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 مقدمه

برای  شاهنیناصرالد  و کردیماز همان روزهایی که تهرانِ صفوی مسیر حرکت از روستا به شهر را طی 

قانون را تخریب و  سنگلجرضاشاه محله و پر کردن خندق شرقی ارگ شاهی اقدام کرد  به یکشابانیخ

طرح جامع تهران  عنوانبهتجددگرایان را  الگوهای انسان زدودهرا تصویب کرد و پسرش  هاابانیختعریض 

یک  ،کنند یمفزایش نابرابری شهر را ساماندهی ا به توجهیب متولیان شهرکه  امروز تا بهمالک عمل قرار داد 

 . کپارچهی مدیریت شود؛ چندجانبه و توسط حاکمان د یبایم: شهر است ماندهیباق ریرناپذ ییتغ اصل همچنان

ت ینظام مدیراین است که  ردیگیممدیریت شهری شکل  یسازوکارها وحوشحولپرسشی که همواره  اما

کدام  کنندهنیتأمو حاکمان شهر دقیقاً قصد مدیریت چه چیزی را دارند و این مدیریت قرار است شهری 

  باشد؟ هابرنامهاهداف، خواست و 

داعیه آن را کالبدی که  یهایبخشنظمفراتر از  یدر هر دوره تاریخ شهر آنچه مسلم است اینکه حاکمانِ

وابسته به آن  یهایدئولوژیاو  وضع موجودبر آن در جهت تثبیت و طبیعی سازی  حکمرانیو از شهر  ،دارند 

باشد یا  ز جنس تجددخواهیِ ِصرف یا آمیخته با ناسیونالیسمِ رمانتیک؛ خواه این ایدئولوژی، ابرند یمبهره 

 هاآن است کهبوده  ییجاهمواره در نظر حاکمان و برنامه ریزان ایدئولوژی اسالم شیعی. هر چه باشد شهر 

 و اقتدارشان منافع و کنندهنیتضمکه  شند یندیبلید اجتماعی بازتو ینوعبه اندتوانستهیم شهر واسطهبه

 .باشدمسلط  یهایدئولوژیا اثرگذاریمیدان  دهندهگسترش

تهران همواره از پذیرش نظام یکپارچه کنترل تن زده یا به عبارتی چهره یک  دهد یمشواهد نشان  حالنیباا 

به خصوص در گریزی تهران،  مدیریتدالیل  نیترمهمیکی از  شهر مدیریت گریز را از خود نشان داده است.

وجود تضاد منافع بین نیروهای رسمی و حاکم بوده است. شهری شدن ، 57دوران پس از انقالب 

فضا به کاالیی سازی دست مردم در اداره شهر و  کوتاه شدن برنامه ریزی های صرفاً کالبدی،، ختهیافسارگس

چرب و نرم برای سوداگری  یالقمهشهر را به  جیتدربهتوسعه  سیاست هایبهانه خودگردانی شهرداری ها و 

و  قدرتدر هرم بسته به دامنه نفوذ خود  ها این گروه صحاب رانت و قدرت تبدیل کرد.ا یبازبورسو 

است را نادیده  االجراالزمقوانینی که برای مردم عادی  یراحتبه تنهانهرانت اطالعاتی  برخورداری از

کسب مشروعیت و در پی  متخصصان شهریبرخی  همدست سازیبا در رقابت با یکدیگر و بلکه  ،رند یگیم

هم  انتظامینیروهای نظامی و برخی از طرف دیگر طی چند دهه اخیر  .ارتقا سرمایه اجتماعی خود هستند

 یوسازهاساختکه افزون بر راهبردهای اقتصادی ناشی از  اند داشتهنظر  یاعرصه عنوانبهبه شهر 

هم عمل کند. در واقع  هاآن بنیادگرایانهپروپاگاندهای تابلو  عنوانبه تواند یم، هایسازیتجارو  اسیمقبزرگ

تبلیغاتی از فضای یک و در زمینه بهره برداری های ایدئولوژ چه در عرصه کاالیی سازی فضا و چهاین نیروها 

مروج مصرف و سبک زندگی  و تبلیغات شهریِ قوانین مصوب شهرسازی دست باالی خود را در برابر ،شهر

  کرده اند. عیانشهرداری دولت و 
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بر  ایدئولوژیک یرگذاریتأثابزار  ،رنیروهای رسمی و صاحب قدرت در عرصه شهاخیر با تکثیر  یهاسال در

هنری -فرهنگیمقوالت  در دهه آغازین انقالبهم دچار تغییر و تحوالت بنیادی شده است. اگر  جامعه

، امروزه متولیان شهر شدند یمهمچون زوائدی بر فضای انقالبی و گفتمان ایدئولوژیک مسلط ارزیابی 

تالش برای در کنار  متولیاناین هستند. هنر فرهنگ و مادی و ایدئولوژیک از عرصه  بردارانبهره نیتریاصل

 یهاکنشاز هنر در جهت از معنا تهی کردن  یبرداربهرهو  ابزاِر جلب توریستبه  هنر و هنرمند  تقلیل

نوعی  یسازادهیپساخت و  سیاسی روزمره مردم یا ترویج عادت واره های برخی طبقات اجتماعی، درگیر

 هزینه کوتاهیِهستند؛ »تخیل«ی که بتواند  ابزار هنریو  مختلف یهارسانهبه کمک فراگیر از شهر  »تخیل«

 کم و کمتر سازد. دست مردم در اداره شهر را برای مدیریت شهری

و آن را همچون  کند یمتبدیل مردم  و دور از دسترسعلمی شهر را به موضوعی در سطح اول، این »تخیل«  

که این متخصصان وظیفه  یاابژه ؛دهد یمخنثی در دستان برنامه ریزان، شهرسازان و معماران قرار  یاابژه

یکی از کارکردهای  کنند. به این اعتبار یزیربرنامهدارند آن را با دانش برتر خود بسازند و برای تمام امورش 

  ضا و تبدیل آن به نوعی فتیش است.از ف ییزدااستیس  ی»تخیل« اصلی شکل دهی به چنین

که برای حفظ اخالق عمومی،  کند یمتبدیل  امنیتی-اخالقیشهر را به موضوعی در سطح دوم، »تخیل«  این

 است. مرتبط نهادهای یزیربرنامهخود نیازمند اسالمی -و هویت ایرانی هاخانوادهحریم 

ند ضمن گرفتن بتوان و حاکمان برنامه ریزان شودیماین تخیالت از شهر باعث  طبیعی سازیروشن است  

تا حد بسازند و کنترل فضا را رام و سودمند  ییهابدن ،فضایی در قالب پرکتیس های از فضا افزودهارزش

 .زیادی از آنِ خود کنند

. سطح اول مرتبط اندیابیردقابلدر دو سطح کلی نیز  در ایران پرکتیس های فضائی دهد یمنشان  هایبررس

کار،  یهاطیمح پیاده، است؛ نظیر: عبور و مرور وسایل نقلیه، عابرانِ حرکتی-به عملکردهای کالبدی

و شوراهای شهری  هایشهردارخاص خود را در  یهاونیسیکمو  هاسازمانکه  استراحت، فراغت، عبادت

و  یسازفرهنگزیباسازی،  اجتماعی در قالب کلیاتی چون-عملکردهای فرهنگی مرتبط با سطح دوم دارد.

 ظاهراً با نیروهای بروکراتیزه شده این سطحدر  .داردقرار  اولدر بده بستان با سطح  که است یسازتیهو

 واسطهبههم و  حرکتی-توسط نیروهای کالبدیهم  ،در شهر تشانیعاملهستیم که  روبروفرهنگی 

یف در تعر توانیم یخوببه. این بروکراتیزه شدن را شودیمیک مسلط تعیین ایدئولوژ یهاچارچوب

میراث  طورنیهمهنری شهرداری و -سازمان فرهنگی چون زیبایی سازی،وابسته به شهر  ییهاسازمان

و  معروفامربهچون ستاد شهری  انتظامیِ-ازوهای امنیتیب هاسازماندر کنار این  یافت.و گردشگری فرهنگی 

بر حضور دارند که دایره قیمومیت پدرساالرانه ساکنان شهرها را  امنیت اخالقی یهاگشتنهی از منکر و 

 .کنند یمتکمیل  بازتولید ایدئولوژیک اخالق در فضای عمومی اساس
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باشد که مردم  آمدهشیپبرای خواننده  سوءتفاهمرفت ممکن است این ذکر آن تا اینجا با توضیحاتی که 

؛ اند حاکماننقشی در حکمرانی بر شهر ندارند و صرفاً مجری الگوهای تجویزی و پذیرنده تخیالت برساخته 

تهران مدیریت ناپذیر است بخش اعظم مدیریت  اگر. دهدیماما واقعیت چیزی خالف این برداشت را نشان 

 یهاگروهبین متولیان شهر وجود دارد، این ناشی از مقاومت ساکنان است و اگر تضاد منافعی  ناپذیری آن

 .برند یمموارد بیشترین بهره را از آن  غالبکه در  هستند  یمردم

به تصور من علیرغم آنکه تا چند دهه اخیر قدرت مردم در کشورهایی نظیر ایران و در عرصه حکمرانی بر  

اعمال  یهاوهیش و  هاآناما بدون تردید مردم و شبکه مناسبات اجتماعی  شد یمشهر همواره نادیده گرفته 

تکوین تاریخی شهر بوده است. به این معنا  در رگذاریتأث شدتبه یادهیپد بر عرصه زیست جمعی  قدرتشان

مدیریتِ  یسازوکارها خالقانه مردم در برابر یهااز مقاومت متأثر کامالًروندهای جاری در زیست شهری ما 

حکمرانی شهری بدون توجه به  است. به همین دلیل هم تحلیل ایدئولوژیک یسازفرهنگو پدرساالرانه 

 یاشبکه یهاساختبه و توجه  یررسمیغ یهایورزخالقیت  یبند رتباز صومردمی و  یهامقاومت نقش 

  .رسد یمناممکن به نظر  جامعه یمیانی و پایین

از برخی  یازده مقالهمتشکل از  یچهارجلد  یامجموعهکتاب »بازخوانی شهر: حکمرانی شهری« جلد اول از 

به تجربه زیسته ما در  اولویت بخشیکه ضمن است عرصه شهر  و متفکران ایرانیصاحب نام  وهشگرانژپ

 اهمیت این موضوع از آن جهت استد. می پردازنبه بررسی انضمامی نیروهای حاکم بر شهر  ،مقام یک ایرانی

از پاشنه های آشیل مطالعات شهری در  یکه همواره کمبود منابع تالیفی متکی به پژوهش های میدانی یک

 این کمبود تا حدی برطرف شود. ،در دست انتشار دیگرِاب و سه کتاب ایران بوده است که امیدوارم با این کت

که  مقاالت باز می گرددوری و تنظیم گردآبه   پیش روانضمامی بودن مقاالت، ویژگی دیگر کتابِعالوه بر  

متقابل  راتیتأثو  داشتهمحتوایی پوشانی با یکدیگر هم ،شهر بر حاکمگستردگی نیروهای  توجه بهضمن 

 یاندازچشم یامروز یبا نگاهمقاالت شده است که  کوششهمچنین سازند. می نیروها بر یکدیگر را آشکار 

توسط نویسنده  مجدد بودند  منتشرشده ترشیپمقاالت که  برخیهم  به همین دلیل دهند؛ ارائهاز وضعیت 

 .اند شدهبازنویسی و بروز رسانی  ها

است. سالمت نوشته شده حسام سالمت  نام دارد که توسط»تجدد شهری و تنظیمات آن«  مقاله کتاباولین 

 یریگشکلخواستگاه حکومت مندی شهر تهران را از خالل حکومت مندی دولت یا به بیانی در این مقاله 

 نچهازآ ترعیوس مفهوم حکومت مندی تهران را در مقیاسی است دولت مدرن در ایران بررسی کرده و کوشیده 

که دولت حکمران در  جهت پاسخ به این پرسش کلیدی نویسندهمورد تحلیل قرار دهد.  رسدیمبه نظر 

بحث آن چگونه نوع نگاه به شهر و مدیریت شهری را دگرگون کرد،  یریگشکلایران چگونه شکل گرفت و 

تا کدهای ارتباطی بین تشکیل  بردیمپیش  قدمبهقدمو  کند یمخود را از تاریخ پایتخت شدن تهران آغاز 

  دولت حکمران و سیستم مدیریت تازه شهری را تشریح کند.
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 تحوالت »و عنوان آن مینا سعیدی شهروز نوشته شده است دکتر توسط   در دست مطالعهمقاله دوم کتابِ

. نویسنده در این مقاله است« آمرانه یهاطرح مقابل در زادرون اقدامات: تهران سیروس محله در مسکن

با نگاهی انتقادی به  ،محله سیروس یهاخانه یشناس ختیرپژوهشی ضمن بررسی تاریخی تحوالت مسکن و 

بافت » عنوانبهکه طی آن یک محله  ییسازوکارهاو  پردازدیمنوسازی  یهااستیس نیروهای درگیر 

مزورانه  بساچهو از نقش دوگانه خانم سعیدی در این مقاله  .کشدیم را به چالش خوردیمبرچسب  «فرسوده

 یهاسازماندولت و  کار تسهیل گری را برایدر عمل که مهندس مشاور طرح  ازجمله ،مؤثرنیروهای برخی 

ساکنین  یزادروناقدامات  تشریح بهنویسنده همچنین در تحلیل خود . داردیبرمپرده برعهده دارد  نفعیذ

و مانع از  اند کردهمقاومت  ل مختلف در برابر دخل و تصرف نیروهای بیرونیکه تاکنون به اشکا پردازدیم

 .اندشدهآمرانه  یهاطرحموفقیت کامل 

که است »مسئله زیرگذرها و پالزاهای شهری در تهران: مروری بر حاکمیت تردد در شهر« بعدی کتاب مقاله 

زاهای شهری تهران را با نویسنده در این مقاله مسئله زیرگذرها و پال .است شده نوشتهتوسط امیر طهرانی 

و  وآمد رفتتسهیل ؛ ؛ دالیلی که دو سویه متفاوت اما مرتبط داردکند یمدالیل تولید خیابان تشریح  تمرکز بر

و منضبط کردن  یبخشنظمکه همان خیابان تولید  یه سیاسیدر کنار سو مقتصدانه کردن حرکت در شهر

شهری  یهایزیربرنامهکه بخش پنهان سیاسی  سویه مقاله با تحلیل این . نویسنده درجمعیت شهری است

پس از  ولیعصر چهارراهشهری نظیر زیرگذر  یهامکانبه چرایی تغییر عملکرد برخی  شودیمرا شامل 

 پرداخته است. 88اعتراضات سال 

فضاهای عمومی جدید در زندگی روزمره مردم  ریتأثعنوان چهارمین مقاله کتاب »از فرهنگسرا تا مگامال؛ 

برخی از  ریتأثو  یریگشکلنویسنده در این مقاله به دالیل  مسرت امیرابراهیمی است. دکترتهران« نوشته 

پرداخته  هاآنفضاهای جدید فرهنگی و تجاری بر مردم و علل استقبال مردم از  باألخصفضاهای عمومی، 

امروزی،  دورگهپیش از انقالب تا فضاهای عمومی  ور فضاهای عمومی »باز« ازبراهیمی با مرخانم امیرااست. 

جوانان و تغییر  یسازتیهواین فضاهای تازه بر  ریتأثبازیگران اجتماعی و و  این فضاهابه بررسی رابطه بین 

 یگریتصد  یهادورهبافت اجتماعی پرداخته است. تمرکز اصلی مقاله »از فرهنگسرا تا مگامال« بر 

در ساخت و  هاآنبر شهرداری تهران و برقراری نوعی قیاس بین  بافیقالغالمحسین کرباسچی و محمدباقر 

 فرهنگی استوار است.-فضاهای تجاری یگریتصد 

بررسی  نوشته شده و بهاعظم خاتم  دکتراست که توسط نزاع بر سر شهر اخالقی« » پنجم مقاله عنوان

. نویسنده می پردازد رسمی حاکمیت در عرصه اخالق عمومی با تمرکز بر مقوله پوشش یهایورزسیاست 

بر طراحی  مؤثرتحلیل عوامل اجتماعی  به ،روندهای معاصر مهندسی اخالق عمومی در این مقاله ضمن مرور

این سیاست تداوم پارادایمی است که به  استدالل می کند کهپرداخته و و اجرای سیاست مبارزه با منکرات 

مقاله با  حالنیدرع. می دهد در مهندسی فرهنگ و اخالق عمومی  ی تعیین کنندهعاملیت ،لباس و پوشش
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رفی تازه برای قواعد فرهنگ عمومی به نقش جوانان در تحول توجه به عاملیت جوانان در خلق مبانی ع

مقاله اعظم خاتم مملو از ارجاع و اشاره به اسناد و  های فرهنگی دوران پساسازندگی پرداخته است.سیاست

منکراتی برای کنترل فضای عمومی چگونه در چند دهه اخیر  یهااستیس  دهد یممدارکی است که نشان 

 .اند کردهچگونه و در چه سطوحی عمل  هامقاومتو  اندشده یسازادهیپطراحی و 

با نقد تخصص محوری در عرصه محمد بحیرائی دکتر از جنس دیگر«  ییهاکنشدر مقاله »مداخله در فضا؛ 

به مطالعه موردی دو محله از تهران است، منجر شده  آنشهر که به کوتاه شدن دست مردم از اداره 

ویسنده با نو اداره آن محالت دارد.  یگذاراستیس در  یاکنندهنییتعکه مشارکت مردمی نقش  پردازدیم

نشان  مرادآباداز پایین در محالت اراج و  یهایگذاراستیس از مشارکت مردمی و  تحلیل و توصیف مصادیقی

سلسله مراتبی را دور بزنند و از تضاد  نظمتوانسته اند در همبستگی با یکدیگر  که چگونه مردم دهد یم

 یهاتفاوتاین دو محله علیرغم  بر آن است کهکنند. بحیرائی  یبرداربهرهمنافع بین حاکمان به نفع خود 

 نعنوابه توانند یم تمایز در شیوه های مشارکت مردمیبا وجود ساختاری و اجتماعی با یکدیگر و 

 قرار گیرند. و مطالعه موردتوجهبرای وضع موجود  یآلترناتیوهای

کاوه احسانی دکتر عنوان مقاله هفتم »سیاست فرهنگی فضای عمومی در نمایشگاه کتاب تهران« نوشته 

دیگری از سیاست کنترل فضا و  یهاجنبهامیر طهرانی و اعظم خاتم  یهامقالهاین مقاله در کنار است. 

از تهران  کتابساالنه نمایشگاه . در این مقاله تمرکز نویسنده بر سازدیممهندسی اخالق عمومی را آشکار 

روابط قدرت در زندگی روزمره شهری در  تناقض از خالل آن برخی کنترلی است که استیس  اشکالی از منظر

و بررسی سیر تحوالت آن در چند دهه کتاب با دقیق شدن در نمایشگاه کاوه احسانی . شودآشکار می  ایران

تالش  ،و طراحی شهری برداشته و بر مبنای مستندات یزیربرنامه پسِ  اخیر پرده از اهداف ایدئولوژیکِ

از چیستی رفتار  ایدئولوژیک سیراتحمیل تفاستفاده از آن در جهت تصاحب فضای عمومی و  برای هادولت

 .سازدیم عیانرا  مناسب در فضای عمومی

نویسنده در این  »در ضرورت معماری سیاست ورز« نوشته مجید ابراهیم پور عنوان مقاله بعدی کتاب است.

، گفتمان حاکم بر این عرصهرایج از مفاهیم معمار و معماری و نقد  یهایتلقمقاله تالش کرده با گذر از 

نوعی معماری سیاست ورز و  یسوبهو ضرورت حرکت  امر سیاسیپیوند بین معماری و  یهارشته

بندی دقیقی از اصطالحات »امر سیاسی«، صورترا تشریح کند. ابراهیم پور برای حصول این امر  بخشییرها

جریانات رسمی سیاست ورزی،  و معمار، فضا نیمابیفتشریح رابطه ضمن  داده و ارائه»توسعه« و »معماری« 

 . دهد یماز منظر چارچوب تشریح شده مورد بازخوانی قرار معماری درون نظم موجود را 

نوشته بهزاد خسروی به رابطه هنر، فضای عمومی،  »از هنر تلپی تا شبه برابری؛ عمومیت هنر و انکارها«

. پردازدیمو رابطه قدرت و مردم  مختلف ارتباط اجتماعی یهاشکلعمومیت و عمومیت ورزی از دریچه 

 گوناگونی که تالش دارند ماهیت این رابطه را آشکار کنند از نظریه فضای یهادگاهیدبرای تشریح نویسنده 
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اجتماعی امروز -از شرایط سیاسیتبیینی  متأخرسیاسی نظریات و از خالل  کندیمعمومیِ هابرماس آغاز 

هنر عمومی و  به بعد تالش نویسنده معطوف به بررسی انتقادی تاریخ معاصرِ نجایازا. دهد یمایران ارائه 

 با توجه بهاجتماعی آن -و کارکردهای سیاسیعمومیت ورزی هنر معاصر  در برابر ییهاپرسشطرح شهری و 

  است. شدهانیبنظریات سیاسی 

 یهایورزدر باب سیاست  ییهاشهیاند ؛ سازی هنر یررسمیغو  یررسمیغمقاله »هنر دهمین مقاله کتاب، 

ناکامی هنر در بخش اول مقاله به دالیل  نویسندهنوشته پوریا جهانشاد است. « خالقانه در فضای عمومی

معطوف به ارائه مبانی  تالششو در بخش دوم  پردازدیماجتماعی اش -سیاسی هایدر تحقق وعدهمعاصر 

شدت به این بخش از مقالهدهد.  بست فعلی را نشانر خروج از بنتواند تا حدودی راهکامی او زعمبهکه  است

جهانشاد از راهکار  رونیازاو  است های »زیست غیررسمی« و »مطالعات شهریِ انتقادی«وامدار برخی نظریه

عنوان »هنر غیررسمی« به د یآیبرمهنری که از دل آن تحت عنوان »غیررسمی سازی هنر« و از  موردنظرش

 سیاست ورزی خالقانه است یاگونه «یررسمیغ»هنر . به اعتقاد نویسنده کندیمیا »هنر مردمان عادی« یاد 

ری نیروهای غیر علیرغم فرازوفرودها، ضامن تداوم اثرگذاو  شهری یهایهنرروندهای جاری  برخالفکه 

 بوروکراتیکِ مردمی در عرصه حکمرانی بر شهر است. 

دانست که  یاتازه یهاتالشدر کنار مقاله بهزاد خسروی در حکم  توانیمنوشته پوریا جهانشاد را 

هدف را  کند یمایفا  مؤثرن نقشی ساختارهای کنترلی و رمزگذاری شده فضاهای عمومی که هنر در آ

و رمزگذاری فضا که این دو مقاله به آن  ییزدااستیس  مؤثرنیروی  عنوانبهبر هنر  دیتأک. اند گرفته

محمد بحیرائی هم متمرکز بر آن  مردم عادی که مقاله یهایورزخالقیت  یسازبرجستهدر کنار  اندپرداخته

 . دهد یماین سه مقاله را در ربط و پیوند با یکدیگر قرار  ینوعبه است

 در کتاب »فقدان شهر در سینمای معاصر ایران« نوشته حسین میربابا است.  منتشرشدهعنوان آخرین مقاله 

و  نسینمای ایرا اخیر دو دهههای شاخص بررسی جایگاه شهر در فیلمکند از خالل حاضر کوشش می مقاله

به نوعی خاصی از تخیل  یدهشکلرا در  هالمیفاین  ریتأث ،هاآن و عرضه سیاسی در پس تولید  یسازوکارها

یکی از وجوه بارز سینمای ایران در این دوران حذف  نویسنده زعمبه در مورد شهر مورد ارزیابی قرار دهد.

های فیلم در قالبهای تنگ خصوصی و بردن روایت داخل حوزهعمومی  عنوان حوزههب تدریجی شهر

 مقاله ی عمومی است.از حوزه ییزدااستیس ی پروژه ادامه ؛ امری که به تصور نویسندهآپارتمانی بوده است

های سینمایی این دوران را ت این فضا، عوامل دخیل در فقدان شهر در روایتلیّنشان دادن کُ در کنارحاضر 

سیاسی رجوع به سیاستِ هنر  از این وضعیتِ هنرِ رفتبرونراهکار  میربابا زعمبه. دهدمی مورد واکاوی قرار 

توجه به  بانویسنده در بخش آخر مقاله های سینمایی است. عمومی در روایت یای شهر و حوزهدر قبال اح

قصد ساخت و احیا آن را  هالمیفکه این  پردازدیمتشریح کرده بود به تحلیل سوژه و تخیلی  ترشیپآنچه 
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بنا  اند دهیدبرایش تدارک  هالمیفرا مبتنی بر ساخت ذهنی که این  اشییفضا یهاکنشکه  یاسوژهدارند؛ 

 .کند یم

حسین  عزیزمخانم فرشیده اسدی و دوست  جناب آقای حامد کنی و نشر روزبهان،در پایان الزم می دانم از 

وظیفه خود می دانم از تک  عالوه بر آننشر تشکر کنم. مرتبط با میربابا بابت همکاری ها و هماهنگی های 

ند خود را به نگارش مقاله و تک نویسندگان که از صاحب نظران و متفکران حوزه شهر هستند و وقت ارزشم

مراتب الزم است بیش از هر کس تبادل نظر و راهنمائی بنده اختصاص دادند کمال تشکر را داشته باشم. 

نمونه درخشانی از یک اندیشمند که دغدغه فرهنگ و کنم؛ اعظم خاتم دکتر  سپاس و تشکر خود را نثار

ری کتاب حاضر دریغ نکرد. بدون تردید بدون کمک ها جامعه را دارد و از هیچ کمکی به بنده برای شکل گی

در برابر همسر عزیزم نیلوفر همچنین  و راهنمائی های ایشان هیچگاه این کتاب به سرانجام فعلی نمی رسید.

که بدون حمایت های همیشگی و کمک هایش اساساً امکان طی مسیرهای چنین دشوار مهیا نمی شد جز 

سخت الکن  ه تشکر برابر محبت هایش واژه ایکاری از من بر نمی آید؛ هر چند کو تقدیم کتاب تشکر 

م. ه اانرژی نگاه های پسر کوچکم دارا هم در نگارش و جمع آوری این کتاب هر چه بگویم کم گفتاست. از 

نیز تشکر ویژه  و الزم است از آنها را از من دریغ نکردند همکاری ها و کمک هایشاندیگر دوستانی که 

صنم  مراد ثقفی، پیمان یگانه، رضا حائری،بهرنگ صدیقی، امیر طهرانی، دکتر داشته باشم از این قرارند: 

و دفتر  رخداد تازه مستند  دوستان و همکارانم در گروه عالمه، برنا احمدی، علی غرقی، سهند منشی و کلیه

  .معماری استودیو دوازده

 

 پوریا جهانشاد

 1398 دهم آذرماه


