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 چكيده 
کيد بر فضای شهر تهران را با تأ گزيدن در کالن اين پژوهش در تالش است تا وضعيت سکني

شهری مورد مطالعه قرار دهد. مبنای نظری اين پژوهش مبتني بر آرای مارتين هايدگر در باب 

ها از  کردن و محافظت انسان گزيدن به معنای مراقبت از نظر هايدگر سکني گزيدن است. سکني

يکديگر، از آسمان و زمين و نگهداشت معاني است. روش اين مطالعه کيفي است و 

ها از نوع بررسي اسناد، مشاهده کالبد شهری و تجربة زيسته است.  ای گردآوری دادهه تکنيک

دهند که در دارالخالفة ناصری به دليل پيوستگي، تراکم و تنوع فضا و مشخص  ها نشان مي يافته

تدريج فرآيندهای  بودن حريم شهر، امکان گردهم آمدن عناصر چهارگانه وجود داشت. اما به

زا که سبب  . توسعه برون1اند که عبارتند از:  گزيدن را کمرنگ کرده سکنيمتعددی امکان 

های  ها، تقاطع . بزرگراه2پراکندگي محالت مسکوني و جدايي آنها از يکديگر شده است. 

رسانند و تفرد و  امکان در کنار هم قرار گرفتن و تعامل را به حداقل ميکه سطح و مترو  ناهم

سبب از بين رفتن که منطق سرمايه در بسياری محالت اولويت  .3 زنند. تنهايي را دامن مي

های خصوصي شده است. در نتيجه اين فرآيند، امکان در کنار  فضاهای عمومي و ازدياد حوزه

هايي از فضای شهری از بين رفته و باهم بودن، محدود به خانه شده است.  هم بودن در بخش

شوند  ند، آنها ضمن حذف فرودستان، سبب ميشو روز بيشتر مي . فضاهای مصرف روزبه4

های فردی نزد کنشگران اين عرصه شکل بگيرد و مشارکت دموکراتيک کمرنگ گردد.  روايت

اند و  صورت يادمان در فضای شهری حک نشده رغم تکثر رخدادهای تاريخي، آنها به . علي5

 ست.بدين ترتيب حضور گذشته در شهر کمرنگ و يادآور خاطرات تاريخي ني

 زا، فضاهای مصرف، يادمان گزيدن، فضای شهری، توسعه برون سکني :كليدواژگان
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 مقدمه و بيان مسئله
شهری که به عبارت ديگر،  پردازد. کالن شهر تهران مي گزيدن در کالن مقالة حاضر به مطالعة سکني

مندی را  ريخکند. هايدگر تا عمل مي 1پايتخت مدرنيتة ايراني است، اما در ضديت با تاريخمندی

مندی ريشه در از  . ضديت تهران با تاريخ3(59: 1989مورس،  داند )باک انساني مي 2«طبيعت هستي»

هايي که امکانِ بودن در فضای شهری را برای انسان  گزيدن دارد. داللت های سکني بين رفتن داللت

کليتي از اين  مندی اجتماعي و .... کند: خاطرة جمعي، زبان مشترک، مکان پذير مي امکان

 آورد. پذيری انساني را فراهم مي هاست که به تعبير هايدگری، مراقبت داللت

ايراني است و انبوه عظيمي از جمعيت کشور را در  4رو، با آنکه تهران بزرگترين شهر از اين

خود جای داده است، پايتخت سه حکومت بوده و بيشترِ تحوالت تاريخ معاصر ايران در اين 

های  پاره است که دارای شهرک تاريخي فرومانده است. کلي پاره داده است، اما در بيشهر روی 

های فرسوده و فقيرنشين،  گاهای غيررسمي، محالت مرفه، بافت خوابگاهي فراوان، سکونت

های  های پراکنده، فروشگاه خراش آسا، آسمان های غول ای، برج های قلعه محالت و کوچه

رو  های بزرگ و کوچک است. از اين فروشي ها، مراکز خريد و خرده ای بزرگ، مگامال زنجيره

« کنند شهری قطبي است که در شمال آن افراد مرفه و در جنوب آن فقرا زندگي مي»تهران 

 -های شمالي وآمد در اين شهر از طريق بزرگراه حجم عظيمي از رفت (.1379پور،  )مدني

ای  شيوه ها به گيرد. هر دو اين مترو صورت مي ةچيدهای پي غربي، متقاطع و شبکه -جنوبي، شرقي

برند، شانس تعامل افراد را نيز  که ارتباط با بافت شهری را از بين مي اند که ضمن آن طراحي شده

و نقل است.  های حمل رسانند. گذر، اضطرار و شتاب، جو حاکم بر اين شبکه به حداقل مي

سته، از بين رفتن تداوم و تراکم در فضاهای شهری، فضاهای گس درون ةهای گسترد جابجايي

ريشگي، اضطرار، تعامالت گذرا،  شهری و توسعه بيروني شهر، سبب تنهايي، عدم رابطه، بي

تعلقي مکاني در شهر تهران شده است و آن  های اجتماعي، انزوا، نابودیِ خاطره و بي زوال شبکه

فضای شهری خارج ساخته است. گاهي مبتني بر تعامل و يکپارچگي  را از حالت سکونت

محالت و مناطق زيادی در شهر وجود دارد که تمايلي برای بازديد آنها وجود ندارد؛ زيرا 

لحاظ تفريحي، تجاری و تاريخي برای ديدن ندارند و بخش چشمگيری از  جذابيت خاصي به
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افراد برای  کننده است و ای مأيوس اند. تعلق مکاني/محله ها بيگانه شهر با اين قسمت ةسکن

اجتماعي در  ة(. ميزان سرماي1392آباد و همکاران،  کنند )جهاني دولت ارتقای آن تالش نمي

 (.1388تری قرار دارد )مطالعات آمايش سرزمين،  مقايسه با ميانگين کل کشور در حد ضعيف

گيری تعلق مکاني/ محلي بين افراد از بين رفته است.  درواقع امکانات وجودی برای شکل

تعلقي وحشتناکي وجود دارد.  شهر، احساس نااميدی و بي هم رفته در بين مردم اين کالن ویر

 دانند. انگار آن را خانه خويش نمي

های خاص خود را دارد. بخش چشمگيرتری از امکانات  از سوی ديگر، تهران جذابيت

يابان انقالب و اند. هنوز فضاهای شهری پيوسته و متراکم در خ کشور در اين شهر قرار گرفته

 -هايي با معماری ايراني های تاريخي و ابنيه و عمارت شوند. هنوز بافت عصر ديده مي خيابان ولي

های زندگي  شود. گمنامي و احساس آزادی در آن جذاب است. سبک اسالمي در آن ديده مي

وضوع شهر م شک اين کالن بيدهد.  های انتخاب را افزايش مي متنوعي در آن هست که امکان

 را ناديده گرفت. توان آن مناسبي برای مطالعات شهری است و نمي

های مختلفي مانند آبادی، نهاد/ موسسه، خانه و فضای  گاه توان در سکونت را مي گزيدن سکني

در  گزيدن سکني(. اما اين مقاله مشخصاً به بررسي 1387شهری بررسي کرد )بنگريد به شولتز، 

 کند به سؤاالت زير پاسخ دهد: ردازد. بنابراين تالش ميپ فضاهای شهری ]تهران[ مي

 شهر تهران تاثيرگذارند؟ گزيدن در کالن ها بر سکني کدام فرآيندها و پديده -1

 اند يا اعتالی آن؟ گزيدن شده ها سبب زوال سکني آيا اين فرآيندها و پديده -2

ای از عناصر متغير که  خوشه»است. منظومه يعني « منظومه»روش بررسي اين مقاله ساختن 

توان آنها را به مخرج مشترک و يا  شوند و نمي شوند ولي در هم تنيده نمي کنار هم چيده مي

در (. 17: 1377به نقل از اباذری  14-15: 1984)جي « هسته و يا اصل مولّد نخستيني فروکاست

به صورت علي معلولي روش منظومه تاريخ، خطي، وحدت بخش و پيوسته نيست و جهان 

های بزرگ  خرده چيزها و روايت»شوند.  شود. عناصر از درون به هم مرتبط مي درک و فهم نمي

های يک ايده را شکل دهند و در لحظه محتوم از پرده بيرون  گيرند تا کرانه کنار هم قرار مي

ط و شرح ايده (. برای بس262: 1391)چاوشي، « کنند افتند و خود را بر مورخ نمايان مي مي

گيرد.  های مختلف پژوهشي مد نظر هستند و ميان آنها رفت و برگشت صورت مي اصلي، حوزه



 

 

 

 

 

 1396، شماره يك، بهار و تابستان 24شناختی دوره مطالعات جامعه   104 
 

 

شوند و خود را در نسبت با عناصر حال  اهميتِ گذشته به يکديگر متصل مي امور به ظاهر بي

 دهند تا زمان فعلي را توضيح دهند.  قرار مي

است. مفاهيم، واسط ميان « ايده»و « مفهوم»، «پديدار»بر پويايي ميان  منطق منظومه مبتني

-70: 1381)بنيامين، « بخشند سهمي از هستي ايده را به پديدارها مي»پديدار و ايده هستند و 

(. در اين مقاله تجربه زندگي شهری به مثابه پديدار از طريق مفاهيمي مانند توسعه برونزا )که 69

سطح( ،  کان، نامکان )بزرگراه، مترو، تقاطع ناهممنجر به پراکندگي فضای شهری شده است(، م

سکني »های ايده  فضاهای مصرف، خصوصي شدن حوزه عمومي، خاطره و يادمان، کرانه

های آن مفاهيم ياد  ای است که ستاره دهند. سکني گزيدن مانند منظومه را تشکيل مي« گزيدن

ها، خاطرات، نظريات،  دات، افسانهچيزها، کالبد شهری، مشاه ها )اسناد، خرده شده هستند. داده

شوند و برای بروز ايده سکني گزيدن مورد  های مختلف گردآوری مي نقشه، و ...( از حوزه

 .گيرند استفاده قرار مي

 گزيدن سكني

به بررسي معنای « کردن، فکرکردن بناکردن، سکونت» ةقال( در م1377مارتين هايدگر )

ها بناهای  کند. انسان پردازد. از نظر وی بناکردن جايي را به مکان تبديل نمي گزيدن مي سکني

های ورزشي و نظاير آن را  زيادی نظير ترمينال، نيروگاه، بزرگراه، مترو، ايستگاه قطار، استاديوم

کنند تا در آن سکني گزينند، بلکه  ها بنا نمي کنند. آن کونت نميکنند؛ امّا در آن س احداث مي

تواند  های امروزی مي کنند. طرح آپارتمان گزينندگان هستند، شروع به بناکردن مي چون سکني

بسيار خوب باشد، نگهداری آنها راحت و ميزان نور در آنها مناسب است؛ امّا معلوم نيست آنها 

اهميت « مراقبت کردن»و « برافراشتن»خير. در بناکردن دو مفهوم گزيدن باشند يا  ضامن سکني

ها به يکديگر در بطن معنای  ها و تعلق انسان گاه محوری دراد. بنابراين ساختن بناها و سکونت

گزيدن، در صلح و آرامش قرار  سکني»گزيدن خانه کرده و بخشي از هستي آدمي است.  سکني

در درون امر آزاد يا در حريم آزادی است که از چيزی  گرفتن، يعني در صلح و صفا ماندن،

گزيدن همين آسيب نرساندن و  کند. خصيصه اساسي سکني اش حراست مي مطابق با ماهيت

زمين، آسمان، خدايان « ةچهارگان»گزيدن وحدت  (. با سکني137: 1377)هايدگر،« حراست است

ها به حفظ و حراست  شد که انسانگزيدن زماني محقق خواهد  سکني شود. و فانيان ممکن مي

 ةدست ماهيت حقيقي خود سپرند و از اراد اين چهارگانه معطوف شوند؛ يعني هرکدام را به
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دهند، آسمان را همچون  گزيدن زمين را نجات مي ها با سکني انسان ها بپرهيزند. سلطه بر آن

کنند. تحقق اين  و هدايت ميمانند و فانيان را مشايعت  پذيرند، در انتظار خدايان مي آسمان مي

شود. بودن در ميان چيزها به معنای  امر از طريق قرار گرفتن در ميان چيزها ممکن مي

ای از  ای از دريافت حضوری حقايق )اشياء( و نحوه گونه»کردن ]به مانند اشيا[ نيست.  اشغال

حضوری است و انسان ها با اشياء  (. رابطه انسان58: 1389)صافيان و مؤمني، « تفکر اصيل است

کند که  ای مراقبت مي سکونت کردن به اين اعتبار از امر چهارگانه»به روی آنها گشوده است. 

(. مراقبت از زمين و آسمان و چيزها 141)همان، « بخشد ماهيت آنها را در چيزها حضور مي

 ةگران محاسبهظهور برسانند و مداخالت  ةبدان معناست که بگذاريم آنها ماهيت خود را به منص

ها چيزهای حياتي و نباتي را مراقبت و  روی انسان ما آنها را از هستي خويش دور نسازد. بدين

گزيدن  بناکردن و سکني ةکنند. هايدگر برای رابط کنند را احداث مي چيزهايي که رشد نمي

 کشد. مبحث پل را پيش مي

دهد تا جريان آب  امکان ميپل »آورد.  است که امر چهارگانه را گرد هم مي« چيزی»پل 

کند تا بتوانند پياده و سواره از  مسير خود را طي کند و در همان حال راهي برای فانيان تأمين مي

آن به زير  ةاين خشکي به آن خشکي بروند. پل جريان آب رودخانه را، با ورود لحظه به لحظ

( 142: 1377ايدگر، )ه« دارد دريچه قوسي و خروج مجدد آن، زير نظارت آسمان نگه مي

کند تصور متعارف از مکان )تصور کمي( را به چالش بکشد و آن  هايدگر در اين بحث تالش مي

گزيدن تعريف کند. مکان قبل از آن که پل باشد وجود ندارد البته قبل از  را در نسبت با سکني

ی اشغال توانند توسط چيز احداث پل، نقاط متعددی در امتداد مسير رودخانه هست که مي

آيد  شود. با احداث پل مکان به وجود مي شوند؛ امّا فقط يک نقطه به دليل احداث پل مکان مي

گيرد. بنابراين مکان، امتداد و بُعد صرف نيست که  نه اين که مکاني هست و پل در آن قرار مي

آن را خالي از محتوا باشد بلکه واجد تعين و محتواست و از محتوای خود جدا نيست. محتوای 

کند. مکان به معنای صرف امتداد و بعد فيزيکي هيچ نسبتي با آدمي  نسبتش با آدميان تعيين مي

ندارد. به بيان ديگر، نسبت آن با آدمي با نسبتش با ساير موجودات يکسان است. از نظر وی 

در گيری و متعلق به تأمالت نظری نيست بلکه چيزی است که ما  ماهيت مکان کمي، قابل اندازه

های روزانه خود بدان آگاهيم. نسبت ما با مکان مانند نسبت اشياء با جايي که در آن قرار  اهتمام

واسطه با اشياء ارتباط دارد و با آنها انس و الفت  دارند، نيست؛ زيرا آدمي شيء نيست و بي
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خود  گيرد. آدمي گشوده به سوی اشيا و جهان است. انسان رابطه معناداری با محيط اطراف مي

 کند. آور است و فاصله بين آنها را کم مي کند. اين خصيصه آدمي قرب برقرار مي

گزيدن صرفاً بودن در جايي نيست؛ بلکه احساس تعلق به  دهد که سکني هايدگر نشان مي 

داشتن، روابط همدالنه و در جوار  آميز، مداخله نکردن در طبيعت، خاطره مکان، روابط مراقبت

سازند. بنابراين در شهرهايي که چنين اموری محقق  گزيدن را ممکن مي سکنيهم بودن است که 

 ةرود. از نظر هايدگر انديش ها، زمين و آسمان از بين مي نشوند روح مکان، خاطرات، کيفيت

طلب و کنترلي ناشي از تفکر دکارتي است که با جدايي سوژه از ابژه، انسان را از محيط  سلطه

(. در اين 1377جهان را به ابژه تقليل داده است )بنگريد به هايدگر ) خويش جدا کرده و تمام

شود. هايدگر  نوع نگاه جهان به کميت و امتداد تقليل داده شده و کل هستي به ابژه تبديل مي

دهد که اين نوع نگاه، مداخله گرانه است و  نشان مي« پرسش از تکنولوژی» ة( در مقال1382)

کند. انسان مدرن، بودن  سازی و انبارکردن تبديل مي ای کنترل، ذخيرهجهان را به کميتي صرف بر

نوعان و محيط را از ياد برده است و فقط به چپاول و  در جهان، مراقبت از جهان، در کنار هم

کند. به محل سکونت خود نيز رحم  پردازد. محيط زيست خود را نابود مي ويراني به آن مي

گاه خود را نيز به نامکان و يا  گستراند که سکونت ا چنان در آن ميکند و روابط سوداگرانه ر نمي

 کند. چيزی شبيه اردوگاه تبديل مي

 دارالخالفة ناصری به مثابه مكان
دهند و  مکان جايي است که در آن انسان ها گرد هم آيند و به تاريخ و هويت خويش اهميت مي

ی دارد. اين امر گاهي به طور طبيعي و ارگانيک اتفاق يا شايد تاريخ در زندگي آنها حضور بيشتر

افتد و گاهي نيز با مداخالت انساني. در دارالخالفه ناصری خصيصه بودن مکان به داليل  مي

قلمرو جغرافيايي شهر با »نخست، مشخص بودن حدود و ثغور شهر.  زيادی پررنگ است.

جلد اول(. گر چه اين دو فيزيکي و کالبدی  23: 1371)شهری، « ها معلوم بود ها و خندقديوار

های معنايي هم داشتند و تهران را از محيط بالفصل و همچنين از شهر ری،  بودند اما داللت

کردند. بيرون از ديوار و خندق افراد در حريم شهر قرار نداشتند و  ونک جدا مي شميرانات يا ده

دانستند. دوم، مکان جايي است که ورودی يا آستانه آن مشخص است.  خارج از آن مي خود را

مکان  "ةآستان"دهد که فرد از  هنگامي روی مي»ورود يعني گذر از يک منطقه به منطقه ديگر و 

ها،  شهر آستانه ورود به شهر بودند. دروازه ة(. دوازده درواز40: 1391)شولتز، « کند عبور مي
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ساختند. آنها صرفاً کارکرد دفاعي و امنيتي نداشتند بلکه عمل  ون و برون را معنادار ميدوگانه در

ميالدی از تهران  19شناسان که در قرن  ساختند. بسياری از شرق رسيدن به مکان را محقق مي

اند، رسيدن به مکان و سرآمدن انتظار بعد از يک سفر طوالني و مقوله رويارويي با  ديده کرده

شناسان نبوده و هر  (. اين امر فقط برای شرق1370اند )بايندر،  جديد را منعکس کرده مکاني

اند  مسافری چه داخلي و خارجي يا حتي سکنه شهر رويارويي و ورود به مکان را تجربه کرده

: جلد اول(. سوم، مکان جايي است که مسيرها، تقاطع و مرکز امکان ديدار و 1371)شهری، 

ای بود که جدايي در فضای شهری را  ازند. ساختار شهری دارلخالفه به گونهگزينش را ممکن س

داد. بعد از هر دروازه، خياباني وجود داشت که  برد و امکان ديدار را افزايش مي از بين مي

ها  شد. بسياری از اين خيابان مستقيم يا غير مستقيم به ميدان مرکزی شهر )توپخانه( منتهي مي

حل رفت و آمد و شبيه تفرجگاه بودند )باب همايون، عالءالدوله(. همچنين درختکاری شده و م

گاز، ناصريه(.  خانه، چراغ های بازرگاني و تجاری بودند )مريض تعدادی از آنها محل فعاليت

دهد  شاه از تهران ديدن کرده است گزارش مي ( که در اواخر حکومت ناصرالدين1370بايندر )

(. 445: 1370« )های کوتاه يک طبقه ساخته شده است اطراف آنها خانهها وسيعند و در  خيابان»

هاست. تراکم و  های اين خيابان بر اساس گزارش سياحان مقوله امتداد و پيوستگي از ويژگي

ها  ساخت. خيابان بُرد و اين امر حيات شهری را ممکن مي امتداد، فضاهای خالي را از بين مي

ساختند.  آوردند که امکان رويارويي و ديدار را فراهم مي مي های مختلفي را به وجود تقاطع

(. 43: 1391)شولتز، « های جديد را از نو کشف کند کند تا امکان خيابان انسان را راهنمايي مي»

ها وسايل نقليه امروزی وجود نداشتند. تنها درشکه در ميان آنها رفت و آمد  در اين خيابان

ها تنوعي از کارکردها و تمايزات  اشتن تراکم و پيوستگي خيابانداشت. در شهر عهد قاجار با د

های فرهنگي نظير سينما رفتن،  زار محل فعاليت انساني را نيز در خود داشت. خيابان الله

عصر دسته دسته مردم »ناميدند.  مي« خيابان عشاق»زني و تفريح بود. مردم اين خيابان را  پرسه

های  وردند. زيرا گذشته از ابنيه عالي و عمارت رفيعه و مغازهآ اهل دل به اين خيابن روی مي

جلد اول(. خيابان  278: 1368)شهری، « شدند شيک ... آالمدترين جوانان در اين خيابان ديده مي

عالءالدوله مکان سفرای خارجي و به طور کلي بيگانگان، خيابان مريضخانه محور تأسيسات و 

محل تردد شاه و شاهزادگان و عمال حکومتي بود. ويژگي تمام تجهيزات شهری، خيابان الماسيه 

کردند. تمام مسيرها و  ها امتداد و تراکم بود که امکان ديدار و گزينش را فراهم مي اين خيابان
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شدند. مرکزی که شامل ميادين، ارگ حکومتي، بناهای  رهوارها در دارالخالفه به مرکز منتهي مي

آيي و به نوعي فضای عمومي بود  ميدان در عهد قاجار محل گردهم تاريخي، بازار و مساجد بود.

ه.ش  1282ترين ميدان شهر توپخانه نام داشت. جکسن در سال  و نه يک گره ترافيگي. مهم

متر  137متر طول و  275ميدان توپخانه پهنه چهارگوشي است که حدود »دهد  گزارش مي

بي و سطح آن با قلوه سنگ مفروش شده غر_عرض دارد و ضلع بزرگتر آن در امتداد شرقي

ای فرا گرفته بود که دارای طاقنماهای  (. اطراف ميدان را ديوارهای دوطبقه475: 1369« )است

های مختلف وجود داشتند که معاني  منظم و ممتد بودند. در نقاط مختلف ميدان ابنيه و يادمان

راسم عمومي در اين ميدان انجام ها و م کردند. بسياری از آيين مختلفي را با خود حمل مي

 شد. مي

آورد. اين بدان معنا نبود که در اين  ها را فراهم مي اگرچه دارالخالفه امکان گردآوری انسان

ها، فقر و توسعه نيافتگي  شهر تخاصم و معضالت وجود نداشت. بيماری، ظلم حکام و شاهزاده

اندازی به باغات و مستغالت در : جلد دوم، سوم(. دست 1371عيان بود )بنگريد به شهری 

ها برای اغنيا بود. اما مداخله گری در شهر به انديشه  حريم شهر امری عادی بود. بهترين مکان

گر و يا حتي مبتني بر  گرايانه و سلطه علمي و مشروع رايج تبديل نشده بود. هنوز انديشه اراده

ر به صورت ارگانيک رشد های کالن )مانند طرح جامع( وجود نداشت. بخشي از شه طرح

سازی شهر و مداخالت کالن نزد سکنه شهر امری متداول نبود. معهذا، در اين دوره  کمي کرد. مي

هایِ زندگي امکان سکونت وجود داشت. افراد تاريخ و اسطوره  عليرغم تمام مسائل و کاستي

زندگي  های ها و روايت های مختلف، داستان مشترک داشتند. خاطرات سلحشوران، جنگ

های تاريخي، روايت  های تاريخي، عمارت زد. يادمان سرنوشت سکنه شهر را به هم گره مي

ساخت. اين موارد به دارلخالفه هويت  مؤمنين مقرب جای جای شهر را برای افراد با معنا مي

« برقراری پيوندی سرشار از معنا با جهاني متشکل از چيزها از»بخشيد. هويت عبارت است  مي

 (.22: 1387تز، )شول

گزيدن در تهران را با مشکل مواجه  های متعددی سکني بعد از اين زمان روندهای و پديده

کردند. اغلب اين موارد اجتناب ناپذير بودند و برای رفع مشکالت شهرند اما خود آنها امکان 

 کنند. زيستن و محافظت از يکديگر را کم مي کنار هم

 زا توسعه برون
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قاجار و تأسيس حکومت پهلوی، ريخت شناسي شهرها دچار تغييرات بنيادی با سقوط سلسله 

(. اين تغييرات به سمت و سويي پيش رفتند که به مرور 1379پور،  ؛ مدني1378شدند )حبيبي، 

ها تخريب شدند و حدود و  روح مکان را از بين بردند. اولين اقدامي که صورت گرفت دروازه

به  خريب برج و باروی شهر کهن و پر کردن خندق از بين رفت.ثغور و حد و مرزهای شهر با ت

 1316ها در سال  و نقشه خيابان 1312ها در سال  موجب قانون تعريض و توسعه معابر و خيابان

اين مهم عملياتي شد. بوذرجمهری رئيس بلديه ديوارهای دارالخالفه ناصری را فرو ريخت، 

کيلومتر،  5حد شمالي خيابان انقالب به طول »ن ساخت. ها خيابا های آنرا پر و بر روی آن خندق

کيلومتر،  5/4شهريور به طول  17کيلومتر، حدشرقي خيابان  5/4حدغربي خيابان کارگر به طول 

(. خيابان در معنای اخير بيشتر برای 1368)کريمان، « کيلومتر 4حدجنوبي خيابان شوش به طول 

ن در عهد قاجار تا حدودی متفاوت گشت. با تخريب تردد اتومبيل بود و کارکرد آن با خيابا

ديوارها، شهر شروع به رشد بيروني در تمام جهات کرد. گر چه اين روند از دوره رضاخان تا 

رشد اندکي داشت اما به مرور زمان شدت بيشتری گرفت و به سمت شمال پيش  1345سال 

ضاهای شهری از بين رفت و رفت. در اين فرآيند شتابان، در هر دوره زماني پيوستگي ف

پراکندگي زيادی در مناطق مسکوني وجود داشت. اين رشدِ شتابان در ابتدای مسير خويش 

های آينده، تمام دشت تهران را درنوردد و به کالنشهری بزرگ تبديل  داشت و قرار بود در دهه

ن پويش ه.ش شهر در جهت شرق و غرب نيز رشد کرد. بخشي از اي 40شود. از اواخر دهه 

های رسمي بود. دولت برای امرای ارتش، کارمندان دولت و  سازی شهری به دليل شهرک

آباد، ونک به سمت  کارگران شروع به واگذاری زمين کرد. بسياری از مناطق شهری نظير يوسف

چهارراه محموديه، اميرآباد و ... نتيجه اين روند بودند. اين نوع از گسترش شهر بعد از انقالب 

  های مسکن شدت و حدت بيشتری پيدا کرد. ط تعاونيتوس

های رسمي حذف شده بودند. اين افراد  پويش بعدی توسط کساني انجام گرفت که از برنامه

مهاجران روستايي بعد از اصالحات ارضي و طرد شدگان از سيستم اقتصادی بودند که توان 

قانون شهرداری  100قررات ماده های محدوده و حريم شهر را نداشتند. بر طبق م خريد زمين

مرکز تمام ساخت و سازهای غيررسمي در محدوده شهر و حريم آن ممنوع گرديد )بنگريد به 

(. بنابراين، فرودستان شهری که توان 1377؛ بيات 1374مطالعات شهرسازی و معماری ايران 

د راه ديگری را های تقسيم شده توسط طرح جامع در درون شهر را نداشتن پرداخت هزينه زمين
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های غير رسمي زيادی را در شهر بنا نهادند. نتيجه اين دو  گاه در پيش گرفتند. آنها سکونت

پويش شهری رشد تهران در تمام جهات بود تا شهری به گستردگي و پراکندگي تهران فعلي 

 خواری، در کرد. در شمال مجبور به کوه ديد تصرف مي شکل گرفت. شهری که هر جايي را مي

های دماوند و رودهن و از غرب به کرج و  جنوب در کوير پيش رفت. از سمت شرق تا نزديکي

 1شهريار متصل شد. رشدی شتابان و پراکنده و در تمامي جهات جغرافيايي که در نقشه شماره 

 نمايان است.

 

  
 (1388)رجبي؛ سفاهن،  1387تا  1270: رشد كالنشهر تهران از 1نقشه 

گي فضاهای شهری، ويژگي کالنشهر در وضعيت فعلي تهران است. جدايي و پراکند

تواند سکنه را گرد هم آورد و امتداد و پيوستگي را ممکن  کالنشهری با اين پراکندگي ديگر نمي

هفده شهرک وجود دارد که هيچ پيوستگي با هم ندارند. اين  21سازد. برای مثال در منطقه 

اند. امکان ديدار و گزينش برای هفده شهرک  جدا شدهها توسط تاسيسات صنعتي از هم  شهرک

ياد شده ممکن نيست. آنها يک منطقه شهری منسجم نيستند. همچنين اين منطقه با بدنه تهران 
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ای  های منفکي هستند که در درون خود جهان فروبسته های آن جزيره پيوستگي ندارد. شهرک

و ...  18، 22اطراف کالنشهر مانند منطقه اند. اين موضوع در بسياری از مناطق  تشکيل داده

هايي جدا از شهر هستند که تعلقي به بافت اصلي ندارند. در اين کالنشهر  صادق است. آنها پاره

آيند. بلکه آسمان به دليل آلودگي و زمين به دليل از بين رفتن فضای  ها گردهم نمي نه تنها انسان

دهند که افراد با  ن مناطق پيراموني فقدان رابطه اجازه نميها قرار ندارند. در اي سبز در جوار انسان

هم تجارب مشترکي را از سر بگذرانند. دليلي وجود ندارد سکنه تهرانسر در شهرک دانشگاه، 

چيتگر شمالي و يا بالعکس حضور پيدا کنند. تردد در اين مجمع الجزاير فقط با اتومبيل شخصي 

افزون ها وجود ندارد.  سبي برای حضور در اين شهرکميسر است. حتي حمل و نقل عمومي منا

ها  هم برای اين گشت و گذار وجود ندارد. هيچ مکان خاصي در اين شهرک ای جاذبه بر اين

وجود ندارد. نه يادماني، نه مکان تفريحي، نه مکان خاطره و حتي نه فضاهای مصرف. تمام 

ها وجود ندارد.  ی رفتن به اين شهرکبافت آنها مسکوني و خوابگاهي است. بنابراين دليلي برا

ها  زني و گشت و گذار در اين محله برد. پرسه اين بخش از شهر، امکان مالقات را از بين مي

 معني ندارد. احساس غربت، تنهايي، انزوا و بيکارگي تنها دستاورد آن است. 

 سطح های غير هم ها و تقاطع رگراهبز
، ترافيک، مديريت شهری را با مشکل جدی مواجه کرد. قبل از هر چيز اين معضل 40در دهه 

های متعدد در شرق و غرب و جنوب  های شهر دوچندان بود. بزرگراه در ورودی و خروجي

د به شهر و لحظه ها همراه با بافت مسکونيِ پراکنده، آستانه ورو ساخته شدند. اين بزرگراه

حضور در حريم آن را از بين بردند. آيا پرند، رباط کريم و يا اسالمشهر ابتدای شهر و آستانه 

ها را نه از  غربي آن هستند يا تهرانسر؟ پاسخي برای اين سؤال وجود ندارد. زيرا ما اين شهرک

ها  عبيه شده در بزرگراههای ت طريق ديدار و بودن در کالبد آن، بلکه به واسطه تابلوها و نوشته

کنيم. طول مسير رباط کريم تا ترمينال غرب حدود يک ساعت است. در طول اين مسير  درک مي

ميدان ميدان آزادی  50و  40احساس بودن در شهر وجود ندارد. ظاهراً همچنان به مانند دهه 

 ورودی شهر است.

ي و شرقي نيز چنين های جنوب بحث ياد شده صرفاً برای ورودی غربي نيست، ورودی

تهران، آستانه ورود به شهر و حريم -وضعيتي دارند. هنگام عزيمت به تهران از طريق بزرگراه قم

های متقاطع و متراکمي خواهيم يافت که پيدا  آن هويدا نيست. بناگاه خود را در ميان بزرگراه
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ر در هر کدام از اين کردن مسير فقط از طريق تابلوهای راهنما ممکن است. با دنبال کردن مسي

اليه آنها قرار بگيريد. گويي که اصالً حضور  بزرگراها ممکن است شما در درون شهر و يا منتهي

های مسکوني و  که در درون شهر قرار داريد اما متوجه بافت ايد. با اين شهر را درک نکرده

که در  گ با اينهای بزر شويد. نکته متناقض نما اين است که اين شريان فضاهای شهری نمي

درون شهرند اما انگار در خارج آن قرار دارند. بودن در متن شهر و در عين حال خارج بودن از 

گردد. هدف از  ها بر مي شهر خصيصه اصلي آنها است. دليل آن به ماهيت عقالني بزرگراه

از  ساخت آنها جلوگيری از اتالف وقت، اتالف انرژی، سرعت در رسيدن به مقصد و جلوگيری

ريزی شهری لوکوربوزيه  هر گونه برخود و تصادم است. اين زيرساخت عقالني که نتيجه برنامه

 ريزی خطي است. است عمدتاً به دنبال نظم، تمرکززدايي از شهر و برنامه

السير به صورت يکطرفه در نظر  های شرياني بزرگي را برای ترافيک سريع جاده»لوکوربوزيه 

روها را از  اند ... پياده دشمن ترافيک "های متقاطع راه"ها کاست، زيرا  گرفت. از تعداد خيابان

(. اين ايده شهر را برای اتومبيل مهيا و جايي 23: 1388)جيکوبز، « ها حذف کرد خيابان و پارک

های درون شهر تا فاصله زيادی خالي از جمعيت و  برای انسان باقي نگذاشت. حريم بزرگراه

ای در حريم آنها نيست. امکان نشستن و  . هيچ رهگذر و عابر و پيادههای مسکوني است بافت

شوند که با سرعت در حال تردد هستند. نه  هايي ديده مي تعامل وجود ندارد. فقط ماشين

ای، نه فروشگاهي و نه جايي که چند نفر در کنار هم ديده شوند. سروصدا و آلودگي،  مغازه

ها( به مانند  ها )بزرگراه وبرو ساخته است. تمامي اين جادهاطراف آنها را با فقر حيات شهری ر

ای است که امکان تعامل را برای دو طرف جاده  ديوار هستند، زيرا شدت عبور و مرور به اندازه

اند، روابط  های مسکوني نظير محله نواب عبور کرده برند. هر جا از درون بافت از بين مي

اند و به جای آن عبور و مرور و فضای ياس  ز بين بردههمسايگي و پيوستگي فضای شهری را ا

ها، ميدان و چهارراهي وجود ندارد. برای  اند. در محل تالقي اين بزرگراه و نااميدی را حاکم کرده

ها امکان هر  اند. اين تقاطع سطح جايگزين آنها شده های غير هم تسهيل در عبور و مرور تقاطع

رسد و  برند. شانس ديدار و گزينش به حداقل ممکن مي ينوع رابطه اجتماعي را از بين م

سطح و  های غيرهم (، تقاطع1377افزايند. به زعم مارک اوژه ) روزبروز بر فقر حيات شهری مي

ها  کنند. بزرگراه مي« نامکان»برند و توليد  ها، تاريخ، هويت و رابطه اجتماعي را از بين مي بزرگراه
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، در درون 2برند. با توجه به نقشه شماره  ان( را از بين ميهمچنين مرکز )خصيصه مرکزی مک

 اين شبکه پيچيده هيچ مرکزی وجود ندارد.

 
 های كالنشهر تهران : بزرگراه2نقشه شماره 

های گذر،  دهند. در اين عرصه نقشه باال پراکندگي آنها را در سطح کالنشهر تهران نشان مي

ها، امکان مشايعت فانيان و يا مراقبت از آنها وجود  کانامکان تجربه زنده وجود ندارد. در اين م

ای بنام اتومبيل که فقط پشت سرهم عبور  های شيشه ندارد. قرار گرفتن افراد در درون اتاقک

رساند. اين  کنند شانس ديدار و رابطه را در درون بزرگره، حريم آن و تقاطع به صفر مي مي

برند. بنای تاريخ نيازمند اجتماع  طره را از بين ميگيری تاريخ و خا عناصر شهری امکان شکل

انساني و روابط پايدار است. در جايي که رابطه و ديدار نيست اجتماع انساني و تاريخ نيز 

رسانند بلکه  ها نه تنها امکان مراقبت و مشايعت از فانيان را به حداقل مي نيست. اين زيرساخت

ها و استقرار آنها بر روی زمين و در زير  ميان انسان ها در شانس گردهم آوردن خاطرات، روايت

ها به زمين و آسمان نيز تعرض کردند. نابودی باغات، دو  اند. بزرگراه آسمان را ناممکن ساخته

نيمه کردن محالت، از بين بردن روابط همسايگي، آلوده کردن شديد هوا، آلودگي صوتي، بي 

ا بوده است. تنها کارکرد آنها تسهيل حمل و نقل معنا کردنِ مکان نيز از دستاوردهای آنه

 هاست اتومبيل
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ها مشخص خواهد شد.  چنانچه بخواهيم بزرگراه را با پل مد نظر هايدگر مقايسه کنيم تفاوت

سازد اما بزرگراه و تقاطع غير هم  پل امکان رفت و آمد روستاييان از روی رودخانه را فراهم مي

دهند. پل دخالتي در مسير  ها اجازه جوالن مي به ماشين سطح، گذر سکنه شهر را مسدود و

های مورد نظر ما به محيط  ريزد اما سازه کند و سيستم اکولوژيکي را به هم نمي رودخانه نمي

 رسانند. زسيت آسيب مي

 زوال فضاهای عمومي
 های برجسته شهرها داشتن فضاهای عمومي برای تجمع آزادانه مردم است. اين يکي از خصيصه

های فراخ و  گشت. خيابان فضاها در شهرهای عهد قاجار توسط ميدان و بازار فراهم مي

داری در اين دوره در حيطه  افزودند. مناسبات سرمايه درختکاری شده نيز به غنای اين فضاها مي

( و سوداگری در اين عرصه کمتر مشاهده 1369زمين و مستغالت کمتر بود )بنگريد به عيسوی، 

دوره رضاخان اين مناسبات در زمينه. محصوالت کشاورزی و اندک زماني بعد در  شد. از مي

تا کنون شدت بيشتری يافته است. بخش عظيمي  40ملک و مستغالت شهری وارد شد و از دهه 

گذاری در  های سرمايه ترين حوزه شود زيرا يکي از مطمئن از انباشت سرمايه وارد اين حوزه مي

ترين کاالهای فعلي تهران است. اين  فت فضای شهری يکي از نايابتوان گ ايران است. مي

های مختلف فضاهای عمومي به نفع فضاهای خصوصي کمتر شوند و  امرسبب شده که به روش

شود. برای مثال، در محله مرفه نشين الهيه در  های عمومي ديده مي کمتر فضای سبز و يا مکان

اند. در خيابان دربندی غير از  مواردی کامالً از بين رفتهروها باريک و در  شمال شهر تمام پياده

خيابان و نهر آب چيزی نيست و عابر پياده يا بايد در داخل خيابان و يا بر روی نهر راه برود. 

شود که  های لوکسي ديده مي های و برج اين در حالي است که در اين منطقه شهری آيارتمان

و نقشي در گردش سرمايه و يا توليد ندارند. در اين محله همه  اند سرمايه انبوهي را راکد گذاشته

چيز فضای خصوصي است و فضاهای شهری عمومي بسيار فقير است. نشاني از حيات شهری 

اند و  های زيبای اين محله کاربری مسکوني پيدا کرده شود. بسياری از باغ در اين محله ديده نمي

آورد و نه  ها را گرد هم مي ندو اين خانه است که انسانا آسا جای آنها را گرفته های غول برج

هايي برای عبور  فضای شهری. فضاهای شهری جايي برای با هم بودن ندارند. آنها صرفاً شريان

انداز با آسمان و کوه زيبای  های بلند هيچ تناسبي به لحاظ چشم ها هستند. برج و مرور ماشين

های  نند خانه دکتر محمود حسابي در کنار اين ساختمانهای تاريخي ما البرز ندارند. يادمان
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که محالتي مانند  17اند. عالوه بر اين در مناطق پايين شهر مانند منطقه  پيکر رنگ باخته غول

آباد، ذهتابي، بلورسازی، زمزم، جليلي و ... در آن هستند، نيز با فقر فضاهای عمومي روبرو  يافت

« متر بسيار فاصله دارد 15متر است که با استاندارد  5/1منطقه  سرانه فضای سبز در اين»هستيم. 

(. چنانچه از شمال شرقي اين منطقه يعني بوستان جهاد به سمت جنوب غربي 1392پور،  )قلي

حرکت کنيد تا پارک بهاران که فاصله بسيار زيادی است هيچ جايي برای نشستن پيدا نخواهيد 

های  های لوکس و خانه يه در اين است که در اينجا آپارتمانکرد. تفاوت اين منطقه با محله اله

برند. داليل  رو و ديگر فضاهای عمومي رنج مي تجمالتي وجود ندارند. اما هر دو از فقر پباده

به سوداگری زمين در  15و  18يا حتي منطقه  17گيری اين وضعيت نامناسب در منطقه  شکل

های مختلف غير  شهری برای دستيابي به خانه از شيوهگردد. زماني که فرودستان  برمي 40دهه 

های زيادی  برند. در بخش رسمي مانند تصرف عدواني، بازتقسيم زمين و تصرف خزنده سود مي

اند. گويي  های تجاری به فضاهای عمومي آسيب رسانده از بافت قديمي شهر نيز تراکم کاربری

افت شهری را در خود فرو برد. آنها عالوه بر ای قرار است تمام ب که مناسبات تجاری و سرمايه

های قديم و محيط بالفصل بازار را به عنوان  های بازار سنتي تمام کاروانسراها و تيمچه مغازه

 اند. انبار خود تغيير کاربری داده

 مترو

های اياب و  های حمل و نقل شهری از حيث کاهش هزينه ترين سيستم مترو يکي از مناسب

ی از آلودگي هوا، ايجاد عدالت اجتماعي، کاهش سطح تصادفات و ميزان مرگ و ذهاب، جلوگير

روزانه سه ميليون نفر از مترو »مير، کاهش شلوغي و کمک به مديريت يکپارچه شهری است. 

: 1394)پروين و همکاران، « کنند و اغلب اين افراد مسافر هر روزه آن هستند تهران استفاده مي

ها، ميادين و محالت را از  ها، چهارراه ها نظير تقاطع کردن شهر تمام مکان (. مترو با هندسي107

ها، خريداران،  روی، ديدن مغازه کاهد. تجربه پياده نظر مسافر مترو به نقاطي بر روی نقشه فرو مي

ها و فضای شهری،  رود. رابطه فصل ها و ديگر فضاهای عمومي از بين مي ها، پارک اغذيه فروشي

شود.  های آن از نظر مسافرين ناپديد مي و بافت شهری، حيات شهری با تمام ويژگيانداز  چشم

سرعت و دسترسي به مقصد، تنها هدف مسافرين است. آنها فقط به مسيرهای انتزاعي تعبيه شده 

آمد زيرزميني  و کند. رفت ها را معرفي مي در کابين قطار و صدای بلندگو توجه دارند که ايستگاه

نفر در مترو با فقر تجربه واقعي همراه است. در دنيای ذهني اين افراد تهران با تمام سه ميليون 
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ای از  های مترو( در شبکه گستردگي، لذات و مصائب آن به صورت نقاطي )بر مبنای ايستگاه

شود و  بقيه مناطق شهر تهران کامالً از روی نقشه کنده و دور ريخته مي»شود.  مسيرها تصور مي

)پروين و همکاران، « شود ای فرو کاسته مي دقيقه 30يک فاصله زماني )نه مکاني(  صرفاً به

1394 :108.) 

دهد که روابط  برد. اجازه نمي گذرا بودن فضای مترو امکان شکل گيری تاريخ را از بين مي

 ای در تاريخ شهر تبديل شوند. هيچ هويت جمعي که بتواند به قوام گيرند و به حادثه و يا پديده

شود. گمنامي، تنهايي، فضای نااميدی ويژگي مسلطان  روابط اجتماعي معنا ببخشد ايجاد نمي

گريزند. امکان گردهم آمدن و محافظت از  است. افراد با عجله و شتاب هر چه بيشتر از آن مي

رساند. بي اعتنايي به سرنوشت هم، ناديده گرفتن ديگران و خودخواهي  يکديگر را به حداقل مي

ازعه برای پيشي گرفتن ويژگي آن است. سرعت برای رسيدن به مقصد باعث شده است که و من

افراد از يکديگر پيشي بگيرند. و در اين رقابت ناخوشايند صداهای خاموش نظير سالمندان، 

کودکان، معلولين حرکتي جا بمانند و يا آزار ببينند. در برخي از ساعات شبانه روز فقط افراد 

گزيدن مراقبت کردن  ترين ويژگي سکني توانند در مترو دوام بياورند. اگر مهم م ميتنومند و سال

است، اين مهم در مترو وجود ندارد و دستاورد آن تنهايي، طرد و فضای ياس آلودی است که 

 کند. احساس اضطراب و تعليق را تقويت مي

 گسترش فضاهای مصرف
ند. انباشت سرمايه در فضای شهری وارد ترين مکان برای جوالن سرمايه هست شهرها مناسب

شود تا از هدر رفت آن جلوگيری شود. بحث تسری سرمايه در محالت مسکوني مطرح شد  مي

های اخير  رسد در سال امّا گسترش آن از طريق فضاهای مصرف وجه ديگری است. به نظر مي

گيری  ز آن شکلتوليد فضاهای مصرف به نسبت فضاهای عمومي پيشي گرفته است. مصداق بار

ها، پالزا و  و مگامال 80، مراکز خريد در دهه 70ای بزرگ در دهه  های زنجيره فروشگاه

هايپرستارها در اين دهه است. اين مراکز بزرگ تأثير زيادی بر ترافيک، محيط زيست و بافت 

ل خويش اجتماعي فرهنگي دارند. آنها ترافيک سنگيني را به همراه دارند و رفت و آمد را در مح

کنند و در آلودگي هوا و توليد زباله نقش مخربي دارند. آنها همچنين بسياری  با مشکل مواجه مي

های مصرفي  کنند. کساني که توانايي رقابت با اين غول ها را با مشکل مواجه مي فروشي از خرده

. مصرف کنند گرايي و تجمل پرستي را تبليغ مي را ندارند. در حوزه رفتارهای فردی، مصرف
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گيرد. شهروندان درگير رقابت برای  کوشي و پرهيزگاری را مي گرايي و لذت طلبي جای سخت

دهند. فرديت و لذت طلبي  شوند و تشريک مساعي و فداکاری را از دست مي تجمالت بيشتر مي

مصرف کننده از نظر شهروندی، به جای اخالق از زيبايي شناسي »گيرندو  در اولويت قرار مي

کند و بيش از ايدئولوژی سياسي و وظيفه رنج کشيدن به حق فردی لذت بردن توجه  ميپيروی 

(. حامالن اين فرهنگ مصرفي طبقات متوسط شهری هستند. در چنين 31: 1998)باومن، « دارد

اقدامات برخاسته از مشارکت دموکراتيک، جای خود را به گردش در بازارها و مراکز »فضايي 

شوند. آنها به  (. فقرا به ديگری جامعه مصرفي تبديل مي259: 1392نسون، )استيو« دهد خريد مي

دليل ناتواني مالي توان رقابت با ديگران را ندارند و از صحنه حذف و به عناصر اضافي جامعه 

شوند. بنابراين در بطن چنين ماجرايي قطبي شدن )جهان فرادستان و  مصرفي تبديل مي

توانند در فضاهای مصرف شانه به شانه  . طرد شدگان نميگيرد فرودستان( جامعه شکل مي

های آنها  های چهره کساني که با آنها تفاوت دارند حضور پيدا کنند. حتي ريتم بدن و واگويه

کنند تا شاهد نابرابری نباشند.  متفاوت است. بدين روی فقرا خود را از اين فضاها حذف مي

های فردی از  دارد که روايت وسط و باالتر را وا ميمصرف گرايي و منطق بازار افراد طبقه مت

زندگي خويش داشته باشند. اين در حالي است که فرهنگ مدني و شهروندی نيازمند مشارکت 

گزيدن به معنای گردهم آمدن فانيان است پس فضاهای مصرف اين  جمعي است. اگر سکني

برد و به جای آن  يشيدن را از بين ميبرد و حمايت کردن، مراقبت کردن و اند امکان را از بين مي

توانند ورای  سازد. در چنين فضايي افراد نمي طلبانه مفرطي را حاکم مي فردگرايي لذت

های منزلتي و طبقاتي گردهم آيند. در نهايت آنها به نفع سرمايه و فقير شدن زندگي  هويت

الف فضاهای مصرف، دارند. برخ شوند و کيفيت زتدگي را در حد نازلي نگه مي ساخته مي

های عمومي امکان مشورت کردن و در کنار هم بودن را بيشتر  های عمومي و خوشگذراني مکان

 دهند. گزيدن در کنار فانيان، آسمان و زمين و معاني را مي کنند و به افراد شانس سکني مي

 و يادمان خاطره

(. تهران تاريخ پرفراز و 33: 1391خاطره، شرط الزم برای محقق شدن روح مکان است )شولتز، 

نشيبي دارد، محل تجربه مدرنيته ايراني و مکان حوادث بسيار مهمي مانند انقالب مشروطيت، 

گيری اولين فضاهای  ، مکان شکل1357مرداد، انقالب اسالمي  28سقوط رضاخان، کودتای 

وناگوني بر بايست سنت و معاني گ مدرن و آموزشي همچون دانشگاه تهران و ... بوده است. مي
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فضای شهر حاکم باشد به نحوی که شهروند يا سياحتگر شهر با گشت و گذار در درون شهر از 

افتد زيرا اثری از آنها در کالبد فيزيکي  اين حوادث آگاه شود، امّا اين امر به خوبي اتفاق نمي

يد به شهر وجود ندارد و بيشتر حوادث اين شهر در ادبيات و تاريخ روايت شده است )بنگر

های بازگويي تاريخ است. اما موضوع در شهر داستان ديگری  (. روايت يکي از راه1389حبيبي، 

های جمعي در بافت و کالبد شهری به صورت يادمان حک  است، الزم است که حوادث و پديده

شوند تا برای هميشه برای همگان در دسترس باشند، خوانايي داشته باشند و به راحتي ما را با 

بايست حوادث خوب و بد، تنگناها و مشکالت، روزهای خوب و  ذشته شهر متصل سازند. ميگ

های دهشتناک و رقت انگيز همراه با قهرمانان و سربازان فداکار جملگي در  اميدبخش و لحظه

های شهر را از طريق  اين حک شدگي و حضور در شهر وجود داشته باشند و سرنوشت انسان

های بصری تداعي کننده هيچ  گره زنند. خيابان باب همايون به لحاظ نشانهتداوم تاريخي به هم 

فهميم که اين ورودی ارگ حکومتي در دوره قاجار  ها مي ای نيست. ما از طريق روايت گذشته

ای است در خيابان ناصرخسرو و نشانه خاصي برای  است و نه کالبد آن. مدرسه دارلفنون متروکه

نيست. يادمان و آثاری  20های دهه  وجود ندارد. نام و نشاني از کافه گيری شهروندان بدان جهت

نيست. اين حک شدگي بيانگر تداوم است.  57از مبارزان انقالب مشروطه و انقالب اسالمي 

تاريخ بدون توهمِ بنایِ تاريخي، از نظر زندگان تجريدی بيش نيست. فضای اجتماعي پر از »

های سنگي عظيم يا معابد کوچک گلي که  دی ندارند، ساختمانبناهايي است که مستقيماً کارکر

شان اين احساس موجه را دارد که پيش از او وجود داشته و بعد از او هم به  هر کس درباره

ها  ها و عدم تداوم آور است، اما در واقع مجموعه گسستگي وجود خود ادامه خواهند داد. شگفت

های معنادار و  (. بنابراين موتيف80: 1377)اوژه، « هدد در فضاست که تداوم زمان را نشان مي

پنداری با محيط را  بصری که شهروند را با خاطره شهر درگير نمايد و در وی حس يگانه

ها حضور دارد و همچنان  شوند. بخشي از اين تاريخ در بناها و عمارت برانگيزد کمتر ديده مي

حاکم کرده است. نکته حائز اهميت اين است که اين ها را بر شهر  ها و داستان ای از روايت هاله

های اخير بسياری از  تاريخ در بخش قديمي شهر است و در تمام شهر گسترده نيست. در سال

آسا جای آنها را  های غول سازان تخريب و آپارتمان های خاص توسط برج ابنيه تاريخي و عمارت

اند، حتي تالشي برای نگهداشت بناها و  ابود شدهاند. با اين کار بسياری يادها و خاطرات ن گرفته

 1340شود. همچنين بخشي از شهر که رشد گسترده و بي رويه آن از  های ارزشمند نمي عمارت
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هاست. در هيچ جای آن نيز  به اين طرف اتفاق افتاده است خالي از خاص بودگي بناها و عمارت

هایِ  ي از معناست. مکان بايد ويژگييادمان وجود ندارد. اين بخش از شهر بي هويت و ته

های منحصر بفرد و هماهنگ با فضای  شاخص عيني به لحاظ هماهنگي با محيط، ساختمان

مکاني که فاقد نشانه شکلي و تصويری باشد هويت »انگيز شود.  شهری داشته باشد تا خاطره

: 1391شولتز، « )پنداری با آن ناممکن خواهد شد کمرنگي خواهد داشت و خوگيری و يگانه

های  رويه تهران در شش دهه گذشته به ويژه در محالت مسکوني همراه با نشانه (. رشد بي34

انگيزی آنها را کاهش داده است. در باره  شکلي و تصويری خاصي نبوده است. همين امر خاطره

ونک، ميدان عصر تا باالتر از ميدان  توان گفت ميدان ولي فضاهای شهری مانند خيابان و بلوار مي

زني همراه با  شهری، پرسه تجريش، بلوار کشاورز و خيابان انقالب اين ويژگي را دارند. حيات

ها را  خياباني مناسب دسترسي مناسب به لحاظ حمل و نقل و سامانپذيری فضايي اين مکان

ژگي زار نتوانستند چنين وي های مناسب ديگری چون خيابان الله انگيز ساخته است. مکان خاطره

را حفظ کنند. کاربری تجاری پيدا کردن، عدم دسترسي مناسب به لحاظ راه و سامان ناپذيری 

انگيزی آن را از بين برده است. خيابان آزادی از ميدان آزادی تا انقالب و از ميدان  فضايي خاطره

 فردوسي تا امام حسين کارکرد پرسه زني خود را از دست داده و به سمت نامکان پيش رفته

شدن  توانند خاطره انگيز باشند. بنابراين تهران با تمام شرايطي که برای تبديل است در نتيجه نمي

به شهری با هويت و به لحاظ تاريخي و مکاني خاطره انگيز دارد؛ شهری که گذشتکان و 

های مختلف بتوانند در آن احساس يگانگي و حس تعلق به مکان را به وجود آورند،  يادمان

های ارزشمند قرار  ها در کنار گذشتگان و معاني و يادمان وفق نبوده است. انگار که انسانچندان م

ندارند. اين شهر نتوانسته است معاني و تاريخ را در زير سقف آسمان و بر روی زمين تهران در 

 گاهي خوانا و با يادمان تبديل سازد. کنار شهروندان گردهم آورد تا تهران را به سکونت

 گيری نتيجه

ها، زمين، آسمان و معاني و يا مراقبت کردن و  گزيدن به معنای گردهم آمدن انسان چنانچه سکني

محافظت از آنها تلقي شود. اين مهم در تهران کنوني محقق نشده است و به جای آن بيگانگي، 

 جدايي، تفرد و انزوا حاکم گشته است. شهرسازی عقالني و انتزاعيِ مبتني بر طرح و نقشه،

های شهری و  گذاری سازی در سياست توسعه شتابان همراه با عدم توجه به تاريخ و يادمان

اند. انديشه سلطه طلب و مداخله گر  روندهایِ سرمايه شرايط تاثيرگذاری در اين زمينه بوده
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اندازی به فضاهي سبز، کمرنگ شدن  ناشي از شهرسازی، سبب چندپاره شدن محالت، دست

روها و دريک کالم زوال معنای  وال فضاهای عمومي به ويژه پيادهتاريخ و خاطره، ز

گزيدن شده است. در فضاهای شهری هاله و سپهر معنايي و يا شعر فضا رخت بر بسته  سکني

است. اتمسفر شهر به سوی کميت، فاصله و متراژ تقليل يافته است. برخي از روندهای تاثيرگذار 

 ه گرايانه شهرسازی عقالني است بررسي شدند.در اين عرصه که ناشي از نگاه اراد

توسعه برونزا و شتابان شهر را به سوی پراکندگي و عدم پيوستگي فضاهای شهری پيش 

های  اند و سوله اندازهای طبيعي از بين رفته برده است بسياری از باغات )نظير طرشت( و چشم

اند. اين پراکندگي در پيرامون شهر  ههای مسکوني پراکنده جای آنها را گرفت صنعتي همراه با بافت

های جدا از هم تبديل  های پيرامون را به جزيره به مراتب بيشتر است و چنان است که شهرک

کرده است. عدم تراکم، تنوع و پيوستگي شهری خصلت فضای شهر را از اين مناطق گرفته 

 است.

های مسکوني  جدايي بافتهای غير هم سطح باعث  ها و تقاطع عالوه براين، شبکه بزرگراه

های ارتباطي کامالً از هم  های شهری، آنها توسط اين شبکه اند، عليرغم نزديکي اين محله شده

اند و ارتباط ارگانيکي با هم ندارند. شبکه حمل و نقل مترو نيز شانس در کنار هم بودن  جدا شده

تمِ راه رفتن و شتابزدگي و شکل گيری رابطه را از بين برده است. انزوا، فرديت و سرعت ري

دستاورد اين تکنولوژی ارتباطي است. فضای ذهني مسافران مترو نه فضاهای باز و يا شهری 

 های متعدد است. ای و مبتني بر ايستگاه واقعي بلکه تصوری نقطه

رو و يا ديگر  منطق سرمايه نيز سبب شده است که بسياری از فضاهای شهری نظير پياده

نفع فضاهای خصوصي از بين بروند و تنها چيزی که باقي مانده است خانه  فضاهای عمومي به

توان بدان پناه برد. شانس با هم  است. در بسياری از اين محالت خانه تنها جايي است که مي

 بودن از بين رفته است. امکان مالقات، گزينش و مواجهه همراه با تأمل وجود ندارد.

نيز توليد شده است که امکان گردهم آمدن در آنها برخي فضاهای خاص  با وجود اين،

باشند، قابليت سکونت کالنشهر تهران  هست اما نه برای همه. اين فضاها که فضاهای مصرف مي

کنندگان درباره  های فردی مصرف گيری روايت اند زيرا مولد نابرابری، طرد و شکل را کم کرده

 ،بخشي از آنها را که همان فرودستان هستندزندگي خويش هستند. آنها شهر را قطبي کرده و 

ای هستند که افراد را در يک پرانتز بزرگ  کنند. تمام اين مواردی که مطرح شد به گونه حذف مي
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، دهند بدون آنکه رابطه اجتماعي را ممکن سازند. همچنين به دليل آلودگي و توليد زباله قرار مي

 .استو زير آسمان کمرنگ  حفظ محيط زيست و بودن در زميننقش آنها در 

ترين ارکان سکونت، تاريخ و معاني هستند که احساس تعلق سکنه شهر را از  يکي از مهم

رسد، اين مورد نيز در  برند. بنظر مي باال مي ،طريق گذشته مشترک و بخشيدن روح به کالبد شهر

از رخدادهایِ متکثر در تهران عملکرد مناسبي ندارد زيرا اين شهر عليرغم تاريخ پر حادثه و غني 

سده گذشته، نتوانسته است آن را از طريق يادمان سازی در سرتاسر بافت شهری بپراکند و 

نگهداری کند. اين تاريخ عمدتاً روايي و در متون و ادبيات بازنمايي شده است. حضور کمرنگ 

های  برج ها همراه با تخريب بناهای مسکوني تاريخي و ارزشمند جهت ساخت و ساز يادمان

گزيدن شهر به قهقرا برده است. گويي  آسا نقش معاني، تاريخ و خاطرات را در قابل سکني غول

سکنه شهر با مراقبت نکردن از اين امر سعي در کاهش عدم تعلق به شهر دارند. شهر به سمت 

تا زدايد  زدايي و عقالني شدن بيشتر، هر گونه خصلت و خاص بودگي را از چهره خود مي افسون

 فضاهای يکسان و بدون هويت بيشتری را توليد کند که مالل را جايگزين تنوع و سرزندگي کند.

روند که روح مکان و در کنار هم بودن در آنها  بيشتر کالنشهرهای جديد به سمتي پيش مي

های فرهنگي و  گذاری شود. آنها برای جلوگيری از چنين وضعيتي سياست کمرنگ مي

گيرند تا اين وضعيت تا حدودی تعديل گردد اما اين وجه در  قيقي را به کار ميهای د ريزی برنامه

تهران پررنگ نيست و الزم است که فضاهي عمومي بيشتری برای در کنار هم بودن در آن لحاظ 

اند. بانيان  گردد. نکته قابل تأمل اين است که اين فرآيندها برای کالنشهر تهران اجتناب ناپذير بوده

ترافيک  تي از قبيلمشکال خواستند ميو  اند کرده نيز مقاصد مثبتي را دنبال مياين فرآيندها  برخي از

اين که افراد در اين فضا به وجود است. با  گونه. اما مدرنيته متناقض و معماحل کنندو مسکن را 

 آورند. دنبال ساختن دنيای بهتری هستند اما ناخواسته مشکالت ديگری را به وجود مي
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 ابع و مآخذمن
 شناسي، تهران: طرح نو. (، خرد جامعه1377اباذری، يوسف ) -

 (، شهروندی فرهنگي، ترجمة افشين خاکباز، تهران: تيسا.1392استيونسون، نيک ) -

تهران: (، نامکان: درآمدی بر انسانشناسي سوپرمدرنيته، ترجمة منوچهر فرهومند، 1377اوژه، مارک ) -

 ی شهری.ريز شرکت پردازش و برنامه

 (، سفرنامه هِنری بايندر، ترجمه، کرامت اله افسر، تهران: فرهنگسرا.1370بايندر، هِنری ) -

های خياباني: جنبش تهيدستان در ايران، ترجمه، سيد اسداله نبوی،  (، سياست1377بيات، آصف ) -

 تهران: شيرازه.

های  موردی شهر تهران(، در پژوهش(، مترو و زندگي روزمره )مطالعه 1394روين، ستار و همکاران )پ -

 .2، شماره 5انسانشناسي ايران، دوره 

 ای، تهران: خوارزمي. (، سفرنامه جکسن: ايران در گذشته، ترجمه، فريدون بدره1369جکسن، ابراهام ) -

ای با تاکيد بر نقش نهادهای  سنجش ميزان هويت محله»(، 1392آباد، رحمان و همکاران ) جهاني دولت -

 .31، شماره 13، در نشريه تحقيقات کاربردی علوم جغرافيايي، سال «مردمي

(، مرگ و زندگي در شهرهای امريکا، ترجمه آرزو افالطوني، تهران: دانشگاه 1388جيکوبز، جين ) -

 تهران.

، تهران: دانشگاه 1299-1332(، قصة شهر: تهران، نماد شهر نوپرداز ايراني 1389حبيبي، سيد محسن ) -

 تهران.

 (، از شار تا شهر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1387حبيبي، محسن ) -

، شماره 3(، مدل گسترش فضايي کالنشهر تهران، دانشنامه، دوره 1388رجبي، آزيتا و سفاهن، افشين ) -

3. 

(، مفهوم سکونت: به سوی معماری تمثيلي، ترجمة محمودامير ياراحمدی، 1387شولتز، کريستين ) -

 آگه.تهران: 

(، روح مکان: به سوی پديدارشناسي معماری، ترجمة محمدرضا شيرازی، 1388شولتز، کريستين ) -

 تهران: رخداد نو.

 (، معماری: حضور، زبان و مکان، ترجمة عليرضا سيداحمديان، تهران: نيلوفر.1391شولتز، کريستين ) -

 (، طهران قديم، تهران: امير کبيير.1371شهری، جعفر ) -

بررسي رابطه ميان سکني گزيدن و فرا خواندن از نظر »(، 1389ان، محمدجواد و مؤمني، ناصر )صافي -

 ، در حکمت و فلسفه، سال ششم، شماره دوم.«هيدگر
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 (، تاريخ اقتصادی ايران: عصر قاجاريه، ترجمه يعقوب آژند، تهران: گستره.1369عيسوی، چارلز ) -

 و حال، تهران: دانشگاه تهران.(، تهران در گذشته 1368کريمان، حسين ) -

شهر، ترجمة حميد زورآزوند، تهران: شرکت پردازش  (، تهران، ظهور يک کالن1379مدني پور، علي ) -

 ريزی شهری. و برنامه

ها، گزارش  (، حاشيه نشيني در ايران: علل و راه حل1374مرکز مطالعات شهرسازی و معماری ايران ) -

 ، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی.«ها نشين رسمي در حاشيهپويايي زندگي غير»مرحله سوم 

 (، تحليل سرمايه اجتماعي، استانداری تهران.1388مطالعات آمايش سرزمين ) -

شاپور  ةدر فلسفه تکنولوژی، ترجم« بناکردن، سکني گزيدن، انديشيدن»(، 1377هايدگر، مارتين ) -

  اعتماد، تهران: مرکز.

، 1، ترجمه شاپور اعتماد، فصلنامه ارغنون، شماره «پرسش از تکنولوژی»، (1373هايدگر، مارتين ) -

 تهران، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي.
 - Buck- Morss, Susan (1989) The Dialectics of Seeing: Walter Benjamin and The Arcades of 

Projects, Hong Kong: Asco Trade typesetting. 


