرفه


آدم» با ما مترو سروکدر يعنياينکهتوفقطها داريم، نمیایکهبهاار ينجا

فضاييقرارداریکهبقیهمردمهمهستند،باهمحلکارتبرسي،بلکهتوي

روزنامهمياوناحرفمي بقیهمعاشرتميزني، با کنيوبعدازحدودخوني،

«نیمساعتبلندمیشيومیریسرکارت.



استکهدرآنشهروندانبهراحتيگیریيکفضایعموميشدهمتروسببشکل

مي گفتگوها اين کنند. گفتگو هم موضوعاتبا از بسیاری مورد در درچهمهتوانند را یز

مباحثبرمي حول افراد استو مرسوم و معمول بسیار متروها در روزنامه خواندن گیرد.

سرزندگياستشوند.همینگوناگونوبدونهیچگونهآشناييقبليباهمواردگفتگومي

بهعنوانچیزیبیشازيکوسیلهحملکهباعثمي ونقلعموميشودآقایعبهمترو،
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نگاهکند.البتهبايدتوجهداشتکهايننوعازحوزهعمومي،انتقاداتفراوانيهمبهآنوارد

هایبهخاطروضعیتموقتيبودنونیزعدمتکراروناپايداریآن،اصطالححوزاستوعده

دانند.بههرحالدرمترو،مسافرانبرخالففضایبیرونازعموميرابرایآننادرستمي

ایانسانيبامحیطبرقرارهاوعالئمسروکاردارد،رابطههاوچراغبادستگاهصرفاًکهشهر

سازهمي از بسیاری نظر، اين از محیطمضافشدههایمحیطيکند. بر زدهکه کنار اند

توانداينمحیطازتماماشکالديگریکهمينظرصرفدومحیطانسانيخودشراشونمي

نمايشمي مخدوشکنند را اينمحیطرا آقایع اينرو از اخالقيتوصیفکامالًدهد.

کند:مي
جايشانراافرادمسنترهاجوانبینمکهيمآيممنهرموقعکهبهمترومي»

صحبتهمرابهزنان.گاهياوقاتکهبايکيخودشاندهندومردانجایمي

همکهبرميمي برسموحتيعصرها گردمشومدوستندارمکهبهايستگاه

 «کنم.هیچگونهخستگيدرمترواحساسنمي



طورهمان نگاهييمکهمشاهده آقایع بهعلتگراانسانشود، و دارد مترو يانبه

کند.دراينجااستکهافرادآلراترسیمميیايدهغلبهحضورانسانيبرماشین،نوعيفضا

کنند.بهواقعآقایعبادرتقابلبراساسيکسریقواعداخالقيباهمارتباطبرقرارمي

گیریاخالقيوانسانگرايانهقراردادنفضایبیرونازمترو،بافضایداخلمترو،نوعينتیجه

بارخودکهروزانهمجبوربودهاستحدودنیميازتازمترودارد.اوباتعريفگذشتهکسال

روزخودرادرماشینوپشتترافیکوچراغقرمزهابگذراند،بهکليبامحیطخارجازمترو

کنندهوخستهآورماللبیگانهشدهاستوفضاهایشهریاکنونبرایاوبهعنوانيکامر

هابههمراهیوبوقمکررماشینسروصداهایشلوغوآورخیابانشود.فضایرعبتلقيمي

هاباعثشدهاستتااواکنونمحیطمترورابههایماشینسرچهارراهخودخواهيراننده

صحبتهمگذارند،باهمعنوانيکمحیطانسانيبستايدکهدرآنافرادبههماحتراممي

نیست.بگومگوهاشوندوخبریازدعواهاومي

ديگ ديدگاه گفتهاما با مقابل ازریدرستدر که آقایآ دارد. وجود هایآقایع

کارمندانوزارتارشاداستوهرروزمجبوراستمسیرمولویتاايستگاهبهشتيرابرود،

نظرديگریدربارهمترودارد:


زيرواقعاً» را انسانیتما تمامحیثیتو مننميسؤالمترو است. دانمبرده

وضعیتمتروتوانمدتاکيمي خوباصالًربرابراينهمهتحقیردوامبیاورم.

به اينشهر مردم بفهمید تا جایمنباشید هفته چند فقطکافیه نیست.

«اندئولینچطوربهجانهمافتادهیبرخيازمسندانمکارهاخاطر



زيادجمعیتوخودخواهيمسافرانآن،ازدحامآقایآمعتقداستکهمتروبهعلت

ایبرایمبارزهخودخواهانهومنازعهبینافرادتبديلشدهاست.بهواقعازنظراوهعرصهب
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جابه برای ندارد،نفسمترو، را مسافر همه اين ظرفیت مترو چون و است سريع جايي

به هممبارزهکنند. مجبورهستندکهبا بنابراينافرادبرایاينکهزودتربهمقصدبرسند،

شوند:اينمبارزهمردانبرزنانوجوانانبرسالمندانپیروزميهمینخاطردر


ساعت» تو پیرمردا کني دقت چوناگه نمیشه، پیداشون ديگه شلوغي های

رحمنمي نه.میدونناگهبیانهیچکيبهاونا نهاينکهمردماينوبخوان! کنه.

نخوای اگه که بايدهلسیستمطوريه کني، جا بزور خودتو هاساعتبدیو

روزدوروزهمکهنیست.آدمهرروزمجبورهمثلمنبیادهمنتظربموني.کاري

«وبره.



اماچراتجربههمزماندونفرازمتروتااينحدباهمدرتناقضاست.بخشيازاين

کردهاستوبیشتربهانزوایلتحصیآفردآقاگردد.ديدگاهبهموقعیتاجتماعيافرادبازمي

اودرادارههرروزتاعصرکهبهخانهبازميع گرددبیشترازچندنفررامالقاتادتدارد.

بهکتابخواندنويامطالعهکارهايشمينمي بههمینکندوبیشتروقتخودرا گذراند.

اماآقایعيکفردبازاری؛اندازدخاطراستکهديدناينهمهجمعیتاورابههراسمي

مع ترجیحمياستکه را مردم اشرتبا همینمعاشرتگرهوکارکسباصوالًدهدو با او

خوردهاست.

اماتفاوتديگریهمدرمحیطاجتماعيداخلمتروبینايندوفردوجودداردکه

وجودداشتهباشد.خطمترویآقایآنهاباعثشدهاستدوشیوهمتفاوترفتاریدرداخل

 عموماًع، خنسبتاًيکخط استو راحتيتقرلوت به مسافران روز، ساعات همه در يباً

هایاحتماليآنوجاشوند.بههمینخاطرازفشارجمعیتوآسیبتواننددرآنجابهمي

اماخطآقایآبسیارشلوغاستوبههمین؛برخوردهایخواستهوناخواستهخبرینیست

.هایفاحشيباهمدارندخاطرايندومحیطتفاوت

 

 شهری اجتماعی دهید بيآسمترو و بازنمایی شهر مهاجران 

زيادیکهدرمتروهاحضوردارندوبهبخشيازرويدادهاینسبتاًازحاضرينهمیشگيو

همهروزهمسافرينتبديلشده شیوهوسبکهافروشدستاند، افرادیبا یمتروهستند،

آنانشکلهمتبلیغاتيبسیار وگفتار وجودچنینکهلحنصدا بسیارشبیهبههماست.

دارایشیوه يکمحیطاجتماعيگسترده، سرتاسر در سبکافرادیکه و هایرفتاریها

ديدگاه هستند، ازمشابهي برخي و است آورده وجود به فرهنگ درباره جديد های

برایمثال،اينفرهنگ،برخالفاشکالقبلديدگاه بهچالشکشیدهاست. يهایقبليرا

خودیاستوبراساسخودبهعمدتاًشود،نسليانتقالدادهنميفرهنگي،ازطريقروابطبین

گیرد.کارکردیازمحیطاجتماعياستکهشکلخاصيبهخودمي
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وبهعنوان مشغولبهکارهستند،وضعیتبسیارفروشدستکسانيکهدرمتروها

گذارندبدوناينکهبخواهیمدرنمايشميشهرهارابهکالنشدنيجهانایازعصرپیچیده

که بهکلاينوضعیتبپردازيميکيازنمودهایآنرا يدرمترواست،فروشدستاينجا

مي قرار موردتوجه از يکي ع، روستاهایاطرافهافروشدستدهیم. از يکي اهل یمترو

مشغولاست.اوبهيفروشدستسالوچندماهدراينجابهکار1کرمانشاهاستکهمدت

دهنفرازهمساالنوهمروستاييتقرهمراه هايشپارسالبهتهرانآمدندوپسازيکيباً

گذشتهخودرادراينساليباًيکتقرماهبیکاریوياکارساختمانوبناييبهمتروآمدندو

اند:متروگذرانده


برایماعاروننگکردنواوايلکهبهمتروآمديم،همهمارومسخرهمي»

ههفتهکهگذشت،چونبقیههمهبیکاربودنومادوبرابريبهامابعداز؛بود

هایکمتریدرآمدداشتیم،همهکارشونوولکارگرمعموليباتعدادساعت

«کننيميفروشدستکردنواومدنمترو



آيندوتهرانميپسازاينقضیهاستکهتمامافرادبیکاريکروستابهسمتمترو

شبه ميگروهي شکل مترو در انحصاری در کلي طور به ينادهند. ها،يفروشدستگونه

نبايدبیشازيکنفريککاالیکارپیچیدهیمتقس هرقطار در ایبیناعضاءوجوددارد.

ساعات بفروشد، خلوتيمتروکامالًيدوفروشخرخاصرا اوجشلوغيو مشخصهستند.

يدوفروشنیستوحتيفروشبرخيکاالهایخاصبرعهدهافرادخريبرایزمانمناسب

خاصيبودهاست:


« خودمون بین قبالًما که بوديم شده چيهرکسهماهنگ موقع چه ي

ولياالن کارمونوعدهديگهاومدنکهنميبهمدتهکهبهبفروشه. ذارنما

«بکنیم.بههمینخاطرمابايدجلویاوناروبگیريم!



بهعلتمحدوديتدرفروش،افرادمجبورهستندباهمدراينعرصهرقابتکنند.به

عمدتاًيدرقرقيکگروهخاصاستکهفروشدستيکازکارهایمعموالًهرهمینخاطر

گلگروه اکثر براینمونه چهارراههایفروشهایقوميهستند. وزبانترکهاسر هستند

میدان هم ترهکردها کردههای قرق را بار عمده دستفروشدستاند. در هم مترو ي

یقانونيدراينزمینهاستفادهوبرایخودخألهاهااست.اينافراد،بهخوبيازکرمانشاهي

پلیسمتروهممعتقداستکهنميکسبدرآمدمي گرفت.کنند. توانجلویاينافرادرا

اماوضعیت؛گردندتجویلقمهنانيبرایخودميآزاریهستندودرجسافرادبيعمدتاًآنها

نميهافروشدست منحصر مردان به تنها مترو واگنی و زنان،شود مخصوص های

يژهزنانرادارد.وفروشندگان
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فروشيدرمتروبیشترازآناستکهدربازارکاربابتيکدرآمددستازطرفديگر

گرانرسميهایکاردستمزدبیشترازحداقلشود.حتيگاهيايننیرویسادهپرداختمي

فروشياست.بهمراتبسختيخیليازکارهایرسميراندارد.ازطرفيامنیتشغليدست

هایبانگرشعمدتاًبااينحالاينپديدهاگربیشترازمشاغلرسمينباشد،کمترنیست.

واقعیتواضحآن؛شودهادنبالميبسیارمنفيدررسانه یمثلشهرکالناستکهدراما

طورنیستکهبتوانبدونداشتنتوانبدونپولزندگيکردواينتهران،يکروزهمنمي

داشت. پردرآمدی شغل ويژه، عمدهمهارتي افراد که متروفروشدستچیزهايي در

يم باتری،اندمتنوعفروشند بیسکويت، آدامس، پیراشکي، لواشک، مواردیمانند شامل و

شود.يمکارتو...دجل

بازارکاربهاينشکلاستکههرفردباسرمايهبیشترتوانسودآوریبیشتریهم

دارد،اماجوانيکهنهتخصصيداردونهسرمايهمالياندوختهاست،برایپیداکردنکاردر

درهاييکهبستاساسيمواجهخواهدشد.ازاينرواستکهاغلبجوانتهران،بايکبن

خانوادهيميفروشدستمترو بهامیدهايشاندرشهرهایديگرزندگيميکنند، اما کنند،

نهتخصصيويژهبرایپیداآنهااند.بیشترآلبهتهرانگامگذاشتهتشکیليکزندگيايده

ایکهبتوانندباآنرویپایخودشانبايستند؛کردنيکشغلمناسبدارندونهسرمايه

ماند.کارگریهایبسیارمحدودیبرایاشتغالاينجوانانباقيميدلیلهمگزينهبههمین

امرارمعاشساختمان،شايدتنهاشغليباشدکهاينگروهازجوانانبتوانندباآندرتهران

همباتقاضاهایزيادیازسویکارگرانافغانمواجهودرآمدکمکنند،اماحتيهمینشغل

توانگفتکهتفاوتسطحانتظاراتجوانانباالاست.درواقعميهشدتبرقابتبرایآن

واقعیت با سنگینيپیشرويشانساکنشهرهایديگر بسیار تضاد پايتخت، هایرايجدر

آورند.يرویميفروشدستبرایرفعاينتضادعینيبهآنهاگذاردکهبرخيازمي

نميميزمانييکجوانمقیمازشهرديگریبهتهران تواندحتيبرایرفعآيداما

اشکاریدرخورپیداکندبرايشخیليسختاستکهدوبارهبايکشخصیتمعاشروزانه

يهمشده،فروشدستدهدکهحتياگرباخوردهبهشهرشبازگرددوترجیحميشکست

رايطمتفاوتاشرابگذراند.عالوهبرجوانانساکنديگرشهرهاکهدريکشاموراتروزمره

اند،تعدادمحدودیازشهروندانتهرانيهمبهدلیلبیکاریشانقرارگرفتهبامحلزندگي

آورند.شايدبرایيکجوانغیرتهرانيکههیچکسياورايدرمترورویميفروشدستبه

اترباشد،امابرایيکفرددرتهرانکهبيدرمتروراحتفروشدستشناسد،درتهراننمي

گسترده کهمجموعه است آزاردهنده بسیار آشناست، پايتخت در دوستان و اقوام از ای

يدرمتروازدستبدهد.حالاگرباوجوداينفروشدستاشرابابخواهداعتباراجتماعي

بهاينمعنياستکامالًيدرمترورویآورد،فروشدستمشکالت،يکشهروندتهرانيبه

رپايتختبهحدینابرابرشدهکهاشتغالدراولويتيفراترازاعتباروکهنظاماجتماعيد

گرفتهاست واقعتشخصاجتماعيقرار ؛ بهفروشدستیتايناستکهامروزه مترو، يدر
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ازمنزلت وجوددرآمدمناسبآمد، با عنوانيکداغبهيکبرچسبتبديلشدهاستو

يینيبرخورداراست.پااجتماعيبسیار

هرشهروندتهرانيدرمتروباآنبهصورتتقردپذيرفتکهبخشديگریکهباي يباً

فالبهشودتکدیروزمرهمواجهمي گرانيهستندکهگاهيبافروشدستمالکاغذیويا

گریميتکدی اينتکدیتقرپردازند. همه لحنيباً نوجوانيهستندکه گرانزنانجوانو

ابرازنوزاعمدتاًيکسانيدارندو حتيعجز گاهاناله)عجزودکوچکيبههمراهدارندوبا

 احساسشان بدون چهره با درخواستکمکميخوانهمآنان ندارد( ي یاظهارنظرهاکنند.

گوناگونيدربارهاينمتکديانصورتگرفتهاست،بااينحالاينافرادنیزبخشياززندگي

اند،يآنانکهروزیدرسطحشهرپراکندهبودهرسدهمگروزمرهمتروهستندکهبهنظرمي

اند.آمدتریيافتهتروپردرامروزهمراکزشلوغ

 از یبآسيکيديگر ديده مترو تکدیگریدر بر عالوه شود،يمهایاجتماعيکه

کنندواشیاييمانندکیفپولويايمبر،ازشلوغيمترواستفادهیبجافرادبریاست.یبج

يمترو،نبودنظارتوگمناميافرادازعواملشلوغبرند.يمافرادرابهسرقتتلفنهمراه

است.مسئلهينایرگذاردرتأث

 

 طرد اجتماعی و صداهای خاموش

هایانسانيونقلعموميبدينمعناستکههمهافرادوگروهبودنحملمحوراجتماعتعريف

باشندامکانوتوانايياستفادهودسترسيبهآنداشته ونقلبنابرايندرايننوعازحمل؛

ونقلعمومياستفادهکنند،هایخاصيبههردلیلنتوانندازحملزماني،هنگاميکهگروه

اجتماعيرخ وجودآنکهبهشکلقابلتوجهييمطرد تهرانبا درسطحشهر مترو دهد.

مشکالتحملتوسعه از بسیاری و استولونقليافته حلکرده نشانرا يوضعیتآن

کنندينمازمترواستفادهاصالًهایخاصيدرشهرتهرانوجوددارندکهيادهدکهگروهيم

يگاهويامیزاناستفادهآنحداقلاستواينافراددراستفادهازآنباموانعفیزيکيو

ااند.اجتماعيمواجه وجخودبهابعدازظهرينوضعیتدرساعاتشلوغيمترودرصبحو

گونهيم به تهران در مترو فیزيکي ساخت رسد. که است معلولین،هاگروهای مانند يي

روبه جدی موانع با مترو از استفاده در ... و خردسال کودک دارای زنان روسالمندان،

بهعنوانمثالدربسیاریازمي ویورودشوند. امکاناتخاصيبرایيخروجها هایمترو

توانندازمترواستفادهينمهاگروهمندانناتوانتدارکديدهنشدهاستواينمعلولینوسال

کنند اينشرايطاين؛ عمالًهاگروهبنابرايندر طرد مترو از استفاده چنینيمدر شوند.

ظريف اشکال گاهي ميطردی خود به حجمتری و شدت و افراد حرکتي ريتم گیرد.

جايي،يعنيایبههمراهدارد:درساعاتاوججابهننانوشتههایآنقوانیهاوخروجيورودی

اوايلشبورودوخروجکوکانو تقريبا ازساعتسهتا و ساعتده ساالنکهنصبحتا

ممنوعاست.
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 گيری يجهنت
 باگستردگيوجذابیتبسیارزيادآن، ونقلعمومينیستويکوسیلهحملصرفاًمترو،

 اجتماعي، زيستدارایابعاد فرهنگيو عنصرآشکارمحیطيو هر اقتصادیزيادیاست.

تزريقمي يکجامعه به که درجديد نقشيکه گستردگيآنو پهنایو به بسته شود،

شهرهاوگذارد.وضعیتکالنعمیقيبرجایميتأثیراتکندزندگيروزمرهمردمبازیمي

تاحدزيادیحیاتخودراشهرینونقلدروشهرهایاقماریونیزوضعیتترافیکوحمل

مديونمترویتهرانهستندواينمترواستکهتاحدزيادیيکپارچگيشهریراحفظ

هويت جايگاه به مترو است. امروزهکرده استو بخشيبرایمناطقمختلفتبديلشده

رسد.شهرتهرانبدونوجودمترو،امریمحالبهنظرميتصورکالن

بخشبسیارمهمياززندگيروزمرهتعدادبسیارزيادیازمردماينمتروامروزهبه

سپریکالن آن در را خود روزانه زمان از بخشزيادی مردم و است شده تبديل شهر

آنارتزاقميمي برخياز بهعنوانزيستکنند، برخيآنرا جهانمطلوبخود-کنند،

مي ميتلقي عالقه ابراز آن به نسبت برخي عدهکنند، و ميکنند متنفر آن از شوند.ای

 حوزهيرزمینشکلميزگفتگوهایبسیاریدر و عموميبرایگیرد شبه و هاييپراکنده

آورد.متروهمچنینبهمیزانزيادیفرهنگماشینواتومبیلدرگفتگویمردمفراهممي

افرادرابهشدتقراردادهاستوفضایهندسيوجغرافیایذهنيتحتتأثیرشهرتهرانرا

تغییردادهاست.

نبايد همینرو تأثیراتاز را مواردیمانندحملتأثیراتبهصرفاًمترو ونقليآنو

محیطيآنفروکاست.بههمینخاطرتوجهبیشتر-آلودگيهواومسائلاقتصادیوزيست

مهم جايگاه بايستي مردم، روزمره زندگي برای جديد حوزه يک عنوان به آن دربه ي

پژوهش اختصاصدهد.آتهای خود به را افراددري فضایشهریاستکه نهايتمترو

کنند.يمبخشياززندگيروزمرهخودرادرآنتجربه
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