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  .م    -1935وژه، مارك، ا  : سرشناسه
Auge, Marc 

حسين ميرزايي؛ بـه سـفارش اداره   : مترجم مارك اوژه؛: نويسنده/ در ستايش دوچرخه    :  پديدآور نام و عنوان
  .كل مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران

  . 1393، تيسا :تهران   :  نشر مشخصات
  . 21×5/14 ؛. ص 71   :  ظاهري مشخصات
  . 109 ؛شهر نگاشت   :  فروست
  . 54 ؛فرهنگ و اجتماع   :  فروست
 6-77-7212-600-978 ؛ريال 80000   :  شابك

  فيپا   :  نويسي فهرست وضعيت
  La bicyclette du mythe a l'utopic.C,2010: عنوان اصلي  :   يادداشت
  -1945هاي اجتماعي ـ  سواري ـ جنبه دوچرخه   :  موضوع
  -1945سواري ـ آداب و رسوم زندگي اجتماعي ـ  دوچرخه  :   موضوع
  ، مترجم     -1360حسين،   ميرزايي،   :  افزوده شناسه

  .شهرداري تهران، اداره كل مطالعات اجتماعي و فرهنگي  :   شناسه افزوده
  GV     1041 / الف 8 د 4     1393   :  كنگره بندي رده
  6/796   :  ديويي بندي رده

  3590749  : مليكتابشناسيشماره
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1 .Marc Augé :در پـژوهش  مـدير ، مـيالدي  1935 متولد فرانسوي شهير شناس انسان 

هـاي   پـژوهش  او. اسـت  پـاريس  در (EHESS) اجتمـاعي  علوم عالي مطالعات مدرسه
 همراه به 1992 سال در و داده انجام جنوبي امريكاي و افريقايي كشورهاي در فراواني

 سـيس أت مدرسههمان  در را »معاصر دنياهاي شناسي انسان مركز« ديگر شناس انسان سه
  . است كرده

  فرانسه از شناسي انسان دكتراي. 2



  

  . است شكال

http: //farhangi. tehra  

  شهرداري تهران

 
  علي كاتب :چاپ فني ر
7 -7212-600 -978  
بالا منبع ذكر با مطالب ز

an. ir. 82106000 :تلفن

  حسين ميرزايي
عات اجتماعي و فرهنگي ش

  لول
  152 :نشر مارة
يكتا حامدي فاطمه :آرا حه
ناظر، مسيح :صحافي، عطا

77- 6 :شابِك، تومان 800
ا استفاده. است محفوظ ثر

  تهران شهرداري گي
ت. كردستان بزرگراه بتداي

  ستايش دوچرخه
: مارك اوژه؛ مترجم :سنده
اره كل مطالعدا :دهنده رش

  انتشارات تيسا: 
بهل محمدرضا سيد :توليد ر
شم، 1393 زمستان :اول پ

صفح، شهين خاصي :ستار
ع :چاپ، البرز نوين :گرافي

0 :قيمت، نسخه 1200 :د
اث اين نشر و چاپ حقوق 

فرهنگ و اجتماعي امور نت
اب، گمنام شهيد بزرگراه، ن
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 :پيشگفتار
  اي براي كتاب در ستايش دوچرخهديباچه

  
  

 شـهروندان  انبـوه  ديـدن  با آنجا در، كنند مي سفر آمستردام به كه ايرانياني
 دوچرخـه  به تهراني شهروندان چرا بپرسند خود از شايد، سوار دوچرخه

  دهند؟ نمي نشان خوش روي چنين
هاي تهران و آلودگي هواي ايـن   شيب نسبتاً باالي بسياري از خيابان

هاي  ساختار خيابانبه عالوه . رايج به اين پرسش هستندهايي  پاسخ، شهر
تهران در وهله نخست براي تردد آسان خودروها طراحي شده اسـت تـا   

ــواران ــا. دوچرخــه س ــاوجود اينه ــي ، ب ــر م ــه نظ ــگ   ب ــر فرهن ــد اگ رس
هاي  ساختار فعلي خيابان، سواري در بين شهروندان نهادينه شود دوچرخه

 ناگشـوده بـه  هـايي   تواند گـره  نمي، شيب تند و آلودگي فصلي هوا، شهر
  . شمار آيد

. بحـران شـهرهاي ماسـت   ، آلودگي شديد و تخريب محيط زيسـت 
پيامـد الگـوي اشـتباه و نابخردانـه مصـرف      ، بخش بزرگي از اين بحـران 

هاي پژوهشي خبر  گزارش، همزمان با اين بحران. سوخت و انرژي است
دهند كه سـبب   از فزوني چاقي در بين شهروندان به خاطر كم تحركي مي
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اسـتفاده از  ، در چنـين شـرايطي  . ها شده است انواع بيماريبروز و شيوع 
ارزان و عملي ، تواند راه حلي منطقي مي، دوچرخه براي ترددهاي شهري

  . باشد
هاي همراه با  يادآور گردش، دوچرخه، براي بيشتر شهرنشينان ايراني

نشاط و سرگرمي كودكي و نوجواني است و كمتر در پندارمان دوچرخـه  
هاي نخستين ما  درنتيجه ايده. ايم جدي گرفته، يك وسيله نقليهعنوان  را به

  . معموال راه كارهايي است پرهزينه و زمانبر، هاي شهري براي چالش
، تغيير برداشت ذهني به سوي بـاور جديـد از دوچرخـه   ، از ديد من

ايـن  . پـاك و سـالم  ، ونقـل ارزان  گام نخست است براي گرايش به حمل
در . ريزي هدفمند و اجـراي دقيـق آن دارد   ه برنامهنياز ب، دگرگوني ذهني

آمـوزش و  ، اين ميان سهم و نقش نهادهاي فرهنگي بـه ويـژه رسـانه هـا    
تواننـد جايگـاه    اينان مـي . مهم و ارزنده است، پرورش و مديريت شهري

  . دوچرخه را در حافظه جمعي شهروندان ارتقا دهند و جاودانه سازند
بـا  ، نويسـنده كتـاب حاضـر   ، سـوي انسـان شـناس فران  ، اوژهمارك 

، يادآوري اين نكته مهم كه تغيير در زندگي مقدم بر تغيير در شـهر اسـت  
اين اسطوره زيسته رويـا و گريـز اقشـار فرودسـت اروپاييـان      ، دوچرخه

دانـد كـه اينـك بخشـي از زيبـايي       اي مـي  معجـزه ، اواسط قرن بيسـتم را 
  . شهرهاي آمستردام و كپنهاك شده است

گذاران توسعه و عمـران شـهري ليـون     ي از تالش سياستاو به نيك
كنـد و   فرانسه در عرضه دوچرخـه بـه مـردم و بازديدكننـدگان يـاد مـي      

گويد اين اقدام شهروندان را واداشـته اسـت تـا يكـديگر را ببيننـد و       مي
هـاي زنـدگي را    محلـه ، هـا را اجتمـاعي   ها و خيابـان  مالقات كنند كوچه

  . كنندبازسازي و شهر را رؤيايي 
آگو با . نامي شاعرانه براي دوچرخه در فرانسه است» ملكه كوچك«
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دليل اين كه اينك دوچرخه سـواري در  ، يادآوري دوران طاليي دوچرخه
گسســت بــين زنــدگي روزمــره و اســطوره ، فرانســه افــول يافتــه اســت

 زيـاد  فاصـلة افزايد كه اين گسست بـه خـاطر    او مي. داند مي) دوچرخه(
، خودرو رخ داده است و درنتيجـه  از مرتب استفادة و كار و زندگي محل

اسـت و ملكـه كوچـك     يافته سوق فراغت و ورزش به قلمرو، دوچرخه
  . نيست، ديگر آنچه بود

انداز اين شهر را در افـق   چشم، گذاران شهر تهران مديران و سياست
ــدان دور ــه چن ــاك، بســان شــهري ســبز، ن ــا، روان، پ ، در دســترس، زيب

، انـداز  در پـي تحقـق ايـن چشـم    . انـد  و پايدار ترسـيم كـرده  پذير  زيست
عنوان يك وسـيله   تفاوت از سهم و نقش دوچرخه به بي توان ساده و نمي

پس جا دارد تصور جمعي شهروندان از . پاك و سالم گذشت، نقليه ارزان
اي اصـالح كـرد كـه در زنـدگي روزمـره و سـبك        گونه را به» دوچرخه«

  . يسته پيدا كندزندگي آنان جايگاهي شا
  

  اصغر محكي علي
 مديركل مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران
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