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  مترونوشت   

  پديده ترابي: نويسنده
  پشت سميه سياه: مدير توليد

  1394 زمستان: ميكچاپ 
  200: شماره نشر
  ژگان فرجيم: ويراستار
  زاده مريم قاسم: آرا صفحه

  ساغرمهر: ، صحافيداالهو: ، چاپالبرز نوين: ليتوگرافي
  كاتبي عل: ناظر فني چاپ

  نسخه 1200: تعداد
  تومان 10000 :قيمت
  978-600-7683-81-7: شابك

  .همه حقوق چاپ و نشر اين اثر طبق قرارداد محفوظ است
  .اثر تحت پوشش قانون حمايت از مؤلفان و مصنفان ايران قرار دارد اين

  .اشكال استبدون استفاده از مطالب با ذكر منبع 

 انتشارات تيسا  
  .3، واحد 6ديلمان، شماره كوچه تهران، بهارستان، ظهيراالسالم، 

  iteesa@mail.com ،33999423، 33992470: تلفن
  www.teesa.ir :سايت وب



  

  
  
  

  ...يشگيهم تيحما و مهربان نگاه پاس به
 مادر و برادرم پدر،
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  مقدمه
 

 

و  يآشفته و خلق و خوهاي بشـر امـروز   يكنيد از مدرنيته و دنيا تصور مي اگر
د خودتـان  يكن يحس م يايد و از طرف اطرافتان به فغان آمده يها انسان يرفتارها

كنم اين كتاب را بسته و به سراغ مطالب  يه ميد، توصين رفتارها نداريدر ا ينقش
مه مدرن و در حال گذار به دنبال اما اگر در ميان مباحث دنياي ني. ديگري برويد

ـ   اخالقيات و روح انساني مي رگـذار بـر   ينفـك و تأث يال يگرديد و خـود را جزئ
د، بـه جـد   يدان يم يروابط، فرهنگ و روح واحد انسان ي وستهيبه هم پ ي رهيزنج

  .كنم با من در خوانش اين كتاب همراه باشيد اصرار مي
رفتارشناسـي  و  شد مشاهده آنچه در وهله نخست عامل نگارش اين كتاب

  .ها در قطار درون شهري است يرانيما ا
 يرفتارها يي كه دارد، گاهيايمزا  با همه يشرفت تكنولوژيسرعت پ ييگو

متفاوت جاگذاشته  يها ستگاهيمتناسب با خودش را با همان سرعت در ا يانسان
ن يدر ا. دهد يم رش ادامه يبه مس يو بدون توجه به تكامل رفتار و عواطف انسان

به عقب، شاهد تبديل بازماندگان و فرزنـدان   يشرفت با نگاهير پيان و در مسيم
 يناقصـ  يرفتارهـا . ميم هستيعظ يبه بحران يتكنولوژ يكاربرد يمعلول ابزارها

 يرا از بعد اجتمـاع  يع تكنولوژيرات سرييرشد و انطباق با تغ فرصت ييكه گو
  .دان افتهيبا ابزار مربوطه ن يو فرهنگ

نگاه توسعه محور در زندگي كالن شهري، گاه عـاملي اسـت بـراي تغييـر     
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 يرفتار شهروندان ساكن در يك شهر بـه طـوري كـه در ابعـاد مختلـف بـر رو      
ن توسـعه  ياگر ا. كند ر گذاشته و بروز پيدا مييشخصيت و رفتار افراد جامعه تأث

 يهـا  و رفتـار هـا   جاد عادتيخود باعث ا يبا آموزش مناسب همراه نگردد، گاه
  .شود يم يي اجتماع شده ناپسند و تثبيت

در اين ميان شخصاً با مطالعه مـوردي روي يكـي از عناصـر مهـم شـهري      
هـاي زيـرزمين را    از واقعيت يام تا شرح و بسط مختصر مانند مترو تالش كرده

  .ارائه دهم
حمل و نقل شهري از جمله اركـان مهـم در رشـد شهرنشـيني و سـرعت      

كـه بـا فـراهم آوردن بسـتر مطلـوب       يا به گونه. گي شهري استبخشي به زند
خرد و كالن در ابعـاد وسـيعي از زنـدگي     يجايي افراد، باعث تغيرات جهت جابه

  .شهري شده است
، سـرعت بخشـي بـه    يتر بـه امكانـات شـهر    عيسر يرفاه و امكان دسترس

 ييسـو سفرهاي درون شهري عامل مهمي براي راه اندازي مترو بوده است و از 
ه يحاشـ  يهـا  اهـالي شـهرك  . هاي مردمي دارد گاه نقش موثري در تغيير سكونت

ز براي دسترسـي بـه بدنـه اصـلي شـهر مجبـور بـه اسـتفاده از ناوگـان          ين نينش
  . نقل مناسب مانند مترو هستند و حمل

ريـزي ميـان زنـدگي شـهري و برنامـه       با رشد و گسترش شـهرها، برنامـه  
سـرعت زنـدگي شـهري    . كند ايفا مي ينقش مهم ونقل جايي در قالب حمل جابه

هنـوز از لحـاظ    يا در كنار تغييرات موجود آنقدر زيـاد اسـت كـه ظـاهراً عـده     
ن ايـن خـود   يانـد؛ بنـابرا   افتـه يروز شدن يا تمايل به رشد را ن فرهنگي فرصت به

  .عاملي براي مطالعه بر رفتارهاي مردم در مواجهه با زندگي مدرن است
و كليه ناوگان حمل و نقل شهري با خود رفتارهاي تعريف  استفاده از مترو

طلبد  يرا م ياستاندارد يها ن رفتارها شاخصيآورند كه ا اي را به همراه مي شده
رنگ و لعاب فرهنـگ و رفتـار جامعـه اسـتفاده      يا لهيكه هر وس يياز آنجا يول

  .استن اتفاق رخ داده يز اينجا نيرد، در ايگ ياش را به خود م كننده
دوران مدرسه و بزرگان ما رعايت حقوق ديگران   هاي علوم اجتماعي كتاب

 يو فرهنگ يط اقتصادياما شرا اند؛ را به خوبي شرح داده... گي وو از خودگذشت



  11     ام فصلن

آن  يو سرعت در زندگي شهري و شتابزدگي مردم براي قـرار گـرفتن در مكـان   
كـه   يي شـده، رفتـار  و تربيت روحيه مبارزه و تندخوي يريگ عامل شكل ،سوتر

احترامي كـار   گر، گاه با بييكدي يباعث شده افراد بدون توجه به حريم شهروند
  .خود را پيش ببرند

ترافيكـي سـفرها و در پـي    گره د صعودي زندگي شهري با افزايش بار رش
هاي سنگين تردد درون شهري همـه و همـه شـهروندان را بـه سـمت       آن هزينه

هـاي   حمـل و نقلـي كـه گـره      ليايكي از بهترين وس. كشاند ياستفاده از مترو م
و كمك به صرفه جويي در زمـان بـه    شتريب نوردد و با سرعت ترافيك را در مي
  .اما رفتار شناسي ما در استفاده از مترو جاي بحث دارد. شتابد ياري مردم مي

كتاب پيش رو تجربه شخصي نويسنده در مواجه با ماجراهايي است كه در 
ه شده و بعضاً هر كدام از آنهـا زنـدگي يكـي از مسـافرين را رقـم      واقعيت ديد

ي  هايي كه از زبان خود مسافرين يا مشاهدات نگارنده بـه رشـته   روايت. زند مي
ـ هـا و د  مشـغولي  دلز ينها  از نوشته يا پاره است و درتحرير درآمده   يهـا  دگاهي

  .سنده ارائه شده استينو يشخص
و شتاب بسياري پيـدا كـرده و فرصـت     از آنجا كه زندگي شهري سرعت 

ــروزي    ــدگان ام ــر خوانن ــدن مطالــب ســنگين و طــوالني در حوصــله اكث خوان
رسد مطالب كوتاه و چكيـده بـه صـورت داسـتان      گنجد، بنابراين به نظر مي نمي

. باشـد   كوتاه بهترين روش براي ارائه مطلب و نظرات به شهروندان پـر مشـغله  
شتاب فراوان تمايل به رسيدن به مقصد دارند بـه  شهرونداني كه همانگونه كه با 

ترين مسـير و بـا صـرف     دن داستان از كوتاهيل به پايان رسيز تمايهمان نسبت ن
هـا بـا حوصـله     از اين رو تالش شده اين داسـتان . كمترين زمان ممكن را دارند

  .مسافرين پر شتاب در جامعه امروزي مطابقت داشته باشد
ـ اتفاقـات و رو و  ي، اخالقيرفتارت قضاوت ياما در نها موفقيـت   دادها وي

سـپرده و   يها را تا حد ممكـن بـه خواننـده گرامـ     داستان انتقال مفاهيم و نكات
حاصل را بـه كارشناسـان خبـره     يو فرهنگ ياجتماع يها بيل رفتار و آسيتحل
  .ميسپار يم

حمايت بزرگواري به ثمر رسيد كه طبع بلند و خضوع هميشـگي   با اثر نيا
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. شان مانع از آوردن نام ماندگارشان شد و من تـا ابـد ديندارشـان خـواهم بـود     
آثاري كه از بطن جامعه شكل مي گيرند بدون شك نيازمند همراهي و مشاركت 
هستند و من بر اين اساس قدردان تمام دوسـتان و بخصـوص همنـوردان متـرو     

  . سوارم هستم
م از ين دســت هســتيــاز ا ييهــا مجموعــه  هيــكــه در تــالش ته يياز آنجــا

ــرم تقاضــا دار  ــدگان و كارشناســان محت ــخوانن ــارتر شــدن اي ــم جهــت پرب ن ي
 يكـ يق صندوق الكترونيخود را از طر يشنهادها و انتقادهايها، نظرها، پ مجموعه

  .ان بگذارندير با ما در ميز
Torabi.padideh@gmail.com 
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