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چكیده
اين پژوهش با محوريك محله «هرندي» در شهر تهران ،كاووشي در حوزه فقر و مسائل
اجتماعي شهري اسك .بر اسا رو مردمنگاري اتوبيوگرافي  ،دادهها از طريي مشاهده،
مصاحبه ،آرشيو شخصي افراد ،مصاحبههاي انتشاريافته فعاتن مدني و نيز رو اسنادي
(برداشك از رمان) ،گردآوري شده و در « 4روايك» عمده ،سازماندهي شدهاند .محله
«هرندي» نمونه اكستريمي از پيوند بين مسائل اجتماعي و فقر شهري اسك و به همين دليل
نيز ،به عنوان نمونه انتخاب شده اسك .يافتهها دال بر نظارت اجتماعي بسيار پايين ،عدم
احسا مالكيك بر فضا ،كمرنگ بودن پيوندهاي اجتماعي ساكنان محله با ساير اجتماعات
شهر ،فراهم بودن زمينه براي قانونگريزي و هنهارشكني ،شكلگرفتن قلمروهاي نمادين
توسط گروههاي آسيبديده ،ضعف سياسكهاي حمايتي دولك در قبال اجتماعات ساكن
محله ،اجتماعستيزي در بين برخي خُردهگروهها و ميزان باتي طرد اجتماعي اسك .بر اين
اسا  ،درهمتنيدگي موارد يادشده با كاليد و فضاهاي شهري آسيبزا در سطح محله،
ميطلبد سياستگذاري اجتماعي به گونهاي باشد كه به متن حسا بوده و شرايط تمام
گروهها را در آن لحا نمايد كه اين امر از طريي رويكردهاي متكي به مالحظات كمّي و از
بات به پايين ميسر نخواهد بود.
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مقدمه
سالهاسك با واژه فقر آشنايم .دوران كودكيِ من در كوچههاي خاكيِ شيبداري
گذشك كه خانهها به يُمن خوابيدنِ امثال من و مادرانمان زير سقفِ تازهساختهشده،
سربرآوردند كه از تر

تخريب توسط ماموران شهرداري ،شبانه ساخته ميشد و

صبحدم پيش از طلوع آفتاب ،پدرانمان از تر
برميگشتند .سالها تال

دستگير شدن ،متواري ميشدند و شب

ميكردم اين وضعيك را دريابم .اسكار لويس ( )5922مرا

محكوم ميكرد كه آمادگي روانشناختي آنرا ندارم كه مزاياي حاصل از شرايطِ در حالِ
تغيير يا فرصك هاي روزافزون را كه ممكن اسك در طول زندگي برايم فراهم آيد،
بدسك آورم .اما من در همين سكونتگاه حاشيهاي شهر «سنندج» بود كه از بهترين
فرصك زندگي استفاده كردم و به دانشگاه راه يافتم .اسكوايرز و كوربين ( )4222اما با
ديد فراختري به همسانهاي محله من در امريكاي تتين ،نگاه ميكنند .باور دارند كه
پراكندهرويي ،تمركز فقر و جداييگزيني ،فرصك ساختارمندي براي فقراي شهري
فراهم ميآورد تا محالت فقيرنشين را ايهاد كنند 5.شايد درسك ميگويند اما من را
ارضا نميكند .برخي اوقات به اين فكر ميكردم كه دعوا و درگيري در محله من بيشتر
از جاهاي ديگر بود .انگار به طور نانوشته و ناخواسته ،همه نابهنهارها را به محله من
تبعيد كرده بودند .هميشه هم به اين فكر ميكردم كه چرا اينگونه اسك .برخي نظريات
جرمشناسي دهه  5942به بعد را مرور كردم .شرايط خانه ،شرايط اجتماعي و شرايط
محله از نظر كساني همچون بانهام بريهز 4در بزهكاري نوجوانان دخيلاند و برخي نيز
همچون والتر ركلس 4بر تصور جوانان از خود به عنوان ي

«عايي» در برابر انحراف،

 -5گرگوري اسكوايرز و كريس كوربين ،ماحصل تحقيقات خود را در قالب مقالهاي با عنـوان «مكـانهـاي داراي
مزيك ويژه :نژاد ،توسعه ناموزون و جغرافياي فرصك در آمريكاي شهريشـده ،در مهلـه اربـان سـتاديز ،در سـال
 4222چاپ ميكنند.
4. K .M .Banham Bridges. 1927.
4. Reckless, Walter C.
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تمكيد داشتند .اما از همه جالبتر ،جكسون توبي )5922( 5بود كه ميگفك نوجوانانِ
غيرمتعهد ،گزينه مناسبي براي اجتماعي شدن بزهكارانه هستند.
واقعيك اينكه با هيچكدام از اين نظريهها نميتوانستم همدلي و همراهي كنم؛ چون
موارد نقر فراواني را در محله دوران نوجواني ام زيسته و تهربه كرده بودم كه هر كدام
به تنهايي ميتواند اين نظريهها را ،پوشالي كند .حتي ايده متمخرتر تراويس هيرشي 4در
مورد خود-كنترلي هم نميتوانسك راضيام نگه دارد 4.برچسب خوردن ،يكي از
ناماليماتي اسك كه بيشتر اوقات ،تهربه ناخوشايندي را در ذهنم به ياد ميآورد.
بسياري از نظريات مي توانستند كه اين آخري را نيز پوشش دهند اما خود-تهربهاي
ناب ،بدون وساطك ،توسط خودم ،كه اكنون پس از سالها درگير شدن با مفاهيم
انتزاعي كه مي توانستند انضمامات خاص را كنار هم گرد آورند ،انگار دستاورد ديگري
برايم داشك .تهربه سالها زندگي در مهمترين دوره زندگيام در محالت فرودسك
شهر سنندج و يا تحقيقات گستردهاي كه در بيش از  54شهر ايران در محالت فقيرنشين
داشتم ،ميتوانسك ياريدهنده باشد كه روايتي بيطرفانه از زندگي كساني ارائه دهم كه
در محالتي همچون «هرندي» ميزيند .گاه بايد «فقر» را تهربه كرد و ديد تا بتوان
تصويري قابل اتكا از آن به دسك داد و برايش برنامه ،ريخك و سياسك تدوين كرد.

طرح مسئله

5. Toby, Jackson.
4. Hirschi, Travis.
 -4گاتفردسون و هيرشي به سال  5992در كتابشان با عنوان «نظريه عام جرم» ،عناصري از خود-كنترلي را
مشخص ميكنند .آنها مفهوم خود-كنترلي را بهطور عام به عنوان ويژگياي براي كنشهاي اجتنابي تعريف
ميكنند كه هزينه هاي بلند مدت را فراتر از مزاياي فوري يا كوتاه مدت ،قرار ميدهد (Gottfredson, M. R.
).& Hirschi, 1990: 82
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ديدگاههاي كالننگر و خصوصاز آن دسته از پژوهشهايي كه به دنبال تقدم امر نظري بر
تهربياند و مي كوشند به مدد مرور ادبياتي كه تاكنون فراهم آمده ،لنزي براي ديدن
پديدههاي اجتماعي بسازند معموتز از غناي «زندگي روزمره» به عنوان منبعِ الهامبخش
تحقيي و پژوهش ،غافلاند .از فوايد زندگي روزمره به عنوان پشتوانه پژوهشي ،حمايك از
تنوع و تكثر اسك .اين رويكرد ،عمدتاز در بين گروههاي حاشيهشده ،استفاده ميشود تا به
ديدگاهها و رويكردهاي شخصيشان مزيك بدهد؛ ديدگاههايي كه در غير اينصورت،
بيصدا ميماند و اشتباه تفسير ميشود ( .)Boylorn, 2008: 306-307گاه نيز ابژههاي
تحقيي كه قرار اسك دادههاي قابل اتكايي در اختيار پژوهشگر قرار دهند ،ناتوان از بيان
زندگي و احساسات واقعي خود هستند و اينهاسك كه دسك پژوهشگر كيفي باز ميشود
تا در بازسازي مفهوميِ زندگي افراد ،مشاركك كند و از تهربه پيشين مشابهش ،براي
تفسير رويدادها بهره بگيرد .بررسي تهربه زيسته افراد در متن زندگي كالنشهري ميطلبد
كه پژوهشگر ،با زندگي روزمرهشان عهين شود و معاني را از خالل ارتباط با آنها ،دريابد.
اين امر به عميي شدن معرفك پژوهشگر از ميدان تحقيي كم
محله «هرندي» از جمله محالت حسا

ميكند.

و آسيبزاي شهر تهران اسك كه تا دوره

اخير نيز ميدان مداخالت گوناگون مديريك شهري بوده و گروههاي مختلف مردمنهاد نيز
توانستهاند موضوعات معتنابهي را براي حضور در محله پيدا كنند .نوع و ميزان مداخالت
كليه ذيمدخالن در اين محله ،به صورتبندي آنان از مسئله «هرندي» مربوط اسك كه
گاه صورتبندي ناهمخوان با واقعيك هرندي ،باعث اتالف وقك و منابع در اثناي
«ساماندهي» محله شده اسك .در اين پژوهش برآنيم كه «صورتبندي مسئله» هرندي
اگرچه از عموميك برخوردار اسك و برخي محالت ديگر نيز درگير همين مسئله هستند،
از «خاصبودگي» آن نيز نبايد غافل شد .تزمه درک چنين «خاصبودگي» ،دسك يافتن
بالواسطه به تهربه زيسته و درک معاني نهفته در بطن زندگي روزمره ساكنان اين محله
اسك .در اين راستا ،مسئله اصلي پژوهش پيشرو ،ارائه ي

صورتبندي خاص از مسئله
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هرندي با تكيه بر بازسازي زندگي روزمره ساكنان محله هرندي ،درک تهربه زيسته آنها
و تفسير معاني تنيده در فضاهاي محله اسك.

پیشینه پژوهش
يكي از مهمترين و پرآوازهترين پژوهشهاي مردمنگارانه در خصوص محالت
فقيرنشين ،مربوط به كار ارزنده اسكار لويس اسك كه در قالب كتاب «زندگي :خانواده
پورتوريكويي در فرهنگ فقر» به سال  5922چاپ شده اسك 5.او در اين كتاب ،مدعي
اسك دادههايي را از  522خانوار نمونه در  2سكونتگاه غيررسمي در سن خوان و 22
خانواده مرتبط با آنها در شهر نيويورک گردآوري كرده اسك .نظريه «فرهنگ فقر» وي
كه حاصل پژوهش مردمنگارانه «فقراي شهري» در مكزيكو و پورتوريكو اسك «طرحي
براي زندگي» را ترسيم ميكند كه از نسلي به نسل ديگر انتقال مييابد .به باور او
«فرهنگ فقر» ،كه مدعي اسك  22ويژگي براي آن يافته اسك ،عكسالعمل فقراي
شهري به وضعيك فرودسك شان و انطباق با آن اسك .افراد احسا

حاشيهشدگي،

بييار و ياوري و دونمايگي ميكنند .آنها جبرگرا هستند .مردمي كه اين فرهنگ را
قبول مي كنند در زندگيِ اجتماع مشاركك ندارند و به احزاب سياسي نميپيوندند .كمتر
از بان ها ،بيمارستانها و امثالهم استفاده ميكنند .اين فرهنگ به دليل تاثيري كه بر
كودكان دارد ،از ي

نسل به نسل ديگر نيز منتقل ميشود .كودكان ساكن اين

سكونتگاهها در طول زمان ،ارز ها و نگر هاي بنيادين خُردهفرهنگشان را ياد
ميگيرند و به لحا روان شناختي آمادگي آنرا ندارند كه مزاياي حاصل از شرايطِ در
حالِ تغيير يا فرصكهاي روزافزوني را بدسك آورند كه ممكن اسك در طول
زندگيشان فراهم آيد .بنابراين «فرهنگ فقر» باعث جاودانه شدن «فقر» ميشود
 -5البته او ايده «فرهنگ فقر» را در سال  5923در كنگره بينالمللي آمريكاييها در سنخـوزه كاسـتاريكا ،معرفـي
كرده بود ).(Harvey& Reed: 1996
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( .)Lewis: 1996به باور او ،خود افراد ساكن در اين سكونتگاهها به ميانهي «فرهنگ
فقر» ،وضعيتشان را بازتوليد ميكنند و در نتيهه سكونتگاههاي فقيرنشين همچنان
غيربرخوردار ،به حيات خود ادامه خواهند داد.
جرالد سوتلز )5923( 5در مطالعه خود با عنوان «نظم اجتماعي محله فرودسك
شهري :قوميك و قلمرو در بافك مياني شهر» نشان ميدهد كه چگونه فضاهاي شهرها
به عنوان قلمرو گروههاي تبهكار ،رمزگذاري ميشوند و چگونه آنها مكانها و
گردهمآمدنشان در مكانهاي خاص را با استفاده از نشانهها و عالئمشان ،نشانهگذاري
و متمايز ميكنند؛ با افراد خاص ،ژسك هاي ويژه و امثالهم .سوتلز با رويكرد زمينهاي
توانسك نشان دهد كه چگونه مكانها ،ويژگيهاي اجتماعي انتزاعيتر را به خود
ميگيرند .او در مطالعه سال  5923خود ،اساسي را براي مدلهاي اجتماعي-فرهنگي از
شهر ،بنيان مينهد .اين مدل ها ،اجتماعات شهري را به مثابه تعامالت هنهارمند
اجتماعي و بازنماييهاي مشترک جمعي ،درک ميكنند .تمركز مطالعات او بر يكي از
محالت در غرب شهر شيكاگو بود كه  2گروه قومي متفاوت در آنها زندگي ميكردند.
او اهميك محل سكونك و فرهنگ در خلي «بخشبندي منظم» در درون ي

محله را

به خوبي نشان ميدهد؛ از طريي توصيف اينكه چگونه گروههاي مختلف قومي كه در
ي

قلمرو مشابه ميزيند ،محله را به شيوههاي متفاوت ،تهربه ميكنند .يافتههاي او

نشان داد كه فرهنگهاي جمعي متفاوت بين گروههاي مختلف در فضاهاي گوناگون،
خلي ميشوند .همچنانكه سوتلز نشان داد ،عمدهترين عنصر ي

محله ،مهموعه افرادي

هستند كه محله را به شيوههاي مختلف ،تهربه ميكنند .او از اصطالح «نظم اجتماعي
بخشبندي شده» استفاده ميكند تا نشان دهد چگونه پيوندهاي شخصي و انفصال
قلمروييِ گروه هاي نژادي و قوميِ بالقوه متضاد ،نظم را در محله مورد مطالعه ،حفظ
ميكنند .تغييرات اجتماعي كه مردم در محلهشان تهربه ميكنند نبايد در نتيهه فقدان
5. Gerald D. Suttles
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نظم اجتماعي در نظر گرفته شود .اگرچه نظم موجود در اين محله با نظم اجتماعي
مدني ،متفاو ت اسك اما دربردارنده حهم باتيي از مواجهات و روياروييهاي شخصي
در مكانهاي عمومي اسك.
اما نيكال شينگارو ( ،)4252در مقالهاي با عنوان «بدشانسي برچسب خوردن
مادامالعمر :ي
كودكيا

خودمردمنگاري» يافتههاي پژوهش خودمردمنگارانه از محله دوران

را در قالب روايتي ادبي-جامعهشناختي با سبكي بسيار جذاب و گيرا،

سازمان ميدهد .او از محلها « ،سن پائولو» در شهر باري ايتاليا ميگويد .وي در پرده
اول روايك با عنوان «توليد فضاي حاشيهام» ،به معرفي محله ميپردازد و سذس روايك
را به مفاهيم برگرفته از آراء و نظرات كساني چون لوفور ،واكووانك ،بائومن و وايك،
ميآرايد و تصويري موجز از فرآيندهاي شكلدهنده محل تولد و سكونتش را ارائه
ميكند .مفاهيمي چون «بدنامسازي قلمرويي» (« ،)Wacquant, 2007اجزاء تودهاي
تمايزنيافته» (« ،)Whyte, 1964زندگيهاي تباه» ( )Bauman, 2004و «رسالك خود-
تكميلكننده» ( ،)Merton, 1948-1949وظيفه نظمدهي مفهومي به خاطرات و تصاوير
به ياد مانده در ذهن نويسنده از محله دوران كودكيا

را بر عهده ميگيرند .در پايان

پرده اول ،توصيفهايي از والدين خود ارائه ميكند .در پرده دوم روايك با عنوان
«چشمهاي چهار گوشم» به ايزوله شدنش توسط خانواده در چارچوب خانه و تهربه
كردن فضاهاي محله از طريي «پنهره چهارگو شان» ميپردازد كه والدينش به دليل
تر

از مهرم شدن فرزندشان ،حتي اجازه بازي كردن با همساتنش را هم نميدهند.

در پرده سوم با عنوان «برچسبها ،ننگها و دورههاي بدبختي» به مكانيسمهايي
ميپردازد كه سايرين ،انگها و ننگهايي را به او و ديگر ساكنان محله الصاق ميكردند
و تهربه برخورد شخصي خود با اين امر را بيان ميكند .وي در پرده چهارم ،به تفصيل
از تهارب دوره نوجواني خود ميگويد و روايك را بهگونهاي سازمان ميدهد كه توالي
رويدادها ،تصويري مشخص از محله و تهربه زيسته ساكنان آنرا ارائه ميدهد و اينكه
در دورهاي خاص ،براي يكي از نامزدهاي انتخاباتي چپ ،فعاليك تبليغاتي داشته اسك.
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نويسنده در جمعبندي نهايي اذعان ميكند كه مفاهيم برآمده از نظريات «تضاد»
خصوصاز نظريات لوفور در خصوص شكلگيري فضا ،نظريات رفتار انحرافي همچون
كنترل اجتماعي ،بيسازماني اجتماعي و برچسبزني ،كم

شاياني به او كردهاند تا

بتواند تهربه زيسته خود را به لحا مفهومي ،سازمان داده و به آنها نظم ببخشد.
ستار پروين و علياصغر درويشيفرد ( ) 5492نيز در پژوهشي كيفي با تمركز بر
«مصاحبههاي عميي» ،خُردهفرهنگ فقر را در بين ساكنان محله هرندي خصوصاز
«غربتيها» ،واكاويدهاند .يافتههاي تحقيي نشان ميدهند كه «غربتيها» ،خُردهفرهنگ فقر
خاصي دارند كه زمينه را براي انواع آسيبها و مسائل اجتماعي ،فراهم كرده اسك.
عناصر اين خُردهفرهنگ مواردي همچون فقر و ارزشمندي فقر ،هيهانخواهي و
لذتجويي ،بيتوجهي به قانون ،اينها و اكنون بودن و عدم تمايل به آيندهنگري،
مشاركك پايين اجتماعي و عدم تعلي روحيه شهروندي را شامل ميشود .همچنين اين
خُردهفرهنگ فقر با شكلگيري انواع آسيبهاي اجتماعي در بين افراد غربتي نظير
اعتياد ،خشونك ،قماربازي و خريد و فرو

مواد ارتباط دارد.

روش پژوهش
پژوهش صورت گرفته در اصل نوعي مردمنگاري اتوبيوگرافي

اسك كه طي آن

محقي انسانشنا  ،تهربه شخصي خود را در نوشته مردمنگارانها  ،دخالك ميدهد
( .)Reed-Danahay, 1997: 2ويژگي متمايز پژوهش كنوني ،دارا بودن وجوه مميزۀ هر
دو رو

مردمنگاري و خودمردمنگاري اسك .شاكله اصلي اين رو  ،مشاهده

مشاركتي و درک همدتنه تهربه زيسته ساكنان محله هرندي اسك .در كنار اين رو
نيز مصاحبه با مطلعين كليدي محله هرندي و همچنين فعاتن مدني ،بهرهگيري از
ادبيات خ لي شده در خصوص محله هرندي و يا با تمركز بر آن (همچون  4رمان از
سلمان امين) ،مشاهدات منظم و هدفمند از محالت امامزاده يحيي ،شو  ،ايران و
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تختي ،مهموعه مكملي را تشكيل دادهاند كه دادههاي غني را در اختيار پژوهشگر قرار
داده و تهربه زيستة خود پژوهشگر در محالت فرودسك شهري (در قالب تهربه
زيسته و محققانه) ،نيز در تفسير و استخراج معنا از دل اين دادهها و به صورت كلي،
نظمدهي مفهومي اين دادهها در قالب  4روايك ،كم

شاياني كردهاند .بنابراين دادهها از

طريي مشاهده ،مصاحبه ،آرشيو شخصي افراد ،مصاحبههاي انتشاريافته فعاتن مدني و
نيز رو

اسنادي (برداشك از رمان) گردآوري شدهاند.

به منظور اينكه دستاوردهاي پژوهش كنوني قابل اعتماد باشند 2 ،معيار اقتبا

شده

اسك :اعتمادپذيري 5،انتقالپذيري 4،تائيدپذيري 4و چندسونگري رو شناختي 2.منظور
از اعتمادپذيري ،قابليك جلب اعتماد مخاطبانِ ارزيابي اسك كه روايك (ماحصل
يافتهها) را با ديد انتقادي ،مطالعه كردهاند و در خصوص  4سؤال ،نظر خود را بيان
داشتهاند« :تا چه حد مهاب شدهاند كه واقعيك محله هرندي كه برايشان آشناسك ،در
روايك ،تبلور يافته و بازنمايي شده اسك» و اينكه «بر اسا

شناختي كه از اين

محالت دارند ،روايك ارائه شده را ميتوانند بذذيريند يا اينكه قابل اعتماد نيسك» .بر
اسا

بازخوردهاي گرفته شده از ارزيابها و ممنو

بودن فضاي روايك شده

برايشان ،در خصوص ميزان اعتمادپذيري روايك ارائه شده ،ميتوان ارزيابي «نسبتاز
خوب» را در نظر گرفك.
مفهوم انتقالپذيري بيشتر به «روايي بيروني» در پژوهشهاي كمي شبيه اسك و
معموتز در خصوص قابليك انتقال يافتههاي ي

پژوهش مردمنگارانه از ميداني

مشخص به ساير ميدانها حكايك دارد؛ اينكه گزارههاي صورتبندي شده در
خصوص وضعيك كلي حاكم بر ي

ميدان در خصوص ميدانهاي تا حد ممكن مشابه،
5. credibility
4. transferability
4. confirmability
2. Triangulation
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نيز قابليك بهكار گرفته شدن را داراسك و ميتواند در مورد آنها هم صادق باشد يا نه.
«لينكلن و گوبا» در خصوص معيار انتقالپذيري ميگويند« :هدف ،دادن اطالعات كافي
به خواننده اسك براي قضاوت درباره كاربردپذيري يافتهها در محيطهاي ديگر»
(صدوقي .) 5432 ،اما در پژوهش كنوني عالوه بر آنچه كه ياد شده ،هدف ديگري نيز
دنبال شده اسك .از آنها كه رو

اصلي پژوهش كنوني ،مردمنگاري اتوبيوگرافي

بوده

بنابراين تهربيات پژوهشگر در ساير ميدانها ،بازنمود قابل توجهي در روايك داشته
اسك .پس سؤال اصلي از ارزيابها در خصوص انتقالپذيري اين بوده اسك كه
«برداشك هاي پژوهشگر از ساير موارد و ميدانها تا چه حد در خصوص ميدان پژوهش
كنوني نيز صادق اسك؟» ؛ چرا كه شرط انتقال بايد به خوبي رعايك گردد تا ماحصل
تهربيات پژوهشگر در ميدانهاي ديگر براي ميدان كنوني پژوهش قابل كاربرد باشد.
در خصوص انتقالپذيري يافتههاي پژوهش به ساير ميدانها ،توجه به
«خاصبودگي» محله هرندي بسيار حائز اهميك اسك؛ به گونهاي كه ميتوان ادعا كرد
بخش قابل توجهي از يافته ها چنان وابسته به ميدان (محله هرندي) اسك كه حتي در
مورد محالت مهاور آن هم قابل كاربرد نيسك؛ اما نكته حائز اهميك اينكه ،در روايكِ
ارائه شده به مكانيسمها و فرآيندهاي تعيينكنندۀ كلي نيز پرداخته شده كه ممكن اسك
در خصوص هر ميدان ديگري هم صادق باشد .مقوتتي از قبيل «نظارت ضعيف
اجتماعي»« ،حس پايين تعلي به محله»« ،حس پايين مالكيك فضا»« ،ناديده انگاري از
سوي دولك» و ...به اندازه كافي انتزاعي هستند كه در خصوص ساير ميدانها نيز بتوان
از آنها استفاده كرد.
اما آنچه كه در پژوهش حاضر ميتواند در خصوص انتقالپذيري مدنظر باشد
«اعتبار استفاده از تهربه پژوهشگر» در كدگشايي معنايي فضاها و رفتارهاي موجود در
ميدان با توسل به تهربه پيشين اسك .اين نكته رو شناختي اساسي تا حدود زيادي به
ماهيك مردمنگاري اتوبيوگرافي

برميگردد كه در خصوص معيار سوم به تفصيل بدان

خواهيم پرداخك .اما اذعان به اين نكته حياتي اسك كه در برخي موارد ،خاص بودن
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ميدان (محله هرندي) به پژوهشگر اجازه نميداد كه برخي معاني و تفسيرها را در
خصوص ميدان بهكار گيرد .5با اين اوصاف ،چون فككِ خالف توسط ارزيابانِ روايك
ارائه نشده بنابراين مي توان درجه باتيي از قابليك اعتماد به روايك را بر اين اسا ،
لحا

كرد ولي در خصوص انتقالپذيري يافتهها به ساير ميدانها بايد با حساسيك

بسيار باتتري برخورد شود.
تائيدپذيري جايگزين مفهوم عينيك اسك و به رسيدگي و بازرسي به عنوان ابزاري
براي اثبات كيفيك ،استناد ميكند؛ براي مثال ،پژوهشگر ميتواند ي

تحليل انعكاسيِ

خودانتقادي را از رو شناسي بهكار رفته در پژوهش فراهم آورد (صدوقي.)5432 ،
رو

مردمنگاري اتوبيوگرافي

ميتواند بسيار تحك تمثير تهربه زيسته پژوهشگر

باشد .تهربه زيسته او ،پشتوانه مناسبي را براي تفسير و كدگشايي معاني فراهم ميآورد
اما ميتواند چالش برانگيز هم باشد؛ بدين معنا كه پژوهشگر به پشتوانه تهربه زيستها
وارد ميدان ميشود و بنابراين روايكِ حاصل از اهتمام پژوهشگر ،دچار «خاصبودگي
مضاعف» خواهد شد؛ به عبارت بهتر ،ميدان در بررسيهاي مردمنگارانه داراي درجه
باتيي از «خاصبودگي» اسك و تهربه زيسته پژوهشگر نيز در مقام امري خاصتر،
حالك مضاعفي بدان ميدهد .بنابراين روايك در نوعي انحصار روايي ،زنداني خواهد
شد.
ممكن اسك روايك حاصل از پژوهش ،براي بسياري از افراد چالشبرانگيز باشد و
معاني و تفاسير ديگري در خصوص ميدان عرضه شود .بنابراين موقعيك سوژگي
پژوهشگر در توليد روايك ،بسيار تعيينكننده اسك .از آنهاكه معاني به طور كامل و

 -5به عنوان نمونه ،يكي از رفتارهاي معمول در بين ساكنين محالت اسكان غيررسمي ،قانونگريزي اسك كه به
زعم ما ،به تربيك و مكانيسم هاي اجتماعي شدن در دوره كودكيِ نسلي از ساكنين برميگردد كه همچون من،
زندگي كنونيشان در گرو ساخك و سازهاي شبانه و غيرقانوني بوده و بنابراين از قانونشكني نه تنها منتفع
شدهاند كه كل زندگي خود را مديون آن هستند اما اين تهربهٔ خاص در خصوص محله هرندي به هيچ عنوان
صدق نميكند.
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نشده و تثبيك نشدهاند و

موقعيكهاي سوژهگي فوقالعاده را براي پژوهشگران مردمنگار اتوبيوگراف ميتوان
متصور شد؛ پس وجود روايك هاي منحصرِ بيشمار نيز قابل تصور خواهد بود .بنابراين
معيار ارزيابي روايكِ قابل قبول تنها ميتواند از دل منازعات روايكها سربرآورد و
معيار نيز اجتماع علمي باشد .در حالتي كه صرفاز ي

روايك از ميدان وجود داشته

باشد ،ارزيابي و داوري در خصوص روايك ارائه شده ،مشكل و نامعتبر خواهد بود .اين
امر در خصوص روايك توليد شده در پژوهش كنوني نيز ،كامالز صادق اسك و چون
جزء مو ارد نادر اسك بنابراين قضاوت در خصوص آن تا حدي دشوار و بعضاز متناقر
خواهد بود.
نكته ديگر در خصوص رو
اسك .اين رو

به نسبك رو

مردم نگاري اتوبيوگرافي  ،عمي توصيف از واقعيك
اتواتنوگرافي ،از عمي توصيفي كمتري برخوردار اسك

اما ميتواند قابليك تحليلي بيشتري داشته باشد .برخي زواياي واقعيك در رو هاي
اتوبيوگرافي و اتواتنوگرافي نمايان ميشوند كه ممكن اسك براي پژوهشگر مردمنگار
اتوبيوگراف ،قابل دستيابي نباشند؛ چرا كه درهمتنيدگي پژوهشگر اتوبيوگراف در
واقعيك و زندگي روزمره ميدان ،بسيار بيشتر از پژوهشگر مردمنگار اتوبيوگراف اسك.
البته رو هاي مكمل براي رفع اين نقيصه توسل به چندسونگري رو شناختي اسك
كه در پژوهش كنوني قابل مشاهده اسك.
چندسونگري رو شناختي نيز يكي از معيارهاي قابليك اعتماد يافتههاي
پژوهش هاي كيفي يا نگاه كردن به واقعيات ميدان از زواياي گوناگون اسك تا دادههاي
مختلفي گردآوري و ابعاد مختلف موضوع ،پوشش داده شود .مديل و همكارانش از
چندسويهسازي رو شناختي اينچنين ياد ميكنند كه «همگرايي بين رويكردهاي
مختلف به موضوع ،باعث مي شود كه نتايج ،قابل فهم و داراي پشتوانه باشند؛ بنابراين
چندسويهنگري ،فرآيندي براي تائيدپذيري دوسويه اسك» ( & Madill, Jordan

 .)Shirley, 2000:3افراد ديگر همچون اندريا

( )4224هم يكي از معيارهاي قابل
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اعتماد بودن پژوهش كيفي را در اين ميدانند كه از رو هاي مختلف براي گردآوري
دادهها استفاده شود (عبا زاده .)5495 :حتي گوبا ( )5935معتقد اسك اطالعاتي كه
توسط حداقل  4منبع ،مورد تائيد نباشد را نبايد پذيرفك ( .)Guba, 1981: 85در
پژوهش مردمنگارانة حاضر نيز از رو هاي مشاهده ،مصاحبه ،پرسهزني ،برداشك از
«رمان» و آرشيو شخصي ساير افراد (مصاحبه ساير پژوهشگران كه در اختيار نگارنده
قرار گرفته اسك) و مصاحبههاي انتشاريافته فعاتن مدني در مورد محله هرندي ،استفاده
شده تا بيشترين دادهها از زواياي مختلف ،گردآوري و ابعاد بيشتري از واقعيك پوشش
داده شود.

یافتههاي پژوهش
در اين بخش از مقاله سعي خواهيم كرد روايتي از محالت فرودسك شهري تهران را با
تمركز بر «محله هرندي» ارائه كنيم كه ماحصل نظمدهي مفهومي به رويدادها،
مشاهدات ،مصاحبهها و حضور در ميدان اسك .فقر شهري را گاهي بايد تهربه كرد.
عمي فقر براي پژوهشگراني كه تهربه زيستهاي در خصوص آن ندارند ،شايد قابل
درک نباشد .شاخصهاي سنهش فقر شهري ،شايد آن چيزي را نميسنهند كه واقعاز در
فضاهاي شهري نمود مي يابد .تهربة زيسته اما ،فقر را آنچنان كه در فضا ،ح

شده ،بر

ما مينماياند .سويه هايي را در معرض ديده شدن ،قرار ميدهد كه شاخصهاي «كمّي»
نميتوانند آنها را هويدا سازند .فقرشهري پديدهاي اسك كه نيازمند يكي شدن سوژه و
ابژه در فضاي تعينيافتة مشخصي اسك تا سياسكسازي در راستاي فقرزدايي ،به
صورت واقعي در مورد فقراي شهري رخ دهد .روايتي از فقر بايد در دستور كار قرار
گيرد كه تهربه ناب محقي را در خود داشته باشد؛ تهربهاي كه نه تنها منبع اعتبار
روايك از فقر اسك كه خود ،بخشي از اين فقر را برساخته اسك؛ يا بهتر ،خود در بطن
فقر رخ داده و بوي فقر ميدهد.
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در اين روايك ،معيارهاي علمي تا حدودي رنگ ميبازند و تهربه ناب ،چون در
احسا
ي

و عواطف در همتنيده اسك ،مبناي روايتي را شكل ميدهد كه فقر را نه از ديد

پژوهشگرِ بيطرف كه از زاويه نگاه شهروندي درگير فقر و برساخته و برسازنده

آن ،به تصوير ميكشد .آنچه كه در ادامه ميآيد ،تال

براي ارائه روايتي صادقانه و

همدتنه از فقر در محالت «هرندي»« ،امامزاده يحيي»« ،مختاري (تختي)»« ،ايران»،
«قيام»« ،شو » و «هاشمي» اسك .تهربه سكونك  2ساله در محله «هاشمي» ،تهربه 53
سال زندگيِ دوره كودكي ،نوجواني و جواني در محالت فقيرنشين شهر «سنندج»،
بازديدهاي ميداني متعدد از محالت منطقه  54شهر تهران با تمركز بر محله «هرندي»،
فعاليك داوطلبانه در محله هرندي در خصوص كودكان كار ،مصاحبه با ساكنان و فعاتن
مدني در اين محالت ،راهبري بخش اجتماعي پروژههاي ساماندهي سكونتگاههاي
غيررسمي در  54شهر ايران و باتخره تهربه حضور در جلسات راهبردي (شهرداري
تهران) در خصوص ساماندهي محله هرندي ،پشتوانه روايتي اسك كه سعي دارد فقر
شهري در تهران را به تصوير بكشد و سويههايي از آن را نمايان سازد كه شايد تاكنون
براي سياسك گذاران شهري در كالنشهر تهران ،برمال نبوده اسك .و اين

روايك من از

تهربه فقر شهري در تهران.
اپیزود اول :هرندي ،سیمپتوم ناسازههاي بازار
 من از بچگي در اين محله بزرگ شدم .اتن  44سال سن دارم .همه دوران زنگيم
رو تو اين محله بودم .ميگي چه حسي دارم از اينكه توي اين محله زندگي ميكنم؟
چه حسي بايد داشته باشم؟ مردمي كه تو اين محله زندگي ميكنن ،چه چيزهايي رو
تهربه ميكنن؟ زندگيشون چه جوريه؟ از علي آقا بذر .
 شما بگيد از اينكه در اين محله زندگي ميكنيد چه حسي داريد؟ از تهربه
زندگيتون در اين محله بگيد.
 چه حسي دارم؟ حس بدبختي.
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 چرا؟
 چرا؟ شما ساعك  2به بعد بيا اينها ،خودت ميفهمي.
 آره .خواستي بدوني مردم اين محله چه حسي دارند و چهجوري زندگي
ميكنن ،ساعك  2به بعد بيا.
حس قناعتي در من شكل گرفك .گاهي تهربه زيسته افراد ،در قالب كلمات قابل
بيان نيسك .هر بار كه سعي كردهام آنان را مهاب سازم از خودشان بگويند ،از اينكه
چگونه در اين محله ميزيند ،از اينكه چگونه به تصويرسازي از محلهشان ميپردازند،
از اينكه زندگي روزمرهشان را برايم بازگويند؛ آنها برنده ميشدند و مرا ميخواندند
كه در عوض پرسشهاي از نظر آنها بيمعنا ،خودم اين محله را تهربه كنم .هر بار نيز
مقاومك ميكردم و بر اين باور بودم تهربه آنها كه دنيايشان را ساخته« ،منحصربفرد»
اسك .من نبايد و نمي توانم آن تهربه را تصوير كنم و باز گويم .اما هر بار در برابر اين
باور خود ،سسك و سسكتر ميشوم ،تا اينكه تصميم ميگيرم كه ديگر نذرسم و خود
ببينم ،لمس كنم و نشانهها را تفسير كنم و از تهربههاي قبليام كم

بگيرم .هر چند

نظام معنايي موجود ،مديون ساكنان خودِ محله اسك اما گاه خود محقي نيز بايد در
كشف آن ،شري

شود .عزم خود را جزم كردم .به اين اقناع رسيدم كه در يافتن معاني

برساختة اين معنادهندگان به تار و پود محله ،ممكن اسك و ميتواند توسط من نيز
كدگشايي شود اما نه تنها از زبان آنان كه از چشم من نيز.
لبا

غيررسمي هميشگي ام را تن كردم و عزم رفتن به محله را جزم .در آينه به

خود نگاه كردم .ديدم آنكه در آينه اسك با ساكنان اين محله ،غريبهاي بيش نيسك .او
بايد يكي از آنها بشود .اين بار شلوار پارچهاي را در تركيب با كفش اسذورت مشكي
خاک خورده اي ،سك كردم و پيراهني را پوشيدم و كاپشن مشكي بادگيري بر آن سوار
كردم .حس آشناتري را به ساكنان اين محله القاء ميكرد .سيگار ،فندک ،دوربين،
موبايل ،ي

خودكار و ي

رواننويس مشكي و چند برگه كاغذِ تا كرده در كيف پولم.

تمام آنچه كه با خود داشتم .در ايستگاه شو

پياده شدم .خيابان «خيام» را آرام آرام به
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دنبال راهي به درون محله «هرندي» ميپيمايم .انگار لزومي نداشك كه بيش از حد،
اشتياق محققانه به خرج دهم كه نشانه هايي از محله را بيابم .از همان ابتداي خيابان
خيام ،نشانه هاي محله ،خود را به من نماياند .زني با قد حدود  522سانك ،با چهرهاي
آفتاب سوخته با تركيبي نامتهانس از چادر مشكي و شلوار جين آبي ،كيف مشكي به
دسك و چادر

را ولنگارانه در آن يكي دستش ،جمع كرده بود .كمي سريعتر از حد

معمول ،راه ميرفك .هر چند بدن زنانه قابل عرضهاي براي مردان بوالهو

نداشك اما

به نظر مي رسيد كه يكي از بازيگران مهم صنعك خدمات جنسي در محله هرندي باشد.
آري ،او نقش حلقه واسط بين خدماتدهندگان جنسي و مرداني را ايفا ميكرد كه
پايين تر از من ،او را دوره كرده بودند .كمي تعلل كردم ،اما مردان مشتري به من
مشكوک شدند و من نيز «خيام» را به سمك شمال ،آرام آرام ادامه دادم.
به اقتصاد سياسي «سكس» در اين محله فكر ميكردم؛ اينكه چه كساني خدمات
ميدهند ،چه افرادي نقش واسطه را ايفا ميكنند ،چه كساني خانهها را به عنوان «مكان»
اجاره ميدهند ،چه مرداني از خدمات جنسي استفاده ميكنند و كالز چه ميزان ارز
اقتصادي در اين صنعك ،توليد و طي چه مكانيسمي توزيع ميشود .اما مطمئن بودم
دختران و زناني كه خدمات را ارائه ميكنند عليرغم فروختن تنشان ،روح و روانشان
نيز جريحهدار ميشود و از ارز

اقتصادي كه در قالب «پول» توليد ميكنند كمترين

بهره را خواهند برد .صحبكهاي يكي از ساكنان يادم آمد كه ميگفك زنان و دختراني
هستند كه خدمات جنسي را در مناطي مرفهتر شهر ارائه ميكنند و صرفاز براي خواب،
به محله هرندي برمي گردند .اين دسته از زنان و دختران معموتز آناني هستند كه كاتي
«بدن» مشتريپسندتري دارند و ميتوانند مشتريان پولدارتري را در مناطي مرفهتر شهر
بيابند .اما برخي شان هستند كه محل زندگي با محل كارشان در محله هرندي يكي
اسك.
در اين فكر و خياتت بودم كه ناگهان كوچه «آذر» ،توجه مرا به خود جلب كرد.
مهموعه نامنظمي از تنقالت بر چرخ دستي و صندوقهاي پالستيكي در كنار سطل
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آشغال سبزرنگي ،هر عابر كنهكاوي را به سوي خود ميخواند .كوچه «آذر» انگار مرا
فرياد زد و به درون خود كشيد .مغازه كوچكي روبروي پشته تنقالت ،ظاهر شد .كوچه
را ادامه ميدهم .سمك چپ كوچه« ،بنبسك اول» كه در آنِ واحد  4رهگذر را در خود
جاي نمي دهد ،نظرم را جلب كرد؛ با درب باري

در انتهاي كوچه به درون خانهاي كه

دسك من از درون آن ،كوتاه اسك .راهم را ادامه ميدهم تا اينكه كوچه «نوروزي» را
ميبينم .حس غريبي مرا به داخل كوچه كشاند .زني را ميبينم كه درون كيفا

را به

دنبال «چيزي» تفتيش مي كند؛ چيزي كه او را از اين حال بد و خماري درآورد .مرا
ميبيند و بياعتنا به رهگذري كه او را ديد ميزند ،همچنان ميگردد؛ اميدِ واهي به
درمانگري كه او را از اين وضعيك وارهاند؛ ولو به مدت چند ساعك .دنبال راه فراري
از واقعيك بود اما نه در واقع كه در كيفا .
جواني همسن خودم به او نزدي

ميشود و در حين اينكه من از آنان دور

ميشوم ،با هم گرم صحبك ميشوند .پس از كمي ،برميگردم و همچنان ميبينم كه سر
در كيفش ،بياعتنا به رهگذران ،ميگردد و نمييابد آنچه را كه بدان اميد بسته بود.
كوچه «نوروزي» را ادامه ميدهم .او نيز مانند تمام كوچههاي ديگر محله ،به هيچ عابري
اجازه نمي دهد كه ديدِ مستقيم داشته باشد؛ مكاني امن براي هر آنچه كه ما ارتكابش را
«جرم» مي ناميم .چشمان ناظر مردان و زنان در اين كوچهها ،ديگر همچون گذشته،
بازدارنده نيسك .از اينكه «تو» يا هر كس ديگري در آنها باشد« ،ابايي» ندارد .انگار
آنچه كه بدان «نظارت اجتماعي» نام مينهيم ،در اين كوچهها ،رنگ باخته اسك .شايد
من ابهك نداشتم اما اين بي اعتنايي در مورد هر رهگذر ديگري هم صادق بود .مشكل
من نبودم .كوچهها ،ديگر وقعي به رهگذران نمينهند .ياد رمان «پدركشتگي» 5افتادم كه
«سياو » ،قهرمان داستان ،صحنهاي را در پارک هرندي توصيف ميكند:
«ي

بابايي توي درياچه مصنوعي خش

 -5رماني از سلمان امين ،كه نشر ققنو

پارک ،آتش روشن كرده بود .جلـوتر

در سال  5492چاپ كرده اسك.
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قـرار دارم ولـي هـيچ

عكسالعملي نشان نميداد .داشك آتش را باد ميداد .دو قدم به جلـو برداشـتم
ولي هيچي به هيچي .يكي به عقب ،باز هم عين خيالش نبود .يـ

تـ

سـرفه

كردم؛ تپ خر بود».

صحنهاي كه «سياو » تعريف ميكند در جاي جاي محله هرندي قابل بازيابي
اسك .انگار حضار در صحنه نه حوصله تذكر دارند نه ميخواهند كه اين كار بشود.
انگار همه قبول كردهاند كه در اين محله ،هركاري را ميتوان انهام داد و هيچ اتفاقي
هم نخواهد افتاد؛ حتي ديگران هم تذكر نخواهند داد .نظارت ،ديگر معنايي ندارد .انگار
نگاهها ،معنازدوده شدهاند .انگار در نگاهها ديگر اين معنا وجود ندارد كه« :هي! تو.
چيكار ميكني؟» انگار چشم ها در اين محله فقط براي ديدن و ناديده گرفتناند و
قدرت بازدارندگي ندارند .حتي اگر پنهره شكستهاي پيدا نكنيم ،نميتوان استدتل كرد
كه اينها همديگر را ميپايند .پائيدن ديگر بازدارنده نيسك.
تيرهاي برق در وسط كوچهها ،بينظمي را تشديد ميكند و خط مستقيم نگاهها را
ميشكند؛ تيرهاي چوبي كهنهاي كه يادآور كهنگي محلهاند .اما گاه تيرهاي بتوني،
پديدار ميشوند كه نويدبخش نوسازياند و كهنگي محله را به مبارزه ميطلبند .پيرمرد
فرتوتي ،سر در گريبان ،با خود درگير بود .ميخواسك سيگار

را روشن كند اما گويي

توان آنرا نداشك .بين تير چرا برق و ديوار ،خود را جاي داده بود .راهم را ادامه
ميدهم تا اينكه سمك راسك كوچه ،خانه خرابهاي را ميبينم كه جاي جاي آن از دود
آتش ،سياه شده بود .تكه پارههاي لبا

«بيخانمانها» تنها عنصر تزئينكننده آن بود كه

رها در كنج ديوارها ،نشان از زندگي انسانهايي داشك كه شب را در آنها سر كرده
بودند.
رويم را به افي كوچه برميگردانم ،انتهاي كوچه را نميشد ديد .اغتشا

بصري

با وجود المانهاي مزاحم محيطي ،تنها توصيفي اسك كه ميتوان در مورد اين كوچهها
به كار برد .چندين قدم جلوتر ،مردي خميده در سن خودم (اتن  42سالمه) ،خيره به
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گوني زرد رنگ در وسط كوچه ،خودنمايي ميكرد .كل زندگيا

ريخته بود و نميدانستم در ذهنش چه ميگذرد .ي

را در گوني

«آن» مرا ديد و بياعتنا ،رويش را

مي شد استيصال را با تمام وجود ،يافك؛

به كل داراييا

برگرداند .در چهرها

لبا هايي مندر

و پاره با صورتي سوخته از سرما و گرماي اين محله .راهم را ادامه

ميدهم .رفك و آمد ماشينها و رهگذران ،مرا به خيابان «شهيد هرندي» دعوت ميكند؛
خياباني عرير بر كناره بوستان «شهيد هرندي» .مردي جوان تكيه بر نيمكتي از چوب
و سيمان ،تنها نشسته بود.

 سالم.
 سالم.
 شما اهل اين محله هستيد؟
 بله.
 ميتونم چند لحظه كنار شما بشينم و صحبك كنيم؟
 در مورد چي؟
 من دانشهو هستم .ميخوام در مورد اين محله تحقيي كنم .اينكه چه حسي به
اين محله داريد .از خودتون بر ام بگيد .از زندگي كردن در اين محله .از اينكه با
همسايهها چه حسي نسبك به اين محله داريد.
 اينها محله خوبي نيسك .من از بچگي اينها بزرگ شدم .اونور خيابان مغازه
ايرانك ،وسايل سقف و اينا دارم.
 چرا امروز همه مغازهها بسته اسك؟ امروز كه تعطيل نيسك.
 تبد رفتن بهشك زهرا ،غذا نذري بخورن.
 يعني اينقد درآمد ندارن كه به خاطر غذاي نذري ميرن بهشك زهرا؟
 كار كها بود آقا .اينا درآمدي ندارن .همه ،رو آوردن به مواد فروشي .وقتي
ميبينن يكي دو ساله با موادفروشي ميتونن به يه جايي برسن ديگه اعدام هم واسشون
معنايي نداره .همين اينا نباشن ،نميشه در اين محله زندگي كرد.
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منظور

13

ماشين «سمند» سفيد با نوار سبز رنگ ميان قدي بود كه ميشد به وفور

در سطح محله ،آن را ديد.

 يه كم زود اومدي .اگر ديرتر ميومدي ،بهتر ميتونستي وضع محله را ببيني.
ناگهان ي

افسر پليس و ي

سرباز وظيفه با لبا

اونيفورم مشكي ،به ما نزدي

شدند.

 با ما كاري داشتي؟ آخه با دسك به ما اشاره كردي گفتيم حتماز كاري داري.
 نه .بنده خدا دانشهوه .ميخواد در مورد محله تحقيي كنه.
 اينها وضعيك خيلي بده .من بازنشسك شدم اما ازم خواستن براي ساماندهي
معتادها ،بيام اين محله.
 يعني شما وظيفهتون فقط جمعآوري معتادهاسك و كاري به فروشندههاي مواد
نداريد؟
 نه .ما فقط معتادها رو جمع ميكنيم كه تو محله «ول» نباشن .اون كوچه رو
ميبيني؟ كوچه «خورشيدي» .اونها مواد ميفروشن .اون يكي كوچه« ،صابونچي»،
اونها معموتز مصرف ميكنن.
 آگه برم اونها خطري نداره.
 مواظب با

فقط.

 خداحافظ.
خودم را به كوچه «خورشيدي» رساندم .دو نفر ،يكي با كاپشن «زرد» و آن يكي با
كاپشن «مشكي»  ،چند متر داخل كوچه ايستاده بودند .ترجيح دادم بروم كوچه بغلي و
«مصرف» را ببينم تا فروشنده هايي كه در همان نگاه اول من را متوجه كردند كه اگر
جنس ميخري بيا توي كوچه اگر نه كه برو .كوچه «صابونچي» ،با مغازههاي تعطيلِ
كركره تا پايين كشيده ،مرا به سوي خود خواند .وارد شدم .مغازههاي بسته با نظم
مخصوصِ اين محله ،يكي پس از ديگري از من استقبال ميكردند .كمي پايينتر ،بين
ي

تير چرا برق ،ماشين و ديوار ،كنهي امن و آسوده براي  4نفر فراهم شده بود4 .
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نفر داشتند با ي

وسيله مخصوص (بافور) ،دود را به داخل ريههايشان هدايك

مي كردند و آن يكي ،تكيه داده به ديوار با شلوار جين آبي ،سرنگي را با دقك به كشاله
رانش ،فرو ميكرد و يكي ديگر ،سوار بر موتور ،آنها را ميپاييد و نگاهي نيز به من
انداخك .صورتي استخواني و تراشيده داشك .فروشنده بود و باتسر مشتريانش ،ايستاده
بود .نخواستم جلب توجه كنم و عكس بگيرم اما اي كا

آن لحظه را ثبك ميكردم.

گامهايم را برميدارم و كوچه فرعي كه به وسط كوچه «خورشيدي» ميرسيد را انتخاب
كردم .مردي با كك پشمي قهوهاي رنگ از جلوي من در امتداد كوچه به سمك بات ،رد
شد .اعتنا نكردم و خواستم به سمك پايين كوچه بروم .ناگهان چند مرد كنار هم در
كوچه فرعي روبرو ،مشغول مصرف مواد مخدر ،بياعتنا به من ،سر در گريبان ،ظاهر
شدند .راهم را كج كردم و تصميم گرفتم به خيابان «هرندي» برگردم .كمي جلوتر،
همان مرد با كك قهوهاي ،دم درب ي

خانه با  4جوان در سن  42-42سال ،مشاجره

ميكرد.

 بگير برو ديگه.
تكه اي سفيد رنگ را در جيب پيراهنش گذاشتند و او رفك .يكي از آن دو جوان،
به من مشكوک شد.
 چيزي ميخواي دادا ؟
تر

تمام وجودم را گرف ك .پ

عميقي به سيگارم زدم و نشان دادم كه

نميترسم.
 دنبال كوچه بهار ميگردم.
 كها اومدي؟
 كوچه «آذر» بهم آدر

دادن.

 اييييينها كوچه بهار نداريم .شايد منظورشون پارک بهاران بوده.
 اون كها ؟
 همين جا رو رفتي پايين ،بذيچ سمك چپ .معلومه.

11
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 باشه .ممنونم.
برگشتم و گامهايم را كمي تندتر برداشتم تا اينكه انحناي كوچه ،مرا از ديد آنها
ناپديد كرد .برگشتم كوچه «صابونچي» .با گامهاي بلندتر ،خودم را به خيابان «هرندي»
رساندم .با نفسي عميي توأم با آرامش ،خود را به سمك داخل محله هرندي ،به او
سذردم .برخالف مسير ماشينها ،راهم را ادامه دادم .بوستان كه تمام شد ،ورزشگاه
سمك شمال خيابان را نيز پشك سر گذاشتم .خيابان ،دوطرفه و عريرتر شد .كمي
جلوتر ،كارگران در محوطه بسيار بزرگي كه دور آن را با «فنسهاي فلزي» محصور
كرده بودند ،خودنمايي ميكردند؛ سايتي كه محل مداخله شهرداري تهران ،كنار «پارک
بهاران» بود .گويا مي خواستند نوعي محرک توسعه براي محله هرندي خلي كنند .اينكه
با چنين مداخالتي« ،سرمايه» به اين محله سرازير شود و جان تازهاي بدان ببخشد؛ مردم
از پيامدهاي مثبتش بهره مند شوند و در نتيهه ،وجهة اجتماعي محله نيز بازگردد:
«تال هاي ناشيانه و ناآگاهانه براي فرمولهكردن و حل برخي از مسائل جامعة شهري».

5

اين ،محتواي ذهني مديران شهرداري تهران بود .بسياري از مديران ارشد در جلسه
حضور داشتند و مسئله اصلي ،روني بخشيدن به حيات اجتماعي محله هرندي بود آن
هم از نوع حيات طيبه .معاون شهردار تهران گفته بود كه «استعفايم را پاي محله هرندي
ميگذارم» .عزم جزم شده بود كه اين محله روني پيدا كند .معاون شهردار رفك،
پروژهها اجرا شد ،خانهها نوساز شدند اما «هرندي» همچنان به قوت خود باقيسك.
آنانكه هرندي را ساختهاند و بدان معنا دادهاند ،مرزهايش را با ديگر محالت ترسيم
كردهاند ،قواعد رفتاريا

را تعيين و حيات اجتماعيا

را ساختهاند و چنين جاني

بدان دادهاند ،هنوز هستند و به گمانم تا من هم باشم ،هرندي همچنان خواهد بود.

 -5اين جمله عيناز نقل قولي اسك از هنري لوفور در كتابش با عنوان« :انقالب شهري؛ به سوي ي

استراتژي

شهري» .فصل هفتم كتاب توسط «علي عزيزي» ترجمه شده و در سايك زير قابل دسترسي اسك:
/http://dialecticalspace.com/toward-an-urban-strategy
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در حين اينكه راه ميرفتم و به سايك نگاه ميكردم ،به اين نيات خفته در پسِ
ذهن مديران شهرداري فكر ميكر دم كه از اين مداخالت ،چه در نظر دارند كه ناگهان
چشمم به همان زني افتاد كه در خيابان «خيام» ديدم ،در ترکِ موتورسواري ،چادر خود
را جمع كرده بود و مسير را به او نشان ميداد .خيابان را به ماشينها سذردم و از كنار
نانوائي لوا پزي ،وارد ي

كوچه شدم .كوچههاي تودرتوي باري  ،تاريخ ناگفتهاي را

در خود داشتند؛ تاريخي مملو از تهربه مردمان تهران قديم .اينها به راسته كفا ها
مشهور بوده .كلي نقش هاي اقتصادي مثل اوستا كفا  ،شاگرد وردسك ،شاگرد
همهكاره ،چرمدوز ،واكسي ،پينهچي و خيليهاي ديگه اينها بودند .زماني «دروازه غار»
محل سكونك افراد متمولي بوده كه در بازار ،صاحب اسم و رسم بودند .اينها را آقاي
«احمدي» ،شورايار محله «هرندي» ميگفك كه خود
همين محله ،ساكن اسك .از دوران بچگيا

اتن در كوچه «كريمي» در

ميگفك كه روزگار خوشي بود و در

كوچه پس كوچههاي اين محله بازي ميكرد .از اين ميگفك كه زماني اينها جزء
بهترين محالت شهر بوده .همسايهها هر وقك «اذن» ميكردند ميتوانستند به بازار تهران
بروند و مايحتاجشان را بخرند و برگردند.
اما توسعه جديد شهر در زمان «رضا شاه» و رسيدگي به بخش شمالي شهر ،كم كم
باعث شد توجه ساكنان اين محله به بخشهاي تازه توسعهيافته جلب شود و در زمان
پهلوي دوم ،اين روند ،شدت بيشتري گرفك تا اينكه اكثر ساكنان متمول محله رفتند و
خانههايشان را به فقرايي سذردند كه هم ميخواستند به دليل نزديكي به بازار ،در اين
محله باشند و از شغلهاي پيرامون آن ،بينصيب نشوند و هم سرپناه ارزانتري به چنگ
آورند .تا اينكه محله كامالز ،هويك خود را از دسك داد و ساكنان جديد كه درگير فقر
و انواع آسيبها بودند هويتي جديد را براي محله ،خلي كردند؛ «هرندي» ،مممن
آسيبديدگان و بهحاشيه رانده شدگان اين شهر كه سرنوشك خود را به دسك «بازار»
سذردهاند تا او چه بخواهد .زماني كه «خاک سفيد» را با خاک يكسان كردند و مديران
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شهري فكر ميكردند ساكنان محله ،ديگر آسيبزا نخواهند بود؛ محله هرندي اين
وضعيك اسفناک را نداشك يا تاقل بدينگونه نبود.
 در آن دوره هم دروزاه غار مثل اتن يكي از محلههاي پرآسيب شهر تهران بود و
به همان داغي امروز؛ ولي اعتياد گسترده و همهگير نبود .تن فروشي هم بود اما تن
فروشان فقط از ي

سن خاص بودند .اتن همهگيرتر شده اسك.

آري ،اما بدينگونه نبود .خيلي از بيخانمانشدههاي «خاک سفيد» آمدند به
هرندي و نظم اجتماعي جديدي را خلي كردند و معناي خاصي به قلمرو جديدشان
بخشيدند .هر آنكه ذرهاي دلبستگي به محله قديمي خود داشك با آمدن «خاک
سفيديها» ،رفك .قلمرو محله هرندي به نام تازهآمدگان شد و مرزهاي نماديني به دور
محله كشيدند كه غيرخوديها هم ديگر چندان وارد نميشدند .فقط به حاشيه
راندهشده هاي ديگر جرات داشتند در فضاهاي محله خود را بنمايانند .افراد معتاد،
قمارباز ،خالفكار ،فروشنده مواد مخدر ،دزد و قاچاقچي و بزن بهادرها احسا
قلمرويي شكل گرفته كه همخواني بيشتري با سب

كردند

زندگي آنها دارد .حتي دختران

فراري وقتي به تهران ميرسند بدون معطلي به هرندي ميآيند .آوازه محله ،فرسنگها
بيرون هرندي طنين دارد .محله  52معصوم حاشيه شهر نيشابور بودم.

 شما كه تهران ميشيني! محله هرندي رو شنيدي؟
 بله .اونها رو بلدم.
 اين كوچه «ترانس» كه ميگن دقيقاز همون محله هرندي شماسك.
برچسبهايي كه به محله خورده ،فقط به مرزهاي جغرافيايي آن محدود نيسك .در
نيشابور هم ،جايگاهي در نظام آگاهي مردماني داشك كه خود نيز درگير پديدهاي
همچون هرندي بودند .هرندي براي اين مردمان ،معيار ميزان آسيبپذيري اجتماعي
شهري بود .خطكشي بود براي اينكه نشان دهند يكي از كوچههايشان ،چقدر به لحا
احسا

امنيك در وضعيك نامناسبي قرار دارد و ميزان آسيبهاي اجتماعيا ،

باتسك .قلمرو جغرافيايي محله هرندي به اندازه قلمرو معنايي و نمادين آن نيسك.
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نداشتههاي هرندي بيش از داشتههايش اسك .همين نداشتهها هم فضايي نمادين را
فراهم آورده كه باعث شده آسيبديدگان به راحتي در آن مموا گزينند .محله از كيفيك
زندگي خالي اسك و همين باعث شده كه در قلب تهران بتوان ارزانترين خانهها را
خريد و يا اجاره كرد .اين يكي از مهمترين جذبههاي محله براي فقراي شهري اسك كه
با «چندر غاز» بتوانند سقفي بات سر داشته باشند .اينها مممن مناسبي براي برهمزنندگان
هنهارهاي جامعه اسك؛ چون از طرف همسايهها و ديگراني كه در فضاهاي شهري
محله هستند ،مواخذه نميشوند .اين جذبه باعث شده كه بيبهرگان از مواهب شهري و
آنان كه درگير جرم و قانونشكنياند ،حصار دفاعي مناسبي داشته باشند.
كها بهتر از هرندي؟ هر كي يه جوري درگيرِ جـرم و جنايتـه .يكـي دزده ،اون
يكي مواد مصرف ميكنه .يه پر غذا بدي ميتوني با يارو بخوابي .چند تـا هـم
هستند خونه هاشـون رو اتـاق اتـاق اجـاره ميـدن بـه بقيـه .بهتـره ايـن وضـع
همينهوري بمونه .به نفع همشونه .يارو تو محلة ديگه به ايـن راحتـي نميتونـه
مصرف كنه يا با يارو بخوابه .كها بهتر از هرندي؟
انگار پت هايي به سرم ميخورد و تلنگور ميزد كه به گونه ديگري به اين محله
نگاه كنم .همين مردمانند كه از خالل رفتارها و كنشهايشان ،وضع موجود را بازتوليد
مي كنند .همين برخوردهاي روزمره اسك كه فضاي نمادين اينها را شكل ميدهد.
همين بي توجهي و چشم بر بستن و ناديده انگاشتن رفتارهاي مهرمانه اسك كه زمينه را
براي حضور بيشتر آسيبديدگان مهيا ميكند .اين نظم ،ريشه در آسمان ندارد.
ريشههايش را بايد در همين مراودات روزمره جسك .همين مردماناند كه هرندي را با
تمام جوانب خوب و بد

ساختهاند .به فرصك و منابع زندگي و بازار دسترسي ندارند

اما ميتوانند فضاها را خلي كنند .ميتوانند فضاهايي را ايهاد كنند كه چند نفر به راحتي
بتوانند در گوشه اي ،بنشينند و قمار بازي كنند .زني بر سر قيمكِ به اشتراک گذاشتن
بدنش در رابطهاي نابرابر با مردي خشن و زورگو ،چانه بزند .سرنگهاي تزريي مواد،
جاي جاي كوچه باشد و كسي برايش مهم نباشد .حتي پليس هم به مواد فرو ها
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كاري نداشته باشد و فقط سعي كند معتادها در خيابان و انظار عموم ظاهر نشوند .به
بچههاي كار تهاوز شود و حتي قانون هم كاري از پيش نبرد.
تو دروازه غار يه گاراژه ،كه پيرمردي بچهها رو ميبرد بهشون تهاوز مـيكـرد.
پيگيري كرديم گفتن بايد شاهد داشته باشين حين ارتكاب جرم.
خونه قمر خانومي وسط دروازه غاره .همسايهها ،بچه  2سالهاي رو نشون دادن
گفتن تو رو خدا ببرينش بهزيستي .هر روز جلوي چشم ما بهش تهاوز ميكنن.

درسك ميگفك .هيچ جاي اين شهر بهتر از هرندي نميتواند چنين فضاي كنشي
را خلي كند.
در اين فضا بود كه ناگه ديدم پسر بچهاي را با پيراهني قرمز و كفشي پاره ،كه
تعدادي لبا

كهنه در دسك داشك .به دنبال او ،به خرابهاي رسيدم كه بيراههاي براي

رهگذران محله شده بود .راهم را منحرف كردم و به كوچه «معروفخاني» رسيدم .كمي
جلوتر كوچه معروف «قاليشوها» بود .پيرمردي تكيده با كتي بلند ،كوچه را ميپيمود.
به ميانه كوچه 4 ،نفر ،تكيه به ديوار ،نشسته و خيره به زمين ،سيگار ميكشيدند و تقال
ميكردند كه بينيشان به زمين نخورد؛ كوچهاي باري

كه تيرهاي بتوني چرا برق ،در

وسط كوچه ،افي آنرا از من ميدزديد و نميتوانستم انتهاي كوچه را ببينم 4 .خانهاي كه
شب عاشورا ديده بودم ،همچنان پلمپ بودند .آري شب عاشورا .با همسرم و  4دوسك
مشتركي كه داريم ،تصميم گرفتيم غذاي نذري امسالمان را بين كارتونخوابهاي
«هرندي» تقسيم كنيم .قرار شد «فرزانه» با ما بيايد و به ما كم

كند .بدون او ،كار ما

سخك مي شد .او از ساكنان محله اسك و مدير داخلي يكي از خانههاي كودک .همه او
را ميشناسند .وقتي در كوچه قاليشوها راه ميرفتيم از پلمپ شدن خانهها برايمان
ميگفك.

 چند روز پيش آمدند و اينها را پلمپ كردند.
 چرا؟
 اينها خانه فساد بود .اين  4خونه در اين محله ،مشهورند.
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 منظور
 تنفرو

آينه كه تنفرو ها ،اينها به مشتريهاشون خدمات ميدادند.
نه «سس

ووركر».

فرزانه سواد آنچناني نداشك اما ترجيح ميداد كه از كلمه «سكس ووركر» ،ولو به
اشتباه ،استفاده كند نه تنفرو  .زنان و دختراني كه در صنعك «سكس» در اين محله و
چه بسا در كل شهر تهران ،سهم دارند .او هم ميدانسك كه اين صنعك ،برخي را
استثمار ميكند ،بدنها را تنظيم ميكند و از آنها ارز

اقتصادي استخراج ميكند .او هم

ميدانسك كه حول اين صنعك ،شغلها و نقشهاي زيادي تعريف شده اسك .اين بار
نيز ،اين خانه ها پلمپ بودند .گويا با بستن محل كار و زندگي اين افراد ،چرخه توليدِ
ارز

در اين صنعك را باز داشتهاند .غافل از اينكه ،صنعك «سكس» در مهاورت

بازار ،راه خود را به درون خانههاي ديگر ميگشايد .اما اين تنها ي

سوي داستان

اسك .خوب به ياد دارم كه با فعالي مدني صحبك ميكردم .ميگفك زنان و دختراني در
اين محله هستند كه بدون گرفتن پولي ،با كمي بزک و آرايش ،مردان و پسراني را اغفال
ميكنند كه به كارهاي خُردهپاي بازار مشغولاند .برخي گاري دارند و برخي كاتي
بازاريها را جابها ميكنند .ميگفك اين زنان به خيابان مولوي ميروند و گاريچيها و
كولبران را به سوي خود جذب ميكنند .با آنها همبستر ميشوند و پولي از آنها
نميگيرند .چيزي كه ميگفك با ارز آفريني اقتصادي ،استثمار جنسي ،بازار ،صنعك
«سكس» و اينها همخواني نداشك .مرا به فكر فرو برده بود كه چه دليلي دارد از آنها
پول نميگرفتند .از او جويا شدم .چيزي كه گفك قابل باور نبود.
ميگفك اين زنان و دختران حامل ويرو

«ايدز» هستند .گويا او نيز از آنان

پرسيده بود كه چرا اين كار را ميكنند .اما اتن كه خود ،محله و فضاي آنرا تهربه
ميكنم ،استدتل آن زنان و دختران را بهتر درک ميكنم .گفته بودند كه فقط ميخواهيم
بيماري مان را به آنان انتقال دهيم و آنها نيز به ديگران .اين جامعه همه چيز ما را گرفته
و هيچ چيزي به ما نداده اسك .آري آنها به افرادي «اجتماعستيز» تبديل شده بودند كه
تنها راهشان براي از بين بردن اين جامعه« ،بدنشان» بود؛ بدني بيمار و ناقل ويرو
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ايدز .هر بار به محله هرندي ميروم بهتر ميتوانم اين استدتل را هضم كنم .اينكه
چگونه ميشود از جامعه متنفر شد .اينكه چگونه افرادِ ديگرِ جامعه را بيمار كرد تا
كاركردهاي اصلي جامعه ،دچار اختالل شود؛ اين «ديگري» بزرگي كه هر آنچه اين زنان
و دختران دارند از آنان ميگيرد و فقط بدني رنهور و بيمار را برايشان ميگذارد؛ بدني
كه گاه ،لطافك زنانها

در هم بستري با مردان مشتري ،تنها ي

پر

غذا ميارزد كه

گاهي وقكها از آن هم بيبهره ميشوند.

 زنه داشك گريه ميكرد .از

پرسيدم چي شده؟ گفك اين يارو با من خوابيده

و قول داده بود واسم ناهار بخره اما دررفك .خيلي گشنمه.
به اين فكر افتادم كه پس قانون چه! اما يادم آمد كه قانونِ ما دربرگيرنده نيسك و
فقط براي كساني تدوين شده كه به چشم قانونگذار آمدهاند و تنها براي آناني اجرا
ميشود كه قدرت دارند .اين زنان نه به چشم ميآيند نه قدرتي دارند .اين سكوت
قانون در برابر وضعيك آنها ،اسفناک اسك اما من نميتوانم كاري بكنم .حتي يادمه كه
شهرداري مدتي به نيروي انتظامي پول ميداد كه گشك بيشتري در سطح محله داشته
باشه و و قتي كه پول قطع شد ،نيروي انتظامي هم ديگر گشتي نداشك .مگر وظيفه
نيروي انتظامي چيزي جز آينه؟ اما وضعيك ،بغرنجتر از اين حرفهاسك .بخشهاي
مختلف اين سيستم ،با همديگر سازگاري ندارند .انگار ارادهاي بينبخشي براي
ساماندهي «هرندي» وجود ندارد.
از «معروفخاني» به سمك خيابان «كريمي» تغيير مسير دادم .رفك و آمد
موتوريها را مي ديدم كه انگار به دنبال جمع كردن پسماندهاي مواهب بازار ،با سرعك،
كوچه پس كوچههاي محله هرندي را طي ميكردند كه ناگهان دو موتوري ،در تقاطع
كوچه كريمي-منتظري با همديگر تصادف كردند .هر دو سراسيمه به موتورها و
آينههاي شان نگاه كردند و بعد به كم

هم شتافتند .به خير گذشك .كوچه «شهيد

منتظري» را به سمك بات ميپيمايم .همچون كوچههاي ديگر ،جوي كثيف آب در وسط
كوچه و تيرهاي بتوني چرا برق كه بعضاز محل تهمع زباله هستند ،تا آخر كوچه ،به
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صف ايستادهاند 4 .مرد بر لبه دم در خانهاي ،چمباتمه زدهاند .كاپشن قرمز ،بر تن يكي
از آنها بود و توجهم را جلب كرد .آنها نيز با سيگار و فندکشان ور ميرفتند و انگار
چيز ديگري را براي «دود كردن» آماده مي كردند .پيرمردي با نواي دلگير و خسته،
پرتقالهاي روي چرخ دستيا

را حراج ميكرد .اگرچه از محرم ،زمان زيادي گذشته

بود اما «نمادهاي مذهبي» در جاي جاي كوچه بهسان تمام محله ،ديده ميشد.
بيرقهاي سبز رنگ مثلثي با حاشيههاي زرد ،آويزان از مفتولهاي جو خورده به
باتي دربهاي ورودي ساختمانها و هياتهاي مذهبي ،كم نبودند .تعداد زيادشان
معنادار بود .انگار كه ساكنان را به «كنار آمدن» با وضع موجود فرا ميخواندند؛ انگار
آنها را متقاعد ميكردند كه اين وضع براي «ابد» ادامه نخواهد يافك .انگار اين «نمادهاي
مذهبي» براي اين زياد بودند كه جهان آلترناتيوي را براي ساكنان ،تصوير كنند و بشارت
دهند كه سختيها و درشتيهاي اين محله ،در آن جهان نيسك .انگار ساكنان را به «صبر
و حلم» مي خواندند .در اين هرمنوتي
 4راهي منتهي مي شد كارگاه كوچ

آزاردهنده غرق بودم كه اندكي جلوتر كه به ي
نهاري ،رشته افكارم را گسيخك .پيرمردي نشسته

بر صندليِ دم در نهاري ،تختهها را بر
خط مستقيم افقي ،نگهشان ميداشك و ي
كنترلشان ميكرد كه درسك بر
بود .انگار ي

ميزد و گاهي آنها را برميافراشك و در ي
چشمش را ميبسك و با آن يكي ديگر،

خورده باشند .او يادآور سرزندگيِ محله «دروازه غار»

تنه ميخواسك به همه ثابك كند كه اين محله ،نبر تذنده اين شهر بوده

و هسك .اما تختهچوبهاي بر خوردۀ نامنظمِ تلمبار شده در مغازها

كه او را بيرون

رانده بودند ،گواهي ميدادند كه آخرين بازمانده ،در حال احتضار اسك.
به سه راهي «پيرمرادي» كه ميرسم تصميم ميگيرم راهم را به سوي «مولوي»
ادامه دهم« .پير مرادي» را به سمك بات ميروم اما كوچهاي عريرشده ،كه نشان از
نوسازي در محله داشك ،سوي چشمانم را به خود معطوف ميكند .كوچه شهيد
«مصطفي آتش پنهه» .بهتر از كوچههاي ديگر بود اما باز دود سياهِ نشسته بر ديوار
آجري و زباله هاي تلمبار شده در سر كوچه ،مرا به مقاومك واداشتند .مقاومك در برابر
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اينكه باتخره كوچهاي را يافتم كه ميشد حسي از تعلي را در آن ديد .اما ظاهرِ كوچه
فقط نوساز شده بود .انگار ساكنانش همچنان بر اين باور بودند كه اينها «هرندي» اسك.
كمي باتتر ،نتيهه تال هاي مديريك شهري را ميبينم كه انگار در جستهوي بازيابي
هويك محله هستند؛ آنهم از طريي اجازه ساخك مهتمع تهاري «نفيس».
ميخواهند محله را از نو بسازند و خوني تازه به رگهايش تزريي كنند .سرِ
چهارراه كمي تعلل كردم كه ببينم بهز تغييراتي كه در منظر خيابانها رخ داده ،چيز
ديگري عايد مردم محله شده .حي داشتم ،چيزي عايدشان نشده بود .از باتي خيابان
«پيرمرادي» كه از مولوي منشعب ميشد ،خانوادهاي گوني به دسك مردشان ،در ميان
انبوه جمعيك ميآمدند و از جلوي ساندويچي «بهار» راهشان را به داخل كوچه ،به
عمي محله هرندي ،كج كردند .زني تكيده و فرتوت روبرويم ميآمد و در دوربين زل
زده بود و من نيز عكسم را گرفتم .زياد حساسيتي نشان نداد .انگار به سوژه شدن براي
عكس گرفتن ،عادت كرده بود اما كمي باتتر ،قضيه فرق ميكرد .چند نفر معتاد در
تبهتي درختانِ پشك مهتمع «نفيس» ،كنار ماشينهاي پارکشده ،بيتوته كرده بودند و
غرق در دود.

 نگير آقا .عكس نگير.
به سرعك راهم را ادامه دادم .تر  ،تمام وجودم را گرفته بود در عين حالي كه
مُ عذب بودم چرا آنها را سوژه عكاسي خودم كردم .ترسي تداعيگر؛ تداعي انبوهي از
بيخانمانهاي كوچة «اوراقچيها» .اگر لوازم يدكي ماشين خواستيد كه در هيچ كهاي
اين شهر پيدا نميشود ،برويد كوچه اوراقچيها؛ ميدان شو  ،ضلع جنوب شرقي،
كوچه «جهانيان» .اما پرايد سفيد رنگ دوستم كه با هم بوديم ،مشكل يدكي نداشك؛ هوا
هم تاري

بود؛ تمام مغازهها بسته و كركرهها تمام قد ،پايين كشيده شده بودند .هوا،

سرد پاييزي بود و حاضران در صحنه را وادار كرده بود خود را به دود زبانههاي آتشِ
چوبهاي نميهسوختهاي بسذارند كه تا انتهاي كوچه ،با فواصل نامنظم ،ميشد آنها را
ديد .گوله گوله ،پشتههاي چند نفري ،گرمِ تعامل و گرم كردن .دسكها را به هم
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ميسايند و لبها را به زور دور سيگار جمع ميكنند و با پ هاي عميي ،دود را به
اعماق وجودشان ميرانند .ابتدا از اينكه وارد كوچه بشويم منصرف شديم اما دل به
دريا زديم و انبوه جمعيكِ بي خانمان حاضر بر سر خيابان را بسيااااااااااااار آهسته
شكافتيم .تعداد ،زياد بودند و ما هم جلب توجه ميكرديم .درها را قفل كرده بوديم و
سيگار ميكشيديم .زنان و مردان بيخانماني را ميديديم كه هيچ چيزي نداشتند جز
لبا هاي مندرسي كه بر تنشان كرده بودند .دسكهاي سياه و چروكيدهاي كه انگار
ي

گوي كرهاي را بر زبانههاي آتش ميغلطاندند و از گرماي آن ،گرم ميشدند.
نور آتش ،تمام سختيهاي زندگي كه در كف دسكهايشان ح

شده بود را بر

هر رهگذري مينماياند .بدنشان ،مسير تاريخي زندگي ماللكبارشان را با خود به يدک
ميكشيد .از هر لحظه ديدن دسكهاي ترکخوردهشان ميشد دريافك كه هيچ موهبتي
از زندگي جمعي در كالنشهر تهران نصيبشان نشده جز خوابيدن بر تكه كارتونهاي
نيمهسوخته در كنار پيكهاي حلبي كه گرمابخشِ «انهمن نكبكزده» شان اسك؛ آري،
«انهمن نكبكزدهها»« .سلمان امين» در رمانش با همين عنوان نشان ميدهد كه چگونه
آن سرباز (قاسم) فراري در آن پمپ بنزين متروكه ماوا ميگزيند و با كارتونخوابهاي
شو

و هرندي ،همنشين و همبيخانمان؛ پس از چندي ،به ي

مهرم قهار تبديل

ميشود .برخي از نشانگان خيابان اوراقچيها را در اين رمان ميشود ديد« .امين» با زبان
طنز ،تلخيها و مرارتها را روايك ميكند اما آنچه كه من ميبينم ،ديوارهاي سياه از
دود آتش ،پيكهاي  53كيلويي كه چوبهاي در حال سوختن را در خود برافراشته
بودند ،چانه زني بر سرِ مال دزديده شده ،مصرف مواد مخدر ،بدنهاي خميده و كمتوان،
مغازههاي بسته و انهمنهاي بر گرد آتش نشستة بيخانمانها ،تمام نشانههايي بودند
كه سراسر كوچه را در غفلك اولِ شبِ مردم اين شهر ،به تسخير خود درآورده بودند.
تابلوي آزاردهندهاي از تركيب اين نشانهها ،همچنان در ذهنم خودنمايي ميكند.
تمام اين توصيفات مصداق همان چيزي اسك كه «آلبرت هانتر» در شيكاگو ،فيالدلفيا و
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فرانسيسكو ديده بود و «نابساماني» 5اطالق ميكرد .آري ،اين تابلو ،حتي اگر مخاطبش
به صورت مستقيم در معرض قرباني شدنِ جرم قرار نگيرد ترسي را در او ايهاد ميكند
كه مدتها روح و ذهنش را آزار خواهد داد .نشانههاي نمادين از اينكه هر آن ممكن
اسك ابژۀ تعرض و جرم ،شوي و فضاي شهر ،تنها قرباني شدن تو را به نظاره مينشيند
و هيچ تمهيدي در خود ندارد كه بتواند تو را دلگرم كند كه با احسا

امنيك و آرامش،

آن را تهربه كني .فضا ،به تسخير اين تسخيرشدگان درآمده اسك .اما اينان از جنس
تسخيرشدگان داستايوفسكي يا آلبر كامو نيستند؛ آنها پسك و رذل نيستند .اما به نوعي
شبيه آنها هم هستند؛ اين تسخيرشدگان كوچه «اوراقچيها» واقعاز مسخر نظام
سرمايهداري بازار محور تهران شدهاند و همچون تفالهاي ،به گوشهاي پرت شده .از
خود هيچ اختياري ندارند و به قول آلبر كامو« :جانهاي پاره پاره و مردهاي هستند كه
نميتوانند عشي بورزند».
آري آنها حتي نميتوانند معناي عشي را درک كنند .شايد اين انتظارِ بهجايي
نيسك .كوچه اوراقچيها در پاييزِ سرد و زمستانِ برفي در وانفساي روز كه همه به
خانههايشان ميروند ،همه چيز به اين تسخيرشدگان ميبخشد ات حس «عشي
ورزيدن» .آري .اتن درک ميكنم كه كامو ميگويد «عشيِ قائم به ذات» توهمي بيش
نيسك .عشي ،بدون وجود ديگري معنا ندارد .درسك ميگويد .كدام عشي را به چه
كساني بورزند« .ديگري» كه تحك مقررات سفك و سخك بازار ،هيچ موهبتي را در
گردونه «رقابك» براي اين بيخانمانها باقي نگذاشته اسك آيا شايسته اين هسك كه
معنادهنده به عشي باشد و محملي براي عشي ورزيدن؟ ياد «ادموند بورک» 4افتادم كه
ميگفك اگر شاهد سازگاري بخش هاي مختلف سيستم باشيم ،اگر قانونگذار سرشار از
احساسات بشردوستانه باشد؛ يكي از پيامدهاي حداقليِ ممكن ،جانفشاني در راه

5. incivility
 -4فيلسوف محافظهكار و نويسنده شهير ايرلنديِ كتاب «تامالتي در باب انقالب در فرانسه».
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ديگران اسك .مي توانيم خودمان را با ديگريِ بزرگتر ،يكي كنيم .جبران كنيم ،آشتي كنيم
و به تعادل برسيم .اينها اما ،در اطراف شو  ،خأل آن ديگري بزرگ ،بسيار محسو
اسك .حاضرين در اينها ،رهاماندگانِ به حال خودند كه «ديگري بزرگ» هيچ چيزي به
آنها نميدهد .سيستم در مورد آنها ،ارادهاي معطوف به بهبود وضعيك ندارد .پس چه
عشقي!؟ چه جانفشاني براي ديگري!؟ چه انتظاري! اينان نه پسك و رذل همچون
قهرمان هاي داستايوفسكي هستند نه محلي براي انتظارات كامو كه چرا عشي نميورزند.
ديگريِ آنها ،نظم اجتماعي مستقر در شهر تهران در سايه دولتي نئوليبرال مسل

اسك

كه برنامه خاصي براي بيبهرهشده ها از بازار ،ندارد .از ديد اين تسخيرشدگانِ پناه برده
به شو

و مولوي ،نظم موجود ،هيچ چيزي برايشان ندارد تا مبناي عشي ورزيدن به

ديگري باشد .ولي همين تسخيرشدگان ،دارايي هم دارند؛ اگر اينان به حاشية زندگي
روزمره حيات شهريِ پرتالطم تهران رانده شدهاند ،اما در اينها خدايگاناند و قانونِ
بودن در اين فضاها را ،آنان نوشتهاند و تو با احسا

بيقدرتي تمام ،فضاي خلي شده

آنان را صرفاز به نظاره مينشيني و هيچ قدرتي در تغيير اين فضا نداري .اين همان
چيزهايي اسك كه به ديده پژوهشگران پوزيتيويسك نمايان نميشود .اما من هم
شكسك ناپذير نيستم .گاهي اوقات با نااميدي به دنبال مفاهيم به اندازه كافي انتزاعي،
هستم تا تمام اين وضعيكهاي انضمامي را زير چتر آنها ،گرد آورم :سياسكگذاري
اجتماعي ،بيتوجهي ،گروههاي ناديده گرفتهشده ،طرد و فقر و نابرابري و بيسازماني
اجتماعي؛ تمام مفاهيمي بودند كه در ذهنم غوطه ميخوردند و به در و ديوار ميزدند
كه بهطور منطقي ،كنار هم قرار گيرند و به من كم

كنند كه وضعيك را بهتر درک كنم.

غرق در اين اهتمامات بودم و چشم از «مشاهده» برنميداشتم.
آنانكه منبع اين مفهومپردازي ها بودند؛ اين تسخيرشدگان ،ويالن در كوچه ،پرسه
ميزدند و نااميد به گوشه ديواري ميرفتند و با تمام وجود با «زنده ماندن» ميجنگيدند.
براي اولين بار بود كه ي

خانواده را ميديدم كه سرپناه نداشتند .ي

باتيِ قد متوسط در كنار زني خسته از كوچهپيمايي و ي

مرد ميانسال به

پسر و دخترشان .بيهوده
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نگرانشان بودم؛ هيچ كاري نميتوانستم بكنم .جرات نداشتيم شيشهها را پايين بكشيم.
با مكثهاي طوتني از بين انبوه جمعيك ،به ي

سهراهي در وسط كوچه «اوراقچيها»

رسيديم و سمك راسك را ادامه داديم اما باز هم آهسته .مانند پسر بچهاي شده بودم كه
براي اولين بار در «سرزمين عهايب» افتاده بود و هيچ كدام از حاضرين ،برايش ممنو
و آشنا ن بودند .متحير ،فقط به چيزهايي كه تاكنون به اين وضوحي و انبوهي نديده بودم،
مينگريستم؛ نمودِ فضايي فقر .يكي ديگر از مفاهيمي بود كه به «نظمدهي مفهومي»
آنچه كه ميديدم ،كم

ميكرد؛ فقري كه حتي ميشد ردپايش را در تبهتي آجرهاي

ديوارهاي خانههاي فرسوده محله هرندي ،دنبال كرد.
با اين مرور آزاردهنده در ذهنم ،خيابان «پيرمرادي» را ادامه ميدادم كه جلوههاي
بصري خيابان «مولوي» كم كم داشك ظاهر ميشد .تندتر گام برميداشتم .هرازگاهي هم
به عقب برميگشتم و نگاه مي كردم .در اين حين ،خود را در انبوه جمعيتي يافتم كه دو
طرف خيابان مولوي را همچون سيل ،درمينورديدند .آه كه اين شهر ،همه چيز را از
آدمهايش ميگيرد .لشكري از موتورسوارها در «تين» اتوبو هاي شهريِ معروف
تهران ،با سرعك از كنار اتوبو

و وانكهاي آبي و رهگذران ،ميگذشتند .نشانهها در

اين خيابان ،ديگر واجد معنا و مفهوم نيستند .نشانهها توسط حاضران در خيابان،
استيضاح شده بودند؛ عابران در خيابان ،موتورسوارها در تين اتوبو
كه از تين اتوبو

و وانكهاي آبي

با سرعك عبور ميكردند و مردماني مستمصل و خسته از پيمودن

عرض و طول خيابان كه در انتظار اتوبو  ،در ايستگاه به نظارهگري مشغول بودند.
تين ،ديگر فقط مختص اتوبو

نيسك .تنها نشانهاي كه همچنان در برابر استيضاح

همگان مقاومك ميكرد ،نردههاي افراشته فلزي وسط خيابان بود كه به زور ،ماشينهاي
سواري را از تين اتوبو

جدا ميكرد .گو اينكه اگر فلزي نبودند ،حتماز معنايشان را

از دسك مي دادند .شايد در اين جامعه ،فقط بايد بر روي چيزهاي سخك و جانگران،
نشانهها را ح

كرد وگرنه «معنا زدوده» ميشوند.
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اين جا خيابان «مولوي» اسك .شلو  ،بينظم و جذاب .خيابان را قطع ميكنم و به
سمك پيادهروي شمال خيابان ميروم .مغازههاي باز با اجنا

تا دمِ در چيده شده ،كه

منتظر مشتري بودند اما اصل زندگي در پيادهروهاي اين خيابان ،جاري اسك .افراد
معتادي كه چراغي نفتي را به دو

مي كشيدند يا گوني به دسك ،راه خود را ميرفتند.

آن يكي تا كمر خم شده در سطل زباله آهني ،به دنبال چيزي ارزشمند در بين زبالهها
ميگشك؛ پسماندي از موهبك هاي زندگي در شهري مدرن با بازاري انحصارگرايانه.
چند نفر لم داده به تير چرا برقِ كنار جوي خيابان .معلوم بود چند ساعتي اسك كه
آنها هستند و اختالط ميكردند .راهگذران نيز بياعتنا ،مسير خود را ميرفتند و به آنها
توجهي نميكردند .سرهايشان پايين بود و گروهي كوچ

شده بودند كه نميدانم

دنياي اين خيابان را چگونه تفسير ميكردند و چه معنايي به آن ميدادند .عهب
صحنهاي را از دسك دادم .برگشتم و ي

بسته سيگار  ESSEمشكي اصل خريدم و در

اين حين ،از آنها عكس گرفتم.

 هي تو ،عكس نگير.
بلند شد و من هم بسته سيگار در دستم ،به سرعك برگشتم سمك شرق خيابان
مولوي .با سرعك ،عرض خيابان را به سمك محله هرندي ،دوباره طي كردم .از تبهتي
موتوري هايي كه تين اتوبو

را اشغال كرده بودند ،خودم را به پيادهرو رساندم.

كوچههاي منشعب از پيادهرو كه به داخل محله هرندي ميرفك .از همان ابتداي كوچه
كه نگاه ميكردم ،عمي كوچه را با تهمع افراد آسيبديدهاي ميديدم كه از «مولوي»
بدان سرازير مي شدند؛ زنان و مرداني كه از قامكِ خميده و بدن رنهورشان ،ميشد
صدها نشان از طرد شدگي را بيرون كشيد .كوچه ،مملو از اين زنان و مردان رنهور بود
كه چهرههاي نشستهشان نشان از بدخوابي و بيمكاني داشك .از تابلوي كوچه كه برايم
آشنا بود عكس گرفتم و به مولوي برگشتم .راهم را به سوي «مترو» ادامه ميدهم.
دوباره به پيادهرو سمك شمال خيابان برگشتم .جاي جاي پيادهرو ،نشانههايي از حضور
افرادِ به حاشيه رانده شده را ميتوان يافك .در كوچه «مرشد مهدي» ،پيرمردي نشسته
روبروي پلكان ورودي مغازهاي ،غذا ميخورد و در كوچه «نائب مهدي» كه ورودي آن
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با استوانه هاي فلزي به عنوان مانع مشخص بود ،شماري مرد ميانسال تهمع كرده بودند
كه فضا را به خودي خود ،ناامن جلوه ميداد.
باتخره در ادامة راهم ،به كوچه معروف «چرا برق» رسيدم كه زماني جزء
معروفترين كوچه هاي بازار مولوي بود .او نيز هر روزه شاهد افراد بينصيبشده از
مواهب بازاري اسك كه به اميد بهرهمندي از فرصتي در ميان بينهايك فرصكهاي
موجود در آن ،روزگار را در اين كوچهها ميگذرانند .اين صحنهها در ذهنم جوتن
ميدهند تا اينكه ميدان «اعدام» يا همان ميدان «محمديه» خودمان ،روبرويم ظاهر
ميشود و باتخره ايستگاه متروي «مولوي» .وارد ايستگاه كه ميشوي ،همچنان
پسماندههاي خاطرات مولوي با وجود دستفرو هاي متعددي كه بساط كردهاند و
صدايشان در داتن ميپيچد ،در ذهنك جوتن ميدهند .اما كريدور ايستگاه كه سعي
دارد فضايي دلذذير با تابلوهاي با مضامين متعددِ طبيعك را عرضه كند ،هر رهگذري را
به خلصة پس از «خريد» دعوت ميكند.
انگار كه تزم اسك پس از گشك و گذاري سخك نفسگير در مولوي ،از داتني
عبور كني كه سختيهاي «مصرف» در نظام بازار-محور را بر تو آسان بنمايد .تو را
وامي دارد كه آن مردي را فرامو
امروز

كني كه تعدادي كارتون را به عنوان تنها دستاورد

از «بازار» ،ورانداز مي كرد .همه آن معتادها را از خاطرت پاک كني كه در كنار

جوب پيادهرو ،جلوي آفتاب «مولوي» ،لم داده بودند و آن يكي را نيز به كلي از ذهنك
بزدايي كه تا كمر ،در سطل آشغال فرو رفته بود و به دنبال مواهب بازار در زبالهها
مي گشك .اين داتن ،سرشار از ايدئولوژي اسك؛ راهي طوتني به تيههاي زيرين
واقعيك زمخك بازار مولوي به همراه آهنگي دلنشين .نورپردازي لطيف و ماليم در كنار
تابلوهاي خو

آب و رنگ ،تو را به لذت بردن و فراغكِ پس از خريد دعوت ميكند؛

به اينكه جايزۀ خريد كردن در «بازار» ،لذت بردن از داتني مملو از تابلوهاي زيباسك.
تو را دعوت ميكند به اينكه نظم «بازار» همچون هر نظم ديگري «برحي» اسك و اگر
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با آن همنواي ي كني ،تو را به مقصد خواهد رساند« .مسافران گرامي ،اينها ايستگاه
مولوي اسك .لطفاز از لبه سكو فاصله بگيريد».
اپیزود دوم :ناتواني قدرت رسمي در شكل دادن به فضا
هنوز فضاي چند ماه پيش «مولوي» در ذهنم جوتن ميدهد؛ آن مردان و زنان
تكيده كه نه سرگردان و بيهدف در پيادهروهاي مولوي قدم برميداشتند نه معلوم بود
مقصدي را ميجويند؛ بدون مقصد اما در جستهوي پسماندهاي بازار در تبهتي
سطلهاي آشغال و كارتونهاي رهاشدۀ دمِ در مغازهها ،پرسه ميزدند .به اين فكر افتادم
كه شايد تمام محالت مانند هرندي نباشند كه طفيليِ بازار و مامنِ بهحاشيه
راندهشدههاي آنند؛ محالت مهاور را عزم كردم كه وارسم شايد بر من بنمايانند كه تنها
بازار نيسك كه هرندي را بدين شكل درآورده اسك .اين بار به محله «مختاري» ميروم.
كمي باتتر از ايستگاه متروي راه آهن ،در امتداد خيابان وليعصر در بين همهمه و
ازدحام جمعيك و از تبالي ماشينها كه به دنبال مسافر هستند خود را به پيادهرو
مي رسانم و در نهايك ،از خيابان وليعصر وارد خيابان مختاري ميشوم؛ خياباني قديمي
كه غرب محله را تا خيابان خيام (در شرق محله) به هم وصل ميكند.
دو طرف خيابان مملو از مغازههاي خُردهفروشي و بهندرت عمدهفرو هايي اسك
كه بخشي از زندگي روزمره ساكنان محله و برخي ديگر شهروندان را تشكيل ميدهند.
اينها خبري از ازدحام خيابان مولوي و حضور آن مردان و زناني نيسك كه چنان از
جامعه طرد شده بودند كه ديگر عيب و عاري براي حضور در جامعه نداشتند« .خود-
كنترلي» كنشگران در اين فضا بسيار نمايان تر بود؛ زن و مرد بر اسا
معيارهاي موجود ،لبا

پوشيده بودند و بر اسا

هنهارها و

الگوهاي رفتاري خاصي ،با همديگر

تعامل داشتند .كسي در كنار جوب آب ،زير سايه درخك ،بيتوته نكرده بود و ژندهپوشي
به چشم نميخورد .معلوم بود كه «چشمهاي ناظرِ ديگران» ،از چنان قدرتي برخوردار
اسك و افراد نيز براي اين چشمهاي ناظر ،چنان اعتبار و مشروعيتي قائلاند كه كمتر
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كسي سوداي شكستن هنهارها را در محضر آنان ،در سر ميپروراند .همگي در مقام
سوژههايي در صحنة خيابان ظاهر ميشوند كه گويي بارها اين صحنهها را تمرين
كردهاند .هيچ ناظري دچار شگفتي نميشود؛ از اينكه چرا برخي رفتارهاي نابهنهار در
اين فضاي تحك نظارت رخ ميدهد .چون رخ نميدهد.
در اينها معلوم اسك كه نظام نشانگان ،همچنان مشروع اسك .اغلب ،زنان با چادر
مشكي و با خيالي آسوده ،گرمِ نظر كردن به ويترين مغازهها هستند و مردان نيز گاه به
تنهايي در حال عبور از پيادهرو و گاه نيز در كنار زنان ،آنها را در نظارهگري همراه
ميشوند .حس امنيك بيشتري را مي توان در بين اين زنان و مردان ديد و من هم با
خيال راحك تري به مشاهده مشغولم .در اينها نيز همچون ساير محالت ،نشانگان
مذهبي از در و ديوار خود را مينمايانند .خيابان «وحدت اسالمي» را به طرف بات
ميروم و مغازههاي قديمي را مينگرم كه خود ،موضوع خاصي براي مردمنگارياند؛
با دكوراسيونهاي تركيبي از داشته هاي قديم و اضافات جديدي كه آنها را يكتا كرده
اسك .انگار روح حاكم بر خيابان مولوي در اينها حضور چنداني ندارد و مردم با فرا ِ
بال بيشتري ميتوانند آنچه را مي خواهند دنبال كنند و وقك و امنيك بيشتري براي نگاه
كردن و لذت بردن ،صرف كنند.

 سالم حاج آقا! بازار بهراهه؟
 سالم .خو

آمديد .خدا را شكر ،بدک نيسك.

 چند تا سؤال داشتم حاج آقا.
 بفرمائيد.
 ميخواستم بدونم شما هم مثل مغازهدارهاي مولوي ،هر روز معتاد و بيخانمان
و آدماي اينطوري ميبينيد تو محلهتون؟
ببين پسرم! قبالز كه اينها بهشتي بود واسه خود  .از اين خبرا نبود .يادمه ايـن
محله حتي يه دونه معتاد هم نداشك؛ محلههاي ديگه چرا .ولي اون ور خيابـان
توي خيام ،آگه بري ،اتماشاا ،...معتاد ميبيني .اتن ديگه اونها نميمـونن و بـه
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اين محله هم ميان .البته به اندازه دروازه غار نيستند .ولي اينهـا هـم چـرا؛ مـن
ميبينمشون .ولي خيلي كم .آخه «مولوي» رو همه تهران ميشناسن ،از همهجـا
ميان .اينها اينطوري نيسك .بيشتر قديميا ميان .همديگر رو ميشناسيم.

مرد پير سذيد موي خميده قامكِ ابرو پرپشك ،با نگاه نافذ و كالم پرمعنايش ،مرا به
خود آورد .به اين فكر فرو رفتم كه «گمنامي» در مولوي ،غريب نيسك؛ تالطم افراد
ناشناسي كه به زحمك ميشد پس از هفتهها قدم زدن در راستههاي آن ،آشنايي را
يافك .همه حول «خريد» در اين فضا گرد آمدهاند؛ امر خطير «خريد كردن» كه در
مدرنيته متمخر ،نه تنها مبناي تمايزي براي سب هاي زندگي در اين كالنشهر
بيانتهاسك ،بلكه فضاهايي را خلي مي كند كه در آن ،همه به دنبال يافتن موهبتي ارزان
و باكيفيك ،چنان جذب ويترينهاياند كه فقط از كنار هم «رد» ميشوند .بسيار
سهلانگارانه اسك اگر بگويم بين كنشگران «مولوي» ،تعامل شكل ميگيرد .آنها مملو از
گمنامي و ناشناخته ماندن اسك .اما در محله مختاري (تختي) ،سياق امور بر سبيل
ديگري اسك .در اينها ،كنشگران ،فعاتنه به خلي فضاهاي شاداب و سرزنده،
مشغولاند:
مش اسدا ،...نون گرم!
نو

جان ،صرف شده .بله اينها همه همديگهرو ميشناسـن .يـه غريبـه بيـاد،

معلومه .البته اتن يكم كمتر شده.

انگار كه تعامالت در اين محله« ،سازندهتر» از هرندي و مولوي اسك .شايد
مستقيم بودن خيابانها و معابر در اين محله بيتمثير نباشند .تا دوردسكها را ميتوان
ديد در حالي كه عمي نگاه مستقيم در بسياري از كوچههاي «هرندي» به  52متر هم
نميرسد .انگار كه مهبوري همچون «ديگراني» رفتار كني كه پايبند ارز ها و
هنهارهاي مورد قبول هستند؛ چون هميشه در معرض ديد قرار داري .نميتواني
گوشهاي فار از چشمان نظارهگر را بيابي و بيخيال هنهارها و قواعد رفتاري شوي.
اما در «هرندي» هم ديد مستقيم ،مضايقه نبود؛ پس چرا انحراف بيشتر بود؟ خيابان
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وحدت اسالمي ،پيادهروهاي سرزنده ،درختان بيثمر اما با سايه دلنواز ،خيابان پرهياهو،
مغازههاي مزين ،زنان چادري كه هرازگاهي دم ي

مغازه ميايستادند و ويترين را

درمييافتند (چيزهايي كه در هرندي نديدم) ،يكي از مغازهها را دريافتم و صاحب
مغازه ،جواني ميانسال با پيراهني سبز كه بر شلوار كتان انداخته بود:

 تا حات پيش اومده كه همسايههاتون با معتادها يا ولگردها برخورد كنند؟
بهتر بگم ،يه كاري بكنن كه ديگه اين طرفا پيداشون نشه؟
 بارها پيش اومده .همين چند وقك پيش مغازهدارها ريختن سر چند تا معتاد
با چ

و لقد انداختن شون تو جوب .ديگه بعدِ اون جرات نكردن اين طرفا پيداشون

بشه.
 چرا؟ بنده خداها گناه دارن!
 اينه ا زن و بچه رفك و آمد ميكنه .اينا باشن كه مردم نميان تو خيابون ما هم
روزيمون دسك همين مردمه.
حي با او بود .در هرندي انگار كسي از ناامن بودن فضا چندان گلگي نداشك.
انگار مردم به ناامن بودن فضا خو گرفتهاند .اصالز ناامني بخشي از فضا شده اسك .از
اين كه معتادي در گوشه خلوت كوچهاي ،سرگرم تزريي باشد ،منافع كسي به خطر
نميافتد .انگار ديگر كسي به فضاهاي درون محله هرندي ،احسا

تعلقي نداشك.

انگار مالكيك اين فضاها با «خدا» بود نه با «انسان»؛ چون فضاهايي كه تحك مالكيك
انسان باشد تحك شديدترين مقررات و محدوديكها خواهد بود؛ چون اين فضاها
خاليِ زمينه هاي ايهاد ارز

افزوده در مدرنيته متاخرند .اگر اين فضاها سرزنده،

شاداب ،همهدربرگير ،جذاب ،پويا ،گرم و بانشاط نباشند خُردهبورژوازيِ نزدي
بازار ،ترقي نخواهد كرد .احسا

به

امنيك ،تزمه چنين فضاهايي اسك .بايد بتوان با فرا

بال و بدون دغدغة مواجهه با انسانهاي غيرمعمولي ،از اختيار انتخاب در «خريد كات»
برخوردار شد؛ از داشتن چنين اختياري ،حتي لذت برد .سوژهاي كه داراي چنين حس
و حالي اسك اجازه نميدهد فضا ناامن شود؛ چون تمام حس خوبِ لذت بردن از
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پرسهزني در فضاهاي شهر ،از او گرفته ميشود؛ فضاهايي كه او را در بين هزاران ابژۀ
خريد به نهايك ارضاي روحي و بصري ميرساند.
اما در «هرندي» وضع به گونه ديگري اسك .انگار انسانها از مالكيك فضاهاي
درون محله هرندي چشم پوشيدهاند و هيچ ميلي به حفظ ،تغيير ،نگهداشك ،پيرايش و
ارتقاي آنها ندارند .انگار اين فضاها ،مالِ دزدي اسك؛ هر كسي هر كاري كه دلش
بخواهد با آنها ميكند .اما اينها اينگونه نيسك .اينها محله «مختاري» اسك .مغازهدارها
و پيادهها ،به فضا ،جان دادهاند .هر كسي را به درون آن راه نميدهند .انگار «خدا» در
اين فضاها ،سالخي شده و همه چيز تحك قواعد و مقررات سفك و سخك انساني
اسك .اينها ميتوان قانون آهنينِ بازدارنده «مالكيك انسانها» بر فضا را ديد« .چنان آنها
را در جوب» كرده بودند كه ديگر بازنگشتهاند؛ معتاداني كه قانون اين انسانها را رعايك
نكردهاند؛ قانون آهنين مالكیت بر فضا .چه نظمي به فضاي ذهنيم داد و چه نوري بر
دادههاي پريشانم افكند .آنان كه نظارهگري را تحريم كردهاند سهم بسزايي در خلي
فضاهاي آسيبزاي «هرندي» دارند .ديگر برايشان مهم نيسك كه چه كسي ،كها ،چه
كار ميكند .ديگر برايشان مسئله نيسك كه اين چند نفر در اين گوشه ،چرا به فضاهاي
محلهمان تعرض ميكنند.
در هرندي ،مالكيك فضاها منحصر به درون خانههاسك و تا پشك در خانهها
بيشتر نميآيد .به كوچهها نميرسد .كوچهها و ساير فضاها از آن خداسك؛ بيصاحب،
بيتعلي ،بي حساب و كتاب و فار از دسكاندازي انسانها .آري ،خدا اين فضاها را در
دسك گرفته و چون ت عين عيني هم ندارد ،حوصله مديريك آنها را هم ندارد .اين
آسيبديدگاناند كه تعيين ميكنند در غياب خدا و مالكيك انسانها بر اين فضاها ،چه
چيز بايد شكل بگيرد ،چه رفتاري بايد بروز نمايد ،چه تصويري خلي شود ،چه معنايي
برساخته شود ،چه كساني ،به چه نحوي حضور داشته باشند .در حضور انسان ،هر
فضايي شكل نميگيرد اما در محضر خدا ،چرا؟! انگار انسانها ديگر علقهاي به معابر و
كوچههاي هرندي ندارند و آنها را «به امان خدا ،ول كردهاند».
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پر بيراه نميگويم .در غياب انسانها ،اين مديران شهري هستند كه ميخواهند
فضاهاي محله هرندي را به غليان درآورند .پارک احداث ميكنند و مركز خريد «پرده»
راه مياندازند؛ تا چه شود كه معتادها و كارتونخوابها و روسذيان از محله بروند .اما چه
كوتهبينياي در اين تصميمات نهفته اسك .قدرتِ رسمي مديريك شهري در اين محله
هيچ محلي از اعراب ندارد .اين بهحاشيهرفتههاي كالنشهر تهراناند كه در فضاهاي
عمومي محله بيتوته كردهاند؛ در پارکها در كنار تمام داراييشان كه ي

ساک مسافرتي را

پر نميكند ،دراز ميكشند و ميخوابند .در كوچهها تزريي ميكنند و در خيابانها
سرگردانند .نيروي انتظامي نظارهگر خوبي در اين ميان اسك كه بود و نبود

هيچ تاثيري

ندارد .معتادها كار خود را ميكنند و روسذيان سرگرم چانهزني با مشتريان خود هستند.
قدرت رسمي در هرندي بيقدرت اسك .او در خلي فضايي كه بتواند جذاب و مملو از
آرامش باشد ،ناتوان اسك .اين ديگران هستند كه فضاهاي محله را خلي ميكنند؛ ديگراني
كه گرچه از تمامي منابع اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و ...در خليِ قدرت بيبهرهاند اما
دسك كم ،قدرت خلي فضاهاي ناامن شهري را دارند؛ قدرت اينكه پارکهاي سطح
محله را چنان به لحا نمادين ،تحك مالكيك خود قرار دهند كه هيچ فرد ديگري حاضر
نيسك به آنها ورود كند يا اگر وارد شود ،از خودشان ميدانند .

 مواد چي ميخواي؟
 ممن مممن موواد مواد نميخوام.
 پس اينها چيكار ميكني؟
آري .به قلمرو نمادين او در پارک هرندي وارد شده بودم؛ در حالي كه مشتريا
نبودم .سؤال به جايي پرسيد .اين پارک تحك مالكيك آنهاسك و از آنِ آنها شده اسك؛
چون بقيه از

صرفنظر كردهاند .باقي مردم ميلي ندارند مالكيك نمادين «پارک شهيد

هرندي» را از آن خود بكنند پس اين افراد آسيبديده و موادفرو ها حي دارند بذرسند
كه من اونها چيكار داشتم .من از نظر آنها ،غريبه بودم و تناسبي با فضاي معنايي و
نمادين آنها نداشتم .من نمي خواستم مواد بخرم .پس چرا بايد آنها باشم؟ با اين سؤال،
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مرز قلمروييا

را مشخص كرد و من هم نميتوانستم مقاومك كنم .هيچ نشانهاي دال

بر اينكه فضاي پارک متعلي به من يا همقطاران و همفكران من باشد يا آناني كه سب
زندگي شبيه به من دارند ،نيافتم .فضا از آنِ من نبود از آنِ او بود .او و همقطارانش،
سال ها ،در غياب ديگران ،اين فضا را خلي كرده بودند و مالكيتش را داشتند براي همين
بود كه اصالز به خود

اجازه داد از من سؤال بذرسد كه چه موادي ميخواهم؛ چون

پيشفرض اصلي اين فضا ،حضور افراد آسيبديده و يا مشتريان جوياي مواد اسك.
اصالز نذرسيد كه آيا مواد ميخواهم يا نه .برايش مسلم بود كه مواد ميخواهم .به همين
دليل وقتي گفتم «مواد نميخوام» ،حضور من در پارک هرندي برايش به مسئله بزرگي
تبديل شد .آري .من ،به حريم او تهاوز كرده بودم؛ به حريمي نمادين كه تنها خاص او
و همسانانش بود .اين فضا متعلي به آنهاسك .اما همه جا از آن آنان نيسك.
محله «ايران» اما نه مانند مختاري امن و باآرامش اسك نه همچون هرندي و
امامزاده يحيي ،جنزده .سرريز آسيبهاي اين دو محله اما ،كم كم دارد به محله «ايران»
هم ميرسد .قديميها به خاطر ديدن چند تا معتاد در كوچه پس كوچههاي «ايران»،
دارند رحل سفر ميبندند.
اينها قبالز خوب بـود .اتن اصـالز بـهدرد نمـيخـوره .خونـواده شـوهر مـن از
قديمياي اينها هستند .اما دنبال ايناند كه خونـهشـون رو بفروشـن و از اينهـا
برن .خيليهاي ديگهم ميشناسم كه ميخوان همين كار رو بكنن.

واقعاز سردرگم شدهام .هرچه ميخواهم تمثير «بازار» را ناديده بگيرم ،انگار در برابر
قدرت تعيينكننده اين عنصرِ سركش در شهرهاي سرمايهداري متمخر ،عاجز ميشوم.
شايد هر چه از بازار دورتر ميشوي از آفك هاي آن هم بيشتر در امان هستي .اما چنين
تقليلي مخاطرهآميز اسك .من دارم به بازار ،جايگاهي ميبخشم كه تحك تعين نيسك و
خود ،همه چيز را تعيين ميكند .اين گونه ،بازار جاي «خدا» را ميگيرد .نه .نبايد چنين
جايگاهي بدو بدهم .اين همان چيزي اسك كه «دريدا» به من ياد داد .اگر چنين
جايگاهي به بازار بدهم ،مغلوب او خواهم شد و ساير مكانيسمهاي تعيينكننده را
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نخواهم ديد .پس سؤال اين اسك :چرا هر چه به بازار نزدي تر ميشوم ،افراد
آسيبديده و طرد شدۀ بيشتري ميبينم؟ شايد برداشك ما از بازار اشتباه اسك .بازار كه
نميتواند خود

همه مواهبش را عادتنه توزيع كند .اصالز چرا من به بازار تشخص

ميدهم؟ مگر بازار غير از اين كنشگراني اسك كه به دنبال سود و منفعك شخصي خود
هستند؟ خوب اينها كه نميتوانند تنظيمگر خوبي باشند.
شايد همين كنشگران براي ارضاي حس گناهِ ناشي از موقعيك نابرابرشان با
كارتونخوابها و بيبهرهشدههاي ديگر ،به آنها انعام ميدهند يا اطعامشان ميكنند اما
دليل نميشود كه بازار بتواند توزيعكننده خوبي باشد و مواهبش را ،عادتنه بين همه
توزيع كند .آنهايي كه هيچ آورده و سرمايهاي ندارند بهز چند تا كارتون و دسكِ
خالي ،كه نميتوانند از مواهب بازار بهرهمند شوند .اين سياسك كه بازار ميتواند خود
را با بقيه جامعه تنظيم و مواهبش را بر اسا

لياقك افراد توزيع كند ،سياسك مناسبي

نيسك .شايد همهواري آسيبديدگان اجتماعي و بهحاشيهراندهشدگان با «بازار» ،مهر
تائيدي بر عدم تواناي ي بازار در تخصيص عادتنه مواهب آن باشد .شايد نظام اجتماعي
ميخواهد از طريي اين همهواري به خوبي نشان دهد كه اگر دسك «بازار» را باز
بگذاريم ،اين وضعيك پيش ميآيد كه ميبينيم .سياستگذاري كالن اقتصادي ما ،پس
بايد به گونهاي باشد كه اگر كساني مانند ساكنان آسيبپذير «هرندي» در جامعه هستند
زير چتر حمايتي دولك قرار گيرند.
درسك اسك؛ اين سياسك درستي اسك .دولك و مديريك شهري نبايد اين افراد را
رها كنند تا مكانيسمهاي خودتنظيمگر بازار ،آنها را به اين شكل درآورد .اتن پي
مي برم كه دولك تا چه اندازه در اين محله حضور ندارد .در غياب اوسك كه هرندي به
اين شكل درآمده اسك .حتي مركز اورژانس اجتماعي هم در سطح محله يافك
نميشود .انگار دولك ميخواهد ثابك كند كه جامعه ،بدون دخالكهاي حمايتي او ،بهتر
ميتواند راه خود را ادامه دهد .اما به نظر ميرسد كه وضعيكِ رها شدۀ اين محله،
گواهي بر لزوم حضور دولك در صحنه رفاه عمومي اسك .نميشود انتظار داشك كه
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افراد رنهور و جنزده بتوانند از مواهب بازار بهرهمند شوند؛ از فرصكهاي آن بهره
بگيرند و خود خالي فرصك و منابع باشند .شايد بايد قبول كنيم كه اقشاري در جامعه
هستند كه نميتوانند بر اسا

مكانيسم رقابك ،فرصكها را در بازار به چنگ آورند.

آنان فقط ميتوانند به دنبال پسماندهاي مواهب بازار در سطل آشغالها ،بگردند .اگر
آنها را به حال خود رها كنيم ممكن اسك محالت «ايران» و «مختاري» را هم قبضه كنند
و هرنديهاي ديگر شكل بدهند.
كما اينكه در جلسه مديران ارشد منطقه  ،52تر

از شكلگيري هرنديهاي ديگر

در اين منطقه به چشم ميخورد .راستي محله «هاشمي» ،خيلي پايينتر از آزادي و بسيار
دورتر از بازار تهران .آن هم دارد «هرندي» ميشود .اينها بيشتر براي سرمايهگذاري
طبقه «متوسط به پايين» مناسب اسك كه با سرمايههاي خُرد ،بتوانند واحد كوچكي
بخرند و پس از مدتي آنرا به احسن ،تبديل كنند .آري .اين استراتژي صاحبان
سرمايههاي خُرد در صنعك امالک و مستغالت در شهر تهران اسك كه منطقه  52و
بخصوص محله «هاشمي» را به سكونتگاه شهري «گذار» تبديل كرده اسك .خانهها
خريده ميشوند و با «رهن» زياد به افراد مهرد ،مستاجرهاي كمدرآمد و ديگر گروههاي
كمبضاعك ،رهن و اجاره داده ميشود .خانوادهها زمان زيادي را در اين محله
بسرنميبرند .آنان كه مستاجرند پس از اندک زماني از محله ميروند و پتانسيل
شكلگيري تعامالت اجتماعي با همسايگان و شكلگيري احتمالي سرمايه اجتماعيِ
سازنده را بر باد ميدهند .آنانكه خانه ميخرند نيز خود ساكن نميشوند .پس ثباتي در
بين اجتماع محلي ايهاد نمي شود .در اين اثنا ،فقر شهري ،زمينه را براي درگير شده
افراد در جرم و بزه فراهم ميآورد.
اينها ،محله «هاشمي» هم ،بستر مناسبي براي بيخيالي اجتماعي اسك .انگار
سوژههاي اين محله نيز ،قابليك نظارهگري خود را كم كم از دسك ميدهند و بياعتنايي
را پيشه مي كنند .ميزان خريد و فرو

واحدهاي مسكوني در منطقه  52تقريباز بيش از

ساير مناطي شهر تهران اسك؛ چرا كه قيمك واحدهاي مسكوني در حد استطاعك
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بخش اعظم طبقه متوسط به پايين شهر تهران اسك و به همين دليل ،ميزان خريد و
فرو

در اين م نطقه باتسك؛ اين يعني جابهايي زياد جمعيك؛ به عبارتي ،كاهش ميزان

احسا

تعلي به محله .آري .پس بازار جايگاه فراتعينيافتگي ندارد .فقط او نيسك كه

محالت نامناسب و فرودسك خلي ميكند .مكانيسمهاي اجتماعي هم درگير خلي چنين
محالتي هستند .آنانكه بيشتر وقكشان را در خارج از محله سذري ميكنند و حتي
نيازهايشان را نه از سوپريها و ميوهفروشيهاي محله كه از «مگامالهاي» معتبر و
زبانزد تممين ميكنند چه تعاملي با ساير ساكنان اجتماع محلهاي دارند؟ اصالز مگر ما در
تهران ،اجتماع محلهاي داريم؟
پس چرا انتظار داريم كه حس تعلي به محله در بين تهرانيها وجود داشته باشد؟
چرا انتظار داريم كه ساكنان به وضعيك اجتماعي محلهشان حسا

باشند؟ محله

«هاشمي» ،هيچ حس تعلقي به خود نميبيند .ساكنانش خود را «بچه هاشمي» نميدانند.
ناپايداري جمعيك باعث شده كه شبكه تعامالت اجتماعي چندان گسترده نباشد و افراد
نتوانند شبكه تعامالت سازندهاي را شكل دهند .يادم هسك ي

بار پرسشگري دم

خانهمان آمد و پرسشنامهاي در دسك داشك .ميپرسيد «حاضر هستيد به همسايهتان،
پول قرض بدهيد؟» من در اين فكر بودم كه همسايهام را نميشناسم چهوري بهش
پول قرض بدم .من از  4كوچه پايينتر ،اومده بودم اينها .همسايهها رو نميشناختم.
صبح اول وقك ميرفتم سر كار و شب برميگشتم .فقط يكبار همسايه طبقه دوم ،شعله
زرد برامون آورد .ديگه هيچ ارتباطي با همسايهها نداشتم .يكسال بعدشم رفتيم  2كوچه
به «يادگار امام» مانده ،خانه جديدي اجاره كرديم .سال بعد هم كالز از محله «هاشمي»
رفتم .چگونه ميتوانستم به همسايههايي كه تعاملي با آنها نداشتم ،اعتماد كنم .آري؛
هيچ تعاملي در «هاشمي» شكل نگرفك و من رفتم .هيچ نشانهاي دال بر شكلگيري
اجتماع محلهاي در اين محالت به چشم نميخورد .انگار تمام وظيفه اين محله،
سر ويس دادن به امثال من بود كه خستگي ناشي از دويدن به دنبال مواهب زندگي
شهري را از تن به در كنيم .همين.
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محله «مختاري» را كه به مـرز آن در خيابـان خيـام برسـي ،وضـعيك بـه كلـي
دگرگونه ميشود .آن آرامش ،به هم ميخورد و جـوتن افـراد آسـيبديـده در
خيابان خيام و ورودي كوچههاي محله «هرندي» ،مهر پايـاني بـر محلـه آرام و
امن اسك .خيابان خيام دوباره در امتداد شمال ،به بازار ميرسد كـه همـه ،بايـد
مواهبا

را دنبال كنيم.

 ميدون «اعدام» ،يه نفر؛ ميدون اعدام ميري آقا؟
 ميرم مترو مولوي.
 همونه بيا بات.
 سرمون رو به باد ندي!
لبخند من در نگا ه خيره و خسته راننده گره خورد و به همراه بقيه مسافرها به
سمك بازار/ميدان اعدام روانه شديم.

بحث و نتیجهگیري
محله «هرندي» ،خارج از زمينه تاريخي ا

قابل درک نيسك .برخي شواهد ،دال بر

وضعيك آسيبزاي محله در دهههاي  42و  22ههري شمسي اسك .برخي
سياسكهاي اشتباه مديريك شهري همچون تخريب محله «خاک سفيد» و همچنين عدم
رسيدگي به «كيفيك زندگي» در سطح محله ،وضعيك را وخيمتر كرده كه منهر به تراكم
بيش از حدِ معمول آسيبها و آسيبديدگان و فقراي شهري در اين محله شده اسك.
ميزان آسيبها در اين سكونتگاه شهري به حدي باتسك كه «وفور» آن ،قبح و ناهنهار
بودنش را معنازدوده كرده و اين

به عنصري طبيعي انگاشتهشده در بافك محله تبديل

شده اسك .گمنامي يكي ديگر از خصلكهايي اسك كه موجب شده ،ارتكاب جرم در
هرندي به سهولك انهام پذيرد و افراد از تظاهر به هنهارشكني و ارتكاب جرم و
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همچنين نمود آن در فضاي محله ،ابايي نداشته باشند .جداافتادگي فضايي 5نيز باعث
شده كه نوعي آسودگي خاطر در بين افراد هنهارشكن و قانونگريز شكل بگيرد؛ به
گونهاي كه محله به مكاني امن و كم استر

براي مرتكبين جرم ،تبديل شود .به دليل

عدم اتصال حاضرين در محله هرندي به «داشتههاي» باارز  ،پيونددهندهها به جامعه
در بين اين افراد ،بسيار ضعيف اند .اين افراد جز بدنامي و زندگي در پايينترين درجات
كيفيك در جامعه شهريِ به شدت نابرابر ،هيچ چيزي براي از دسك دادن ندارند.
كمترين پيوند نگهدارنده را با جامعه دارند و از مواهب زندگي شهري در كالنشهر
تهران ،به شدت محروم شدهاند.
بافك آسيبزاي هرندي به نوبه خود ،ساحك كمهزينهتري را براي قانونگريزي و
هنهارشكني فراهم نموده و به همين دليل حضور افراد تبهكار و حتي باندهاي بزهكار،
در سطح محله چشمگير اسك .در كنار اين موارد ،سازمان فضايي نامناسب و همچنين
اغتشا

بصري فضا باعث شده كه ميزان نظارت اجتماعي در فضاهاي شهريِ درون

محله ،به شدت كاهش يابد و بازدارندههاي اجتماعيِ ارتكاب جرم ،مشروعيكزدايي
شوند .از سوي ديگر تر

از جرم و همچنين بدناميها و انگهاي الصاق شده به محله

موجب گرديده كه «ديگرانِ» بهنهار نيز ،ريس

حضور در محله را پذيرا نباشند و به

همين دليل نوعي همگني در بين ساكنان و افراد آسيبديده ،قوام يافته اسك كه اين امر
به نوبه خود مرز نمادين محله در برابر «ديگران» را ،تشديد كرده و مانع از رويارويي
وضع موجود با كنشهاي معطوف به اصالح و تغيير ميشود .اين امر در خصوص
خُردهفضاهاي درون محله نيز صدق ميكند؛ به گونهاي كه تكرار و مداومكِ حضور
آسيبديدگان اجتماعي و بزهكاران در خُردهفضاهاي محلي همچون پارکها و
خلوتگاه ها (يا همان فضاهاي بدون دفاع) ،نوعي قلمرو نمادين براي آنان ايهاد كرده كه
دافعة خاصي در خصوص حضور «ديگران» دارد و ميتوان ادعا كرد كه فضاي شهريِ
5. spacial segregation
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منحصربهخود را خلي كردهاند .اگرچه در ي

حركك خودجو  ،ساكنان محله به

ضرب و شتم با افراد آسيبديده در اين فضاها پرداختهاند 5اما اين حركك اعتراضي،
خلل اساسي در فضاي معنايي الصاق شده به اين خُردهفضاها ،ايهاد نكرده و اين امر،
زمانبر خواهد بود.
سياسكهاي نئوليبرال دولك كه متضمن مسئوليك حداقلي اين كارگزار مهم در
حوزه تممين رفاه گروه ها و اجتماعات خاص و نتيهتاز رهاماندگي اجتماعاتِ حسا

و

آسيبپذير اسك كه در نهايك ،سذردن آنها به مكانيسمهاي بازار را رقم زده به نوبه
خود ،موجب وخامك بيشتر وضع موجود شده اسك .اجتماعات و گروههاي ساكن
محله «هرندي» ،هدفِ هيچ كدام از سياسكها و برنامههاي رفاهي «دولك» نيستند و
نوعي ناديدهانگاري سياستي در مورد آنها اعمال ميشود كه نتيهه آن ،اتكاي افراد به
يافتن فرصكهاي بعضاز آسيبزاي كسب درآمد در مهاورت بازار تهران (مولوي) اسك
كه پيامد منفي اين امر نيز ،همزيستي آسيبديدگان و كارگزاران بازار (صاحبان سرمايه
و مشتريان) در فضاهاي عمومي شهر تهران و نمود شديداز آزاردهنده آسيبديدگان
اجتماعي در اين فضاهاسك و تصوير بسيار نامطلوبي را ارائه ميكند .از جمله
تهديدهاي ديگر ،دسترسي آسان گروههاي شاغل در كسب و كارهاي رده پايين بازار
(كولبرها ،چرخ دستيها و )...به بازار سكس ارزان قيمك و توأمان ،خطرناک در محله
«هرندي» اسك؛ افرادي كه معموتز يا مهردند يا از خانوادههايشان دور هستند و به
همين دليل يكي از مشتريان ثابك و در معرض خطر صنعك سكس در اين محله به
شمار ميروند.
اگر خطوط تمايز اجتماعي در سطح محله را بر مبناي گرايشات اجتماعگرايي /
اجتماعستيزي سازمان دهيم برخي افرادِ بهشدت سرخورده در اين محله ساكن هستند
كه از مواهب زندگي اجتماعي در كالنشهر تهران به شدت محروماند و مورد انواع ظلم
 -5اين حركك خودجو

توسط ساكنين محله و در آبانماه  5492صورت گرفته اسك كه گزار

با استناد به روزنامه شرق ،آورده شده اسك.

مختصري از آن
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و دسكدرازي قرار گرفته اند .اين بخش از افراد كه حدِ نهايك افراد سرخورده در
«هرندي» را تشكيل ميدهند برخي رفتارهاي ضدِ اجتماعي و همنوعستيزي را از خود
بروز ميدهند كه مبناي آن «محروم بودن» طوتني مدت از مواهب زندگي جمعي اسك
و هيچ تعلي خاطري به جامعه ندارند .اين افراد حتي بهراحتي آمادگي بسيج شدن
توسط باندهاي ضد امنيتي را دارا هستند و با كمترين «پادا » ممكن ،حاضر به ارتكاب
رفتارهاي مخرب اجتماعياند؛ به عنوان نمونه ميشود چنين رفتارهايي را در بين زنان
آلوده به ويرو

ايدز رديابي كرد كه به صورت تعمدي ،به دنبال همبستري با كارگران

شاغل در بازارند.
تهربه زيسته ساكنان محله هرندي به دليل حضور بيش از حد افراد و گروههاي
آسيبديده ،به شدت آزاردهنده و توأم با يم

و نااميدي نسبك به تغيير وضع موجود

اسك .ساكنان محله از زندگي در «هرندي» ،به شدت ناراضياند و هيچ گونه تعلي
خاطري بدان ندارند .تهربه طوتني مدت سرخوردگي ناشي از زندگي در اين محله
باعث شده كه تمايل شديدي به تغييرات بنيادين و راديكال داشته باشند و به راحتي
توسط جنبش هاي اجتماعي انقالبي و راديكال ،بسيج شوند .برداشك بسيار منفي از
جامعه دارن د و عمدتاز در رابطه نابرابر با ديگران ،تالشي براي تغيير موازنه از خود نشان
نميدهند و بعضاز با ارائه تصوير نامناسب از محله ،سعي در همراهي با «ديگران» دارند.
بهز در مواردي كه معموتز دربردارنده انگارهها و كليشههاي جنسيتي مردانه همچون
تت بودن ،با مرام بودن ،دسك به چاقو بودن ،نامو پرسك بودن و ...اسك ،برداشك
ذهني مثبتي از ساكنان محله ندارند .دچار خودكمبيني افراطي هستند و در ارتباط با
ديگران ،راحكتر درگير خشونك ميشوند و نسبك به ابزارهاي قانوني و مكانيسمهاي
حقوقي ،كامالز بياعتنا هستند .عدم كارايي اين مكانيسمها و همچنين مشاهده ترقي افراد
خاصي به واسطه درگير بودن در كسب و كارهاي غيرقانوني ،تمايل قابل توجهي را در
بين بخشي از اين افراد خصوصاز جوانان ايهاد كرده كه به كسب و كارهاي غيرقانوني،
گرايش داشته باشند .در اين محله ،افرادي تربيك يافتهاند كه داراي خوي و خصلك
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خاص طردشدگان اجتماعي ،هستند :بدبين ،بيمسئوليك ،اجتماعگريز ،هنهارگريز،
متمايل به كسب و كارهاي غيرمهاز ،بيخيال ،شديداز مردساتر ،اقتدارگرا ،نااميد نسبك
به آينده ،داراي سطح پاييني از سالمك اجتماعي ،متمايل به تغييرات بنيادين ،بدبين به
اصالح امور ،كارناوالي اسك ،بيتعلي و بيمحابا.
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