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  چکیده

و مسائل در شهر تهران، کاووشی در حوزه فقر » هرندي«این پژوهش با محوریت محله 

ها از طریق مشاهده،  نگاري اتوبیوگرافیک، داده بر اساس روش مردم. اجتماعی شهري است

ن مدنی و نیز روش اسنادي هاي انتشاریافته فعاال مصاحبه، آرشیو شخصی افراد، مصاحبه

محله . اند عمده، سازماندهی شده» روایت«2، گردآوري شده و در )برداشت از رمان(

ستریمی از پیوند بین مسائل اجتماعی و فقر شهري است و به همین دلیل نمونه اک» هرندي«

ها دال بر نظارت اجتماعی بسیار پایین، عدم  یافته. نیز، به عنوان نمونه انتخاب شده است

ن محله با سایر اجتماعات ارنگ بودن پیوندهاي اجتماعی ساکن احساس مالکیت بر فضا، کم

گرفتن قلمروهاي نمادین  گریزي و هنجارشکنی، شکل ونشهر، فراهم بودن زمینه براي قان

هاي حمایتی دولت در قبال اجتماعات ساکن  دیده، ضعف سیاست هاي آسیب توسط گروه

بر این . ها و میزان باالي طرد اجتماعی است گروه هخُردستیزي در بین برخی  محله، اجتماع

زا در سطح محله،  ي آسیبتنیدگی موارد یادشده با کالید و فضاهاي شهر اساس، درهم

اي باشد که به متن حساس بوده و شرایط تمام  طلبد سیاستگذاري اجتماعی به گونه می

ی و از ها را در آن لحاظ نماید که این امر از طریق رویکردهاي متکی به مالحظات کم گروه

  .باال به پایین میسر نخواهد بود

ر شهري، پیوندهاي اجتماعی، مالکیت بر نگاري اتوبیوگرافیک، فق مردم :کلیدي هاي واژه

  .فضا، سیاست اجتماعی
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  مقدمه

داري  هاي خاکیِ شیب دوران کودکیِ من در کوچه. هاست با واژه فقر آشنایم سال

شده،  ساخته مان زیر سقف تازه من خوابیدنِ امثال من و مادرانها به ی گذشت که خانه

شد و  رداري، شبانه ساخته میسربرآوردند که از ترس تخریب توسط ماموران شه

شدند و شب  صبحدم پیش از طلوع آفتاب، پدرانمان از ترس دستگیر شدن، متواري می

مرا ) 1966(اسکار لویس . کردم این وضعیت را دریابم ها تالش می سال. گشتند برمی

شناختی آنرا ندارم که مزایاي حاصل از شرایط در حالِ  کرد که آمادگی روان محکوم می

هاي روزافزون را که ممکن است در طول زندگی برایم فراهم آید،  ییر یا فرصتتغ

بود که از بهترین » سنندج«اي شهر  اما من در همین سکونتگاه حاشیه. بدست آورم

اما با ) 2005(اسکوایرز و کوربین . فرصت زندگی استفاده کردم و به دانشگاه راه یافتم

باور دارند که . کنند در امریکاي التین، نگاه می هاي محله من تري به همسان دید فراخ

گزینی، فرصت ساختارمندي براي فقراي شهري  رویی، تمرکز فقر و جدایی پراکنده

گویند اما من را  شاید درست می 1.آورد تا محالت فقیرنشین را ایجاد کنند فراهم می

در محله من بیشتر کردم که دعوا و درگیري  برخی اوقات به این فکر می. کند ارضا نمی

انگار به طور نانوشته و ناخواسته، همه نابهنجارها را به محله من . از جاهاي دیگر بود

برخی نظریات . گونه استکردم که چرا این همیشه هم به این فکر می. تبعید کرده بودند

شرایط خانه، شرایط اجتماعی و شرایط . به بعد را مرور کردم 1930شناسی دهه  جرم

از نظر کسانی همچون بانهام بریجزمحله 
2

اند و برخی نیز  در بزهکاري نوجوانان دخیل 

همچون والتر رکلس
3

در برابر انحراف، » عایق«بر تصور جوانان از خود به عنوان یک  

                                                  

هاي داراي  مکان«اي با عنوان  رگوري اسکوایرز و کریس کوربین، ماحصل تحقیقات خود را در قالب مقالهگ -1

شده، در مجله اربان سـتادیز، در سـال    مریکاي شهريآنژاد، توسعه ناموزون و جغرافیاي فرصت در : مزیت ویژه

. کنند چاپ می 2005

2. K .M .Banham Bridges. 1927.

3. Reckless, Walter C.
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تر، جکسون توبی اما از همه جالب. داشتند تأکید
1

گفت نوجوانانِ  بود که می) 1957(

  . تماعی شدن بزهکارانه هستندغیرمتعهد، گزینه مناسبی براي اج

توانستم همدلی و همراهی کنم؛ چون  ها نمی کدام از این نظریهبا هیچ که اینواقعیت 

ام زیسته و تجربه کرده بودم که هر کدام  موارد نقض فراوانی را در محله دوران نوجوانی

یس هیرشیخرتر تراوأحتی ایده مت. ها را، پوشالی کند تواند این نظریه به تنهایی می
2

در  

برچسب خوردن، یکی از  3.م نگه داردا توانست راضی کنترلی هم نمی-مورد خود

. آورد نامالیماتی است که بیشتر اوقات، تجربه ناخوشایندي را در ذهنم به یاد می

اي  تجربه-توانستند که این آخري را نیز پوشش دهند اما خود بسیاري از نظریات می

ها درگیر شدن با مفاهیم  دم، که اکنون پس از سالناب، بدون وساطت، توسط خو

توانستند انضمامات خاص را کنار هم گرد آورند، انگار دستاورد دیگري  انتزاعی که می

ام در محالت فرودست  ها زندگی در مهمترین دوره زندگی تجربه سال. برایم داشت

ر محالت فقیرنشین شهر ایران د 12اي که در بیش از  شهر سنندج و یا تحقیقات گسترده

طرفانه از زندگی کسانی ارائه دهم که  دهنده باشد که روایتی بی توانست یاري داشتم، می

را تجربه کرد و دید تا بتوان » فقر«گاه باید . زیند می» هرندي«در محالتی همچون 

  .تصویري قابل اتکا از آن به دست داد و برایش برنامه، ریخت و سیاست تدوین کرد

  

  لهئطرح مس

هایی که به دنبال تقدم امر نظري بر  گر و خصوصاً آن دسته از پژوهشنهاي کالن دیدگاه

کوشند به مدد مرور ادبیاتی که تاکنون فراهم آمده، لنزي براي دیدن  اند و می تجربی

                                                  
1. Toby, Jackson.
2. Hirschi, Travis.

کنترلی را -، عناصري از خود»نظریه عام جرم«عنوان  باشان  در کتاب 1990گاتفردسون و هیرشی به سال  - 3

هاي اجتنابی تعریف  اي براي کنش طور عام به عنوان ویژگی کنترلی را به- ها مفهوم خود آن. کنند مشخص می

 .Gottfredson, M. R)دهد  بلند مدت را فراتر از مزایاي فوري یا کوتاه مدت، قرار می هاي کنند که هزینه می

& Hirschi, 1990: 82).
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بخش  به عنوان منبِع الهام» زندگی روزمره«هاي اجتماعی بسازند معموًال از غناي  پدیده

از فواید زندگی روزمره به عنوان پشتوانه پژوهشی، حمایت از . اند غافل تحقیق و پژوهش،

شود تا به  شده، استفاده می هاي حاشیه این رویکرد، عمدتاً در بین گروه. تنوع و تکثر است

هایی که در غیر اینصورت،  شان مزیت بدهد؛ دیدگاه ها و رویکردهاي شخصی دیدگاه

هاي  گاه نیز ابژه). Boylorn, 2008: 306-307(شود  ماند و اشتباه تفسیر می صدا می بی

هاي قابل اتکایی در اختیار پژوهشگر قرار دهند، ناتوان از بیان  ست دادها تحقیق که قرار

شود  زندگی و احساسات واقعی خود هستند و اینجاست که دست پژوهشگر کیفی باز می

براي  ،جربه پیشین مشابهشتا در بازسازي مفهومِی زندگی افراد، مشارکت کند و از ت

طلبد  بررسی تجربه زیسته افراد در متن زندگی کالنشهري می. تفسیر رویدادها بهره بگیرد

. شان عجین شود و معانی را از خالل ارتباط با آنها، دریابد که پژوهشگر، با زندگی روزمره

  .کند این امر به عمیق شدن معرفت پژوهشگر از میدان تحقیق کمک می

زاي شهر تهران است که تا دوره  از جمله محالت حساس و آسیب» هرندي«محله 

نهاد نیز  هاي مختلف مردم اخیر نیز میدان مداخالت گوناگون مدیریت شهري بوده و گروه

نوع و میزان مداخالت . اند موضوعات معتنابهی را براي حضور در محله پیدا کنند توانسته

مربوط است که » هرندي«له ئي آنان از مسبند تصورمدخالن در این محله، به  کلیه ذي

ي ناهمخوان با واقعیت هرندي، باعث اتالف وقت و منابع در اثناي بند صورتگاه 

هرندي » مسئلهي بند صورت«در این پژوهش برآنیم که . محله شده است» ساماندهی«

تند، هس مسئلهاگرچه از عمومیت برخوردار است و برخی محالت دیگر نیز درگیر همین 

، دست یافتن »بودگی خاص«الزمه درك چنین . آن نیز نباید غافل شد» بودگی خاص«از 

این محله  ساکنانبالواسطه به تجربه زیسته و درك معانی نهفته در بطن زندگی روزمره 

 مسئلهي خاص از بند صورترو، ارائه یک  اصلی پژوهش پیش مسئلهدر این راستا، . است

محله هرندي، درك تجربه زیسته آنها  ساکنانزي زندگی روزمره هرندي با تکیه بر بازسا

  .و تفسیر معانی تنیده در فضاهاي محله است
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  پژوهشپیشینه 

نگارانه در خصوص محالت  هاي مردم ترین پژوهش یکی از مهمترین و پرآوازه

خانواده : زندگی«فقیرنشین، مربوط به کار ارزنده اسکار لویس است که در قالب کتاب 

کتاب، مدعی این او در  1.چاپ شده است 1966به سال » توریکویی در فرهنگ فقرپور

 50سکونتگاه غیررسمی در سن خوان و  4خانوار نمونه در  100هایی را از  است داده

وي » فرهنگ فقر«نظریه . خانواده مرتبط با آنها در شهر نیویورك گردآوري کرده است

طرحی «در مکزیکو و پورتوریکو است » هريفقراي ش«نگارانه  که حاصل پژوهش مردم

به باور او . یابد کند که از نسلی به نسل دیگر انتقال می را ترسیم می» براي زندگی

العمل فقراي  ویژگی براي آن یافته است، عکس 70، که مدعی است »فرهنگ فقر«

شدگی،  افراد احساس حاشیه. شان و انطباق با آن است شهري به وضعیت فرودست

مردمی که این فرهنگ را . ها جبرگرا هستند آن. کنند مایگی می یار و یاوري و دونبی

کمتر . پیوندند کنند در زندگیِ اجتماع مشارکت ندارند و به احزاب سیاسی نمی قبول می

این فرهنگ به دلیل تاثیري که بر . کنند ها و امثالهم استفاده می ها، بیمارستان از بانک

کودکان ساکن این . شود نسل به نسل دیگر نیز منتقل میکودکان دارد، از یک 

شان را یاد  فرهنگ هخُردهاي بنیادین  و نگرش ها ارزشها در طول زمان،  سکونتگاه

شناختی آمادگی آنرا ندارند که مزایاي حاصل از شرایط در  گیرند و به لحاظ روان می

ن است در طول هاي روزافزونی را بدست آورند که ممک حالِ تغییر یا فرصت

شود  می» فقر«باعث جاودانه شدن » فرهنگ فقر«بنابراین . شان فراهم آید زندگی

)Lewis: 1996 .(فرهنگ «ها به میانجی  به باور او، خود افراد ساکن در این سکونتگاه

هاي فقیرنشین همچنان  کنند و در نتیجه سکونتگاه ، وضعیتشان را بازتولید می»فقر

  .ات خود ادامه خواهند دادغیربرخوردار، به حی

                                                  

خوزه کاستاریکا، معرفی  ها در سن مریکاییآالمللی  در کنگره بین 1958را در سال » فرهنگ فقر«البته او ایده  -1

.(Harvey& Reed: 1996)کرده بود 
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جرالد سوتلز
1

نظم اجتماعی محله فرودست «عنوان  بادر مطالعه خود ) 1968(

دهد که چگونه فضاهاي شهرها  نشان می» قومیت و قلمرو در بافت میانی شهر: شهري

ها و  شوند و چگونه آنها مکان هاي تبهکار، رمزگذاري می به عنوان قلمرو گروه

گذاري  شان، نشانه ها و عالئم هاي خاص را با استفاده از نشانه مکانشان در  آمدن گردهم

اي  سوتلز با رویکرد زمینه. هاي ویژه و امثالهم کنند؛ با افراد خاص، ژست و متمایز می

تر را به خود  هاي اجتماعی انتزاعی ها، ویژگی توانست نشان دهد که چگونه مکان

فرهنگی از -هاي اجتماعی ساسی را براي مدلخود، ا 1968او در مطالعه سال . گیرند می

ها، اجتماعات شهري را به مثابه تعامالت هنجارمند  این مدل. نهد شهر، بنیان می

تمرکز مطالعات او بر یکی از . کنند هاي مشترك جمعی، درك می ییاجتماعی و بازنما

. ردندک گروه قومی متفاوت در آنجا زندگی می 4محالت در غرب شهر شیکاگو بود که 

در درون یک محله را » بندي منظم بخش«او اهمیت محل سکونت و فرهنگ در خلق 

هاي مختلف قومی که در  چگونه گروه که ایندهد؛ از طریق توصیف  به خوبی نشان می

هاي او  یافته. کنند هاي متفاوت، تجربه می زیند، محله را به شیوه یک قلمرو مشابه می

هاي مختلف در فضاهاي گوناگون،  متفاوت بین گروههاي جمعی  نشان داد که فرهنگ

ترین عنصر یک محله، مجموعه افرادي  همچنانکه سوتلز نشان داد، عمده. شوند خلق می

نظم اجتماعی «او از اصطالح . کنند هاي مختلف، تجربه می هستند که محله را به شیوه

خصی و انفصال کند تا نشان دهد چگونه پیوندهاي ش استفاده می» شده بندي بخش

هاي نژادي و قومِی بالقوه متضاد، نظم را در محله مورد مطالعه، حفظ  قلمرویِی گروه

کنند نباید در نتیجه فقدان  شان تجربه می تغییرات اجتماعی که مردم در محله. کنند می

اگرچه نظم موجود در این محله با نظم اجتماعی . نظم اجتماعی در نظر گرفته شود

هاي شخصی  است اما دربردارنده حجم باالیی از مواجهات و رویارویی مدنی، متفاوت

  .هاي عمومی است در مکان

                                                  
1. Gerald D. Suttles
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بدشانسی برچسب خوردن «عنوان  بااي  ، در مقاله)2014(اما نیکال شینگارو 

نگارانه از محله دوران  هاي پژوهش خودمردم یافته» نگاري یک خودمردم: العمر مادام

شناختی با سبکی بسیار جذاب و گیرا،  جامعه- ادبی اش را در قالب روایتی کودکی

وي در پرده . گوید در شهر باري ایتالیا می» سن پائولو«اش،  او از محله. دهد سازمان می

پردازد و سپس روایت  ، به معرفی محله می»ام تولید فضاي حاشیه«عنوان  بااول روایت 

ور، واکووانت، بائومن و وایت، را به مفاهیم برگرفته از آراء و نظرات کسانی چون لوف

دهنده محل تولد و سکونتش را ارائه  آراید و تصویري موجز از فرآیندهاي شکل می

,Wacquant(» سازي قلمرویی بدنام«مفاهیمی چون . کند می اي  اجزاء توده«، )2007

,Whyte(» تمایزنیافته ,Bauman(» هاي تباه زندگی«، )1964 -رسالت خود«و ) 2004

,Merton(» نندهک تکمیل دهی مفهومی به خاطرات و تصاویر  ، وظیفه نظم)1948-1949

در پایان . گیرند اش را بر عهده می به یاد مانده در ذهن نویسنده از محله دوران کودکی

در پرده دوم روایت با عنوان . کند هایی از والدین خود ارائه می پرده اول، توصیف

نش توسط خانواده در چارچوب خانه و تجربه به ایزوله شد» هاي چهار گوشم چشم«

پردازد که والدینش به دلیل  می» شان پنجره چهارگوش«کردن فضاهاي محله از طریق 

. دهند ترس از مجرم شدن فرزندشان، حتی اجازه بازي کردن با همساالنش را هم نمی

هایی به مکانیسم» هاي بدبختی ها و دوره ها، ننگ برچسب«در پرده سوم با عنوان 

کردند  محله الصاق می ساکنانهایی را به او و دیگر  ها و ننگ پردازد که سایرین، انگ می

وي در پرده چهارم، به تفصیل . کند و تجربه برخورد شخصی خود با این امر را بیان می

دهد که توالی  اي سازمان می گونه گوید و روایت را به از تجارب دوره نوجوانی خود می

 که ایندهد و  را ارائه میویري مشخص از محله و تجربه زیسته ساکنان آنرویدادها، تص

. اي خاص، براي یکی از نامزدهاي انتخاباتی چپ، فعالیت تبلیغاتی داشته است در دوره

» تضاد«کند که مفاهیم برآمده از نظریات  بندي نهایی اذعان می نویسنده در جمع

ضا، نظریات رفتار انحرافی همچون گیري ف خصوصاً نظریات لوفور در خصوص شکل
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اند تا  زنی، کمک شایانی به او کرده سازمانی اجتماعی و برچسب کنترل اجتماعی، بی

  .بتواند تجربه زیسته خود را به لحاظ مفهومی، سازمان داده و به آنها نظم ببخشد

نیز در پژوهشی کیفی با تمرکز بر ) 1394(فرد  اصغر درویشی ستار پروین و علی

محله هرندي خصوصاً  ساکنانفرهنگ فقر را در بین  هخُرد، »هاي عمیق احبهمص«

فرهنگ فقر  هخُرد، »ها غربتی«دهند که  هاي تحقیق نشان می یافته. اند ، واکاویده»ها غربتی«

. ها و مسائل اجتماعی، فراهم کرده است خاصی دارند که زمینه را براي انواع آسیب

خواهی و  همچون فقر و ارزشمندي فقر، هیجان فرهنگ مواردي هخُردعناصر این 

نگري،  توجهی به قانون، اینجا و اکنون بودن و عدم تمایل به آینده جویی، بی لذت

همچنین این . شود مشارکت پایین اجتماعی و عدم تعلق روحیه شهروندي را شامل می

تی نظیر هاي اجتماعی در بین افراد غرب گیري انواع آسیب فرهنگ فقر با شکل هخُرد

  .اعتیاد، خشونت، قماربازي و خرید و فروش مواد ارتباط دارد

  

  روش پژوهش

  نگاري اتوبیوگرافیک است که طی آن  پژوهش صورت گرفته در اصل نوعی مردم

دهد  اش، دخالت می نگارانه شناس، تجربه شخصی خود را در نوشته مردم محقق انسان

)Reed-Danahay, 1997: 2 .(وهش کنونی، دارا بودن وجوه ممیزة هر ویژگی متمایز پژ

شاکله اصلی این روش، مشاهده . نگاري است نگاري و خودمردم دو روش مردم

در کنار این روش . محله هرندي است ساکنانمشارکتی و درك همدالنه تجربه زیسته 

گیري از  مدنی، بهره فعاالننیز مصاحبه با مطلعین کلیدي محله هرندي و همچنین 

رمان از  2همچون (ق شده در خصوص محله هرندي و یا با تمرکز بر آن ادبیات خل

، مشاهدات منظم و هدفمند از محالت امامزاده یحیی، شوش، ایران و )سلمان امین

هاي غنی را در اختیار پژوهشگر قرار  اند که داده تختی، مجموعه مکملی را تشکیل داده

در قالب تجربه (دست شهري داده و تجربه زیستۀ خود پژوهشگر در محالت فرو
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ها و به صورت کلی،  ، نیز در تفسیر و استخراج معنا از دل این داده)زیسته و محققانه

ها از  بنابراین داده. اند روایت، کمک شایانی کرده 2ها در قالب  دهی مفهومی این داده نظم

مدنی و  فعاالنهاي انتشاریافته  طریق مشاهده، مصاحبه، آرشیو شخصی افراد، مصاحبه

  . اند گردآوري شده) برداشت از رمان(نیز روش اسنادي 

معیار اقتباس شده  4دستاوردهاي پژوهش کنونی قابل اعتماد باشند،  که اینبه منظور 

تائیدپذیري 2پذیري، انتقال 1اعتمادپذیري،: است
3

منظور  4.شناختی و چندسونگري روش 

ماحصل (رزیابی است که روایت از اعتمادپذیري، قابلیت جلب اعتماد مخاطباِن ا

سؤال، نظر خود را بیان  2اند و در خصوص  را با دید انتقادي، مطالعه کرده) ها یافته

اند که واقعیت محله هرندي که برایشان آشناست، در  تا چه حد مجاب شده«: اند داشته

 بر اساس شناختی که از این«که اینو » روایت، تبلور یافته و بازنمایی شده است

بر . »قابل اعتماد نیست که اینتوانند بپذیریند یا  محالت دارند، روایت ارائه شده را می

ها و مأنوس بودن فضاي روایت شده  شده از ارزیابگرفته اساس بازخوردهاي 

نسبتاً «توان ارزیابی  برایشان، در خصوص میزان اعتمادپذیري روایت ارائه شده، می

  .را در نظر گرفت» خوب

هاي کمی شبیه است و  در پژوهش» روایی بیرونی«پذیري بیشتر به  تقالمفهوم ان

نگارانه از میدانی  هاي یک پژوهش مردم معموًال در خصوص قابلیت انتقال یافته

ي شده در بند صورتهاي  گزاره که اینها حکایت دارد؛  مشخص به سایر میدان

حد ممکن مشابه، هاي تا  خصوص وضعیت کلی حاکم بر یک میدان در خصوص میدان

. تواند در مورد آنها هم صادق باشد یا نه کار گرفته شدن را داراست و می نیز قابلیت به

هدف، دادن اطالعات کافی «:گویند پذیري می در خصوص معیار انتقال» لینکلن و گوبا«

» هاي دیگر ها در محیط به خواننده است براي قضاوت درباره کاربردپذیري یافته

                                                  
1. credibility
2. transferability
3. confirmability
4. Triangulation
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اما در پژوهش کنونی عالوه بر آنچه که یاد شده، هدف دیگري نیز ). 1387صدوقی، (

نگاري اتوبیوگرافیک بوده  از آنجا که روش اصلی پژوهش کنونی، مردم. دنبال شده است

ها، بازنمود قابل توجهی در روایت داشته  بنابراین تجربیات پژوهشگر در سایر میدان

پذیري این بوده است که  انتقال ها در خصوص پس سؤال اصلی از ارزیاب. است

ها تا چه حد در خصوص میدان پژوهش  هاي پژوهشگر از سایر موارد و میدان برداشت«

؛ چرا که شرط انتقال باید به خوبی رعایت گردد تا ماحصل »کنونی نیز صادق است؟

  .هاي دیگر براي میدان کنونی پژوهش قابل کاربرد باشد تجربیات پژوهشگر در میدان

ها، توجه به  هاي پژوهش به سایر میدان پذیري یافته صوص انتقالدر خ

توان ادعا کرد  اي که می محله هرندي بسیار حائز اهمیت است؛ به گونه» بودگی خاص«

است که حتی در ) محله هرندي(ها چنان وابسته به میدان  بخش قابل توجهی از یافته

، در روایت که اینکته حائز اهمیت مورد محالت مجاور آن هم قابل کاربرد نیست؛ اما ن

کنندة کلی نیز پرداخته شده که ممکن است  ها و فرآیندهاي تعیین ارائه شده به مکانیسم

نظارت ضعیف «مقوالتی از قبیل . در خصوص هر میدان دیگري هم صادق باشد

نادیده انگاري از «، »حس پایین مالکیت فضا«، »حس پایین تعلق به محله«، »اجتماعی

ها نیز بتوان  به اندازه کافی انتزاعی هستند که در خصوص سایر میدان... و» ي دولتسو

  .از آنها استفاده کرد

پذیري مدنظر باشد  تواند در خصوص انتقال اما آنچه که در پژوهش حاضر می

در کدگشایی معنایی فضاها و رفتارهاي موجود در » اعتبار استفاده از تجربه پژوهشگر«

شناختی اساسی تا حدود زیادي به  این نکته روش. به تجربه پیشین است میدان با توسل

گردد که در خصوص معیار سوم به تفصیل بدان  نگاري اتوبیوگرافیک برمی ماهیت مردم

اما اذعان به این نکته حیاتی است که در برخی موارد، خاص بودن . خواهیم پرداخت

که برخی معانی و تفسیرها را در  داد به پژوهشگر اجازه نمی) محله هرندي(میدان 
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کار گیرد خصوص میدان به
1

با این اوصاف، چون فکت خالف توسط ارزیابانِ روایت . 

توان درجه باالیی از قابلیت اعتماد به روایت را بر این اساس،  ارائه نشده بنابراین می

ساسیت ها باید با ح ها به سایر میدان پذیري یافته لحاظ کرد ولی در خصوص انتقال

  .بسیار باالتري برخورد شود

تائیدپذیري جایگزین مفهوم عینیت است و به رسیدگی و بازرسی به عنوان ابزاري 

تواند یک تحلیل انعکاسیِ  کند؛ براي مثال، پژوهشگر می براي اثبات کیفیت، استناد می

 ).1387صدوقی، (کار رفته در پژوهش فراهم آورد  شناسی به خودانتقادي را از روش

تواند بسیار تحت تأثیر تجربه زیسته پژوهشگر  نگاري اتوبیوگرافیک می روش مردم

آورد  تجربه زیسته او، پشتوانه مناسبی را براي تفسیر و کدگشایی معانی فراهم می. باشد

اش  برانگیز هم باشد؛ بدین معنا که پژوهشگر به پشتوانه تجربه زیسته تواند چالش اما می

بودگی  خاص«بنابراین روایت حاصل از اهتمام پژوهشگر، دچار  شود و وارد میدان می

نگارانه داراي درجه  هاي مردم خواهد شد؛ به عبارت بهتر، میدان در بررسی» مضاعف

تر،  است و تجربه زیسته پژوهشگر نیز در مقام امري خاص» بودگی خاص«باالیی از 

صار روایی، زندانی خواهد بنابراین روایت در نوعی انح. دهد حالت مضاعفی بدان می

  . شد

برانگیز باشد و  ممکن است روایت حاصل از پژوهش، براي بسیاري از افراد چالش

بنابراین موقعیت سوژگی . معانی و تفاسیر دیگري در خصوص میدان عرضه شود

از آنجاکه معانی به طور کامل و . کننده است پژوهشگر در تولید روایت، بسیار تعیین

اند و  واقعیات موجود در میدان حک نشده و تثبیت نشده سفت و سخت در

                                                  

گریزي است که به  به عنوان نمونه، یکی از رفتارهاي معمول در بین ساکنین محالت اسکان غیررسمی، قانون - 1

گردد که همچون من،  هاي اجتماعی شدن در دوره کودکِی نسلی از ساکنین برمی تربیت و مکانیسمزعم ما، به 

شکنی نه تنها منتفع  شان در گرو ساخت و سازهاي شبانه و غیرقانونی بوده و بنابراین از قانون زندگی کنونی

ه هرندي به هیچ عنوان خاص در خصوص محل ◌ٔ اند که کل زندگی خود را مدیون آن هستند اما این تجربه شده

.کند صدق نمی
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توان  نگار اتوبیوگراف می العاده را براي پژوهشگران مردم گی فوق هاي سوژه موقعیت

بنابراین . هاي منحصِر بیشمار نیز قابل تصور خواهد بود متصور شد؛ پس وجود روایت

ها سربرآورد و  نازعات روایتتواند از دل م معیار ارزیابی روایت قابل قبول تنها می

در حالتی که صرفًا یک روایت از میدان وجود داشته . معیار نیز اجتماع علمی باشد

این . باشد، ارزیابی و داوري در خصوص روایت ارائه شده، مشکل و نامعتبر خواهد بود

امر در خصوص روایت تولید شده در پژوهش کنونی نیز، کامالً صادق است و چون 

رد نادر است بنابراین قضاوت در خصوص آن تا حدي دشوار و بعضاً متناقض موا ءجز

  .خواهد بود

نگاري اتوبیوگرافیک، عمق توصیف از واقعیت  نکته دیگر در خصوص روش مردم

روش به نسبت روش اتواتنوگرافی، از عمق توصیفی کمتري برخوردار است این . است

هاي  برخی زوایاي واقعیت در روش. باشدتواند قابلیت تحلیلی بیشتري داشته  اما می

نگار  شوند که ممکن است براي پژوهشگر مردم اتوبیوگرافی و اتواتنوگرافی نمایان می

تنیدگی پژوهشگر اتوبیوگراف در  د؛ چرا که درهمناتوبیوگراف، قابل دستیابی نباش

. راف استنگار اتوبیوگ بسیار بیشتر از پژوهشگر مردم ،واقعیت و زندگی روزمره میدان

شناختی است  هاي مکمل براي رفع این نقیصه توسل به چندسونگري روش البته روش

  .که در پژوهش کنونی قابل مشاهده است

هاي  شناختی نیز یکی از معیارهاي قابلیت اعتماد یافته چندسونگري روش

اي ه هاي کیفی یا نگاه کردن به واقعیات میدان از زوایاي گوناگون است تا داده پژوهش

مدیل و همکارانش از . مختلفی گردآوري و ابعاد مختلف موضوع، پوشش داده شود

همگرایی بین رویکردهاي «کنند که  شناختی اینچنین یاد می سازي روش چندسویه

شود که نتایج، قابل فهم و داراي پشتوانه باشند؛ بنابراین  مختلف به موضوع، باعث می

 & Madill, Jordan(» یري دوسویه استنگري، فرآیندي براي تائیدپذ چندسویه

Shirley, 2000:3 .( افراد دیگر همچون اندریاس)هم یکی از معیارهاي قابل ) 2003

هاي مختلف براي گردآوري  دانند که از روش اعتماد بودن پژوهش کیفی را در این می
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که  معتقد است اطالعاتی) 1981(حتی گوبا ). 1391: زاده عباس(ها استفاده شود  داده

در ). Guba, 1981: 85(منبع، مورد تائید نباشد را نباید پذیرفت  2توسط حداقل 

زنی، برداشت از  هاي مشاهده، مصاحبه، پرسه نگارانۀ حاضر نیز از روش پژوهش مردم

مصاحبه سایر پژوهشگران که در اختیار نگارنده (و آرشیو شخصی سایر افراد » رمان«

مدنی در مورد محله هرندي، استفاده  فعاالنانتشاریافته هاي  و مصاحبه) قرار گرفته است

گردآوري و ابعاد بیشتري از واقعیت پوشش  ،ها از زوایاي مختلف شده تا بیشترین داده

  .داده شود

  

  هاي پژوهش یافته

در این بخش از مقاله سعی خواهیم کرد روایتی از محالت فرودست شهري تهران را با 

دهی مفهومی به رویدادها،  ائه کنیم که ماحصل نظمار» محله هرندي«تمرکز بر 

. فقر شهري را گاهی باید تجربه کرد.ها و حضور در میدان است مشاهدات، مصاحبه

اي در خصوص آن ندارند، شاید قابل  عمق فقر براي پژوهشگرانی که تجربه زیسته

قعاً در سنجند که وا هاي سنجش فقر شهري، شاید آن چیزي را نمی شاخص. درك نباشد

تجربۀ زیسته اما، فقر را آنچنان که در فضا، حک شده، بر . یابد فضاهاي شهري نمود می

» یکم«هاي  دهد که شاخص هایی را در معرض دیده شدن، قرار می سویه. نمایاند ما می

اي است که نیازمند یکی شدن سوژه و  فقرشهري پدیده. توانند آنها را هویدا سازند نمی

سازي در راستاي فقرزدایی، به  یافتۀ مشخصی است تا سیاست تعینابژه در فضاي 

روایتی از فقر باید در دستور کار قرار . صورت واقعی در مورد فقراي شهري رخ دهد

اي که نه تنها منبع اعتبار  گیرد که تجربه ناب محقق را در خود داشته باشد؛ تجربه

ساخته است؛ یا بهتر، خود در بطن روایت از فقر است که خود، بخشی از این فقر را بر

  . دهد فقر رخ داده و بوي فقر می
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بازند و تجربه ناب، چون در  در این روایت، معیارهاي علمی تا حدودي رنگ می

دهد که فقر را نه از دید  تنیده است، مبناي روایتی را شکل می احساس و عواطف در هم

گیر فقر و برساخته و برسازنده طرف که از زاویه نگاه شهروندي در یک پژوهشگِر بی

آید، تالش براي ارائه روایتی صادقانه و  آنچه که در ادامه می. کشد آن، به تصویر می

، »ایران«، »)تختی(مختاري «، »امامزاده یحیی«، »هرندي«همدالنه از فقر در محالت 

 18، تجربه »هاشمی«ساله در محله  4تجربه سکونت . است» هاشمی«و » شوش«، »قیام«

، »سنندج«سال زندگیِ دوره کودکی، نوجوانی و جوانی در محالت فقیرنشین شهر 

، »هرندي«شهر تهران با تمرکز بر محله  12بازدیدهاي میدانی متعدد از محالت منطقه 

 فعاالنو  ساکنانفعالیت داوطلبانه در محله هرندي در خصوص کودکان کار، مصاحبه با 

هاي  هاي ساماندهی سکونتگاه اجتماعی پروژهمدنی در این محالت، راهبري بخش 

شهرداري (شهر ایران و باالخره تجربه حضور در جلسات راهبردي  12غیررسمی در 

در خصوص ساماندهی محله هرندي، پشتوانه روایتی است که سعی دارد فقر ) تهران

کنون هایی از آن را نمایان سازد که شاید تا شهري در تهران را به تصویر بکشد و سویه

و اینک روایت من از .گذاران شهري در کالنشهر تهران، برمال نبوده است براي سیاست

  .تجربه فقر شهري در تهران

  

  هاي بازار هرندي، سیمپتوم ناسازه: اپیزود اول

همه دوران زنگیم . سال سن دارم 32االن . من از بچگی در این محله بزرگ شدم

کنم؟  توي این محله زندگی می که اینارم از میگی چه حسی د. رو تو این محله بودم

کنن، چه چیزهایی رو  چه حسی باید داشته باشم؟ مردمی که تو این محله زندگی می

  .شون چه جوریه؟ از علی آقا بپرس کنن؟ زندگی تجربه می

 کنید چه حسی دارید؟ از تجربه  در این محله زندگی می که اینشما بگید از

  .گیدتون در این محله ب زندگی

چه حسی دارم؟ حس بدبختی.
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چرا؟  

 فهمی به بعد بیا اینجا، خودت می 6چرا؟ شما ساعت.  

جوري زندگی  خواستی بدونی مردم این محله چه حسی دارند و چه. آره

  .به بعد بیا 6کنن، ساعت  می

گاهی تجربه زیسته افراد، در قالب کلمات قابل . حس قناعتی در من شکل گرفت

 که اینام آنان را مجاب سازم از خودشان بگویند، از  که سعی کرده هر بار. بیان نیست

پردازند،  شان می چگونه به تصویرسازي از محله که اینزیند، از  چگونه در این محله می

خواندند  شدند و مرا می ها برنده می شان را برایم بازگویند؛ آن زندگی روزمره که ایناز 

هر بار نیز . معنا، خودم این محله را تجربه کنم بیهاي از نظر آنها  که در عوض پرسش

» منحصربفرد«شان را ساخته،  کردم و بر این باور بودم تجربه آنها که دنیاي مقاومت می

اما هر بار در برابر این . توانم آن تجربه را تصویر کنم و باز گویم من نباید و نمی. است

گیرم که دیگر نپرسم و خود  یم میتصم که اینتا  ،شوم تر می باور خود، سست و سست

هر چند . ام کمک بگیرم هاي قبلی ها را تفسیر کنم و از تجربه ببینم، لمس کنم و نشانه

نظام معنایی موجود، مدیون ساکنان خود محله است اما گاه خود محقق نیز باید در 

معانی به این اقناع رسیدم که در یافتن . عزم خود را جزم کردم. کشف آن، شریک شود

تواند توسط من نیز  برساختۀ این معنادهندگان به تار و پود محله، ممکن است و می

  .ی شود اما نه تنها از زبان آنان که از چشم من نیزیکدگشا

در آینه به . ام را تن کردم و عزم رفتن به محله را جزم لباس غیررسمی همیشگی

او . اي بیش نیست ین محله، غریبها ساکناندیدم آنکه در آینه است با . خود نگاه کردم

اي را در ترکیب با کفش اسپورت مشکی  این بار شلوار پارچه. باید یکی از آنها بشود

اي، ست کردم و پیراهنی را پوشیدم و کاپشن مشکی بادگیري بر آن سوار  خاك خورده

سیگار، فندك، دوربین، . کرد این محله القاء می ساکنانحس آشناتري را به . کردم

. نویس مشکی و چند برگه کاغذ تا کرده در کیف پولم موبایل، یک خودکار و یک روان

را آرام آرام به » خیام«خیابان . در ایستگاه شوش پیاده شدم.تمام آنچه که با خود داشتم
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انگار لزومی نداشت که بیش از حد، . پیمایم می» هرندي«دنبال راهی به درون محله 

از همان ابتداي خیابان . هایی از محله را بیابم دهم که نشانهاشتیاق محققانه به خرج 

اي  سانت، با چهره 165زنی با قد حدود . هاي محله، خود را به من نمایاند خیام، نشانه

سوخته با ترکیبی نامتجانس از چادر مشکی و شلوار جین آبی، کیف مشکی به  آفتاب

تر از حد  کمی سریع. کرده بوددست و چادرش را ولنگارانه در آن یکی دستش، جمع 

اي براي مردان بوالهوس نداشت اما  هر چند بدن زنانه قابل عرضه. رفت معمول، راه می

. رسید که یکی از بازیگران مهم صنعت خدمات جنسی در محله هرندي باشد به نظر می

کرد که  دهندگان جنسی و مردانی را ایفا می آري، او نقش حلقه واسط بین خدمات

کمی تعلل کردم، اما مردان مشتري به من . تر از من، او را دوره کرده بودند نپایی

  . را به سمت شمال، آرام آرام ادامه دادم» خیام«مشکوك شدند و من نیز 

چه کسانی خدمات  که اینکردم؛  در این محله فکر می» سکس«به اقتصاد سیاسی 

» مکان«ها را به عنوان  کسانی خانهکنند، چه  دهند، چه افرادي نقش واسطه را ایفا می می

کنند و کًال چه میزان ارزش  دهند، چه مردانی از خدمات جنسی استفاده می اجاره می

اما مطمئن بودم . شود اقتصادي در این صنعت، تولید و طی چه مکانیسمی توزیع می

شان  شان، روح و روان رغم فروختن تن کنند علی دختران و زنانی که خدمات را ارائه می

کنند کمترین  تولید می» پول«شود و از ارزش اقتصادي که در قالب  دار می نیز جریحه

گفت زنان و دخترانی  هاي یکی از ساکنان یادم آمد که می صحبت. بهره را خواهند برد

کنند و صرفًا براي خواب،  تر شهر ارائه می هستند که خدمات جنسی را در مناطق مرفه

این دسته از زنان و دختران معموًال آنانی هستند که کاالي . ردندگ به محله هرندي برمی

تر شهر  توانند مشتریان پولدارتري را در مناطق مرفه پسندتري دارند و می مشتري» بدن«

شان هستند که محل زندگی با محل کارشان در محله هرندي یکی  اما برخی. بیابند

  .است

. ، توجه مرا به خود جلب کرد»آذر«ه در این فکر و خیاالت بودم که ناگهان کوچ

هاي پالستیکی در کنار سطل  مجموعه نامنظمی از تنقالت بر چرخ دستی و صندوق
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انگار مرا » آذر«کوچه . خواند آشغال سبزرنگی، هر عابر کنجکاوي را به سوي خود می

کوچه . مغازه کوچکی روبروي پشته تنقالت، ظاهر شد. فریاد زد و به درون خود کشید

رهگذر را در خود  2که در آنِ واحد » بست اول بن«سمت چپ کوچه، . دهم ا ادامه میر

اي که  دهد، نظرم را جلب کرد؛ با درب باریک در انتهاي کوچه به درون خانه جاي نمی

را » نوروزي«کوچه  که ایندهم تا  راهم را ادامه می. دست من از درون آن، کوتاه است

اش را به  بینم که درون کیف زنی را می. اخل کوچه کشاندحس غریبی مرا به د. بینم می

مرا . کند؛ چیزي که او را از این حال بد و خماري درآورد تفتیش می» چیزي«دنبال 

گردد؛ امید واهی به  زند، همچنان می اعتنا به رهگذري که او را دید می بیند و بی می

دنبال راه فراري . ت چند ساعتدرمانگري که او را از این وضعیت وارهاند؛ ولو به مد

  . اش از واقعیت بود اما نه در واقع که در کیف

من از آنان دور  که اینشود و در حین  سن خودم به او نزدیک می جوانی هم

بینم که سر  گردم و همچنان می پس از کمی، برمی. شوند شوم، با هم گرم صحبت می می

. یابد آنچه را که بدان امید بسته بود میگردد و ن اعتنا به رهگذران، می در کیفش، بی

هاي دیگر محله، به هیچ عابري  او نیز مانند تمام کوچه. دهم را ادامه می» نوروزي«کوچه 

دهد که دید مستقیم داشته باشد؛ مکانی امن براي هر آنچه که ما ارتکابش را  اجازه نمی

، دیگر همچون گذشته، ها چشمان ناظر مردان و زنان در این کوچه. نامیم می» جرم«

انگار . ندارد» ابایی«یا هر کس دیگري در آنجا باشد، » تو«که ایناز . بازدارنده نیست

شاید . ها، رنگ باخته است نهیم، در این کوچه نام می» نظارت اجتماعی«آنچه که بدان 

مشکل . اعتنایی در مورد هر رهگذر دیگري هم صادق بود من ابهت نداشتم اما این بی

افتادم که  1»پدرکشتگی«یاد رمان . نهند ها، دیگر وقعی به رهگذران نمی کوچه. نبودم من

  :کند اي را در پارك هرندي توصیف می ، قهرمان داستان، صحنه»سیاوش«

جلوتر . یک بابایی توي دریاچه مصنوعی خشک پارك، آتش روشن کرده بود«

                                                  

  .چاپ کرده است 1395رمانی از سلمان امین، که نشر ققنوس در سال  - 1
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قـرار دارم ولـی هـیچ     مطمئن بودم در شعاع دیـدش . رفتم اما با فاصله ایستادم

دو قدم به جلـو برداشـتم   . داد داشت آتش را باد می. داد العملی نشان نمی عکس

یک تـک سـرفه   . یکی به عقب، باز هم عین خیالش نبود. ولی هیچی به هیچی

  .»کردم؛ الپ خر بود

کند در جاي جاي محله هرندي قابل بازیابی  تعریف می» سیاوش«اي که  صحنه

. خواهند که این کار بشود در صحنه نه حوصله تذکر دارند نه میانگار حضار . است

توان انجام داد و هیچ اتفاقی  اند که در این محله، هرکاري را می انگار همه قبول کرده

انگار . نظارت، دیگر معنایی ندارد. هم نخواهد افتاد؛ حتی دیگران هم تذکر نخواهند داد

. تو! هی«: ها دیگر این معنا وجود ندارد که نگاه انگار در. اند ها، معنازدوده شده نگاه

و  نداها در این محله فقط براي دیدن و نادیده گرفتن انگار چشم» کنی؟ چیکار می

توان استدالل کرد  اي پیدا نکنیم، نمی حتی اگر پنجره شکسته. قدرت بازدارندگی ندارند

  .تپائیدن دیگر بازدارنده نیس. پایند که اینجا همدیگر را می

ها را  کند و خط مستقیم نگاه نظمی را تشدید می ها، بی تیرهاي برق در وسط کوچه

اما گاه تیرهاي بتونی، . اند اي که یادآور کهنگی محله شکند؛ تیرهاي چوبی کهنه می

پیرمرد . طلبند اند و کهنگی محله را به مبارزه می شوند که نویدبخش نوسازي پدیدار می

خواست سیگارش را روشن کند اما گویی  می. با خود درگیر بودفرتوتی، سر در گریبان، 

راهم را ادامه . بین تیر چراغ برق و دیوار، خود را جاي داده بود. توان آنرا نداشت

بینم که جاي جاي آن از دود  اي را می سمت راست کوچه، خانه خرابه که ایندهم تا  می

کننده آن بود که  تنها عنصر تزئین» ها انخانم بی«هاي لباس  تکه پاره. آتش، سیاه شده بود

هایی داشت که شب را در آنجا سر کرده  رها در کنج دیوارها، نشان از زندگی انسان

  .بودند

اغتشاش بصري . شد دید گردانم، انتهاي کوچه را نمی رویم را به افق کوچه برمی

ها  ورد این کوچهتوان در م هاي مزاحم محیطی، تنها توصیفی است که می مانبا وجود ال

، خیره به )سالمه 37االن (چندین قدم جلوتر، مردي خمیده در سن خودم . کار برد به
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اش را در گونی  کل زندگی. کرد یک گونی زرد رنگ در وسط کوچه، خودنمایی می

اعتنا، رویش را  مرا دید و بی» آن«یک . گذرد دانستم در ذهنش چه می ریخته بود و نمی

شد استیصال را با تمام وجود، یافت؛  اش می در چهره. برگردانداش  ییبه کل دارا

راهم را ادامه . هایی مندرس و پاره با صورتی سوخته از سرما و گرماي این محله لباس

کند؛  دعوت می» شهید هرندي«ها و رهگذران، مرا به خیابان  رفت و آمد ماشین. دهم می

مردي جوان تکیه بر نیمکتی از چوب  .»شهید هرندي«خیابانی عریض بر کناره بوستان 

  .و سیمان، تنها نشسته بود

سالم.  

سالم.  

شما اهل این محله هستید؟  

بله.  

تونم چند لحظه کنار شما بشینم و صحبت کنیم؟ می  

در مورد چی؟  

چه حسی به  که این. خوام در مورد این محله تحقیق کنم می. من دانشجو هستم

با  که ایناز . از زندگی کردن در این محله. م بگیداز خودتون برا. این محله دارید

  .ها چه حسی نسبت به این محله دارید همسایه

اونور خیابان مغازه . من از بچگی اینجا بزرگ شدم. اینجا محله خوبی نیست

  .ایرانت، وسایل سقف و اینا دارم

ها بسته است؟ امروز که تعطیل نیست چرا امروز همه مغازه.  

زهرا، غذا نذري بخورن البد رفتن بهشت.  

یعنی اینقد درآمد ندارن که به خاطر غذاي نذري میرن بهشت زهرا؟  

وقتی . همه، رو آوردن به مواد فروشی. اینا درآمدي ندارن. کار کجا بود آقا

تونن به یه جایی برسن دیگه اعدام هم واسشون  بینن یکی دو ساله با موادفروشی می می

  .باشن، نمیشه در این محله زندگی کردهمین اینا ن. معنایی نداره
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شد به وفور  سفید با نوار سبز رنگ میان قدي بود که می» سمند«منظورش ماشین 

  .را دیددر سطح محله، آن

تونستی وضع محله را ببینی اگر دیرتر میومدي، بهتر می. یه کم زود اومدي.  

ی، به ما نزدیک ناگهان یک افسر پلیس و یک سرباز وظیفه با لباس اونیفورم مشک

  .شدند

با ما کاري داشتی؟ آخه با دست به ما اشاره کردي گفتیم حتماً کاري داري.  

خواد در مورد محله تحقیق کنه می. بنده خدا دانشجوه. نه.  

من بازنشست شدم اما ازم خواستن براي ساماندهی . اینجا وضعیت خیلی بده

  .معتادها، بیام این محله

هاي مواد  آوري معتادهاست و کاري به فروشنده فقط جمعتون  یعنی شما وظیفه

  ندارید؟

اون کوچه رو . نباشن» ول«کنیم که تو محله  ما فقط معتادها رو جمع می. نه

، »چی صابون«اون یکی کوچه، . فروشن اونجا مواد می. »خورشیدي«بینی؟ کوچه  می

  .کنن اونجا معموالً مصرف می

آگه برم اونجا خطري نداره.  

واظب باش فقطم.  

خداحافظ.  

و آن یکی با » زرد«دو نفر، یکی با کاپشن . رساندم» خورشیدي«خودم را به کوچه 

ترجیح دادم بروم کوچه بغلی و . ، چند متر داخل کوچه ایستاده بودند»مشکی«کاپشن 

هایی که در همان نگاه اول من را متوجه کردند که اگر  را ببینم تا فروشنده» مصرف«

هاي تعطیلِ  ، با مغازه»چی صابون«کوچه .خري بیا توي کوچه اگر نه که بروجنس می

هاي بسته با نظم  مغازه. وارد شدم. ین کشیده، مرا به سوي خود خواندیکرکره تا پا

تر، بین  ینیکمی پا. کردند مخصوِص این محله، یکی پس از دیگري از من استقبال می

 2. نفر فراهم شده بود 3امن و آسوده براي  یک تیر چراغ برق، ماشین و دیوار، کنجی
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شان هدایت  هاي ، دود را به داخل ریه)بافور(نفر داشتند با یک وسیله مخصوص 

کردند و آن یکی، تکیه داده به دیوار با شلوار جین آبی، سرنگی را با دقت به کشاله  می

نگاهی نیز به من  ید ویپا ها را می کرد و یکی دیگر، سوار بر موتور، آن رانش، فرو می

فروشنده بود و باالسر مشتریانش، ایستاده . صورتی استخوانی و تراشیده داشت. انداخت

. کردم نخواستم جلب توجه کنم و عکس بگیرم اما اي کاش آن لحظه را ثبت می. بود

رسید را انتخاب  می» خورشیدي«دارم و کوچه فرعی که به وسط کوچه  هایم را برمی گام

اي رنگ از جلوي من در امتداد کوچه به سمت باال، رد  با کت پشمی قهوهمردي . کردم

ناگهان چند مرد کنار هم در . ین کوچه برومیاعتنا نکردم و خواستم به سمت پا. شد

اعتنا به من، سر در گریبان، ظاهر  کوچه فرعی روبرو، مشغول مصرف مواد مخدر، بی

کمی جلوتر، . برگردم» هرندي«بان راهم را کج کردم و تصمیم گرفتم به خیا. شدند

سال، مشاجره  30-25جوان در سن  2اي، دم درب یک خانه با  همان مرد با کت قهوه

  .کرد می

بگیر برو دیگه.  

یکی از آن دو جوان، . اي سفید رنگ را در جیب پیراهنش گذاشتند و او رفت تکه

  .به من مشکوك شد

خواي داداش؟ چیزي می  

پک عمیقی به سیگارم زدم و نشان دادم که . ترس تمام وجودم را گرفت

  .ترسم نمی

گردم دنبال کوچه بهار می.  

 کجا اومدي؟  

 بهم آدرس دادن» آذر«کوچه.  

شاید منظورشون پارك بهاران بوده. اییییینجا کوچه بهار نداریم.  

اون کجاس؟  

 معلومه. ، بپیچ سمت چپپایینهمین جا رو رفتی.  
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ممنونم. باشه.  

انحناي کوچه، مرا از دید آنها  که اینیم را کمی تندتر برداشتم تا ها برگشتم و گام

» هرندي«هاي بلندتر، خودم را به خیابان  با گام. »چی صابون«برگشتم کوچه . ناپدید کرد

م با آرامش، خود را به سمت داخل محله هرندي، به او أبا نفسی عمیق تو. رساندم

بوستان که تمام شد، ورزشگاه . امه دادمها، راهم را اد برخالف مسیر ماشین. سپردم

کمی . تر شد خیابان، دوطرفه و عریض. سمت شمال خیابان را نیز پشت سر گذاشتم

محصور » هاي فلزي فنس«جلوتر، کارگران در محوطه بسیار بزرگی که دور آن را با 

ك پار«کنارکردند؛ سایتی که محل مداخله شهرداري تهران،  کرده بودند، خودنمایی می

 که این. خواستند نوعی محرك توسعه براي محله هرندي خلق کنند گویا می. بود» بهاران

اي بدان ببخشد؛ مردم  به این محله سرازیر شود و جان تازه» سرمایه«با چنین مداخالتی، 

: مند شوند و در نتیجه، وجهۀ اجتماعی محله نیز بازگردد از پیامدهاي مثبتش بهره

 1.»کردن و حل برخی از مسائل جامعۀ شهري ناآگاهانه براي فرمولههاي ناشیانه و  تالش«

بسیاري از مدیران ارشد در جلسه . این، محتواي ذهنی مدیران شهرداري تهران بود

اصلی، رونق بخشیدن به حیات اجتماعی محله هرندي بود آن  مسئلهحضور داشتند و 

استعفایم را پاي محله هرندي «معاون شهردار تهران گفته بود که. هم از نوع حیات طیبه

معاون شهردار رفت، . عزم جزم شده بود که این محله رونق پیدا کند. »گذارم می

. همچنان به قوت خود باقیست» هرندي«ها نوساز شدند اما  ها اجرا شد، خانه پروژه

اند، مرزهایش را با دیگر محالت ترسیم  اند و بدان معنا داده آنانکه هرندي را ساخته

اند و چنین جانی  اش را ساخته اش را تعیین و حیات اجتماعی اند، قواعد رفتاري ردهک

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

                                                  

انقالب شهري؛ به سوي یک استراتژي «: این جمله عینًا نقل قولی است از هنري لوفور در کتابش با عنوان  - 1

: قابل دسترسی است ترجمه شده و در سایت زیر» علی عزیزي«فصل هفتم کتاب توسط . »شهري

http://dialecticalspace.com/toward-an-urban-strategy/



  

  

  

  

85...     نگارانه اتوبیوگرافیک  تجربه مردم: سازه فقر شهري               

کردم، به این نیات خفته در پسِ  رفتم و به سایت نگاه می راه می که ایندر حین 

م که از این مداخالت، چه در نظر دارند که ناگهان کرد ذهن مدیران شهرداري فکر می

دیدم، در ترك موتورسواري، چادر خود » خیام«چشمم به همان زنی افتاد که در خیابان 

ها سپردم و از کنار  خیابان را به ماشین. داد را جمع کرده بود و مسیر را به او نشان می

اي را  رتوي باریک، تاریخ ناگفتههاي تود کوچه. پزي، وارد یک کوچه شدم نانوائی لواش

ها  اینجا به راسته کفاش. در خود داشتند؛ تاریخی مملو از تجربه مردمان تهران قدیم

هاي اقتصادي مثل اوستا کفاش، شاگرد وردست، شاگرد  کلی نقش. مشهور بوده

» دروازه غار«زمانی . هاي دیگه اینجا بودند چی و خیلی دوز، واکسی، پینه کاره، چرم همه

ها را آقاي  این. محل سکونت افراد متمولی بوده که در بازار، صاحب اسم و رسم بودند

در » کریمی«گفت که خودش االن در کوچه  می» هرندي«، شورایار محله »احمدي«

گفت که روزگار خوشی بود و در  اش می از دوران بچگی. همین محله، ساکن است

 ءگفت که زمانی اینجا جز از این می .کرد هاي این محله بازي می کوچه پس کوچه

توانستند به بازار تهران  کردند می می» اذن«ها هر وقت  همسایه. بهترین محالت شهر بوده

  . شان را بخرند و برگردند بروند و مایحتاج

و رسیدگی به بخش شمالی شهر، کم کم » رضا شاه«اما توسعه جدید شهر در زمان 

یافته جلب شود و در زمان  هاي تازه توسعه به بخشاین محله  ساکنانباعث شد توجه 

متمول محله رفتند و  ساکناناکثر  که اینپهلوي دوم، این روند، شدت بیشتري گرفت تا 

خواستند به دلیل نزدیکی به بازار، در این  ی سپردند که هم مییشان را به فقرا هاي خانه

تري به چنگ  هم سرپناه ارزانو نصیب نشوند  هاي پیرامون آن، بی محله باشند و از شغل

جدید که درگیر فقر  ساکنانمحله کامالً، هویت خود را از دست داد و  که اینتا . آورند

من أ، م»هرندي«ها بودند هویتی جدید را براي محله، خلق کردند؛  و انواع آسیب

» بازار«رانده شدگان این شهر که سرنوشت خود را به دست  حاشیه دیدگان و به آسیب

را با خاك یکسان کردند و مدیران » خاك سفید«زمانی که . اند تا او چه بخواهد سپرده
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زا نخواهند بود؛ محله هرندي این  محله، دیگر آسیب ساکنانکردند  شهري فکر می

  .گونه نبودوضعیت اسفناك را نداشت یا الاقل بدین

ر تهران بود و هاي پرآسیب شه در آن دوره هم دروزاه غار مثل االن یکی از محله

تن فروشی هم بود اما تن . گیر نبود به همان داغی امروز؛ ولی اعتیاد گسترده و همه

  .گیرتر شده است االن همه. فروشان فقط از یک سن خاص بودند

آمدند به » خاك سفید«هاي  شده خانمان خیلی از بی. گونه نبود آري، اما بدین

و معناي خاصی به قلمرو جدیدشان هرندي و نظم اجتماعی جدیدي را خلق کردند 

خاك «اي دلبستگی به محله قدیمی خود داشت با آمدن  هر آنکه ذره. بخشیدند

آمدگان شد و مرزهاي نمادینی به دور  قلمرو محله هرندي به نام تازه. ، رفت»ها سفیدي

حاشیهفقط به. شدند ها هم دیگر چندان وارد نمی محله کشیدند که غیرخودي

افراد معتاد، . هاي دیگر جرات داشتند در فضاهاي محله خود را بنمایانند شده رانده 

قمارباز، خالفکار، فروشنده مواد مخدر، دزد و قاچاقچی و بزن بهادرها احساس کردند 

حتی دختران . قلمرویی شکل گرفته که همخوانی بیشتري با سبک زندگی آنها دارد

ها  آوازه محله، فرسنگ. آیند ه هرندي میرسند بدون معطلی ب فراري وقتی به تهران می

  .معصوم حاشیه شهر نیشابور بودم 14محله . بیرون هرندي طنین دارد

محله هرندي رو شنیدي؟! شینی شما که تهران می  

اونجا رو بلدم. بله.  

 که میگن دقیقاً همون محله هرندي شماست» ترانس«این کوچه.  

در . رزهاي جغرافیایی آن محدود نیستهایی که به محله خورده، فقط به م برچسب

اي  نیشابور هم، جایگاهی در نظام آگاهی مردمانی داشت که خود نیز درگیر پدیده

پذیري اجتماعی  هرندي براي این مردمان، معیار میزان آسیب. همچون هرندي بودند

 شان، چقدر به لحاظ هاي نشان دهند یکی از کوچه که اینکشی بود براي  خط. شهري بود

اش،  هاي اجتماعی احساس امنیت در وضعیت نامناسبی قرار دارد و میزان آسیب

. قلمرو جغرافیایی محله هرندي به اندازه قلمرو معنایی و نمادین آن نیست. باالست
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ها هم فضایی نمادین را  همین نداشته. هایش است هاي هرندي بیش از داشته نداشته

محله از کیفیت . وا گزینندأبه راحتی در آن مدیدگان  فراهم آورده که باعث شده آسیب

ها را  ترین خانه زندگی خالی است و همین باعث شده که در قلب تهران بتوان ارزان

هاي محله براي فقراي شهري است که  این یکی از مهمترین جذبه. خرید و یا اجاره کرد

زنندگان  سبی براي برهممن مناأاینجا م. بتوانند سقفی باال سر داشته باشند» چندر غاز«با 

ها و دیگرانی که در فضاهاي شهري  هنجارهاي جامعه است؛ چون از طرف همسایه

بهرگان از مواهب شهري و  این جذبه باعث شده که بی. شوند محله هستند، مواخذه نمی

  .اند، حصار دفاعی مناسبی داشته باشند شکنی که درگیر جرم و قانونآنان

اون  ،یکـی دزده . کی یه جوري درگیرِ جرم و جنایتـه کجا بهتر از هرندي؟ هر 

چند تا هـم  . یه پرس غذا بدي میتونی با یارو بخوابی. یکی مواد مصرف میکنه

بهتـره ایـن وضـع    . هاشـون رو اتـاق اتـاق اجـاره میـدن بـه بقیـه        هستند خونه

یارو تو محلۀ دیگه به ایـن راحتـی نمیتونـه    . به نفع همشونه. همینجوري بمونه

کجا بهتر از هرندي؟. ه یا با یارو بخوابهمصرف کن

زد که به گونه دیگري به این محله  خورد و تلنگور می هایی به سرم می انگار پتک

شان، وضع موجود را بازتولید  هاي همین مردمانند که از خالل رفتارها و کنش. نگاه کنم

. دهد می همین برخوردهاي روزمره است که فضاي نمادین اینجا را شکل. کنند می

توجهی و چشم بر بستن و نادیده انگاشتن رفتارهاي مجرمانه است که زمینه را  همین بی

. این نظم، ریشه در آسمان ندارد. کند دیدگان مهیا می براي حضور بیشتر آسیب

اند که هرندي را با  همین مردمان. هایش را باید در همین مراودات روزمره جست ریشه

به فرصت و منابع زندگی و بازار دسترسی ندارند . اند ساختهتمام جوانب خوب و بدش 

توانند فضاهایی را ایجاد کنند که چند نفر به راحتی  می. توانند فضاها را خلق کنند اما می

زنی بر سر قیمت به اشتراك گذاشتن . اي، بنشینند و قمار بازي کنند بتوانند در گوشه

هاي تزریق مواد،  سرنگ. و زورگو، چانه بزنداي نابرابر با مردي خشن  بدنش در رابطه

ها  حتی پلیس هم به مواد فروش. جاي جاي کوچه باشد و کسی برایش مهم نباشد
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به . کاري نداشته باشد و فقط سعی کند معتادها در خیابان و انظار عموم ظاهر نشوند

  .هاي کار تجاوز شود و حتی قانون هم کاري از پیش نبرد بچه

. کـرد  برد بهشون تجاوز مـی  ها رو می یه گاراژه، که پیرمردي بچهتو دروازه غار 

  .پیگیري کردیم گفتن باید شاهد داشته باشین حین ارتکاب جرم

اي رو نشون دادن  ساله 5ها، بچه  همسایه. خونه قمر خانومی وسط دروازه غاره

  .هر روز جلوي چشم ما بهش تجاوز میکنن. گفتن تو رو خدا ببرینش بهزیستی

تواند چنین فضاي کنشی  هیچ جاي این شهر بهتر از هرندي نمی. گفت ت میدرس

  .را خلق کند

اي را با پیراهنی قرمز و کفشی پاره، که  در این فضا بود که ناگه دیدم پسر بچه

اي براي  اي رسیدم که بیراهه به دنبال او، به خرابه. تعدادي لباس کهنه در دست داشت

کمی . رسیدم» خانی معروف«را منحرف کردم و به کوچه  راهم. رهگذران محله شده بود

. پیمود پیرمردي تکیده با کتی بلند، کوچه را می. بود» شوها قالی«جلوتر کوچه معروف 

کشیدند و تقال  نفر، تکیه به دیوار، نشسته و خیره به زمین، سیگار می 2به میانه کوچه، 

ریک که تیرهاي بتونی چراغ برق، در اي با شان به زمین نخورد؛ کوچه کردند که بینی می

اي که  خانه 2. توانستم انتهاي کوچه را ببینم دزدید و نمی وسط کوچه، افق آنرا از من می

دوست  2با همسرم و . آري شب عاشورا. شب عاشورا دیده بودم، همچنان پلمپ بودند

هاي  بخوا مان را بین کارتون مشترکی که داریم، تصمیم گرفتیم غذاي نذري امسال

بدون او، کار ما . با ما بیاید و به ما کمک کند» فرزانه«قرار شد . تقسیم کنیم» هرندي«

همه او . هاي کودك او از ساکنان محله است و مدیر داخلی یکی از خانه. شد سخت می

ها برایمان  رفتیم از پلمپ شدن خانه شوها راه می وقتی در کوچه قالی. شناسند را می

  .گفت می

پیش آمدند و اینجا را پلمپ کردند چند روز.  

چرا؟  

خونه در این محله، مشهورند 2این . اینجا خانه فساد بود.  
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دادند هاشون خدمات می ها، اینجا به مشتري فروش منظورش آینه که تن.  

سسک وورکر«فروش نه  تن«.  

، ولو به »سکس وورکر«داد که از کلمه  فرزانه سواد آنچنانی نداشت اما ترجیح می

در این محله و » سکس«زنان و دخترانی که در صنعت . فروش شتباه، استفاده کند نه تنا

دانست که این صنعت، برخی را  او هم می. چه بسا در کل شهر تهران، سهم دارند

او هم . کند کند و از آنها ارزش اقتصادي استخراج می ها را تنظیم می کند، بدن استثمار می

این بار . هاي زیادي تعریف شده است ها و نقش ، شغلدانست که حول این صنعت می

گویا با بستن محل کار و زندگی این افراد، چرخه تولید . ها پلمپ بودند نیز، این خانه

در مجاورت » سکس«، صنعت که اینغافل از . اند ارزش در این صنعت را باز داشته

ین تنها یک سوي داستان اما ا. گشاید هاي دیگر می بازار، راه خود را به درون خانه

گفت زنان و دخترانی در  می. کردم خوب به یاد دارم که با فعالی مدنی صحبت می. است

این محله هستند که بدون گرفتن پولی، با کمی بزك و آرایش، مردان و پسرانی را اغفال 

برخی گاري دارند و برخی کاالي . اند پاي بازار مشغول هخُردکنند که به کارهاي  می

ها و  چی روند و گاري گفت این زنان به خیابان مولوي می می. کنند ها را جابجا می ازاريب

شوند و پولی از آنها  بستر می با آنها هم. کنند کولبران را به سوي خود جذب می

آفرینی اقتصادي، استثمار جنسی، بازار، صنعت  گفت با ارزش چیزي که می. گیرند نمی

مرا به فکر فرو برده بود که چه دلیلی دارد از آنها . اشتو اینها همخوانی ند» سکس«

  . چیزي که گفت قابل باور نبود. از او جویا شدم. گرفتند پول نمی

گویا او نیز از آنان . هستند» ایدز«گفت این زنان و دختران حامل ویروس  می

تجربه  اما االن که خود، محله و فضاي آنرا. کنند پرسیده بود که چرا این کار را می

خواهیم  گفته بودند که فقط می. کنم کنم، استدالل آن زنان و دختران را بهتر درك می می

این جامعه همه چیز ما را گرفته . مان را به آنان انتقال دهیم و آنها نیز به دیگران بیماري

تبدیل شده بودند که » ستیز اجتماع«آري آنها به افرادي . و هیچ چیزي به ما نداده است

بود؛ بدنی بیمار و ناقل ویروس » بدنشان«شان براي از بین بردن این جامعه،  ها راهتن
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 که این. توانم این استدالل را هضم کنم روم بهتر می هر بار به محله هرندي می. ایدز

چگونه افراد دیگرِ جامعه را بیمار کرد تا  که این. شود از جامعه متنفر شد چگونه می

بزرگی که هر آنچه این زنان » دیگري«، دچار اختالل شود؛ این کارکردهاي اصلی جامعه

گذارد؛ بدنی  شان می گیرد و فقط بدنی رنجور و بیمار را براي و دختران دارند از آنان می

ارزد که  بستري با مردان مشتري، تنها یک پرس غذا می اش در هم که گاه، لطافت زنانه

  .شوند بهره می ها از آن هم بی گاهی وقت

ازش پرسیدم چی شده؟ گفت این یارو با من خوابیده . کرد زنه داشت گریه می

  .خیلی گشنمه. و قول داده بود واسم ناهار بخره اما دررفت

اما یادم آمد که قانونِ ما دربرگیرنده نیست و ! به این فکر افتادم که پس قانون چه

تنها براي آنانی اجرا اند و  فقط براي کسانی تدوین شده که به چشم قانونگذار آمده

این سکوت . آیند نه قدرتی دارند این زنان نه به چشم می. شود که قدرت دارند می

حتی یادمه که . توانم کاري بکنم قانون در برابر وضعیت آنها، اسفناك است اما من نمی

داد که گشت بیشتري در سطح محله داشته  شهرداري مدتی به نیروي انتظامی پول می

مگر وظیفه . تی که پول قطع شد، نیروي انتظامی هم دیگر گشتی نداشتباشه و وق

هاي  بخش. تر از این حرفهاست نیروي انتظامی چیزي جز آینه؟ اما وضعیت، بغرنج

بخشی براي  اي بین انگار اراده. مختلف این سیستم، با همدیگر سازگاري ندارند

  .وجود ندارد» هرندي«ساماندهی 

رفت و آمد . تغییر مسیر دادم» کریمی«ت خیابان به سم» خانی معروف«از 

دیدم که انگار به دنبال جمع کردن پسماندهاي مواهب بازار، با سرعت،  ها را می موتوري

کردند که ناگهان دو موتوري، در تقاطع  هاي محله هرندي را طی می کوچه پس کوچه

وتورها و هر دو سراسیمه به م. منتظري با همدیگر تصادف کردند-کوچه کریمی

شهید «کوچه . به خیر گذشت. شان نگاه کردند و بعد به کمک هم شتافتند هاي آینه

هاي دیگر، جوي کثیف آب در وسط  همچون کوچه. پیمایم را به سمت باال می» منتظري

اً محل تجمع زباله هستند، تا آخر کوچه، به بعضکوچه و تیرهاي بتونی چراغ برق که 
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کاپشن قرمز، بر تن یکی . اند اي، چمباتمه زده لبه دم در خانه مرد بر 2. اند صف ایستاده

رفتند و انگار  شان ور می ها نیز با سیگار و فندك آن. از آنها بود و توجهم را جلب کرد

پیرمردي با نواي دلگیر و خسته، . کردند آماده می» دود کردن«چیز دیگري را براي 

اگرچه از محرم، زمان زیادي گذشته . دکر اش را حراج می هاي روي چرخ دستی پرتقال

  .شد سان تمام محله، دیده می در جاي جاي کوچه به» نمادهاي مذهبی«بود اما 

خورده به  هاي جوش هاي زرد، آویزان از مفتول هاي سبز رنگ مثلثی با حاشیه بیرق

تعداد زیادشان . هاي مذهبی، کم نبودند ها و هیات هاي ورودي ساختمان باالي درب

خواندند؛ انگار  با وضع موجود فرا می» کنار آمدن«را به  ساکنانانگار که . ادار بودمعن

نمادهاي «انگار این . ادامه نخواهد یافت» ابد«کردند که این وضع براي  آنها را متقاعد می

، تصویر کنند و بشارت ساکنانبراي این زیاد بودند که جهان آلترناتیوي را براي » مذهبی

صبر «را به  ساکنانانگار . هاي این محله، در آن جهان نیست ها و درشتی دهند که سختی

در این هرمنوتیک آزاردهنده غرق بودم که اندکی جلوتر که به یک . خواندند می» و حلم

پیرمردي نشسته . شد کارگاه کوچک نجاري، رشته افکارم را گسیخت راهی منتهی می 3

افراشت و در یک  زد و گاهی آنها را برمی می ها را برش بر صندلِی دم در نجاري، تخته

بست و با آن یکی دیگر،  داشت و یک چشمش را می خط مستقیم افقی، نگهشان می

» دروازه غار«او یادآور سرزندگیِ محله . کرد که درست برش خورده باشند کنترلشان می

ین شهر بوده خواست به همه ثابت کند که این محله، نبض تپنده ا انگار یک تنه می. بود

اش که او را بیرون  خوردة نامنظمِ تلمبار شده در مغازه هاي برش چوب اما تخته. و هست

  .دادند که آخرین بازمانده، در حال احتضار است رانده بودند، گواهی می

» مولوي«گیرم راهم را به سوي  رسم تصمیم می که می» پیرمرادي«به سه راهی 

شده، که نشان از  اي عریض روم اما کوچه سمت باال میرا به » پیر مرادي«. ادامه دهم

کوچه شهید . کند نوسازي در محله داشت، سوي چشمانم را به خود معطوف می

هاي دیگر بود اما باز دود سیاه نشسته بر دیوار  بهتر از کوچه. »مصطفی آتش پنجه«

مقاومت در برابر . هاي تلمبار شده در سر کوچه، مرا به مقاومت واداشتند آجري و زباله
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اما ظاهِر کوچه . شد حسی از تعلق را در آن دید اي را یافتم که می باالخره کوچه که این

. است» هرندي«ش همچنان بر این باور بودند که اینجا ساکنانانگار . فقط نوساز شده بود

بینم که انگار در جستجوي بازیابی  هاي مدیریت شهري را می کمی باالتر، نتیجه تالش

  . »نفیس«ویت محله هستند؛ آنهم از طریق اجازه ساخت مجتمع تجاري ه

سرِ . هایش تزریق کنند خواهند محله را از نو بسازند و خونی تازه به رگ می

ها رخ داده، چیز  چهارراه کمی تعلل کردم که ببینم بجز تغییراتی که در منظر خیابان

از باالي خیابان . ن نشده بودحق داشتم، چیزي عایدشا. دیگري عاید مردم محله شده

اي گونی به دست مردشان، در میان  شد، خانواده که از مولوي منشعب می» پیرمرادي«

راهشان را به داخل کوچه، به » بهار«آمدند و از جلوي ساندویچی  انبوه جمعیت می

آمد و در دوربین زل  زنی تکیده و فرتوت روبرویم می. عمق محله هرندي، کج کردند

انگار به سوژه شدن براي . زیاد حساسیتی نشان نداد. ود و من نیز عکسم را گرفتمزده ب

چند نفر معتاد در . کرد عکس گرفتن، عادت کرده بود اما کمی باالتر، قضیه فرق می

شده، بیتوته کرده بودند و  هاي پارك ، کنار ماشین»نفیس«الي درختانِ پشت مجتمع  البه

  .غرق در دود

گیرعکس ن. نگیر آقا.  

که ترس، تمام وجودم را گرفته بود در عین حالی. به سرعت راهم را ادامه دادم

گر؛ تداعی انبوهی از  ترسی تداعی. عذب بودم چرا آنها را سوژه عکاسی خودم کردمم

اگر لوازم یدکی ماشین خواستید که در هیچ کجاي . »ها چی اوراق«هاي کوچۀ  خانمان بی

ها؛ میدان شوش، ضلع جنوب شرقی،  چی ید کوچه اوراقشود، برو این شهر پیدا نمی

اما پراید سفید رنگ دوستم که با هم بودیم، مشکل یدکی نداشت؛ هوا . »جهانیان«کوچه 

هوا، . کشیده شده بودند پایینها تمام قد،  ها بسته و کرکره هم تاریک بود؛ تمام مغازه

هاي آتشِ  خود را به دود زبانهیزي بود و حاضران در صحنه را وادار کرده بود یسرد پا

شد آنها را  اي بسپارند که تا انتهاي کوچه، با فواصل نامنظم، می سوخته هاي نمیه چوب

ها را به هم  دست. هاي چند نفري، گرمِ تعامل و گرم کردن گوله گوله، پشته. دید
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به  هاي عمیق، دود را کنند و با پک ها را به زور دور سیگار جمع می سایند و لب می

وارد کوچه بشویم منصرف شدیم اما دل به  که اینابتدا از . رانند اعماق وجودشان می

خانمان حاضر بر سر خیابان را بسیااااااااااااار آهسته  دریا زدیم و انبوه جمعیت بی

درها را قفل کرده بودیم و . کردیم تعداد، زیاد بودند و ما هم جلب توجه می. شکافتیم

دیدیم که هیچ چیزي نداشتند جز  خانمانی را می زنان و مردان بی .کشیدیم سیگار می

اي که انگار  هاي سیاه و چروکیده دست. شان کرده بودند هاي مندرسی که بر تن لباس

  . شدند غلطاندند و از گرماي آن، گرم می هاي آتش می اي را بر زبانه یک گوي کره

شان حک شده بود را بر  هاي هاي زندگی که در کف دست نور آتش، تمام سختی

بارشان را با خود به یدك  بدنشان، مسیر تاریخی زندگی ماللت. نمایاند هر رهگذري می

شد دریافت که هیچ موهبتی  شان می خورده هاي ترك از هر لحظه دیدن دست. کشید می

هاي  شان نشده جز خوابیدن بر تکه کارتون از زندگی جمعی در کالنشهر تهران نصیب

شان است؛ آري، » زده انجمن نکبت«هاي حلبی که گرمابخشِ  ته در کنار پیتسوخ نیمه

دهد که چگونه  در رمانش با همین عنوان نشان می» سلمان امین«. »ها زده انجمن نکبت«

هاي  خواب گزیند و با کارتون فراري در آن پمپ بنزین متروکه ماوا می) قاسم(آن سرباز 

نمان؛ پس از چندي، به یک مجرم قهار تبدیل خا بی نشین و هم شوش و هرندي، هم

با زبان » امین«. شود دید ها را در این رمان می برخی از نشانگان خیابان اوراقچی. شود می

بینم، دیوارهاي سیاه از  کند اما آنچه که من می ها را روایت می ها و مرارت طنز، تلخی

را در خود برافراشته هاي در حال سوختن  کیلویی که چوب 18هاي  دود آتش، پیت

توان،  هاي خمیده و کم زنی بر سرِ مال دزدیده شده، مصرف مواد مخدر، بدن بودند، چانه

هایی بودند  ها، تمام نشانه خانمان هاي بر گرد آتش نشستۀ بی هاي بسته و انجمن مغازه

  .که سراسر کوچه را در غفلت اولِ شبِ مردم این شهر، به تسخیر خود درآورده بودند

. کند ها، همچنان در ذهنم خودنمایی می اي از ترکیب این نشانه تابلوي آزاردهنده

در شیکاگو، فیالدلفیا و » آلبرت هانتر«تمام این توصیفات مصداق همان چیزي است که 
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آري، این تابلو، حتی اگر مخاطبش . کرد اطالق می 1»نابسامانی«فرانسیسکو دیده بود و 

کند  بانی شدنِ جرم قرار نگیرد ترسی را در او ایجاد میبه صورت مستقیم در معرض قر

هر آن ممکن  که اینهاي نمادین از  نشانه. ها روح و ذهنش را آزار خواهد داد که مدت

نشیند  است ابژة تعرض و جرم، شوي و فضاي شهر، تنها قربانی شدن تو را به نظاره می

ند که با احساس امنیت و آرامش، و هیچ تمهیدي در خود ندارد که بتواند تو را دلگرم ک

اما اینان از جنس . فضا، به تسخیر این تسخیرشدگان درآمده است. را تجربه کنیآن

اما به نوعی . ها پست و رذل نیستند تسخیرشدگان داستایوفسکی یا آلبر کامو نیستند؛ آن

واقعًا مسخر نظام » ها اوراقچی«شبیه آنها هم هستند؛ این تسخیرشدگان کوچه 

از . اي پرت شده اي، به گوشه اند و همچون تفاله داري بازار محور تهران شده رمایهس

اي هستند که  هاي پاره پاره و مرده جان«: خود هیچ اختیاري ندارند و به قول آلبر کامو

  . »توانند عشق بورزند نمی

جایی  شاید این انتظاِر به. توانند معناي عشق را درك کنند آري آنها حتی نمی

یِز سرد و زمستانِ برفی در وانفساي روز که همه به یها در پا کوچه اوراقچی. یستن

عشق «بخشد اال حس  روند، همه چیز به این تسخیرشدگان می شان می هاي خانه

توهمی بیش » عشقِ قائم به ذات«گوید  کنم که کامو می االن درك می. آري. »ورزیدن

کدام عشق را به چه . گوید درست می .عشق، بدون وجود دیگري معنا ندارد. نیست

که تحت مقررات سفت و سخت بازار، هیچ موهبتی را در » دیگري«. کسانی بورزند

ها باقی نگذاشته است آیا شایسته این هست که  خانمان براي این بی» رقابت«گردونه 

افتادم که  2»ادموند بورك«معنادهنده به عشق باشد و محملی براي عشق ورزیدن؟ یاد 

هاي مختلف سیستم باشیم، اگر قانونگذار سرشار از  گفت اگر شاهد سازگاري بخش یم

جانفشانی در راه احساسات بشردوستانه باشد؛ یکی از پیامدهاي حداقلِی ممکن، 

                                                  
1. incivility

  .»تامالتی در باب انقالب در فرانسه«کار و نویسنده شهیر ایرلنديِ کتاب  فیلسوف محافظه - 2
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جبران کنیم، آشتی کنیم . توانیم خودمان را با دیگريِ بزرگتر، یکی کنیم می. است دیگران

ر اطراف شوش، خأل آن دیگري بزرگ، بسیار محسوس اینجا اما، د. و به تعادل برسیم

هیچ چیزي به » دیگري بزرگ«حاضرین در اینجا، رهاماندگانِ به حال خودند که . است

پس چه . اي معطوف به بهبود وضعیت ندارد سیستم در مورد آنها، اراده. دهد آنها نمی

ذل همچون اینان نه پست و ر! ؟ چه انتظاري!؟ چه جانفشانی براي دیگري!عشقی

. ورزند هاي داستایوفسکی هستند نه محلی براي انتظارات کامو که چرا عشق نمی قهرمان

دیگرِي آنها، نظم اجتماعی مستقر در شهر تهران در سایه دولتی نئولیبرال مسلک است 

از دید این تسخیرشدگاِن پناه برده . ها از بازار، ندارد شده بهره که برنامه خاصی براي بی

و مولوي، نظم موجود، هیچ چیزي برایشان ندارد تا مبناي عشق ورزیدن به به شوش 

ی هم دارند؛ اگر اینان به حاشیۀ زندگی یولی همین تسخیرشدگان، دارا. دیگري باشد

اند و قانونِ  اند، اما در اینجا خدایگان روزمره حیات شهريِ پرتالطم تهران رانده شده

قدرتی تمام، فضاي خلق شده  ند و تو با احساس بیا بودن در این فضاها را، آنان نوشته

این همان . نشینی و هیچ قدرتی در تغییر این فضا نداري آنان را صرفًا به نظاره می

اما من هم . شود چیزهایی است که به دیده پژوهشگران پوزیتیویست نمایان نمی

زه کافی انتزاعی، گاهی اوقات با ناامیدي به دنبال مفاهیم به اندا. ناپذیر نیستم شکست

گذاري  سیاست: هاي انضمامی را زیر چتر آنها، گرد آورم هستم تا تمام این وضعیت

سازمانی  شده، طرد و فقر و نابرابري و بی هاي نادیده گرفته توجهی، گروه اجتماعی، بی

زدند  خوردند و به در و دیوار می اجتماعی؛ تمام مفاهیمی بودند که در ذهنم غوطه می

. ور منطقی، کنار هم قرار گیرند و به من کمک کنند که وضعیت را بهتر درك کنمط که به

  .داشتم برنمی» مشاهده«غرق در این اهتمامات بودم و چشم از 

ها بودند؛ این تسخیرشدگان، ویالن در کوچه، پرسه  پردازي آنانکه منبع این مفهوم

. جنگیدند می» زنده ماندن«ود با رفتند و با تمام وج زدند و ناامید به گوشه دیواري می می

یک مرد میانسال به . دیدم که سرپناه نداشتند براي اولین بار بود که یک خانواده را می

بیهوده . ی و یک پسر و دخترشانیپیما بااليِ قد متوسط در کنار زنی خسته از کوچه



  

  

  

1398، پاییز 40شماره ، سال دهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه      96

. بکشیم یینپاها را  جرات نداشتیم شیشه. توانستم بکنم شان بودم؛ هیچ کاري نمی نگران

» ها چی اوراق«راهی در وسط کوچه  هاي طوالنی از بین انبوه جمعیت، به یک سه با مکث

اي شده بودم که  مانند پسر بچه. رسیدیم و سمت راست را ادامه دادیم اما باز هم آهسته

کدام از حاضرین، برایش مأنوس افتاده بود و هیچ» سرزمین عجایب«براي اولین بار در 

متحیر، فقط به چیزهایی که تاکنون به این وضوحی و انبوهی ندیده بودم، . ودندو آشنا نب

» دهی مفهومی نظم«یکی دیگر از مفاهیمی بود که به . نگریستم؛ نمود فضایی فقر می

الي آجرهاي  شد ردپایش را در البه کرد؛ فقري که حتی می دیدم، کمک می آنچه که می

  .ندي، دنبال کردهاي فرسوده محله هر دیوارهاي خانه

هاي  دادم که جلوه را ادامه می» پیرمرادي«با این مرور آزاردهنده در ذهنم، خیابان 

هرازگاهی هم . داشتم تندتر گام برمی. شد کم کم داشت ظاهر می» مولوي«بصري خیابان 

در این حین، خود را در انبوه جمعیتی یافتم که دو . کردم گشتم و نگاه می به عقب برمی

آه که این شهر، همه چیز را از . نوردیدند یابان مولوي را همچون سیل، درمیطرف خ

هاي شهرِي معروف  اتوبوس» الین«لشکري از موتورسوارها در . گیرد هایش می آدم

ها در  نشانه. گذشتند هاي آبی و رهگذران، می تهران، با سرعت از کنار اتوبوس و وانت

ها توسط حاضران در خیابان،  نشانه. نیستنداین خیابان، دیگر واجد معنا و مفهوم 

هاي آبی  استیضاح شده بودند؛ عابران در خیابان، موتورسوارها در الین اتوبوس و وانت

کردند و مردمانی مستأصل و خسته از پیمودن  که از الین اتوبوس با سرعت عبور می

. شغول بودندگري م عرض و طول خیابان که در انتظار اتوبوس، در ایستگاه به نظاره

اي که همچنان در برابر استیضاح  تنها نشانه. الین، دیگر فقط مختص اتوبوس نیست

هاي  هاي افراشته فلزي وسط خیابان بود که به زور، ماشین کرد، نرده همگان مقاومت می

شان را  اگر فلزي نبودند، حتماً معناي که اینگو . کرد سواري را از الین اتوبوس جدا می

گران،  شاید در این جامعه، فقط باید بر روي چیزهاي سخت و جان. دادند از دست می

  .شوند می» معنا زدوده«ها را حک کرد وگرنه  نشانه
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کنم و به  خیابان را قطع می. نظم و جذاب شلوغ، بی. است» مولوي«این جا خیابان 

ده شده، که هاي باز با اجناس تا دِم در چی مغازه. روم روي شمال خیابان می سمت پیاده

افراد . روهاي این خیابان، جاري است منتظر مشتري بودند اما اصل زندگی در پیاده

. رفتند کشیدند یا گونی به دست، راه خود را می معتادي که چراغی نفتی را به دوش می

ها  آن یکی تا کمر خم شده در سطل زباله آهنی، به دنبال چیزي ارزشمند در بین زباله

. هاي زندگی در شهري مدرن با بازاري انحصارگرایانه ي از موهبتگشت؛ پسماند می

معلوم بود چند ساعتی است که . چند نفر لم داده به تیر چراغ برِق کنار جوي خیابان

رفتند و به آنها  اعتنا، مسیر خود را می راهگذران نیز بی. کردند آنجا هستند و اختالط می

دانم  و گروهی کوچک شده بودند که نمی بود پایینشان  سرهاي. کردند توجهی نمی

عجب . دادند کردند و چه معنایی به آن می دنیاي این خیابان را چگونه تفسیر می

مشکی اصل خریدم و در  ESSEبرگشتم و یک بسته سیگار . اي را از دست دادم صحنه

  .این حین، از آنها عکس گرفتم

هی تو، عکس نگیر.  

دستم، به سرعت برگشتم سمت شرق خیابان بلند شد و من هم بسته سیگار در 

الي  از البه. با سرعت، عرض خیابان را به سمت محله هرندي، دوباره طی کردم. مولوي

. رو رساندم هایی که الین اتوبوس را اشغال کرده بودند، خودم را به پیاده موتوري

تداي کوچه از همان اب. رفت رو که به داخل محله هرندي می هاي منشعب از پیاده کوچه

» مولوي«دیدم که از  اي می دیده کردم، عمق کوچه را با تجمع افراد آسیب که نگاه می

شد  شدند؛ زنان و مردانی که از قامت خمیده و بدن رنجورشان، می بدان سرازیر می

کوچه، مملو از این زنان و مردان رنجور بود . صدها نشان از طرد شدگی را بیرون کشید

از تابلوي کوچه که برایم . مکانی داشت شان نشان از بدخوابی و بی تههاي نشس که چهره

. دهم ادامه می» مترو«راهم را به سوي . آشنا بود عکس گرفتم و به مولوي برگشتم

هایی از حضور  رو، نشانه جاي جاي پیاده. رو سمت شمال خیابان برگشتم دوباره به پیاده

، پیرمردي نشسته »مرشد مهدي«در کوچه . افتتوان ی افراد به حاشیه رانده شده را می

که ورودي آن » نائب مهدي«خورد و در کوچه  اي، غذا می روبروي پلکان ورودي مغازه
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هاي فلزي به عنوان مانع مشخص بود، شماري مرد میانسال تجمع کرده بودند  با استوانه

  . داد که فضا را به خودي خود، ناامن جلوه می

 ءرسیدم که زمانی جز» چراغ برق«م، به کوچه معروف باالخره در ادامۀ راه

شده از  نصیب او نیز هر روزه شاهد افراد بی. هاي بازار مولوي بود معروفترین کوچه

هاي  نهایت فرصت مندي از فرصتی در میان بی مواهب بازاري است که به امید بهره

ها در ذهنم جوالن این صحنه. گذرانند ها می موجود در آن، روزگار را در این کوچه

خودمان، روبرویم ظاهر » محمدیه«یا همان میدان » اعدام«میدان  که ایندهند تا  می

شوي، همچنان  وارد ایستگاه که می. »مولوي«شود و باالخره ایستگاه متروي  می

اند و  هاي متعددي که بساط کرده هاي خاطرات مولوي با وجود دستفروش پسمانده

اما کریدور ایستگاه که سعی . دهند پیچد، در ذهنت جوالن میشان در داالن می صداي

دارد فضایی دلپذیر با تابلوهاي با مضامین متعدد طبیعت را عرضه کند، هر رهگذري را 

  . کند دعوت می» خرید«به خلصۀ پس از 

گیر در مولوي، از داالنی  انگار که الزم است پس از گشت و گذاري سخت نفس

تو را . محور را بر تو آسان بنماید-در نظام بازار» مصرف«ي ها عبور کنی که سختی

دارد که آن مردي را فراموش کنی که تعدادي کارتون را به عنوان تنها دستاورد  وامی

همه آن معتادها را از خاطرت پاك کنی که در کنار . کرد ، ورانداز می»بازار«امروزش از 

بودند و آن یکی را نیز به کلی از ذهنت ، لم داده »مولوي«رو، جلوي آفتاب  جوب پیاده

ها  بزدایی که تا کمر، در سطل آشغال فرو رفته بود و به دنبال مواهب بازار در زباله

هاي زیرین  این داالن، سرشار از ایدئولوژي است؛ راهی طوالنی به الیه. گشت می

یم در کنار نورپردازي لطیف و مال. واقعیت زمخت بازار مولوي به همراه آهنگی دلنشین

کند؛  تابلوهاي خوش آب و رنگ، تو را به لذت بردن و فراغت پس از خرید دعوت می

. ، لذت بردن از داالنی مملو از تابلوهاي زیباست»بازار«جایزة خرید کردن در  که اینبه 

است و اگر » برحق«همچون هر نظم دیگري » بازار«نظم  که اینکند به  تو را دعوت می
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مسافران گرامی، اینجا ایستگاه «.کنی، تو را به مقصد خواهد رساند با آن همنوایی

  ».لطفاً از لبه سکو فاصله بگیرید. مولوي است

  

  ناتوانی قدرت رسمی در شکل دادن به فضا: اپیزود دوم

دهد؛ آن مردان و زنان  در ذهنم جوالن می» مولوي«هنوز فضاي چند ماه پیش 

داشتند نه معلوم بود  روهاي مولوي قدم برمی پیادههدف در  تکیده که نه سرگردان و بی

الي  جویند؛ بدون مقصد اما در جستجوي پسماندهاي بازار در البه مقصدي را می

به این فکر افتادم . زدند ها، پرسه می هاي رهاشدة دمِ در مغازه هاي آشغال و کارتون سطل

حاشیه  مامنِ به که شاید تمام محالت مانند هرندي نباشند که طفیلیِ بازار و

د که تنها نهاي آنند؛ محالت مجاور را عزم کردم که وارسم شاید بر من بنمایان شده رانده

. روم می» مختاري«این بار به محله . بازار نیست که هرندي را بدین شکل درآورده است

کمی باالتر از ایستگاه متروي راه آهن، در امتداد خیابان ولیعصر در بین همهمه و 

رو  ها که به دنبال مسافر هستند خود را به پیاده ام جمعیت و از البالي ماشینازدح

شوم؛ خیابانی قدیمی  رسانم و در نهایت، از خیابان ولیعصر وارد خیابان مختاري می می

  . کند به هم وصل می) در شرق محله(که غرب محله را تا خیابان خیام 

هایی است  فروش ندرت عمده شی و بهفرو هخُردهاي  طرف خیابان مملو از مغازه دو

. دهند محله و برخی دیگر شهروندان را تشکیل می ساکنانکه بخشی از زندگی روزمره 

اینجا خبري از ازدحام خیابان مولوي و حضور آن مردان و زنانی نیست که چنان از 

-خود«. جامعه طرد شده بودند که دیگر عیب و عاري براي حضور در جامعه نداشتند

تر بود؛ زن و مرد بر اساس هنجارها و  کنشگران در این فضا بسیار نمایان» رلیکنت

معیارهاي موجود، لباس پوشیده بودند و بر اساس الگوهاي رفتاري خاصی، با همدیگر 

پوشی  کسی در کنار جوب آب، زیر سایه درخت، بیتوته نکرده بود و ژنده. تعامل داشتند

، از چنان قدرتی برخوردار »هاي ناظرِ دیگران چشم«معلوم بود که . خورد به چشم نمی

اند که کمتر  هاي ناظر، چنان اعتبار و مشروعیتی قائل است و افراد نیز براي این چشم



  

  

  

1398، پاییز 40شماره ، سال دهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه      100

همگی در مقام . پروراند کسی سوداي شکستن هنجارها را در محضر آنان، در سر می

ها را تمرین  هشوند که گویی بارها این صحن هایی در صحنۀ خیابان ظاهر می سوژه

چرا برخی رفتارهاي نابهنجار در  که اینشود؛ از  هیچ ناظري دچار شگفتی نمی. اند کرده

  .دهد چون رخ نمی. دهد این فضاي تحت نظارت رخ می

اغلب، زنان با چادر . در اینجا معلوم است که نظام نشانگان، همچنان مشروع است

ها هستند و مردان نیز گاه به  رین مغازهمشکی و با خیالی آسوده، گرِم نظر کردن به ویت

گري همراه  ها را در نظاره رو و گاه نیز در کنار زنان، آن تنهایی در حال عبور از پیاده

توان در بین این زنان و مردان دید و من هم با  حس امنیت بیشتري را می. شوند می

ت، نشانگان در اینجا نیز همچون سایر محال. تري به مشاهده مشغولم خیال راحت

را به طرف باال » وحدت اسالمی«خیابان . نمایانند مذهبی از در و دیوار خود را می

اند؛  نگاري نگرم که خود، موضوع خاصی براي مردم هاي قدیمی را می روم و مغازه می

هاي قدیم و اضافات جدیدي که آنها را یکتا کرده  هاي ترکیبی از داشته با دکوراسیون

حاکم بر خیابان مولوي در اینجا حضور چندانی ندارد و مردم با فراغِ انگار روح . است

خواهند دنبال کنند و وقت و امنیت بیشتري براي نگاه  توانند آنچه را می بال بیشتري می

  .کردن و لذت بردن، صرف کنند

راهه؟ بازار به! سالم حاج آقا  

خدا را شکر، بدك نیست. خوش آمدید. سالم.  

م حاج آقاچند تا سؤال داشت.  

بفرمائید.  

خانمان  دارهاي مولوي، هر روز معتاد و بی خواستم بدونم شما هم مثل مغازه می

  تون؟ بینید تو محله و آدماي اینطوري می

یادمه ایـن  . از این خبرا نبود. قبالً که اینجا بهشتی بود واسه خودش! ببین پسرم

ولی اون ور خیابـان  . هاي دیگه چرا محله حتی یه دونه معتاد هم نداشت؛ محله

مـونن و بـه    االن دیگه اونجا نمی. بینی ، معتاد می...توي خیام، آگه بري، االماشاا
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ولی اینجا هـم چـرا؛ مـن    . البته به اندازه دروازه غار نیستند. این محله هم میان

جـا   شناسن، از همه رو همه تهران می» مولوي«آخه . ولی خیلی کم. بینمشون می

.شناسیم همدیگر رو می. بیشتر قدیمیا میان. طوري نیستاینجا این. میان

مرد پیر سپید موي خمیده قامت ابرو پرپشت، با نگاه نافذ و کالم پرمعنایش، مرا به 

در مولوي، غریب نیست؛ تالطم افراد » گمنامی«به این فکر فرو رفتم که . خود آورد

هاي آن، آشنایی را  ستهها قدم زدن در را شد پس از هفته ناشناسی که به زحمت می

که در » خرید کردن«اند؛ امر خطیر  در این فضا گرد آمده» خرید«همه حول . یافت

هاي زندگی در این کالنشهر  مدرنیته متأخر، نه تنها مبناي تمایزي براي سبک

کند که در آن، همه به دنبال یافتن موهبتی ارزان  فضاهایی را خلق میبلکه انتهاست،  بی

بسیار . شوند می» رد«اند که فقط از کنار هم  هاي چنان جذب ویترین و باکیفیت،

آنجا مملو از . گیرد ، تعامل شکل می»مولوي«انگارانه است اگر بگویم بین کنشگران  سهل

، سیاق امور بر سبیل )تختی(اما در محله مختاري . گمنامی و ناشناخته ماندن است

ه خلق فضاهاي شاداب و سرزنده، در اینجا، کنشگران، فعاالنه ب. دیگري است

  :اند مشغول

  !، نون گرم...مش اسدا

یـه غریبـه بیـاد،    . شناسن رو می بله اینجا همه همدیگه. نوش جان، صرف شده

  .البته االن یکم کمتر شده. معلومه

شاید . از هرندي و مولوي است» تر سازنده«انگار که تعامالت در این محله، 

توان  ها را می تا دوردست. تأثیر نباشند ابر در این محله بیها و مع مستقیم بودن خیابان

متر هم  10به » هرندي«هاي  که عمق نگاه مستقیم در بسیاري از کوچهدید در حالی

و  ها ارزشرفتار کنی که پایبند » دیگرانی«انگار که مجبوري همچون . رسد نمی

توانی  نمی. اريهنجارهاي مورد قبول هستند؛ چون همیشه در معرض دید قرار د

. خیال هنجارها و قواعد رفتاري شوي گر را بیابی و بی اي فارغ از چشمان نظاره گوشه

هم دید مستقیم، مضایقه نبود؛ پس چرا انحراف بیشتر بود؟ خیابان » هرندي«اما در 
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ثمر اما با سایه دلنواز، خیابان پرهیاهو،  روهاي سرزنده، درختان بی وحدت اسالمی، پیاده

ایستادند و ویترین را  هاي مزین، زنان چادري که هرازگاهی دم یک مغازه می مغازه

ها را دریافتم و صاحب  ، یکی از مغازه)چیزهایی که در هرندي ندیدم(یافتند  درمی

  :مغازه، جوانی میانسال با پیراهنی سبز که بر شلوار کتان انداخته بود

یا ولگردها برخورد کنند؟ هاتون با معتادها  تا حاال پیش اومده که همسایه

  بهتر بگم، یه کاري بکنن که دیگه این طرفا پیداشون نشه؟

دارها ریختن سر چند تا معتاد  همین چند وقت پیش مغازه. بارها پیش اومده

دیگه بعد اون جرات نکردن این طرفا پیداشون . شون تو جوب با چک و لقد انداختن

  .بشه

چرا؟ بنده خداها گناه دارن!  

اینا باشن که مردم نمیان تو خیابون ما هم . زن و بچه رفت و آمد میکنه اینجا

  .روزیمون دست همین مردمه

. در هرندي انگار کسی از ناامن بودن فضا چندان گلگی نداشت. حق با او بود

از . اصالً ناامنی بخشی از فضا شده است. اند انگار مردم به ناامن بودن فضا خو گرفته

اي، سرگرم تزریق باشد، منافع کسی به خطر  گوشه خلوت کوچه این که معتادي در

. انگار دیگر کسی به فضاهاي درون محله هرندي، احساس تعلقی نداشت. افتد نمی

؛ چون فضاهایی که تحت مالکیت »انسان«بود نه با » خدا«انگار مالکیت این فضاها با 

؛ چون این فضاها ها خواهد بود انسان باشد تحت شدیدترین مقررات و محدودیت

اگر این فضاها سرزنده، . هاي ایجاد ارزش افزوده در مدرنیته متاخرند خالِق زمینه

بورژوازيِ نزدیک به  هخُرددربرگیر، جذاب، پویا، گرم و بانشاط نباشند  شاداب، همه

باید بتوان با فراغ . احساس امنیت، الزمه چنین فضاهایی است. بازار، ترقی نخواهد کرد

» خرید کاال«هاي غیرمعمولی، از اختیار انتخاب در  دون دغدغۀ مواجهه با انسانبال و ب

اي که داراي چنین حس  سوژه. برخوردار شد؛ از داشتن چنین اختیاري، حتی لذت برد

دهد فضا ناامن شود؛ چون تمام حس خوبِ لذت بردن از  و حالی است اجازه نمی
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ود؛ فضاهایی که او را در بین هزاران ابژة ش زنی در فضاهاي شهر، از او گرفته می پرسه

  .رساند خرید به نهایت ارضاي روحی و بصري می

ها از مالکیت فضاهاي  انگار انسان. وضع به گونه دیگري است» هرندي«اما در 

اند و هیچ میلی به حفظ، تغییر، نگهداشت، پیرایش و  درون محله هرندي چشم پوشیده

ن فضاها، ماِل دزدي است؛ هر کسی هر کاري که دلش انگار ای. ها ندارند ارتقاي آن

دارها  مغازه. است» مختاري«اینجا محله . گونه نیستاما اینجا این. کند بخواهد با آنها می

در » خدا«انگار . دهند هر کسی را به درون آن راه نمی. اند ها، به فضا، جان داده و پیاده

و مقررات سفت و سخت انسانی این فضاها، سالخی شده و همه چیز تحت قواعد 

چنان آنها «. بر فضا را دید» ها مالکیت انسان«توان قانون آهنیِن بازدارنده  اینجا می. است

ها را رعایت  اند؛ معتادانی که قانون این انسان کرده بودند که دیگر بازنگشته» را در جوب

داد و چه نوري بر چه نظمی به فضاي ذهنیم . مالکیت بر فضااند؛ قانون آهنین  نکرده

اند سهم بسزایی در خلق  گري را تحریم کرده که نظارهآنان. هاي پریشانم افکند داده

دیگر برایشان مهم نیست که چه کسی، کجا، چه . دارند» هرندي«زاي  فضاهاي آسیب

نیست که این چند نفر در این گوشه، چرا به فضاهاي  مسئلهدیگر برایشان . کند کار می

  . کنند رض میمان تع محله

ها  هاست و تا پشت در خانه در هرندي، مالکیت فضاها منحصر به درون خانه

صاحب،  ها و سایر فضاها از آن خداست؛ بی کوچه. رسد ها نمی به کوچه. آید بیشتر نمی

آري، خدا این فضاها را در . ها اندازي انسان تعلق، بی حساب و کتاب و فارغ از دست بی

این . ین عینی هم ندارد، حوصله مدیریت آنها را هم ندارددست گرفته و چون تع

ها بر این فضاها، چه  کنند در غیاب خدا و مالکیت انسان اند که تعیین می دیدگان آسیب

چیز باید شکل بگیرد، چه رفتاري باید بروز نماید، چه تصویري خلق شود، چه معنایی 

در حضور انسان، هر . شندبرساخته شود، چه کسانی، به چه نحوي حضور داشته با

اي به معابر و  ها دیگر علقه انگار انسان! گیرد اما در محضر خدا، چرا؟ فضایی شکل نمی

  .»اند به امان خدا، ول کرده«هاي هرندي ندارند و آنها را  کوچه
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خواهند  ها، این مدیران شهري هستند که می در غیاب انسان. گویم پر بیراه نمی

» پرده«کنند و مرکز خرید  پارك احداث می. به غلیان درآورند فضاهاي محله هرندي را

اما چه . ها و روسپیان از محله بروند خواب اندازند؛ تا چه شود که معتادها و کارتون راه می

قدرت رسمی مدیریت شهري در این محله . اي در این تصمیمات نهفته است بینی کوته

اند که در فضاهاي  هاي کالنشهر تهران فتهر حاشیه این به. هیچ محلی از اعراب ندارد

شان که یک ساك مسافرتی را  ییها در کنار تمام دارا اند؛ در پارك عمومی محله بیتوته کرده

ها  کنند و در خیابان ها تزریق می در کوچه. خوابند کشند و می کند، دراز می پر نمی

که بود و نبودش هیچ تاثیري گر خوبی در این میان است  نیروي انتظامی نظاره. سرگردانند

. زنی با مشتریان خود هستند کنند و روسپیان سرگرم چانه معتادها کار خود را می. ندارد

او در خلق فضایی که بتواند جذاب و مملو از . قدرت است قدرت رسمی در هرندي بی

انی کنند؛ دیگر این دیگران هستند که فضاهاي محله را خلق می. آرامش باشد، ناتوان است

اند اما  بهره در خلِق قدرت بی... که گرچه از تمامی منابع اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و

هاي سطح  پارك که ایندست کم، قدرت خلق فضاهاي ناامن شهري را دارند؛ قدرت 

محله را چنان به لحاظ نمادین، تحت مالکیت خود قرار دهند که هیچ فرد دیگري حاضر 

  .دانندش اگر وارد شود، از خودشان مینیست به آنها ورود کند یا 

مواد چی میخواي؟  

ممن مممن موواد مواد نمیخوام.  

کنی؟ پس اینجا چیکار می  

ش ا که مشتريبه قلمرو نمادین او در پارك هرندي وارد شده بودم؛ در حالی. آري

این پارك تحت مالکیت آنهاست و از آِن آنها شده است؛ . جایی پرسید سؤال به. نبودم

پارك شهید «باقی مردم میلی ندارند مالکیت نمادین . اند بقیه ازش صرفنظر کرده چون

ها حق دارند بپرسند  دیده و موادفروش را از آن خود بکنند پس این افراد آسیب» هرندي

من از نظر آنها، غریبه بودم و تناسبی با فضاي معنایی و . که من اونجا چیکار داشتم

پس چرا باید آنجا باشم؟ با این سؤال، . خواستم مواد بخرم یمن نم. نمادین آنجا نداشتم
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اي دال  هیچ نشانه. توانستم مقاومت کنم اش را مشخص کرد و من هم نمی مرز قلمرویی

قطاران و همفکران من باشد یا آنانی که سبک  فضاي پارك متعلق به من یا هم که اینبر 

قطارانش،  او و هم. نبود از آِن او بود فضا از آِن من. زندگی شبیه به من دارند، نیافتم

ها، در غیاب دیگران، این فضا را خلق کرده بودند و مالکیتش را داشتند براي همین  سال

خواهم؛ چون  بود که اصالً به خودش اجازه داد از من سؤال بپرسد که چه موادي می

. اد استدیده و یا مشتریان جویاي مو فرض اصلی این فضا، حضور افراد آسیب پیش

به همین . خواهم برایش مسلم بود که مواد می. خواهم یا نه اصالً نپرسید که آیا مواد می

بزرگی  مسئله، حضور من در پارك هرندي برایش به »خوام مواد نمی«دلیل وقتی گفتم 

من، به حریم او تجاوز کرده بودم؛ به حریمی نمادین که تنها خاص او . آري. تبدیل شد

  .اما همه جا از آن آنان نیست. این فضا متعلق به آنهاست. ودسانانش ب و هم

اما نه مانند مختاري امن و باآرامش است نه همچون هرندي و » ایران«محله 

» ایران«هاي این دو محله اما، کم کم دارد به محله  سرریز آسیب. زده امامزاده یحیی، جن

، »ایران«هاي  کوچه پس کوچهها به خاطر دیدن چند تا معتاد در  قدیمی. رسد هم می

  .بندند دارند رحل سفر می

خونـواده شـوهر مـن از    . خـوره  درد نمـی  االن اصـالً بـه  . اینجا قبالً خوب بـود 

شـون رو بفروشـن و از اینجـا     اند که خونـه  اما دنبال این. قدیمیاي اینجا هستند

  .شناسم که میخوان همین کار رو بکنن م می هاي دیگه خیلی. برن

را نادیده بگیرم، انگار در برابر » بازار«خواهم تأثیر  هرچه می. ام ردرگم شدهواقعاً س

. شوم داري متأخر، عاجز می کننده این عنصرِ سرکش در شهرهاي سرمایه قدرت تعیین

اما چنین . هاي آن هم بیشتر در امان هستی شوي از آفت شاید هر چه از بازار دورتر می

بخشم که تحت تعین نیست و  رم به بازار، جایگاهی میمن دا. آمیز است تقلیلی مخاطره

نباید چنین . نه. گیرد را می» خدا«گونه، بازار جاي این. کند خود، همه چیز را تعیین می

اگر چنین . به من یاد داد» دریدا«این همان چیزي است که . جایگاهی بدو بدهم

کننده را  هاي تعیین مجایگاهی به بازار بدهم، مغلوب او خواهم شد و سایر مکانیس
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شوم، افراد  تر می چرا هر چه به بازار نزدیک: پس سؤال این است. نخواهم دید

زار که با. بینم؟ شاید برداشت ما از بازار اشتباه است دیده و طرد شدة بیشتري می آسیب

اصًال چرا من به بازار تشخص . را عادالنه توزیع کند شتواند خودش همه مواهب نمی

مگر بازار غیر از این کنشگرانی است که به دنبال سود و منفعت شخصی خود دهم؟  می

  . گر خوبی باشند توانند تنظیم هستند؟ خوب اینها که نمی

شاید همین کنشگران براي ارضاي حس گناه ناشی از موقعیت نابرابرشان با 

کنند اما  شان می دهند یا اطعام هاي دیگر، به آنها انعام می شده بهره ها و بی خواب کارتون

کننده خوبی باشد و مواهبش را، عادالنه بین همه  شود که بازار بتواند توزیع دلیل نمی

اي ندارند بجز چند تا کارتون و دست  هایی که هیچ آورده و سرمایه آن. توزیع کند

تواند خود  این سیاست که بازار می. مند شوند توانند از مواهب بازار بهره خالی، که نمی

را بر اساس لیاقت افراد توزیع کند، سیاست مناسبی ش ا با بقیه جامعه تنظیم و مواهبر

، مهر »بازار«شدگان با  رانده حاشیه دیدگان اجتماعی و به شاید همجواري آسیب. نیست

شاید نظام اجتماعی . ی بازار در تخصیص عادالنه مواهب آن باشدیتائیدي بر عدم توانا

را باز » بازار«مجواري به خوبی نشان دهد که اگر دست خواهد از طریق این ه می

سیاستگذاري کالن اقتصادي ما، پس . بینیم آید که می بگذاریم، این وضعیت پیش می

در جامعه هستند » هرندي«پذیر  آسیب ساکناناي باشد که اگر کسانی مانند  باید به گونه

  . زیر چتر حمایتی دولت قرار گیرند

دولت و مدیریت شهري نباید این افراد را . درستی است درست است؛ این سیاست

االن پی . ها را به این شکل درآورد گر بازار، آن هاي خودتنظیم رها کنند تا مکانیسم

در غیاب اوست که هرندي به . برم که دولت تا چه اندازه در این محله حضور ندارد می

سطح محله یافت  حتی مرکز اورژانس اجتماعی هم در. این شکل درآمده است

هاي حمایتی او، بهتر  خواهد ثابت کند که جامعه، بدون دخالت انگار دولت می. شود نمی

رسد که وضعیت رها شدة این محله،  اما به نظر می. تواند راه خود را ادامه دهد می

شود انتظار داشت که  نمی. گواهی بر لزوم حضور دولت در صحنه رفاه عمومی است
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هاي آن بهره  مند شوند؛ از فرصت زده بتوانند از مواهب بازار بهره جنافراد رنجور و 

شاید باید قبول کنیم که اقشاري در جامعه . بگیرند و خود خالق فرصت و منابع باشند

. ها را در بازار به چنگ آورند توانند بر اساس مکانیسم رقابت، فرصت هستند که نمی

اگر . ها، بگردند مواهب بازار در سطل آشغال توانند به دنبال پسماندهاي آنان فقط می

را هم قبضه کنند » مختاري«و » ایران«آنها را به حال خود رها کنیم ممکن است محالت 

  .هاي دیگر شکل بدهند و هرندي

هاي دیگر  گیري هرندي ، ترس از شکل10در جلسه مدیران ارشد منطقه  که اینکما 

تر از آزادي و بسیار  پایین، خیلی »هاشمی«محله راستی . خورد در این منطقه به چشم می

گذاري  اینجا بیشتر براي سرمایه. شود می» هرندي«آن هم دارد . دورتر از بازار تهران

، بتوانند واحد کوچکی خُردهاي  مناسب است که با سرمایه» پایینمتوسط به «طبقه 

اتژي صاحبان این استر. آري. بخرند و پس از مدتی آنرا به احسن، تبدیل کنند

و  10در صنعت امالك و مستغالت در شهر تهران است که منطقه  خُردهاي  سرمایه

ها  خانه. تبدیل کرده است» گذار«را به سکونتگاه شهري » هاشمی«بخصوص محله 

هاي  درآمد و دیگر گروه زیاد به افراد مجرد، مستاجرهاي کم» رهن«شوند و با  خریده می

ها زمان زیادي را در این محله  خانواده. شود اده میبضاعت، رهن و اجاره د کم

روند و پتانسیل  که مستاجرند پس از اندك زمانی از محله میآنان. برند بسرنمی

گیري احتمالی سرمایه اجتماعیِ  گیري تعامالت اجتماعی با همسایگان و شکل شکل

پس ثباتی در . شوند خرند نیز خود ساکن نمی آنانکه خانه می. دهند سازنده را بر باد می

در این اثنا، فقر شهري، زمینه را براي درگیر شده . شود بین اجتماع محلی ایجاد نمی

  . آورد افراد در جرم و بزه فراهم می

انگار . خیالی اجتماعی است هم، بستر مناسبی براي بی» هاشمی«اینجا، محله 

اعتنایی  دهند و بی دست می گري خود را کم کم از هاي این محله نیز، قابلیت نظاره سوژه

تقریبًا بیش از  10میزان خرید و فروش واحدهاي مسکونی در منطقه . کنند را پیشه می

سایر مناطق شهر تهران است؛ چرا که قیمت واحدهاي مسکونی در حد استطاعت 
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شهر تهران است و به همین دلیل، میزان خرید و  پایینبخش اعظم طبقه متوسط به 

طقه باالست؛ این یعنی جابجایی زیاد جمعیت؛ به عبارتی، کاهش میزان فروش در این من

فقط او نیست که . یافتگی ندارد پس بازار جایگاه فراتعین. آري. احساس تعلق به محله

هاي اجتماعی هم درگیر خلق چنین  مکانیسم. کند محالت نامناسب و فرودست خلق می

کنند و حتی  ارج از محله سپري میشان را در خ آنانکه بیشتر وقت. محالتی هستند

معتبر و » هاي مگامال«هاي محله که از  فروشی ها و میوه شان را نه از سوپري نیازهاي

اي دارند؟ اصالً مگر ما در  اجتماع محله ساکنانکنند چه تعاملی با سایر  زبانزد تأمین می

  اي داریم؟  تهران، اجتماع محله

ها وجود داشته باشد؟  ه محله در بین تهرانیپس چرا انتظار داریم که حس تعلق ب

شان حساس باشند؟ محله  به وضعیت اجتماعی محله ساکنانچرا انتظار داریم که 

. دانند نمی» بچه هاشمی«ش خود را ساکنان. بیند ، هیچ حس تعلقی به خود نمی»هاشمی«

و افراد ناپایداري جمعیت باعث شده که شبکه تعامالت اجتماعی چندان گسترده نباشد 

یادم هست یک بار پرسشگري دم . اي را شکل دهند نتوانند شبکه تعامالت سازنده

تان،  حاضر هستید به همسایه«پرسید  می. اي در دست داشت مان آمد و پرسشنامه خانه

شناسم چجوري بهش  ام را نمی من در این فکر بودم که همسایه» پول قرض بدهید؟

. شناختم ها رو نمی همسایه. تر، اومده بودم اینجا نپاییکوچه  2من از . پول قرض بدم

فقط یکبار همسایه طبقه دوم، شعله . گشتم رفتم سر کار و شب برمی صبح اول وقت می

کوچه  4یکسال بعدشم رفتیم . ها نداشتم دیگه هیچ ارتباطی با همسایه. زرد برامون آورد

» هاشمی«بعد هم کالً از محله سال . مانده، خانه جدیدي اجاره کردیم» یادگار امام«به 

آري؛ . هایی که تعاملی با آنها نداشتم، اعتماد کنم توانستم به همسایه چگونه می. رفتم

گیري  اي دال بر شکل هیچ نشانه. شکل نگرفت و من رفتم» هاشمی«هیچ تعاملی در 

انگار تمام وظیفه این محله، . خورد اي در این محالت به چشم نمی اجتماع محله

یس دادن به امثال من بود که خستگی ناشی از دویدن به دنبال مواهب زندگی سرو

  .همین. شهري را از تن به در کنیم
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را که به مرز آن در خیابـان خیـام برسـی، وضـعیت بـه کلـی       » مختاري«محله 

دیـده در   خورد و جـوالن افـراد آسـیب    آن آرامش، به هم می. شود دگرگونه می

، مهر پایانی بـر محلـه آرام و   »هرندي«هاي محله خیابان خیام و ورودي کوچه

رسد که همـه، بایـد    می بازارخیابان خیام دوباره در امتداد شمال، به . امن است

  .اش را دنبال کنیم مواهب

 یه نفر؛ میدون اعدام میري آقا؟»اعدام«میدون ،  

میرم مترو مولوي.  

همونه بیا باال.  

سرمون رو به باد ندي!  

خیره و خسته راننده گره خورد و به همراه بقیه مسافرها به  لبخند من در نگاه

  .میدان اعدام روانه شدیم/سمت بازار

  

  گیري بحث و نتیجه

برخی شواهد، دال بر . اش قابل درك نیست ، خارج از زمینه تاریخی»هرندي«محله 

برخی . هجري شمسی است 40و  30هاي  زاي محله در دهه وضعیت آسیب

و همچنین عدم » خاك سفید«مدیریت شهري همچون تخریب محله هاي اشتباه  سیاست

تر کرده که منجر به تراکم  در سطح محله، وضعیت را وخیم» کیفیت زندگی«رسیدگی به 

. دیدگان و فقراي شهري در این محله شده است ها و آسیب بیش از حد معمول آسیب

آن، قبح و ناهنجار » فورو«ها در این سکونتگاه شهري به حدي باالست که  میزان آسیب

شده در بافت محله تبدیل  بودنش را معنازدوده کرده و اینک به عنصري طبیعی انگاشته

هایی است که موجب شده، ارتکاب جرم در  گمنامی یکی دیگر از خصلت. شده است

هرندي به سهولت انجام پذیرد و افراد از تظاهر به هنجارشکنی و ارتکاب جرم و 
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جداافتادگی فضایی. در فضاي محله، ابایی نداشته باشندهمچنین نمود آن 
1

نیز باعث  

گریز شکل بگیرد؛ به  شده که نوعی آسودگی خاطر در بین افراد هنجارشکن و قانون

به دلیل . اي که محله به مکانی امن و کم استرس براي مرتکبین جرم، تبدیل شود گونه

به جامعه  ها پیونددهندهباارزش،  »هاي داشته«عدم اتصال حاضرین در محله هرندي به 

ترین درجات  این افراد جز بدنامی و زندگی در پایین. اند در بین این افراد، بسیار ضعیف

. کیفیت در جامعه شهرِي به شدت نابرابر، هیچ چیزي براي از دست دادن ندارند

هر کمترین پیوند نگهدارنده را با جامعه دارند و از مواهب زندگی شهري در کالنش

  .اند تهران، به شدت محروم شده

گریزي و  تري را براي قانون هزینه زاي هرندي به نوبه خود، ساحت کم بافت آسیب

هنجارشکنی فراهم نموده و به همین دلیل حضور افراد تبهکار و حتی باندهاي بزهکار، 

در کنار این موارد، سازمان فضایی نامناسب و همچنین . در سطح محله چشمگیر است

غتشاش بصري فضا باعث شده که میزان نظارت اجتماعی در فضاهاي شهريِ درون ا

زدایی  هاي اجتماعیِ ارتکاب جرم، مشروعیت محله، به شدت کاهش یابد و بازدارنده

هاي الصاق شده به محله  ها و انگ از سوي دیگر ترس از جرم و همچنین بدنامی. شوند

یسک حضور در محله را پذیرا نباشند و به بهنجار نیز، ر» دیگراِن«موجب گردیده که 

دیده، قوام یافته است که این امر  و افراد آسیب ساکنانهمین دلیل نوعی همگنی در بین 

را، تشدید کرده و مانع از رویارویی » دیگران«به نوبه خود مرز نمادین محله در برابر 

ر در خصوص این ام. شود هاي معطوف به اصالح و تغییر می وضع موجود با کنش

اي که تکرار و مداومت حضور  کند؛ به گونه فضاهاي درون محله نیز صدق می هخُرد

ها و  فضاهاي محلی همچون پارك هخُرددیدگان اجتماعی و بزهکاران در  آسیب

، نوعی قلمرو نمادین براي آنان ایجاد کرده که )یا همان فضاهاي بدون دفاع(ها  خلوتگاه

توان ادعا کرد که فضاي شهريِ  دارد و می» دیگران«دافعۀ خاصی در خصوص حضور

                                                  
1. spacial segregation
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محله به  ساکناناگرچه در یک حرکت خودجوش، . اند خود را خلق کرده منحصربه

اند دیده در این فضاها پرداخته ضرب و شتم با افراد آسیب
1

اما این حرکت اعتراضی،  

کرده و این امر، فضاها، ایجاد ن هخُردخلل اساسی در فضاي معنایی الصاق شده به این 

  .زمانبر خواهد بود

هاي نئولیبرال دولت که متضمن مسئولیت حداقلی این کارگزار مهم در  سیاست

ها و اجتماعات خاص و نتیجتاً رهاماندگی اجتماعات حساس و  حوزه تأمین رفاه گروه

هاي بازار را رقم زده به نوبه  پذیر است که در نهایت، سپردن آنها به مکانیسم آسیب

هاي ساکن  اجتماعات و گروه. خود، موجب وخامت بیشتر وضع موجود شده است

نیستند و » دولت«هاي رفاهی  ها و برنامه کدام از سیاست، هدف هیچ»هرندي«محله 

شود که نتیجه آن، اتکاي افراد به  انگاري سیاستی در مورد آنها اعمال می نوعی نادیده

است ) مولوي(رآمد در مجاورت بازار تهران زاي کسب د هاي بعضاً آسیب یافتن فرصت

صاحبان سرمایه (دیدگان و کارگزاران بازار  که پیامد منفی این امر نیز، همزیستی آسیب

دیدگان  در فضاهاي عمومی شهر تهران و نمود شدیدًا آزاردهنده آسیب) و مشتریان

ز جمله ا. کند اجتماعی در این فضاهاست و تصویر بسیار نامطلوبی را ارائه می

هاي شاغل در کسب و کارهاي رده پایین بازار  تهدیدهاي دیگر، دسترسی آسان گروه

مان، خطرناك در محله أبه بازار سکس ارزان قیمت و تو...) ها و کولبرها، چرخ دستی(

شان دور هستند و به  هاي که معموًال یا مجردند یا از خانوادهاست؛ افرادي» هرندي«

یان ثابت و در معرض خطر صنعت سکس در این محله به همین دلیل یکی از مشتر

  .روند شمار می

/گرایی اگر خطوط تمایز اجتماعی در سطح محله را بر مبناي گرایشات اجتماع

شدت سرخورده در این محله ساکن هستند  ستیزي سازمان دهیم برخی افراد به اجتماع

                                                  
صورت گرفته است که گزارش مختصري از آن  1394ماه  این حرکت خودجوش توسط ساکنین محله و در آبان - 1

.با استناد به روزنامه شرق، آورده شده است
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اند و مورد انواع ظلم  محرومکه از مواهب زندگی اجتماعی در کالنشهر تهران به شدت 

این بخش از افراد که حد نهایت افراد سرخورده در . اند درازي قرار گرفته و دست

ستیزي را از خود  نوع دهند برخی رفتارهاي ضد اجتماعی و هم را تشکیل می» هرندي«

طوالنی مدت از مواهب زندگی جمعی است » محروم بودن«دهند که مبناي آن  بروز می

راحتی آمادگی بسیج شدن  این افراد حتی به. تعلق خاطري به جامعه ندارند و هیچ

ممکن، حاضر به ارتکاب » پاداش«توسط باندهاي ضد امنیتی را دارا هستند و با کمترین 

شود چنین رفتارهایی را در بین زنان  اند؛ به عنوان نمونه می رفتارهاي مخرب اجتماعی

که به صورت تعمدي، به دنبال همبستري با کارگران آلوده به ویروس ایدز ردیابی کرد 

  .شاغل در بازارند

هاي  محله هرندي به دلیل حضور بیش از حد افراد و گروه ساکنانتجربه زیسته 

س و ناامیدي نسبت به تغییر وضع موجود أم با یأدیده، به شدت آزاردهنده و تو آسیب

گونه تعلق اند و هیچ راضی، به شدت نا»هرندي«محله از زندگی در  ساکنان. است

تجربه طوالنی مدت سرخوردگی ناشی از زندگی در این محله . خاطري بدان ندارند

باعث شده که تمایل شدیدي به تغییرات بنیادین و رادیکال داشته باشند و به راحتی 

برداشت بسیار منفی از . هاي اجتماعی انقالبی و رادیکال، بسیج شوند توسط جنبش

و عمدتاً در رابطه نابرابر با دیگران، تالشی براي تغییر موازنه از خود نشان  جامعه دارند

. دارند» دیگران«اً با ارائه تصویر نامناسب از محله، سعی در همراهی با بعضدهند و  نمی

هاي جنسیتی مردانه همچون  ها و کلیشه بجز در مواردي که معموًال دربردارنده انگاره

است، برداشت ... پرست بودن و ، دست به چاقو بودن، ناموسالت بودن، با مرام بودن

بینی افراطی هستند و در ارتباط با  دچار خودکم. محله ندارند ساکنانذهنی مثبتی از 

هاي  شوند و نسبت به ابزارهاي قانونی و مکانیسم تر درگیر خشونت می دیگران، راحت

ها و همچنین مشاهده ترقی افراد  یسمعدم کارایی این مکان. اعتنا هستند حقوقی، کامالً بی

خاصی به واسطه درگیر بودن در کسب و کارهاي غیرقانونی، تمایل قابل توجهی را در 

بین بخشی از این افراد خصوصاً جوانان ایجاد کرده که به کسب و کارهاي غیرقانونی، 
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خصلت اند که داراي خوي و  در این محله، افرادي تربیت یافته. گرایش داشته باشند

گریز، هنجارگریز،  مسئولیت، اجتماع بدبین، بی: خاص طردشدگان اجتماعی، هستند

متمایل به کسب و کارهاي غیرمجاز، بیخیال، شدیدًا مردساالر، اقتدارگرا، ناامید نسبت 

به آینده، داراي سطح پایینی از سالمت اجتماعی، متمایل به تغییرات بنیادین، بدبین به 

  .محابا تعلق و بی الی است، بیاصالح امور، کارناو


