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 ملخص

 

 هوية مدينة: دراسة حالة مدينة طهران

 

 هویت شهر تهرانبه  هویت شهر: نگاهی

 

یستطلع هذا الكتاب الصادر عن مجلس مدینة طهران، قسم الشؤون الفنية و الثقافية، العوامل المتعددة التي تحدد هویة مدینة 

طهران. یتألف الكتاب من خمسة فصول تقدم األربعة األولى منها اإلطار النظري للكتاب بينما یتناول الفصل الخامس نقاش 

 ل التركيز على مدینة طهران كعينة للدراسة.هویة المدن من خال

 

في البدایة و قبل الخوض في نقاش مفهوم الهویة و عالقته بهویة المدن فإن الكتاب یقدم تعاریف عامة للهویة، كما یسلط 

 الضوء على األزمة التي تواجه هویة أیة مدینة حالما تتعرض بنيتها التقليدیة لتغيرات هادفة لمواكبة الحداثة.

 

باالعتماد على المصادر المؤرشفة و من خالل المقابالت و المراقبة الميدانية، حدد الكاتب ثالثة أصناف من العوامل التي 

تحدد هویة أیة مدینة. و تشمل هذه األصناف البيئة الطبيعية و بيئة اإلنسان باإلضافة إلى تلك التي من صنع اإلنسان؛ و 

أن كل تلك العوامل تلعب دورا في تكوینها. أما الفصل األخير من الكتاب فقد تمحور بالنسبة لهویة مدینة طهران یعتبر 

حول هذه األصناف الثالثة من البيئات حيث یُستَهل بمقدمة شاملة إلى حد ما عن الموقع الجغرافي لمدینة طهران باإلضافة 

اإلنسان من أحياء في المدینة و آثار و مواقع مقدسة و إلى مواردها الطبيعية و بنيتها، و بالتالي فإن النقاش قد شمل ما أقامه 

مراكز ثقافية و ما إلى ذلك. و قبل نهایة هذا الفصل یعرض الكتاب دراسة للمدینة من وجهة نظر أنثروبولوجية حيث یأخذ 

 بعين االعتبار العوامل العرقية و اللغویة و الدینية و العادات.



 

و أولئك الذین یرغبون في الحصول على معرفة عامة عن مدینة طهران مستفيدین  و یعتبر الكتاب مرجعا جيدا للمختصين

من اللغة البسيطة و المفهومة التي یستخدمها الكاتب. إال أن الفصل األخير قد یكون غير مكتمل بعض الشيء، إذ إنه ال 

یستمد الكتاب قيمته من كونه یفتح الباب یشير كثيرا إلى التغييرات المعاصرة )ما بعد الثورة( التي شهدتها المدینة و لكن 

 لنقاش هویة المدن في إیران.
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