
مقدمـه
نابرابــری یــک مفهــوم تعمق برانگیــز اســت و بــا تغییــر زاویة 
نــگاه بــه آن، تعاریــف و مصادیــق متفاوتــی پیــدا می کند. اگر 
ــم، مفهومــی  ــف کنی ــاوت در قابلیت هــا تعری ــری را تف نابراب
اســت کــه بقــای جهــان بــر پایــة آن خواهــد بــود؛ و اگــر آن 
ــه فعلیــت رســاندن  ــدی از ابزارهــای ب ــاوت در بهره من را تف
قابلیت هــا قلمــداد کنیــم، عاملــی اســت کــه پایــداری جهــان 
را بــه مخاطــره می انــدازد. هیچ یــک از ایــن رویکردهــا بــه 
ــری  ــوم نابراب ــتی از مفه ــناخت درس ــد ش ــی نمی توانن تنهای
و مصادیــق آن بــه دســت دهنــد. در تعریــف اول، نابرابــری 
ارزش آفریــن اســت و بیشــتر از محدودیت هــا بــر ظرفیت هــا 
تأکیــد می کنــد؛ و در تعریــف دوم، نابرابــری نتیجــة روابــط 
پنهــان و پیــدای ســاختارهای قــدرت اســت کــه انگیــزه را 
ــکونت گاه  ــرد. س ــان می ب ــف اول از می ــق تعری ــرای تحق ب
ــری در شــهرها  ــی نابراب ــق عین غیررســمی یکــی از مصادی
اســت کــه می تــوان بــا اتــکا بــه رویکــرد دوم، نــگاه 
ــه  ــا تکی ــت و ب ــکل گیری آن داش ــل ش ــه عل ــه ب واقع بینان
ــرف  ــرای برط ــود را ب ــای موج ــرد اول، فرصت ه ــر رویک ب

کــردن موانــع توســعه در آن هــا بــه کار بســت.
بــه  از سلســله نشســت های »نــگاه  در نشســت دوم 
ــای  ــا و محله ه ــهری در محدوده ه ــی ش ــای زندگ کیفیت ه
هــدف بازآفرینــی از دریچــة هنــر و ادبیــات« بــه کیفیت های 

مـروری	بر	نشـست	نگاه	به	کیفیت	های	زندگـی	شهری	
در	سکونت	گاه	های	غیررسمـی	از	دریچة	عکاسـی	و	داستان	نویسـی

تهیه و تنظیم: گروه مطالعاتی دبیرخانه جستار

ــری  ــی در ســکونت گاه های غیررســمی از منظــر نابراب زندگ
پرداختــه شــد. هــدف اصلی ایــن نشســت، کنار هم گذاشــتن 
تفکــر جزء نگــر و کل نگــر دربــارة ســکونت گاه های  دو 
ــی و  ــة داستان نویس ــان دو تجرب ــا بی ــه ب ــود ک ــمی ب غیر رس
عکاســی از زندگــی روزمــره و واقعــی مــردم آغاز و با بررســی 
نقــش ســاختارهای قــدرت در شــکل  دهی به فضــا و نابرابری 

اجتماعــی تکمیــل شــد. 

نشـست	دوم
در ابتــدای نشســت، دکتــر منــا عرفانیــان ســلیم بــا اشــاره به 
ــوری در وزارت راه  ــری کیفیت مح ــان فک ــکل  گیری جری ش
و شهرســازی و شــرکت مادرتخصصــی عمــران و بهســازی 
ــتار  ــی جس ــة فرهنگ ــی برنام ــدف اصل ــران، ه ــهری ای ش
کیفیــت در تجربه  هــای بازآفرینــی شــهری و برگــزاری 
سلســله نشســت  های هم  اندیشــی در موضــوع کیفیــت 
ــون  ــای گوناگ ــردن حوزه  ه ــاس ک ــهری را حس ــی ش زندگ
تخصصــی ـ حرفــه  ای نســبت بــه حیــات شــهری مطلــوب 
برشــمرد. وی ایــن نشســت  های تخصصــی را تاشــی 
ــهر و  ــت ش ــورد کیفی ــازنده در م ــوی س ــت گفت و گ در جه
فرصتــی دانســت کــه  بتــوان در آن دانســته  ها و تجربه  هــای 
فرهیختــگان و صاحب نظــران در زمینه  هــای دیگــر همچــون 
ــه بحــث گذاشــت و از آن هــا آموخــت. ــات را ب ــر و ادبی هن
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پــس از ایــن مقدمــه، مهــدی اســدزاده، نویســندة دو داســتان 
کوتــاه »آیــا بچه  هــای خزانــه رســتگار می  شــوند؟« 
ــة  ــد محل ــود در چن ــخصی خ ــات ش ــوچ«، از تجربی و »ق
ــه حاشــیه  ــه زعــم وی ســاکنانی ب فرودســت تهــران کــه ب
ــه شــهر و  ــتان  نویس ب ــت: »داس رانده  شــده دارد ســخن گف
ــگاه  ــة داســتانی ن ــه چشــم یــک مقول محیــط پیرامونــش ب
می  کنــد و آن  را بــه عنــوان یــک متــن داســتانی دریافــت و 
بــه شــکل داســتان تفســیر می کنــد. وظیفــة داســتان  نویس 
ــا را  ــرد، آن ه ــا را می  گی ــت. او حقیقت  ه ــت اس ــل واقعی جع
تفســیر می  کنــد و بــه مــا تحویــل می  دهــد. ســپس مــا آن 
را بــه عنــوان یــک واقعیــت داســتانی می  پذیریــم، درکــش 
ــه آن  ــاید ب ــم و ش ــداری می  کنی ــا آن همزاد پن ــم، ب می  کنی
عاقه منــد هــم بشــویم. خلــق ایــن واقعیت  هــای داســتانی 
ــا حقیقــت ندارنــد  ـ چیزهایــی کــه نســبت تــام و تمامــی ب
ولــی از ارکان و مناســبات حقیقــت بهــره می  برنــد ـ نیازمنــد 
ایــن اســت کــه بتوانیــم فضــا را بــه طــور کامــل بشناســیم. 
ــه  ــد ک ــزی بنویس ــد چی ــه می خواه ــی ک ــن هر کس بنابرای
ــة  ــری بســازد کــه جنب ــا اث ــة داســتانی داشــته باشــد ی جنب
ــل  ــًا تحلی ــش را کام ــد موضوع ــد، بای ــته باش ــری داش هن
کنــد و بــا آن درگیــر شــود و نگاهــش فراتــر از یــک نــگاه 
توریســتی یــا جامعه  شناســانه یــا یــک نــگاه صرفــًا شناســاگر 
باشــد. بایــد بــا محیــط یکــی شــود و در دل آن حــل شــود. 
بــرای همیــن بــود کــه مــن در حــدود 3-4 ســال پیــش، بــا 
توجــه بــه موضوعــات داســتانی مــورد عاقــه  ام، نگاهــی بــه 
ــد  ــرای بازدی ــم و ب ــهر انداخت ــة ش ــق حوم ــی از مناط بعض
ــرای خــودم  ــره ب ــک نف ــن مناطــق تورهــای منظــم ی از ای
ترتیــب دادم. نکتــة مهــم ایــن اســت کــه هــر نویســنده  ای، 
بــرای رویارویــی بــا یــک ســوژة داســتانی، دو عملکــرد دارد. 
یــک تحلیــل خــرد یــا میکــرو دارد کــه در طــی آن، پدیــده 
را بــه طــور کامــل بررســی می کنــد و ریزتریــن و جزئی تریــن 
اتفاقــات آن را در نظــر می  گیــرد. بــرای مثــال، وقتــی قــرار 
اســت از شــخصیتی کــه در مناطــق حاشــیه  ای شــهر زندگــی 
می  کنــد بنویســد، بایــد ایــن شــخصیت را بــه طــور کامــل 
همــراه بــا کــردار، کنــش، منــش، رفتــار و گفتــار او بشناســد 
و او را تعقیــب و آنالیــز کنــد. یــک تحلیــل کان یــا ماکــرو 
هــم دارد، یعنــی بایــد ببینــد ایــن پدیــده در ســطح جامعــه و 

در ســطح جهــان کجــا قــرار دارد، نســبت ایــن شــخصیت بــا 
ســایر شــخصیت  های جامعــه چیســت، نســبت ایــن منطقه با 
ســایر مناطــق کشــور یا شــهر چیســت، و نســبت ایــن پدیده 
بــا اقتصــاد و تاریــخ منطقــه و کشــور چیســت و در چــه متنی 
جریــان دارد. در حقیقــت، تحلیــل کان اســت کــه نویســنده 
را از کســی کــه شناســایی صــرف صــورت می دهــد متمایــز 
ــد. چیــزی کــه می  خواهــم بگویــم حاصــل شناســایی  می کن
میکــرو و ماکــرو، حاصــل تحلیــل خــرد و کان ایــن مناطــق 
ــم  ــان می  کن ــت. گم ــتانی اس ــن داس ــک مت ــوان ی ــه عن ب
ــمی  ــکونت گاه  های غیر رس ــه س ــز این ک ــم ج ــاره  ای نداری چ
ــه  ــک سیســتم و ب ــوان ی ــه عن ــود شــهر ب ــیة خ را در حاش
ــا یــک هویــت اقتدارگــرا  مثابــه یــک کلیــت هدف منــد و ب
تفســیر کنیــم. ایــن مناطــق در حاشــیة شــهر هســتند و بــا 
شــهر و مناســبات سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی، جنســیتی 
و مناســبات قدرتــی کــه شــهر بــرای آن هــا تعییــن می کنــد 
ــم  ــه بخواهی ــدای از این ک ــن، ج ــوند. بنابرای ــف می  ش تعری
ــوان یــک مجموعــه الگــو و ســوژه  ــه عن ایــن مناطــق را ب
تحلیــل کنیــم، بایــد نســبت آن هــا را بــا شــهر و مناســبات 
جریــان یافتــه در ســاختار شــهر هــم بســنجیم. مــن صرفــًا 
تجربیــات خــود را در ایــن زمینــه بیــان می  کنــم و اســتادان 
ــا و  ــد مجــاز در آن خط ــش از ح ــااًل بی ــه احتم ــد ک می  دانن

ــود دارد. ــروی وج کج 
ــت  ــت داش ــن اهمی ــرای م ــکونت گاه ها ب ــن س ــه در ای آنچ
ــن ســکونت گاه  ها  ــه در ای ــی ک ــود. قصــة آدم  های ــا ب قصه  ه
زندگــی می  کننــد و تعدادشــان هــم کــم نیســت. هــزاران نفر 
ــک  ــان ی ــد و هر کدامش ــی می کنن ــا زندگ ــن محیط  ه در ای
ــخت و  ــی س ــط زندگ ــا محی ــا ب ــن قصه  ه ــد. ای ــه دارن قص
مقتــدر و نامهربــان آن هــا ارتبــاط دارد، محیطــی کــه فرصت 
ــد.  ــرای ایــن آدم  هــا فراهــم می  کن ــی را هــم ب رشــد و تعال
ــارج  ــری در خ ــای دیگ ــای آدم  ه ــا قصه  ه ــا ب ــن قصه  ه ای
ــی کــه در  ــاط دارد. هر کــدام از آدم  های ــط  ارتب ــن محی از ای
ایــن فضــا زندگــی می  کننــد یــک داســتان و قصــه و رمــان 
هســتند و ایــن قصه  هــا در یکدیگــر تنیــده می  شــوند. چیــزی 
کــه مــن بــا همــان نــگاه میکــرو از ایــن مناطــق دریافتــم 
ــا  ــروز ب ــمی ام ــکونت گاه  های غیر رس ــه س ــت ک ــن اس ای
ــای  ــته تفاوت  ه ــالیان گذش ــمی س ــکونت گاه  های غیر رس س
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زیــادی دارد. تصویــر زاغه نشــینی یــا حاشیه  نشــینی یــا 
ــی  ــا حلبی  آبادهای ســکونت گاه  غیر رســمی در ذهــن همــة م
اســت کــه زمانــی در جنــوب شــهر تهــران قــرار داشــته  اند، 
یــا زورآبــادی کــه در کــرج بــوده و ممکــن اســت تصویــری 
از آن در ذهــن داشــته باشــیم. امــا امــروز ایــن مناطــق خیلی 
فــرق کرده  انــد. دقیقــاً مناســبات شــهر را پذیرفته  انــد و ســعی 
ــازی  ــص بازس ــردی ناق ــا رویک ــبات را ب ــد آن مناس می  کنن
کننــد، ولــی همــان مشــکات یــک ســکونت گاه غیر رســمی 

و حاشــیه ای شــهر را دارنــد.
شــهر بــه عنــوان محــل تجلــی قــدرت، بــا تکثیــر خــودش 
در ســکونت گاه  های غیر رســمی، ارزش ــهایش را بــه ســاکنان 
آن هــا تحمیــل می  کنــد و ایــن  آدم هــا ســعی می  کننــد خــرده 
فرهنگ شــهر را بپذیرند و خودشــان را شــبیه آن کنند. شــهر 
ــه آن مــردم  ــد ایــن فرهنــگ  و قواعــدش را ب ســعی می  کن
تحمیــل کنــد و از ســوی دیگــر یک انــکار را شــکل می  دهد. 
تصویــر جایــی را بــه شــما نشــان می  دهــد کــه خــاف کاری 
در آن زیــاد اســت، آدم هــای لمپــن در آن زندگــی می  کننــد، 
محیــط خطرناکــی اســت، و محــل زندگی کســانی اســت که  
فرهنــگ روســتایی و ضــد اجتماعــی دارنــد. ایــن تصویــر را 
ــکای  ــه ات ــود ب ــث می  ش ــد و باع ــما می ده ــن و ش ــه م ب
تصویــر نادرســتی کــه داریــم و در ســینما و ادبیــات هــم بــه 
شــدت دیــده شــده، از نزدیکــی بــه ایــن فضا و درک درســت 
آن بــاز بمانیــم. مــن می  گویــم اگــر می  خواهیــم ایــن قشــر 
را بشناســیم، اواًل بایــد از نزدیــک ایــن کار را انجــام دهیــم 
ــه عنــوان متــن  ــا کلیــت شــهر ب و دومــًا آن را در تعامــل ب
کانــی کــه ایــن خــرده متــن در کنــارش قــرار دارد ببینیــم.

مــا دربــارة چــه کســانی صحبــت می  کنیــم و ســعی داریــم 
بــه عنــوان یــک متــن داســتانی بــه آن هــا نــگاه کنیــم؟ آیــا 
ــن  ــاکنان ای ــه س ــع ب ــر کلیشــه  ای راج ــان تصوی ــوز هم هن
مناطــق وجــود دارد، یعنــی افــرادی بیــکار و فقیــر بــا درصــد 
بــاالی جــرم و جنایــت و یــک زندگــی شــبه روســتایی کــه 
ــه  ــروس نگ ــرغ و خ ــد، م ــاک می  کنن ــبزی پ ــه س در کوچ
می  دارنــد و نمی  خواهنــد مناســبات شــهری را قبــول کننــد، 
افــرادی کــه چاره ــای جــز عضویــت در گروه  هــای مجرمانــه 
و روی آوردن بــه مشــاغل کاذب ندارنــد، یا ایــن تصویر تغییر 
کــرده اســت؟ بــه نظــر مــن نــگاه کــردن بــه ایــن مســائل 

ــق  ــن مناط ــیاری از ای ــا بس ــد. قدیم  ه ــد باش ــد مفی می  توان
ــاد،  ــد ـ ترک  آب ــذاری می کردن ــا نام  گ ــم قومیت  ه ــا اس را ب
کردآبــاد، ترکمن  آبــاد و غیــرهـ  و این هــا ارتباطــات طایفــه  ای 
بــا یکدیگــر داشــتند. امــا امــروزه ایــن هــم دیــده نمی  شــود. 
نکتــة دیگــری کــه می  خواهــم عــرض کنــم ایــن اســت کــه 
نوعــی وندالیســم و بی  قانونــی، کــه همیشــه در ایــن مناطــق 
ــود  ــمی وج ــی رس ــی و قانون  گرای ــا اقتدارگرای ــل ب در تقاب
ــی شــکل آن فــرق  داشــته اســت، همچنــان وجــود دارد ول
کــرده اســت. مــن برخــی از مناطقی را کــه قبًا ســکونت گاه 
غیر رســمی بوده  انــد و امروزه شــناخته شــده هســتند بررســی 
ــران،  ــاد ته ــا مفت  آب ــاد ی ــهر، صالح  آب ــل باقرش ــرده  ام، مث ک
ــة  ــود خان ــا وج ــال  ها، ب ــت س ــس از گذش ــم پ ــوز ه و هن
بهداشــت، درمانــگاه، مســجد، مدرســه و امکانــات دیگــر در 

ــود.  ــده می  ش ــی دی ــق، آن بی  قانون ــن مناط ای
بــه نظــر مــن، مشــاهده و شــناخت فضــای جدیــد 
ــا  ــه نســبت آن هــا ب ســکونت گاه  های غیر رســمی و توجــه ب
شــهر و تاریــخ و تصمیمــات سیاســی و مناســبات چندصدایی 
کــه بــا شــهر برقــرار می  کننــد، می  توانــد تصویــر جامعــی بــه 
ــا  ــتان  نویس  ها، فیلمنامه  نویس  ه ــدوارم داس ــد. امی ــا بده م
ــن محیــط و فضــا روی  ــه ای و نمایشــنامه  نویس  ها بیشــتر ب
ــد و تصویــر واقعــی ایــن فضاهــا را، کــه زیــر اقتــدار  بیاورن
آنچــه مناســبات رســمی می  خواهــد از آن بســازد گــم شــده 
اســت، بیــرون بکشــند چــرا کــه حــل واقعــی ایــن معضات 
و بهبــود شــرایط ســکونت گاه  های غیر رســمی مســتلزم ایــن 

اســت کــه تصویــر درســتی از آن هــا داشــته باشــیم.«
ســپس حامــد یغمائیــان دربــارة برخــی تجربیاتــش در زمینــة 
ــیب  ذیر  ــای آس ــودکان محله  ه ــا ک ــارکتی ب ــی مش عکاس
ســخن گفــت. وی فارغ  التحصیــل دانشــکدة فنــی و هنرهای 
زیبــای دانشــگاه تهــران اســت و در حــال حاضــر کارگاه  های 
مشــق عکاســی بــا کــودکان را هدایــت می  کنــد. وی در بیان 
ــام  ــه  انج ــی ک ــت: »در پروژه های ــار داش ــه اش اظه تجرب
دادیــم بــه دنبــال تغییــر کیفیــت زندگــی در مناطــق دچــار 
وضعیــت دشــوار بودیــم. مــا کارمــان را بر اســاس ســه ایــده 
پیــش بردیــم. ایــدة اول شــاید یــک فــرض طبیعــی و بدیهی 
پنداشــته شــود، ولــی پیچ درپیچــی و فشــار و شــرایط جهــان 
امــروز آن را ناممکــن کــرده اســت. ایــدة تغییر خــود و جهانی 
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کــه در آن زندگــی می  کنیــم پایــه و بنیــان کاری بــوده کــه 
ســعی کرده  ایــم انجــام دهیــم. در واقــع، خواســتیم امیــدواری 
ــه  ــعاعی ک ــا ش ــت کم ت ــم دس ــعی کنی ــیم و س ــته باش داش
ــن  ــا ای ــدة م ــن ای ــم. دومی ــر دهی دســتمان می  رســد را تغیی
بــوده اســت کــه از هنــر بــه عنــوان یــک ابــزار توانمندســاز 
ــه در آن  ــی ک ــر محیط ــایی بهت ــرای شناس ــهیل  گر ب و تس
ــل  ــی تبدی ــه جای ــم و شــهر را ب ــم اســتفاده کنی کار می  کنی
ــده  ــومین ای ــیم. س ــودن در آن خشــنود باش ــه از ب ــم ک کنی
ــا  ــه ب ــه واســطة توانایــی کــودکان، در چندیــن تجرب هــم ب
کــودکان ســاکن در مناطــق بــا وضعیت دشــوار متمرکــز بوده 
اســت. خواســته  ایم بــا بــه حســاب آوردن کــودکان، تمرکــز 
ــن وحشــت و  ــازی گرفت ــه ب ــت ِ ب ــر توانایی  هایشــان، جرئ ب
خشــونت جــای گرفتــه در کــودکان، و اســتفادة طنزآمیــز از 
شــرایطی کــه در آن هســتند، وضعیتــی را کــه در آن زندگــی 
می  کنیــم بازبینــی کنیــم. ایــدة کلــی ایــن بــوده اســت کــه 
اگــر بچه  هــا حرف  هایــی بــرای گفتــن دارنــد، ابــزار ســخن 
گفتــن را در اختیارشــان قــرار دهیــم؛ و در نهایــت، عکاســی 
بــرای مــا راهبــردی اجتماعــی بــوده بــرای جســتن، یافتــن و 
بازآفرینــی فرصت  هــای موجــود و محتمــل بــرای دســتیابی 

ــدار.  ــه توســعة مشــارکت محور و پای ب
حــال ســؤال ایــن اســت کــه منظــور مــن از عکاســی، چــه 
شــکلی از آن اســت؟ ســونتاپ می  گویــد: دوربیــن عکاســی 
ــوان از  ــه می  ت ــی  ک ــن شــکاری اســت. در حال ــد دوربی مانن
درون آن نــگاه کــرد و چیزهای غریــب و اگزوتیک را نزدیک 
آورد و مشــاهده و پیکر بنــدی کــرد، هم  زمــان در این پروســة 
بازبینــی اشــیای دور، اشــیای نزدیک و آشــنا انتزاعی و غریب 
ــت  ــی و تربی ــن، بازبین ــن دوربی ــا خواســته  ایم ای می شــوند. م
شــود و بــه جــای دنیــای ناشــناخته و آنچــه برایــش غریــب 
ــه در آن هســتیم و آن   ــرود ک ــی ب ــه ســمت دنیای اســت، ب
ــن در  ــا دوربی ــس در پروژه  هــای م را خــوب می  شناســیم. پ
دســت خــود کــودکان اســت. بچه  هایــی کــه ســعی می  کننــد 
ــان  ــط زیستش ــر محی ــایی بهت ــت شناس ــن در جه از دوربی
اســتفاده کننــد. برای آن کــه تجربه  هــای روزمرة خودشــان را 
بــه واســطة ایــن ابزار بیــان، دوبــاره ببیننــد و ایده  هایشــان را 
بــه پیام  هایــی بــرای انتقــال تبدیــل کننــد؛ و بــرای بازخوانی 
دوبــارة جزئیاتــی کــه بــه علــت نزدیــک بــودن، عــدم دقــت 

ــوش می  شــوند و کشــف  ــات فرام ــذر سرســری از اتفاق و گ
نمی  شــوند. امیدواریــم بتوانیــم از طریــق کــودکان محــاِت 

در وضعیــت دشــوار آن هــا را پیــدا کنیــم و ببینیــم.
در این جــا می خواهــم راجــع بــه اولیــن تجربه که در شــهریور 
ــم.   ــه یافــت صحبــت کن ــا مهــر 88 ادام 86 آغــاز شــد و ت
در پایــان ایــن پــروژة دو ســاله کــه بــه شــکل کارگاه هــای 
ــا حضــور کــودکان برگــزار شــد، نمایشــگاهی از  هفتگــی ب
کارهــای 10 دختــر افغــان ترتیــب دادیــم. دو توضیح کوچک 
بدهــم. علــت این کــه بــا کــودکان افغــان کار کردیــم ایــن 
بــود کــه در مــکان برگــزاری کاس  های مــا و چند مؤسســة 
مردم  نهــاد دیگــر کــه در محیط  هــای در وضعیــت دشــوار بــا 
کــودکان کار می  کردنــد، اکثــر بچه  هایــی کــه بــرای گرفتــن 
ــه  ــا ب ــد. ایرانی  ه ــان  بودن ــد افغ ــه می  کردن ــات مراجع امکان
ــدن  ــت  نما نش ــا انگش ــرو ی ــظ آب ــمش حف ــه اس ــل آنچ دلی
ــد. اکثریــت  ــات مــا اســتفاده می  کردن اســت، کمتــر از امکان
کودکانــی کــه در کاس ــهای مــا حاضــر می  شــدند دختــران 
ــرها از  ــه پس ــل این ک ــه دلی ــر؟ ب ــرا دخت ــد. چ ــان بودن افغ
کودکــی درگیــر کار کــردن هســتند و نمی  تواننــد بــه طــور 
مــداوم در کاس  هــا حضــور داشــته باشــند. در نهایــت کار 
مــا بــه نمایشــگاهی ختــم شــد کــه 10 دختــر افغــان 11 تــا 

18 ســاله کارهایشــان را در آن بــه نمایــش گذاشــتند.«
ــه  ــی ک ــه از عکس  های ــورد 8 نمون ــه در م ــان در ادام یغمائی
ایــن کــودکان گرفتــه بودنــد و در ایران و ســپس در ســازمان 
ــی  ــود توضیحات ــه نمایــش درآمــده ب یونســکو در پاریــس ب
ــت  ــتند صحب ــی مس ــه عکاس ــع ب ــی راج ــه داد: »وقت ارائ
می شــود، یکــی از مهم تریــن نــکات نزدیــک بــودن اســت. 

رابــرت کاپــا صحبتــی دربارة عکاســی مســتند دارد کــه از آن 
بــه عنــوان آیــة قــرآن در این مــدل از عکاســی یاد می شــود. 
او می گویــد اگــر بــه انــدازة کافــی به ســوژه نزدیک نیســتید، 
علــت خــوب نبــودن عکس  هایتــان همیــن نزدیــک نبــودن 
اســت. وقتــی ایــن عکــس را مشــاهده می  کنیــد، یــک لحظه 

تصــور کنیــد عــکاس کجــای صحنــه قــرار داشــته اســت.
ــد،  ــت کنی ــه ســبزه  ها دق ــات اســت. ب ــدی جزئی مســئلة بع
بــه آبــی کــه از آن هــا رفتــه اســت، بــه ماهی  هــای قرمــز ، 
فرفره  هــای کاغــذی، ظرفــی کــه ماهی  هــای قرمــز در 
ــری  ــلحة کم ــه  ای، اس ــای شیش ــد، تیله  ه ــرار گرفته  ان آن ق
پاســتیکی، دوربیــن دو چشــمی پاســتیکی، عینــک صورتی 
پاســتیکی، عینــک آفتابــی، کش ســر، ماشــین پاســتیکی، 
ریــش نتراشــیدة پیرمــرد و مــوی کوتــاه ســرش و کــت روی 
جلیقــه. بــه آســتین کــت دقــت کنیــد و بــه پاچــة شــلوار کــه 
بــاال زده شــده اســت. اواخــر اســفند اســت. بــه نایلکس  هــا 
ــرار  ــه روی هــم ق ــد ک ــگاه کنی و ظرف  هــای پاســتیکی ن
ــن  ــر پایی ــتانبولی روی آن، آج ــرازو و اس ــه ت ــد، ب گرفته  ان
ــاکی  ــیمانی، خاش ــوار س ــاه روی دی ــة چ ــر، آرم تخلی تصوی
کــه روی زمیــن ریختــه اســت، بــه تصویــر آرام پیرمــرد، و 
عکــس پســر جوانــی کــه روبــان مشــکی کنــار آن کشــیده 

ــرده اســت. ــوت ک ــده ف شــده و علی  القاع

در تصویــر بعــدی، خیابــان ســبز را ببینیــد، با کــف وصله پینه ، 
ــدا،  ــور هون ــکان، موت ــوس، پی ــی، مینی  ب ــین  های قدیم ماش
ــای  ــب، ج ــر، شمشــادهای نامرت ــیمانی لب  پ ــای س جدول  ه
پــارک ماشــین کــه بــا اهرم  هــای فلــزی مشــخص شــده، و 
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رابــرت کاپــا صحبتــی دربارة عکاســی مســتند دارد کــه از آن 
بــه عنــوان آیــة قــرآن در این مــدل از عکاســی یاد می شــود. 
او می گویــد اگــر بــه انــدازة کافــی به ســوژه نزدیک نیســتید، 
علــت خــوب نبــودن عکس  هایتــان همیــن نزدیــک نبــودن 
اســت. وقتــی ایــن عکــس را مشــاهده می  کنیــد، یــک لحظه 

تصــور کنیــد عــکاس کجــای صحنــه قــرار داشــته اســت.
ــد،  ــت کنی ــه ســبزه  ها دق ــات اســت. ب ــدی جزئی مســئلة بع
بــه آبــی کــه از آن هــا رفتــه اســت، بــه ماهی  هــای قرمــز ، 
فرفره  هــای کاغــذی، ظرفــی کــه ماهی  هــای قرمــز در 
ــری  ــلحة کم ــه  ای، اس ــای شیش ــد، تیله  ه ــرار گرفته  ان آن ق
پاســتیکی، دوربیــن دو چشــمی پاســتیکی، عینــک صورتی 
پاســتیکی، عینــک آفتابــی، کش ســر، ماشــین پاســتیکی، 
ریــش نتراشــیدة پیرمــرد و مــوی کوتــاه ســرش و کــت روی 
جلیقــه. بــه آســتین کــت دقــت کنیــد و بــه پاچــة شــلوار کــه 
بــاال زده شــده اســت. اواخــر اســفند اســت. بــه نایلکس  هــا 
ــرار  ــه روی هــم ق ــد ک ــگاه کنی و ظرف  هــای پاســتیکی ن
ــن  ــر پایی ــتانبولی روی آن، آج ــرازو و اس ــه ت ــد، ب گرفته  ان
ــاکی  ــیمانی، خاش ــوار س ــاه روی دی ــة چ ــر، آرم تخلی تصوی
کــه روی زمیــن ریختــه اســت، بــه تصویــر آرام پیرمــرد، و 
عکــس پســر جوانــی کــه روبــان مشــکی کنــار آن کشــیده 

ــرده اســت. ــوت ک ــده ف شــده و علی  القاع

در تصویــر بعــدی، خیابــان ســبز را ببینیــد، با کــف وصله پینه ، 
ــدا،  ــور هون ــکان، موت ــوس، پی ــی، مینی  ب ــین  های قدیم ماش
ــای  ــب، ج ــر، شمشــادهای نامرت ــیمانی لب  پ ــای س جدول  ه
پــارک ماشــین کــه بــا اهرم  هــای فلــزی مشــخص شــده، و 

کلمــة »صداقــت« کــه روی تابلوی کنار پیکان نوشــته شــده 
اســت. دختــر بچــة کوچــک بــا بلــوز رکابی ســفید، شــلوارک 
ســفید بــا لبه  هــای جیــب قرمــز، و دمپایــی  پاســتیکی آبــی 
کــه برایــش کوچــک اســت دســت پســر بچــه  ای را گرفتــه 
ــای  ــن دارد و لبه  ه ــه ت ــز ب ــلوار قرم ــفید و ش ــوز س ــه بل ک
جیبــش ســفید اســت و دمپایــی قهوه  ای پاســتیکی پوشــیده 
کــه برایــش بــزرگ اســت. پرســپکتیو عکــس، فلــش بــاالی 
ــمت  ــه س ــا را ب ــم م ــین ها چش ــت ماش ــت حرک آن و جه
خانمــی می بــرد کــه بــا ســه انگشــتش دســتة یــک کیــف 
باربــی را گرفتــه و آن را همــراه بــا نــگاه بچه  هــا بــه دنبــال 
ــد  ــد می بینی ــت کنی ــر دق ــت، اگ خــودش می کشــد. در نهای
اسکناســی در یــک دســت دختــرک مچالــه شــده و با دســت 
ــا از  ــد ت ــاید می رون ــه و ش ــرادرش را گرفت ــت ب ــر دس دیگ

نزدیک  تریــن مغــازه خوراکــی کوچکــی بخرنــد.

ــاز  ــد و ب ــرون و درون را ببینی ــة بی ــس فاصل ــن عک در ای
هــم یــک لحظــه فکــر کنیــد عــکاس در کجــا قــرار دارد و 
فاصلــه ای کــه بــا ایــن اتفــاق دارد چقــدر اســت. نــگاه کنیــد 
بــه دِر خانــه بــا رنگ ســرد آبــی کــه در جاهایی ریختــه، تابی 
کــه بــا چــادر نمــاز گل  گلــی درســت کرده انــد و پارچه  هایــی 
روی نشــیمن گاه آن قــرار داده انــد تــا نرم باشــد، کاشــی  های 
قدیمــی تمیز، دســتگیرة براق در، دســتة دوچرخة پشــت ســر 
دختــر، موهــای دختــر کــه بــا تــل صورتــی دور چهــره  اش را 
قــاب گرفتــه ، و دســت دختــر کوچک در گوشــة پایین ســمت 
ــرون و  ــن بی ــة بی ــد و فاصل ــاره می  کن ــه در اش ــه ب چــپ ک
ــرون  ــده از بی ــه بینن ــه  ای ک ــد، فاصل ــان می  ده درون را نش

بــا محیــط داخــل دارد.
پوشــش، تیرگــی پوشــش، زنانگــی، بــدن، عشــق، جنســیت، 
بازیگرهــای محبــوب، چشــم زخمی داخــل نایلــون و آویــزان 
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بــه دیــوار، شــیر گازی کــه از درون قــاب دیوار بیــرون آمده و 
لبــاس و موبایــل بــه آن آویــزان شــده، و جهت نــگاه از پایین 
بــه بــاال که شــکل نــگاه عــکاس را یــادآوری می  کنــد. نکتة 
بعــدی پوســتر روی دیــوار اســت. کمتــر پیــش می  آیــد کــه 
نزدیــک دریــا باشــید و داخــل مغــازه  ای عکســی از ســاحل 
دریــا ببینیــد. عکــس ســاحل دریــا را بیشــتر در مغازه  هــای 
کویــر می  بینیــد. ایــن عکــس سرســبز بــا گل  هــای فــراوان 

احتمــاالً روی خرابی  هــای دیــوار چســبانده شــده اســت.

کودکــی، رؤیــا، فاصله، خانــواده، زل زدن، نو بودن، برچســب، 
رنــگ قرمــز جیــغ، خانــة خاکســتری. دوربیــن هم قــد 
دوچرخــه  ای اســت کــه از آن عکــس گرفتــه شــده اســت. یــا 
عــکاس قــد کوتاهــی داشــته یا نشســته کــه هم قــد دوچرخه 
شــود. فاصلــة  عــکاس با دوچرخــه هــم نمایان گر بعــد فاصله 
اســت، هــم بعــد مــکان، هــم زمــان و هم خاطــره. اگــر دقت 

کنیــد می  بینیــد کــه خانــه بســیار تمیــز اســت.
پــای برهنــه و خنکــی آب، زن و مــرد، کار هم زمــان، 
درپوش هــای الســتیکی، دمپایــی، بــرس، دیــوار کهنــه، بدن 

و احســاس خنکــی، و ایســتادنی کــه درســت پــای دوربیــن و 
نزدیــک عــکاس اتفــاق افتــاده اســت. وقتــی راجــع بــه زبان 
بــدن صحبــت می  شــود، حلقــه شــدن دســت اشــاره دارد بــه 
اندکــی تــرس و دلهــره. امــا کــودک ایــن تصویــر دلهــره  ای 

نــدارد و نشــانه  ای از اضطــراب در او دیــده نمی  شــود.
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می رســیم بــه آخریــن عکــس. پتوهــا، مافه  هــای دســت دوز، 
فــرش ماشــینی، پشــتی اخرایــی، کنترل  هایــی کــه در دســت 
مــرد اســت، نــور فلوئورســنت درون تصویــر که شــاید اشــاره 
دارد بــه عکســی کــه در شــب یــک روز یــا در فــردای یــک 
شــب گرفته شــده اســت، روســری ســیاه کــه آویخته شــده و 
روســری آبــی کــه بر ســر زن اســت، شــیطنت و کششــی که 
بــه بــدن داده شــده، و زل زدن بــه دوربیــن. ایــن عکــس را 
همــان زنــی گرفتــه کــه در عکــس هســت و فکــر می  کنــم 
ســعی کــرده از عکاســی بــه عنــوان شــیوه  ای بــرای مقابلــه 
ــرار داشــته اســتفاده  ــی کــه در آن ق ــا اضطــراب و وضعیت ب
کنــد. ایــن خانــم پنــج شــش مــاه آخــر کاس  هــا را بــاردار 
بــود و عکاســی در خیابــان برایــش مقــدور نبــود و دوربیــن 
ــی از  ــه عکاس ــرد ب ــروع ک ــرد و ش ــه ب ــه خان ــی را ب عکاس

زندگــی روزانــة خــودش.

حجم قیرین نه در کجایی
نا در کجایی و بی در زمانی

و آن گاه
احساس سرانگشتان نیاز کسی را جستن

در زمان و مکان
به مهربانی

من هم این جا هستم
ــا  ــود ت ــرار می  ش ــت تک ــه غلتاغل ــای ک پچپچ ه 

دوردســت های ال مکانــی
کشف سحابی مرموز هم داستانی

در تلنگر زود گذر شهابی انسانی...«

ــری اجتماعــی،  ــروغ، جامعه  شــناس در حــوزة نابراب ــاد اف عم
ســخنران بعــدی نشســت بــود کــه بــه تشــریح نظریــة خــود 
ــات شــکل  دهندة  ــارة فضــا، ســاختارهای قــدرت و جریان درب
نابرابری پرداخت: »من جامعه  شــناس شهری هستم. دغدغه  ام 
همیشــه فضــا و جامعــه بــوده و بــا دیــدگاه فضاگرایــی هــم 
همــواره تعــارض داشــته  ام. اکنــون هــم احســاس می  کنم این 
تعــارض بــه نوعــی در فرمایشــات عزیــزان وجود داشــت. این 
روزهــا هــم بــه یــک تفکــر منظومــه  ای و بــه تعبیــر خــودم 
چندژانــری بــودن انســان یــا به عبــارت دقیق  تــر، ژانــر فراگیر 
چند ژانــری یــا ســاده  تر، ســاخت فراگیــر چندســاختی گرایــش 
بیشــتری پیــدا کرده ام. این نگــرش منظومــه ای و دربرگیرنده 

ــرای بشــر پراکنده اندیــش و  ــاز ب ــز یــک ضــرورت و نی را نی
ــی و  ــل علم ــرای محاف ــژه ب ــی و به وی ــرای افراط تفاوت گ
عالمــان علوم انســانِی گرفتــار در تمایزیافتگی مفــرط می دانم.

انســانی کــه قــرار اســت موضــوع شناســایی عالمــان باشــد، 
انســانی چند بعــدی و بــا حــاالت و نیازهــای متنــوع در حیــات 
واقعی و طبیعی و روزمرة خود اســت. این انســان می اندیشــد، 
عشــق مــی ورزد، گرفتــار می شــود، می رنجــد، قهــر می کنــد، 
آشــتی می کنــد، ارتبــاط برقــرار می کنــد، خلــوت می کنــد و 
بــا خــود حــرف می زنــد، بــا برقــراری رابطــه بــا متافیزیــک 
ــة اســتعایی  ــی احســاس تجرب ــای قدســی و متعال و نیروه
می کنــد، بــه نیازهــای خــود و نحــوة رفــع آن هــا می اندیشــد، 
عمــل می کنــد، کســب مهــارت می کنــد، وارد چرخــة خطــا و 
صــواب می شــود، از خطا و صــواب خود می آموزد، دل مشــغول 
چگونگــی و ســاختن و ایجــاد کــردن حتــی در فعالیت هــای 
علمــی خــود می شــود، و حــاالت و نیازهــای دیگــر. در ایــن 
صــورت، چــرا فعالیت هــای علمــی ما بایــد به گونــه ای تعریف 
شــود و پیــش رود کــه بــه اســم تقســیم کار و بــه صورتــی 
متافیزیــکال و انتزاعــی، حیــات واقعــی مزبــور بــه فراموشــی 
و غفلــت ســپرده شــود؟ توجــه بــه ایــن حیــات منظومــه ای 
و واقعیــت عملــی علــم می طلبــد کــه از گرایــش بــه زبــان 
ــای  ــاخص ها و فعالیت ه ــف و ش ــر تعاری ــم ب ــزاره ای حاک گ
علمــی فاصلــه بگیریــم و ایــن زبــان را بــا واقعیــت آن، کــه 
معطــوف بــه چگونگــی و ســاختن و ایجــاد کــردن و توجــه به 
عمــل و تعامــل ارتباطــی اســت، ســازگار و نزدیک تــر کنیم.«
وی انســان را ژانــری منظومــه ای کــه حاوی و واجــد ژانرهای 
ــود اســت  ــی خ ــردی و اجتماع ــات ف ــول حی ــف در ط مختل
ــی  ــه وحدت ــه مثاب ــر ب ــر فراگی ــن ژان ــزود: »ای ــمرد و اف برش
اســت کــه کثرت ها یــا ژانرها و ســاختارهای مختلف و بــا اوزان 
متفــاوت حســب موضــوع و شــرایط را پوشــش می دهــد. ایــن 
ژانــِر فراگیــر و دربرگیرنــدة چندیــن ژانــر یــک واقعیت اســت 
کــه بایــد در مطالعــات علمــی لحــاظ شــود، و اگــر نقصــی در 
روش شناســی متناظــر وجــود دارد بایــد بــه رفــع آن اهتمــام 
ورزیــد. انســان فقــط بُعــد اندیشــه نیســت، فقط بعد احســاس 
نیســت، فقــط بعــد عمــل نیســت. انســان همــة اینها هســت. 
یــک اســتاد دانشــگاه کــه فقــط بخواهــد بــه دانــش نظــری 
توجــه کنــد و بــه ابعاد هنــری و دانش عملی و ســایر عرصه ها 
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بی توجــه باشــد، در شــرف و درگیــر یــک برخــورد چندگانــه با 
خــود و پــروژة مطالعاتــی خویــش اســت. حیــات واقعــی، یک 
حیــات چندژانــری اســت و ایــن بــا آهنــگ و منطــق قــرآن 
هــم ســازگارتر اســت. می تــوان راجــع بــه ویژگــی چندژانــری 
فراگیــر قــرآن هــم صحبــت کــرد. قــرآن آیــات و عباراتــی 
دارد راجــع بــه ابعــاد مختلــف یــک انســان اجتماعــی، هرچند 
انســانی متعالــی و اســتعایی، راجــع به خردورزی او، عشــق و 
نفــرت او، خطــا و صــواب او، غــم و شــادی او، جنــگ و صلح 
او، دانــش نظــری و عملــی و مهارت هــای او، و ابعــاد دیگــر. 
متأســفانه وضعیــت علــم در دنیــا از زمانــی کــه پوزیتیویســم 
ــد  ــب شــد، از یــک تقســیم کار افراطــی حکایــت می  کن غال
ــد  ــه هــر حــال، هر چن ــی اســت. ب ــات واقع کــه خــاف حی
ــم  ــده یــک بحــث نظــری اســت، تصــور می  کن گرایــش بن
در کنــار دو زاویــة دیــد دیگــری کــه در این  جــا مطــرح شــد، 
یعنــی قصه  نویســی و عکاســی، ترکیــب واقعی  تــر و جامع  تری 
بــه دســت خواهــد داد. ترکیبــی کــه نمایــش بهتــری از ابــژة 
مطالعاتــی مــا خواهــد بــود. تصــور می  کنــم آنچــه می خواهــم 
بگویــم بــه گونــه  ای در پــس ذهــن ایــن دو هنرمنــد گرامــی 
نیــز وجــود داشــت و آن، بحــث نســبت فضــا و جامعــه و بــه 
طــور خــاص بحــث فضــا و نابرابــری اجتماعــی اســت کــه از 
ــه هــر دو  ــوده اســت. این ک ــده ب دغدغه  هــای همیشــگی بن
ــد  ــرای کار خــود انتخــاب می  کنن مناطــق حاشیه نشــین را ب
و یکــی از ایــن عزیــزان هــم تحلیلــی موقعیتــی بــه دســت 
می  دهــد، بنــده را در ارائــة همیــن بحــث تشــویق می  کنــد.

مــن یــک ســؤال داشــتم که به کتــاب تبدیل شــد. ســال های 
زیــادی هــم روی آن کار کــردم. این کــه اصــواًل چــه اتفاقــی 
می افتــد کــه جایــی منطقة شــمال شــهر، جایی منطقــة جنوب 
شــهر، جایــی منطقــة مرفــه و جایی منطقة آســیب پذیر شــهر 
می شــود؟ آیــا یــک چیــزی در خــوِد آن مناطــق وجــود دارد؟ 
یعنــی خــوِد منطقــه یــک متغیــر مســتقل اســت؟ آیــا یــک 
چیــزی در درون مــردم و فرهنگ آن ها وجــود دارد؟از آن جایی 
کــه یــک ذهــن فلســفی داشــتم و دارم، بــرای پاســخ دادن به 
ایــن ســؤال، ابتــدا بــه ایــن ســؤال پرداختــم کــه اصــواًل فضا 
چیســت کــه حــاال مــا می  خواهیــم از فضــای شــهری و غیره 
صحبــت کنیم. ســه دیــدگاه فلســفی در ایــن باره وجــود دارد. 
یــک دیــدگاه می  گویــد فضــا شــی ء اســت مثل ســایر اشــیا و 

اتفاقاتــی در درون آن می افتــد. ایــن دیــدگاه نیوتنــی و دکارتی 
اســت و مشــکات زیــادی دارد کــه محــل بحثــش این جــا 
ــة شــناخت  ــک مقول ــد فضــا ی ــدگاه دوم می  گوی نیســت. دی
ــل  ــرای آن قائ ــی ب ــای عین ــچ رّد پ ــت و هی ــناختی اس ـ ش
نیســت، ایــن دیــدگاه منســوب بــه کانــت اســت. اگرچــه بــا 
نــگاه شــی ء وارگی بــه فضــا مخالفــم، فضــا را آن چنــان هــم 
فاقــد اثــر نمی  دانــم. بعــد بــه دیــدگاه الیب نیتــس رســیدم. او 
معتقــد اســت کــه فضــا یــک مقولــة ربطــی اســت، ربــط بین 
اشــیا، ربــط بیــن نیروهــای فیزیکــی؛ و اگــر اشــیا و نیروهــای 
فیزیکــی نباشــند، اصــًا فضایــی وجــود نخواهــد داشــت. این 
نــگاه همــان چیــزی بــود کــه دنبالــش می  گشــتم. آمــدم بــه 
مطالعــات فضایــی و دیــدم در آن جــا ســه دیــدگاه جــا  افتــاده 
اســت. االن هــم همین ســه دیدگاه وجــود دارد. یکــی دیدگاه 
ــدگاه اول اســت و همــه  ــر از دی ــی اســت کــه متأث فضاگرای
چیــز را در نهایــت بــه فضــا و محیــط برمی گردانــد و نوعــی 
ــدگاه  ــری دی ــد. دیگ ــا می ده ــل م ــط تحوی ــی محی جبرگرای
ــد فضــا اصــواًل در تحلیــل  ــان اســت کــه می گوی نافضاگرای
مقوالت مختلف انســانی و اجتماعی جایگاه در خوری ندارد. در 
نهایــت هم بحــث غیرفضاگرایــی متأثر از دیــدگاه الیب نیتس 
اســت کــه فضــا را متغیــری مشــروط و اعــدادی و اثرگــذار 
می  دانــد. غیر فضاگرایــان، بــه طــور خــاص، دیالکتیســین  ها و 
رئالیســت  های انتقــادی، اعــم از دیالکتیــک و اولیــه، هســتند.

ایــن دیــدگاه ســوم کمــک زیــادی بــه من کــرد و زیرســاخت 
فکــری ام را شــکل داد تــا بــه ســؤال خــودم پاســخ بدهــم که 
چــه اتفاقــی می  افتــد کــه جایی می  شــود جنوب شــهر و جایی 
می  شــود شــمال شــهر. نه در آن فضــای غیر اجتماعــی و تهی 
جنــوب چیــزی نهفتــه اســت و نــه در مــردم آن جــا. هر چــه 
هســت در روابــط پیچیــدة قــدرت اســت. بســته بــه این که در 
کــدام کشــور و بــا چــه ســاخت تاریخــی و اجتماعــی زندگــی 
کنیــد، ایــن قــدرت تجلیــات مختلفــی دارد: تجلــی طبقــات 
ــای  ــی گروه  ه ــت و تجل ــای منزل ــی گروه  ه ــی، تجل اجتماع
سیاســی و قــدرت. ســپس آثار موجــود را مرور کــردم و متوجه 
ــه ایــن ســؤال  شــدم بســیاری از کســانی کــه خواســته  اند ب
ــال،  ــرای مث ــه پاســخی مشــابه رســیده  اند. ب ــد ب پاســخ دهن
دیگــر نمی  گوینــد نظــام فضایــی، می  گوینــد نظــام فضایــی 
ـ اجتماعــی، یــا دیگــر نمی  گوینــد فضــا، می  گوینــد فضــای 
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ــا جامعــة کان  تــر برقــرار می  کننــد  اجتماعــی، و ارتباطــی ب
و ایــن جامعــة کان تــر را هــم بــه قــدرت برمی  گرداننــد. ولــی 
یــک نکتــة ظریــف دیگــر هــم وجــود دارد کــه وبــر مطــرح 
می کنــد. او می گویــد تمــام اشــکال نابرابری اجتماعــی، اعم از 
طبقــة اجتماعــی، گــروه منزلــت و گروه  های قــدرت، فی  الواقع 
اشــکال نابرابــری قــدرت اســت. حــال ببینیــم تعریــف عــام 
قــدرت چیســت. منظــورم تعریــف رادیکالــی کــه مــن بــه آن 
گرایــش دارم نیســت، همیــن تعریــف جا افتــاده هــم کار مــا را 
راه می  انــدازد. تعریــف عامــش ایــن اســت کــه چــون قــدرت 
ــف( و  ــده )ال ــکل از اعمال  کنن ــی و متش ــة طرفین ــک مقول ی
اعمــال شــونده )ب( اســت، الــف بتواند بــه رغــم مخالفت ب، 
روی ب اثــر بگــذارد و باعــث تغییــر جریــان کنــش ب بشــود، 
کــه اگــر الــف اعمــال قــدرت نمی  کــرد ب کار دیگــری انجام 
مــی  داد. حــاال چــه شــما طبقــة اجتماعــی برتــر باشــی، چــه 
گــروه منزلــت باشــی و چــه گــروه قــدرت، باالخــره اعمــال 
قــدرت کــرده  ای، کــه اگــر نمی  کــردی ب یــک کار دیگــری 
انجــام مــی  داد. در جوامعــی کــه طبقــة اجتماعی شــکل گرفته 
اســت، یعنــی هــم دولــت و هــم جامعــة مدنــی در خدمــت 
آن بــوده اســت، مثــل جوامــع غربــی، جهــت رابطــه از ثــروت 
بــه قــدرت اســت. بــه هــر حــال، آن جــا هــم نابرابری  هــای 
ــات  ــای اقتصــادی، طبق خــودش را دارد و بیشــتر نابرابری  ه
اجتماعــی و طبقــات مســکن مطــرح اســت. امــا در جوامعــی 
کــه بنــا بــه دالیلــی طبقــة اجتماعــی شــکل نگرفتــه، مثــل 
جامعــة مــا، جهــت رابطــه بیشــتر از قــدرت بــه ثــروت اســت. 
ــدرت.  ــروت ـ ق ــه ث ــروت، و ن ــدرت ـ ث ــد رابطــة ق می  گوین
در جوامــع فئــودال هــم کــه در تاریــخ غــرب وجــود داشــته، 

جهــت رابطــه از منزلــت بــه قــدرت بــوده اســت. 
اگــر بخواهــم بــا توجــه بــه ســاخت و ویژگی  هــای تاریخــی 
خودمــان بگویــم کــدام رابطــه باعــث ایــن آرایــش فضایــی 
شــده و تبعــات خــاص خــودش را بــه وجــود آورده اســت، باید 
بگویــم کــه گروه  هــای قــدرت در ایــن کشــور حــرف اول و 
اساســی را زده  انــد و می  زننــد. طبقــة اجتماعــی کــه نداریــم، 
جامعــة مــا هــم فئودالیتــه نبــوده و نیســت، و در تاریــخ مــا 
هــم هیــچ گاه چنیــن چیــزی ســابقه نداشــته اســت. بــه نظــر 
مــن، منشــأ نابرابــری فضایــی و تقســیم بــه شــمال و جنــوب 
و حاشیه  نشــین و مرفــه در کشــور گروه  هــای قــدرت هســتند، 

ــدرت  ــای ق ــه گروه  ه ــمی و ن ــدرت رس ــای ق ــه گروه  ه البت
ــی  ــة اجتماع ــه طبق ــی ک ــردم آن جای ــاره ک ــمی. اش غیر رس
شــکل گرفتــه، هــم دولــت قطبــی اســت و در خدمــت اقتصاد  
و هــم جامعــة مدنــی قطبــی و عمــودی اســت و در خدمــت 
طبقــات. یعنــی جامعــة مدنــی آن جــا هــم در اصــل قطبــی 
اســت، دولــت هــم قطبی اســت؛ هــم اقتصــاد قطبی اســت و 
هــم جامعــة مدنــی. اما اگــر بخواهــم در ایــن کشــور قطبیتی 
پیــدا کنــم، بایــد در قــدرت دولتــی بــه آن دســت یابــم. ایــن 
قــدرت دولتــی بــا توجــه بــه دو مقولــة دیگــر، یعنــی اقتصــاد 
ــا و  ــام بدبختی ه ــی تم ــل اصل ــی، عام ــی و تمرکزگرای نفت
آســیب  های اجتماعــی اســت. نمی  دانــم چــرا همیشــه دنبــال 
مســائل ریــز می رویم. چــرا علت اصلــی را فرامــوش می  کنیم 
و بــه ســراغ معلــول می رویــم. معتقــدم توجــه بــه بحث  هــای 
فرهنگــی در حــد و میــزان خــود چیــز بــدی نیســت، امــا بعــد 
ــر پیدایــش  ــر ب ــه عوامــل کان و ســاختاری مؤث از توجــه ب

ــی.  ــش فرهنگ ــای اثر بخ زمینه  ه
بــا دریافــت الگــوی رابطــة بیــن اشــکال فضایــی و اشــکال 
اجتماعــی، می  خواســتم جدایی  گزینــی فضایــی را تحلیل کنم. 
یعنــی ببینــم بــر اثــر چــه اتفاقــی یــک جدایی  گزینــی فضایی 
بیــن اقشــار مختلــف ایجــاد می  شــود و یــک طبقــه یــا قشــر 
بــاال مــی  رود و یــک طبقــه یا قشــر پاییــن می  آید، چیــزی که 
بحــث شــما هم هســت، و تبعــات ایــن جدایی  گزینــی فضایی 
چیســت و چــه نقشــی ایفــا می  کنــد. یکــی از جامعه  شناســان 
معــروف بــه نــام گیدنــز می  گویــد تــا جدایی  گزینــی فضایــی 
وجــود نداشــته باشــد، طبقــه شــکل نمی  گیــرد. در محله  هــای 
مســکونی هــم لزوماً بایــد جدایی  گزینــی فضایی وجود داشــته 
باشــد تــا طبقــه شــکل بگیــرد. ایــن اتفــاق فقط یک تقســیم 
کار فنــی در محــل کار نیســت و در محلــة مســکونی هــم رخ 
می  دهــد، یعنــی طبقــات بایــد جــدا از یکدیگــر زندگــی کنند. 
حــال ایــن چــه ربطــی بــه شــکل  گیری طبقــه دارد؟ این جــا 
محــل بحــث اســت. طبقــات از یکدیگر جــدا می  شــوند، با هم 
مــراودة فرهنگــی پیــدا می  کننــد و فرهنــگ طبقاتــی شــکل 
می  گیــرد. اگــر در محلــه  ای شــاهد وجــود طبقــات مختلــف 
باشــید، هیــچ گاه نــه خــرده فرهنــگ طبقاتی شــکل می  گیرد 
ــه کج ــروی اجتماعــی در حــد گســترده و تعریــف شــده  و ن
اتفــاق می  افتــد. ایــن چیــزی اســت کــه می  خواهــم بــه شــما 
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توصیــه کنــم. وقتــی بــه جــای تعامــل بیــن طبقــات، تعامــل 
درون طبقــات وجــود داشــته باشــد، عامــت بی  توجهــی بــه 
عدالــت اجتماعــی و شــکل  گیری یــک اتفــاق ناگــوار انســانی 
ـ اجتماعــی اســت زیــرا مــراودة ایدئولوژیکــی این  هــا بــا هــم 
خواهــد بــود، طبقــات بــاال بــا هــم و طبقــات پاییــن بــا هــم. 
وقتــی طبقــات پایین بــا هم  مــراودة فرهنگــی و ایدئولوژیکی 
می  کننــد، خــواه  ناخــواه خــرده  فرهنگ خاصی در آن ها شــکل 
می  گیــرد کــه بــه معنایــی یــک خرده  فرهنــگ کــج  رو اســت. 
چــرا اکثــر بیماری  هــای اجتماعــی و همــة زندانیان مــا متعلق 
بــه محله  هــای خــاص هســتند؟ آیــا این بــه چیــزی در درون 
فضــای شــی ء گونه و عــاری از آمیختگــی اجتماعــی دکارتی و 
نیوتنــی برمی گــردد یــا بــه چیــزی در درون مــردم یــا این کــه 
ــه آرایــش فضایــی ـ اجتماعــی و روابــط طبقاتــی  ــوط ب مرب

و تعامــل درون طبقاتــی و نــه بیــن طبقاتــی آنان اســت؟«
افــروغ توجه به ابعــاد کان نابرابری قدرت را الزمة بازســازی 
دانســت و نقــش مدیران شــهری را در این تقســیمات فضایی 
مؤثــر برشــمرد. وی بــا ذکــر ایــن جملــه  از ری پــال که شــهر 
یــک نظــام فضایــی ـ اجتماعــی و بازتــاب قــدرت در جامعــه 
به ویــژه قــدرت مدیــران نظــام شــهری اســت، بیــان داشــت: 
»گفتیــم قــدرت را بــه معنای اقتصــادی آن تقلیــل ندهیم و از 
قــدرت منزلتــی و قــدرت سیاســی هــم نــام بردیــم. در جامعة 
مــا، با توجه به شــرایط ســاختی و تاریخی آن، قدرت سیاســی 
و دولتــی بــر بســتری از تمرکزگرایــی و اتــکای بــه اقتصــاد 
ــم  ــر بخواهی ــی اگ ــد. یعن ــر را می  زن ــرف اول و آخ ــی ح نفت
تحلیلــی از وضــع شــهر بــه دســت دهیــم، ایــن تحلیــل نباید 
جــدا از جامعــه و همیــن طــور از روســتا باشــد. مــا بــه تعبیــر 
هنــری لوفــور با یــک انقاب شــهری روبــه رو هســتیم. یعنی 
شــهری مــا روســتایی شــده و روســتایی ما هم شــهری شــده 
اســت. امــا بــه هــر حــال بایــد ببینیــم در چــه جامعــه  ای و بــا 
چــه ســاخت تاریخــی زندگــی می  کنیــم. مدلــی کــه مــن بــه 
آن رســیده ام مدلــی اســت بــا ســه عرصــة اقتصــاد، سیاســت 
ـ  اجتماعــی کــه در ســاخت تاریخــی و اجتماعــی  و زیســتی  
خــاص بــا یکدیگــر تعاماتــی دارنــد. نتیجــة جدایی  گزینــی 
فضایــی چــه خواهــد شــد؟ برویــد و بررســی کنیــد. گــزارش 
تحقیقــات میدانــی را ببینیــد. بســیاری از جامعه  شناســان کــه 
دیــد فضایــی نداشــته  اند، بافاصلــه می گوینــد فقــر و کج روی 
اجتماعــی بــا هــم ارتبــاط دارنــد، در حالی کــه هیــچ رابطه  ای 

بیــن ایــن دو نیســت. در واقــع، بیــن تمرکــز فقــر و کــج روی 
اجتماعــی رابطــه هســت. تمرکــز فقــر یعنــی فقــرا در یــک 
ناحیــة خــاص جــا گرفتــه  و بــا هــم مــراودة فرهنگی داشــته 
باشــند. ایــن یــک خرده فرهنــگ کج ــرو را تشــکیل می دهــد. 
مــا مناطقــی داریــم بــا اقشــار و موقعیت  های طبقاتــی مختلف 
کــه هیچ خــرده  فرهنــگ خاصی هــم در آن ها شــکل نگرفته 
اســت. در خــوِد تهــران جاهایــی هســت کــه طبقــات مختلفی 
ــبکه  ــتاره  های ش ــاً س ــد و اصطاح ــی می کنن ــا زندگ در آن ه
و گروه  هــای مرجــع مربــوط بــه طبقــات متوســط را در خــود 
ــی در  ــچ گاه خــرده  فرهنــگ کج  روی ــا هی ــد، ام جــای داده ان
ــی  ــی فضای ــن، جدایی  گزین ــرد. بنابرای ــکل نمی  گی ــا ش آن ه
منجــر بــه تمرکــز فقــر می  شــود، تمرکــز فقــر باعث می  شــود 
مــراودة فرهنگــی و ایدئولوژیکــی فقرا با هم باشــد، و تعامات 
درون طبقاتــی داشــته باشــند نــه بیــن طبقاتــی، و ایــن باعث 
ــک خــرده  فرهنــگ کــج  رو می  شــود. خــرده   شــکل  گیری ی
فرهنــگ کج ــرو چــه چیــزی را بــه وجــود مــی  آورد؟ رفتــار 
کــج  رو را. خیلــی روشــن اســت. حــاال اگــر همانند بســیاری از 
پژوهشــگران اجتماعــی خــود از جــای دیگــری شــروع کنیم، 
یعنــی بــدون توجه به عرصــة اقتصاد، عرصة سیاســت، عرصة 
زیســتیـ  اجتماعــی، قــدرت و نابرابــری قــدرت، و رابطــة بین 
آن هــا در چارچــوب ســاخت تاریخــی و اجتماعــی خــود کــه 
منجــر بــه جدایی  گزینــی فضایــی اقشــار مختلــف می  شــود، 
ــه یــک رابطــة انتزاعــی و غیر زمینه  منــد بیــن فقــر  ــاً ب صرف
و خرده فرهنــگ آســیب  زای خاصــی توجــه کنیــم، بــه طــور 
ــط می شــویم و  ــا و ریشــه  یابی  های غل قطــع اســیر تحلیل  ه
مســئوالن اصلــی را در جاهــای انحرافی جســت وجو می  کنیم. 
بنــده تحلیل  هــای فرهنگ  گرایــان را در خصــوص ریشــه  های 
ــدارم،  ــول ن ــة آن قب ــای کج روان ــر و داللت  ه ــی فق فرهنگ
چــون غافــل از ریشــه  های ســاختاری و مســئولیت  های جامعه 
ــد،  ــل کنی ــر را تحلی ــم فق ــی می  گویی ــت هســتند. وقت و دول
بافاصلــه بــه ســراغ خرده  فرهنــگ فقــرا می  رونــد. می  گویند 
فقیــر فقیــر اســت چــون خــرده  فرهنــگ کــج  رو دارد، هنجــار 
ــذات  ــردن ل ــی ک ــه قربان ــر ب ــمری دارد، حاض دم  غنیمت ش
زودگــذر پیــش پــای منافــع بلند مــدت نیســت، و نظایــر آن.«

وی رخ دادن یــک اتفــاق مبــارک تحــت هــر عنوانــی اعــم از 
بازســازی و نوســازی و غیره را مســتلزم تحلیل کان و تحلیل 
درســت فضا دانســت: »فضای صرف در مباحث اجتماعی معنا 
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نــدارد و بایــد گفــت فضــای اجتماعــی. وقتــی هــم می گوییــد 
فضــای اجتماعی، بایــد بافاصله پای نابرابری  هــای اجتماعی 
و ســاخت تاریخی را به میان بکشــید و تحلیل درســتی داشــته 
باشــید. هیچ کــس از شــکم مــادرش مجــرم متولــد نمی شــود. 
امــروز در بحــث عدالــت هــم مطــرح می کننــد کــه مــا عدالت 
را بیشــتر فــردی دیده  ایــم، در حالی کــه موقعیت  هــا مقصرنــد. 
ایــن موقعیــت را چــه کســی ایجــاد کــرده اســت؟ ماهــا خلق 
کرده  ایــم. بحــث دیگــر هــم در مــورد شــبکة شــهری اســت. 
در کجــای تاریــخ و سرنوشــت نوشــته شــده کــه یــک جــا 
ــی و باقــی حاشــیه؟ یعنــی  ــد شــهر اصل تهــران شــود و چن
یــک شــبکة شــهری زنجیــره  ای در کشــور ایجاد شــود؟ کجا 
نوشــته شــده کــه ایــن اتفــاق بایــد بیفتــد؟ چــه کســی گفتــه 
کــه در تهــران یــک پتانســیلی وجــود دارد کــه آن را تبدیــل 
بــه تهــران کــرده اســت؟ تاریــخ کــه چنیــن چیــزی را تأییــد 
نمی کنــد. پــس مشــخص اســت کــه یــک قــدرت پشــت آن 
قــرار دارد. اگــر ایــن قــدرت را در ســطح ملــی بررســی کنیــد، 
درســت اســت. اگــر تحلیــل کان خودتــان را گســترش هــم 
بدهیــد و در ســطح جهانــی تحلیــل کنیــد، بــاز هــم بجــا و 
درســت اســت. ولــی بــه هــر حــال تحلیلتــان را خــرد نکنیــد. 
دوســت عزیزمــان بحــث خــرد و کان را مطــرح کردنــد، ولی 
پیشــنهاد مــن بــه ایشــان این اســت کــه اول کان بعــد خرد، 
نــه اول خــرد بعــد کان. یعنــی اول از ســطح بــاال چــون تــا 
جایــگاه و موقعیــت کان را ندانیــم، نمی  توانیــم تحلیــل خــرد 

را هــم بــه خوبــی انجــام دهیــم. 
نظــر مــن این اســت کــه اگر قــرار اســت اتفــاق مثبتــی روی 
دهــد، ابتــدا بایــد این تحلیــل کان را داشــته باشــیم و بعد در 
کنــار آن بــه مقــوالت اساســی فلســفة اجتماعــی هــم توجــه 
ــه  ــد کــه گرایشــی ب ــی جــا می افت ــده وقت ــدگاه بن ــم. دی کنی
عدالــت اجتماعــی وجــود داشــته باشــد، در غیــر ایــن صــورت 
همــة این هــا در حــد حــرف باقــی خواهــد مانــد. بایــد عدالت 
اجتماعــی را بــاور کنیــد و قبــول داشــته باشــید کــه بــه هــر 
حــال بایــد یــک حــق و مســاواتی بــرای همــة مــردم وجــود 
داشــته باشــد، مســاواتی کــه می توانــد در کنــار تفاوت  ها باشــد. 
می گوینــد شــهر محلــی اســت بــرای تجلــی منابــع کمیــاب. 
خــوِد فضــا هــم یکــی از آن منابــع کمیــاب اســت چــرا کــه 
فضــا خــودش یــک مقولــة نابرابــر اســت. ایــن یــک بحــث 
ــد و وارد آن  فلســفی زیبایــی دارد کــه زیمــل مطــرح می  کن
نمی  شــوم. حــرف مــن ایــن اســت کــه بایــد عدالــت اجتماعی 

را درک کنیــم. عدالــت اجتماعــی بــه معنــای مســاوات  گرایی 
صــرف هــم نیســت. چــرا بایــد این گونــه باشــد؟ یــک نفر به 
مــن بگویــد چــرا وضعیــت آرایــش و طبقــات مســکن مــا در 
تهــران به این شــکل اســت و چــه توجیهی  دارد. کســانی که 
بــه منطقــة کمیــاب حومــه رفته  انــد از چــه قشــری هســتند؟  
حومــه منطقــة کمیابــی اســت و معمــوالً در رقابت  هــای بیــن 
طبقــات مســکن، طبقــات برتــر بــه حومــه و جاهــای خــوب 
می  رونــد. این هــا چگونــه بــه آن جــا رســیده  اند؟ بعضــاً می بینید 
کــه از همــان اقشــاری هســتند کــه نقــد کــردم. تمــام ایــن 
مناطــق را می  شــود بررســی کــرد. بحــث مــن ایــن اســت که 
چنیــن تحلیلــی داشــته باشــید. یــک زمانــی بحــث مســکن 
مهــر مطــرح شــد. گفتــم ایــن کار خیلــی بی ضابطــه انجــام 
شــده و هیــچ اســاس معمــاری و شهرســازی نــدارد. همیــن 
طــور فقــط ســاخته  اند و ســاختمان  ها را بــاال برده  انــد. اصــًا 
نفهمیده انــد کــه یکــی از عوامــل وندالیســم بــه همین شــکل 
بــاال رفتن اســت و بایــد در عــرض می  رفتند، مثل شــهرهایی 
کــه بــه طــور طبیعــی رشــد کرده  انــد. امــا حــاال کــه ایــن کار 
ــک  ــه ی ــا ب ــا تنه ــد در واگذاری  ه ــل ســعی کنن شــده، حداق
قشــر واگــذار نشــود و بــه چنــد معلــم و کارمنــد و اقشــاری 
ــا تعامــل درون  از طبقــة متوســط هــم تحویــل داده شــود ت
طبقاتــی صــرف حکم  فرمــا نشــود. بــرای انتقــال ارزش  هــا و 
ــم  ــهری ه ــی ش ــای متعال ــه کیفیت  ه ــوط ب ــای مرب نقش ه
ســتاره  های شــبکه  ای در آن جــا محــل ارجــاع باشــند. همــة 
حــرف مــن این اســت که تصویــر واقعاً کانی داشــته باشــیم. 
مــن وقتــی ایــن کتــاب را نوشــتم خیلــی عاقــه داشــتم وارد 
ایــن بحث  هــا بشــوم. کتــاب را در ســال 76 نوشــتم و اخیــراً 
در آن بازنگــری کــرده ام و مقدمــه  ای هــم راجــع بــه فلســفة 
ــان شــیء اســت  ــه زم ــرای آن نوشــته ام، این کــه ن ــان ب زم
و نــه فضــا، و همــة این هــا معلــول اراده  هــا و عاملیت  هــای 
مــا هســتند. ایــن مــا هــم فقــط مــای فــردی نیســت. بعــد 
هــم کشــیده شــد بــه این کــه بحــث مــا جــای دیگری اســت. 
بحــث مــا بحــث قــدرت اســت. تــا مــا ایــن قــدرت نابرابــر را 
برابــر نکنیــم، اتفاقــی نمید افتــد. آقــای اســدزاده اشــارة خوبی 
کردنــد، شــاید فقط یک دســتی به ســر و صورت ســاختمان  ها 
کشــیده شــده، ولــی بــاز هــم همــان موقعیــت اســت و همان 
فقــر و همــان مســائلی کــه گریبان  گیــر ما اســت. ایــن چیزی 

بــود کــه بــه ذهــن مــن رســید.«
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